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Vážení čtenáři,
únor byl pro mne vždycky nejospalejší měsíc z celého roku. Pominul novoroční ruch i sláva a zima přitlačila. Letos, zdá se, nabrala na síle už v led-
nu – zprávy o tom, jak jsme se s tím v Řepích vypořádali, vám přinášíme v tomto vydání našeho zpravodaje. Samozřejmě nechybí další zajímavé 
a užitečné informace, rozhovory a tipy.

Příjemné chvíle při čtení Řepské sedmnáctky 
vám za redakční radu přeje

Richard Kočí
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Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
 6. 2.  Ave Caesar! Kostýmovaný bál ve stylu 

římsko-egyptském. Na Průhon se sjedou 
římští a egyptští vladaři, žoldáci, gladiátoři, 
chrámoví pochopové, kati, Kleopatry, otro-
kyně, chrámové tanečnice a další lid římský, 
aby se pobavili, zatančili, ceny za nejvtip-
nější oblečení získali a předměty z dobytého 
egyptského pokladu v tombole vyhráli. 
K tanci a k poslechu zahraje kapela Triwoly. 
V 19.30 hodin. Vstupenky v KS Průhon.

 10. 2.  Soňa Červená: Setkání v cyklu Osobnosti 
zblízka. Vzácným hostem bude světová oper-
ní pěvkyně, dcera dr. Jiřího Červeného, který 
založil Červenou sedmu. Uvidíme – uslyšíme 
zajímavé dokumenty. Večeru se zúčastní 
další osobnost české kultury – Vlastimil 
Harapes! Uvede František Cinger. 
V 19.19 hodin. Vstupenky v KS Průhon.

 11. 2.  Křest knihy Utajené dějiny podnebí (2. vy-
dání). Autor Jiří Svoboda je zároveň řepským 
zastupitelem. V 18 hodin.

 24. 2.  Jak je to s tím počasím! Večer se znalcem, 
klimatologem a autorem řady publikací Jiřím 
Svobodou.  V 18.44 hodin.

 26. 2.  Taneční kavárna pro starší věkem, ale mladé 
srdcem – se Sparťankou. V 16 hodin.

Výstava
1.–27. 2.  Když maluje děda s vnučkou: Obrazy Julin-

ky Štikové (9 let) a malíře Roberta Kessnera. 
   Výstava je otevřena každý všední den od 10 

do 20 hodin, v sobotu v době programu.

Přednáška
 18. 2.  Prevence kriminality: Ochrana a zabez-

pečení automobilů. Další seminář, který 
připravuje Městská policie hl. m. Prahy pro 
občany M. č. Praha 17. V 17 hodin.

Připravujeme na březen
 4. 3.   Koncert folkové skupiny Paleta – říčanská 

folková skupina s patnáctiletou historií, 
orientovaná na akustickou hudbu a zpěv 
v tradičním stylu. Repertoár: vlastní tvorba 
a také irské, skotské a anglické lidové písnič-
ky s českými i původními texty. 
V 19.30 hodin. Vstupenky v KS Průhon.

AKCE V SOKOLOVNĚ
(ul. Na Chobotě 125, cca 300 m od konečné tramvají)

  13. 2.  Karneval – 30. léta: Pořádá Společnost 
pro obnovu řepských tradic. V 19 hodin. 
Vstupenky v Lidové cestovní agentuře, 
Žalanského ulice, Praha-Řepy.

 14. 2.  Dětský maškarní karneval: „Holky a kluci 
z naší školky,“ v maskách z pohádek a zví-
řátek pro malé, větší i ty úplně největší se 
Standou Hložkem. Odměny za nejkrásnější 
masky i za soutěže. Zvláštní cena pro ma-
minky a tatínky s vtipnou maskou, nejlépe 
holčiček a kluků. Sokolovna, v 16 hodin. 

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

e-mail: ks-pruhon@volny.cz.
Spojení: Tramvaj č. 9 a 10, bus 180.

•Domov sv. Karla Boromejského 
 7. 2.  Kytarový recitál: Skladby evropských 

i světových mistrů. Milada Karez zpěv 
a kytara – po absolutoriu na konzervatoři 
studovala u prof. Arnošta Sádlíka, účastnila 
se mistrovských kurzů pod vedením Ichira 
Suzuki, Roberta Aussela, Davida Russela. 
Kromě koncertní činnosti v Čechách a v řadě 
zemí Evropy působí pedagogicky v Čechách 
a v Německu. (www.karez.info.cz). Kostel 
sv. Rodiny, v 17 hodin.

 11. 2.  Laďa Kerndl: Koncert ke Světovému dni 
nemocných. Vstupné: 200 Kč. Pro zdravotně 
hendikepované občany zdarma. Refektář, 
v 16 hodin.

 14. 2.  Za přírodou do Afriky: Přednáška s obra-
zovým doprovodem. O dobrodružné cestě 
a africké fauně  vypráví cestovatel,  entomo-
log  a malíř Jan Kobylák (www.coleopart.cz). 
Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin.

Výstavy
do 14. ú nora  Loutky a housle: Soukromá střední 

škola uměleckého designu v Řepích 
(www.skoladesign.cz). Refektář.

17. 2.–2 . 3.  Jan Čech: Výstava  fotografií z USA 
a Kanady. Vernisáž 17. 2. v 17.30 hodin 
+ autogramiáda jeho knih. Refektář. Výstava 
je otevřena denně od 10 do 18 hodin.

Na všechny akce vstupné dobrovolné. Výtěžek podpo-
ruje činnost Domova sv. Karla Boromejského. Kostel 
sv. Rodiny je lehce vytápěný, k dispozici je WC. Domov 
najdete i na facebooku. 

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, 
Praha-Řepy, tel. 235 301 238, www.domovrepy.cz. 
Spojení: tram č. 9 a 10, zastávka Sídliště Řepy, bus 
č. 164 z konečné metro Zličín, zastávka Škola Řepy, 

bus č. 180 ze zastávky Kafkova – Sídliště Řepy.

•Kulturní středisko Průhon
Pro děti (v sobotu od 16 hodin)
 6. 2.  O Červené karkulce: Loutkové divadélko 

Matěj.
 20. 2.  Dobrodužství  krokodýla v Africe: Veselá 

hudební pohádka plná zvířátek a s mnoha 
krásnými loutkami. Loutkové divadlo Skazka.

 27. 2.  Kůzlátka a vlk: Zábavná pohádka moravské-
ho divadla Špílberg.

Dopolední představení pro děti (v 10.30 hodin)
 25. 2.  Zimní královna a Sluneční paní aneb 

O hledání jara: Loutkové divadlo Vysmáto.

Pro dospělé
 5. 2.  Taneční kavárna pro starší věkem, ale mladé 

srdcem s kapelou Sparťanka. V 16 hodin. 

Foto: Z archívu Domova

Foto: -akraj-

Při Sparťance se nejen dobře tančí, ale i povídá.
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Vážení čtenáři, 
před časem mne v médiích upoutala zpráva 
o iniciativě občanského sdružení Prima Vi-
zus, jejíž zástupci provádějí vyšetření zraku 
u dětí takzvaně v terénu. Toto speciální pre-
ventivní vyšetření bohužel dosud nehradí 
žádná zdravotní pojišťovna. Potěšilo mne, 
že rada městské části dne 26. 10. 2009 od-
souhlasila návrh, abychom našim předško-
lákům toto vyšetření uhradili.
V prosinci minulého roku podstoupilo toto 
vyšetření přístrojem zvaným PlusoptiX 
ve všech řepských mateřských školách cel-
kem 463 dětí předškolního věku. Smyslem 
akce bylo odhalit případné dioptrické vady 
ještě před zahájením školní docházky. Stá-
vá se, že rodiče vadu zraku u svého dítěte 
nepostřehnou. Ta přitom může být příčinou 
nejen špatné motoriky a koordinace, ale 
někdy i obyčejného, avšak rodiče a pedago-
gy značně vyčerpávajícího,  „zlobení“.
Zúčastnila jsem se vyšetření dětí v Mateřské 
škole v Laudově ulici, a tak mohu potvrdit, 
že trvalo doslova okamžik. (Naměřené úda-
je se z videokamery ukládají do elektronické 
databáze a speciální diagnostický software 
vyhodnotí zaznamenaná data.) 
U 25 z celkového počtu vyšetřených dětí 
byla zjištěna oční vada – jejich rodiče dosta-
li potvrzení a doporučení k očnímu lékaři. 
Vyšetření stálo celkem 50 000 Kč. Věřím, že 
ani vám tato investice nepřipadá zbytečná!

Jitka Synková
redakce@repy.mepnet.cz

Slovo starostky
Městská část Praha 17 poskytne i letos finanční 
prostředky z odvodu části výtěžku z provozování 
výherních hracích přístrojů na území městské 
části za rok 2009 formou peněžního daru nebo 
neinvestičního příspěvku neziskovým a obdob-
ným organizacím, které působí v oblasti sportu, 

tělovýchovy, využívání volného času dětí a mlá-
deže, v oblasti kultury a v oblasti školství.
Řadí-li se vaše organizace k výše zmíněným a bu-
dete chtít žádat o finanční podporu, věnujte po-
zornost následujícím informacím:
•  Ve své žádosti uveďte výši požadovaných fi-

nančních prostředků včetně položkového roz-
pisu, který bude charakterizovat užití těchto 
prostředků. 

•  K žádosti přiložte doklad o právní subjektivitě 
organizace, bankovní spojení a telefonní spo-
jení.

•  Žádost o finanční prostředky spolu se zpra-
covaným rozpisem na jejich užití předejte 
do podatelny úřadu, případně zašlete poš-
tou, nejpozději do 31. 3. 2010.

Adresa: Úřad městské části Praha 17, Žalanské-
ho 291, 163 00 Praha-Řepy. 
Poskytnutí finančních prostředků je vázáno 
na rozhodnutí Rady městské části Praha 17, 
případně zastupitelstva. Organizace, jimž bude 
finanční podpora odsouhlasena, budou k podpi-
su smlouvy vyzvány telefonicky nebo písemně. 
Přehled o vyúčtování získaných finančních pro-
středků pak musí zaslat na Úřad m. č. Praha 17  
nejpozději do 31. 3. 2011. 
Kompletní info: www.repy.cz (úřední deska).

-red-

Upozornění nejen pro neziskovky!

Speciální vyšetření dosud zdravotní pojiš-
ťovny nehradí. Je škoda, že ne všichni rodiče 
dali k vyšetření svého dítěte svolení.

Foto: -akraj-

Poděkování
Zásluhou iniciativy pana senátora Kubery 
přešla na naši městskou část a hl. m. Prahu 
odpovědnost za schůdnost většiny chodní-
ků v Řepích. S odpovědností jde ruku v ruce 
i nepsaná povinnost, tj. povinnost zajistit 
úklid. Tu povinnost jsme přijali bez vytáček 
a zimní úklid zajistili. 
Chtěl bych v této souvislosti poděkovat 
všem našim občanům, kteří pochopili, 
že obec nejsou jenom „ti na radnici“, ale 
že i oni sami jsou nedílnou součástí naší 
obce a pomohli nám zvládnout nenadálou 
nadílku sněhu. Děkuji všem, kteří jsou 
ochotni uklidit si před svým prahem.

Mgr. Bořek Černovský,
zástupce starostky

Pozn. redakce: Více informací na straně 9.

Poliklinika opravena
Pokud jste v poslední době navštívili polikliniku 
v Žufanově ulici, jistě jste zaregistrovali, že voní 
novotou. Od léta do prosince minulého roku zde 
probíhala rekonstrukce. O informace, co všech-
no se tu opravovalo, jsme požádali investičního 
technika firmy Optimis Ing. Pavla Studničku, 
který zabezpečoval technický dozor. 
„Kompletně v celém domě byla upravena vzdu-
chotechnika.  Bylo třeba odvětrat čekárny bez 
oken, v souvislosti s tím byla zrekonstruována 
čtyři jádra. Na chodbách byla položena nová 
dlažba, stěny byly opatřeny olejovými omyva-
telnými nátěry. Střecha byla napadena dřevo-
kaznými houbami, a tak byla kompletně vymě-
něna,“ vypočítává Ing. Studnička a dodává: 
„v budově byla nainstalována elektrická požární 
signalizace, osazena teplotní a kouřová čidla. 
Ústředna v budově stav monitoruje, bude připo-
jena na pult centralizované ochrany Hasičského 
záchranného sboru  hl. m . Prahy.“ 
Pokud si někdo v budově zapálí, což se samozřej-
mě ve zdravotnickém zařízení nesmí (už se to 
však podle slov Ing. Studničky stalo), čidlo hlásí 
poplach. Dá se přesně zjistit, kde bylo zařízení 
spuštěno.
Rekonstrukce probíhala bez výrazného omezení 
provozu, stála celkem 9 078 401 Kč. 
Nová okna byla v poliklinice instalována už v ro-
ce 2008. Jak uvedl místostarosta Antonín Ko-
pecký, v plánu je ještě zateplení celého objektu.

-red-

Foto: -akraj-

O finanční podporu mohou požádat např. organi-
zace, které se věnují dětem a mládeži. V loňském 
roce podporu získal třeba SK Trial shotokan karate 
a Sbor dobrovolných hasičů Praha-Řepy.

Foto: -akraj-
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 31. BŘEZNA 2010 V 15 HODIN.
Místo konání: Úřad m. č. Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy

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

Rada m. č. Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s provedením výběrového řízení na zpraco-

vání projektové dokumentace rekonstrukce 
všech zbývajících dětských a víceúčelových 
hřišť na území M. č. Praha 17 v souladu s již 
schválenou koncepcí, s předpokladem ná-
kladů na tuto projektovou dokumentaci ve 
výši 805 000 Kč.

Nesouhlasí: 
•  s návrhem Prahy 6 na úpravu dopravního 

režimu v ulici Karlovarská v úseku od Praž-
ského okruhu po křižovatku s ulicí Slánskou, 

spočívajícím ve vyhrazení jednoho jízdního 
pruhu pro MHD, taxi a kola.

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 mj.:
Schvaluje: 
•  návrh rozpočtového provizoria Městské čás-

ti Praha 17 na období leden – únor 2010;
•  prodej bytových jednotek ve smyslu ust.  §6 

zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
v platném znění, v ulici Nevanova čp. 1076 až 
1079 v M. č. Praha 17 oprávněným nájemcům;

•  prodej bytových jednotek ve smyslu ust. §6 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
v platném znění, v ulici Galandova čp. 1243 až 
1246 v M. č. Praha 17 oprávněným nájemcům.

Bere na vědomí: 
•  zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-

ské činnosti za I.–III. čtvrtletí roku 2009.
Eva Vernerová,  kancelář starostky

Foto: Ing. Lubomír Němejc

Na základě návrhu sociálního odboru a odboru 
školství a kultury byly darovány Městskou částí 
Praha 17 dva vyřazené počítače.
Jedním z obdarovaných byl Filip Szaro – na 
snímku s rodiči a starostkou Jitkou Synkovou 
(vpravo).

Na co se ptáte
•  Kde se dají zjistit aktuální termíny jednání 

zastupitelstva? 
Termíny konání Zastupitelstva m. č. Praha 17 
pro I. pololetí 2010 byly uveřejněny v lednovém 
vydání měsíčníku Řepská sedmnáctka, dále jsou 
k dispozici na internetových stránkách: www.
repy.cz  v sekci Volené orgány – Zastupitelstvo 
m. č. Praha 17 a aktuální termín v každém vy-
dání Řepské sedmnáctky. Patřičné informace se 

?

Jednání zastupitelstva jsou sice veřejná, ale tak-
to plno bývá zřídka – zpravidla jen tehdy, je-li na 
programu prodej bytů (snímek ze září roku 2009).

Foto: -akraj-

občan může dozvědět rovněž prostřednictvím 
odboru kanceláře starostky. 

•  Jsou jednání zastupitelstva veřejná? Může 
tam občan pronést svůj vlastní diskuzní pří-
spěvek?

Zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 17 jsou ve-
řejná. Každý občan, který dosáhl věku 18 let, 
má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva 
svá stanoviska - v souladu s jednacím řádem. Má 
možnost přihlásit se do rozpravy ke všem pro-
jednávaným bodům, a to písemně (přihlášku do 
diskuze si vyzvedne v jednací místnosti). Občanu 
Městské části Praha 17 bude slovo uděleno vždy, 
když o ně tímto způsobem požádá. Jeho vystou-
pení je však omezeno časovou lhůtou 5 minut. 

•  Jak je možné zjistit, co bude v rámci zasedá-
ní zastupitelstva projednáváno? 

O místě, době a navrženém programu připravo-
vaného zasedání zastupitelstva informuje odbor 
kanceláře starostky občany nejpozději 7 dnů 
před jeho konáním na úřední  desce Úřadu m. č. 
Praha 17 a internetových stránkách úřadu: 
www.repy.cz. 

Eva Vernerová,
kancelář starostky

Příspěvky na provoz 
motorového vozidla
Od 1. ledna roku 2010 dochází k celé řadě změn 
v působnosti Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR. 
Na základě vyhlášky Ministerstva práce a so-
ciálních věcí č. 451/2009 Sb., kterou se provádí 
zákon o sociálním zabezpečení a zákon České 
národní rady o působnosti orgánů České repub-
liky v sociálním zabezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů:
•  Příspěvek na provoz motorového vozidla se 

na rok 2010 snižuje. A to o 50 % (1 150 Kč 
u jednostopého vozidla a 3 000 Kč u ostat-
ních vozidel) u osob, jejichž zdravotní stav 
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod 
II. stupně, a o 20 % (3 360 Kč u jednostopého 
vozidla a 7 920 Kč) u osob, jejichž zdravotní 
stav odůvodňuje přiznání mimořádných vý-
hod III. stupně. Snížení se netýká rodičů dětí 
s onkologickým onemocněním.

•  Snižuje se i počet ujetých kilometrů, který za-
kládá nárok na zvýšení dávky, a to z dřívějších 
najetých 9 000 km na 7 000 km.

Mgr. Alena Presslová

Sedmička zdarma k mání na úřadě
DDotaz: Párkrát jsem si na úřadě v Žalanského 
ulici zdarma vyzvedl noviny Sedmička a E 15. 
Nemohli byste zařídit, aby tam byly k dispozici 
pravidelně?
Vzhledem k tomu, že se na nás obrátilo několik 
občanů, kontaktovali jsme Mladou frontu, a. s., 
která týdeník Sedmička vydává a dohodli, že 
od 14. ledna tohoto roku bude zmíněný týdeník 

na Úřad m. č. Praha 17 v Žalanského ulici dodá-
ván pravidelně.  Sedmička – Týdeník pro celou 
Prahu vychází každý čtvrtek.
Deník E 15 je však dáván k dispozici pouze insti-
tucím a tzv. byznys centrům v Praze 1 až 10.

Helena Fulínová,
asistentka místostarostů

Foto: -akraj-
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Jste místopředsedou Českého filmového a te-
levizního svazu FITES. Můžete vysvětlit, co je 
jeho cílem?
Stručně řečeno je to spolek, jemuž záleží na tom, 
aby z televize a filmu nezmizela kultura. Jsme 
takový blázni bláznivý. Snažíme se pořád čelit 
komerci, průniku komerčních a bulvárních pořa-
dů do veřejnoprávní televize.

Máte pocit, že se vám to daří?
Bez toho pocitu bychom to nemohli dělat. Samo-
zřejmě, že jsou tu dílčí úspěchy. Abych to uvedl 
na správnou míru: Nás nezajímá komerční fil-
mové podnikání. Snažíme se, aby veřejnoprávní 
televize byla opravdu věcí veřejné služby a aby 
se držela zákona. Protože zákon o České televizi 
jasně vymezuje, co má dělat. Bohužel se někdy 
ČT chová proti duchu, proti liteře zákona.

Můžete zmínit nějaký příklad?
To jsou takový ty Duety, Star dance, Pošta pro 
tebe. To jsou pořady, které podle mne na veřej-
noprávní obrazovku nepatří. To není kultura! 
Rozpitvávat vztahy, činit to bulvárním způso-
bem. To patří na jinou televizi!

Byl jste léta zaměstnancem ČT…
V České televizi jsem dělal celý život! Od roku 
1957, kdy jsem nastoupil do filmového archivu. 
Pak jsem pracoval jako asistent produkce, pro-
dukční, dramaturg. Od roku 1961 do roku 1967 
jsem byl dramaturgem krátkometrážní tvorby. 
Měl jsem vliv na uvádění krátkých českých i za-
hraničních filmů. Pak do roku 1975 jsem byl 
šéfdramaturgem reklamního vysílání. Eduard 
Hofman pro nás vymyslel „pana Vajíčka“. Ten 
název mu dali diváci. My jsme mu původně říkali 
Pumprdlík. 

Které televizní pořady máte rád?
Dokumentární pořady. To je moje profese, ty 
sleduji. 
Obecně se vyjadřuji dobře spíše písemně a fil-
mem. Vím, že můj mluvený projev je velice slabý. 
Že přebíhám a mnohdy se zastavuji, když hledám 
formulace. Bohužel jsem v roce 1948 musel pře-
rušit studia na francouzské obecné škole. Když 
se schylovalo k rétorice, tak ji bohužel jednotná 
škola Zdeňka Nejedlého, dědka zaprášenýho, 
zrušila. Jsem bohužel dítko jednotné školy. Mu-
sel jsem to dohánět knížkami, dobrými kamará-
dy. A kamarádkami taky, samozřejmě!

Který dokumentární film se vám nejvíc povedl?
Já mám rád všechny svoje „děti“. Nevím.

Kde můžeme vidět vaše filmy?
Občas v České televizi, ale v průběhu asi čtyř let 
jsem prezentoval svoji tvorbu na Průhonu, snad 
v tom budeme pokračovat i letos. 

Jak to vlastně chodí v dokumentární tvorbě? 
Vymyslíte si téma a nabídnete je televizi?
No. A ta je nepřijme! Většinou… To si dělám 
šoufky. Ale já už jsem za zenitem. Už se mi ne-
chce tolik rvát. Taky už nemám ten sicflajš. Sil 
ubývá…

Máte ještě chuť natočit nějaký dokument?
Jistě! Připravil jsem sestřih – zajímavý pří-
běh o Slovákovi, kterého vytáhli z transportu 
do Osvětimi. Odjel v roce 1949 do Izraele, stal 
se diplomatem v Paříži a jako velvyslanec zastu-
poval Izrael na Madagaskaru. Když skončil s po-
litikou, měl co do činění s francouzskou módní 
značkou Cerutti. Židovská problematika mne za-

Snažíme se čelit komerci
Když jsem režiséra Martina Skybu požádala o rozhovor pro Řepskou sedmnáctku, podivil se: „Vždyť já přece nejsem žádná celebrita!“ 
No… Posuďte sami…

jímá. Natočil jsem na toto téma několik filmů. 
Mám ještě projekt, který vzdává poctu Františku 
Čápovi. To byl režisér, který se u nás proslavil fil-
mem Babička. S Terezií Brzkovou. Po roce 1948 
utekl za dramatických okolností do Německa. 
Natáčel pak filmy ve Slovinsku.

Netoužíte natočit celovečerní film?
Ne. To neumím. Ve filmu Mladá léta režiséra Vác-
lava Kršky jsem sice začal svou filmovou kariéru! 
Hrál jsem šprta, žáka Bártu. Tam jsem řekl jednu 
větu. V Měsíci nad řekou téhož režiséra jsem řekl 
slovo. Pak jsem se raději – pro dobrý vývoj čes-
kého filmu i svůj – odmlčel.

Jedním z vašich dokumentů natočených pro 
Febio je Jak se žije modelářům. Nechtěl byste 
natočit film Jak se žije v Řepích?
Klidně bych si troufl udělat nějaký takový „sbě-
rák“. Kdyby se ovšem na takový projekt sdružily 
prostředky, tak potom „ klíďo píďo!“

Dokázal jste si režírovat svůj život?
Režírovat si svůj život – to je nesmysl! Mohu jej 
ovlivňovat, činit rozhodnutí. Režírovat, to se 
nedá. Jestli vám na to nějaký režisér odpoví, že 
jo, tak je to blbec!

Když jsme si domlouvali schůzku, tak jsem vás 
vyrušila při vaření. Vaříte rád?
Vařím, ano. Teď budu dělat rybu a rybí polív-
ku. Salát obstará žena. (Pozn. red.: Rozhovor se 
uskutečnil před Štědrým dnem.)

Co umíte uvařit nejlíp? 
Tu rybí polévku, taky bílou dršťkovou polévku. 
A sulc. To byl vždycky můj majstrštyk!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Martin Skyba (70)
•  Režisér, scenárista, producent
•  Místopředseda FITES
•  Připravuje zpravodaj Synchron 

(www.fites.cz). 
•  Z dokumentární tvorby: Čekání na 

stoletou vodu, Chátrání podle smlouvy, 
Nevyúčtován zůstává život, Paměť vody, 
Ukradená země, několik dílů z cyklů 
Osudové okamžiky a Lapidárium. 
Pro Febio natočil dokumenty Jak se žije 
modelářům a Jak se žije po mozkové 
příhodě.

•  Podílí se na organizaci akcí: Cena Františ-
ka Filipovského, Trilobit Beroun.

•  V Řepích žije od r. 1987. 
•  Je podruhé ženatý, má syna, dceru a dvě 

vnoučata.

Majstrštyk Martina Skyby
„Vepřové koleno se spaří, první voda se vyli-
je. Pak se vaří koleno plus nožičky v hodně 
velkém hrnci. K tomu se přidá kořenová zele-
nina a v pytlíčku (sešije se taková kapsička) 
veškeré koření – bobkový list, nové koření, 
jalovec, majoránka, kmín a taky sůl. Pak se 
vývar scedí, maso vykostí, nakrájí. Vyvařená 
kořenová zelenina splnila svůj úkol a tak se 
vyhodí, na venkově ji ovšem dobytek zužit-
kuje. Kůžiček se dává jen minimálně. Pak se 
maso ještě povaří do měkka s další kořenovou 
zeleninou – 1 díl mrkve, 1 díl celeru a 2 díly 
petržele. Pak se nechá přejít varem nakrájená 
znojemská okurka, asi 5 kousků, přidá se tro-
chu octa a nakrájená střední cibule. Sulc by 
měl ideálně tuhnout  v jenské míse a v chladu. 
Konzumuje se s cibulí, octem a s chlebem.“

Foto: -akraj-

Snažíme se, aby veřejnoprávní televize byla 
opravdu věcí veřejné služby.

ROZHOVOR 5



Aktuální ceny tepla
Jak jsme slíbili v předchozím čísle Řepské 
sedm náctky, přinášíme nejnovější zprávy 
o vývoji cen za teplo a ohřev teplé vody. 
Na konci prosince roku 2009 jsme od Pražské 
teplárenské, a. s. obdrželi nový ceník plat-
ný od 1. 1. 2010. Dle tohoto ceníku dochází 
ke zvýšení ceny tepla v průměru o 9,5 % opro-
ti ceně platné od 1. 4. 2009 (cena za jeden GJ 
tak bude v průměru činit 606,76 Kč).
Na základě tohoto sdělení bude u bytů v ob-
jektech v majetku M. č. Praha 17 upravena 
v průběhu února 2010 dle potřeby výše záloh. 
U bytů v soukromém vlastnictví bude výše zá-
loh upravována buď na základě rozhodnutí 
příslušných orgánů jednotlivých společen-
ství vlastníků či na základě individuálních 
požadavků vlastníků.“

Hana Holečková,
Optimis

Chcete si umět vypočítat 
náklady na teplo a vodu?
Na základě požadavku prosincového jednání 
řepského zastupitelstva byl Jiří Svoboda, před-
seda kontrolního výboru a zastupitel, pověřen 
vypracováním informace, jak si vypočítat nákla-
dy na teplo a vodu. 
Jiří Svoboda se zhostil úkolu na výtečnou. Jenže 
informace je velmi rozsáhlá. Redakční rada Řep-
ské sedmnáctky se proto rozhodla umístit text 
na webové stránky úřadu. Pokud vás tedy toto 
téma zajímá, nahlédněte na www.repy.cz. Člá-
nek najdete pod názvem Jak si vypočítat náklady 
na teplo a vodu.
Pro lepší pochopení vám Jiří Svoboda doporuču-
je, abyste si k ruce vzali skutečný formulář. Ti, 
kteří by se snad v informaci nedokázali zorien-
tovat, pak prý mohou autora kontaktovat e-mai-
lem na adrese: svobodaj@repy.mepnet.cz.

-red-

Dům na prodej!
Městská část Praha 17 prodá formou výběro-
vého řízení – obálkovou metodou – bytový 
dům čp. 427 s pozemkem (parcela č. 1361 
v k. ú. Řepy) v ulici Karlovarská. Podmínky vý-
běrového řízení budou vyvěšeny na webových 
stránkách úřadu: www.repy.cz.
Bližší informace vám sdělí na odboru správy 
obecního majetku: Ing. Eugenie Zelenková, 
telefon 234 683 531 nebo Vladimír Mareš, tel. 
234 683 562. -red-

Foto: Ing. Eugenie Zelenková

Kam s odpadem 
Upozorňujeme, že velkoobjemové kontej-
nery budou přistavovány až od 11. března!
Odpad můžete odvézt do sběrného dvora 
do ulice Klikatá 1238/90c, Praha 5-Košíře. 
Provoz v zimním čase: pondělí až pátek od 8.30 
do 17 hod., v sobotu od 8.30 do 15 hod.
Provoz v letním čase: pondělí až pátek od 8.30 
do 18 hod., v sobotu od 8.30 do 15 hod.
Pozor: provoz sběrného dvora v Praze 5 
v ulici Ke Kotlářce byl ukončen!

-red-

Foto: Mgr. Bořek Černovský

Takhle to bohužel často vypadá na mnohých 
místech v Řepích, a to nejen po Vánocích nebo 
během sněhové kalamity…

Městská část Praha 17
pořádá pro vlastníky bytových domů a občany 

konferenci na téma 

Alternativní možnosti vytápění panelových domů
aneb Jak ušetřit na topných nákladech

čtvrtek 4. března 2010 od 15 hodin
aula Základní školy genpor. Františka Peřiny v Socháňově ulici

Moderní  řešení vytápění domů • Plynové kondenzační kotle • Solární zdroje • Použití tepelných čerpadel •  Postup při výstavbě 
tepelných zdrojů • Dotace z programu Zelená úsporám • Formality nutné ke stavebnímu povolení výstavby plynových zdrojů

Technický garant Ing. Bohumil Pešek

Vstup volný

Zápis žáků do 1. tříd 
Ředitelé základních škol Městské části Praha 17 
podle § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 
školského zákona č. 561/2004 Sb., oznamují, že 
zápis žáků do prvních tříd všech škol pro škol-
ní rok 2010/2011 proběhne ve středu 3. února 
a ve čtvrtek 4. února vždy od 14 do 17 hodin.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí odboru školství a kultury

Foto: -akraj-

Loňský zápis do prvních tříd v ZŠ Jana Wericha
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Sůl zakázána!
Dotaz: Je v Praze povoleno solení chodníků? 

Vyhláška č. 104/1997 Sb., v platném znění, kte-
rou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
připouští sice obecně pro území České republiky 
použití chemických prostředků k odstranění ná-
ledí či sněhu na chodnících, ovšem pouze za ur-
čitých podmínek. Na území hl. m. Prahy je však 
nutné respektovat přísnější ustanovení vyhlášky 
hl. m. Prahy č. 39/1997 o schůdnosti místních 
komunikací, kde je stanoveno, že na chodnících 
a pěších zónách je zakázáno k posypu používat 
chlorid sodný (NaCl), chlorid vápenatý (CaCl2) 
a jejich směsi, rovněž je zakázáno k těmto úče-
lům používat škváru a popel.

Ing. Karel Voráček,
odbor životního prostředí a dopravy

Nenaladím ČT24
Dotaz: Na své televizi nenaladím ČT24, můžete 
mi to zařídit?

Z jednání s firmou UPC vyplynulo, že rozšíření 
nabídky z pěti na devět programů by znamena-
lo zvýšení poplatku za domácnost z 30 na 35 Kč 
měsíčně. Většina nájemců má však již samostat-
nou smlouvu s UPC, či přijímá televizní signál 
jiným způsobem. Částka 30 Kč měsíčně, kterou 
platí bez ohledu na to, zda přijímají programy 
z STA nebo nikoliv, byla již předmětem stížnos-
tí ze strany jednotlivých občanů, nájemců bytů. 
Doporučujeme proto zájemcům o bohatší příjem 
TV programů, aby si zajistili set-top-box a malou 
pokojovou anténu, sestávající z kovové mřížky 
a dvou teleskopicky výsuvných prutů, vzdáleně 
připomínající motýla. Předpokládaný příjem je 
17 programů. Další možností je uzavření indi-
viduální smlouvy s UPC. Náročnější klienti pak 
volí příjem satelitního vysílání. Jistým problé-
mem je pak ale instalace satelitní antény, která 
s ohledem na zateplení domů je bezproblémová 
na balkonech a lodžiích. Ing. Tomáš Kraft, 

vedoucí odboru správy obecního majetku

Výherní automaty
Dotaz: Kdy pochopí Městská část Praha 17, že 
povolováním  nových  heren a barů  nic víc než 
plnou městskou pokladnu  nevyřeší a naopak 
přitáhne lidi, které u nás asi nechceme? Ane-
bo se Praha 17 změní na české Las Vegas?

Petr Strach

Podle vyjádření Marcely Haladové, vedoucí Od-
dělení správy daní a poplatků Úřadu m. č. Pra-
ha 17 je na území naší městské části povoleno 
přibližně 137 výherních hracích přístrojů, které 
jsou umístěny ve 22 provozovnách – restauracích 
nebo hernách. Údaj je uváděn jako přibližný, ne-
boť povolení k provozování se vystavuje na růz-
ná časová období během kalendářního roku. 
V řepském kasinu u nákupního centra OVUS je 
umístěno dalších 33 výherních hracích přístro-
jů. Jejich provoz však nepovolila Městská část 
Praha 17, licenci udělilo Ministerstvo financí ČR, 
jež uděluje licenci i pro provoz videoloterních 
terminálů, které jsou v hernách v naší městské 
části umístěny.
„Finanční prostředky získané z těchto provozo-
vaných výherních hracích přístroků činily za rok 
2008 cca 9 milionů Kč. Do státního rozpočtu, 
tj. na účet Finančního úřadu pro Prahu 6, bylo 
převedeno 2 150 000 Kč. Zbývající částka ve výši 
cca 6 850 000 Kč je příjmem naší městské čás-
ti,“ sdělila Marcela Haladová. Částka přibližně 
ve výši 2 milionů Kč byla věnována na veřejně 
prospěšné účely - podporu občanských sdružení, 
spolků, sportovních oddílů atd. 
„Příjmy z provozování výherních hracích pří-
strojů jsou součástí celkových finančních zdrojů 
Městské části Praha 17, která je použije na fi-
nancování nejen provozu ale i rozvoje městské 
části. Finanční prostředky z odvodu části výtěžku 
z provozování výherních hracích přístrojů za rok 
2009, které jsou určeny na veřejně prospěšné 
účely, bude rada městské části přidělovat pří-
slušným organizacím na základě jejich žádosti 
v průběhu května 2010,“ upřesnila Ing. Milena 
Michlová, vedoucí ekonomického odboru.

-red-

Kdo netopí, neušetří?
V Řepské sedmnáctce č. 12/09 jsme uveřej-
nili článek „Jak je to s cenou tepla“, v němž 
Ing. Petr Kusebauch, CIA z Pražské tepláren-
ské, a. s. uvádí možnosti, jak snížit náklady 
na vytápění. Do redakce jsme obdrželi reakci 
čtenáře pana Karla Vandase, z níž vyjímáme:
„…vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 372/2001 Sb., stanovuje pravidla pro roz-
účtování nákladů na tepelnou energii na vytá-
pění a nákladů na poskytování teplé a užitkové 
vody  mezi konečné spotřebitele v zúčtovací jed-
notce za zúčtované období.
Uvedená vyhláška stanovuje v § 4 v bodě 1 roz-
dělení nákladů za teplo na složku základní a spo-
třební, kde základní složka činí 40–50 % na byt 
z dodávky tepla do domu a nelze ji ovlivnit a ob-
čanovi je vypočtena podle velikosti plochy obý-

vaného bytu. Spotřební složka může být v rozsa-
hu 50–60 % a lze ji ovlivnit podle instalovaných 
měřidel ovšem pouze v rozsahu podle § 4, bod 4, 
cit. vyhlášky, který říká, že rozdíly na vytápění 
připadající na 1 m2 započitatelné plochy nesmí 
překročit u konečných spotřebitelů s měřením 
či indikací v  zúčtovací jednotce hodnotu 40 % 
oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zú-
čtovacím období. Pokud dojde k překročení pří-
pustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpo-
čtové metody uvedené v § 4 odst. 3 této vyhlášky.
Tím případné vyšší úspory na teple v bytě obča-
na, které jsou nižší než 40 % průměru připadající 
na 1 m2, jsou na tuto hodnotu přepočteny a do-
sažená úspora v Kč snížena bez ohledu na prove-
dená opatření k úspoře tepla v bytě i skutečnost, 
že termoregulační ventily udržují v bytě mini-
mální tepotu 15 °C i kdyby byly trvale uzavřeny 
a občan v bytě netopil.

Toto ustanovení vyhlášky tak v podstatě negu-
je možnosti občanů provádět opatření v bytech 
na výrazné spoření tepla, protože dosažení vyšší 
úspory se projeví jen finančními náklady obča-
na na jejich realizaci (zateplení bytu, spoření 
na spotřebě tepla apod.), ale nikoliv jejich vý-
razným  snížením. Takže když teplo občan spoří, 
např. zateplením svého bytu nebo regulací tepla 
pomocí instalovaných měřidel, a byt nepřetápí, 
v případě, kdy dosáhne výrazné úspory, zjistí, 
že spotřební složku nemůže využívat v rozmezí 
50–60 %, jak je uvedeno ve vyhlášce, ale naopak 
jejím následným přepočtem přispěje finanč-
ně těm, kteří teplo nešetří. Toto však zjistí až 
po ukončení topné sezony a po provedení  výpo-
čtu správcem, protože během topného období 
neví, jaká bude hodnota spotřebovaného tepla 
na m2 vytápěné plochy domu.“

Karel Vandas

Neuklizený chodník 
ve Vondroušově ulici

Posíláme fotografie „uklizeneného“ chod-
níku ve Vondroušově ulici. Takto vypadá 
chodník při každé sněhové nadílce (už 
po dobu několika let) – ostatní chodníky 
jsou upraveny, ale sníh z nich bývá odhrnut 
na náš chodník.
Situace je o to horší, že v místě, kam údržba 
chodníků nahrne sníh, se nachází přechod 
pro chodce a vede tudy cesta k MHD. 
Projít tudy mají problém i běžní chodci, 
natož maminky s kočárky nebo starší  lidé. 
V blízko sti se nachází i dům pro tělesně po-
stižené, pro něž musí být zdolání hromady 
sněhu nemožné.  Kostrbovi

„Odbočku od podélného chodníku k přechodu 
pro chodce má v tomto místě protahovat fir-
ma Otakar Chládek – sadovnický a zahradnic-
ký servis,“ sdělil Ing. Karel Voráček z odboru 
životního prostředí a dopravy. „Dle vyjádření 
pana Chládka šlo zřejmě o situaci, kdy v ka-
lamitním stavu šlo především o protažení 
hlavních tahů a teprve v návaznosti se řešila 
detailní místa. Stížnost i se snímky jsem panu 
Chládkovi přeposlal s požadavkem na zajištění 
nápravy,“ dodal Ing. Voráček. -red-

Foto: Kostrbovi

Další informace o zimním úklidu chodníků 
a ulic najdete na straně 9.
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Policie hlásí
Zajímá vás, kolik případů 
řešili řepští policisté v roce 
2009? Za minulý rok prý za-
evidovali 798 trestných činů 
(z toho 40 % se týkalo motorových vozidel) 
a 592 přestupků - včetně přestupků v dopra-
vě, které byly řešeny blokovým řízením nebo 
odeslány ke správnímu řízení. Přesně 1457 
věcí bylo evidováno, prošetřováno po číslem 
jednacím. 
Jak sdělil nadporučík Petr Herink, vedoucí 
Místního oddělení Policie ČR v Řepích, jde 
o základní údaje, neboť konečné statistiky 
nebyly k datu uzávěrky únorového vydání 
Řepské sedmnáctky zpracovány.

 -red-

Klub občanů poskytuje dobré služby
Na konci 80. let byl ve Vondroušově ulici předán 
do užívání dům zvláštního určení, jak se podle 
zákona nazývají domy, které mají zvlášť uprave-
né byty pro bydlení občanů se zdravotním posti-
žením. Všichni tomuto domu říkáme bezbariéro-
vý dům. Záhy po nastěhování nových nájemníků 
se ukázalo, že lidé se zdravotním postižením 
potřebují pomoc, aby mohli opravdu samostat-
ně bydlet ve svých bytech. 
V prvních letech poskytovala 
potřebné služby pečovatel-
ská služba zřízená městskou 
částí. Stále více se však uka-
zovalo, že tyto služby jsou 
zcela nedostatečné, protože 
pečovatelské služby jsou po-
skytovány pouze ve všední 
dny, a to pouze od 7 do 16 
hodin.
Proto v roce 1995 občané bez-
bariérového domu založili ob-
čanské sdružení Klub občanů 
bezbariérového domu Von-
droušova s cílem poskytovat 
služby osobní asistence ob-
čanům domu po 24 hodin. Jednali jsme dlouho 
s vedením městské části, aby nám pomohlo fi-
nancovat tuto službu s tím, že občané si budou 
sami připlácet na služby a část peněz získáme 
z dotací ministerstva práce a sociálních služeb. 
I když tehdejší pan starosta nebyl nakloněn této 
myšlence, nakonec se občanům bezbariérového 
domu podařilo přesvědčit vedení radnice, že 
to je správná cesta. Tak od 1. dubna 1995 jsou 
poskytovány služby osobní asistence občanům 
bezbariérového domu.

V ulici Makovského podzemní kontejnery instalovány nebudou.

Foto: -akraj-

Podzemní kontejnery nebudou
Před časem jste se v Řepské sedmnáctce mohli dočíst, že v souvislosti s re-
konstrukcí domů v Makovského ulici se uvažuje o zřízení šachet pro tzv. 
podzemní kontejnery. Tyto šachty existují například v Praze 1 na Petrském 
náměstí nebo v Praze 2 na Karlově náměstí. 
Zda budou podzemní kontejnery instalovány i v Řepích, jsme se zeptali 
zastupitele a radního Jaroslava Stoliny: „Je pravda, že Městská část Praha 
17 uvažovala o jejich instalaci v ulici Makovského. Vzhledem k nákladům 
cca 3 000 000 Kč na jedno kontejnerové stání a skutečnosti, že v jiných 
městských částech, kde tyto kontejnery provozují, je u nich nepořádek 
jako u kontejnerů normálních, jsme od tohoto záměru ustoupili.“ -red-

Veřejné oznámení
Městská část Praha 17 oznamuje:

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65,  100 10  Praha 10
oznamuje zveřejnění dokumentace podle zákona č.100/2001 Sb, 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů:
 

„Paralelní RWY 06R/24L, 
letiště Praha Ruzyně“

Každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě 
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce 

hlavního města Prahy a Středočeského kraje na adresu: 
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů 
na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním 
systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační 

agentury životního prostředí a na stránkách ministerstva životního 
prostředí (http://www.env.cz/eia), pod kódem záměru MZP090. 

Zároveň je možné písemně požádat Ministerstvo životního 
prostředí ČR – odbor posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání 

elektronické verze dokumentace na CD.

Ing. Alois Podaný,
vedoucí odboru územního rozvoje a investic

Osobní asistence je podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, služba sociální péče, 
která je poskytována zásadně v bytech klientů, 
a to po dobu 24 hodin denně. Klub bezbariéro-
vého domu poskytuje osobní asistenci více než 
třiceti klientům. Jsou to služby typu pomoc při 
vedení domácnosti, osobní hygieně, doprovod 
k lékaři nebo na úřady, nákupy, příprava stravy 

apod. Spektrum těchto čin-
ností je široké a umožňuje 
obyvatelům domu, aby mohli 
bydlet ve svých bytech, i když 
mají těžká zdravotní postiže-
ní. Klienti jsou vnitřním tele-
fonem propojeni s dispečin-
kem osobní asistence, a tak 
si mohou kdykoliv zavolat 
o pomoc.
O kvalitě poskytovaných 
služeb svědčí skutečnost, 
že v roce 2008 obdržel náš 
osobní asistent pan Jaroslav 
Hájek titul Pečovatel roku. 
Od roku 1995 se mnoho 
změnilo. Městská část Praha 

17 významným způsobem podporuje poskyto-
vání osobní asistence občanům bezbariérového 
domu. Financování je více zdrojové. Na úhradě 
se podílejí klienti, městská část, Magistrát hl. m. 
Prahy a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 
Za uplynulých patnáct let nebyla na městskou 
část adresována jediná stížnost na kvalitu po-
skytovaných služeb.  

Olga Krásová,
ředitelka osobní asistence

tel. 223 007 010, e-mail: klub.bbd@seznam.cz

Paní Hazdrová a paní Doškářová 
(v pozadí) služby klubu chválí. 
V době sněhové kalamity prý byla 
pomoc pečovatelů neocenitelná.

Foto: -akraj-

Na poštu i v sobotu!
Víte, že od ledna můžeme využívat služeb 
pošty v Makovského ulici i v sobotu? Otevře-
na je od 9 do 13 hodin!

Foto: -akraj-
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Jak nám v lednu nasněžilo
S nebývalou sněhovou nadílkou jsme se v lednu potýkali několik dní. Kalamitu každý z nás vnímal poněkud jinak, ale na jednom bychom se možná 
shodli: Jaromír Nohavica by mohl text ve své písni Ladovská zima trošku poopravit…

Děti a sportuchtiví dospělí si užívají. Všechny řepské kopečky a pláně se zaplňují (foto 4). Mnozí majitelé nemovitostí naštěstí chodníky před svými domy 
uklízejí tak, jak byli po léta zvyklí – ulice K trninám (foto 5). Patří jim za to dík. V pondělí 11. ledna už jsou v některých oblastech chodníky vyčištěny – ulice 
Španielova (foto 6). Stále jsou však v Řepích místa, která senioři či lidé méně pohybliví překonávají s obtížemi. -akraj-

Foto: -akraj- Foto: -akraj- Foto: Mgr. Bořek Černovský

V pátek 8. ledna začíná jemně sněžit. Odmést sníh z chodníků je ještě hračka (foto 1). V sobotu jsou silnice protaženy, u přechodů pro chodce však rostou 
sněhové bariéry, které rozčílily nejen paní Květuši (foto 2). V řepských uličkách narůstají sněhové hromady – ulice Čistovická (foto 3).

Foto: -akraj- Foto: -akraj- Foto: Mgr. Bořek Černovský

Zimní úklid chodníků v M. č. Praha 17 má 
na starosti několik subjektů – Městská část 
Praha 17, pro kterou úklid sněhu provádějí 
firmy Otakar Chládek – sadovnický a zahrad-
nický servis a Autodoprava Jaroslava Hájka. 
Některé chodníky v Řepích však má na starosti 
TSK hl. m. Prahy a jiné zase firma Optimis. 
Například chodníky v horních starých Řepích 
má kompletně v péči M. č. Praha 17. Na sídlišti 
je situace komplikovaná – jsou zde místa, kde 

Mgr. Černovský kontroluje postup úklidových 
prací v terénu (ulice Březanova) – na snímku 
s Janou Peškovou, vedoucí úklidové čety firmy 
Otakara Chládka.

Foto: -akraj-

Jak probíhal úklid sněhu během kalamity? 
V pondělí 11. ledna jsme zajišťovali především 
úklid chodníků a přechodů pro chodce ve sta-
rých Řepích i na sídlišti. Aby se naši lidé nebro-
dili závějemi, pomohli jsme i s úklidem zastávek 
autobusů, i když to nepatří do naší kompeten-
ce. Využili jsme rovněž pomoci Vězeňské služby 
ČR. V úterý následoval úklid vedlejších ulici, 
které se běžně – když napadne pár centimetrů 
sněhu – neuklízejí, protože auta sníh rozjezdí či 
odtaje. Během kalamity v těch místech ale auta 
uvízla. Ve starých řepských uličkách jsme měli 
problém – pluh se tam většinou nevejde. Ani ho 
v úzkých uličkách nelze použít, protože by sníh 
z radlice zaházel zase chodníky. Musela být pou-
žita jiná technika, například traktory s nakládací 
radlicí, sníh musel být odvážen. Proto tam úklid 
trval déle. Ve středu jsme pak začali s úklidem 
parkovišť. 

Jak se jednotlivé subjekty, které měly sníh od-
klízet, zhostily svých povinností? 
Určitě bych pochválil firmy Otakar Chládek – 
sadovnický a zahradnický servis a Autodopravu 
Jaroslava Hájka, protože sníh uklízely opera-
tivně a nad rámec nasmlouvaných služeb. Ale 
například chodníky v Mrkvičkově ulici, které má 

ve správě Ministerstvo obrany ČR, nebyly ukli-
zeny ani v úterý 12. ledna! Samozřejmě, armá-
da nás má chránit a ne uklízet sníh. To bychom 
od ní ani nečekali. Ale myslím, že by se minister-
stvo obrany mělo zamyslet a upravit majetkové 
vztahy vůči naší městské části.

Objevily se stížnosti občanů? 
Stížnosti byly, ale přiznejme, že se nedalo 
všechno zvládnout najednou. Potovnám-li stav 
v Řepích s jinými pražskými městskými částmi, 
mohu říci, že jsme situaci celkem zvládli.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Otázky pro místostarostu Mgr. Bořka Černovského

1

4

2

5

3

6

se na úklidu sněhu na několika stovkách met-
rů podílejí všichni jmenovaní. 
Podle novely vyhlášky hlavního města Prahy 
č. 39/1997 Sb., a vzhledem k omezeným fi-
nančním možnostem naší městské části, má 
být sníh odstraňován tak, aby zbytková vrstva 
sněhu nepřesáhla 2 cm. To se však těžko dá 
dodržet v případě sněhové kalamity. 
Mapu znázorňující zimní údržbu chodníků na-
jdete na www.repy.cz. -red-
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Foto: Z archívu ZŠ

Mezi žáky ZŠ zavítala spisovatelka Petra Braunová.

Foto: Z archívu školy

Czech bumbác ball baví děti i rodiče.

Foto: Z archívu školy

Spisovatelka v ZŠ Laudova
Často se mluví o čtenářské gramotnosti našich 
dětí. Mnoho rodičů a učitelů připouští, že děti 
nečtou tolik, jak bychom si přáli. Proto jsme se 
rozhodli pořádat v naší škole každoroční setkání 
s autory knih pro děti a mládež. 
Naše pozvání přijala také Petra Braunová, au-
torka knih převážně pro děti a mládež. Za svou 
knihu Kuba nechce číst obdržela 3. místo Ceny 
dětí v celostátní anketě SUK vyhlášené Národní 
knihovnou. Na stejném místě se o rok později 
umístilo její dobrodružné sci-fi pro holky a kluky 
Ztraceni v čase. Za knížku Česká služka aneb Byla 
jsem au-pair, kterou napsala na základě vlastní 
zkušenosti z francouzských rodin, získala oceně-
ní Zlatá stuha.
Naše žáky si zcela podmanila poutavým čtením 
ze svých knížek, vyprávěním o tom, jak kniha 
vzniká, kde čerpá inspiraci. Na závěr setkání 
proběhla autogramiáda. Děti si mohly zakoupit 
knížku a nechat podepsat od autorky. 

CBB je baví
Dne 10. 12. 2009 se uskutečnil vánoční turnaj 
v Czech bumbác ballu (CBB). V tělocvičně ZŠ Jana 
Wericha se sešli žáci I. stupně i s rodiči a žáci 8. 
a 9. tříd. Přítomní rodiče se přesvědčili, že  CBB 
je hra pro všechny bez rozdílu, při níž jde o zdo-
konalování fyzických dovedností i intelektových 
předpokladů při řešení nejrůznějších herních 
situací (www.rehatom.eu). Turnaj rozhodoval 
Dr. Pavel Tomeš – zakladatel a propagátor této 
hry. Soutěže pro žáky I. stupně zabezpečili žáci 
Kažičová, Kopecká, Horák a Korotasch.
Výsledek turnaje:
1. místo – družstvo Rosti: Likavčan, Burda, Kout  
2. místo – družstvo Elišky: Kušnír, Peša, Pecha 
3. místo – družstvo Honzy: Rabiška, Kuvik, Kupta
4. místo – družstvo Kuby: Janáč, Kozlovský, Polák
Doba pokročila, výkon byl nahrazen prožitkem. 

Vánoční setkání
Dostáli jsme svému slibu a sešli jsme se opět 
s našimi kamarády z Japonské školy – tentokrát 
u nás, v ZŠ Laudova.
Druháci a třeťáci si připravili povídání o českých 
Vánocích s výrobou vánočních ozdob a stromeč-
kem. Po uvítací písničce „Je prosinec“ jsme se 
všichni naladili na správnou zimní i vánoční at-
mosféru a naše děti ve skupinkách učily kama-

MŠ SOCHÁŇOVA VÁS ZVE
Mateřská škola vás srdečně zve na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Rádi vás přivítáme každé pondělí 

v březnu od 16 do 17 hodin 
(mimo jarní prázdniny)

Veškeré informace o naší mateřské škole 
naleznete na: www. mssochanova.cz

Ilustrace Emilka Zikešová

„Už jste viděla tu kozu?“ obrátila se na mne ve-
doucí odboru školství a kultury Mgr. Naděžda 
 Zemanová při předvánoční oslavě v Základní 
škole Jana Wericha a odvedla mne k jedné ze 
školních šaten, kde si na slámě lebedila oprav-
dová koza.
„Děsně mě nadchla akce „Koza pro Kongo“ a své 
nadšení jsem přenesla na žáky i učitele školy,“ 
vyjádřila se učitelka ZŠ Jana Wericha Ing. Iveta 
Javůrková a dodala: „Členové našeho Ekotýmu 
pak vyhlásili mezi spolužáky i učiteli sbírku. Koza 
stojí 900 Kč, žáků je něco přes pět set. Stačí, aby 
každý dal 2 Kč a můžeme koupit kozu africké ro-
dině. Žáci se potom mohou s kozou vyfotit a po-
hladit si ji.“ 
A jak to dopadlo? „Povedlo se. Vybralo se na šest 
koz. Koupi zprostředkuje organizace Člověk 
v tísni a škola dostane certifikát. V březnu se 
dozvíme, kam se koza konkrétně dostala. Dnes, 
21. prosince, se fotily všechny třídy a mnohé Foto: Z archívu školy

Díky Sdružení rodičů při ZŠ Laudova jsme mohli 
od paní Braunové zakoupit po jednom výtisku 
do školní knihovny. Během týdne byly knihy ro-
zebrány a další čtenáři s nedočkavostí čekají, až 
si knihy budou moci zapůjčit. Beseda opět skli-
dila u žáků velkou odezvu, a tak již plánujeme 
návštěvu dalšího autora knih pro děti a mládež.

Šárka Jindrová,  Martina Němcová

Proto i my se snažíme, ve spolupráci s rodiči, aby 
u žáků nedocházelo ke snižování pohybových 
aktivit. Uvědomujeme si, že pravidelný pohyb 
má své zdravotní „benefity“ a je přínosem pro 
rozvoj každého z nás. 
CBB zdar! Těšíme se na další turnaje!

PaedDr. Zita Květová

děti prožily své první setkání s kozou,“ napsala 
nám do redakce Ing. Javůrková.
Když jsem zjišťovala, jak se koza do školy dosta-
la, dozvěděla jsem se: „Ten blázen, který to má 
na svědomí, jsem já,“ sdělila mi Ing. Javůrková. 
J. A. Komenský by měl určitě radost! Díky za ta-
kové „blázny“! Jaroslava Šímová 

rády vyrobit bílou vločku a spojit ji ve vánoční 
česko-japonský řetěz. Netradiční vánoční stro-
meček jsme vytvořili z barevných otisků všech 
dětských dlaní. Poté jsme pohostili naše přátele 
tradičním vánočním cukrovím od našich mami-
nek, které jim velice chutnalo.
Dle rozzářených očí můžeme s určitostí říci, že 
pouštění lodiček se svíčkami zaujalo nejen děti, 
ale i dospělé. Společným povídáním o vánočních 
zvycích a tradicích jsme se blížili ke konci naše-
ho setkání. Na závěr jsme zazpívali koledy a pak 
jsme s obdivem naslouchali českým koledám, 
které zazněly v podání japonských dětí. 
Nastala chvíle rozloučení – jak jinak než spo-
lečným fotem s výrobky, které nám ve třídách 
budou připomínat příjemné předvánoční chvíle 
s našimi japonskými vrstevníky.

Š. Jindrová, J. Štěpanovská,
ZŠ Laudova

Komenský by měl radost!
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4 otázky pro…
…Mgr. Josefa Brynycha,
ředitele ZŠ Laudova
Váš nástup do funkce v říjnu minulého roku 
byl provázen negativními emocemi ze strany 
některých pedagogů i rodičů. Jak situaci vní-
máte dnes?
Pro mne je to minulost. Snažím se spolupracov-
níky i rodiče přesvědčit o tom, že jsem sem na-
stoupil pracovat. Nezdařilo se všechno tak, jak 
jsem si plánoval, ale tak už to v životě chodí. 
Podařilo se mi některé kolegy přesvědčit, že to 
se školou myslím dobře a že mým cílem je zkva-
litnit výkony školy. Když jsem nastupoval, bylo 
mi řečeno, že škola není hodnocena příliš dobře 
po stránce ekonomické. Snažím se zavádět prin-
cipy, na jejichž základě budeme hledat úspory.
Magistrát hl. m. Prahy nám koncem roku přidě-
lil dotaci ve výši 500 000 Kč, za niž jsme pořídi-
li pomůcky, učebnice, mapy ale i pomůcky pro 
ICT technologie. V tuto chvíli máme smluvně 
zajištěnu druhou učebnu výpočetní techniky, 
kde bude 15 pracovních míst s perspektivou 
dalšího rozšíření. Máme spoustu vynikajících 

pomůcek na VHS kazetách, které díky novému 
zařízení přetransformujeme na DVD nosiče.

Zmínil jste, že ne všechno se podařilo.
Nepodařilo se mi všechny kolegy přesvědčit, že 
to myslím dobře. V některých případech zde po-
ciťuji strnulost, kterou vnímám jako neefektivní. 
Jde především o vnitřní komunikaci. Většina do-
kumentů tu doposud kolovala pouze v písemné 
podobě. Zprovoznili jsme server. Chtěl bych po-
stupně zasíťovat celou školu.

Foto: J. Šímová

Členka redakční rady Řepské sedmnáctky Martina 
Vítková sleduje působení Mgr. Josefa Brynycha 
rovněž očima rodičovské veřejnosti.

Nezbavujete se tak ale možnosti osobním 
kontaktem zlepšit vztahy s kolegy?
Myslím si, že osobní komunikace není o tom, 
že učitel přiběhne do ředitelny a požádá mne 
o nějaký dokument. Dostává se tak do časové-
ho stresu. Osobní komunikaci se samozřejmě 
nebráním, scházíme se na pracovních pora-
dách a pravidelných pedagogických radách, 
jsem ochoten kdykoliv vyslechnout názor nebo 
připomínku a neformálně promluvit o záleži-
tostech školy i jednotlivých pracovníků.

Vidíte nějaký rozdíl mezi našimi řepskými 
dětmi a žáky vesnické školy?
Byl to pro mne strašný šok! Protože děti tady 
jsou o hodně lepší! Mezi učiteli převládá ná-
zor, že pražské děti jsou hůře zvladatelné, že 
jsou hyperaktivní. Ale já musím říci, že na té-
hle škole jsem byl velmi příjemně překvapen! 
Za svou pedagogickou praxi jsem prošel čtyřmi 
školami. Potvrdila se moje teorie, že „je to v li-
dech“. Pokud jsou pedagogové jednotni a mají 
společný cíl, za nímž systematicky jdou, tak to 
přináší úspěchy!

Děkujeme za rozhovor.
Jaroslava Šímová a Martina Vítková

Deník MF DNES zveřejnil v sobotu 9. 1. 2010 
článek „Změna: poslední vlak už před půlnocí“. 
Mnoho občanů už následující pondělí kontakto-
valo řepský úřad s dotazem, jak se věcí mají. 
Uveřejňujeme proto výňatek z tiskové zprávy 
ROPID z 11. ledna 2010, jíž se organizace proti 
článku ohrazuje: „…Článek čerpal z již neplatné 
verze pracovního materiálu, který v současnosti 
prochází dalšími úpravami v návaznosti na pro-
jednávání s jednotlivými zúčastněnými subjek-
ty. Navíc celý článek je založen na informacích 
od nejmenovaného zdroje z Dopravního podni-
ku hl. m. Prahy, což činí uvedená fakta ještě více 
nevěrohodnými. Zde uveřejněné informace jsou 
nejen neúplné, ale ani aktuálně platné. Pracovní 
materiál pojednával o spektru možností, jak ra-

Těsně před Vánoci proběhlo slavnostní setkání seniorů Klubu aktivního stáří (KLAS), na které pozvání přijala zpěvačka Yvetta Simonová, ale i starostka 
Jitka Synková a ředitel Centra sociálně zdravotních služeb PhDr. Jindřich Kadlec – ten využil příležitosti a poděkoval paní Milušce Pražákové za ochotu, s níž 
organizuje pravidelná pondělní setkávání.

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Foto: -akraj- Foto: -akraj- Foto: -akraj-

cionalizovat provoz autobusové dopravy ve měs-
tě v návaznosti na rozsah výkonů daný smlou-
vou na zajištění dopravní obslužnosti v hlavním 
městě Praze na rok 2010. Proto se od zveřejně-
ných informací distancujeme.
Zejména bychom rádi uvedli na pravou míru 
následující skutečnosti: omezení autobusové 
dopravy nebude 25%, ale nejvýše 5%; veškeré 
navržené změny neznamenají pouze omezení, 
ale přinášejí komplexní řešení dopravy; žádnou 
linku, ať už tramvajovou nebo autobusovou ne-
budeme rušit zcela bez náhrady. Poté, co bude 
výsledný návrh schválen všemi kompetentními 
stranami, bude v dostatečném předstihu před-
staven také cestující veřejnosti.“

-red-

Reakce na dezinformace v MF DNES         Postoj radnice
Vedení městské části nesouhlasí s omezením pro-
vozu a dopravní obslužnosti území naší městské 
části. Z dopisu Dopravnímu podniku hl. m. Prahy 
a firmě ROPID vyjímáme: „…Jsme přesvědčeni, 
že realizací záměru by byla velkou měrou omeze-
na obslužnost oblasti tzv. starých Řep a taktéž 
Bílé Hory. Uvedené autobusy jsou jediným spo-
jením obyvatel výše uvedených lokalit s úřadem 
městské části, poštou, policií, poliklinikou, ná-
kupními centry, Domovem Karla Boromejského 
a také zejména se základními školami. Vedení 
Městské části Praha 17 si je vědomo závažnosti 
tohoto omezení, a proto nesouhlasí s jakýmkoliv 
rušením nebo omezováním spojů MHD na území 
M. č. Praha 17…“ 

-red-
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Nehasili žízeň, ale požár
Jak prožili řepští dobrovolní hasiči závěr minu-
lého roku, jsme se zeptali jejich velitele Lubo-
míra Spálenky: „Žízeň v žádném případě neha-
sili! Jedno družstvo v počtu šesti mužů drželo 
pohotovost přímo na zbrojnici. Před půlnocí se 
nedělo nic, ale dvacet minut po půlnoci vyjížděli 
k požáru do Španielovy ulice. Požár na balkoně 
v 5. patře panelového domu uhasili z místních 
zdrojů. Byla to naše ‚první čárka‘ v novém roce,“ 
dodal Lubomír Spálenka. -akraj-

Klid a nohy v teple!
Podle prognóz hygieniků by nás virová one-
mocnění mohla provázet až do poloviny května. 
Na dotaz, jak se uchránit před nachlazením, 
chřipkou či běžnou virózou, odpovídá lékařka-
internistka MUDr. Ivana Nedvědová,  praktiku-
jící v Řepích, která se zabývá alternativní medi-
cínou:
„Proto, aby člověk překonal jakoukoliv zátěž 
z hlediska virových infekcí, je důležité, aby byl 
v pořádku imunitní stav organismu. A na tom je 

Průvod Tří králů
V předvečer Štědrého dne uspořádalo 
 občanské sdružení Naše Řepy společně s Far-
ností sv. Martina tradiční Průvod Tří králů. 
Procesí, doprovázené vánočním troubením 
na křídlovku, opět putovalo od ZUŠ Blatiny 
směrem k Domovu sv. Karla Boromejského. 
Valníček byl jako obvykle plně obsazen, mu-
selo se několikrát zastavovat, aby se dostalo 
na všechny děti. Cestou se k průvodu připojili Tři 
králové (přesněji řečeno královny) na koních.
Na zahradě Domova bylo pro účastníky při-
praveno tradiční překvapení – živý betlém.  
Farář P. Janáček byl zvědav, co si děti přejí 
pod stromeček. Jedno přání pana faráře po-
někud vyvedlo z míry a zapochyboval: „Tak to 
opravdu nevím, jestli Ježíšek nosí laserové 
meče…“ -akraj-

Foto: -akraj-

Sparťanská klouzačka
Orientačním běžcům se v okolí Řep zalíbilo. Od-
díl orientačního běhu Sparta Praha tu vloni 19. 
prosince uspořádal svůj tradiční závod s názvem 
Sparťanská klouzačka. Proč právě u nás? „Hlavní 
ředitel závodu Jaromír Buriánek v Řepích bydlí, 
zmapoval to tu. Víte, veškeré prostory kolem 
Prahy už máme proběhané,“ vysvětlil jeden z or-
ganizátorů Miloš Novák, který se orientačnímu 
běhu věnuje již 40 let. 
Start i cíl byl na hřišti při Základní škole Laudo-
va. Trať byla dlouhá kolem 5 km. Závodu se zú-
častnila například i reprezentantka ČR v orien-
tačním běhu Simona Karochová.
  -akraj-

Foto: -akraj-

Orientační běžce neodradil silný mráz ani sníh.

Maminky opět prosí
„Prosím vás, zmiňte se v Řepské sedmnáctce zase 
někdy o neohleduplných pejskařích,“ žádá jed-
na z řepských maminek a s povzdechem dodává: 
„snad to pomůže!“ Nedivím se jí, v lednu sice sníh 
milosrdně přikryl psí hromádky staršího data, ale 
nová nadělení se na něm skví „v celé své kráse“.
Jenže pejskaři, kterým jsou naše opakova-
né výzvy určeny, jsou stále neteční. Nereagují 
na prosby, vysvětlení, domluvy. Neplatí na ně 
dokonce ani paragrafy. 
A přitom mnozí z nich vypadají sympaticky a in-
teligentně. Nerozumím tomu. A vy?

Jaroslava Šímová

Foto: -akraj-

V Řepích přibylo zase další místo chráněné 
před psími exkrementy – oplocené hřiště v ulici 
Socháňova.

Romantické Řepy
V lednu se v KS Průhon konala výstava s názvem 
Řepy ve fotografii. Své barevné snímky zde vy-
stavovali společně Ing. Jitka Králíčková a Josef 
Czwartynski. Vernisáž, která proběhla 7. ledna, 
moderovala dramaturgyně kulturního střediska 
Eva Gutová. Výstavu označila trefně jako vlaste-
neckou. 
Josef Czwartynski je s obcí Řepy svázán od dět-
ství. Jeho slova o tom, že Praha je součástí 
Řep a ne naopak, byla sice trochu legrační, ale 
pochopitelná. Pro mnohé účastníky vernisáže 
bylo však překvapivé vyjádření Ing. Králíčkové, 
rodačky z Vinohrad, že život v Řepích pokládá 
za romantický. 
Stačí však vyrazit kupříkladu Severýnovou ulicí, 
projít neuvěřitelnou bezejmenou uličkou ke kos-
telíku sv. Martina, pak pokračovat ulicí Žalanské-

Foto: -akraj-

Dramaturgyně KS Průhon Eva Gutová (vlevo) 
označila společnou výstavu Ing. Jitky Králíčkové 
a Josefa Czwartynského jako vlasteneckou.

ho až k Domovu sv. Karla Boromejského a rychle 
pochopíte, co měla paní Králíčková na mysli. 
A nemusíte s sebou mít ani fotoaparát…

-akraj-

třeba pracovat pořád. Základní pravidla alterna-
tivní medicíny = správný jídelníček, psychická 
pohoda a odstraňování zátěžových oblastí v or-
ganismu,“ vysvětluje MUDr. Nedvědová.
„Je třeba snažit se eliminovat stres, i  když je to 
samozřejmě v dnešní době hodně těžké, snažit 
se odpočívat víc než běžně a neprochladnout. 
Oblečení je potřeba přizpůsobovat teplotě, 
která je venku. Pokrývka hlavy je jednoznačně 
třeba, a to minimálně čelenka. Odkryté temeno 
hlavy v zimě je místo, které člověka extrémně 
oslabuje,“ zdůrazňuje MUDr. Nedvědová. 

A co vitamíny? „Citrusy jsou fajn. Jsou-li ale 
v mrazu vystaveny někde venku, jejich hodnota 
se ztrácí. Nabídka farmaceutických přípravků je 
obrovská a mají svůj význam. Doporučuji tink-
tury z grepového semínka, kde je „megadávka“ 
vitamínu C. A hodně vlažných tekutin – třeba by-
linkové čaje,“ říká MUDr. Ivana Nedvědová a do-
dává: „důležité je teplo od nohou. Naši předkové 
říkali: Klid a nohy v teple! To je základ pro to, 
abychom byli zdraví.“
Vypadá to docela jednoduše, milí čtenáři. Tak 
do toho! -akraj-
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Únor v DDM 
na Bílé Hoře

Sobotníky: Klubová odpoledne pro mládež 
od 12 let. Nintendo Wii, kulečník, šipky, PC, 
hry, internet, muzika. Od 14 do 18 hodin, 
klub Šestka. Vstup volný.
6. 2. Keramická sobota: Tradiční tvoření 
z hlíny pro děti i další zájemce. Cena za dvou-
hodinovku 50 Kč pro děti, 120 Kč pro studen-
ty do 26 let a 150 Kč pro dospělé. Přihlášky 
předem na tel. DDM 235 323 333. Od 10 do 12 
a od 12 do 14 hodin, keramická dílna.
13. 2. Turistický pochod Praha – Okoř: 
13 km. Start pochodu od 9.45 do 10.15 hodin 
před ZŠ Suchdol, autobus z Dejvické č. 107. 
Na trase teplý čaj, prvních 200 účastníků ob-
drží pamětní list. Návrat je možný linkovým 
autobusem č. 350. Účast zdarma.
14. 2. Valentýn na ledě: Další díl ze Seriálu 
libovejch víkendů – akce partičky 14–26 le-
tých. Bruslení na stadionu Nikolajka, od 14 
hodin. Vstupné: 40 Kč. Přihlášky na turko-
va@ddmp6.cz.
27. 2. Divadlo v DDM: Kašpárkovy pohádky. 
Představení divadla Piky Piky. Vstupné: děti 
10 Kč, dospělí 40 Kč. Od 15 hodin, sál DDM.
27. 2. Keramická sobota: Od 10 do 12 a od 12 
do 14 hodin, keramická dílna. Přihlášky pře-
dem.
Informace o programech na www.ddmp6.cz.

Mgr. Jana Němcová

Klub 17 v únoru
Nízkoprahové zařízení Klub 17 pro děti a mlá-
dež sídlí v Socháňově ulici naproti KS Průhon. 
Vstup zdarma!  Z únorového programu jsme 
vybrali:
9. 2.: Amorci na sv. Valentýna, 10. 2.: Ma-
sopustní karneval. Vstup pouze v masce!, 
12. 2.: Valentýnská psaníčka, 16. 2.: Veselá 
zvířátka, 17. 2.: Sněhulák z papíru, 19. 2.: 
Vařečky trochu jinak, 23. 2.: Výzdoba klubu 
na jaro, 24. 2.: Malba na zeď (strom s ob-
tiskem dlaně), 26. 2.: Pracujeme s FIMO 
hmotou. -red- 

Nestárnou!
Říkává se: Kdo si hraje, nezlobí. Jenže, kdo 
si hraje, tvoří a je aktivní, ten také nestárne! 
Zrovna tak jako senioři, kteří se setkávají 
v klubu Gemini (prostory Klubu 17 v Sochá-
ňově ulici čp. 1221 – naproti KS Průhon).  
Přicházejí třeba jen na kus řeči, ale mohou 
se zapojit také do různých aktivit, jako je 
třeba malování nebo výroba různých deko-
rací z papíru.
Setkávání se konají pravidelně v pondělí od 
15.30 hodin. Senioři, jste srdečně zváni!

-red-

Koupíte si grafiku?
Soukromá střední umělecká škola designu, 
s. r. o. sídlící v ZŠ Laudova pořádá v úterý 
23. února charitativní aukci grafických prací 
studentů školy. Akce se bude konat v aule zá-
kladní školy od 18 hodin. Jak uvedla ředitelka 
umělecké školy PhDr. Věra Hromádková, bude 
výtěžek aukce věnován Nadaci Květinka, jež 
podporuje mentálně posti žené. -red-

Co se děje za humny
Možná už jste si toho také všimli. V těsném 
sousedství cyklistické stezky, která spojuje uli-
ce Plzeňská a U Boroviček (a je vlastně hranicí 
mezi Městskou částí Praha 17 a Praha 5), roste 
ohromná navážka. 
Obrátili jsme se na naše sousedy s dotazem, jaké 
záměry má Městská část Praha 5 v této oblasti. 
Miroslava Ghymešová, asistentka starosty M. č. 
Praha 5 se vyjádřila následovně: „Řešení dota-
zovaného území je závislé na vyřešení velkých 
dopravních staveb v této oblasti (Břevnovská 

radiála, napojení na ní právě z ulice Kukulova, 
řešení prodloužení trasy metra A a v neposlední 
řadě i uvažovaná realizace tramvajové trati). 
Všechny tyto stavby mají ochranná klidová pás-
ma, podle výsledků jejich realizace bude tepr-
ve možno vyřešit konečný záměr v této oblasti 
na pozemcích patřících Městské části Praha 5 – 
úvahy dle návrhu územního plánu jsou o ploše 
pro sportoviště.“  -akraj-

Termín realizace záměru je „ve hvězdách“ – je 
závislý na dokončení výstavby Břevnovské radiály 
s mimoúrovňovým křížením v Kukulově ulici.

Sbírka hraček 
pokračuje!
Máte doma nepoškozené hračky, s nimiž si už 
vaše děti nehrají? Darujte je Společnosti pro ob-
novu řepských tradic, která je využije při tradič-
ní červnové Dětské pouti pořádané u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí na zahradě Domova sv. 
Karla Boromejského.
Hračky od vás přijmou v Lidové cestovní kance-
láři, Žalanského ulici čp. 291 v pracovních dnech 
od 9 do 18 hodin, nebo si můžete dohodnout 
jiný termín na tel. 235 300 208–9. -red-

Foto: -akraj-

Na výzvu, uveřejněnou v prosinci minulého roku, 
okamžitě zareagovala paní Janderová-Nováková. 
Spolu s dcerkou Barborkou do redakce přinesla 
tuhle hromadu hraček.

Koše přibudou
Děkujeme vám všem, kteří jste zareagovali 
na výzvu místostarosty Mgr. Bořka Černov-
ského a vyjádřili se k otázce, zda je v Řepích 
dost košů na psí exkrementy. Na základě 
vašich podnětů budou v Řepích instalovány 
další koše – přesné lokality uvedeme v příš-
tím vydání Řepské sedmnáctky. 
Koše podle vás chybějí například na prostran-
ství před řepským úřadem. Koše však mohou 
být umístěny jen u zkolaudovaných vozovek, 
kam může zajet auto, které je vyváží. Proto 
na podobných místech, jako je zmíněná plo-
cha, přibudou alespoň držáky se sáčky. 
Kladnou odezvu na taktiku Městské části 
Praha 17 jste možná zaznamenali v médiích – 
například v MF Dnes byl 6. 11. 2009 otištěn 
článek „Majitelé psů mohou určit, kde chtějí 
mít nové koše“. -red-

Foto: -akraj-

Koš se sáčky na ploše v Žalanského ulici by 
uvítala i paní Petra.

Foto: -akraj-
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Adresář služeb 
pro seniory 
Jste v seniorském věku, či máte ve svém oko-
lí seniora a nevíte, jaké sociální či zdravotní 
služby, případně možnosti využití volného 
času pro seniory v Praze existují? 
Na tyto otázky odpovídá nový Adresář služeb 
pro seniory na území hl. m. Prahy 2010, kte-
rý vydalo Centrum sociálních služeb Praha 
(CSSP). V adresáři jsou služby uspořádány 
podle jejich umístění v jednotlivých měst-
ských částech i podle jejich zaměření – pora-
denství, pečovatelské služby, tísňová péče, 
odlehčovací služby, stacionáře a denní cen-
tra, pobytové služby, domovy se zvláštním 
režimem, zdravotnické služby, doprava pro 
seniory a zájmové aktivity, jako jsou na-
příklad kluby pro seniory, kulturní zařízení 
anebo univerzity třetího věku. 
Adresář je bezplatně k dispozici ve středisku 
KONTAKT CSSP v Ječné ulici čp. 3 na Praze 
2, a to každý všední den od 8 do 12 hodin, 
v pondělí a ve středu pak také od 13 do 17 
hodin a v úterý od 13 do 16 hodin (www.
csspraha.cz, tel.: 222 515 400, 739 824 749, 
731 056 708).
 -red-

SENIOR TELEFON
krizová a poradenská linka 

pomoci seniorům 

800 157 157
Volejte 24 hodin denně – zdarma!
e-mail: seniortelefon@zivot90.cz

Cítíte se opuštění? Potřebujete si popovídat? 
Ztratili jste chuť do života? Zemřel vám 

partner? Potřebujete se poradit? 
Ubližují vám lidé, úřady? 

Nezůstávejte se svým trápením sami!
Linku provozuje 

občanské sdružení ŽIVOT 90.

Bruslení v únoru
Nebude-li v únoru mrznout, můžete si jet zabrus-
lit na stadion HC Hvězda Praha do Vokovic (ulice 
Na Rozdílu 1), a to v následujících termínech: 
6. 2.: 18.30–20.30 hodin, 7. 2.: 17–19 hodin, 
13. 2.: 18.30–20.30 hodin, 14. 2.: 17–19 hodin, 
27. 2.: 18.30–20.30 hodin, 28. 2.: 17–19 hodin. 
Jednotné vstupné: 60 Kč. Každou neděli od 16 
do 17 hodin probíhá škola bruslení. -red-

Zimní procházku, na kterou vás chci dnes po-
zvat, začneme na konečné autobusu č. 164 
na Bílé Hoře. Holubickou ulicí se dostaneme 
k pláni, uprostřed níž, v místě vrcholu, stojí mo-
hyla. Byla postavena roku 1920 k třístému výročí 
bitvy, která změnila dějiny Evropy – bitvy na Bílé 
hoře. Pravda je, že boje se odehrávaly hlavně již-
něji a jihovýchodněji - na území dnešního sídliš-
tě Řepy I., bytového komplexu Fialka a na území 
dnešního Malého Břevnova. Na Bílé hoře došlo 
pouze k závěrečnému střetu s Šlikovým tzv. mo-
ravským plukem, který byl zahnán ke zdi obory, 
kde vedl svůj beznadějný boj. Kdysi dávno zde bý-
valy lomy na opukový kámen, který má světlou až 
bělavou barvu. Odtud snad pramení název hory… 
Pokud při návštěvě tohoto památného místa bu-
dete mít štěstí na sněhovou vánici jako já, bu-
dete si připadat jako dobyvatelé severní točny.
Alejí českých exulantů a ulicí Moravanů se dosta-
neme k jedné z bran do obory Hvězda. Cesta, při 
sněhové nadílce velmi využívaná běžkaři (ostat-
ně jako celá obora), nás zavede k letohrádku 
o půdorysu šesticípé hvězdy. Letohrádek Hvězda 

byl postaven roku 1555 Ferdinandem Tyrolským. 
Za 30. leté války byl zpustošen, obnoven byl 
v roce 1652. Ale od roku 1779 byl znehodnocen, 
protože byl využíván jako sklad střelného pra-
chu. Dnešní podobu mu vtiskl architekt P. Janák. 
Poslední rekonstrukce proběhla v letech 1995 až 
2000. V objektu je muzeum Aloise Jiráska a Mi-
koláše Alše.
Když se postavíme zády k  hlavnímu vchodu 
do areálu letohrádku, rozbíhají se před námi vě-
jířovitě tři hlavní cesty obory. Tou vpravo jsme 
od Bělohorské brány přišli, prostřední cesta vede 
k Pražské neboli Břevnovské bráně. My se vydá-
me cestou vlevo k bráně Libocké, která nás vyve-
de kolem sochy Jana Roháče z Dubé ven z obory.
Zahneme doleva a jdeme dolů starou Libocí, 
kolem farního kostela sv. Fabiána a Šebestiána, 
přes Litovický potok do Ruzyně. Při prohlídce 
zamrzlého rybníčku pod oborní zdí ještě napo-
sledy zahlédneme letohrádek. Zde můžeme naši 
procházku ukončit. Autobus č. 225 nás doveze 
zpátky do Řep. Šťastnou cestu!

Text a foto: Jan Bösser

Hvězda pod sněhem

Výuka jazyků
Ve školním roce 2009/2010 bude ve 3. ročníku 
ZŠ Jana Wericha opět otevřena třída s rozšíře-
nou výukou cizích jazyků (anglický jazyk, od 6. 
třídy další cizí jazyk). Výběrové řízení proběhne 
7. 4. 2010. Přihlášky na: www.zs-jana-wericha.
cz. Termín odevzdání přihlášek pro zájemce, kte-
ří nejsou žáky školy, je 31. 3. 2010. -red-

NNNNNNNaaaaaaa pppppppooooooommmmmmmoooooooccccccc HHHHHHHaaaaaaaiiiiiiitttttttiiiiiii
Chcete-li také pomoci, stačí poslat dárcovskou 
zprávu:

DMS HAITI 87777 (Charita ČR)
DMS SOSHAITI  87777 (Člověk v tísni)
DMS ADRA 87777 (Adra)
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Uličník • Uličník • Uličník • Uličník • Uličník • Uličník
Víte, kde je Zrzavého?
Ulice je místní komunikace, zejména v zastavě-
né části obce. Někdy se tak nazývá i shluk domů, 
které jsou kolem takové komunikace. Každá uli-
ce má své jméno a svou dlouhou nebo krátkou 
historii. Nabízíme vám další pokračování seriálu 
o řepských ulicích.
Adresu Praha 17, ulice Zrzavého mají ve svých 
osobních dokladech obyvatelé dvou domů řep-
ského sídliště v blízkosti protihlukové stěny 
na Slánské. Ten starší, panelový o šesti vcho-
dech, stojí od 80. let minulého století, mladší 

dům ve tvaru „U“ byl postaven začátkem tohoto 
tisíciletí. Do ulice se vjíždí z ul. Skuteckého, po-
blíž se nachází zastávka autobusů č. 164 s ná-
zvem Nevanova.
Ulice nese jméno vynikajícího malíře, grafika, 
ilustrátora a scénografa Jana Zrzavého, který 
žil v letech 1890–1977. Byl významným předsta-
vitelem avantgardy začátku minulého století. 
Inspiraci ke svým dílům hledal nejen v jižních 
Čechách, v Praze a rodných Okrouhlicích, ale 
i ve Francii, Itálii a Řecku.

Text a foto: Jan Bösser

Masopust a karnevaly bývaly v řepských dě-
jinách tradičně velmi uctívanými událostmi. 
Ve všech společenských sálech probíhaly ta-
neční plesy, karnevaly, v obci se konaly maso-
pustní průvody. Jak mnozí dříve narození sta-
rousedlíci vzpomínají, byly to ty nejkrásnější 
tancovačky pořádané sokolíky, orly, hasiči 
nebo baráčníky. Tancovalo se již na masopust-
ní neděli. Nejveselejším dnem prý bylo maso-
pustní úterý.
V tradičním masopustním průvodu, který pu-
toval obcí, nesměl chybět policajt s chocholem 
na klobouku a šavlí, medvěd s medvědářem. 
Muži se převlékali za ženy a naopak.
Na co se však vzpomíná nejvíce, to byly přede-
vším zabíjačkové hody! Téměř v každém statku 

Masopusty a karnevaly
či chalupě se poráželo a poté silně hodovalo. 
Tyto oslavy, po dožínkách a posvíceních, byly 
obzvlášť pompézní a patřily k těm největším.
Co je to vlastně masopust? Je to období mezi 
svátkem Tří králů (6. ledna) a počátkem post-
ní doby – Popeleční středou (letos připadá 
na 17. února). Tímto dnem začínají křesťané 
svůj čtyřicetidenní půst, který by měl trvat až 
do Velikonoc. Do těchto čtyřiceti dnů se však 
nepočítají neděle, proto v praxi Popeleční stře-
da připadá na 46. den před velikonoční neděli.
Půst se tradičně slavil v zimním období. Větši-
nu obyvatelstva dříve živily zemědělské práce, 
a tak teprve v zimě byl čas na zábavu. 

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Řepská zákoutí

V dalším „Řepském zákoutí“ jsme se ocitli 
na přechodu přes ulici K Šancím, vlevo je Ža-
lanského ulice. 
Místo parčíku se vzrostlými jehličnany zde 
stály, až do vybombardování dne 8. 5. 1945, 
domy. Vzadu vykukuje oranžová budova tzv. 
staré školy. Byla postavena v roce 1897, v r. 
1937 byla zvýšena o jedno patro. Do roku 
1985 sloužila jako jediná základní škola v Ře-
pích. V polovině osmdesátých let minulého 
století se děti začaly stěhovat do nových síd-
lištních škol. Bílá budova před starou školou 
byla přistavena v roce 1996 – slouží jako jí-
delna a učebny. Dnes sídlí v obou budovách 
Vyšší škola regionálního rozvoje a soukromá 
Vyšší odborná škola cestovního ruchu.
 Text a foto: Jan Bösser

Karneval bude i letos!
Jako jeden ze zakládajících členů občanské-
ho sdružení Společnost pro obnovu řepských 
tradic mám velkou radost z toho, že se tradice 
do Řep opět navracejí a karnevaly začínají být 
opět těmi pravými karnevaly. Jen toho loňské-
ho, který naše sdružení pořádalo,  se zúčastnilo 
na sedmdesát  masek. A věřte, že zábava nebyla 
o nic menší, než ta, na niž vzpomínají pamětníci. 
Věřím, že letos – 13. února – bude masek ještě 
více! Jaroslav Hájek

Tradiční ples se konal také 16. ledna roku 
1937, o čemž svědčí jeden z mála dochovaných 
plakátů.

Na snímku ze 40. let minulého století vidíte 
kapelu tehdejšího Orla při masopustu v hostinci 
U Auřadů.

Na loňském karnevale byl i d‘Artagnan se svojí 
vyvolenou…

… a dokonce přijel sám arabský šejk se svou 
orientální tanečnicí.
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OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
PNEUSERVIS

PLNĚNÍ A OPRAVY KLIMATIZACÍ
OPRAVY ČELNÍCH SKEL

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZŮ
AKCE: PŘÍPRAVA VOZŮ NA ZIMNÍ PROVOZ ZA 59 KČ
AKCE:  PŘI ZAKOUPENÍ ZIMNÍCH PNEUMATIK 

PRÁCE V HODNOTĚ 800 KČ ZDARMA

PROVOZOVNA:  MAKOVSKÉHO 1390/38
163 00  PRAHA 6-ŘEPY
TELEFON:  235 316 878, 602 526 080
OTEVŘENO: PONDĚLÍ–PÁTEK  8.00–17.00 HOD.

VÝROBA DEK a POLŠTÁŘŮ

BYTOVÝ TEXTIL

KONZOLE

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
MATRACE

OPRAVY OBUVI

VÝROBA DEK a POLŠTÁŘŮ
(z peří, dutého vlákna, PES, kuliček,
z peří nového i doneseného)

POVLEČENÍ
(krepové, bavlněné, saténové,
mako-jersey, damaškové)

PROSTĚRADLA
(bavlna, froté, jersey)

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

KONZOLE
(umělé, hliníkové, dřevěné;
zaměření, montáž)

DOPRAVA

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
MATRACE
(pružinové, latexové, z PUR pěny)

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

VŠE PRO VÁŠ BYT

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ

DVEŘE A ZÁRUBNĚ

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

739 034 488, 733 715 505
e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijerabek.cz

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5

Dodání a montáž žaluzií, sušáků 
na prádlo, malování balkonů
Kvalita, 100% servis
Slevy pro družstva 
Zaměření a kalkulace
ZDARMA 

V naší nabídce jsou také kvalitní 
dveře a zárubně SAPELI

Široký výběr materiálů
Skříně na míru

Kvalitní montáž
100% servis

Záruka až 10 let!
Zaměření ZDARMA

Doprava

po celé Praze

ZDARMA!

VŠE NA 
SPLÁTKY

ROZVOZ TEPLÝCH JÍDEL
pro fi rmy i jednotlivce 

(hlavní jídlo 61 Kč, polévka 10 Kč, 
doprava zdarma)

VÍKENDOVÉ OBĚDY A VEČEŘE
pro seniory a rodiny s dětmi

PRODEJ JÍDEL PŘES ULICI
do vlastních nádob se slevou

AKCE 1 jídlo denně za 48 Kč 
(pouze do 16.00 hod.)

Místní sdružení 
ODS Praha-Řepy 

pořádá
TANEČNÍ ZÁBAVU

Bluegrass – pro vás
hrají

Zelenáči Mirka Hofmana
pátek 5. 3. 2010

od 20 hodin

Sokolovna Řepy
Na Chobotě 125/2b

Praha-Řepy

Vstupné zdarma!

Kde nás najdete:  
Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6-Řepy 
cca 100 metrů od zastávky Slánská, 
naproti restauraci McDonald’s

Teplá kuchyně po celý den
Točené pivo  – Plzeňský prazdroj

– Gambrinus
– Gambrinus Excelent
– Černý Kozel
– Nealkoholické – Birell

www.ucertika.czwww.ucertika.cz

Otvírací doba: po–ne 11.00–24.00 hod. 
Tel.: 777 314 878
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

• Malířské, lakýrnické práce – 
strhání tapet, štukování panelů, nátěry oken, dveří, zárubní, 
topení, hrubý úklid, práce v sobotu a v neděli EXPRES.

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

• MALOVÁNÍ (i barevně), TAPETOVÁNÍ (odstr. tapet), 
lep. stropních podhledů, i o víkendech.

 PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben 
opravy drobné i velké, rekonstrukce i celkové, v bytech, 
v domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, 
rozvodnice, krabice v byt. jádrech, vedení ke kuchyním, 
myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či zasekání elektřiny 
do betonu, začištění omítek do pův. stavu, kontrola stávající 
instalace, dotažení spojů. Tel.: 604 516 344

• OPRAVY OBUVI a brašnářského zboží, klíče – zámky, 
broušení nože – nůžky. Plzeňská 92, Praha 5, stanice tramvaje 
U Zvonu. Tel.: 605 266 561

SLUŽBY

• Hledám kadeřnice na ŽL, provozovna Řepy. Tel.: 728 995 661

• Hledám finančního poradce, školení zdarma, náborový 
přispěvek 60 000 Kč. Tel.: 608 525 955

• Prodám 2 garáže vedle sebe (i jednotlivě) v DV v garáž. budově 
Řepy, Makovského 1390, cena á 350 tis. Kč. Tel.: 602 320 262

• Hledám pronájem RD v Řepích.  Tel.: 604 433 057

• Nabízím práci, tel. 602 641 368 , Brona.Kubova@seznam.cz

OSTATNÍ

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

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

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

• ANGLIČTINA I PŘES SKYPE, výuka od Elementary 
po Upper-Intermediate, příprava na zkoušky až do FCE, základy 
Business English, zkušenosti s dětmi i dospělými. 
 Tel.: 606 881 162, www.bronazdravi.cz

• Stavební firma Koukal nabízí kompl. rekonstrukce bytů, domů
a byt. jader, obklady, dlažby, sádrokartony, vodo a elektroinst., 
plovoucí podlahy i drobné úpravy. Tel.: 603 900 152

• Praní a mandlování ložního prádla: Řepy – Krolmusova 39. 
 Tel.: 733 202 390

• Daňová evidence, daňové přiznání a účetní služby.
 Tel.: 606 260 682, www.ucetni-praha.cz

• Zpracování účetnictví a daňové evidence, daňového přiznání, 
DPH. Pro živnostníky, firmy, svobodná povolání a neziskové 
organizace. Tel.: 603 251 352

• NEHTOVÉ STUDIO ŠPANIELOVA 1307, PRAHA 6
modeláž gelových nehtů, manikúra, p-shine, panafínové zábaly
 Tel.: 603 901 270, www.nehtove-studio.eu

• Vyměním obec. 1+kk v Řepích po celk. rekon. za 1+1 nebo 2+kk 
v os. vl.  Tel.: 721 778 084, 235 301 644 

• Vyměním krásný velký 3+1 Praha 5 Malá Strana (blíže Vítězné 
ul. a nábř.), cca 110 m2, 3. p., dům s velmi vstřícnou soukr. 
majitelkou, regulovaný nájem, byt po rekonstrukci 2009, 
za menší v Řepích. Tel.: 733 540 380

• Vyměním 3+1 v Řepích (obecní – plánováno k odprodeji), 
lodžie, 2. p., nová okna, ul. Makovského, za dva menší, také 
jen Řepy. Tel.: 604 849 268

• Vyměním byt v OV atyp. o vel. 100 m2: 4+1/2 lodžie a 2 přísl.
v panel. domě na sídl. Řepy za byt na sídl. Řepy v OV o vel. 2+kk 
nebo 1+1/L + dopl. Tel.: 606 189 910

BYTY

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

IDE S.R.O.  – INTERNA
– DIABETOLOGIE
– ENDOKRINOLOGIE

POLIKLINIKA ŽUFANOVA 1113/3, 2. PATRO

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY!
TEL.: 235 311 875

Studio, které Vás navždy zbaví chloupků . . .

Součkova 4, 163 00 Praha – Řepy  
tel.: 235 325 225  info@esteticke-studio.cz  www.esteticke-studio.cz

• odstranění celulitidy

• trvalá depilace, i světlých chloupků

• redukce vrásek

• čištění pleti

• pohlaďte svou pleť a zahřejte se v parní bylince
esteticke-studio.cz

Více krásy bez bolesti...Více krásy bez bolesti...
Po – Pá 12:00 – 20:00hodin , So 10:00 – 16:00hodin

Objednávky možné naplánovat na individuální čas

Připravte se na léto již nyní 
Využijte právě probíhajících akcí
Více se dozvíte na stránkách www.esteticke-studio.cz

-25%

S tímto kupónem do 15.2.2010 sleva 25%

OÁZA ZDRAVÍ
www.sweb.cz/oazaz, e-mail: oazaz@seznam.cz

Laudova 1013/17, Praha 6 - Řepy
Nabízíme vám: ◆ cvičení na stolech

◆ rolletic ◆ masáže
◆ bodystyling ◆ lymfodrenáže

Provozní doba:  Po, Út, Čt:  14–20 hod.,  Po, St, Pá: 7–11 hod.
tel.: 235 325 111, 608 519 354
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www.agnus.cz

Kuchyně, skříně anábytek na míru 
- jsme na trhu již od roku 1993...
Provádíme architektonický návrh

ZDARMA. 
Na přání dodáme ispotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme vpaneláko-

vých bytech ivrodinných domech.

Agnus s.r.o.,mobil: 602 251 918
Vzorkovna: Vlachova 1511, P-5 Stodůlky 

(Metro B - stanice Stodůlky) 
235 522 946

Pracovní doba: Po - Pá 10- 18 hod.
tel.: 

KUCHYNĚ 

NAMÍRU

10 let
ZÁRUKA 

KVALITY Čištění peří
Z VAŠEHO PEŘÍ, KTERÉ VÁM
ODBORNĚ VYČISTÍME, UŠIJEME

www.janperi.cz, info@janperi.cz

• přikrývky, polštáře a polštářky
• dvoudeky, peřiny a spací pytle

Prodej:
• přikrývek a polštářů – z dutých vláken, 

ovčí vlny a nového peří
• souprav do dětských postýlek, povlečení
• přehozy, ozdobné polštářky atd.

Sběrna:
Praha 6 Řepy - Jarka a Jarka, Zrzavého 1084,
tel.: 235 316 058, Po–St 7-12  14-18, Čt 7–12  14–17

Stavební činnost 
s citem pro detail

Stavba – rekonstrukce – úpravy

Praha 5, Za Mototechnou 1114/4
Tel.: 602 318 551 Josef Zlámal

KADEŘNICTVÍ – David ZárubaKADEŘNICTVÍ – David Záruba
Skuteckého 1379, Praha 6-Řepy

(pod Japonskou školou)

Otevírací doba: Po–Pá 8.00–19.30
 So 8.00–12.00
Tel.: 604 737 329 a 235 315 238
Web: www.kadernictvi-dz.webnode.cz

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

Nabízím zpracování účetnictví, 
daňové evidence, 

mzdové a personální agendy, 
daňových přiznání 

a zastupování na úřadech. 

Tel.: 723 133 698 
e-mail: ds123@seznam.cz
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KOSMETICKÉ STUDIO Galandova 1235 KOSMETICKÉ STUDIO Galandova 1235 
nabízí kompletní kosmetické ošetření

Permanentní make-up
Líčení, vizážistika

Objednávky tel.: 777 601 018, 776 001 180

PRVNÍ OŠETŘENÍ S 30% SLEVOU!

žaluzie - podlahy

žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - pokládka plovoucích podlah

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

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

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2010

v ceně 150 Kč

+

Kadeřnictví RENY
ve Zličíně naproti Idea nábytku
ulice V pískovně 73/10

Otevírací doba:  Po a Pá      8.30–13.00 hod.
Út, St, Čt  13.00–19.00 hod.

Tel.: 257 952 120, 603 897 071
Web: kadernictvireny.unas.cz

dámské
pánské
dětské

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

HÁJEK – ZEDNÍK ŽIVNOSTNÍK
Provádím veškeré zednické, 

obkladačské, malířské a bourací práce 
s odvozem sutě. 

Rekonstrukce bytů, kanceláří a domků. 
Praha a blízké okolí.
Tel.: 777 670 326
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