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Úvodní slovo 
Vážení čtenáři,

pokud čtete tento úvodník, tak avizovaný konec světa nenastal. Prosinec a leden bývá často spojen 
s nějakým předsevzetím do nového roku. Je to i čas, kdy více než jindy dokážeme soucítit s ostatními 
a snažíme se konat dobré skutky. V Řepské sedmnáctce však jdeme ještě dál, neboť jsme se rozhodli 
poskytnout bezplatně prostor charitativním projektům pravidelně po celý rok. Prvním na řadě je 
občanské sdružení Zdravotní klaun (viz zdravotní klauni na titulní straně a informace na straně 25).
Přestože tento rok nese koncovku 13, osobně doufám, že bude lepší než minulý. Alespoň v redakci se 
o to budeme snažit. Pokusíme se vám přinášet co nejvíce pozitivních zpráv a objektivních informací 
a věříme, že nám v tom budete nápomocni. Proto pište, pište, pište.

Hodně štěstí a zdraví vám za redakční radu přeje
Pavel Maxa

Rada MČ Praha 17 mj.
souhlasila:
•  s bezúplatným poskytnutím tělocvičny včet-

ně zázemí v ZŠ genpor. Fr. Peřiny pro Mis-
trovství východních Čech v silovém trojboji 
mužů a žen v termínu 2. února 2013 a dále 
pro Mistrovství ČR masters v silovém trojbo-
ji mužů a žen v termínu 27. dubna 2013 pro 
závodníky a rozhodčí. Pořádající organizace 
uhradí pouze nutné pracovní síly;

•  s umístěním pamětní desky hrdinům domá-
cího odboje 2. světové války v rámci rekon-
strukce a opravy k pomníku padlých z 2. svě-
tové války na Bílé Hoře.

vzala na vědomí:
•  znění návrhu nařízení hl. m. Prahy o maximál-

ních cenách za nucené odtahy vozidel, včetně 
jejich střežení na parkovišti, a na vrhu je, aby 
v případě maximální ceny za služby parkovišť 
určených ke střežení vozidel – 1. až 3. i jen 
započatý den (§ 2, bod 3, písm. a tohoto na-
řízení) bylo uvedeno „zdarma“.

stanovila:
•  obřadní síň v 1. patře Úřadu městské čás-

ti Praha 17, Žalanského 291/12b, Pra -
ha 17-Řepy jako úředně určenou místnost pro 
uzavírání manželství na území Městské části 
Praha 17 s účinností od 22. 11. 2012. Dny pro 
uzavírání manželství na území Městské části 
Praha 17 v roce 2013 v době od 10 do 13.20 
hodin v níže uvedených termínech:
Leden: pátek 18., únor: pátek 01. a 15., 
březen: pátek 01. a 15., duben: pátek 12. 
a 26., květen: pátek 17. a 31., červen: pátek 
14. a 28., červenec: pátek 19. a 26., srpen: 
pátek 09. a 23., září: pátek 06. a 20., říjen: 

pátek 04. a 18., listopad: pátek 08. a 22., 
prosinec: pátek 06.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
schválilo:
•  Návrh pravidel hospodaření v období roz-

počtového provizoria na rok 2013 pro Měst-
skou část Praha 17; 

•  záměr výstavby 2. budovy Úřadu MČ Pra-
ha 17 na pozemcích dříve určených k výstav-
bě „Multifunkčního objektu MČ Praha 17“;

•  změnu organizační struktury Kulturního 
střediska Průhon a změnu názvu organizace 
na Kulturní centrum Průhon;

•  začlenění Místní knihovny v Praze-Řepích 
do Kulturního centra Průhon, přičemž na 
KC Průhon přecházejí práva a povinnosti 
organizace slučované, včetně práv a povin-
ností z pracovně právních vztahů s účinností 
k 1. 1. 2013;

•  Dodatek č. 1 ke zřizovací listině KS Průhon.

vzalo na vědomí:
•  Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-

ské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2012.
Ing. Eva Vernerová,

kancelář starostky

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 27. 2. 2013 V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17-Řepy.

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

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 www.repy.cz

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

Oddací síň řepské radnice

Foto: Z archivu redakce
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Vážení čtenáři,

s novým rokem vás určitě zajímá, jaké má 
letos radnice plány. Při setkání u vánoční-
ho stromu jsme se zmínila, že se snažíme 
a také se nadále budeme snažit, aby se vám 
Řepích žilo dobře a spokojeně. Kdo se po 
naší městské části alespoň občas rozhléd-
ne, ví, že nejde jen o plané řeči. Vloni jsme 
toho zvládli hodně, ale i v roce 2013 nás 
čeká spoustu práce.
Pokračovat bude rekonstrukce řepské soko-
lovny v ulici Na Chobotě. V plném proudu jsou 
i přípravy na rozsáhlou přestavbu Kulturního 
střediska Průhon. Práce budou zahájeny 
v polovině roku a budou náročné, podobně 
jako u budovy ZUŠ Blatiny. Pokud vše dobře 
půjde, za kulturou a do knihovny bychom si 
sem mohli vyjít už na přelomu příštího roku.
Zpracovali jsme projekt Zdravé a hravé Ře-
py II., máme v plánu zrevitalizovat dalších 
pět dětských hřišť a víceúčelových sporto-
višť. Na jaro chystáme slavnostní otevře-
ní nového skateparku, který bude patřit 
k nejlepším v naší republice! Posunuli jsme 
se také dále v přípravě multifunkčního 
sportovního centra. Závěrem minulého 
roku zastupitelé schválili, že jeho součástí 
bude bazén o rozměrech 25 x 12,5 metru. 
Letos plánujeme dokončení projektu. 
Úspěšně dopadla naše dlouhodobá snaha 
získat od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových bezúplatně pozemek 
se sportovištěm u budovy ZŠ v Laudově 
ulici, takže se konečně můžeme pustit do 
rekonstrukce tohoto hřiště.
Vážení čtenáři, přeji vám i všem vašim blíz-
kým, abyste rok 2013 prožili spokojeně a ve 
zdraví! Těším se na setkání s vámi nejen na 
tradičních akcích Městské části Praha 17, 
ale i při čtení Řepské sedmnáctky 

Bc. Jitka Synková

Slovo starostky

Městská část Praha 17 prodá formou výběrového řízení dvě nemovitosti č. p. 268 a č. p. 269, včetně 
pozemků, k. ú. Řepy, na rohu ulic Slánská a Žalanského. Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny 
na internetových stránkách: www.repy.cz.

-red-

Foto: -akraj-

NA PRODEJ!

Volba prezidenta republiky na území České republiky 
se bude konat:

11. ledna 2013 od 14 do 22 hodin

12. ledna 2013 od 8 do 14 hodin

Případné 2. kolo volby se bude konat ve dnech 25. a 26. ledna 2013.

Hlasovací lístky spolu s adresou příslušné volební místnosti a číslem okrsku 
budou každému voliči dodány v obálce nejpozději tři dny přede dnem volby. 

Ve dnech konání volby může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou 

totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 

nebo cestovním průkazem.

Informace: paní Iva Balážová, odbor občansko správní, v budově Úřadu 
MČ Praha 17, Španielova 1280, 2. patro, kancelář č. 207d, 

telefonní číslo 234 683 267, e-mail: balazovai@repy.mepnet.cz nebo 
pracovníci na Úřadě MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, odbor občansko správní, 
na telefonních číslech 234 683 504, 234 683 503, 234 683 556, ve dnech konání 

volby pak na telefonních číslech 234 683 111 nebo 235 300 005.

Další informace: www.repy.cz, v rubrice „Volba prezidenta“ a na úřední desce 
před budovou Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského 291/12b, Praha 17-Řepy.

Podrobné informace: internetové stránky Ministerstva vnitra ČR 
www.mvcr.cz v rubrice Volby, volba prezidenta.

-red-

Volba prezidenta České republiky
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Jak snížit náklady na vytápění (3.)
Znovu se navracíme k alternativním možnostem vytápění panelových domů 
a zveřejňujeme reakci na jeden z vašich názorů. Pro zájemce o toto téma pořádá 
MČ Praha 17 už třetí konferenci, a to 13. března 2013 v ZŠ genpor. Fr. Peřiny 
– více informací najdete v pozvánce na této straně.

Ministerstvo životního prostředí ČR 
představilo koncem minulého 
roku návrh programu Nová zelená 
úsporám pro léta 2013 – 2020, 
který přispěje ke snížení 
energetické náročnosti soukromých 
obytných domů a budov veřejné 
správy.
Začátkem tohoto roku budou zveřejněny 
konkrétní podmínky programu. V první 
etapě se bude program Nová zelená úspo-
rám týkat pouze rodinných domů (1. vý-
zva proběhne v březnu 2013), v další 
pak budov veřejné správy (v roce 2014). 
Cílem bude přispět ke snížení energetic-
ké náročnosti budov, formou dotace na 
zateplení, výměny oken, izolace střech 
a sklepů, instalaci nového efektivního 
zdroje vytápění atd. Očekává se celková 
alokace 28 mld. Kč, z čehož bude na sou-
kromé budovy vyčleněno 70 %. Z těchto 
peněz půjde část na rekonstrukci objektů 
k bydlení (55 %) a část na novou výstav-
bu (15 %). Nebude-li mít žadatel o dotaci 
dostatek vlastních finančních prostřed-
ků na spolufinancování oprav, bude mít 
možnost získat výhodné bankovní úvěry 
s nízkou úrokovou sazbou. Akceptovány 
budou realizace započaté od 1. 1. 2013.
Ministerstvo životního prostředí zřídilo 
pro občany bezplatnou informační linku 
800 260 500 (po – pá od 7.30 do 16 hodin) 
a stránky www.nova-zelenausporam.cz, 
kde lze získat bližší informace.

Ing. Eva Neuvirtová,
kancelář starostky

Názor: Domnívám se, že po odpojení domů od 
centrálního zdroje tepla zůstane velké množ-
ství rozvodných budov, které mohou být radni-
cí prodány jako zbytečné, nefunkční a odepsa-
né určitým „vybraným“ zájemcům.

Městská část Praha 17 nevlastní a neprovozuje 
současný centrální zdroj tepla. Blokové kotelny 
v Řepích, navazující rozvody tepla a výměníkové 
stanice vlastní Pražská teplárenská, a. s. Zmí-
něná teplárenská společnost je akciovou spo-
lečností, kterou dle obchodního zákoníku řídí 
představenstvo, dozorčí rada a valná hromada 
akcionářů.
Naše městská část nemá žádnou majetkovou 
účast, která by jí zakládala právo účastnit se val-
né hromady a rozhodovat o chodu společnosti, 
ani nemá zastoupení v orgánech společnosti. 

Z toho jasně vyplývá, že naše městská část nemá 
žádný praktický ani teoretický nástroj, jak ovliv-
nit nakládání s majetkem zmíněné společnosti.
Proto považuji za nehorázné podsouvat veřej-
nosti myšlenku, že za nezávislým rozhodnutím 
soukromých vlastníků bytových domů šetřit na 
topných nákladech je nějaká pokoutní aktivita 
někoho nejmenovaného z vedení řepské radni-
ce. Ten, kdo prezentoval názor, na který zde rea-
guji, se pod něj nepodepsal a z toho je zřejmé, že 
pisatel nechtěl přispět k diskuzi o možnostech 
vytápění bytových domů, ale chtěl jen pomlou-
vat a očerňovat. Je-li za tímto činem jenom cha-
rakterová vada, nebo něčí úmysl ovlivnit dění ve 
svůj prospěch, nechť posoudí sami čtenáři.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské
Pražská plynárenská, a. s., 
ve spolupráci s dceřinou 
společností Měření dodá-
vek plynu, a. s., a Úřadem 
MČ Praha 17 nabízí odběra-
telům zemního plynu novou 
službu – tzv. mobilní ob-

chodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stá-
vající i potenciální zákazníci Pražské plynáren-
ské, a. s., mohou vyřídit záležitosti související 
s odběrem zemního plynu bez nutnosti osobní 
návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém 
automobilu VW Transporter, označeném lo-
gem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném 
na parkovišti u Úřadu MČ Praha 17, Žalanské-
ho 291/12b.
Termíny přistavení: 4. února 2013 od 10.30 do 
13.30 hodin, 6. března od 14.30 do 17 hodin, 
11. dubna od 8 do 11 hodin, 16. května od 12 do 
14.30 hodin, 17. června od 10.30 do 13.30 ho-
din.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následu-
jící služby: zahájení, převod a ukončení odběru 

zemního plynu; změny smluvního vztahu (způ-
sob placení, zasílací adresy, jména atd.);
– převzetí reklamace; výměnu, kontrolu a za-
plombování plynoměru; informace k otázkám, 
souvisejícím s dodávkami zemního plynu; tisko-
pisy a informační brožury.

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané 
přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. 267 175 174 
a 267 175 202 nebo www.ppas.cz.

-red-

Nová 
zelená 
úsporám!

Městská část Praha 17
pořádá pro vlastníky bytových domů a občany

III. ročník konference na téma

Alternativní možnosti vytápění 
panelových domů a rodinných domků

aneb Jak ušetřit na topných nákladech
Středa 13. 3. 2013

Od 15 hodin možnost prohlídky stánků vystavovatelů 
včetně individuálních konzultací

V 16 hodin zahájení přednáškové části konference a prezentace vystavovatelů
Aula Základní školy genpor. Františka Peřiny v Socháňově ulici

• Moderní řešení vytápění domů • Použití tepelných čerpadel v bytových (panelových) objektech 
a rodinných domech, další zlepšení parametrů tepelných čerpadel • Plynové kondenzační kotle • Solární 
zdroje tepla • Postup při výstavbě tepelných zdrojů • Navrhování a výstavba komínů v bytových domech 
• Formality nutné ke stavebnímu povolení výstavby plynových zdrojů • Zkušenosti z prvních realizací 
domovních kotelen na sídlišti Řepy a odpojování od centrálního zdroje tepla • Zkušenosti s využitím 
solárních zdrojů tepla • Fotovoltaické panely jako zdroj energie nejen pro výrobu tepla pro bytové domy.

Technický garant Ing. Bohumil Pešek
Vstup volný
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Odkud pocházíte?
Jsem kluk z vesnice, pocházím z Boršice u Uher-
ského Hradiště. Mému dědovi tam v roce 1948 
sebrali pole, mámu kvůli tomu vyhodili z práce 
a já se pak nedostal na školu. Bavilo mě kreslení, 
chtěl jsem jít studovat uměleckou průmyslovku. 
Vyučil jsem se tedy operátorem a dálkově si do-
dělal maturitu. V Řepích ale žiju pětadvacet let. 
Bydlel jsem v ulici Jiránkova, posledních dvacet 
let žiju v ulici Makovského. Kořeny mám na Mo-
ravě, ale doma jsem tady.

Proč jste se rozhodl působit 
v komunální politice?
Bytová politika, která v Řepích 
probíhala, mě štvala. Všude jinde 
v Praze privatizace proběhla za 
úplně jiných podmínek než tady. 
Považoval jsem to za diskriminaci. 
Připravili jsme se sousedy petici, 
na jejímž základě se nám podařilo 
prodej bytů v Makovského protla-
čit. Když jsem se stal zastupite-
lem, tak už byl prodej bytů téměř 
dokončen.
Přesto nesouhlasím s rozhod-
nutím rady městské části, které 
schválilo zastupitelstvo, o ukon-
čení prodeje bytů v naší městské 
části. Myslím si, že právo na od-
prodej bytů by měli mít všichni 
občané Řep. V dané době jsem 
ještě nebyl zastupitel, ale pro 
ukončení prodeje bytů bych ruku 
nikdy nezvedl!

Co říkáte tomu, že byty 
ve zrekonstruovaných domech 
v ulici Makovského už se 
objevují v nabídkách realitních kanceláří?
Dalo se očekávat, že určité procento lidí své by-
ty bude prodávat. Avšak většina nadále v těchto 
bytech bydlí, jak jsem vypozoroval v domě, kde 
jsem předsedou SVJ.

Můžete říci, jak se vám teď v domě 
po rekonstrukci bydlí?
Když se díváte z venku, tak se to samozřejmě 
s minulým stavem nedá srovnat. Jako předseda 
SVJ to však vidím tak, že máme nový kabát, ale 
zevnitř prožraný moly. Jsou tu letité závady. Ne-
muselo k nim dojít, kdyby ti, kteří dům spravova-
li před prodejem, tomu věnovali včas.

Všiml jste si, v jakém stavu se nacházejí 
rohy v pasážích? Mám na mysli znečištění 
od psů.
Obec tady pasáže chtěla, tak by se měla postarat 
o úklid těchto pasáží.

To nemyslíte vážně?!
Na vině nejsou jen pejskaři, kteří tu bydlí, ale 
i ti, co sem chodí nakupovat. V pasáži přivážou 
psa a jdou do obchodu, provozovny... Jsem vy-
chován tak, že kdybych měl psa a ten se tam 

vymočí, tak to po něm uklidím. Ale není v mých 
silách převychovávat spoluobčany. Upozornil 
jsem na to několikrát a zdá se mi, že je to marný 
boj. Osobně jsem také pro odstranění odpad-
kových košů z pasáže. Mnoho lidí si koše plete 
s popelnicemi.

Kolem kontejnerových stání také míváte 
„pěkný“ nepořádek!
Pokud jsou lidé čuňata a do kontejnerů odpad 
nehodí... Stání jsou uzamykatelná. Ve vyspělé 
společnosti by je snad ani nebylo potřeba zamy-
kat. Stalo se, že když stání někdo uzamknul, do 
rána byla vedle na chodníku úplná hromada.

Je problém, aby každý z rodiny měl od stání 
klíček?
Ale oni klíčky mají!

Co byste v Řepích pochválil?
Udělalo se tady toho dost. Nemohu jen kriti-

zovat. Přibylo tu spoustu nových 
dětských hřišť a sportovišť! To je 
pozitivní. Ale myslím si, že budo-
vat skatepark je zbytečné. Boom 
tohohle sportu už je podle mne 
pryč.

Co byste v naší městské části 
změnil?
Řepy by si určitě zasloužily bazén, 
to je jisté, stále dokola se o tom 
mluví. Bazén ano, avšak provoz 
tohoto bazénu by neměl zatěžovat 
rozpočet městské části.

Máte představu, kolik stojí 
vstupné do bazénu?
Tuhle jsme zaplatili 400 Kč na dvě 
hodiny pro dva dospělé a dítě. 
Pokud má člověk příjem a uznává 
normální hodnoty, tak tam jed-
nou týdně může zajít. Vezměte si, 
že krabička cigaret stojí v průměru 
70 korun. Kolik asi vydají kuřáci 
měsíčně? Jestli bude bazén v Ře-
pích zaplněný, to je velká neznámá, 
ale třeba aquapark na Barrandově 
je ve večerních hodinách plný.

Co říkáte tomu, že se budou moci občané 
Řep vyjádřit, jaká smuteční síň by měla být 
vybudována na místním hřbitově?
Nedaleko v Motole je obřadní síň s krematoriem, 
proč by se zde měla smuteční síň budovat? Z mé-
ho pohledu je to zbytečná investice.

Dáváte si pro nový rok nějaké předsevzetí?
Předsevzetí ani ne. Mám spíše přání: Aby se lidé 
konečně začali chovat jako lidé!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Stanislav Opluštil (48 let)
•  Zastupitelem je 1. volební období 

(kandidoval jako nezávislý za Sdružení 
za rozvoj Řep, SPOZ, Suverenitu).

•  V Řepích žije 25 let.
•  Pracuje jako realitní makléř.
•  Působí jako předseda SVJ.
•  Vystudoval strojní průmyslovku.
•  Má jednu dceru (9).
•  Zájmy: Cestování, rybaření, kolo, 

ale hlavně dcera.

Otázky pro zastupitele 
Stanislava Opluštila
Stanislav Opluštil kandidoval jako nezávislý za uskupení Sdružení za rozvoj Řep, 
SPOZ, Suverenita. Zastupitelem MČ Praha 17 je od června minulého roku.

Foto: -akraj-
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Hodnotící porota složená z radních městské 
části vybrala 33 návrhů, které splnily podmínky 
soutěže. Jaký z nich bude realizován? „Přivítá-
me, když nám pomohou rozhodnout řepští obča-
né,“ vyjádřila se starostka MČ Praha 17 Bc. Jitka 
Synková.

Architektonické návrhy budou předloženy 
k posouzení veřejnosti v sokolovně v ulici Na 
Chobotě v době od 17. do 19. ledna 2013.
Občané MČ Praha 17 budou tedy dalšími porot-
ci! Tři nejúspěšnější architektonické návrhy pak 
zhodnotí zastupitelé městské části, na nichž bu-
de konečné rozhodnutí, jaká smuteční síň bude 
na řepském hřbitově postavena.
„Překvapilo mne, že relativně skromně hono-
rovaná soutěž byla tak bohatě obeslaná. Sešlo 
se tu množství hodnotných profesionálních ná-
vrhů,“ vyjádřil se doc. Ing. akad. arch. Jiří Moj-
žíš, který se podílel na přípravě soutěže. „To, že 

radnice předloží návrhy k posouzení občanům, 
je velmi zajímavé a podle mne správné řeše-
ní,“ vyjádřil se doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš 
a doplnil: „podobný postup znám ze Švýcarska. 
Projekty, které tam jsou stavěny z veřejných 
prostředků a jsou určeny občanům, jsou posu-
zovány veřejností a každý má možnost říci svůj 
názor.“

Podmínky soutěže
Ne všechny zaslané návrhy ovšem splnily pod-
mínky soutěže – hodnotila se komplexní výtvar-
ně architektonická kvalita návrhu, ekonomická 
a finanční přiměřenost zvoleného řešení, pro-
vozní náklady. Investiční náklady na výstavbu 
smuteční síně nesměly přesáhnout 2 miliony 
korun (bez nákladů na výstavbu inženýrských 
sítí). Návrh stavby musel podle zadání obsaho-
vat smuteční síň s 10 místy k sezení a 15 místy 
k stání, malou kancelář, sklad a toalety.

„Vyřazeny byly například návrhy, které nere-
spektovaly umístění stavby v zadání podmínek 
soutěže,“ vyjádřil se Vladimír Mareš z odboru 
správy obecního majetku, jenž se na přípravě 
soutěže podílel, a upřesnil: „stavba by měla 
být umístěna v centrální části pozemku, v pro-
dloužení osy lipové aleje. Některé ze zaslaných 
návrhů například nerespektovaly terén řepského 
hřbitova, který je svažitý. Nebo vnitřní dispozice 
neodpovídala technickým požadavkům na vý-
stavbu.“
Autor vítězného architektonického návrhu ob-
drží 30 000 Kč, 2. místo bude ohodnoceno část-
kou 10 tisíc korun a 3. místo 5 000 korunami. 
„Soutěž je anonymní, a to až do doby otevírání 
obálek s identifikačními údaji zúčastněných ar-
chitektů, které proběhne po výběru tří nejúspěš-
nějších návrhů, “ uvedl Vladimír Mareš.

Který návrh vyhraje?
Občané Městské části Praha 17 mají jedinečnou 
možnost: Navštívit výstavu architektonických 
návrhů v sokolovně a svým rozhodnutím ovliv-
nit, který z 33 architektonických návrhů bude 
realizován!

Nezapomeňte přijít! Výstava se uskuteční 
v řepské sokolovně v ulici Na Chobotě v době 
od 17. do 19. ledna 2013 – ve čtvrtek a v pá-
tek v době od 14 do 19 hodin, v sobotu od 9 
do 16 hodin.

Text a foto: -red-

Jakou budeme mít v Řepích smuteční síň?
Městská část Praha 17 vyhlásila otevřenou architektonickou soutěž o návrh smuteční síně na řepském hřbitově v Žalanského 
ulici. Sešlo se 62 návrhů. O tom, který z nich soutěž vyhraje a bude realizován, mohou v lednu pomoci rozhodnout občané Řep.

Foto: -akraj-

Hodnotící porota složená z radních vybrala 33 návrhů, které budou předloženy občanům MČ Praha 17 
v řepské sokolovně. (Na snímku vpředu vlevo doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš se starostkou Bc. Jitkou 
Synkovou a radním Pavlem Maxou, vzadu místostarostka Ing. Marie Vaicová.)

Namátkou několik z třiatřiceti architektonických návrhů, které budou vystaveny v řepské sokolovně od 17. do 19. ledna 2013.
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Městská část Praha 17 získala dotace ve výši 3 790 500 Kč. Zastupitelé se shodli, že 2 269 000 Kč rozdělí mezi organizace, které nabízejí sportovní 
či jiné volnočasové aktivity řepským občanům, a mezi příspěvkové organizace. Zbývajících 1 521 500 Kč bylo převedeno jako rezerva do rozpočtu 
městské části.

Někteří z obdarovaných: Požadovali: (Kč) Dostali: (Kč) Účel užití:

Sbor dobrovolných hasičů Praha Řepy 30 000 30 000
činnost družstva a dorostu, nákup uniforem, dataprojektoru, 
soutěžních hadic...

Klub občanů bezbariérového domu 
Vondroušova

40 000 38 000 nákup počítačové sestavy

Domov sv. Karla Boromejského 60 000 29 000 vánoční a adventní koncerty, propagace, honoráře umělcům...

Junák – 10. středisko Bílá Hora 101 000 50 000 činnost s dětmi a mládeží, zateplení stropu kluboven...

Mateřské centrum Řepík 22 000 22 000 hračky, vybavení klubovny, hudební nástroje...

MŠ Bendova 97 000 55 000 výměna krytů radiátorů, posuvné dveře

MŠ Laudova 216 000 216 000 13 ks čističek vzduchu, část nákladů na asistenty

ZŠ Jana Wericha 142 000 195 000 úprava zeleně, nábytek, učebnice...

Centrum sociálně zdravotních služeb 150 000 90 000 kulturní akce pro Klub 17, kluby seniorů, kompenzační pomůcky...

SK TRIAL shotokan karate, o. s. 70 000 52 000 tréninkové pomůcky – tatami, chrániče...

TJ Sokol Řepy 480 000 354 000 provoz a údržba fotbalového hřiště, nájem tělocvičny...

Bikrosclub Řepy 272 017 87 000 rekonstrukce areálu, jeho provoz a údržba, sportovní akce

Dotace jsou rozděleny
Zastupitelé MČ Praha 17 v listopadu minulého roku rozhodli o rozdělení dotací z odvodu výtěžku z výherních hracích přístrojů 
a jiných technických herních zařízení za I. pololetí roku 2012.

V

 
 

Vystaveno bude 

Které organizace přišly tentokrát zkrátka? Například Klub Ledních medvědů (žádal podporu na zdolání Gibraltaru, akce v ČR i zahraničí), Klub 
Bendova (plánoval zakoupení dřevěného vláčku na zahradu MŠ Bendova) a Hnutí Brontosaurus (organizuje pravidelně tábory pro rodiče s dětmi 
– pomáhají při archeologických vykopávkách a opravách hradu Lukova). -red-



Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších 
sběrných dvorech:
•  Praha 5-Košíře, ul. Klikatá 1238/90 c, tel.: 731 663 582;
•  Praha 6-Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 284 098 906;
•  Praha 5 – Jinonice, Puchmajerova (u křižovatky s Radlickou), 

tel.: 251 612 343.
Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hodin, 
(zimní období 8.30 – 17.00 hod.), sobota: 8.30 – 15.00 hodin.

Ing. Vladimíra Šrámková,
odbor životního prostředí a dopravy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Foto: RNDr. Milan Svítek

Velkoobjemové kontejnery: 
leden – červen 2013
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány 
v pracovní dny ve středu, čtvrtek a pátek od 14 do 18 hodin, 
v sobotu a neděli od 12 do 16 hodin.
•  Křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu x U Boroviček: 16. 1., 17. 1., 

18. 1., 15. 5., 16. 5., 17. 5.
•  Parkoviště u křižovatky ulic K Trninám x Laudova: 20. 2., 21. 2., 

22. 2., 23. 2., 5. 6., 6. 6., 7. 6., 8. 6., 9. 6.
•  Ulice Šímova, u objektu Bílý beránek: 10. 4., 11. 4., 12. 4.
•  Parkoviště v ulici Drahoňovského: 6. 2., 7. 2., 8. 2., 9. 2.
•  Parkoviště v ulici Na Moklině, u restaurace U hasiče: 13. 3, 14. 3., 

15. 3.
•  Parkoviště u křižovatky ulic Hofbauerova x Žufanova: 24. 4., 

25. 4., 26. 4., 19. 6., 20. 6., 21. 6., 22. 6., 23. 6.

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu 
podnikatelskými subjekty!
Po celou dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která bude 
koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou na daném stanovišti 
zůstávat přes noc.
Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha 
podle počtu obyvatel. VOK přistavuje svozová společnost Pražské 
služby, a. s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou, která službu 
VOK organizuje. Případné dotazy a připomínky ke sběru a svozu 
objemného odpadu vám zodpoví Vladimíra Šrámková z odboru 
životního prostředí a dopravy, tel. 235 300 655.

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, 
podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.

Co se nesmí odkládat do VOK
Směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby 
(popelnice, kontejneru), nebezpečné složky komunálního odpadu 
(jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky), odpad 
ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.), elektroodpad (chladničky, 
pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.), 
stavební suť.

Ing. Vladimíra Šrámková,
odbor životního prostředí a dopravy

On to někdo uklidí!

Předpokládáte, že gauč na snímku jsou povinny odvézt Pražské služby 
v rámci běžného svozu komunálního odpadu? Omyl! Zůstal by na místě 
klidně rok, dva. Je až neuvěřitelné, co všechno dokážeme u kontejnerů 
odložit a je nám naprosto jedno, jak dlouho to tam zůstane. On to přece 
někdo uklidí!
Ano, on to někdo opravdu uklidí. Tím „někdo“ není nikdo jiný než náš úřad. 
Městská část Praha 17 vynakládá každý rok za úklid nepořádku kolem kon-
tejnerů a likvidaci černých skládek více než 200 tisíc korun!
A tak se ptám: Nebylo by lepší utratit těch 200 000 Kč za něco efektivnější-
ho? Opravit kus silnice, chodníku, zaplatit nové lavičky nebo houpačky pro 
děti? Proč každoročně platíme přistavení velkoobjemových kontejnerů, 
když stejně dokážeme odhodit staré kanape přímo před dům?

Martin Marek, místostarosta

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směs-
ným komunálním odpadem budou Pražské služby 
odvážet při pravidelném svozu až do 28. února 2013.
Stromky neodkládejte do nádob na směsný komu-
nální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity 
objemu pro ostatní odpad, ani na stanoviště separo-
vaného odpadu. -red-

Svoz vánočních stromků

Ptačí hnízdo pro radost! Na dětském hřišti v Opukové ulici byl instalován 
nový herní prvek – houpačka zvaná ptačí hnízdo. Je určena pro děti ve věku 
od 3 až do 14 let. Dřevěná konstrukce je z odolného akátového dřeva, na 
němž se netvoří třísky. Houpačka byla pořízena z dotace Letiště Praha, a. s.

RNDr. Milan Svítek

Foto: RNDr. Milan Svítek
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Volné pobíhání psů
Velmi často chodím se svojí malou vnučkou na 
procházky v Řepích, kde bydlí. Pokaždé se o svo-
ji vnučku musím obávat. Po celém území Řep je 
spousta psů, kteří běhají bez vodítek. Ale co je 
horší: malí, natož velcí psi nemají náhubky! Byla 
jsem také psí mámou, ale vím, že takové jednání 
je od majitelů psů nezodpovědné.
Během své praxe na stomatologii jsem se setka-
la se spoustou ublížení na zdraví od psů, vždy 
byl vinen majitel zvířete, ne pes. Volné pobíhání 
psů bez náhubku mne velice pobuřuje, o úklidu 
po čtyřnohých miláčcích ani nemluvě!

Alena P.

Zodpovědný je 
majitel psa
Výše uvedený názor není ojedinělý. Proto jsme 
se obrátili na ředitele Městské policie OŘ Pra-
ha 13 Ing. Hynka Svobodu, aby se k problému 
volného pobíhání psů vyjádřil. Z jeho odpově-
di vyjímáme: „V současné době žádný právní 
předpis souhrnně neupravuje pohyb psů na 
veřejnosti. Vlastník psa nebo chovatel je po-
vinen se chovat tak, jak mu ukládají některé 
právní předpisy. Při pohybu psa na veřejnosti 
je chovatel nebo vlastník psa povinen dodr-
žovat obecná pravidla stanovená občanským 
zákoníkem (§ 127 zák. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník ve znění pozdějších předpisů, § 60 zák. 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích ve znění pozdějších předpisů). Při 
pohybu se psem na území hlavního města Pra-
hy je povinen do držovat ustanovení některých 
vyhlášek jako § 2 písm. c), § 3odst. 1 písm. g), 
§3odst. 2 vyhl. HMP č. 6/2001 o ochraně ve-
řejné zeleně.“
Na dotaz, zda lze osoby, které nemají na ve-
řejnosti psa na vodítku a s náhubkem, nějak 
sankcionovat, Ing. Hynek Svoboda, ředitel 
Městské policie OŘ Praha 13, odpověděl: „Zákon 
č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání ve 
znění pozdějších předpisů hovoří o tom, že zvíře 
se nesmí omezovat na pohybu, pokud to není 
nutné a toto omezení nepůsobí zvířeti utrpení. 
Tento zákon zmocňuje obce k vydání obecně 
závazné vyhlášky, která by upravila pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství a vymezila 
prostory pro volné pobíhání psů. Hlavní město 
Praha takovou obecně závaznou vyhlášku nemá. 
Částečně je tato problematika řešena v obecně 
závazné vyhlášce Hl. m. Prahy č. 6/2001 o ochra-
ně veřejné zeleně, která stanoví zákaz činností 
ve veřejné zeleni a v příloze této vyhlášky jsou 
vyobrazeny značky, které tyto činnosti povolují. 
Značky jsou umístěny při vstupu např. do parků 
nebo parkové úpravy nebo do veřejné zeleně. 
Občan podle nich pozná, co je v daném místě po-
volené a co zakázané. Každá osoba, která chová 
psa nebo je jeho vůdcem, odpovídá za chování 
psa a sama musí určit, jestli je pes nebezpečný 
svému okolí a tedy zda má být veden na vodítku 
nebo má mít ještě náhubek. Řešit a sankcinovat 
lze až napadení psem.“ -red-

Mikulášský 
příběh
Tak je to konečně tady – 5. prosinec – den, 
na který čekám celý rok! Den, kdy se koneč-
ně ukáže, že moje celoroční vyhrožování 
mým dětem, že jestli mě nepřestanou tahat 
za nohu, když usínám nebo nepřestanou 
používat maminky šminky, přijde si pro ně 
rohatej, JE KONEČNĚ TADY.
Dohodnutá skupinka „z nebes“ byla řádně 
poučena o přednostech a opačných vlast-
nostech našich dětí, řádně jí byla vysvět-
lena adresa, aby na své dlouhé pouti neza-
bloudila (to víte, čert nikdy nespí ).
V práci jsem si domluvil volno raději hodně 
dopředu, aby mé vítězství nemohlo nic na-
rušit. Do školy a do školky jsem vyrazil ra-
ději s předstihem, abychom byli dříve doma 
a zážitek si vychutnali! Děti řádně ustrojeny, 
foťák nachystán, já s vidinou blížícího se ví-
tězství řádně naladěn. Hodina domluvené 
návštěvy je tady: Děti trénují písničky pro Mi-
kuláše, žena je uklidňuje, že čerti zase nejsou 
tak špatní a já nervózně přešlapuji na balko-
ně. Po hodině a půl marného čekání jsem to 
vzdal. Začínám čuchat čertovinu... Náhodou 
jsem u dveří zakopl o dva košíky sladkostí, 
které mé děti s úlevou přivítaly a s vítězným 
úsměvem se uložily k Mikulášskému spánku. 
Prohrál jsem svou celoroční bitvu!
Ponaučení? Raději nestrašit děti, a když už, 
tak jen trošku, a hlavně: nebrat „Mikuláše 
a spol.“, jejichž nabídka visí na každé lampě 
v Řepích. Ještě, že si Ježíška zařídím sám...

Milan Kučera

Nepořádek 
na hřišti 
Žádám, aby Úřad MČ Praha 17 uklidil hřiště 
Bazovského, neboť množství odpadků už tam 
je neúnosné. Zastupitelé zřejmě nechodí ke 
svým příbytkům touto lokalitou...

O. V.

Vážení čtenáři, výše uvedenou informaci jsme 
ihned přeposlali k řešení Odboru životního pro-
středí a dopravy Úřadu MČ Praha 17. Týž den, 
jen pár hodin poté, jsme obdrželi zprávu spolu 
s fotografiemi, na nichž bylo patrné, že hřiště 
Bazovského bylo dokonale uklizeno. Za čtyři dny 
bylo vše při starém, jak dokládá další e-mail téže 
pisatelky: „Na hřišti se už zase kupí odpadky...“ 
Co si o tom myslíte? Dejte nám vědět. Pište na: 
redakce@repy.mepnet.cz. -red-

Foto: RNDr. Milan Svítek

Hřiště v Bazovského ulici uklizené dlouho nevydrží...

Co vy na to?
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Zdravé a hravé Řepy II.
Záměrem Městské části Praha 17 je v rámci projektu Zdravé a hravé Řepy II. zrekonstruovat dalších pět 
dětských hřišť a víceúčelových sportovišť.

V září loňského roku byla Magistrátem hl. m. Praha vypsána výzva na po-
dání žádostí v rámci programu OPPK – Operační program Praha-Konkuren-
ceschopnost. V předešlé výzvě, kam naše městská část také podala žádost, 
jsme byli velice úspěšní – v rámci projektu Zdravé a hravé Řepy jsme získali 
dotaci na rekonstrukce dětských a víceúčelových hřišť převyšující 5 mili-
onů Kč. Když byla vloni na podzim vyhlášena nová výzva, bylo logické, že 
jsme se opět rozhodli ucházet o dotaci na opravy dalších hřišť a pokračo-
vat v již započatém projektu. Lokalit, které rekonstrukci potřebují, bylo 
vybráno pět: v ulici Nevanova (2), Socháňova, Mrkvičkova a Makovského. 
Celkové náklady na realizaci záměru dle projektové dokumentace přesahu-
jí 8 milionů Kč (včetně DPH).
Žádost na Magistrát hl. m. Prahy byla odevzdána v termínu. Zastupitelstvo 
hlavního města Prahy bude žádosti posuzovat a schvalovat v prvním čtvrt-
letí letošního roku a nám nezbývá než doufat, že bude náš projekt vybrán. 
Rád bych poděkoval všem kolegům, kteří se na přípravě projektu podíleli, 
neboť bez nich by se žádost v termínu podat nepodařilo!

Martin Marek,
místostarosta

 NEVANOVA – dětské hřiště
Oblíbené dětské hřiště si zaslouží celkovou rekonstrukci. Je potřeba 
opravit pískoviště a také instalovat další herní prvky, které chceme dopl-
nit kačírkovou dopadovou plochou, ohraničenou pryžovým obrubníkem.

Po rekonstrukci by hřiště při Klubu 17 v Socháňově ulici mělo vypadat takto.  Foto: Z archivu redakce

Foto: Martin Marek
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 SOCHÁŇOVA – dětské hřiště
Rozsáhlý oplocený prostor kolem Klubu 17 je dosud využíván jen dětmi 
a mládeží docházejími do tohoto nízkoprahového zařízení a dětmi ma-
teřské školy. Po rekonstrukci by měl být areál přístupný veřejnosti. Máme 
v plánu celkovou revitalizaci prostoru zahrady, instalaci pyramidy a se-
stavy lanových prvků balančního charakteru pro děti starší šesti let (viz 
vizualizace na předchozí straně). Na vedlejším dětském hřišti by měla být 
opravena pískoviště s přístřeškem a umístěn nový kolotoč.

 MAKOVSKÉHO – dětské hřiště
Hřiště je umístěno v blízkosti ulice Galandova. Naším záměrem je nahra-
dit stávající asfaltové plochy za betonovou dlažbu a dosluhující herní 
prvky vyměnit za nové, odpovídající věkové kategorii nad 8 let. Kolem 
nových herních zařízení máme v plánu vybudovat bezpečnostní dopa-
dové plochy. 
Součástí plánovaných oprav všech hřišť je rovněž umístění nového mo bi-
liáře – laviček, odpadkových košů a informačních tabulí.

 MRKVIČKOVA – víceúčelové hřiště
Rozhodli jsme se pro rekonstrukci zastaralého hřiště, jehož vlastníkem 
bylo donedávna ministerstvo obrany. Hřiště proti hotelu je neudržované 
a nevyužívané. Vyžaduje celkovou rekonstrukci plochy (13 x 24 m) včetně 
sanace stávajících betonových zdí a vybudování nového hrazení. Hřiště by 
mělo být vybaveno mobilními kůly včetně mechanismů pro volejbal i no-
hejbal a dvojicí branek s integrovanými koši na basketbal.

 NEVANOVA – víceúčelové hřiště
Hřiště s trojicí pomalu chátrajících stolů na ping pong obehnané zídkou 
zeje léta prázdnotou, proto bychom ho chtěli přeměnit na víceúčelový pro-
stor pro sport o velikosti 10 x 18,5 metru a vybudovat tu 4 metry vysoké 
hrazení. Prostor bude vybaven jednou házenkářskou brankou, streetba-
llovým košem a pěticí hřišť pro hru Twister. Nedílnou součástí řešení bude
celková sanace stávající betonové zídky.

Foto: -akraj-Foto: Martin Marek

Foto: Martin Marek Foto: Martin Marek
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Foto: Jan Bösser

Dotaz: Rozhodl jsem se zorganizovat sraz 
bývalých spolužáků ze základní školy, u ně-
kterých jsem ale neznal jejich současnou ad-
resu. Zavolal jsem na řepský úřad s prosbou, 
jestli by mi adresy sdělili, ale odmítli mne!

Dle § 8, odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evi-
denci obyvatel, v platném znění: „Obyvateli 
staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje 
ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce 
s rozšířenou působností a ohlašovna obecní-
ho úřadu písemně údaje vedené v informač-

ním systému k jeho osobě a k osobě blízké. 
K osobě blízké je možné poskytnout pouze údaj 
o datu a místu úmrtí. Dle § 8b téhož zákona je 
možno na základě písemné žádosti adresované 
Ministerstvu vnitra ČR požádat o kontaktování 
požadované osoby ministerstvem za zákonem 
stanovených podmínek. Správní poplatek či-
ní 500 Kč. Potřebné informace najdete na 
webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – 
www.mvcr.cz – zprostředkování kontaktu.

Hana Tirpáková,
odbor občansko správní

Byty magistrátu
Vážení spoluobčané,
reaguji na vaše časté otázky týkající se by-
tových domů v naší městské části, které 
jsou ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále MHMP). Ráda bych vás informovala, 
o jaké domy jde.
V prvé řadě je to bytový dům zvaný  Triangl, 
dále dům v ulici Španielova 1327–29, 
Laudova 1020-23, Nevanova 1028–29 
a 1045–46, Makovského 1146–48 a Zrzavé-
ho 1088–89.
Byty v domech ve Španielově ul. 1327–29, 
Laudově 1020–23, Nevanově 1028–20 
a 1045–46 jsou MHMP odprodávány jed-
notlivým nájemníkům. Bytový dům zva-
ný Triangl a domy Makovského 1146–48 
a Zrza vého 1088–89 zůstávají ve vlastnic-
tví magistrátu, jejich prodej se nepředpo-
kládá.

Poněvadž Městská část Praha 17 má zájem 
na svěření Trianglu, případně i bytových 
domů Makovského č. p. 1146–48 i Zrza-
vého č. p. 1088–89 do svého majetku, byl 
přednesen tento požadavek na jednání 
s Magistrátem hl. m. Prahy v listopadu mi-
nulého roku, písemná žádost následovala 
vzápětí.

Ing. Marie Vaicová,
zástupkyně starostky

Informace jen písemně

Vítání dalších nových občánků Městské části Praha 17 se uskutečnilo 27. listopadu 2012. V té 
době již probíhal tisk prosincového zpravodaje, proto informaci přinášíme až letos.
Slavnostní akci opět připravily pracovnice řepské matriky. Vítání občánků se jako obvykle 
ujala starostka Bc. Jitka Synková, s kulturním programem vystoupily děti z MŠ Bendova pod 
vedením paní učitelky Martincové. V obřadní síni radnice se sešlo sedmnáct rodin s miminky, 
která si statečně vyzkoušela dřevěnou kolébku a „za odměnu“ obdržela zlatý přívěšek ve tvaru 
čtyřlístku a pamětní list.
Řepskými občánky se tento den stali: Barbora Králová, Ondřej Brych, Rosálie Kolářová, 
Eliška Erlebachová, Kristýna Ticháčková, Marie Gruberová, Martin Jejkal, Anna Tvrzová, Pavla 
Leščinská, Josef Adámek, Tomáš Cappellari, Jakub Komárek, Jakub Paleček, Alexander Mrkos, 
Martina Šilhavá, Jan Vondráček a Patrik Ryšavý.
Všem dětičkám i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a štěstí!
 -red-

Vítání řepských občánků

Foto: Jakub Adam

Foto: Jakub Adam

Uzávěrka pro příjem příspěvků:
vždy 10. dne předchozího měsíce 
(např. 10. ledna pro únorové vydání 
zpravodaje). Kontakt: 234 683 544, 
720 524 688, redakce@repy.mepnet.cz.

-red-
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Jééé, ten je krásnej!
„Jééé, ten je krásnej,“ zaznělo mnohohlasně ve středu 28. listopadu 
v podvečer, při slavnostním rozsvícení vánočního stromu, které uspo-
řádala Městská část Praha 17 v blízkosti tramvajové zastávky Slánská 
při ulici Makovského.
Příjemné počasí sice nenasvědčovalo tomu, že je advent za dveřmi, 
ale vánoční nálada tu zavládla. Postaraly se o to děti i vedoucí pěvec-
kých sborů ZUŠ Blatiny, ZŠ genpor. Fr. Peřiny i MŠ Socháňova, také 
teplý čaj a další dobroty, které tu byly k mání. Strom nepocházel z da-
lekých končin, ale opět z Řep – před sedmadvaceti lety jej na zahradě 
před svým domem společně vysadily paní Emilie Chocholoušová s pa-
ní Janou Záhořovou.
Poděkování za hezké předvánoční chvíle patří manželům Záhořo-
vým, ZUŠ Blatiny, ZŠ genpor. Fr. Peřiny, MŠ Socháňova, Pražské 
teplárenské, a. s., a restauraci Sokol. -red-

Setkání jubilantů
Předposlední listopadové odpoledne minulého roku se v aule Základní 
umělecké školy Blatiny sešli řepští senioři, aby společně oslavili svá život-
ní jubilea.
Program začínal jako obvykle koncertem žáků ZUŠ. Tentokrát seniory po-
těšili mimo jiné saxofonisté pod vedením PaedDr. Otakara Martinovského 
a pěvecký sbor MgA. Evy Kováříkové. Následovalo blahopřání starostky 
MČ Praha 17 Bc. Jitky Synkové, rozdávání dárků a pohoštění.
„Děkujeme mockrát. Udělali jste nám radost! Pozvání nás moc potěšilo! 
Koncert byl krásný a moc jsme si pochutnali!“ Podobná a další slova díků 
za přípravu příjemného odpoledne zaslouženě zazněla na adresu starost-
ky i pracovnic odboru občansko správního Ludmily Reifové, Ivany Simono-
vé, Ivy Balážové a Ireny Janoušové.
Kteří senioři oslavili svá jubilea? Anna Kroupová, Mária Retychová, Li-
buše Vnoučková, Eliška Coufalová, Karel Pařízek, Karel Straka. Květoslava 
Frydrýnová, Pavel Šach, Hana Ferencová a Jozef Ferenc, Jindřiška Růžič-
ková, František Fridrich a Jaroslav Strnad. Všem jmenovaným gratuluje-
me a do dalších let přejeme zdraví a dobrou náladu!
 -red-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Rekordní aukce
Dne 15. listopadu 2012 proběhlo v Domově sv. Karla Boromejského spole-
čenské setkání s již tradiční dobročinnou aukcí. Cílem této akce bylo podě-
kovat sponzorům, dárcům a přátelům za celoroční podporu Domova a také 
jim připravit příjemný večer s občerstvením a zábavnou dražbou.
Díky přispění dárců se během roku sešlo mnoho zajímavých i cenných před-
mětů, které byly nakonec vydraženy za rekordních 136 551 Kč. Tato částka 
byla historicky nejvyšší za celou dobu pořádání dobročinné aukce v Domo-
vě. Profesionální licitátor pan Michael Hliněnský za asistence své manželky 
svým pověstným humorem bavil přítomné a lákal je k přihazování. 
Pokud by některý ze čtenářů měl zájem přispět do následující dobročinné 
aukce a věnovat Domovu nějaký zajímavý předmět, může se na mne obrá-
tit: e-mail:kultura@domovrepy.cz, mobil 774 401 337.

Ing. Monika Straková,
Domov sv. Karla Boromejského



V této rubrice se budete pravidelně dozvídat informace o sportovním 
klubu SK ŠPANIELKA ŘEPY. Budeme vás informovat o akcích tohoto 
volejbalového klubu i soutěžích, vždy přidáme nějakou fotku či roz-
hovor s hráči a trenéry klubu.

Představujeme extraligové družstvo kadetek
V této sezoně má extraligové družstvo kadetek SK ŠPANIELKA ŘEPY 
velké ambice. Povinností by měl být postup do první šestky extraligy. 
Cílem družstva je však postoupit do závěrečného „Final four“, kde by 
třešničkou na dortu mohl být zisk medaile. Lepšímu rozjezdu však 
neustále brání spousta zranění i nemocí hráček. Trenér musí neu-
stále improvizovat a měnit ideální sestavu. I tak je zatím průběžné 
druhé místo v české skupině úspěchem.
V loňské sezoně skončilo družstvo kadetek na 6. místě extraligy. Po 
sezoně odešlo několik zkušených hráček do vyšší věkové katego-
rie, ale podařilo se tento tým vhodně doplnit. Nyní v extraligovém 
družstvu hrají reprezentantky ČR Zuzana Malinkovičová, Barbora 
Jakovcová a Tiziána Baumruková, přišly do něj atraktivní cizinky 
Anna Arquero ze Španělska a Ivana Lackanovic z Bosny. Hlavním 
trenérem je stále Jaroslav Honzík.

Tabulka extraligy kadetek 2012/13

Skupina A:

Madeta Č. Budějovice 14 13 1 40:10 38 b.

SK Španielka Řepy 14 11 3 35:14 33 b.

VŠ Plzeň 14 8 6 28:21 24 b.

Olymp Praha 14 7 7 27:23 23 b.

Loko Plzeň 14 3 11 13:37 7 b.

Zápas SK Španielka Řepy – Loko Plzeň se uskuteční 12. 1. 2013 
od 10 a 14 hodin.
Vzhledem k tomu, že v Řepích zatím chybí sportovní hala, splňující 
požadavky vrcholových sportovních soutěží, hrají se zápasy ve spor-
tovní hale ZŠ T. G. Masaryka v Praze 6–Ruzyni, ve Stochovské ulici.
Veškeré informace o tomto družstvu i celém sportovním klubu podá 
předseda klubu J. Honzík na tel. 737 375 831. Jaroslav Honzík
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Foto: Marek Malinkovič

Velikou radost z otevření krásného travnatého hřiště vystřídalo na podzim 
veliké zklamání z výsledků našich družstev, a to především dospělých – A a B 
týmu. Oba skončily v konečné tabulce podzimní části sezony na posledních 
místech ve svých skupinách, a tak je na jaře bude čekat tvrdý boj o záchranu.
„Áčko“ se celý podzim potýkalo se střeleckou nemohoucností a vstřelilo pou-
ze 12 branek ve 13 zápasech. Nejlepším střelcem byl Michna se 4 brankami. 
O mnoho lépe se nevedlo ani rezervě, která v 11 zápasech nastřílela 14 gólů.
Mladší dorost má ve skupině 9 týmů a po podzimu je na 7. místě se ziskem 
7 bodů. Vedení družstva: Petr Žmolil a Jan Chládek.
Starší žáci jsou z dvanácti účastníků na 10. místě s bilancí 11 3 0 8 17:52 
9 bodů. Družstvo vedou Martin Koch a Petr Dosoudil.
Starší přípravka s trenérem Zbyňkem Blažkem bojovala srdnatě o čelo ta-
bulky a je na 2. místě se ziskem 24 bodů z 9 zápasů.
U mladší přípravky se body nepřidělují a nejsou ani zveřejňovány výsled-
ky. Hlavním trenérem je Jiří Kočovský.
Od podzimu máme také fotbalovou školičku pro děti mladší šesti let, kte-
rou vede Josef Weis.
Ke zkvalitnění tréninkového procesu přispěly speciální tréninky brankářů 
všech kategorií, které od podzimu vede Michal Rosenbaum. V současném 
přechodném období sportuje mládež v tělocvičně ZŠ gen. Fr. Peřiny v So-
cháňově ulici.
A mužstvo zahájí přípravu ve druhé polovině ledna a od 20. 1. 2013 se 
zúčastní zimního turnaje pořádaného společně SK Aritmou a FC Zličín.

Výbor fotbalového oddílu TJ Sokol Řepy děkuje všem svým trenérům 
a vedoucím za obětavou práci a přeje jim do nového roku hodně zdraví, 
spokojenosti, trpělivosti a sportovních úspěchů.

Milan Rosenbaum

Zimní turnaj mužů – Memoriál Petra Merty
Pořadatel: SK Aritma, FC Zličín

Kolo Datum Soupeři Výkop Hřiště
1 20. 1. Řepy – Horoměřice 14.00 Zličín
2 27. 1. Roztoky – Řepy 14.00 Zličín
3 3. 2. Řepy – S.Kladno 14.00 Zličín
4 Řepy volno Zličín
5 17. 2. Řepy – FCPK dor. 16.00 Zličín
6 24. 2. Zličín dor. – Řepy 14.00 Zličín
7 3. 3. Řepy – Zličín B 14,00 Zličín
8 10. 3. Tuchoměřice – Řepy 16.00 Zličín
9 16. 3. Řepy – Švermov 10.00 Aritma

SK ŠPANIELKA ŘEPY
informuje

ŠP
ANIELKA

Ř EPY

Extraligové družstvo kadetek SK ŠPANIELKA ŘEPY. Nahrávačky: č. 4 – Barbora 
Jelínková, č.11 – Tiziana Baumruková. Universálky: č. 3 – Nikola Křišťanová, 
č. 15 – Ivana Lackanovic (Bosna). Blokařky: č. 6 – Barbora Jakovcová, 
č. 9 – Anna Arquero (ESP), č. 8 – Simona Jírová, Smečařky: č. 14 – Zuzana 
Malinkovičová, č. 13 – Kristýna Musilová, č. 2 – Tereza Mezuliánková. 
Libero: č. 7 – Anna Kodídková. Hlavní trenér: Jaroslav Honzík.

Fotbalové zprávy
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Kulturní středisko Průhon
Pro děti (vždy v sobotu od 16 hodin)
12. 1.  Zimní pohádka: Autorská pohádka plná legrace, hudby a lout-

kových gagů o přátelství svérázného sněhuláka a štěněte Alíka 
– pejska, kterého vyhnali z domu. Tito dva hrdinové se dostanou 
do víru dobrodružství a nečekaných zvratů, v nichž musí proká-
zat odvahu a vtip. Také se nebojí riskovat kůži jeden pro druhé-
ho, protože věrnost může být silnější než vlk, lidská hloupost 
i smutek. Hraje divadlo Mimotaurus. V 16 hodin.

19. 1.  Sůl nad zlato: Muzikálek s loutkami a písničkami. Jeden král, 
tři princezny, stále zvědavý kašpar a odvěká volba – kterou zvo-
lit příští královnou? A věčná otázka: Je sůl, stejně jako odvaha, 
tak bezcenná? Muzika i písně: František Hacker, kapelník KTO. 
Divadlo matky Vackové. V 16 hodin.

26. 1.  Mauglí – příběhy z džungle: Tatínek vypráví nemocné Markétce 
příběhy Mauglího a promění pokojíček v indickou džungli. Ply-
šové hračky ožívají, stávají se jejími obyvateli a do džungle při-
chází malý chlapec Mauglí. Pohádka o lásce, uzdravení a cestě 
domů na motivy Rudyarda Kiplinga, kde nechybí loutky a mnoho 
písniček s kytarou i flétničkou. Divadlo Fígl. V 16 hodin.

Dopolední představení pro školy (možno doplnit návštěvníky z veřejnosti)
17. 1.  Střapaté pohádky z kouzelné zahrádky: Pohádkový kabaret 

s písničkami. Na louce rozkvétají kytičky a v každé z nich je po-
hádka. Hraje Liduščino divadlo. V 10 hodin.

Pro dospělé
 9. 1.  Vráťa Ebr – večer Tříkrálový: Mezi krály bude i jedna královna 

– herečka Valérie Zawadská, ostatní jako překvapení... A o pře-
kvapení, stejně jako o dobrou zábavu, není s Vráťou Ebrem nikdy 
nouze. V 18.44 hodin.

11. 1.  Taneční kavárna: Pro všechny mladé duchem – k tanci i posle-
chu hraje duo Sparťanka. V 16 hodin.

23. 1.  Martin Čepelík – písničkový recitál: Divadelní herec a písnič-
kář, kterému se říká zpívající dětský chirurg (můžeme se s ním 
setkat i v bílém nemocničním plášti), se představí svými origi-
nálními poetickými i rozvernými texty. Jeho recitály předchází 
pověst, že „jsou vždy naplněny pozitivní atmosférou, kromě hu-
debního talentu v nich Martin využívá i svůj smysl pro humor, 
a tak zůstávají zpěvákovy recitály ve vzpomínkách fanoušků 
radostné...“. V 18.44 hodin.

Výstavy
10. – 30.  1. Setkání tří generací – fotografie. Výstava je otevřena od 10 

do 20 hodin, v sobotu v době programu.

Talent Awards
 5. 1.  Konkurz na VI. ročník soutěže. Od 9 hodin.

Akce v sokolovně (ul. Na Chobotě)
18. 1.  Veselé taneční: Děti se veselou formou naučí znát a tančit zá-

klady nejznámějších českých i světových tanců – polku, twist, 
letkis, rock´ n´ roll, macarenu, country, blues a další. V podání 
divadélka Andromeda. V 10 hodin. Pro školy i veřejnost.

26. 1.  Velký řepský bál. Připravuje Společnost pro obnovu řepských 
tradic. V 19 hodin. Vstupenky v Lidové cestovní agentuře.

KS Průhon, Socháňova 1220, Praha 17-Řepy.
Tel. 235 313 289/91, www.pruhon.cz, e-mail: ks-pruhon@volny.cz. 
Spojení: Tram. 9 a 10, bus 180 zastávka Blatiny.

Domov sv. Karla Boromejského
 6. 1.  Tříkrálový koncert: Smíšený sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou 

pod vedením Alfonse Limpoucha. Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

13. 1.  Komorní smíšený sbor Byzantion. Řecko-byzantská i slovanská 
hudba východní Evropy a přední Asie. Pod vedením Evy Komár-
kové. Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

27. 1.  Malé i velké slavné maličkosti: První koncert z orchestrální řa-
dy Archioni Plus pod vedením dirigenta, skladatele a klavíristy 
Michala Macourka. Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin. Vstupné dob-
rovolné.

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit z Domova se mohou přihlá-
sit na e-mailu: kultura@domovrepy.cz. Tel. 277 003 564, mobil 774 401 337.
K Šancím 50, Praha 17-Řepy, tel.: 277 003 564, 774 401 337, www.do-
movrepy.cz. Spojení: bus č. 264, zastávka Škola Řepy.

Kulturáček na Bílé Hoře
 6. 1.  Tříkrálové odpoledne: Zábavný písničkový program pro děti se 

skupinou Myš a Maš. Od 15 hodin. Vstupné: 45 Kč.
18. 1.  Večer s kytarami a zpěvem. Od 18.30 hodin.
11. – 12. 1. Volby prezidenta ČR (25. – 26. 1. případné 2. kolo prezident-

ských voleb).
30. 1.  Pohádka O koblížkovi: Sváťovo dividlo. Od 16 hodin. Vstupné: 

50 Kč.
Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17-Řepy (vedle bikrosového areálu), 
www.kulturacek.cz.

vyjde TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD

ŽIVÝ BETLÉMa

PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
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Domov sv. Karla Boromejského
Cena za oběd: 70 Kč (polévka + hlavní jídlo 
+ pití, v některé dny, podle stavby menu, ta-
ké moučník či zeleninový salát, kompot nebo 
moučník).
Nabídka: Stravování (obědy) pro veřejnost po-
skytují nepřetržitě celý rok v době od 12 do 13 
hodin. Stravování probíhá v jídelně v přízemí, 
která je klidná, vzdušná, plná květin a obrazů 
(probíhají tu výstavy výtvarných děl). Vstup do 
budovy hlavními dveřmi – vrátný poradí, kudy 
dál. Vaří pouze jeden druh jídla, ale dle domluvy 
přizpůsobí jídlo různým dietám. Zájemci se mo-
hou naobědvat v jídelně, nebo si mohou přinést 
svoje nádoby a oběd si odnést domů. Jídelní lís-
tek je sestavován vždy na jeden týden, je vysta-
ven v jídelně a ve vrátnici Domova.
Objednávání: Oběd si lze objednat nejpozději 
do 8 hodin ráno téhož dne. Zpravidla ale prý dají 

oběd i těm, kteří si ho objednat zapomněli. Tele-
fon do kuchyně: 775 851 630.
Platba: Zájemce si může v kanceláři ekonomic-
kého oddělení zakoupit libovolný počet strave-
nek. Nejsou označeny datem ani dnem, je možné 
je použít v libovolný den.

Centrum sociálně zdravotních služeb
Cena za oběd i s dovážkou: 65 Kč (50 Kč oběd – 
polévka + hlavní jídlo, 15 Kč dovážka).
Nabídka: Výběr jídel týden předem, mož-
nost výběru ze 4 hlavních jídel pro každý 
den, polévka je jednotná. Jídla jsou šokově 
zchlazena, jsou prodávána v jednorázových 
plastových obalech, není proto potřeba mít 
speciální nádoby. Pokrmy vydrží v lednici až 
čtyři dny.
Klient si může objednat více jídel v jeden den – 
např. v pátek na víkend nebo svátky, ale dovážka 

ve výši 15 Kč se platí jen jednou. Jídla rozváží 
pracovník CSZS v pracovní dny v dopoledních 
hodinách, včetně prázdnin. Na svátky a víkendy 
si může klient objednat více jídel.
Důležitá informace: Odběr obědů je sociální 
službou, proto je nutno mít písemnou smlouvu 
s CSZS. Služba je určena pro řepské občany, pří-
padně ze Zličína, v seniorském věku nebo osoby, 
které se dočasně dostaly do těžké sociální situ-
ace (stav po operaci, zhoršení zdravotního sta-
vu apod.). Smlouvy vyřizuje sociální pracovnice 
paní Koštelová – tel. 235 314 141. K jednání je 
nutné se předem telefonicky objednat.
Po domluvě si klient může jídlo vyzvedávat 
v Centru sociálně zdravotních služeb osobně, ale 
cena oběda se tím nesníží!
Objednávání: Pracovníci CSZS týden předem 
předloží klientovi vytištěný jídelníček.
Pokud klient potřebuje přerušit dodávku jídel, 
musí tak učinit minimálně dva pracovní dny 
předem telefonicky. V odůvodněných případech 
(náhlá hospitalizace) se jídlo zmrazí, předá sou-
sedům, rodině apod.
Platba: Platba probíhá zálohově podle předpo-
kladu počtu odebraných jídel. Na konci měsíce je 
provedeno vyúčtování a vyrovnání. Vše probíhá 
v domácnosti klienta, nemusí tak nikam chodit.
Kontakt: recepce CSZS 235 314 141 nebo 
235 313 182 anebo mobil 777 575 117, kontakt-
ní osobou je pan Hruška, kterému pracovníci 
předají vzkaz.

ZŠ Jana Wericha
Cena za oběd: 68 Kč (polévka, hlavní jídlo, ná-
poj, ovoce, moučník).
Nabídka: Výběr ze dvou jídel. Stravování pro 
cizí strávníky poskytují v pracovní dny (kro-
mě prázdnin). Výdej obědů v době od 11.30 do 
11.45 hodin, možný výdej obědů do jídlonosičů 
„přes ulici“.
Objednávání: Oběd je třeba objednat 1 den pře-
dem osobně nebo na tel. 235 302 510. Případné 
další dotazy je možné směřovat přímo na tel. 
číslo školní jídelny.
Platba: Musí být uskutečněna předem.
Umístění jídelny: 2. patro v pavilonu A (ve dle 
hlavní jídelny pro žáky), vstup do budovy ZŠ 
hlavním vchodem pro družinu.

-red-

NEJEN PRO SENIORY

Foto: Martin Marek

Obědy pro seniory (1.)
Kam mohou zajít řepští senioři na oběd? Míst, kde se mohou v klidu najíst, nebo 
oběd zakoupit „přes ulici“, je v naší městské části několik. Tentokrát předkládáme 
nabídku Domova sv. Karla Boromejského, Centra sociálně zdravotních služeb 
a Základní školy Jana Wericha.

Domov sv. K.Boromejského, K Šancím 50 CSZS, Bendova 1121 ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111
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Jak jste se ke skautingu dostal?
Měl jsem dva kamarády – Standu Zelinku a Oldu 
Žďánského. Když se ve vznikající skautské klu-
bovně v roce 1945 začalo něco dít, tak jsme se 
tam šli podívat. Bylo to tam, kde je dnes opuš-
těný barák Jiskry na Bílé Hoře v ulici U Borovi-
ček. Jsem člověk, který má rád pořádek a řád. 
Bratr Jandus, zakladatel střediska, byl autori-
ta. Byl to člověk, který věděl, co chce. Museli 
jsme hodně pracovat. Třeba jsme kopali žumpu, 
podíleli se na stavbách, terénních úpravách 
a podobně.
Chodily tam stovky dětí a dospělých, z Bílé Hory, 
Řep, Liboce, Dědiny, Malého Břevnova. Mně se to 
tam stalo osudným, protože jsem tam potkal moc 
hezkou holku a byl jsem s ní pak celých 42 let!

Co jste dělali, když byl skauting v 50. letech 
zakázán?
Děda Lebeda: Pokračovali jsme ve scházení dál. 
Chodili jsme na výlety – ne ve skautské košili, ale 
v civilu. Většina nás starších dorostenců odešla 
k ochotníkům do Ruzyně. Byl tam vynikající pán, 
pro nás důvěrně – ač byl o hodně starší – Tonda 
Sloup, který byl kulisákem na Barrandově. Trošku 
tam okoukal takové ty herecké móresy a na nás je 
uplatňoval. Co se týká divadla, byl to člověk ne-
smírně přísný, ale jinak to byl fantastický chlap. 
Hráli jsme třeba Scapinova šibalství. Já jsem sice 
byl takový ten herec čtvrté třídy, ale hrozně mě 
to bavilo. Byla to krásná doba! Hrál s námi třeba 
Vašek Petrů, tatínek zpěvačky Petry Janů. Taky 
jsme společně chodili na půlnoční do kostela na 
Bílou Horu. To byl kostelík plný skautů.

V roce 1990 jsme se snažili klubovny v ulici U Bo-
roviček získat zpátky. Ale práce, které by nás 
čekaly, by byly moc nákladné. Když jsme zjisti-
li, kolik by to stálo, zatočila se nám z toho hla-
va a nechali jsme to plavat. Tenkrát nám vyšel 
vstříc řepský úřad, pustili nás do kulturáku.
Madla Kůsová: Ale to nám už přece vyšli vstříc 
v roce 1968! Půjčili nám ve starém kulturáku dvě 
místnosti.
Děda Lebeda: To je pravda. Vždycky na nás by-
li moc hodní! Starosta Kadlec i pak pan Fencl, 
dnes paní starostka. Poskytli nám pozemek pro 
současnou klubovnu v Opukové ulici.
Madla Kůsová: Když se klubovna v Opukové ulici 
stavěla, tak už byl děda v důchodu. Část peněz 
na domek „okál“ jsme tehdy získali z dotací od 
ministerstva školství a tělovýchovy, ale třicet 
procent jsme museli sehnat z vlastních zdrojů. 
Sbírali jsme léčivé byliny, starý papír, zorgani-
zovali jsme akci „skautská cihla za pětikorunu“, 
a tak nějak jsme to dali dohromady. Klubovna 
byla slavnostně otevřena v roce 1995. Děda tam 
byl ještě donedávna takovým domovníkem.

Pane Lebedo, skautingu se naplno věnovala 
i vaše manželka Karla. Jak to ovlivnilo váš 
rodinný život?
Skaut má být slušný, poctivý a mít dobrý život. 
Troufám si říct, že s mojí ženou, její zásluhou (!), 
jsem tohle všechno měl.

Co podle vás znamená „dobrý život“?
Dneska si lidi myslí, že to znamená mít peníze. 
Lidi k sobě musí mít dobrý vztah! Musí se respek-

tovat, musí jeden pro druhého udělat všechno. 
To všechno u nás bylo!
Madla Kůsová: Se sestrou jsme měly štěstí. V roce 
1968 se světlušky do tehdejší klubovny v Malém 
Břevnově nevešly, a tak schůzky probíhaly u nás 
doma. Máma na sebe dokázala navázat spous-
tu dětí. Měly jsme to se sestrou rády. Výchova 
rodičů a skauting nás formoval od mala. V době, 
kdy jsem byla nemocná, jsem si uvědomila, že 
moje priority jsou správné. Pravda, slušnost, 
morálka jsou ve skautingu na prvním místě. Život 
v přírodě, táboření, uzlování… – to už jsou jenom 
prostředky, jak dojít k cíli, kterým je morálka.

Neměla jste kvůli skautu problémy 
ve škole?
Hodně tehdy záleželo na tom, kam dítě chodilo 
do školy. My se sestrou chodily do Břevnova, Pod 
Marjánku. Já rozhodně nemám pocit, že bych mě-
la ve škole nějaké problémy, i když jsem v té době 
už vedla světlušky a naše rodina byla „zatížená“, 
nejen skautingem. Maminka byla tak trochu čer-
ná ovce, její sestra emigrovala v roce 1949 do Ka-
nady. Maminka byla aktivní ve vedení skautingu. 
V roce 1968 nesouhlasila se vstupem cizích vojsk, 
takže pak měla při prověrkách problémy. Ale já 
jsem to vůbec nepocítila. Vždycky jsem si přála 
být učitelkou a na střední pedagogickou školu 
jsem se tehdy bez problémů dostala.

Jak jste znovu začínali po sametové 
revoluci?
Madla Kůsová: V prosinci 1989 jsme tady na Bílé 
Hoře v kulturáku zorganizovali první Mikulášskou 
a dohodli se, že uděláme nábor a začneme zase 
s dětmi pracovat. Oficiálně jsme začali v březnu 
1990 a už v srpnu jsme jeli na první tábor. To nás 
bylo sto padesát! Letos mám za sebou už třiadva-
cátý tábor. Teď jezdíme s Petrou Kubíkovou, se 
kterou mě pojí dětské „skautování“ a celoživotní 
přátelství – další věc, kterou mi dal skauting, naši-
mi světluškami, ale také už s dospělými skautský-
mi„dětmi“, které se starají o program a postupně 
od nás přebírají štafetu. S rojem se scházíme po 
celý rok, schůzky máme jednou týdně. Pořádáme 
také jednodenní výlety nebo výpravy, v létě jede-
me na dva týdny tábor, na podzim na prázdniny.

Stavíte tábor opravdu „na zelené louce“?
Madla Kůsová: Ano. Jezdíme na Benešovsko. Na 
louce zůstává jen osm obvodových kůlů, základ 
kuchyně a jídelny, a zbytek si celý postavíme – 
stany s podsadou, týpko, latríny, umývárny, po-
dlážky. Ve vesnici máme velice dobré vztahy, tak-
že podsady, stoly a podobně si necháváme u nich 
ve stodole. Kamínka na vaření si vozíme z Prahy.

Skautem jednou, skautem navždy!
Láska ke skautingu nebývá krátkodobým vzplanutím, často se dědí z generace na generaci. Jako v případě dědy Lebedy (83), 
který stál u zrodu první skautské klubovny na Bílé Hoře, a jeho dcery Madly Kůsové (54).

Foto: -akraj-

„Skaut musí být slušný člověk,“ říká Karel Lebeda, pro všechny děda Lebeda.



ROZHOVOR

18

Na lidi tam nenecháme dopustit! Čekali možná 
problémy, ale když viděli, že jsme přijely, na 
kamínkách dětem pekly koláče s mákem a vařily 
obyčejná jídla, třeba svíčkovou, řízky a brambo-
rové šišky, chovaly jsme se slušně a k tomu vedly 
i děti, tak nás přijali. Je pravda, že se snažíme, 
aby louka po našem odjezdu byla taková, jako 
když jsme přijeli.

Vaří děti společně s vámi?
Děda Lebeda: Nejen vaří! Děti tam musí taky 
něco dělat! Když chtějí oběd, musí si oškrabat 
brambory, nařezat dřevo na topení, umýt a ukli-
dit nádobí.

Madla Kůsová: Snažíme se to zjednodušit. Přece 
jen dnešní děti na to nejsou moc zvyklé. Navíc, 
většině je mezi 6 a 12 lety. Na začátku tábora za 
námi přijedou rodiče, kteří mají motorovou pilu,  
pokácejí soušky, připraví nám polena. Děti pak 
polena řežou na koze, dřevo naštípou a suší. Pro 
vodu do vsi jezdíme autem. Dnes už nemůžeme 
používat vodu ze studánky jako před dvaceti lety! 
Hygienické předpisy jsou čím dál přísnější.

Dokáže ještě skauting dnešní děti oslovit?
Madla Kůsová: Idea skautingu je správná. Těžíme 
hodně z přírody. Tady jsou naše možnosti obrov-
ské. Jsem idealista. V současné době se zlobíme, 
jak jsou děti špatné. Ale neuvědomujeme si, že je 
to proto, že se jim nevěnujeme, nemáme na ně 
čas. Děti jen sedí a koukají na televizi? Je to proto, 
že jim nenabídneme jiný program! To mě štve. My 
dospělí jsme selhali. Nemáme čas... Na to já moc 
nedám. Mám děti, taky byly malé, mám práci, ro-
dinu, a vždycky jsem na skautské děti měla čas. 
Myslím si, že když člověk chce, čas na děti si vždyc-
ky najde. I když to není úplně jednoduché. Děti 
jsou čisté, skvělé, je to úžasně tvárný materiál.
Říkáme, že skauting je výběrová organizace, ale 
v druhotném slova smyslu. Ne, že my vybíráme 
děti, ale děti si vyberou nás. Teprve v případě, 

že nechtějí akceptovat zákony skautingu, jsme 
výběrovou organizací a děti odcházejí.

Můžete zmínit nějaké zásady?
Madla Kůsová: Skauting se řídí zákony a slibem. 
Po vstupu do oddílu musí dítě projít nováčkovskou 
zkouškou, ta ho dovede až ke složení slibu. Složení 
slibu je pro řadu dětí opravdu závazná věc. Uvědo-
mila jsem si to u mé dcery Magdalény, když měla 
skládat slib. „Mami, ale já ten slib složit nemůžu, 
protože v zákoně je, že světluška je pravdomluv-
ná. Ale já, mami, někdy lžu,“ řekla dcera. Chtít 
po dítěti, aby něco takového slíbilo, je hloupost. 
Hodně jsem se nad tím zamýšlela a řekla jsem si: 

Tak jinak! My se budeme všichni o to všechno, co 
nám slib ukládá, SNAŽIT. Opravdu občas dojdeme 
k tomu, že někdy nelze říct tvrdou pravdu přímo 
do očí – třeba když je člověk vážně nemocný.
Skautský slib nás vede k tomu, aby – jak říká dě-
da – byl náš život dobrý.

Jak děti vedete k tomu, aby nemyslely jen 
na sebe?
Madla Kůsová: Řeknu vám příklad. Dnes jdeme 
s Petrou a dětmi do střešovické nemocnice, kde 
mají centrum sociální péče pro veterány. Jednou 
za rok tam chodíme, vyrábíme různé věci, které 
si buď nechají, nebo prodávají na dobročin-
ném bazaru. Už jen z toho, že tam přijdeme ve 
skautském kroji, jsou staří lidé nadšeni. Návště-
vy jsou oboustranně prospěšné. Ti lidé jsou sice 
fyzicky zchátralí, ale i tak nám mají co dát. O tom 
si s dětmi vyprávíme. Pomůžeme veteránům za-
plnit volný čas a děti vidí, že mezi sebou máme 
také staré lidi. Nějak na to totiž zapomínáme.

Co říkáte názoru, že skauting vychovává 
osobnosti, které jsou součástí elity 
národa?
Madla Kůsová: Svým způsobem to tak je. Když 
mi zemřela máma, vzaly mne mezi sebe „staré 

skautské sestry“. Je jim kolem pětaosmdesáti, 
ale jsou nesmírně vzdělané, inteligentní, mou-
dré a na druhé straně jsou obyčejné a skromné. 
A na takové lidi bychom měli být pyšní!

Jak vnímáte jako skauti současnou 
společenskou situaci?
Děda Lebeda: Skaut musí být slušný člověk! To, co 
se dnes děje, nejde slušnými slovy komentovat!
Madla Kůsová: Jako skautský vůdce si myslím, že 
je třeba pokusit se dětem, ale i jejich rodičům, 
vštípit morální zásady, abychom se z toho, co 
se tady teď děje, dostali. Říká se: Skautem jed-
nou, skautem navždy! Když už skautské zákony 
přijmete, jdou s vámi celý život. Věřím, že když 
„skautské semínko“ zasejeme, může to dětem 
v nějaké důležité rozhodující fázi života pomoci.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Z historie skautingu 
na Bílé Hoře

•  V květnu 1945 založil starý žižkovský skaut 
František Jandus na Bílé Hoře první skaut-
ský oddíl. V říjnu byla v ulici U Boroviček 
dokončena výstavba „Skautského domo-
va“. Středisko tehdy bylo nejsilnější v celé 
oblasti Prahy-západ.

•  Po únoru 1948 se stali bělohorští skauti 
trnem v oku místních svazáků. V prosin-
ci 1949 byla klubovna přepadena členy 
malobřevnovského SČM, klubovny byly za-
pečetěny, děti i vedoucí vyhnáni.

•  Od roku 1950 bělohorští skauti pořádali 
společné výlety do přírody, navštěvovali 
společně divadla a kina. Neporušili tradi-
ci půlnočních mší v bělohorském kostele. 
Mnozí se stali členy ochotnického divadel-
ního kroužku ruzyňského Sokola. V 50. le-
tech byl zinscenován „skautský proces”, 
kdy bylo zatčeno a uvězněno mnoho skaut-
ských vedoucích, hlavně čelních představi-
telů Junáka. Bratr Jandus a mnoho dalších 
bylo odsouzeno na 2 až 15 let vězení. Ně-
kteří, například Karla Víravská (manželka 
Karla Lebedy), byli pod dohledem a ne-
ustále předvoláváni a vyšetřováni.

•  V dubnu 1968 se konala ustavující schůze 
Junáka. Díky pochopení předsedy Místní-
ho národního výboru v Řepích pana Rady 
dostalo středisko k dispozici nedokonče-
nou část kulturního domu.

•  V září 1970 byla činnost Junáka zastavena.
•  V březnu 1990 byla činnost 10. střediska 

Bílá Hora obnovena.
•  Nová klubovna v Opukové ulici byla otevře-

na 30. září 1995 při příležitosti 50. výročí 
skautingu na Bílé Hoře.

Zdroj: www.bilahora.cz

„Myslím, že když člověk chce, na děti si vždycky čas najde,“ tvrdí skautka tělem i duší Madla Kůsová.

Foto: -akraj-
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V současné době má 10. středisko Bílá Hora pět oddílů – roj světlušek, 
smečku vlčat, dívčí a chlapecký oddíl a jeden oddíl oldskautský. Celkem 
máme ve středisku přes sto členů. Schůzky oddílů se konají celoročně 
a pravidelně jedenkrát v týdnu. Klubovnu máme v Opukové ulici (vedle 
dětského hřiště). Světlušky, mladší děvčata, a skautky, starší dívky, se 
scházejí každé úterý od 16.15 do 17.30 hodin. Oddíl Berušek se schází ve 
čtvrtek od 17 do 18.30 hodin.
Schůzky 10. smečky vlčat, což je skautský oddíl určený pro kluky v první 
až páté třídě, probíhají ve čtvrtek od 17 do 18.30 hodin.
Skauti se schází každou středu od 17.30 do 19 hodin.

Petra Kubíková

DDM na Bílé Hoře
10. 1. Turnaj v cyklistice – na herní konzoli wii. 
Soutěž pro děti a mládež od 7 do 15 let. Zdarma.
Od 15.15 do 17 hodin, klub K. M. R., ZŠ Dědina.
12. 1. Keramická sobota: Pro děti i další zájemce, kteří nemají čas na 
pravidelné kroužky v DDM.
Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 150 Kč pro studenty do 26 let 
a 250 Kč pro dospělé nebo rodiče + dítě.
Přihlášky předem na tel. 235 323 333. Od 10 do 12 a od 12 do 14 hodin, 
keramická dílna
1. 2. Prázdninový klub pro -náctileté: Nintendo Wii, kulečník, šipky, 
PC, hry, internet, muzika... Výtvarně keramická dílna. Vstup volný. 
Od 9 do 15 hodin, klub Šestka.
Podrobné informace o všech programech najdete na www.ddmp6.cz.

Mgr. Jana Němcová

U Boroviček 1, Řepy • Tel.: 235 323 333

Skautské zákony
• Skaut je pravdomluvný.

• Skaut je věrný a oddaný.

• Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.

• Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.

• Skaut je zdvořilý.

• Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.

• Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.

• Skaut je veselé mysli.

• Skaut je hospodárný.

• Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Pozvání do Klubu 17
Nízkoprahové zařízení Klub 17 sídlí v Socháňově ulici, naproti Kul-
turnímu středisku Průhon. Vstup zdarma pro všechny děti a mládež 
od 6 do 18 let.
Z lednového programu: 4. 1. – Zimní výzdoba Klubu 17. Výběr fil-
mu. Povídání, jak jsme se měli o Vánocích a jak jsme udělali radost. 
8. 1. – Volná zábava + natáčení videa na upoutávku Klubu 17. Filmo-
vý večer: 18 až 20 hodin. 9. 1. – Keramika. 11. 1. – Ptačí krmítka + 
video na upoutávku. 15. 1. – Sněhové hrátky o ceny na zahradě Klu-
bu 17 (dle počasí). 16. 1. – Odpoledne plné vtipů – soutěž + sestřih 
videa. 18. 1. – Sněhuláci z papíru a vaty. 22. 1. – Interaktivní hry. 
23. 1. – Pokladnička z keramiky. 25. 1. – Malování na kameny (zimní 
motivy) + konečná verze videa Klubu 17. 29. 1. – Malování mandaly 
+ výběr filmu. 30. 1. – Volná zábava. Filmový večer: 18 až 20 hodin.

-red-

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

Kdy a kde se scházejí

skauti

Softballový turnaj 
v nafukovací hale
V sobotu 24. 11. 2012 se v Českých Budějovicích konal softballový 
halový turnaj kadetů a kadetek.
Turnaje se zúčastnilo pět týmů, tři týmy kadetů a dva kadetek. Děv-
čata z týmu Storms Řepy odjela v minimálním možném počtu – tedy 
pouze v devíti. Znamenalo to, že pokud by došlo k jakémukoliv zraně-
ní některé z hráček, nebylo by možné vystřídat.
V prvním zápase děvčata porazila Slávii Plzeň (kadeti) hladce 9:0, 
v dalším zápase si poradila s kadetkami týmu Žraloci Ledenice. Násle-
dovaly dva zápasy se Žraloky Ledenice (kadeti) a favoritem turnaje 
Duhovkou Břeclav (kadeti). V obou zápasech děvčata sice prohrála, 
ale vůbec neudělala ostudu, protože šlo jen o těsné výsledky. Svou 
hrou si tak vybojovala krásné 3. místo. Favorit turnaje Duhovka Břec-
lav obsadil podle očekávání 1. místo, když si hladce poradil se všemi 
týmy (jen tým Storms Řepy je opravdu nečekaně hodně potrápil). Na 
2. místě skončilo družstvo kadetů Žraloci Ledenice.
Za jediný den se tak odehrálo celkem deset zápasů! Zpět do Prahy se 
řepské softballistky vracely těsně před 22. hodinou. I když unavené, 
určitě s dobrým pocitem úspěchu – vždyť plánem bylo si turnaj užít, 
zápasy odehrát pohodově, tréninkově a hlavně se nezranit!

Martina Jarešová

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-
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Mikulášská veselice
Je prosinec nejkrásnější měsíc v roce? Pro děti určitě. Je plný krásných 
tradic. Patří sem Mikulášská nadílka, adventní věnce a těšení se na dár-
ky pod stromečkem.
Žáci 5. A si připravili pro své mladší spolužáky z 1. a 2. tříd „Mikulášskou 
veselici s nadílkou“. Hned ráno 3. 12. propukly přípravy líčení, oblékání 
kostýmů a rozmisťování zábavných stanovišť. Nikdo nenechal nic ná-
hodě a během chvíle se kluci a holky převtělili do čertů, čertic a andělů.
Pak přišli ti nejmenší a náramně si užili stavění z Lega, omalovánky, 
krabici s tajným obsahem, shazování kuželek, střílení na branku a další 
atrakce. Čekala je i sladká odměna a přišel Mikuláš, který se jich ptal na 
vánoční přání a každé dítě obdaroval hned několika drobnými dárky.
Akce se povedla. Jedni měli radost, že se jejich příprava dne líbila, prv-
ňáčci a druháci nadšeně soutěžili a těšili se z dárků.

5. A a tř. učitelka D. Rážová,
ZŠ Jana Wericha

Foto: Z archivu školy

ZŠ Laudova zrušena nebyla
Dotaz: Proč byla zrušena ZŠ Laudova?

Jde o mylnou informaci. Základní škola v Laudově ulici zrušena nebyla, 
došlo však ke sloučení ZŠ Laudova se ZŠ genpor. Fr. Peřiny s tím, že 
v Laudově ulici zůstaly pouze třídy 1. stupně. Volné prostory budovy 
byly pronajaty Soukromé střední umělecké škole designu, s. r. o., a Ta-
neční škole Ivo Váni-Psoty, s. r. o.
Důvodem sloučení ZŠ Laudova se ZŠ genpor. Fr. Peřiny byla snaha, aby 
škola zůstala součástí vzdělávací sítě v Řepích. Ekonomická opatření 
nepatří k populárním, pro zachování provozu škol jsou však důležitá 
a zřizovatel, jímž je Městská část Praha 17, je musí brát v úvahu. Jen do 
opravy budovy v Laudově 1024 bylo v loňském roce vloženo cca 1,5 mi-
lionu Kč a další prostředky byly investovány do rekonstrukce výtahu 
školní jídelny. V letošním roce budou investice pokračovat zateplením 
budovy, aby byly podmínky pro výuku stejně dobré jako na ostatních 
školách.
Pedagogové na pracovišti Laudova 1024 jsou stále kvalitní, proto vás 
zveme k zápisu do 1. tříd, který zde proběhne jako každý rok, letos 
konkrétně 6. a 7. února. Možnost podívat se do školy a posoudit, že 
toto školní zařízení proměnou rozhodně neprodělalo, má každý z vás.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí odboru školství a kultury

Vycházky za poznáním
V rámci hodin prvouky jsme podnikli několik vycházek, při nichž děti po-
znávaly město, ve kterém bydlí.
První vycházka se týkala historické části hlavního města, kde jsme si pro-
hlédli stavby, jako je Chrám sv. Víta, sv. Jiří nebo Zlatou uličku. Zaměřili 
jsme se také na poznávání domovních znamení v Nerudově ulici. Vycház-
ku jsme zakončili prohlídkou Karlova mostu a přilehlého dětského hřiště, 
které jsme zároveň pořádně vyzkoušeli – přece nepřijdeme o hodinu těles-
né výchovy.
Druhá vycházka směřovala k mohyle na Bílé hoře. Zde jsme se seznámili 
s dějinami, které se udály v bezprostřední blízkosti naší městské části – 
vlastně ji do značné míry zasáhly. Odtud jsme se přesunuli do Muzea mi-
nerálů.

Třetí vycházka patřila Pražskému hradu a stálé expozici Hradní stráže. 
Zhlédli jsme i slavnostní střídání stráže na prvním hradním nádvoří. To 
nás zaujalo natolik, že někteří z nás pochodovali celou cestu domů.
Čtvrtá vycházka se týkala naší městské části – Řep – místa, které se nás 
nejvíce dotýká. Proto jsme navštívili Úřad městské části Praha 17. V jed-
nacím sále úřadu nás přivítala paní starostka Jitka Synková. Hovořila 
o náplni své práce a my jsme si uvědomili, že se nás spousta věcí bez-
prostředně dotýká – vybavení a čistota dětských hřišť, problém s bez-
domovci, ale i uklízení po psích kamarádech. Prohlédli jsme si oddací 
síň, dokonce nám paní starostka ukázala i svou kancelář, kde nás nejvíce 
zaujala letecká mapa Řep. Tato návštěva byla pěkným vyvrcholením sou-
boru vycházek.

Ve spolupráci s dětmi 3. třídy ZŠ genpor. Fr. Peřiny – Laudova
zpracovala T. Boštičková

Poděkování pedagogům
Základní umělecká škola Blatiny každým rokem pořádá vystoupení a před-
stavení žáků tanečního oboru v pronajatých prostorách divadelních sálů, 
které svými kapacitními možnostmi a atmosférou umocňují zážitek z před-
stavení nejen divákům, ale i účinkujícím.
Posledním zážitkem bylo vánoční vystoupení v divadelním sále Klubu Mlejn 
v Praze 5–Stodůlky, kde žáci s velkým nadšením předvedli svou čtvrtletní 
práci. Díky dlouholetému a trpělivému přístupu Mgr. Jany Tobolové a Edity 
Burešové měli diváci příležitost zhlédnout velmi vydařené vystoupení je-
jich svěřenců ve věku od pěti let až po dospělé studenty.
Další představení mohou příznivci ZUŠ Blatiny očekávat v květnu letošního 
roku, tentokrát se však bude konat v Divadle Na Prádle na Malé Straně.

MgA. Dana Tauerová,
zástupce řed. ZUŠ Blatiny

Řepskou radnicí žáky provedla starostka Bc. Jitka Synková.

Foto: -akraj-
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Odstáté uši? 
Zbytečné trápení!

Ušní boltce významně ovlivňují celkový výraz obličeje. Tvarové odchyl-
ky či deformace mohou být vrozené, ale i získané, třeba následkem 
úrazu. U některých dětí je na první pohled patrné významné odstátí 
ušního boltce, bývá ve většině případů oboustranné.
Každý, ať už samotné dítě či jeho rodiče, vnímá tuto kosmetickou ne-
dokonalost různě. Naštěstí existuje relativně jednoduché chirurgické 
řešení, které tento problém odstraní. Výkon se označuje jako oto-
plastika. Obvykle se provádí před nástupem dítěte do školy, hlavním 
důvodem bývá předejít posměchu okolí. Operace se však pochopitelně 
dá provést i v dospělosti.
Na naší klinice v Motole provádíme tento typ výkonu v celkové aneste-
zii. Existuje celá řada chirurgických postupů, jak remodelovat boltce. 
Obecně lze konstatovat, že každý výkon je individuálně přizpůsoben. 
Pomocí řezu vedeného v záhybu ušního boltce je odstraněn přebytek 
kůže a vytnuta část chrupavky ze zadní strany ucha. Následkem je jiz-
va, která při běžném pohledu není patrná.
Operace odstátých ušních boltců je u dětí do 10 let hrazena ze zdra-
votního pojištění! Výsledný efekt je trvalý.

As. MUDr. Rami Katra,
Klinika ušní, nosní a krční UK, 2. LF a FN v Motole

LÉKAŘ RADÍ...

pořádá

ve středu 16. 1. 2013 
od 10 do 17 hodin

DEN 
OTEVŘEN �YCH DVEŘÍ

Přijďte si prohlédnout prostory školy, 
seznámit se s programem a aktivitami, 

které žákům nabízíme.

Od 17 hodin je připravena informativní 
schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

Zápis do 1. tříd proběhne 
6. a 7. 2. 2013 od 14 do 17 hodin.

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

Výlet 
do svíčkárny

Poslední říjnový den vyměnili žáci 1. E a 1. F ZŠ genpor. Františka Peřiny 
školní lavice za sedadla autobusu a vyrazili na výlet do svíčkárny Rodas 
v Šestajovicích.
V krásném areálu svíčkárny se během svačiny děti podívaly na krátký doku-
ment o historii této firmy (byla založena v roce 1990). Zaměstnanci Roda-
su provedli děti výrobní halou a ukázali jim, jak se jednotlivé druhy svíček 
vyrábí, barví a zdobí. Pak si děti samy svíčky dekorovaly teplým parafínem 
a zabalily si je jako dárečky. Vlastní výrobky ještě doplnily drobnostmi za-
koupenými v malé prodejně.
Exkurzi děti zakončily pozorováním domácích zvířat na minifarmě, která je 
součástí svíčkárny. Děti se snažily splnit zadané úkoly, nejobtížnější bylo 
spočítat malá prasátka, která se neustále přemisťovala.
Celé dopoledne přálo dětem krásné počasí, a proto můžeme napsat, že vý-
let se jim po všech stránkách líbil a domů se vracely s mnoha zážitky.

Šárka Jindrová, Nikola Štěpánková,
třídní učitelky ZŠ genpor. Františka Peřiny

Foto: -akraj-

Zápis do 1. tříd
Zápis žáků do prvních tříd základních 

škol v Městské části Praha 17 pro školní 
rok 2013/2014 se bude konat ve středu 

6. února a ve čtvrtek 7. února 2013 vždy od 14 
do 17 hodin ve všech budovách základních 

škol – ZŠ genpor Fr. Peřiny – Socháňova 1139 
+ Laudova 1024 a ZŠ Jana Wericha, 

Španielova 1111. Více informací: www.repy.cz.
-red-
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Ulice Podkrkonošských tkalců na Bílé Hoře spojuje ulice Ke Kulturnímu 
domu a Na Bělohorské pláni. Název má připomenout tkalce z Podkrkonoší, 
kteří se v roce 1844 účastnili bouří smíchovských kartounářů. Ulice se od 
roku 1935 jmenovala Bezručova, avšak po připojení Řep k Praze mezi lety 
1968 – 1973 musela být z důvodu duplicity přejmenována.

PODKRKONOŠSKÝCH 
TKALCŮ

ŘEPY – PRAHA 6

Díky, že jste!
Příznivci hudby a klidného prožívání předvánočního období měli možnost 
navštívit sérii adventních koncertů, které se konaly v kostele sv. Rodiny 
při Domově sv. Karla Boromejského.
Třetí koncert, který proběhl 16. prosince, se uskutečnil pod záštitou Měst-
ské části Praha 17. Představená Domova sestra Konsoláta poděkovala pří-
znivcům a podporovatelům, starostka Bc. Jitka Synková vyjádřila uznání 

všem zaměstnancům této neziskové charitativní organizace výstižně: „Vel-
ké díky za to, že jste!“
Břevnovský chrámový sbor pod vedením dirigenta Státní opery Praha 
Adolfa Melichara přednesl kancionály, koledy, vánoční písně české i ev-
ropských národů. Návštěvníci opouštěli kostel sv. Rodiny nejen s hezkým 
zážitkem v duši, ale také s drobnými dárky, které vyrobily děti řepských 
základních škol a ZUŠ Blatiny. Vstupné na všechny koncerty bylo dobro-
volné. Vybranou částku zdvojnásobí Nadace Divoké husy a výtěžek podpoří 
činnost Domov sv. Karla Boromejského. -red-

Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Vážení čtenáři, rádi bychom s vaší pomocí tak trochu oprášili rubriku s názvem „Řepy včera a dnes“, kterou pro vás léta připravoval zastupitel a řepský rodák 
Jaroslav Hájek. Máte v rodinném archivu fotografie naší městské části z nedávné minulosti, které dokládají, jakou Řepy za pár let prošly proměnou? Rádi je 
zveřejníme! Na snímcích ulice Makovského – snímek vlevo byl pořízen 11. ledna 2010, fotografie vpravo je z prosince téhož roku. -red-

Z historie zcela nedávné

Text a foto: Jan Bösser
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Není tomu tak, milí čtenáři! Materiály, které jsem k divadlu na Bílé Ho-
ře měl, jsme již v minulosti zveřejnili. Přesto mi tato zmínka nedala spát 
a začal jsem dále pátrat. Díky rodačce a člence divadelního souboru, který 
působil U Piskáčků, paní Míle Penkové-Zachové (které tímto mnohokrát 
děkuji), se mi podařilo sehnat úplné fotografické klenoty. No a právě o ty-
to snímky z různých divadelních her se s vámi podělím.
Náš divadelní soubor vystupoval nejen na domovské scéně, ale také ve Zli-
číně. Zdejší divadelní soubor skutečně patřil k ochotnické špičce, dokonce 
ho navštívila tehdejší herecká ikona Oldřich Nový. Duší tohoto divadla byl 
pan František Kuba, místní holič. Jako umělecký vedoucí divadlu zasvětil 
téměř třicet let života.

Otevřená scéna
V minulosti jsem se několikrát zmiňoval o tom, že obec Řepy žila vysoce 
kulturním životem. O tom svědčí fakt, že tu byla venkovní otevřená scéna. 
Právě na ní v létě pod širým nebem ochotnický soubor účinkoval. Scéna se 
nacházela v ulici U Boroviček, na hřišti mezi jezdeckým oddílem Jiskra Bílá 
Hora (původně klubovna skautů) a dnešní základní školou (dříve tu sídlil 
Armabeton). Na této letní scéně se například hrála divadelní hra „U bílého 
koníčka“ nebo také „Noc na Karlštejně“. Z letní scény jsou i snímky.

Jaroslav Hájek, zastupitel

Divadelní hra „U bílého koníčka“(1957)

„U bílého koníčka“ (1957) – Jarka Weisová, František Kuba (vlevo)  
a pan Klouček

Skvělí ochotníci z Bílé Hory
Při setkání s místními rodáky jsem zaslechl, že prý jsem v Řepské sedmnáctce zmínil divadelní spolky z dolních Řep, ale divadlo, 
které se hrávalo U Piskáčků na Bílé Hoře, jsem opomněl...

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

„Noc na Karlštejně“ (kolem roku 1955) – na snímku např. Olga Velcová, 
František Kotík, Baugartl, Sláva Velc, Míla Houšková, Míla Zachová, 
Věra Šeborová, Slávek Kuba, Zdeněk Ebr

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Noc na Karlštejně (kolem roku 1955) – Míla Zachová, Míla Houšková. Kromě 
úžasných kulis byli součástí hry živí jezdečtí koně a také dostavník.

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka
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V přírodě je mnoho věcí relativních. Zatímco si 
například všechny vlaštovky libují touto dobou 
v jižní Africe, kachny ze severní Evropy spoko-
jeně obývají zdejší nezamrzlé toky. V zimním 
období je na území střední Evropy řada druhů, 
které se tu jinak nevyskytují, ale také mnoho 
„našich“ druhů. Potkáme-li v tuto roční dobu 
červenku, pěnkavu, sýkoru na krmítku, havrana 
nebo racka chechtavého, může to být přísluš-
ník jak místní hnízdní populace, tak i cizinec ze 
vzdáleného severu. Díky středové poloze v Ev-
ropě je naše území zimovištěm i tranzitním ko-
ridorem. O tom, kolik zimních ptačích návštěv-
níků přiletí, rozhoduje do značné míry aktuální 
počasí na severu. Ptákům nevadí zima ve smyslu 
nízkých teplot, ale sněhem a ledem způsobený 
nedostatek potravy.
Návštěvy některých „seveřanů“ mají charakter 
invazí. Náhle se objeví nepřehlédnutelné hejno, 
které se snaží v co nejkratší době zkonzumovat 
co nejvíce potravy. Skutečnými mistry ve využití 
místních zdrojů jsou dva druhy – kvíčala obecná 
a brkoslav severní.

Hlučné kvíčaly
Kvíčala obecná (Turdus pilaris), známá též jako 
drozd kvíčala, je hnízdním i zimujícím druhem. 
Stavbou a velikostí těla se podobá kosovi. Typic-
kým znakem kvíčal je šedá hlava a kostřec (část 

zad nad ocasem) a černý ocas. Zatímco hnízdní 
populace se na podzim stěhuje k jihozápadu, 
v říjnu se začnou objevovat první severští ptáci.
Přilétají každoročně, ale jen opravdu tvrdé pod-
mínky na severu způsobí přílet tisícihlavých 
hejn. Kvíčaly jsou hlučné a zajímají se především 
o plody jeřábů – jeřabiny. V místě, kde hodova-
ly kvíčaly, jsou země (sníh) pokryty nápadnými 
červenými skvrnami z množství nespotřebova-
ných plodů. Zdá se, že kvíčaly více rozházejí, než 
využijí. Jsou velmi bázlivé a neustále poplašeně 

přeletují. Není divu, vždyť na tyto opeřence číhá 
řada dravců. Maso kvíčal bylo dříve vysoce ceně-
no pro hořce kořeněnou chuť a množstevní jed-
notkou byly tucty. Hejna severských kvíčal zkon-
zumují nakonec všechny jeřabiny, jablka a plody 
různých okrasných dřevin a keřů. 
Setkání s nimi je vždy nevšedním zážitkem. A co 
je důležité – nemusíme za nimi chodit daleko, 
přiletí do blízkosti lidí samy. V lednu roku 2012 
sbíralo potravu v Řepích kolem 600 kvíčal!

Fešák brkoslav
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) je sku-
tečným cizincem, který se objevuje pouze v zimě 
a jen v některých letech. Domovem brkoslavů je 
severní část Skandinávie, Sibiř a Dálný východ. 
Pokud dorazí do střední Evropy, tak obvykle ve 
značných počtech. Velikostí se brkoslav podo-
bá špačkovi, má ale nápadnou chocholku. Přes 
oči má černou škrabošku a také hrdlo je černé. 
Základní zbarvení je šedo-okrovo-narůžovělé. 
Až potud to vypadá, že se stylista, který měl na 
starosti zbarvení brkoslava, držel umírněných 
pastelových odstínů s trochou černé a bílé. Pak 
přidal v malé míře kombinaci barev, kterou na 
žádném jiném opeřenci u nás nenajdeme: zářivě 
žluté konce letek, žlutý lem ocasu, drobné čer-
vené skvrnky na koncích křídelních per a k tomu 
několik bílých skvrn na křídlech. Brkoslavům to 
neuvěřitelně sluší.
Tito elegantní ptáci vyznávají podobnou po-
travní strategii jako kvíčaly: „Zkonzumuj co 
nejrychleji, co můžeš!“. Oba druhy si jsou na-
vzájem potravními konkurenty. Neprojevují vůči 
sobě agresivitu, ale jde jim o rychlost, protože 
potravní zdroje jsou v zimě limitované. Brkosla-
vi jsou méně plaší a lze je tak pozorovat docela 
zblízka. Možná i proto, že v místech, odkud po-
cházejí, mnoho lidí nepotkají.
Tento rok je v Řepích i jinde bohužel jeřabin má-
lo. Bude proto méně příležitostí pro setkání s tě-
mito dvěma druhy milých zimních návštěvníků.

Text a Foto: Lucie a Martin Brejškovi

Hejna milých zimních hostů
Studené a krátké zimní dny v nás vzbuzují touhu po teple i slunci a závistivě si 
vzpomeneme na tažné ptáky, kteří si odlétli do teplých krajin. Aby nám nepřišlo 
líto, že tu jsme v té nepříznivé době sami, je dobré vědět, že pro více než dvě desítky 
ptačích druhů ze severu a východu je tato naše zeměpisná šířka i v zimním období 
doslova zemí zaslíbenou.

Naši kamarádi
K obyvatelům sídliště patří i ptactvo. Proto 
jsme se s dětmi rozhodly, že pomůžeme ptáč-
kům v jejich obživě. Děti ze školní družiny ZŠ Ja - 
na Wericha se v týdnu od 19. 11. do 23. 11. 
zapojily do projektu: „Pomáháme přírodě, 
pozorujeme a krmíme ptactvo“. Za pomoci ro-
dičů, kteří zakoupili dětem lojové kuličky, jsme 
je na různých místech sídliště rozvěsily.
Děti byly z projektu velmi nadšeny, proto se 
budeme o ptáčky během celého zimního obdo-
bí i nadále starat.

Vychovatelky školní družiny,
ZŠ Jana Wericha

Hejno kvíčal obecných

Foto: Z archivu školy 
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Programy pro řepské seniory
Klub seniorů Průhon
Každou středu, vždy od 9 do 11 hodin, Kulturní 
středisko Průhon, Socháňova 1220, Praha 17. Vstup 
volný. Klub vede paní Jana Tvrdková.
Program v lednu: 7. 1. Ohlédnutí za loňským ro-
kem, 14. 1. Film na přání, 21. 1. Masopustní zvyky, 
28. 1. Těšíme se na jaro.

Klub aktivního stáří (KLAS)
Každé v pondělí, vždy od 15 do 17 hodin, Kulturá-
ček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17. 
Vstup volný. Klub vede paní Libuše Pražáková.
Program v lednu: 7. 1. Posezení s jubilanty, 
k poslechu zahraje pan Kotas, 14. 1. Ohlédnutí za 
loňským rokem, 21. 1. Básně Jaroslava Seiferta 
přednese paní Věra Stašková, 28. 1. Masopustní 
zvyky: povídání + překvapení.

Klub Gemini
Každé pondělí, vždy od 15.30 do 17.30 hodin, níz-
koprahové zařízení Klub 17, Socháňova 1221, Pra-
ha 17. Vstup volný. Klub vede paní Majka Hallerová.
Program v lednu: 7. 1. Ohlédnutí za loňským ro-
kem, 14. 1. Zazpívá paní Eva Dvořáková, 21. 1. Ma-
sopustní zvyky + překvapení, 28. 1. Začínáme se 
těšit na jaro: povídání, malování. vystřihování.
Kluby provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pra-
covnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121, při osobním jednání nebo telefonicky na číslech 
235 314 141, mobil 777 575 117 – v době od 7 do 15.30 hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

www.zdravotniklaun.cz

Smích pomáhá
Kladné psychické rozpolo-
žení je jednou z důležitých 
podmínek léčebného pro-
cesu, potvrzují to zkuše-
nosti zdravotníků na celém 
světě a vlastně i staré české 
přísloví Veselá mysl – půl 

zdraví. Ve všech krajích naší republiky již působí 
týmy profesionálních zdravotních klaunů občan-
ského sdružení Zdravotní klaun, které navštěvují 
dětská a geriatrická oddělení nemocnic i domovy 
seniorů a napomáhají ke zlepšení psychického 
i zdravotního stavu malých pacientů i seniorů.
U zrodu organizace Zdravotní klaun u nás stál 
v roce 1998 Američan Gary Edwards, jenž pomá-
há k rozvoji projektů zaměřených na nemocniční 
klaunství po celém světě. První tři roky pro-
jekt financoval z vlastních úspor. V občanském 
sdružení v současnosti působí jako umělecký 
a výkonný ředitel, pořádá semináře pro mediky 
a nemocniční personál, věnuje se fundraisingu, 
vybírá a školí nové zdravotní klauny.

Legrace není nikdy dost
Zdravotní klauni navštěvují pravidelně jed-
nou týdně už několik let také klienty Domova 
sv. Karla Boromejského (viz titulní foto zpra-
vodaje), a to jak v denním stacionáři, tak na 
lůžkovém oddělení. „Z psychologického hle-
diska je působení zdravotních klaunů pro naše 
klienty přínosem. Rádi je tu vidíme, klienti si 
s nimi užijí legraci. Někteří už se na zdravotní 
klauny velice těší, zpívají s nimi, přijdou na jiné 
myšlenky, poveselí se,“ vyjádřila se psycholož-
ka PhDr. Olga Macků, koordinátorka duchovní 
péče Domova.
V prosinci přišli klienty Domova sv. Karla Bo-
romejského poveselit zdravotní klauni Bedřich 
Hubička (Zdeněk Grečnár) a Růženka (Marcela 
Šiková), kteří v mnoha pražských nemocnicích 
rozdávají legraci hlavně dětem. Oba prošli před 
lety nezbytným konkurzem a přípravou trvající 
téměř tři čtvrtě roku. „Jsme připravováni po 
stránce umělecké i psychologické, spolupra-
cujeme s lékaři, kteří nás školí, stále jsme pod 
dohledem koučů,“ uvedl Zdeněk Grečnár. Co mu 
působení v roli zdravotního klauna přináší? „Je 
to smysluplná práce. Člověk může lidem dodat 
energii, udělat jim den barevnější a veselej-
ší. Jsou to krásná setkání,“ vyjádřil se Zdeněk 
Grečnár.
V současnosti v rámci občanského sdružení Zdra-
votní klaun působí v České republice 82 zdravot-
ních klaunů, kteří navštěvují pravidelně 62 ne-
mocnic a 7 domovů pro seniory.
Podpořit činnost tohoto občanského sdružení 
můžete i vy, milí čtenáři! Více informací na-
jdete na: www.zdravotniklaun.cz.

-red-
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CO MOŽNÁ NEVÍTE

Pohybujeme-li se po ulicích města, ať již v pro-
středcích MHD nebo automobilem, na kole či 
pěšky, míjíme kromě historických památek, 
obytných domů, obchodů a parků i zimní sta-
diony, plavecké bazény, chladírenské provozy 
a další technologické objekty. Zpravidla asi ni-
kdo z nás netuší, že se v případě některých vý-
še zmíněných objektů nachází v bezprostřední 
blízkosti možného chemického ohrožení. Věděli 
bychom, jak se správně zachovat v případě úniku 
nebezpečné látky?

Důležitá pravidla
Na území Prahy se v chladírenských techno-
logiích běžně užívá amoniak, známý pod ná-
zvem čpavek, pro účely dezinfekce zase chlor 
– např. v plaveckých bazénech. Tyto látky se rov-
něž vyskytují v cisternách. Nastane-li únik škod-
liviny z jakýchkoli příčin (narušení celistvosti 
zásobníku, ruptura potrubí, dopravní nehoda) 
a my se nalézáme v blízkosti takové události, je 
třeba urychleně opustit ohrožené místo a sou-
časně si chránit oči a dýchací ústrojí.
• Nacházíme-li se na ulici, pokusíme se ukrýt 
v nejbližší budově v nejvyšším patře (většina 
nebezpečných látek se drží při zemi) na straně 
odvrácené od místa úniku nebezpečné látky.
• V domě či bytě uzavřeme a utěsníme dveře, ok-
na a další otvory, vypneme klimatizaci.

• Jsme-li v automobilu, vypneme ventilaci, za-
vřeme okna a odjedeme z místa nebezpečí.
Při rozsáhlém úniku se nebezpečná látka vysky-
tuje v oblaku ve vysoké koncentraci. Než se ob-
lak okolním vzduchem „rozředí“, může se vlivem 
větru přemístit do značných vzdáleností. Doba 
„rozředění“ na koncentraci, která již není pro člo-
věka nebezpečná, může být dosti dlouhá. Je proto 
vhodné použít prostředky improvizované ochrany, 
tj. takové, které máme běžně doma k dispozici.

Ochrana očí a dýchacích cest
K improvizované ochraně očí jsou nejvhodněj-
ším prostředkem brýle uzavřeného typu (potá-
pěčské, plavecké, lyžařské nebo motoristické). 
Nemáme-li k dispozici brýle, použijeme poly-
ethylenový sáček vhodného průměru, který si 
nasadíme přes hlavu tak, aby chránil oči. Nesmí 
však překrývat nos ani ústa. Právě těm je třeba 
věnovat zvláštní pozornost, neboť jsou vstupní 
branou dýchacích cest.
Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu 
navlhčeným kusem flanelové látky či froté ruční-
kem převázaným šátkem či šálou.
Ke zvýšení účinnosti zachycení škodliviny je 
možné v případě ochrany před látkami kyselé 
povahy – chlor, oxid siřičitý apod. – navlhčit tka-
ninu roztokem zažívací sody (lžíci zažívací sody 
rozmíchat v půl litru vlažné vody). V případě, že 

jde o látku zásadité povahy – např. amoniak – 
použijeme roztok kyseliny citronové či vinné, 
případně šťávu z citronu, pomeranče nebo zře-
děný ocet.

Aktuální informace
Nezapomene si zapnout rozhlasový přijímač 
nebo televizor, kde budou poskytnuty další 
informace včetně pokynů o žádoucím chování 
občanů v místě ohrožení.
Závažné chemické havárie nenastávají často, 
avšak i přes všechna moderní zabezpečení ne-
můžeme takovou událost zcela vyloučit. Je proto 
dobré mít uvedená pravidla na paměti, protože 
„štěstí přeje připraveným“.

por. PaedDr. Luďka Palzerová,
por. Mgr. Adam Hendrych,

HZS hl. m. Prahy

Jak se zachovat při úniku 
nebezpečné chemické látky
Možná až v okamžiku, kdy se o úniku nebezpečné chemické látky dozvíme ze sdělovacích prostředků, 
uvědomíme si, že nás chemie a chemický průmysl obklopuje stále častěji a někdy zcela bezprostředně.

* NOVĚ – čeština pro cizince – pro děti škol-
ního věku a pro dospělé, v případě zájmu je 
možná i příprava na zkoušku z ČJ (děti 1 hod. 
týdně, 800 Kč, dospělí 2 hod. týdně, 1 600 Kč)
* NOVĚ – malba a kresba pro dospělé (2 hod. 
týdně, 1 200 Kč)
* NOVĚ – hudební přípravka – pro děti od 5 do 
8 let (1 hod. týdně, 1 200 Kč)

* sólový zpěv – pro děti od 1. třídy i do-
spělé (1 hod. týdně, děti 1 800 Kč, dospělí 
2 200 Kč) * klavír, keyboard, zobcová flét-
na, klarinet, saxofon, housle, kytara – pro 
děti od 1. tř. i dospělé (1 hod. týdně, děti 
1 800 Kč, dospělí 2 200 Kč) * keramika – pro 
děti od 1. tř. i dospělé (2 hod. týdně, děti 
1 400 Kč, dospělí 1 800 Kč) * výtvarná výcho-
va – pro děti od 5 let (2 hod. týdně, 1 200 Kč) 

*  ŠIKULKY – výtvarná výchova – pro děti oko-
lo 2 let a jejich rodiče nebo samotné děti oko-
lo 3 let (60 min. týdně, 1 000 Kč) * BROUČEK 
– dopolední kombinovaný program pro děti od 
2 let (100 Kč za dopoledne) * cvičení pro ro-
diče s dětmi – pro děti od 2 let (1 hod. týdně, 
800 Kč) * cvičení pro děti – 4 až 7 let (600 Kč / 
1 x 1 hod) * aerobik a gymnastika pro dívky 
– 7 až 15 let (1 hod. týdně, 600 Kč) * cvičení 
pro děti – 4 až 7 let (1 hod. týdně, 600 Kč) 
* cvičení po ženy – bossu, aerobik, step–
aerobik, kalanetika, zumba (50 Kč/1 hod.) 
*  jóga – pro dospělé – Integrální jóga nebo 
Jóga v denním životě (2 hod. týdně, 1 200 Kč) 
* jóga proti bolestem zad a kloubů – pro do-
spělé (2 hod. týdně, 1 200 Kč)
* ŤAPKA – turistický oddíl pro děti od 5 let 
(60 min. týdně, 800 Kč) * PIŠKOTKY – ta-

nec a balet pro děti od 5 let (3 hod. týdně, 
1 200 Kč) * STONOŽKA – dramatický kroužek 
pro děti od 6 let (2 hod. týdně, 900 Kč) * ak-
robatický rock´n´roll – přípravka pro děti 6 
až 12 let (60 min. týdně, 600 Kč) *angličti-
na pro děti – předškoláci od 6 let a školáci 1. 
a 2. třída (1 hod. týdně, 800 Kč) * angličtina, 
němčina (různá pokročilost) – pro dospělé 
(2 hod. týdně, 1 500 Kč)

 Pozn.: 1 hod = 45 
min. Ceny jsou za 
školní pololetí, ne-
ní-li uvedeno jinak.

 ZÁPIS: pondělí až 
pátek 13 – 18 hodin

Kulturní středisko Průhon, 
Socháňova 1220, Praha 17-Řepy tel. 235 313 289, 

ks-pruhon.kulhankova@volny.cz, 
www.pruhon.cz

Nabídka kurzů v KS Průhon

Tísňové linky 
150 Hasičský záchranný sbor ČR

155 Zdravotnická záchranná služba

156 Obecní (městská) policie

158 Policie České republiky

112  Jednotné evropské číslo tísňového 
volání
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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. Tel.: 604 516 344

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

•  NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu 
v prostředí vašeho 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 
ortopedické 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. 
Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci. 
 Tel.: 777 227 840

•  ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY – zimní 
bundy, kalhoty, blůzy, námoř. trika, batohy, celty, nože, 
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. Okolí Prahy 5, 6. Tel.: 777 670 326

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

•  SPOKOJENÝ PEJSEK – ŠITÍ OBLEČKŮ VŠEHO DRUHU. 
S poměřením pejska poradím, model dodám do týdne. 
 Tel.: 606 116 223

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

•  Hodinový manžel, malování, štukování, kompletace 
 nábytku. Tel.: 603 305 211

•  ELEKTROSERVIS ŘEPY. Tel.: 773 693 350

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

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

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

•  Úprava psí srsti, stříhání drápků, ošetření uší 
a análních žláz, odstranění zubního kamene. 
Pí Dohnálková. Tel.: 235 312 157, 737 841 145

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

•  ZEDNICTVÍ KVÁČA – zednické, obkladačské a malířské 
práce, rekonstrukce bytů, nadstandardní koupelny. 
 Tel.: 777 828 770

•  TELEVIZNÍ OPRAVNA BÖHMOVA 1982/5, STODŮLKY, 
(M. Lužiny, Bus 225), otevřeno Po a Čt 15 – 18.30, 
ostatní časy po tel. dohodě. Televize, LCD, plazmy, DVD, 
setopboxy. Antény, satelity, instalace, prodej. 
www.opravuji.cz, v.siebert@volny.cz 
 Tel.: 733 311 747, 211 143 758

BYTY
•  HLEDÁME PRONÁJMY PRO MANAŽERY od konce prosince. 

Neplatíte provizi. Tel.: 220 990 111

•  VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2+1 (64 m2), 1. p., 1. kat. 
v Praze 10, Vršovice za podobný v Řepích a okolí. 
 Tel.: 724 813 315

•  KOUPÍME BYT U METRA! Tel.: 722 158 158

OSTATNÍ

•  NÁVRAT K ROVNOVÁZE – cvičení pro zdravá záda. Vede 
certifikovaná cvičitelka MUDr. Veronika Lašťovičková. 
ZUŠ Blatiny, Po 18.45 – 19.45 + Út 18 – 19. 
Kontakt: www.navratkrovnovaze.cz

•  Prodám menší náhrobek č. 95 na novém hřbitově 
v Žalanského. Tel.: 606 358 856

•  Pronájem – KADEŘNICTVÍ (provozovna, WC, sklad) 
v  objektu SVJ ul. Bazovského 1230, Praha17-Řepy. 
 Tel.: 604 610 112

•  Pronájem nebytového prostoru (provozovna, WC, sklad) 
v objektu SVJ ul. Bazovského 1230, Praha-Řepy 
 Tel.: 604 610 112

•  Fyzioterapeutka nabízí odbornou pomoc, při poruchách 
pohybového aparátu, bolesti páteře aj. Zaváděcí ceny! 
Areál FN Motol. E-mail: rehapo@centrum.cz 
 Tel.: 773 281 208

•  Ordinace gynekologie MUDr. Dagmar Drazdíková přijímá 
nové pacientky (od 15 let) bez registračního poplatku. 
Poliklinika Řepy, Žufanova 1113, 7. patro, 8 – 12 hod. 
 Tel.: 235 312 245

•  PLAVÁNÍ ve vaničce s kojenci od 2 do 5 měs. u vás doma. 
P-Řepy a okolí. Cena 400 Kč. 
 Tel.: 724 549 122 volat po 20. hod.

•  JAK Z EXEKUCE? PORADÍME ZDARMA! Tel.: 800 988 889

•  VÝKUP NEMOVITOSTÍ! VOLEJTE ZDARMA 
 Tel.: 800 988 889

•  POMŮŽEME S PRODEJEM NEMOVITOSTI! 
 Tel.: 722 158 158

•  Pronajmeme kancelář 20,7 m2 (jedna místnost 
s předsíní, umyvadlem a samostatným WC) v objektu 
hromadných garáží na konečné tramvají ul. Na Chobotě. 
 Tel.: 775 705 245

•  GARÁŽ STÁNÍ – PRODEJ DO OV, ul. Zrzavého, 
1 auto 15 m2 – 220 000 Kč, dvoustání 30 m2 – 320 000 Kč. 
 Tel.: 723 127 217

•  Prodám 2 garážová stání do osobního vlastnictví, nebo 
pronajmu – Řepy, Na Chobotě 1391. Cena dohodou. 
 Tel.: 602 216 967

•  Pronajmu nebyt. prostor 4+1+2x lodžie, koupelna, 
kuchyň, 3 pokoje, GARÁŽ, celkem 131 m2, v přízemí 
zrekonst. panel. domu v Makovského ul., Praha 17-Řepy. 
Vlastní vstup. Vhodné na kancelář, ordinaci atd. Nájemné 
20 000 Kč + služby. Tel.: 777 310 731

•  HLEDÁME VYUČENOU KUCHAŘKU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY 
od ledna 2013. ZŠ genpor. Fr. Peřiny. 
 Tel.: 235 314 420

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

Chcete u nás inzerovat?

ŘEPSKÁ
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Setkání s Nicholasem Wintonem

Průvod sv. Martina 

a ohňostroj: 11. listopaduNová parkoviště
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Drakiáda: 14. 10.
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Co nabízí CSZS10

Rozhodli se pro změnu17

Kontakt na redakci: 234 683 531 (544), 720 524 688, redakce@repy.mepnet.cz
Cena plošné (rámečkové) inzerce: 1 modul o rozměrech 60 x 33 mm = 700 Kč + DPH 
Řádková inzerce: 1 řádek (tj. 60 znaků včetně mezer) = 80 Kč + DPH. 
Maximální počet řádků: 5 (300 znaků včetně mezer).
Kompletní ceník a objednávka: www.repy.cz, Řepská sedmnáctka.
Po uveřejnění 3 stejných inzerátů za sebou vám čtvrtý otiskneme s 50% slevou! 
Řepská sedmnáctka vychází v nákladu 12 000 výtisků jedenáctkrát ročně. 
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EKO-Kopecký, s.r.o.

Dodavatel kompletních 

+420 721 400 000www.vlapal.cz

REKONSTRUKCE

BYTOVÁ JÁDRA, KOUPELNY

BYTY, KANCELÁŘE

www.promm.cz info@promm.cz
tel.: 312 525 440 | 736 486 386 | 602 450 606

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

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.

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 
(Babor), modelace nehtů, manikúra, pedikúra, 

parafínové zábaly (ruce i nohy), masáže, 
fotodepilace, neinvazivní laserové metody.

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

ORDINACE K PRONÁJMU
Obchodní centrum SHOPPING POINT ŘEPY
nabízí soukromým lékařům nebytové prostory

k adaptaci a dlouhodobému pronájmu jako ORDINACE.
Celkem 463 m2, možno libovolně dělit. 

Přirozený střed sídliště Řepy, velká spádovost, obchody, služby, banky, atd.
Kontakt: sirova@honorisfinance.cz, 606 612 838

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY:

Těžké životní situace

Výchovné problémy

Školní problematika

Rodinné terapie 739 021 610
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AUTOSKLO
BÍLÁ HORA
VÝM NY VŠECH OKEN ZDARMA!!! na pojistnou událost

Doubravínova 335/26, 
163 00 Praha 6- epy
Pond  
(nebo dle domluvy)

 235 311 411 
 774 000 092, 774 000 093

POSKYTUJEME 
PRO VŠECHNY 
TYPY OSOBNÍCH 
I NÁKLADNÍCH 
VOZ  / V ETN  
TIR A BUS  

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

P n
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2012 

v ceně 150 Kč

+

NOVÝ FORD B-MAX

1,5 m

Kombinovaná spotřeba pro model B-MAX: 4,0–6,4 l/100 km; emise CO2: 104–149 g/km. Akční nabídka platí do 31. 12. 2012 nebo do odvolání. 
Foto je pouze ilustrační.

NOVÝ FORD B-MAX
S důmyslným systémem otevírání 
dveří Ford Easy Access®. Skočte si 
k nám a přesvědčte se sami. Čeká vás 
nejen pohodlnější nastupování, ale 
také maximální bezpečnostní výbava.

Již za 289 990 Kč

Chcete u nás inzerovat? • Tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688
e-mail: redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz

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

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

Tel.: 602 310 783     fa.ber@seznam.cz
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Firma s dlouholetou zkušeností s kompletní 
správou bytových domů nabízí své služby  
BD, SVJ a soukromým vlastníkům.

Bližší informace na:  
www.aneso.cz nebo jjablonsky@aneso.cz. 

Též nás můžete kontaktovat na 233 311 414

O R T O D O N C I E  P R A H A  s. r. o.
(rovnání zubů)

Makovského 1339, Praha 17-Řepy

www. ortodoncie-praha.cz

 PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY 
i bez doporučení praktického stomatologa

Pro objednání volejte do recepce 
pondělí až čtvrtek od 8 do 12 hodin 

tel.: 235 325 933

Další informace na našich webových stránkách.

VÝSTAVBA 
KOTELEN
Výstavba výměníkových 

stanic, tepelných čerpadel, 
solárních soustav, regulace 

otopných soustav.

Vše na klíč včetně stavebního 
povolení a kolaudace.

Cenová a technická 

nabídka ZDARMA!

Tel.: 736 177 500, 
www.topesa.cz

DELIKATESY
VÍNO DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

Otevřeno po – pá od 10 do 19, so 9 – 12
Makovského 1223 (oranžová pasáž) 

Praha 17-Řepy
Tel.: +420 606 764 011 • e-mail: zarjan@seznam.cz

604 230 524

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

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 
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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

mobil: 603 421 185
telefon: 257 950 255
www.gelingen.cz

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

Ekologická likvidace autovraků

!! S úředním potvrzením !!
Novější vozy (bourané) možný výkup

Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
MONTÁŽ A PRODEJ ŽALUZIÍ

CHYTRÉ SUŠÁKY PRÁDLA      MALOVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE      VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

PRODEJNA: Radlická 2018/78, Praha 5

ZDRAVÍ PRO KAŽDÉHO
Opary, plísně, lupénka, bércové vředy, opary,  
atopický ekzém, problémy s klouby, poruchy  

zažívání, zlepšení imunity, nebo chcete zhubnout?

Pomůžu a poradím!
Produkty Vám nádherně zabalím jako bonus zdarma.

Kontakt: doda.m@seznam.cz – 606 116 223

Mandl, čistírna 
Jarka a Jarka

Zrzavého 1084, Řepy (u tunelu)
Po až Čt  7–12, 14–18 • Pá  7–12

Tel.: 721 742 625

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

Zápisy do kurzů únor – červen 2013
Kurzy úterý nebo čtvrtek 20 – 21 h

22. a 24. 1. 2013
19.30 – 20.30 h

ve vrátnici bazénu N. Butovice
Mezi školami 2475

Zahájení kurzu 5. a 7. 2. ve 20 h
Cena pololet. kurzu 3 600 nebo 3 800 Kč

tel.: 602 805 633 
PhDr. Hana Jenčová
klublinie@seznam.cz

www.klublinie.cz

Nově otevřená ordinace  
praktického lékaře

MUDr. JITKA KLEINOVÁ

Příjem nových pacientů  
od 15 let věku

Akutní ošetření, 
možnost objednání

Telefon: 233 321 636
E-mail: ordinace.kleinova@seznam.cz

Sídliště Dědina, areál DELTA B
Žukovského 887/4, Praha 6-Ruzyně

Přímé spojení autobusem 225
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RK Absolut-Real, Makovského 1222, Praha-Řepy (v kanceláři vždy po domluvě)

SPRÁVA VM
Váš byt vykoupíme rychle a výhodně

  Specialista na výměnu bytů
(právní vady a dluhy nejsou překážkou)

  Prodej a pronájem nemovitostí
  Vykupujeme byty, domy, pozemky
  Půjčky bez prokazování příjmů
  Konsolidace půjček a vyplacení dluhů
  Možnost zálohy při uzavření 
zprostředkovatelské smlouvy
  Zajistíme hypotéku
  Úklidové a vyklízecí služby
  Správa majetku bytovým družstvům, 
soukromým vlastníkům a SVJ

Tel: 733 369 498, 608 972 016
o.stanek@centrum.cz, absolut@absolut-real.cz

Makovského 1222, Praha-Řepy  Tel.: 608 972 016  absolut@absolut-real.cz  www.absolut-real.cz

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ

POPTÁVKA
Koupě 5+1 (celé Řepy)

Koupě 4+1/L , DV, OV

Koupě 2+kk, Žufanova

Pronájem 2+kk

Koupě 3+1/L, DV, OV
PRONÁJEM. Byt 1+kk (atelier), 36,5 m2, po celk. 
rekon. Nová kuch. linka, lednice, pračka, vestav. 
skříň, sprchový kout, plovoucí podlaha, žaluzie, 
UPC. Nábytek po domluvě. Jen dlouhodobě.

NOVINKA 1+kk
NEVANOVA UL.

PRODEJ. Byt 3+1/L, DV (lze do OV), 81 m2. Plo-
voucí podlaha, plast. okna, komora v bytě, ve-
stav. skříně. Jádro pův., zasklená lodžie. Orien-
tace V-Z. Byt je světlý a čistý. Poplatky 4 600 Kč.

NOVINKA 3+1/L
MRKVIČKOVA UL.

PRODEJ. Byt 3+1/L, 12. (12), OV, původní stav, je 
zapotřebí celková rekonstrukce. Dům zateplen, 
nová střecha, stoupačky, okna. Orientace: S–J. 
MHD, lékárna, školka, škola, nákupní možnosti.

NOVINKA 3+1/L
MAKOVSKÉHO UL.

PRODEJ. Byt 4+1/L, 6. NP (7), DV, lze do OV. Byt 
po vkusné celkové rekonstrukci. Dvougenerační 
byt má novou kuchyň, vestavné skříně, komoru, 
sklep, nádhernou koupelnu, plastová okna. 

NOVINKA 4+1/L
MRKVIČKOVA UL.

Byt 2+kk, 45 m2, OV, 9. NP (11). Po část. rekon. 
(podlaha, koupelna). Z pův. 2+kk na 2+1, kuch. 
linka v obýváku. Vest. skříně, plast. okna, měři-
če tepla. Dům v celk. rekon. Popl. cca 3 000 Kč.

Novostavba, 2. NP. Plně zařízený byt vč. nábytku, 
kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. K bytu 
patří garáž a sklep. Dlouhodobě. Orientace J–S. 
Služby 4 000 Kč vč. elektřiny + nájem.

PRONÁJEM 3+kk/B+G
ZRZAVÉHO UL.

PRODEJ. Byt 3+kk + garáž. stání, 78 m2, OV, novo-
stavba, sklep, komora, 2x balkon, orientace J a Z. 
Nová kuchyně vč. spotřebičů, 4. p. (5). Vedle MHD, 
škola, školka, nákupní možnosti. Popl. 5 200 Kč.

NOVINKA 3+kk
STODŮLKY, P-13

PRONÁJEM. Byt 3+1/L, 81 m2, 6. NP, po rekon-
strukci, částečně zařízený. Kuchyně včetně spo-
třebičů, zasklená lodžie, komora, skříně. Možno 
kočky, cizinci, nelze trvalý pobyt. Od 1. 1. 2013.

NOVINKA 3+1/L
ŠPANIELOVA UL.

Byt 3+1/L předělán na dvougenerační (2x 2+kk), 
OV, 1. p. (7), 81 m2. Dům je po rekonstrukci. 
Zděné jádro, lino, koberce, zasklená lodžie. 
Popl. 5 400 Kč.  Je vhodný pro pronájem. 

PRODEJ 3+1/L
VONDROUŠOVA UL.

PRODÁNO

PRODEJ. Byt 3+kk/G/Terasa/S, 110 m2, OV, novo-
stavba, nová kuchyně, vestavěné skříně, dřevěná 
podlaha, koupelna s oknem, podlahové topení, 
bezpečnostní dveře, komora. Rezidenční lokalita.

NOVINKA 3+kk
PRAGUE MARINA


