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Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
Výstava
1. 2. až  25. 2.  Jaroslav Klouda: Obrázky z cest. 

  Fotografie. Otevřeno ve všední dny od 10 do 
  20 hodin, v sobotu v době programu.

Bazar
 18. 2.  Burza oblečení pro děti i dospělé, sportov-

ní potřeby, hračky aj. – stolový prodej. Od 
14 do 18 hodin. Objednávky stolů (à 50 Kč) 
předem v KS Průhon.

AKCE V SOKOLOVNĚ 
(Řepy, Na Chobotě 125 – cca 300 m od konečné 
tramvaje směr klášter)

Pro děti
19. 2.  Dětský karneval – v maskách námořníků, 

vodníků a dalších pohádkových vodních, 
podvodních i pozemských postaviček. 
S dětmi si budou hrát, soutěžit a tančit 
námořnice Hanka Strnadová a vodník Ša-
rapatka. Vstupné 50 Kč, rodinné (tři a více 
členů) à 40 Kč. V 16 hodin.

Pro dospělé
26. 2.  Karneval v Riu: Pořádá Společnost pro 

obnovu řepských tradic. Vstupné 150 Kč. 
V 19 hodin.

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

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

•Domov sv. Karla Boromejského 
 10. 2.  Staropražské písničky: Josef Horváth 

a spol. Koncert k nadcházejícímu Světovému 
dni nemocných. Refektář, ve 14 hodin.

 16. 2.  Světem operety: Koncert středoškolského 
sboru Longbenton College z Velké Británie. 
Ve spolupráci s The Prague Concert Co. 
Refektář, v 15 hodin.

 17. 2.  Eva Henychová: Benefiční koncert na pod-
poru Domova. Eva Henychová je nejen zpě-
vačkou, kytaristkou, skladatelkou i textařkou 
v jedné osobě, ale především charismatickou 
osobností, která dokáže zasáhnout srdce lidí 
všech generací. Její písně jsou osobní výpo-
vědí člověka, který umí nahlédnout hluboko 
pod povrch skutečností všedního života. 
Kostel sv. Rodiny, v 19 hodin.

 20. 2.  Veselé písničky pro flétnu a klavír: Žáci lek-
torky Zuzany Hrbkové KS Průhon. Refektář, 
v 15.30 hodin.

 27. 2.  Klavírní koncert Boženy Steinerové. 
Klavírní virtuózka, která se po mnohaletém 
působení v Německu a koncertech na světo-
vých pódiích v Londýně, Tokiu, Singapuru, 
Berlíně, Paříži atd. vrátila do rodných Čech. 
Refektář, v 16 hodin.

Na všechny akce vstupné dobrovolné. Výtěžek podpo-
ruje činnost Domova sv. Karla Boromejského. Kostel 
sv. Rodiny je lehce vytápěný, k dispozici WC. 
Domov sv. Karla Boromejského najdete i na face-
booku. Informace o akcích a program: 
zora.vondrackova@domovrepy.cz, tel: 235 301 238, 
775 853 537.

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
Pořady pro děti
(Vždy v sobotu od 16 hodin, vstupné 40 Kč)
 5. 2.  Prázdniny
 12. 2.  Červená karkulka podle bratří Grimmů: 

Klasická pohádka známá po celém světě - 
toho využívají herci a vtahují dětské diváky 
do hry, děti napovídají hercům, co se má na 
jevišti právě odehrát. Vzniká řada nečeka-
ných veselých situací... 

 26. 2.  Perníková chaloupka: Pohádka, s loutkami 
Petry Fekarové, je trochu o tom, jak jsou 
děti hodné a nezbedné i dnes. Diváci zažijí 
strach z tajemného lesa, ochutnají perníčky 
a vyzkouší si, jak se sedí na lopatě před 
rozpálenou pecí. Ale nakonec všechno dobře 
dopadne – jak to ve správné pohádce má být. 

 26. 2.  Pohádka pro tři prasátka: Neobvyklá 
pohádka o známých věcech. Vše dopadne 
tak, jak má, ale prasátka se u toho trochu 
zapotí a zhubnou. Vlk je spíš hloupý nežli zlý, 
prasátka spíš veselá nežli hloupá a vypravěč 
od každého trochu. S originálními loutkami 
a dekoracemi zahraje divadlo Koráb.

Dopolední pořady pro děti
 16. 2.  O třech prasátkách – Loutková pohádka 

divadélka Piky-Piky. Hodina bude upřesněna.

Pořady pro dospělé 
 1. 2.  Vernisáž výstavy fotografií. V 18 hodin. 
 4. 2.  Taneční kavárna pro všechny mladé duchem, 

se Sparťankou. Vstupné 40 Kč, pro seniory 
20 Kč. V 16 hodin. 

 5. 2.  Ples žebráků: Na programu tanec cikánek, 
půl párku, kus chleba a sklenice vody pro 
největšího žebráka, setkání s bohatými je-
dinci. Majetnější účastníci podpoří tombolu 
donesenými předměty, případně pokrmy atd. 
Za žebrácký peníz zahraje k tanci i poslechu 
kapela Triwoly. Skromný bufet (levné pití) 
na místě, zbytky jídla si každý odnese sám – 
ešusy s sebou! Připravují Werichovci – Praha. 
Vstupné 80 Kč. Sleva pro členy P-klubu 
Průhon. Místo nutno rezervovat předem! 
V 19 hodin.

 9. 2.  Jan Werich – Deoduši: Křest knihy Wericho-
vých pohádek pro dospělé – s Františkem 
Cingerem, hosty a s písničkami V+W+J. 
V 18.44 hodin.

 23. 2.  Gustav Opustil, herec, scenárista a drama-
turg: V cyklu „Osobnosti zblízka“ hosta uve-
de Luboš Šterc. Vstupné 40 Kč. V 18.44 hod.

 25. 2.  Taneční kavárna pro všechny mladé duchem, 
se Sparťankou. Vstupné 40 Kč, pro seniory 
20 Kč. V 16 hodin.

Vážení čtenáři,
bývá zvykem upozornit úvodním slovem na nejzajímavější články aktuálního čísla. Jsem trochu na pochybách – zajímavých informací je totiž v úno-
rovém vydání Řepské sedmnáctky opět řada a moje zkušenost z kontaktu s občany naší městské části mne utvrzuje v přesvědčení, že každého z vás 
zaujme něco jiného. V každém případě bych vám však chtěl poděkovat za vaše podněty – je jich čím dál více a jsou pro tvorbu obsahu zpravodaje 
opravdu inspirující. Přeji vám příjemné počtení!

 Za redakční radu
Mgr. Bořek Černovský

Foto: Z archivu Domova

Prohlídky Prahy zdarma
Členové Asociace průvodců ČR pořádají u příležitosti Mezinárodního dne průvodců v sobotu 
26. února 2011 bezplatné prohlídky Prahy. Začátek: ve 14 hodin v podloubí před Informační 
kanceláří M. č. Praha 1, Malostranské nám. 36/22. Připraveno je několik prohlídkových tras 
včetně programu pro rodiny s dětmi. -red-
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Vážení čtenáři, 

během letní rekonstrukce tramvajové trati 
jsme vám doporučovali, abyste k pohodl-
nější dopravě do centra využili vlakového 
spojení. Mnozí z vás byli tehdy dezoriento-
váni  a obraceli se na nás s dotazy: Kde se 
nachází řepské nádraží? Jak je možné, že se 
nádraží v Řepích nazývá Praha-Zličín? 
Zjistili jsme, že původně nádraží neslo název 
Praha-Řepy, ale v průběhu času došlo „tak 
nějak nenápadně“ k jeho přejmenování. 
Rada městské části Praha 17 se v červnu mi-
nulého roku rozhodla, že se zasadí o navrá-
cení původního názvu. Na základě usnesení 
rady se místostarosta Mgr. Bořek Černovský 
obrátil na Drážní úřad s požadavkem o pře-
jmenování nádraží – jednak proto, že je vy-
užíváno převážně občany naší městské části 
a také proto, že navržená změna je návratem 
k původnímu názvu této železniční stanice.
V srpnu Drážní úřad přejmenování nádraží 
povolil, avšak v říjnu se proti tomuto rozhod-
nutí odvolala Městská část Praha-Zličín s po-
žadavkem o zrušení rozhodnutí a zamítnutí 
naší žádosti, a to zejména proto, že se ná-
draží nachází na katastrálním území Zličín. 
Drážní úřad nakonec rozhodl ve prospěch 
naší městské části – rozhodnutí zdůvodnil 
následovně: Skutečnost, že je budova že-
lezniční stanice umístěna na katastrálním 
území Zličín není při rozhodování o názvu 
rozhodující. Cestující totiž vyjde z nádraží 
a rázem se ocitne na katastrálním území 
Řepy, tj. na území Městské části Praha 17. 
Zmíněná železniční stanice leží naopak 
zcela mimo dosah zástavby Městské části 
Praha-Zličín.
Věřím, vážení čtenáři, že návrat k původní-
mu pojmenování nádraží Praha-Řepy přivítá-
te a rovněž doufám, že tato změna negativ-
ně neovlivní naše doposud dobré sousedské 
vztahy s Městskou částí Praha-Zličín. Záro-
veň bych nám všem – občanům řepským 
i zličínským – popřála, aby nám „staronové“ 
nádraží sloužilo ještě dlouhá léta a vlakovou 
dopravu mohly využívat i další generace.

Jitka Synková, redakce@repy.mepnet.cz

Zajímavosti o historii železniční dráhy a sta-
nice se můžete dočíst na straně 18.

Slovo starostky

• Komise pro dopravu a bezpečnost: 
  Jaroslav Hájek (předseda), Petr Aksamit, Karel Čuda, Václav Dbalý, Dana Dvořáková, Petr Ka-

lous, Martin Marek, Josef Spolek, Eduard Vlk. Tajemnice: Eva Šupolíková.

• Komise pro životní prostředí: 
  Petr Štěpán (předseda), Milena Bertová, Jan Bösser, doc. PaedDr. Jan Farkač,CSc., Radek Hejda. 

Tajemnice: Ing. Jana Vašíčková.

•  Komise pro územní rozvoj: 
  Jaroslav Stolina (předseda), Milan Hromádko, Ivana Körberová, Martin Marek, Vladimír Slíž, 

Monika Urbanová. Tajemník: Jiří Šlechta.

•  Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy: 
  doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. (předseda),  Miroslav Bartoš, Ing. Aleš Čepek, CSc., Karel Čuda, 

Vlastislav Fencl, Martin Kubeš, Peter Mrázek, Vlastislav Šebesta, Zdeněk Wachfaitl. 
Tajemník: Jiří Šlechta.

•  Komise kultury a vzdělávání: 
  MUDr. Antoine Katra (předseda), Michaela Bušková, Dr. Tomáš Finger, Jana Havlíčková, 

PaedDr. Jiří Horešovský, Šárka Klímová, Miroslav Marko, Bc. Jitka Synková, Karel Vlček. 
Tajemnice: Mgr. Naděžda Zemanová.

•  Komise pro sportovní centrum Na Chobotě: 
  Jaroslav Bíro (předseda), Miroslav Bartoš, Ivana Körberová, Václav Kreisinger, Martin Marek, 

René Podrázský, Mgr. Václav Soukup, Bc. Jitka Synková, Ing. Ivo Woleský. 
Tajemnice: Mgr. Naděžda  Zemanová. 

•  Majetková komise: 
  MUDr. Ivanka Kvašová (předsedkyně), Miroslav Bartoš, Mgr. Bořek Černovský, PaedDr. Jiří Hore-

šovský, Václav Kreisinger, Pavel Maxa, MUDr. Zdeňka Neužilová, Petr Štěpán, Ing. Marie Vaicová, 
Ing. Ivo Woleský + zástupce Sdružení za rozvoj Řep. Tajemník: Ing. Tomáš Kraft. 

•  Sociální a zdravotní komise: 
  Bc. Václav Krása (předseda), Petr Čermák, PhDr. Jindřich Kadlec, MUDr. Antoine Katra, Bc. Olga 

Krásová,  MUDr. Jiří Nedělka, MUDr. Zdeňka Neužilová, Monika Richterová, Sněženka Škrabán-
ková. Tajemnice: Mgr. Alena Presslová.

•  Komise na podporu prodeje vojenských bytů: 
  Mgr. Bořek Černovský (předseda),  Dr. Tomáš Finger, Jozef Jakab, Pavla Janecká, Martina Jare-

šová, Lenka Kabrhelová, Lubomír Lampert, Ing. Vladimír Scholz, Bc. Jitka Synková. 
Tajemnice: Helena Fulínová.

Bc. Eva Vernerová,
kancelář starostky

Poradní orgány rady ustaveny
Rada městské části Praha 17 odsouhlasila následující složení komisí, které jsou po-
radními orgány rady. Starší zápisy z jednání komisí najdete na: www.repy.cz.

Uzavření úřadu ve Španielově ulici
od 31. ledna do 4. února

Upozorňujeme, že pracoviště Úřadu MČ Praha 17 ve Španielově ulici čp. 1280 
bude v době od 31. 1. do 4. 2. 2011 uzavřeno z důvodu výměny oken. 
Pro neodkladné případy bude zřízen nouzový provoz v hlavní budově úřadu 
v Žalanského ulici čp. 291.

Děkujeme za pochopení.

Kluziště
Vzhledem k předpovědi dlouhotrvajících mrazů 
mělo být v prosinci minulého roku ve Vondroušo-
vě ulici vybudováno improvizované kluziště. 

Záměr však začátkem ledna zhatila obleva. Po-
kud tuto zimu ještě nastane období delších 
mrazů, bude následovat další pokus o vytvoření 
ledové plochy, tentokrát však na hřišti v ulici 
Španielova. -red-
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 23. ÚNORA OD 16 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova čp. 1139, 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 MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  se stanovením platu a příplatků za vedení 

pro ředitelky mateřských škol, ředitelky a 
ředitele základních škol, ředitelku základní 
umělecké školy, ředitelku kulturního stře-
diska a ředitele Centra sociálně zdravotních 
služeb.

Schvaluje: 
•  navržený Jednací řád komisí Rady MČ Pra-

ha 17;
•  zajištění a financování pravidelného úklidu 

odpadků ze střechy pasáže Makovského čp. 
1140–1145, 1222–1227 správcem objektu 
(OPTIMIS s. r. o.) z finančních prostředků 
městské části s tím, že náklady budou pře-
účtovány nájemcům bytových jednotek ori-
entovaných do ul. Makovského; 

•  zajištění a financování pravidelného úklidu 
sněhu ze střechy pasáže Makovského čp. 
1140–1145, 1222–1227 správcem objektu 
(OPTIMIS s. r. o.) z finančních prostředků 
městské části;

•  zajištění a financování údržby nových ar-

chitektonických prvků objektů Makovského 
čp. 1140–1145, 1222–1227 (souvisejících ze-
jména s novým řešením prosvětlení schodišť 
a vstupů do bytových domů) správcem objektu 
z finančních prostředků městské části s tím, 
že náklady budou přeúčtovány nájemcům by-
tových jednotek; 

•  zajištění a financování údržby nových ar-
chitektonických prvků objektů Makovského 
čp. 1140–1145, 1222–1227 (zejména ramp 
pasáží, jejich zastřešení a zábradlí – včetně 
zábradlí přístupových schodišť a ramp) správ-
cem objektu z finančních prostředků městské 
části.

Bere na vědomí:
•  oznámení o změně názvu Osmiletého gym-

názia Buďánka o. p. s. na Mensa gymnásium, 
o. p. s.;

•  podmínky Odboru ochrany prostředí Magis-
trátu hlavního města Prahy pro návrh změny 
Z 0939/00, rozšíření vzletové dráhy letiště 
Praha - Ruzyně, a změnu Z 2733/00, prosto-
rové uspořádání a metodika výškové regulace 
zástavby; 

•  návrh na snížení odměn uvolněných i neuvol-
něných zastupitelů Městské části Praha 17.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Schvaluje: 
•  jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 17;

•  návrh rozpočtového provizoria Městské čás-
ti Praha 17 na období leden – únor 2011;

•  ukončení prodeje bytového panelového 
domu – II. etapy v ul. Vondroušova čp. 
1167–1169 včetně zastavěných pozemků 
v k. ú. Řepy, dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů v platném znění ke dni 
31. 12. 2010;

•  ukončení prodeje bytového panelové-
ho domu – III. etapy v ul. Španielova čp. 
1267–1269 včetně zastavěných pozemků 
v k. ú. Řepy, dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů v platném znění ke dni 
31. 12. 2010; 

•  bezúplatné předání kamerových stanovišť 
(zařazených do majetku městské části pod 
invent. č. MC1700013149 – kamerové sta-
noviště čp. 1706 ul. Jiránkova a invent. 
č. MC1700013150 – kamerové stanoviště 
čp. 1712 ul. Španielova) v celkové pořizo-
vací hodnotě 801 960 Kč do majetku Hl. m. 
Prahy.

Souhlasí: 
•  s prodloužením vyjmutí všech zdravotnic-

kých zařízení z bytového fondu Žufanova 
čp. 1113, 1114 do 30. 6. 2011.

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

ské činnosti za I.–III. čtvrtletí 2010.
Bc. Eva Vernerová, kancelář starostky

•  Mgr. Bořek Černovský: 
Ekonomika a evropské fondy

–  Sestavuje rozpočet Městské části Praha 17, 
čtvrtletně předkládá rozbory hospodaření, 
metodicky řídí oblast ekonomiky a účetnictví 
městské části a všech organizací zřízených 
městskou částí (např. MŠ a ZŠ, KS Průhon, 
knihovna, Klub 17). 

–  Řídí činnost ekonomického odboru.
–  Jedná s bankovními 

ústavy, pojišťov-
nami a spořitel-
nami při realizaci 
finančních projektů 
a finančního hos-
podaření městské 
části. Má v kompe-
tenci problematiku 
evropských a jiných 
fondů.

•  Martin Marek: 
Územní rozvoj a investice, doprava 
a životní prostředí

–  V jeho kompetenci je např. příprava, průběh, 
vyhodnocení a následná kontrola veřejných 
zakázek vyhlašovaných Městskou částí Pra-
ha 17, investiční politika z hlediska koncepce, 
přípravy a realizace výstavby konkrétních 
akcí, územní rozvoj obce – tj. územní plán, 

  zahajování staveb 
významného 
rozsahu z hlediska 
jejich finančního 
zajištění.

–  Řídí činnost odboru 
územního rozvoje 
a investic a odbor 
životního prostředí 
a dopravy.

-red-

•  Ing. Marie Vaicová: 
Správa majetku, bytová problematika, 
oblast sociálně-zdravotní

–  Zajišťuje agendu příjmové části rozpočtu 
z bytového a nebytového fondu, zabývá se  
koncepcí bytové politiky. V její  kompetenci je 
správa majetku městské části se zaměřením 
na evidenci, efektivní správu, příprava veřej-
ných řízení na odprodej či pronájem majetku 

  a řešení bytových 
záležitostí. Zabývá 
se komunitním plá-
nováním a zdravot-
nictvím. 

–  Řídí činnost odboru 
správy obecního 
majetku a odboru 
sociálních věcí v ob-
lasti samostatné 
působnosti.

Víte, co mají na starosti?
Čím se zabývají a jaké mají kompetence zástupkyně a zástupci starostky Bc. Jitky Synkové:
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Jaroslav Bíro (37)
•  Zaměstnání: České aerolinie a.s. – mana-

žer nákupu
•  Vzdělání: SOŠ civilního letectví 
•  Rodina: je ženatý, má syna Šimona (4). 
•  Koníčky: tenis, hudba
•  Kontakt: JaroslavBiro.ZMCpraha17@

email.cz

Jak dlouho žijete v Řepích? 
Na sídliště do ulice Laudova jsem se přistěhoval 
z Čakovic v roce 1982, náš dům byl jeden z prv-
ních obydlených paneláků. V sídlištní části je 
vidět, že jsme urazili kus cesty. Samozřejmě, 
spoustu panelových domů čeká zateplovací 
proces nebo nějaké zlidštění. Po vybudování 
obchodní třídy v Makovského to tu začíná být 
k světu. Tehdy, před těmi 28 lety, tu nebylo nic.

Proč jste se pustil do komunální politiky?
Přemýšlel jsem o tom asi posledních pět let. 
Před tím jsem pobýval pracovně šest let v Mosk-
vě a v Petrohradu. Nebyl jsem moc spokojen 
s naší politickou kulturou všeobecně. Řekl jsem 
si, že je třeba přiložit ruku k dílu. Při svých ces-
tách z Ruska domů jsem vnímal, že se věci nehý-
bou tak, jak by měly. Ať už se to týkalo tehdejší-
ho vzhledu panelových domů, kulturního nebo 
sportovního vyžití, nebo toho, že tu nebylo kde 
se dobře najíst. Za minulé volební období se 
něco událo a zlepšilo, ale myslím si, že pořád je 
toho dost před námi. 

Kde jste byl tehdy zaměstnán?
Tehdy jsem byl a i nadále jsem zaměstnán u Čes-
kých aerolinií a.s. S touto firmou je spjatá veš-
kerá má profesní kariéra. Za těch 18 let jsem 
v naší společnosti vystřídal takřka všechny mož-
né úseky a oddělení. Aktuálně jsem zaměstnán 
v centrálním nákupu, v útvaru podřízeném pří-
mo prezidentovi firmy. Mou současnou náplní 
práce je nákup služeb souvisejících se smluvním 
zajištěním pozemního odbavení na letištích pro 
celou skupinu České aerolinie a. s. – odbavení 
letadel, cestujících apod. Můj tatínek byl le-
teckým mechanikem, jako každého kluka mne 
zajímala letadla – a Řepy mají k letišti blízko. 
V době tuhého komunismu jsem si dopisoval se 
západními leteckými společnostmi, získával od 
nich pohledy, letadýlka, odznaky…

Co byste chtěl v Řepích změnit?
Jsem členem zastupitelstva první volební ob-
dobí. Vzhledem k mé sportovní minulosti mám 
nejblíže k volnočasovým aktivitám a sportu. 
Fotbal jsem hrál od mala ve Spartě, pak za Sokol 

Zeptejte se, 
na co chcete!
Vážení čtenáři, v březnu uveřejníme rozhovor 
s místostarostou Mgr. Bořkem Černovským 
(HLŘ), v dubnu s Ing. Janem Černým (ČSSD). 
Pokud vás zajímá dění v naší městské části, 
chcete vědět, proč se zastupitelé angažují 
v komunální politice, jaké mají představy 
o dalším vývoji Řep, posílejte nebo volejte nám 
své dotazy. Položíme je zastupitelům za vás. 
E-mail: redakce@repy.mepnet.cz, 
tel.: 234 683 544. -red-

Foto: Archiv FC Přední Kopanina

Zastupitel Jaroslav Bíro hraje fotbal za FC Přední Kopanina.

Kontakt 
na Miroslava Bartoše
V minulé Řepské sedmnáctce jsme vám před-
stavili zastupitele Miroslava Bartoše. Přesto, že 
rozhovor prošel autorizací, chybička se vloudila 
a zveřejnili jsme neúplnou e-mailovou adresu. 
Správně adresa zní: skarabmb@centrum.cz. 
Omlouváme se! -red-

„Chtěl bych prostřednictvím Řepské sedmnáctky 
poděkovat vedení radnice za její přístup k nám 
handicapovaným občanům. Když v prosinci na-
sněžilo, nemohli jsme se z bezbariérového domu 
ve Vondroušově ulici dostat ani na nákup. Zavo-
lal jsem paní starostce a do půl hodiny byl u nás 
místostarosta Martin Marek a problém začal 

okamžitě řešit,“ zatelefonoval do redakce vozíč-
kář Mgr. Oldřich Štěpán. 
„Přiznávám, že jsem se o tomto problému do-
zvěděl až díky upozornění Mgr. Štěpána. Ihned 
na místo nastoupila četa čtyřiceti pracovníků 
a cestu k nákupnímu středisku vyklidila,“ ko-
mentoval situaci místostarosta Marek.  -red-

Poděkování řepské radnici

Otázky pro zastupitele… 
…Jaroslava Bíra (ODS)

Bílá Hora. Potom jsem více napřel své síly na bas-
ketbal – jsem odchovanec Sparty, při přechodu 
do kategorie mužů jsem se dokonce rozhodoval, 
zda se basketu nevěnovat vrcholově. Pak jsem 
hrál 2. národní ligu, nyní hraji již jen 1. třídu 
v TJ ČSA. Fotbal nyní hraji za FC Přední Kopanina. 
Chtěl bych, aby naše děti a obyvatelé Řep vů-
bec měli možnost kvalitního sportovního vyžití. 
Když se podíváme kolem sebe: fotbalové hřiště – 
škvárové – nefunguje, sokolovna je tam, kde je, 
sportovní hala tu není vůbec žádná. Nemůžeme 
tu hrát žádnou vyšší soutěž – žádná tělocvična, 
školní hřiště neodpovídají rozměrově, ani ostat-
ními podmínkami. Naši fotbalisté musí hostovat 
jinde, což stojí peníze. Řepy slouží výhradně jako 
zásobárna talentů pro větší kluby v okolí a na-
opak není zájem hrát za Řepy. Jednou z mých 
snah je mimo jiné toto změnit.
Jsem předsedou komise pro výstavbu multifunkč-
ního sportovního centra Na Chobotě, v minulém 
volebním období jsem byl také jejím členem. Po-
dobné centrum je právě jednou z možných cest, 
jak něco změnit a městská část velikosti Řep si 
kvalitní areál jistě zaslouží. Jednání s případný-
mi spoluinvestory stále probíhají.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová
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Jednáme s ministerstvem!
Dne 13. prosince 2010 byla ukončena činnost pracoviště stát-
ní sociální podpory v Praze-Řepích. Došlo ke sloučení pracovišť 
Prahy 17 a Prahy 6. Sloučená pracoviště vykonávají svoji činnost 
v prostorách státní sociální podpory v Praze 6, Jugoslávských par-
tyzánů 1089/15.

Ze zpráv, které máme k dispozici, dochází na tomto pracovišti k vel-
kým frontám a výkon státní správy se pro občany stal velmi nepříjem-
nou záležitostí. Městská část Praha 17 se snažila již od června 2010 
zabránit odstěhování pracoviště státní sociální podpory z Řep. Bohu-
žel se to nepodařilo.
Rada MČ Praha 17 mne pověřila jednáním s vedením Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR o možnosti navrácení pracoviště státní 
sociální podpory zpět do Řep. Na základě toho jsem se dne 4. ledna 
2011 sešel s náměstkem ministra práce a sociálních věcí pro politiku 
zaměstnanosti a trh práce, panem Karlem Machotkou. Jednání s pa-
nem náměstkem bylo velmi vstřícné - prohlásil, že je možné, aby pra-
coviště státní sociální podpory bylo v Řepích obnoveno. Nejedná se 
totiž o žádné rozhodnutí z důvodu nějakého právního předpisu. Pan 
náměstek uvedl, že není možné v rámci ekonomizace státní správy 
připustit zhoršení přístupu občanů k výkonu státní správy.
Do poloviny ledna 2011 navrhne pan náměstek tři varianty řešení, ja-
kým způsobem by mohlo být pracoviště státní sociální podpory v naší 
městské části obnoveno. Na základě předložených variant budeme 
dále jednat. Jsme ochotni výrazným způsobem vyjít státní správě 
vstříc a významně snížit nájemné za pronajaté prostory. Jsem pře-
svědčen, že MPSV ČR tento vstřícný krok ocení a že za několik měsíců 
budou moci naši občané docházet na pracoviště státní sociální pro-
story v Řepích.

Bc. Václav Krása,
zastupitel a radní 

Nepříjemné zkušenosti
Pobírám příspěvek na bydlení, a tak jsem navštívila pracoviště státní so-
ciální podpory v Praze 6, Jugoslávských partyzánů, kam bylo přesunuto 
z Řep, z polikliniky v Žufanově ulici.
Byla to učiněná hrůza. Přede mnou čekalo 47 lidí – rovněž maminky s ma-
lými dětmi a staří lidé. Čekání trvalo více než 1,5 hodiny, v provozu byla 
jen čtyři okénka z mnoha. 
Byla bych moc ráda, kdyby se podařilo vyjednat přesunutí tohoto praco-
viště zpět k nám do Řep. Tady jsem byla s jednáním vždy moc spokojená, 
pracovnice tu byly velmi vstřícné.

Eva Hrabětová

Další startovací byt přidělen
Na čtvrtek 13. ledna 2011 budou mít dlouho hezké vzpomínky manže-
lé Hertlovi, kteří  tento den získali možnost bydlení ve startovacím bytu 
Městské části Praha 17. 
„Losování o tento mezonetový byt o velikosti 2 + kk v Nevanově ulici 
čp. 1079 se zúčastnili tři zájemci, kteří splnili podmínky pro pronájem 
startovacích bytů v naší městské části,“ vyjádřila se Rudolfa Hauserová 
z odboru správy obecního majetku. 
Městská část disponuje dvaceti malometrážními byty, které jsou určeny na 
pomoc mladým  manželům do 35 let i jednotlivcům pečujícím o dítě. Byty 
s regulovaným nájemným jsou pronajímány maximálně na pět let. Podmín-
kou pro přidělení bytu je splnění kritérií, například že žadatel musí být po 
dobu tří let trvale přihlášen k pobytu v naší městské části a musí mít za-
loženo stavební spoření nebo jiný předpoklad pro zajištění svého bydlení 
v budoucnu, například vlastnictví stavební parcely.
Pokud někdo z dosavadních nájemců neopustí startovací byt předčasně, 
bude další volný v září tohoto roku. Kompletní „Pravidla pronájmu starto-
vacích bytů“ najdete na: www.repy.cz  – bytová politika.

-red-

První letošní vítání občánků
V obřadní síni řepské radnice proběhlo 11. a 18. ledna  letošní první 
slavnostní vítání občánků.
Zúčastnili se ho Adéla Forštová, David Hrdlička, Daniela Klotáková, So-
fia Ritschel, Karolína Smrčková, František Tauchman, Klára Tvrdíková, 
Veronika Vališová, Matyáš Pospíchal, Martin Přibáň, David Čížkovský, 
Mia Horáková, Denis Kliment, Adéla Pěničková, Helena Procházková, 
Christian Reuter, Marek Šimčík a Natálie Šimková, Kryštof Bastl, Vero-
nika Černohlávková, Barbora Jindřichová, Barbora Kinkorová, Adam 

Kozák, Michaela Maršíková, Adam Mejsnar, Kryštof Sla-
nina, Daniel Švec, Tereza Suková, Samuel Diadema, Pav-
lína Petrželová, Teodor Kroupa, Ondřej Veselý, Adam Volf, Šimon Kučera, 
Tereza Hroudová, Izabela Horynová, Kristýna Lipovská a Martin Mařík.
Nové občánky do našich řad přivítala starostka Bc. Jitka Synková, svým 
vystoupením je potěšili předškoláci z MŠ Bendova a MŠ Socháňova.
Dětičkám i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a štěstí!
 -red-

Foto: Martin BystřickýFoto: Martin Bystřický

Jak dokládá seznam nových občánků, prvního letošního vítání se zúčastnilo dětiček nebývale hodně. Další snímky proto zveřejníme ještě v  březnovém 
vydání našeho zpravodaje.
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K zamyšlení
Vážení, přeji Vám pohodu, štěstí a zdraví v novém roce, stejně jako úspě-
chy v osobním i pracovním životě. Rád bych stejné popřál i všem občanům 
Řep.
Proč Vám však píši. V jednom čísle Řepské sedmnáctky jste otiskli dopis  
občanky, týkající se obchodního domu Ovus, kde pisatelka kritizovala jeho 
údržbu. Od té doby byla fasáda obchodního domu natřena, zůstala však 
neumytá okna schodiště a jedno je stále od oprav rozbité. Byť byly vymalo-
vány i chodby, dlažba je stále nevyhovující.
Ale to není důvodem mého dopisu. Na střeše obchodního domu se obje-
vil hrdě vypadající anglický nápis „Shopping Point Řepy“. Jsem tomu rád, 
neboť četní turisté z anglicky mluvících zemí, kteří jsou určitě většinovými 
zákazníky této převážně vietnamské tržnice, konečně budou moci důstoj-
ně nakupovat i v Řepích.
Nekritizuji, že většina obchodů v Ovusu není v českých rukách, vždy jsem 
zde s úsměvem přivítán právě vietnamskými obchodníky, kteří se mi snaží 
vyjít vstříc, což se o jiných obchodech nedá vždy říct.
Důvod mého dopisu je jiný. Domnívám se, možná již mylně, že žiji v Čes-

Na co se ptáte
Vaše dotazy týkající se obchodního cen-
tra Shopping Point Řepy, které jste za-
slali redakci, jsme položili jeho ředitelce 
Ing. Pavle Sirové:

Budou po opravě omítky budovy následovat 
úpravy interiéru? 
Dlouhodobým záměrem majitele je postupný-
mi investicemi přeměnit obchodní centrum na 
standardní objekt, odpovídající moderním ná-
rokům na komerční nemovitosti. Centrum bylo 
rozestavěno ještě před r. 1989, dokončeno 
v r. 1993 a od té doby až do r. 2007, kdy jsme 
tehdejší OVUS koupili, do něj původní majitelé 
prakticky vůbec neinvestovali. Pro nás z toho 
vyplývá povinnost a nutnost krok za krokem ře-
šit vše, co je potřeba vylepšit, opravit či změnit. 
Fasády tak byly jen jednou z řady dalších dílčích 
investic. Tím, že jsou nejvíc vidět, zaznamenali 
jsme v poslední době mnoho pozitivních ohlasů 
na novou podobu centra. V investicích hodláme 
dále pokračovat.

Prý by zde vietnamští obchodníci měli ukončit svou činnost? 
Asijští obchodníci jsou dlouhodobými nájemci obchodního centra a podle 
našich poznatků je jejich nabídka zboží a služeb vnímána z pohledu zákaz-
níků kladně. Proto zatím o žádných zásadnějších změnách neuvažujeme. 

Jakému účelu bude budova sloužit v budoucnu?
Struktura obchodů a služeb musí průběžně reagovat na poptávku. V sou-
časné době nemáme potřebu dělat z tohoto pohledu nějaké radikálnější 
změny, jde spíše o průběžné doplňování nabídky obchodního centra. 

Někteří občané nelibě reagují na nový anglický název budovy. Proč jste 
k němu přistoupili? 
Změna názvu souvisí s postupným přechodem na standardní podobu ko-
merčního centra, o které jsme hovořili už předtím. Anglické názvy ob-
chodních center se v zemích EU včetně České republiky prosazují stále více 
a i my jsme se rozhodli začlenit se do tohoto trendu. Také jsme jako maji-
telé zaznamenali několik ohlasů na změnu názvu, byly to ohlasy negativní 
i pozitivní v poměru cca 50:50. 

ké republice, kde je úředním jazykem český jazyk. Nechápu, proč neon 
na obchodním domě je pouze v angličtině. I za Protektorátu Böhmen und 
Mähren (Čechy a Morava), musely být nápisy dvojjazyčně; tedy ne pou-
ze v němčině, což by jistě německé moci nedělalo problém prosadit, ale 
i v češtině, neboť nacisté nebyli tupci a věděli, že nesmí proti sobě popu-
zovat příliš. Byl zde prostě jistý zdravý respekt. Nám je trvale od roku 1989 
vštěpována méněcennost. Tento postup se v krátké budoucnosti vymstí.
Byť jste časopisem městské části, přesto jste hromadným sdělovacím pro-
středkem, částí páté velmoci – tisku. Z toho Vám vyplývají jisté etické po-
vinnosti, kterých se nemůžete zříci.
Přeji Vám mnoho úspěchů v další práci a doufám, že i Vy se budete zasa-
zovat o náš jazyk a naši kulturu. Dnešní společností vládne strach z mul-
tikulturality a společnost je prodchnuta naroubovanou xenofobií. Dějiny 
Evropy, tedy i naší země, stojí na multikulturalitě, ale to neznamená, že 
nebudeme rozvíjet svou vlastní kulturu ruku v ruce s obohacováním se po-
zitivy kultur jiných: Kdo si neváží vlastní kultury, neváží si žádné kultury, 
neváží si ničeho. Vždyť kultura je vše, co jsme vytvořili, vytváříme a bude-
me dále vytvářeti.

Mgr. František Kubák,
pplk. v zál. a válečný veterán

Znáte původ názvu OVUS?
Ano známe, je to odvozenina slova znamenající vejce. Název souvisel 
s podnikáním bývalých majitelů v oboru živočišné výroby – výroby a pro-
deje vajec.

Ozývají se hlasy, které kritizují nepořádek na chodbách budovy.
Úklid obchodního centra je řešen komplexně v rámci služeb facility mana-
gementu. Probíhají pravidelné úklidy vnitřních a vnějších prostor. Bohužel 
tato činnost je stále negativně ovlivňována skupinkami bezdomovců, se 
kterými se snažíme bojovat jak vlastními silami, tak i ve spolupráci s Policií 
České republiky.

Některé schody vedoucí od zeleniny u zastávky autobusů do prvního 
patra jsou poškozené, hrozí zde úraz.
Na schodech od tramvaje jsou skutečně na třech místech ulomené kraje 
dlaždic. Toto jsou běžné opravy, které v rámci údržby objektu řešíme ope-
rativně. Jakmile to dovolí povětrnostní podmínky, budou tyto tři dlaždice 
vyměněny za nové. -red-

Dříve OVUS, nyní Shopping Point Řepy

Foto:-akraj-
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Oslava jubilea
Dotaz: Moje maminka bude mít v létě 80. narozeniny. Byla bych ráda, aby 
byla pozvána na setkání jubilantů, o kterém píšete v Řepské sedmnáctce. Jak 
mám postupovat? J. K.

Setkání jubilantů v naší městské části se koná několikrát ročně. Občané 
Řep dožívající se životního jubilea jsou zváni na slavnostní setkání za pří-
tomnosti paní starostky Bc. Jitky Synkové a matrikářek zdejšího úřadu. 
Jedná se o krátký kulturní program s pohoštěním a s předáním drobné po-
zornosti od Městské části Praha 17. Každému jubilantovi dožívajícímu se 
75 let a více je zaslána gratulace paní starostky prostřednictvím matriky 
a pozvání na toto setkání. 
Vaše maminka tedy bude oslovena, ale je zde samozřejmě možnost nás na 
tuto skutečnost upozornit na telefonních číslech 234 683 504, 234 683 516 
nebo prostřednictvím e-mailu: simonovai@repy.mepnet.cz, pavelkovai@
repy.mepnet.cz. 

Iva Pavelková,
matrikářka

Součástí setkání jubilantů, které je pořádáno v Základní umělecké škole 
Blatiny, je vždy kulturní vystoupení žáků této školy – na snímku dívky z ko-
morního pěveckého sboru.

Foto: -akraj-

Jednodušší než jednosměrky
Nešlo by řešit dopravu v Čistovické ulici a v ulicích k ní přilehlých jedno-
dušším způsobem, než jsou navrhované nebo již realizované jednosměrky, 
které počty projíždějících řidičů, ve většině případů se středočeskými SPZ, 
rozhodně nesníží.
Jen za poslední týden se staly v ulici Ke Kulturnímu domu a Na Bělohor-
ské pláni čtyři dopravní nehody způsobené neukázněnými řidiči. Možná 
by stačilo na křižovatku Slánské a Čistovické instalovat dopravní značku 
„Zákaz vjezdu – mimo dopravní obsluhu a rezidenty“ nebo „Průjezd zaká-
zán“ a jejich dodržování zajistit pokutováním neukázněných projíždějících 
řidičů. Třeba i jen přítomnost hlídky městských strážníků v ranní špičce 
by značně omezila počet vozidel zběsile kličkujících a chodce ohrožujících 
mezi ulicemi Čistovická, Ke Kulturnímu domu, Podkrkonošských tkalců 
a Na Bělohorské pláni. 
Ulice Čistovická byla vybudována a od nepaměti sloužila jako hlavní tah 
této části horních Řep a měla by tento úkol nadále plnit. Vedení dopravy 
přilehlými úzkými ulicemi (např. ulicí Třanovského v opačném směru) nic 
nepřineslo. Současná úprava nesnížila počet projíždějících vozidel, ale  je-
nom zkomplikovala dopravu místním obyvatelům. K. B.

K úklidu sněhu
Dotaz: Stav před 10 lety: Měli jsme domovnictví, 
ve čtyři hodiny ráno jsem vstal, uklidil sníh před 
třemi domy a šel jsem do práce, přes den sníh 
uklízela manželka. Stav úklidu kontroloval „šedý 
mor“. Stav dnes: Jdu do práce v 6 hodin ráno – 
sníh leží všude, v 16 hodin – je jednou projeto jen 
někde, cesta bez posypu, cesta do vchodu domu 
kryta zdupaným sněhem. Kontrola z úřadu žádná. 
Kde je chyba? J. V.

Dnes domovníci nejsou a tedy ani neuklízejí. 
Dříve měli za povinnost majitelé nemovitostí 
uklidit chodník před svým domem, dnes nemají. 
Někteří (například i já) to dělají dále, ale většina 
to požaduje od obce. Příklad: Jestliže bylo ně-
kde 70 domů, napadl sníh a všichni plnili své po-
vinnosti, vyšlo 70 pracovníků (většina zdarma) 
každý před jeden dům a uklízeli. Silnici, či ulici 
protahovala nějaká firma. Dnes obec nemá to-
lik prostředků, aby mohla zaplatit tolik pracov-
ních sil, aby měl systém účinnost stejnou jako 
ten starý. Nelze sehnat před každý dům jednoho 

člověka, musíte mít pracovníky „nasmlouvané“ 
předem – v pohotovosti, a za ni musíte také za-
platit, ať pracovníky využijete, nebo ne. Jestliže 
je využijete, tak platíte za jejich skutečné výko-
ny. Pokud bychom šli touto cestou, neměli by-
chom v létě na sekání trávy, zametání apod.
Kontroly z úřadu jsou, ale mohou kontrolovat 
jen výkon firem a ty mají jen takové kapacity, 
jaké mají. Mohu souhlasit, že starý systém byl 
asi účinnější a také lacinější. Byl však založen 
na povinnostech občanů vykonávat práci zadar-
mo – pod represí vzpomínaného „šedého moru“ 
a dále na povinnosti obyvatel domů si v rámci 
služeb platit domovníka. 
To, co jsme prožívali kolem 8. prosince minulého 
roku (kdy jste se ozval), se skutečně dalo nazvat 
kalamitní situací. Velké množství sněhu napadlo 
ve velmi krátkém období. Problémem je, že nikdo 
v této republice, ale ani nikde jinde v Evropě, si 
nemůže dovolit zaplatit preventivní rezervaci ta-
kových kapacit - jak lidí, tak strojů – aby byly kala-
mitní situace zvládnuty k naší plné spokojenosti.
Zajištění zimní údržby v naší městské části je 
rozděleno podle správců. Některé oblasti zajiš-

ťuje Technická správa komunikací (hl. m. město 
Praha), která si najímá firmu Pražské služby a. s. 
a jiné uklízí Městská čás Praha 17. TSK zajišťuje 
rovněž úklid většiny motoristických komunikací.
Mohu vás ujistit, že byly nasazeny skutečně 
všechny kapacity. Městská část využila i smlouvy 
s Vězeňskou službou ČR pro zvýšení kapacity tzv. 
ručních pracovníků, byli najati brigádníci, poda-
řilo se najmout i dodatečnou strojní kapacitu, 
především nakladače. Úklidové práce musejí být 
prováděny postupně a bohužel není možné za-
jistit úklid na celém území najednou. 
Mohu vás ujistit, že zástupce starostky Martin 
Marek, v jehož kompetenci je péče o životní pro-
středí, trávil mnoho hodin přímo v terénu a vě-
noval se koordinaci a řízení zásahů. Chtěl bych 
tímto poděkovat všem, kteří vlastní silou přispě-
li k vyřešení tohoto problému!

Ing. Lubomír Němejc,
tajemník úřadu

Pozn. redakce: Tomuto tématu jsme se věno-
vali již v minulém vydání Řepské sedmnáctky 
v článku Ohlédnutí za prosincovou nadílkou.

Změny na dětském hřišti
Pravděpodobně nejsem první, kdo se ozval kvůli změnám, které hřiš-
tě (při Mateřském centru Řepík v Bendově ulici) prodělalo… Když jste 
chtěli spojovat generace, mohli jste udělat lavičky. Chtěli jste udělat 
něco pro seniory a vozíčkáře? Proč se nenašlo jiné vhodnější místo? 
Co třeba zahrada Klubu 17 v Socháňově ulici? Je to v blízkosti domu 
pro vozíčkáře, je tam lékař i lékárna. A nakonec je tam v druhé části 
zahrady i to dětské hřiště oddělené plotem, takže přístup dětí ke cvi-
čebním strojům by byl zamezen a zároveň by byly generace společně 
na jednom místě. Nedaly by se tam stroje dodatečně přestěhovat?
Je to totiž škoda. Zkazili jste nejlepší hřiště v Řepích. Příště až budete 
chtít něco vylepšit, zeptejte se uživatelů a nerozhodujte to od stolu. 
A na závěr jsem vás chtěla požádat o košovou houpačku pro nejmenší 
děti. V Řepíku je pouze jedna a jsou o ni plačtivé tahanice…
Věřím, že v Řepíku změny ještě neskončily a budu se s dětmi těšit na 
vylepšení.

Olga S.
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Vládnoucí koalice 
versus opozice
V prosincové Řepské sedmnáctce jsou zveřejněny koaliční i opoziční sub-
jekty v zastupitelstvu Městské části Praha 17. Čtenář dostal informaci 
o poměru sil – 12 koaličních zastupitelů a 11 opozičních zastupitelů. Neví 
však, že všichni zastupitelé z TOP 09 nehlasují jednotně. Při hlasování je 
poměr sil ve prospěch koalice většinou 14 ku 9. Tento poměr sil dodává 
současné vládnoucí koalici dostatek větru do plachet. Opoziční zastupite-
lé jsou a nadále zůstanou těmi, kteří budou podporovat rozumné návrhy 
koalice, ale současně budou klást i nepříjemné otázky, pokud budou mít 
pocit, že ne vše je v pořádku a ve prospěch našich spoluobčanů. Opozice 
se postupně formuje organizačně tak, aby vzniklo ,,stínové“ vedení obce, 
které bude fundovaně reagovat na jevy a procesy.
Opozice, i když tento výraz není vždy správný, potřebuje mít ke své práci 
dobré podmínky. Nikdo z opozičních zastupitelů není za svoji činnost ve 
prospěch obce honorován tak, aby nemusel chodit do zaměstnání a mohl 
se věnovat pouze a jenom opoziční zastupitelské činnosti. Toto se logic-
ky promítá i do její kvality a rozsahu. Vedoucí koalice však má k dispozici 
celý aparát zaměstnanců úřadu a vedení radnice je za svoji činnost bohatě 
honorováno. Domnívám se, že je i v zájmu vedení obce, aby opoziční za-
stupitelé měli vytvořeny co nejlepší podmínky ke své činnosti. Například 
je potřebné, aby měli opoziční zastupitelé k dispozici přiměřené a vyba-
vené kancelářské prostory a zasedací místnost, kde se budou pravidelně 
scházet a jednat o záležitostech obce. Postupně by se mohlo přistoupit 
i k vybavení všech zastupitelů výpočetní technikou a limitovanými tele-
fony. Prostor k opozičním názorům v Řepské sedmnáctce musí být do bu-
doucna samozřejmostí. Je jasné, že opoziční názory musí splňovat etické 
zásady komunikace, ale ze strany druhé nesmí redakční rada pracovat jako 
cenzurní orgán, který nepřipustí zveřejnění oprávněné kritiky.

Dr. Tomáš Finger, 
zastupitel

Proč zmizely některé 
odpadkové koše?

Chápu, že vysypávání odpadkových košů je v zimním období velký problém. 
Bylo by ovšem vhodné zvážit, co je pro občany nebo firmu zabezpečující vysy-
pávání odpadkových košů výhodnější – zachovat stávající stav, tj. bez odpad-
kových košů, nebo zajistit opětovné rozmístění nádob na odpad v místech, 
kde jsou dnes pouze držáky, bez již zmíněných zelených nádob.
Mířím tím k negativnímu efektu, který se začíná projevovat zejména u tzv. 
pejskařů. V období, kdy byly koše rozmístěny, a na některých místech i se 
sáčky na sběr exkrementů, byla radost pohybovat se po chodnících. Bohu-
žel v zimním období koše zmizely a někteří se svými čtyřnohými miláčky se 
navrátili k původnímu stavu – exkrementy neuklízet. Zřejmě jsou vedeni do-
mněnkou, že by sebrané kousky stejně nebylo kam uklidit, tak asi je nejjed-
nodušší nechat ležet vše tam, kde pejsek vykonal potřebu.
Lidé si začali postupně zvykat, že úklid v jejich okolí je vlastně prospěšná 
a záslužná činnost pro všechny obyvatele sídliště Řepy. Co takhle tuto akti-
vitu nadále podporovat? S. K.

V naší městské části jsou rozmístěny koše několika typu. Jednak jsou to 
koše se sáčky pro psí exkrementy, pak běžné koše pro odpad a dále od-
padkové koše označené samolepkami ve tvaru srdíček s telefonním číslem 
na ombudsmana pro čistotu a zeleň (800 100 000 = bezpatná telefonní 
linka).
Podle vyjádření Ing. Ivany Holé z Odboru životního prostředí a dopravy 
Městské části Praha 17 zůstávají koše se sáčky pro psí exkrementy insta-
lovány po celý rok. Pouze odpadkové koše v blízkosti dětských hřišť jsou 
v zimním období uklizeny, na svém místě budou opět od dubna. Tyto koše 
však nejsou v žádném případě určeny pro psí exkrementy!
 -red-

Kdy budou kontejnery 
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou v lokalitách, kde 
jsme zvyklí, přistavovány až zase od března tohoto roku.

Odpad větších rozměrů je proto nutné odvézt do sběrného dvora v Pra-
ze 5-Košířích, v ulici Klikatá 1238/90c. Provoz v zimním čase: Po až Pá od 
8.30 do 17 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 hodin.  -red-

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným 
komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném 
svozu až do 28. února. 
Vánoční stromky odkládejte vedle nádob na směsný ko-
munální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro 
ostatní odpad.  -red-

Tunel jako demarkační linie
V lednové Řepské sedmnáctce v článku Ohlédnutí za prosincovou sněho-
vou nadílkou zmínil Rudolf Záruba, referent z Odboru životního prostředí 
a dopravy Městské části Praha 17 novou koncepci úklidu sněhu z chodníků 
v naší městské části, která čekala na schválení Radou hl. m. Prahy. Stalo 
se. Od 1. ledna 2011 platí následující dohoda:
•  Chodníky na řepském sídlišti vpravo od tunelu na Slánské uklízí Technická 

správa komunikací hl. m. Prahy, která si na tuto práci najímá firmu Praž-
ské služby, a. s. - jde o ulice Skuteckého, Zrzavého, Laudova, Součko-
va, Brunnerova, Nevanova, Šímova a také část Makovského a Plzeňské. 

•  Úklid chodníků vlevo od tunelu na Slánské, to, znamená např. ulice 
Šimonova, Žufanova, Bazovského, Bendova, Španielova, Makovského, 
Galandova, Na Moklině, Na Chobotě, Hofbauerova, Jiránkova, Vond-
roušova a Drahoňovského zajišťuje Městská část Praha 17, pro niž úklid 
vykonávají firmy Otakar Chládek – sadovnický a zahradnický servis a Au-
todoprava Jaroslava Hájka.

•  Mrkvičkovu ulici má stále na starosti Správa vojenského bytového fondu. 

„Uvidíme, jak se spolupráce s TSK osvědčí. O firmy, které provádějí úklid 
pro městskou část, obavu nemám, uvedl Rudolf Záruba z odboru životního 
prostředí a dopravy, který zimnímu úklidu chodníků v naší městské části 
„velí“.
Odstraňování sněhu z chodníků i vozovek v horních i dolních starých Ře-
pích je v kompetenci městské části. Ostatní komunikace v Řepích a tram-
vajové i autobusové zastávky, parkoviště a parkovací zálivy uklízí TSK hl. 
m. Prahy a DP Praha.
Mapa zimního úklidu chodníků je k nahlédnutí na www.repy.cz.

-akraj-

Foto: -akraj-
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V územním obvodu Místní oddělení Policie Řepy bylo 
v roce 2010 evidováno:
•  603 trestných činů - o 195 méně než v roce 2009;
•  841 přestupků - o 249 více než v roce 2009;
•  1510 jiných událostí a písemností.

Velkou část trestných činů tvoří trestné činy majetkové – 23 % z cel-
kového počtu trestných činů jsou události, ve kterých je předmětem 
napadení vozidlo. V ostatních případech jde převážně o vloupání do 
jiných objektů, prosté a kapesní krádeže, podvody, ale také trestné 
činy proti zdraví (např. ublížení na zdraví), nebo trestné činy narušu-
jící veřejný pořádek – výtržnictví. Evidovány jsou také případy ohro-
žení pod vlivem návykové látky, a to převážně v souvislosti s řízením 
vozidla, a trestné činy nebezpečné vyhrožování. 

Objasněnost MOP Řepy u přečinů v roce 2010 je 24,43 %. U přestupků 
tvoří 45 % přestupky zjištěné na úseku bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu.

Npor. Bc. Petr Herink,
vedoucí MOP Řepy

Policie ČR v roce 2010

Co řešili strážníci
V Městské části Praha 17 působilo v roce 2010 dva-
náct strážníků. 
Od 1. ledna 2011 byl jejich počet navýšen na 14!

•  V oblasti veřejného pořádku odhalili strážníci 937 přestupků;
•  v oblasti dopravy řešili 3 219 přestupků;
•  v trestné činnosti týkající se majetku odhalili 117 přestupků.
•  Další 2 573 přestupky (všech kategorií) nemohli řešit v blokovém 

řízení na místě, a proto je oznámili příslušným orgánům k dalšímu 
řešení.

•  Ze zákonných důvodů zkontrolovali strážníci přes 4 000 osob, dva-
cet z nich předvedli na Policii ČR z důvodu jejich protiprávního jed-
nání. Ve čtyřech případech byly použity donucovací prostředky, tři 
osoby byly omezeny na místě na osobní svobodě z důvodu přistiže-
ní při spáchání trestného činu. 

•  Strážníci uložili blokové pokuty v celkové výši přes 330 000 Kč.

Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ Městské policie Praha 13

Mistrovství Čech bude v Řepích
V Základní škole genpor. Františka Peřiny v Socháňově ulici se bude 5. břez-
na 2011 konat již 19. ročník Mistrovství Čech v silovém trojboji! Soutěžit 
se bude v kategoriích ženy (od 47 do 84 kg)  a muži (od 59 do 120 kg).
Bude to zajímavá podívaná také proto, že zde Řepy budou mít svá tři že-
lízka v ohni – Martina Brabce, který vloni skončil jako druhý, Karla Válka, 
loňského vítěze v kategorii do 93 kg a Romana Tůmu, jenž vybojoval 3. 
místo.
Soutěž bude zahájena v deset hodin, potrvá pravděpodobně do 16 hodin. 
Poháry vítězům předá starostka Bc. Jitka Synková. Akci pořádá Sporting 
Apis pod záštitou Městské části Praha 17. -red-

Na Mistrovství Čech v silovém trojboji bude usilovat o titul „náš“ Martin 
Brabec (snímek z akce Řepský silák 2009).

Foto: -akraj-

Móda v řepských ulicích. Děkujeme všem, kteří jste zareagovali na naši výzvu a poslali jste nám fotografie svých vyfešákovaných pejsků. „Je to super, že 
věnujete těmto slečnám a pánům kus Řepské sedmnáctky,“ ozvala se do redakce paní Blanka Gačová a pokračovala: „zároveň prosím a žádám: Lidi, sbírejte 
si ta hovínka. Je obleva – a to je ‚úroda‘. Styďte se vy, kteří po svých mazlících neuklízíte!“ Na fotografii č. 1 je osmiletá slečna Fifinka,na snímku č. 2 je 
šestiletý kříženec borderteriéra Falco a na třetí fotografii pózuje čubinka Sárinka. Více foto najdete na: www.repy.cz (Fotogalerie). -red-
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Šťastné pondělí
•  Happy Mondays – každé pondělí v únoru mají vstup do 

zoo za korunu tatínci s kočárky či dětmi v krosnách, šát-
cích a podobně.

•  Zvířata se učí ráda aneb Pracoviště tréninku zvířat se představuje – 
19. února. Víte, co obnáší práce trenéra zvířat v zoo? Přijďte a dozvíte 
se to!

•  Cestovatelská setkání – přednáškový cyklus každé úterý od 18 hodin 
ve Vzdělávacím centru Zoo Praha. Vstupné 20 Kč. 8. února – Po stopách 
sněžného levharta: Martin Kratochvíl (hudebník a režisér), 22. února – 
Nepál – Manang po třiceti letech: Zdeněk a Michal Thoma (spisovatelé).

Zoologická zahrada, Praha 7-Troja: www.zoopraha.cz; www.facebook.com/
zoopraha. Otevřeno denně. -red-
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Jaké byly vaše začátky?
Zuzka: Začínala jsem tancovat v Turnově, jsem 
z vesnice Koberovy pod Kozákovem. Vlastně to 
byl nápad mojí mamky, abych začala tancovat. 
Bylo mi asi devět. Nejdřív se mi 
tam - do Taneční školy Ilma Turnov 
– moc chodit nechtělo, bavilo mě 
víc disco a hip hop. A taky jsem ne-
chtěla tancovat s klukem. V tomhle 
věku se mi to, nevím proč, nějak 
příčilo. Prostřídala jsem několik ta-
nečních partnerů a nakonec, když 
mi bylo čtrnáct, jsem začala tanco-
vat v Praze v Taneční škole MADAT 
s Martinem.
Martin: Moji rodiče tancovali 
a brali mě na tréninky, když jsem 
byl hodně malý. Měli klub, byli 
v České republice známými trenéry 
a tanečními mistry. Když mi bylo 
šest, začal jsem s tancováním taky. 
V sedmi letech už jsem začal jezdit 
na soutěže. Také jsem prostřídal 
několik partnerek, všechny byly 
řepské – Tamara Krutinová, Kristý-
na Kettnerová a Ivana Chlupová.  Se 
Zuzkou jsme se znali ze soutěží. Pak 
jsme se rozešli se svými posledními 
partnery, a přesto, že jsme žili tak 
daleko od sebe, jsme se rozhodli, 
že do toho půjdeme. Zkusili jsme to 
a řekli jsme si, že by Zuzka mohla jít 
do Prahy studovat vysokou školu.
Zuzka: Do té doby jsem do Prahy 
čtyři roky dojížděla na tréninky.
Martin: A já jsem jezdil jednou týd-
ně do Liberce. 

Jaká vlastnost je pro úspěch 
v tanci důležitá? 
Martin: Člověk musí od malička vy-
držet ten nátlak.
Zuzka: Musíte vydržet. Všichni kolem vás mají 
čas, chodí ven a vy musíte na trénink. Hodně dů-
ležitá, jak jsme poznali, je podpora rodičů. 
Martin: Děti by měly být všestranně pohybově 
aktivní, měly by mít smysl pro týmové hry a chuť 
porážet všechny ostatní. Dobří tanečníci začína-
jí s pohybovou průpravou již v předškolním věku, 
dělají gymnastiku, balet, rytmiku atd. 

Jak se na vašeho koníčka dívali vaši tehdejší 
spolužáci?
Zuzka: Já jsem to ani nikomu neříkala. Až na 
maturiťáku jsme tancovali ukázky a všichni byli 
paf!
Martin: Mamka učí na základce v Řepích, takže 
to všichni věděli. Na základce to nebylo úplně 
ono… Na střední – i když jsem měl vedle sebe 

na strojní průmyslovce 29 kluků – to brali dobře, 
až jsem byl překvapený. Naopak mě podporovali 
a spíše mi trochu záviděli, že tancuju s tak pěk-
nou holkou, jako je Zuzka. 

Jak často trénujete?
Martin: Jak se nám chce. Ale většinou z neděle 
na pondělí přijíždíme nebo přilétáme ze soutě-
že. V úterý, středu a ve čtvrtek trénujeme, v pá-
tek zase vyjíždíme na soutěže.

Máte při cestování po soutěžích čas užít si cizí 
země jako běžní turisté?
Zuzka: Snažíme se. Když jsme byli v Asii nebo 
v Kanadě, tak jsme se snažili vyšetřit alespoň 
dva dny. V Šanghaji jsme například navštívili 
Expo.
Martin: Kdybychom měli neomezený rozpočet, 
tak je to samozřejmě úplně jinak. Máme nějaké 
sponzory, některé soutěže jsou honorované, ale 
na to, abychom zůstali na soutěži o dva dny déle 
a podívali se po městě, to asi není.

Chceme se přiblížit bedně
Možná je potkáváte, když se vracejí z tréninku „v Socháňce“. Mnohonásobní mistři 
ČR ve standardních a latinskoamerických tancích, finalisté mistrovství světa i Evropy 
Zuzana Šilhánová, DiS a Ing. Martin Dvořák totiž žijí i trénují v Řepích.

A co vaši rodiče? Radí vám, nebo vás kritizují?
Martin: Oba už máme jen maminky, tatínkové se 
na nás koukají z nebíčka. Moje mamka tancování 
rozumí, snaží se mi vytýkat chyby, takže se i dost 
často pohádáme. Ale snažím se jí naslouchat.
Zuzka: Martinovi rodiče s námi jezdili na soutě-
že do našich jedenadvaceti let. Teď s námi ma-
minky jezdí už jen po Čechách, to jsou tak dvě 
soutěže do roka.

Tanec je poměrně intimní záležitost, taneční-
ci se stávají rovněž životními partnery. Jak je 

tomu u vás?
Martin: Jsme partnery. Pokud se 
v tancování dostanete vysoko, trá-
víte s partnerem hodně času, znáte 
ho natolik, jak ho nikdo jiný nezná.
Zuzka: Tanečníci tolik cestují, že 
ani nemají čas na někoho jiného.

Vznikají mezi vámi kvůli tanci ro-
zepře?
Martin: Rozepře být musejí, proto-
že jinak se nezlepšuje tancování, 
ani vztah. 

Čeho si na partnerovi nejvíce ce-
níte?
Zuzka: Toho je dost - že se mnou 
vůbec tak dlouho vydržel, že zvlá-
dá mé nálady (někdy), že se umí 
o všechno kolem tancování po-
starat! Je takový manažer, což je 
úžasné.
Martin: Zuzka se o mě stará, to je 
fajn. Často myslí za mě – abych ně-
kde něco nenechal… Ale nejvíce si 
na ní cením její energie, nabíjí mě 
a udržuje v tempu. Nebýt jí, jsem 
docela pohodlnej člověk!

Jaké máte taneční cíle?
Martin: Nejsou už lokální. V prosin-
ci jsme se vrátili z Číny, ze Šanghaje, 
kde se konala soutěž  pro dvanáct 
nejlepších párů světa. Propracovali 
jsme se tam jako dvanáctí, ale už 
jsme se tak dostali do povědomí 
porotců. Ve standardních tancích 
bychom se chtěli propracovat do 

finále mistrovství světa. Zda se nám to podaří, 
to je otázka několika let. 
V kombinaci deseti tanců už jsme byli třikrát ve 
finále mistrovství světa. Ale chceme se přiblížit 
bednám – když člověk přiveze „něco na krku“, je 
to samozřejmě lepší.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Zuzana Šilhánová, DiS (25), studentka VŠ obchodní – obor služby v letecké 
dopravě a Ing. Martin Dvořák (25), absolvent ČVUT – obor letadlová techni-
ka, spolu tančí již 19 let. Info: www.dvorak-silhanova.cz

Foto: Archiv Ing. Martina Dvořáka

Držme palce
19. 2. 2011 se v Praze koná Mistrovství ČR 
v latinsko-amerických tancích. Máme tedy 
příležitost taneční umění Zuzky a Martina 
zhlédnout na vlastní oči!
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Neocenitelná šance
Ochotně pomáhají při péči o klienty Domova 
sv. Karla Boromejského, ruku k dílu přiloží na 
akcích, jako je třeba Dětská pouť – ženy, odsou-
zené k výkonu trestu, zde dostávají šanci k nové-
mu životnímu startu. 
„Odsouzené ženy se u nás učí hezkému vlídnému 
zacházení s pacienty a získají praxi. To jim pak 
pomůže, když jsou z vězení propuštěny, najít 
práci v sociální nebo zdravotní oblasti,“ vysvět-
luje sestra Konsoláta, Mgr. Miroslava Frýdecká, 
představená Domova sv. Karla Boromejského.
Po odpykání trestu ženy nacházejí zaměstnání 
obtížně. „Těžko hledají zaměstnavatele, který 
jim dá znovu důvěru, i když mají praxi a vzdělá-
ní,“ říká sestra Konsoláta a dodává: „pokud se to 
podaří, tak jsou s nimi zaměstnavatelé spokoje-
ni. Když dostaneme pochvaly od jejich nadříze-
ných, znovu nás to motivuje, abychom v tomto 
vzdělávání pokračovali dál.“ 
Přesto, že odsouzené ženy v Domově získávají 
praxi, po ukončení trestu jim tu pracovat neu-
možňují. Proč? „Pokud bychom jimi obsadili naše 
pracovní místa, blokovali bychom místa dalším 
ženám ve výkonu trestu. Pokud to uděláme, tak 
jen velmi výjimečně a na krátkou dobu, aby žena 
měla možnost nastartovat do života,“ vysvětluje 
sestra Konsoláta.  
Jestliže žena prožije výkon trestu bezproblé-
mově, má pochvaly, nemá žádné průšvihy, vy-
jde z vězení a nemůže najít práci, je tím vlastně 
trestaná podruhé, potřetí, počtvrté… „Všeobec-
ně existuje ve společnosti obava ze zaměstnává-
ní žen, které přišly z výkonu trestu. Je mi to moc 
líto. Jednou v životě přešláply – to se může stát 
kdekomu,“ říká představená Domova a důrazně 
doplňuje: „neobhajuji, neospravedlňuji trestné 
činy! Jedna věc je vina, tu musí každý odpykat. 
Ale druhá věc je člověk samotný. Jednou v živo-
tě člověk přešlápl (nemluvím o recidivistkách!), 
jednou v životě naletěl, něco si nerozvážil, něco 
udělal v afektu, tak má být trestán do konce ži-
vota? To je otázka! Uvědomuji si to a děvčatům 
říkám: Stačí například vteřina nepozornosti při 
řízení auta a mohu být mezi vámi. Děvčata cítí 
náš lidský přístup a jsou nám za to vděčná.“

-akraj-

Po několika adventních koncertech se v neděli 
9. ledna 2011 v kostele sv. Rodiny konal koncert 
na závěr vánočního období. 
Hlavním bodem programu byla Česká mše vánoč-
ní Jakuba Jana Ryby v provedení Smíšeného pě-
veckého sboru Camerata pod vedením sbormis-
tryně Veroniky Žofákové a Komorního orchestru 
Základní umělecké školy Hronov za řízení di-
rigenta Josefa Vlacha. Jako sólisté vystoupili 
Michal Klamo (tenor), Pavel Klečka (bas), Jitka 
Košatová (soprán) a Alice Valtrová (alt).
Výborná akustika kostela sv. Rodiny poskytla 
posluchačům, kteří do posledního možného 
místa zaplnili jeho prostory, jedinečný hudební 
zá žitek.
Vyvrcholením svátečního odpoledne pak byla 
píseň Narodil se Kristus Pán, kterou si společně 
zazpívali všichni přítomní. Poděkováním účin-
kujícím byla nejen závěrečná slova představené 
Domova Mgr. Miroslavy Frýdecké, ale též dlou-
hotrvající potlesk nadšených návštěvníků této 
zdařilé akce.

Anna Křižková

Slavnostní program zahájila představená Domova 
sv. Karla Boromejského Mgr. M. Frýdecká, která 
vřelými slovy přivítala návštěvníky koncertu.

Foto: Jaroslav Pásek

Skvělé ukončení vánočního času

Řepská sedmnáctka na cestách: O vánoč-
ních svátcích náš časopis vycestoval až do 
Libanonu – do rodné země našeho zastupitele 
MUDr. Antoina Katry.

Foto: MUDr. Ilona Katrová

Lektorky byly super
V Centru sociálně zdravotních služeb proběhlo 
22. prosince 2010 vyřazení absolventů-seniorů 
kurzů práce na PC.
Kurz zdarma absolvovalo 48 seniorů – osmnáct 
jich bylo pokročilých, zbytek tvořili úplní začá-
tečníci, z nichž nejstarší se může pyšnit rokem 
narození 1927! „Skupiny, vždy po šesti účastní-
cích, se scházely jednou za čtrnáct dnů. Senioři 
měli o kurz obrovský zájem. Byla to velmi zají-
mavá práce, která měla samozřejmě svá specifi-
ka. První hodinu se někteří z nich počítače téměř 
báli, teď si posílají e-maily,“ chválila seniory 
jedna z lektorek Mgr. Hana Veselková, pedagož-
ka ZŠ genpor. Františka Peřiny.

Pochvalou ovšem nešetřili ani absolventi kurzů. 
Lektorky byly prostě super, vyjádřila se jedna 
ze seniorek a paní Blanka Hušková se připojila: 
„Neustále dokola nám vše trpělivě opakova-
ly, ukazovaly. Byla jsem moc spokojená!“ Také 
Ing. Miloš Voplakal si účast v kurzu pochvaloval: 
„Konečně teď mohu korespondovat se svými pří-
buznými, kteří jsou momentálně v cizině, mohu 
si vyhledat zajímavosti na internetu, třeba na 
you tube...“
Certifikáty rozdávala seniorům starostka Bc. Jit-
ka Synková. Potěšila přítomné sdělením, že 
kurzy bude možné pořádat i nadále – díky daru 
v hodnotě 100 000 Kč od Letiště Praha, s. p.
Další kurzy budou zahájeny v únoru. Info: tel. 
235 314 141 nebo 775 591 700. -akraj-

„Takové výročí už stojí za vzpomínání,“ zahájila 
Eva Gutová, dramaturgyně KS Průhon vzpomín-
kový večer, který se konal 17. prosince u příle-

Dvacet let uteklo jako voda

Foto: -akraj-

žitosti 20letého trvání řepského kulturního 
střediska. 
Eva Gutová, ředitelka střediska PhDr. Eva Še-

dová a vedoucí kurzů Alena Kulhán-
ková tady působí celých dvacet let, 
a tak bylo na co zavzpomínat. Pět 
zaměstnanců zde společně uspořá-
dalo kolem 800 programů pro dospě-
lé, sobotní dětská představení prý 
navštívilo více než 35 tisíc diváků, 
vzdělávacími kurzy za ta léta prošlo 
na deset tisíc zájemců.
Oslavy se zúčastnila také starostka 
Bc. Jitka Synková a řepský fotograf 
Josef Czwartynski, který zde u této 
příležitosti uspořádal výstavu sním-
ků zachycujících zdejší kulturní dění.

-akraj-

12 BYLI JSME PŘI TOM



cukrárna

pečivo

květiny 

víno

punčochy

prošívané deky 
a bytové doplňky

kadeřnictví

dětský bazar

tabák

rybářské potřeby

textil

městská policie

kancelář senátora

obuv 

textilní galanterie 

textil

papírnictví a hračky

modelářství

kadeřnictví 

pedikúra a manikúra 

instalatérství 

cestovní kancelář

sociální odbor

tex

měs

kan

Do pasáží pro dorty 
i pro příspěvky

Některé informace, horce aktuální v době redakční uzávěrky, mohou být v době, kdy vám je časopis 
doručen, již  „passé“ – to je problém měsíčníků… 
Poslední informace o obchodech v pasážích ulice Makovského, které jsme získali při dokončování úno-
rového vydání, jsou následující: V úterý 18. ledna vydala Hygienická stanice hl. m. Prahy souhlas s vy-
dáním kolaudačního souhlasu. Závěrečnou kontrolní prohlídku plánuje Stavební úřad MČ Praha 17 na 
čtvrtek 20. ledna, pak by měl být vydán kolaudační souhlas a obchody budou moci být zprovozněny. 
„Z kolaudace zatím byly vyjmuty cukrárna a pekárna – budou kolaudovány až po úplném vybavení pro-
vozoven. V prodejně vína se projednává změna stavby před dokončením,“ upřenila informace Libuše 
Slezáková, referentka z odboru územního rozvoje a investic.
V únoru tedy již v obchodech pravděpodobně přivítají své první zákazníky. „Věřím, že budou občané 
spokojeni a každý si zde najde ‚ten svůj‘ obchůdek či službu,“ vyjádřil se místostarosta Martin Marek.
Jaký sortiment zde budeme moci nakoupit? Například pečivo, víno, květiny, obuv, textilní galanterii, 
punčochy a ponožky, textil, prošívané deky. Bude zde cukrárna, papírnictví a hračky, dětský bazar, 
prodejna tabáku, rybářských potřeb a také modelářství. Najdete tu kadeřnictví, pedikúru, instalatér-
ství a cestovní kancelář. Bude zde mít kancelář senátor Ing. Petr Bratský.
V pasáži žlutého domu, v čp. 1141 a 1142 bude pravděpodobně od dubna sídlit Odbor sociálních 
věcí Městské části Praha 17, a to oddělení hmotné nouze, mimořádných výhod a dávek pro zdra-
votně postižené, oddělení sociálně právní ochrany dětí a veřejný opatrovník – přesný termín ote-
vření nového pracoviště bude zveřejněn na informačních tabulích a na webových stránkách MČ 
Praha 17.
Do oranžové budovy bude přesunuta služebna městské policie. Kdy proběhne stěhování z dosa-
vadního sídla ze Španielovy ulice, nebylo v době redakční uzávěrky známo.
 -red-

Řepská pasáž
Děkujeme všem, kteří jste zareagovali na naši výzvu a zaslali do redakce své návrhy názvů pasáží 
v Makovského ulici! Připomeňme některé z nich: Makovanka, Oblouková pasáž, Centrum, Oaza, 
Blatiny, Blatouch, Řepské korzo, Pasáž Mejly Havsy, Alšova pasáž, Vincent, Makovec, Řepská lady, 
Titanik…
Rada městské části Praha 17 se nakonec shodla na názvu Řepská pasáž. Přesněji řečeno – pasáž 
žlutého domu ponese označení Řepská pasáž I, oranžového  Řepská pasáž II. 
Slíbenou poukázku na odběr knih v hodnotě 1 000 Kč získává paní Hanka Engelová! 
Blahopřejeme! -red-



Vzájemné poznávání
Multikulturní výchovu, nedílnou součást vzdělávacího programu naší ško-
ly, naplňovali žáci 3. B ZŠ Laudova během prosince pracovními setkáními 
s japonskými dětmi. 
Nejprve připravovali společně bramborové placičky po japonsku z vlast-
ních vypěstovaných brambor. Třeťáci se čtvrťáky pak pozvali japonské děti 
do naší školy na přípravu tradičního vánočního pokrmu - bramborového 
salátu. Kapra nahradil smažený řízek. Z brambor žáci vyráběli bramborová 
razítka a k origami mělo blízko skládání stromečku z čajových sáčků. Se-
tkání završili společným vánočním rautem a zpíváním koled.

Mgr. Jana Štěpanovská, učitelka

Je třeba to rozjet!
Dne 20. prosince minulého roku se v Základní škole Jana Wericha uskuteč-
nila ukázková hodina Czech Bumbác Ballu (CBB) pro učitele ZŠ.
CBB je úchvatná hra, která se hraje s velkým míčem přes metrovou síť. Její 
„otec“ a propagátor PaedDr. Pavel Tomeš seznámil zúčastněné s pravidly 
i dosavadními úspěchy. Pravidla jsou velmi jednoduchá, a tak hru po krát-
ké teorii všichni zvládli. Ve druhé části semináře si zahráli učitelé nejenom 
proti sobě, ale i proti žákům z 9. A.
„Byla to velmi užitečná ukázková hodina, obdivuji  snahu učitelů,“ zhod-
notila akci Yuko Okaji, učitelka z Japonské školy v Řepích.
V závěru se učitelé shodli, že je třeba tuto zábavnou hru „rozjet“ i na jejich 
školách a před koncem školního roku se znovu sejít a sehrát turnaj v CBB 
žáků zúčastněných škol.
 PaedDr. Zita Květová

Foto: PaedDr. Zita Květová

Snímek z jednoho z turnajů v CBB, které se v ZŠ J. Wericha konají pravidelně.

Vánoce jsou za námi…
Ano, Vánoce jsou za námi. Mnozí z nás si určitě oddechli, mnozí se možná  
snaží ponechat si v sobě aspoň na nějaký čas to výjimečné a krásné vánoční 
naladění.
Tradiční předvánoční vystoupení dětí Základní školy genpor. Františka Pe-
řiny mělo přispět k posílení duchovních hodnot tohoto svátku. Představe-
ní zhlédlo nejméně šest stovek rodičů. A my věříme, že diváci odcházeli se 
svátečním pocitem, obveseleni a často dojati výkonem všech dětí.
Nezbývá tedy, než si vzájemně popřát, ať v nás setrvá vnitřní klid, ochota 
a dobrá vůle co nejdéle.

Žáci a pedagogové ZŠ genpor. Františka Peřiny

Čtení pro rodiče
V prvním lednovém týdnu pozvali žáci 2. B a 2. C ze ZŠ Jana Wericha své 
rodiče na podvečerní hodinu čtení. Chtěli se pochlubit, jak jim čtení jde. 
Nejdříve četli text z čítanky, který předem ve škole i doma procvičovali. Ná-
sledně pak předvedli čtení neznámého textu z knihy, kterou třídní učitelky 
přinesly ze školní knihovny. Přestože byl tento text pro žáky neznámý, po-
radili si s ním překvapivě dobře a nikdo se za svůj výkon nemusel stydět.
Celé setkání mělo velice příjemnou atmosféru, rodiče své ratolesti odmě-
nili potleskem a paní učitelky pochvalou a malou sladkostí.
Že čtení děti baví, dokazuje i jejich zájem o školní knihovnu, kam se již za-
čátkem školního roku řada z nich přihlásila a pravidelně si knížky půjčuje. 
Na výběr je knížek hodně, knihovna uspokojí zájem žáků v různých oblas-
tech. Druháci si půjčují především pohádky a knížky o zvířatech. Hlavně ať 
všem dětem zájem o čtení vydrží a knížka je provází po celý život.

Mgr. Jana Zouvalová a Mgr . Jiřina Mariničová,
třídní učitelky

Foto: Martina Kotrčová

MŠ SOCHÁŇOVA VÁS ZVE
Blíží se čas zápisu dětí do mateřských škol a vy ještě nejste rozhod-
nuti, která školka je ta pravá? 
Vezměte své dítě a přijďte se podívat, jak to vypadá u nás. K této 
příležitosti jsme pro vás připravili Dny otevřených dveří. Po celý 
měsíc březen, každé pondělí od 16 do 17 hodin se na vás budou 
těšit nejen noví kamarádi, ale i usměvavé paní učitelky, které vám 
rády zodpoví všechny vaše dotazy. 
A kde naší školku najdete? Mateřská škola Socháňova se nachází 
v blízkosti tramvajové zastávky Blatiny, v ulici Socháňova čp. 1176. 
Naší školku tvoří tři budovy – každá má své specifikum a vy se při 
zápisu můžete rozhodnout, kterou zvolíte. Máte možnost vybrat si 
mezi třídami dětí věkově smíšených nebo dětí věkově rozlišených.

Těší se na vás kolektiv MŠ Socháňova

Foto: Z archivu ZŠ Laudova
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Děti pomáhají 
dětem
Byla to obyčejná třídnická hodina v listopadu 
2010. Při povídání o lidských vztazích, toleranci 
a pomoci se přihlásily Tereza Procházková s Mí-
šou Kuncovou: „Máme nápad, jak pomáhat dě-
tem! Adoptujme si dítě na dálku.“ 
Ostatním žákům se myšlenka zalíbila. Společně 
s paní ředitelkou Mgr. Jarmilou Pavlišovou jsme 
projednali organizaci projektu Děti pomáhají 
dětem a Základní škola genpor. Františka Peřiny 
adoptovala dítě na dálku. Jmenuje se Aruna Ra-
bitha, je jí 10 let a žije v Indii. Protože se ráda 
učí, rozhodli jsme se ji podpořit.
Poděkováním pro všechny žáky, jejich rodiče, 
učitele a zaměstnance školy byl koncert Bene-
fice Aruna konaný 21. 12. 2010, který připravili 
žáci 8. B. Vystupujícími byli žáci druhého stup-
ně. Jejich hudební produkce byla odměněna 
bouřlivým potleskem.
Děkujeme všem, kteří finančními prostředky 
tuto myšlenku podpořili. 

Mgr. Helena Drahošová, 
třídní učitelka 8. B

Foto: Michal Nusko, žák 9. B

Na koncertu Benefice Aruna vystoupil nevidomý 
Roberto Lombino, bývalý žák školy.

Jedničku alespoň jednou podtrženou by si 
zasloužila paní učitelka Mgr. Martina Miková 
ze ZŠ Jana Wericha. Svým žákům z 9. A dopřála 
4. ledna 2011 dopoledne příjemné rozptýlení – 
před testem z literatury šli společně pozorovat 
částečné zatmění Slunce. Neobvyklý přírodní 
úkaz si nenechala ujít ani její kolegyně Ing. 
Iveta Javůrková (na horní fotografii s kotoučkem 
v ruce). -akraj-

Zatmění je událost!

Socháňova 1221, Řepy • tel.: 235 311 791

Klub 17 zve
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 
Klub 17 se snaží předcházet problémům 
u dětí a mládeže ve věku 6–18 let na sídlišti 
Praha-Řepy.
O klienty pečuje sedm kontaktních pracovní-
ků a tři praktikanti, na které se mohou děti 
kdykoliv obrátit s různými problémy nebo si 
jen tak popovídat. 
Poskytování jakýchkoliv služeb Klubu 17 je 
bezplatné a klient zde má právo zůstat v ano-
nymitě. Základní pravidla nízkoprahového 
zařízení jsou vyvěšena na přehledném místě 
v klubové místnosti. Při jejich porušení se 
vše řeší domluvou nebo osobním pohovorem 
s klientem.
•  Co zde najdete: V našich prostorách si 

můžete zahrát kulečník, ping pong, stolní 
fotbal, máme tu PC, hudebnu i keramickou 
dílnu. Klienti si zde mohou zahrát velké 
množství stolních her. Zahrada nám po-
skytuje využití pro různé míčové hry, např. 
fotbal (máme přenosné branky) nebo vybí-
jenou.

•  Akce: Pořádáme dny otevřených dveří, kde 
mají všichni možnost zhlédnout výrobky, 
anebo si něco samostatně vyrobit. Pořá-
dáme různé karnevaly, pálení čarodějnic 
a také besedy se známými osobnostmi, 
např. s Valérií Zawadskou a Petrem Kostel-
níkem, kteří jsou patrony našeho klubu. 

•  Otevírací doba: úterý, středa a pátek od 15 
do 19 hodin. 

Přijďte nás navštívit a uvidíte sami!
Těší se na vás kolektiv Klubu 17

Klub 17 v únoru
Z únorového programu:
8. 2. – Keramické zátiší, 9. 2. – Valentýnská 
přání, 11. 2. – Pavoučci z drátků, 15. 2. – 
Glazování keramiky, 16. 2. – Interaktivní 
hry, muzikoterapie, 18. 2. – Karneval, vstup 
pouze v masce, 25. 2. – Sádrové odlitky 
obličejů.

-red-

Soutěž talentů 
se blíží
O víkendu 5. až 6. března 2011 v Řepích pro-
běhne IV. ročník mezinárodní soutěže talentů 
TALENT AWARDS. Soutěžní konkurzy se budou 
konat v KS Průhon. 

Kategorie: tanec – např. folklórní, country a ir-
ské tance, latinskoamerické i standardní tance, 
orientální břišní tance i mažoretky, hra na hu-
dební  nástroje, fotografie.
Podrobné info: www.talentawards.eu, 
president@talentawards.eu. -red-

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

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

Únor a začátek března v DDM:

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.
7.–11. 2. Jarní prázdniny: Prázdninový 
klub – pro návštěvníky od 12 do 18 let, vstup 
volný. Od 10 do 16 h, klub Šestka.
18. 2. Klubová výtvarná dílna: Korálky – 
pro návštěvníky klubu, vstup 30 Kč. Od 16 do 
18 hodin, klub Šestka.
12. 2. Pochod na Okoř – 8. ročník. Délka 
13 km. Na trase bude připraven horký čaj. 
Start: 9.45–10.15 hodin od ZŠ Suchdol.
19. 2. Keramická sobota: Tradiční tvoření 
z hlíny pro děti i další zájemce.  Od 10 do 12 
a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. Cena 
za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 150 Kč 
pro studenty do 26 let a 200 Kč pro dospělé. 
Přihlášky na tel. 235 323 333.
26. 2. Divadlo v DDM: Žabák Žak a rak Jak – 
představení divadla KRAB. Pro děti od 3 do 
100 let. Vstup děti 10 Kč, dospělí 40 Kč. Od 
15 hodin, sál DDM.
3. 3. Když velcí byli malí a malí jsou už 
velcí: Komponovaný pořad k 55. výročí DDM. 
Od 18 hodin, sál Na Marjánce. Vstupenky 
v DDM od 15. února.

Mgr. Jana Němcová

Foto: -akraj-

Foto: Alexandra Fesselová, žákyně 9. A
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Fotbalisti hlásí
Ještě k podzimu 2010:
• A mužstvo
Ve všech 13 mistrovských zápasech nastoupili: Michal Rosenbaum, Petr 
Klíma a Václav Pechr. 
O jeden zápas méně odehráli: Lukáš Tumpach a Jan Chládek.
V 11 zápasech oblékli řepský dres: Michal Horák, Jiří Orság a Martin 
Budinský.
Desetkrát  reprezentovali: Karel Pecha, Milan Koblic a Daniel Kaiser.
Ostatní odehráli méně než 10 zápasů.
Bilance:  domácí zápasy 6 2 2 2 6:5 8 b.

zápasy venku 7 3 2 2 11:11 11 b.
Z uvedené bilance je zřejmé, že se nám dařilo více v zápasech na hřiš-

tích soupeřů než na domácí půdě. Zimní příprava byla za-
hájena 15. 1. 2011 vytrvalostním tréninkem v lesoparku 
pod hotelem Comfort.

• B mužstvo
–  Zimní turnaj Zličín – 1. kolo (9. 1. 2011): Řepy B – Roztoky 3:3 (1:0). 

Naše mužstvo v zápase třikrát vedlo, soupeř pokaždé vyrovnal. Bran-
ky za nás dali: Zita 2, Gröbl (penalta – druhou neproměnil, ale Zita 
dorazil).

–  Dorost: Zimní turnaj Loko Vltavín Praha.
–  Mládež: Do 28. 2. bude trénovat v tělocvičně ZŠ gen. Peřiny – Sochá-

ňova ul. a od 1. 3. přechází na venkovní hřiště.
–  Starší žáci hrají zimní turnaj na Zličíně. V prvním zápase prohráli se 

Zličínem 1:4 a ve druhém se Střešovicemi 2:6. Milan Rosenbaum

 „ZÁLEŽÍ 
 NA MNĚ 
 NĚKOMU?“

JE MOŽNÉ POZNÁVAT KŘESŤANSTVÍ 
A ZAMÝŠLET SE NAD SMYSLEM ŽIVOTA 
ZAJÍMAVÝM A ZÁBAVNÝM ZPŮSOBEM?

Farnost sv. Martina a sestry boromejky 
společně pořádají KURZY ALFA – setkává-
ní s promluvami a rozhovory nad základy 
křesťanství pro dospělé a mládež dávající 
příležitost zastavit se, společně přemýšlet, 
získat nové přátele. Od 2. 3. do 1. 6., obvykle 
ve středu. Účast zdarma.

Zahájení: 
středa 2. března 2011 v 19 hodin
Domov sv. Karla Boromejského 

Info: vedoucí kurzu Mgr. David Žofák, 
tel. 603 894 989

Jak vypadá kyberšikanista 
•  Primitivní typ: Hrubý jedinec, který ke 

svým útokům použije mobilní telefon nebo 
e-mail. Útočí na svou oběť přímo a jeho 
hlavní směr je zastrašování. Bude se snažit 
vyvolat obavy o vaše bezpečí, jen aby dosá-
hl svého cíle.

•  Slušný, kultivovaný typ: Někdy může půso-
bit až úzkostně. Bude vás vydírat, obtěžo-
vat a především vám bude hrát na city tak 
dlouho, až ve vás vyvolá pocit viny nebo 
závislosti na něm. Je to chudáček, kterému 
„musíte“ pomoci.

Kyberšikana a jak ji řešit
Kyberšikana je šikana vedená prostřednictvím internetu, e-mailu, mobilních telefonů 
a ostatních médií, jako jsou noviny a televize. Jde o určitou formu obtěžování, za-
strašování, vydírání, zesměšňování nebo ponižování. Vede k psychickým problémům, 
strachu, majetkové újmě. Kyberšikana není jen problémem pubertálních dětí, ale 
i dospělých.

blém už existuje, měli byste s útočníkem pře-
stat komunikovat! Čeká vaši reakci, ne vaše 
mlčení. 
Pokud to jde, můžete útočníka na internetu 
blokovat – použitím příslušných tlačítek v po-
čítači, nahlášením stránky administrátorovi 
nebo provozovateli stránek, výměnou SIM 
karty atd. Můžete také změnit svou virtuální 
identitu, ale to mnohdy není možné, protože 
útočník není jediným vaším kontaktem. Důle-
žitým krokem, který vám pomůže uvědomit si 
rozsah útoku, je ukládání si zpráv, kterými na 
vás útočí. A hlavně o problému musíte mluvit. 
S kamarády, s rodinou.
Nevíte-li, kudy kam, můžete zavolat o radu na 
linku bezpečí – 800 155 555, nebo přes in-
ternet kontaktovat např. www.internethel-
pline.cz, www.e-bezpeci.cz. Když je nejhůř 
a začínáte mít opravdový strach o své bezpečí 
nebo o své duševní zdraví, měli byste kontak-
tovat Policii ČR.

Karin Plincnerová, studentka
Fakulta Bezpečnostního managementu PA ČR

•  Společenský, veselý typ: Neřekli byste, že jde 
o kyberšikanistu – tedy pokud nejste jeho obě-
tí. Je to zábavný člověk. Pro své útoky využije 
kohokoliv, na jehož účet se může pobavit ne-
jen on sám. Užívá Facebook a jiné internetové 
sociální sítě, bulvár a ostatní média. Jeho cí-
lem je posílení vlastního sebevědomí. Baví ho 
reakce okolí. A hlavně se vůbec nezajímá o to, 
co cítí oběť jeho žertu.

Jak se nestat obětí
Nikdy nikomu neznámému nedávejte své 
osobní údaje. Nikdy nevíte, kdo je skutečně 
na druhé straně. Je-li na prevenci pozdě a pro-
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Antisprejové nátěry budov jsou jednou ze zbraní proti vandalům-spreje-
rům. Bohužel sprejeři jsou v mnohých případech vytrvalejší  než zmíněné 
nátěry. „V současnosti opatřujeme některé vybrané rekonstruované bu-
dovy v naší městské části antisprejovým nátěrem  do výše dvou až tří met-
rů,“ říká Taťjana Ledlová, referentka z odboru územního rozvoje a investic 
a dodává: „avšak nátěry lze omýt přibližně pětkrát – pak již chemická látka, 
kterou jsou omítky čištěny, ztrácí účinnost. Náklady na jejich opravy jsou 
značné, proto se u velkých bytových komplexů od jejich realizace upouští. 
Stalo se například, že  v Základní umělecké škole Blatiny vylezli sprejeři po 
požárním žebříku až pod okraj střechy a budovu počmárali. Tam samozřej-
mě antisprejový nátěr nebyl.“
Dalším opatřením proti sprejerům  jsou kovové sítě instalované na bocích 
opravených budov (vypadají jako opora pro zeleň) – byly např. instalovány 
při rekonstrukci fasád v ulici Makovského.
Ale vandalové-sprejeři si neoblíbili jen fasády, podle Taťjany Ledlové ničí 
také nově instalovaná plastová okna: „Například v ZŠ Jana Wericha hned 
druhý den po výměně byla okna posprejována. Stejně byly poškozeny pří-
střešky pro hráče na víceúčelovém hřišti této školy. Musím zmínit také 
informační systém Městské části Praha 17, který byl zbudován pro dob-
rou orientaci a informovanost všech obyvatel i návštěvníků naší městské 
části - ještě před předáním díla byly směrovníky na některých místech po-
lámány a informační skříňky posprejovány. Tento vandalismus je skutečně 
zarážející. Dokonce i gabionové stěny, které se většině obyvatel  bydlících 
kolem ulice Plzeňská líbí, a společně s nově vysazenou zelení tvoří pěknou 
parkovou úpravu této části sídliště, byly ještě před předáním díla pospre-
jovány!“ 

Sprejerství je trestné
V průběhu minulého roku jsme v rámci Obvodního ředitelství Městské 
policie Praha 13, tedy na území městských částí Praha 13, Praha 17, 
Praha-Řeporyje a Praha-Zličín řešili, to znamená přistihli pachatele 
na místě, cca v 10 případech. 
Sprejerství je trestným činem dle § 228 odst. 2 Trestního zákoníku – 
Poškození cizí věci (pachatel poškodí cizí věc tím, že ji postříká  či po-
maluje barvou nebo jinou látkou) – přičemž by neměla být rozhodují-
cí výše způsobené škody. Vzhledem k tomu, že se nejedná o majetkový 
přestupek, ale o trestný čin, nemůže takové jednání městská policie 
postihovat, ale musí záležitost předat Policii ČR, která je ve věci pří-
slušná. Obecně lze říci, že ve většině případů jsou konečným řešením 
podmínečné tresty či vykonání obecně prospěšných prací.
V současné době existují na území hl. m. Prahy tzv. legální plochy, 
které by měly napomoci omezení tohoto fenoménu, na druhou stranu 
podstata části tvůrců graffiti spočívá v nelegálnosti, revoltě a „adre-
nalinu“. Jít malovat na povolenou plochu, kde nehrozí žádné riziko, 
je pro část sprejerů popřením smyslu vytváření graffiti. 
Velmi zjednodušeně lze říci, že „legály“ nejsou příliš atrak-
tivní převážně pro mladší sprejery. Naopak je oceňují starší 
sprejeři. Ti už se obejdou bez honiček s policií a více zohled-
ňují i uměleckou stránku graffiti. Legální plochy jsou jistě 
určitou alternativou, i když nepovolené sprejerství určitě nevymýtí.
Příkladem dalšího způsobu řešení může být např. přístup Městské 
části Praha 6, která realizuje tzv. antisprejový program, v jehož rámci 
jsou například prováděny speciální nátěry budov nebo rozsáhleji vy-
užívány kamery městského kamerového systému…

Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ MP Praha 13

někdo počmárá novou 
věc, je to trapný.“ Na 
otázku, co kdyby mu 
někdo umělecky na-
daný postříkal dveře 
u bytu, nebo rodičům 
auto, odpovídá: „Na 
auta se nekreslí, to se 
nedělá. To je fakt van-
dalství a dodává: „my 
graffiti berem úplně 
jinak než veřejnost. 
Berem to jako umění. Baví nás to.“ Na dotaz, zda nemá obavu, že ho ně-
kdo při sprejování načapá, vyhrkne: „Jasně že mám! Každej má obavu. Je 
v tom adrenalin. To je to hlavní - ten dobrej pocit z toho, že překonám sám 
sebe. Že něco dokážu! Všichni si myslej, že jsem nic nedokázal, ale při tom 
vůbec nevědí, co já dělám!“ 

Legální plochy – ano, či ne? 
Někteří řepští sprejeři prý jezdí kreslit na legální plochy mimo naši měst-
skou část. Přivítali by, kdyby vznikly obdobné plochy také u nás. Otázkou 
zůstává, zda by existence legálních ploch omezily všudypřítomné sprejer-
ské tagy, jestli by je vyhledávali ti, pro něž je graffiti spíš adrenalinovým 
sportem než uměním. 
Například v Městské části Praha 10 zřídili v loňském roce legálních ploch 
pro sprejery několik, vandalové tu ale řádí dál. „Určitě budeme ve  vyčle-
ňování těchto ploch pokračovat, i když  nelze prokázat, že jejich zřízení má 
přímý vliv na snížení zmíněných projevů vandalismu,“ odpověděl na dotaz 
naší redakce Mgr. Vladislav Lipovský, místostarosta M. č. Praha 10.
Milí čtenáři, přivítali byste v Řepích legální plochy pro sprejery-umělce 
nebo ne? Došlo by podle vás k omezení vandalismu? Co si o tomto problé-
mu myslíte? Pište na: redakce@repy.mepnet.cz. Jaroslava Šímová

Existuje řešení?
Mnohou novou fasádu, čerstvě vymalované schodiště, chodbu nebo pod-
chod bohužel záhy „zdobí“ podpisy sprejerů. Nejen v Řepích. 

Schůzka se sprejerem
Cestou na schůzku s jedním z řepských sprejerů fotím zmíněné počmá-
rané, před nedávnem nově instalované vývěsní skříňky v Bendově ulici. 
První otázka pro sprejera je tedy nasnadě: Poznáš, kdo to udělal? „Dá se 
to poznat, ale tohle zrovna nevím,“ prohlíží snímek patnáctiletý docela 
sympatický blonďák, kterého prý v dětství pastelky vůbec nelákaly. Až 
v deseti, ve dvanácti letech začal z internetu obkreslovat obrázky, které se 
mu líbily. Sprej vzal poprvé do ruky ve třinácti a svým podpisem, prý teh-
dy spíše jen čmáranicí, „vyzdobil“ tramvaj. Začalo ho to bavit a podpis – 
tagy – začal trénovat. Graffiti je jeho koníčkem: „Každý den si maluju, 
zkouším různé styly.“
Co zálibě sprejera říkají jeho rodiče? „Vědí to a vadí jim to. Dříve to komen-
tovali, ale už si zvykli. Vědí, že mi to nezakážou, že mě to baví. Papír, tužka, 
to je moje! Všem vadí, když jim někdo počmárá barák, to je jasný. A když 

Foto: -akraj-
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Recept na rohlíčky
Milá redakce, v posledním čísle Řepské sedm-
náctky jsem si se zájmem přečetla článek o tom, 
jak a co se kdysi v Řepích jídalo. Protože doma 
uchovávám ještě po své babičce sešitek receptů 
na sladké pečivo, posílám recept na Martinské 
křehké rohlíčky, jak ho sepsala M. Sandtnero-
vá-Janků, dodnes uznávaná autorka několika 
kuchařských knih, ve své době „učitelka vaření 
a domácího hospodářství“. Tak tedy – opisuji 
doslovně:

Martinské křehké rohlíčky
Do proseté krupičkové mouky rozsekáme máslo 
neb tuk (Vita) a dáme vše do mísy. Potom přidá-
me sůl, cukr, citronovou kůru, z droždí připrave-
ný kvásek a žloutky. Těsto, které musí býti tuhé, 
dobře vypracujeme na vále a dáme vykynouti. 
Pak uděláme kulaté bochníčky  a když vykynuly, 
rozválíme je na tenké oválky. Každý oválek potře-

me makovou neb oříškovou nádivkou, zatočíme 
na rohlíčky, složíme  je na máslem potřený plech 
a dáme trochu vykynouti. Mezitím si umícháme 
žloutek s cukrem, vykynuté rohlíčky stejnoměrně 
potřeme a když žloutek zaschne, potřeme ještě 
jednou a v horké troubě je upečeme do červena. 
Nežli je s plechu sejmeme, potřeme rohlíčky tep-
lou vodou, aby se leskly. Tímto způsobem upravu-
jeme též rohlíčky bratislavské.
Množství potravin pro 6 osob: 45 dkg mouky, 
15 dkg másla nebo tuku, půl kávové lžičky soli, 
5 dkg cukru, ze čtvrt citronu kůra, 2 dkg droždí, 
2 žloutky, jedna osmina litru mléka, 2 žloutky na 
potření, půl dkg cukru, 1 dkg tuku na plech.

Maková nádivka:
Umletý mák vložíme do kastrolu, přidáme tlučený 
cukr, zalijeme mlékem a uvaříme do měkka. Do měk-
kého máku zamícháme tlučenou skořici, hřebíček, 
citronovou kůru, strouhaný perník a kousek más-
la. Umíchanou studenou nádivkou plníme těsto.
Množství na pečivo z 50 dkg mouky: 12 dkg máku, 

čtvrt litru mléka, 6 dkg cukru, půl dkg másla, 
4 dkg perníku, čtvrt kávové lžičky skořice, ze čtvrt 
citronu kůra, 1 hřebíček.

Nádivka oříšková neb ořechová:
V kastrole si rozehřejeme med s máslem, načež 
přimícháme mleté vlašské nebo lískové oříšky, tlu-
čenou skořici, citronovou kůru, sladké mléko neb 
smetanu a strouhanou žemli.
Množství: 15 dkg medu, 5 dkg másla neb tuku, 
14 dkg oříšků, na špičku nože skořice, 4 lžíce mlé-
ka, 4 dkg strouhané žemle.

Nevím, jestli zrovna takhle se pekly martinské 
rohlíčky ve starých Řepích, ale právě takto je 
pekla paní Sandtnerová. Můžeme to zkusit i my 
dnes, a ani to nemusí být zrovna „na Martina“. 
Pokud se do toho někdo pustíte, přeji vám, aby 
se vám krásně povedly. I když teď po Vánocích 
bychom asi všichni potřebovali spíš pauzu, po-
kud jde o sladkosti.

Zuzana Minichbauerová

Z archívu Jaroslava Hájka

Autobus jezdící ve 30. letech 20. století na lince Košíře-Řepy-Sobín. Pod krematoriem v Motole měla tramvaj konečnou ještě v 80. letech minulého století.

Z archívu Jaroslava Hájka

Doprava za 1. republiky
Obec Řepy se mohla pyšnit na uvedenou dobu celkem slušnou dopravní ob-
služností. Kromě zmiňovaného železničního spojení s pražským Smícho-
vem existovalo za 1. republiky také  tramvajové spojení s Bílou Horou. Tam 
se ovšem chodilo pěšky, neboť tehdejší autobus jezdil zprvu dvakrát den-

ně. Dále bylo vybudováno tramvajové spojení do Motola, konečná tramva-
je byla pod krematoriem téměř až do doby výstavby řepského sídliště. 
Ve třicátých letech minulého století bylo velkou vymožeností autobusové 
spojení z Košíř přes Řepy do Sobína.

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Historicky, ale i katastrálně jeho budova byla 
a je na řepském území. Pro oživení se však vrať-
me na počátek této původně buštěhradské drá-
hy. Její nově vybudovaná trať v létě roku 1872 
z Hostivice na pražský Smíchov, nazývaná též 
pražský Semmering, byla zprvu určena pouze 
pro nákladní dopravu. Ale už na podzim téhož 
roku začala sloužit i jako doprava osobní a její 
součástí byla zastávka (později nádraží) Řepy. 
V 70. letech minulého století, v době totality, už 

toto nádraží neslo název Řepy-Zličín. Zakrátko 
bylo slovíčko Řepy vymazáno a nádraží již nes-
lo název Zličín, což mnozí dnešní -sátiletí dobře 
pamatují. Zřejmě to bylo způsobeno rozmachem 
průmyslu v této lokalitě. 
Z původní výrobny cihel Šamotka byla po zná-
rodnění vybudována fabrika na opravu těžkých 
pásových buldozerů pro stavebnictví. Nebylo 
však žádným tajemstvím, že tento strojní gigant 
byl v době studené války (a případné válečné po-

třeby) záložním podnikem pro výrobu pásových 
vojenských vozidel. Velká část dodnes zachova-
ného rybníku Hliník byla zavezena. Dříve to byla 
zatopená rokle po těžbě zeminy pro uvedenou 
výrobnu cihel. Poté tu byly vystavěny mohut-
né sklady tehdejšího Technomatu. Pro tyto dva 
zličínské národní podniky byly vybudovány po-
sunovací vlečky, a to zřejmě způsobilo změnu 
názvu nádraží.
Příští rok si připomeneme „kulaté“ 140leté vý-
ročí vzniku této jedné z nejkrásnějších železnič-
ních tratí u nás. Jsem rád, že jsme se navrátili 
k historickému názvu nádraží Praha-Řepy, a vě-
řím, že nám to zličínští sousedé nebudou mít za 
zlé. Jaroslav Hájek, zastupitel

Nádraží Praha-Řepy
V dnešním dílu řepské historie bych rád přispěl do polemiky o přejmenování nádraží Praha-Zličín 
a navrácení se k původnímu názvu Praha-Řepy. 
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Kam s nevhodnými dárky
Možná jste pod vánočním stromečkem našli dárky, 
které vás osobně sice nepotěšily, ale mohou přinést 
radost někomu jinému! Darujte je občanskému sdru-
žení Společnost pro obnovu řepských tradic. Na tra-
dičním Jarmarku nebo Dětské pouti najdou vaše dárky 
smysluplné využití! Podle slov Anny Baumové, zakladatelky sdružení 
a zároveň organizátorky těchto akcí, prý od vás přijmou všechno, kro-
mě domácího zvířectva! ☺
Kontakt: Anna Baumová, tel.: 235 300 208–9, e-mail: lck@cestujte.cz 

Jak chutná Praha
Pražská informační služba (PIS) vyhlašuje jedi-
nečnou soutěž o nejlepší původní pražský recept 
s názvem Jak chutná Praha. 
Recepty doplněné o krátký příběh vztahující se 
k jejich původu můžete zasílat do konce března 
2011, a to poštou: PIS, Arbesovo náměstí 70/4, 
150 00  Praha 5, nebo prostřednictvím webového 
formuláře na adrese www.praguewelcome.cz.
Vítěz získá poznávací zájezd do Paříže pro dva.

-red-

Řepská zákoutí • Řepská zákoutí
Socha světce
Sochu sv. Karla Boromejského (1538–1584) 
najdete na nádvoří – v atriu – kláštera, jenž 
nese jeho jméno.
Po vystudování práv ho ve věku 23 let jme-
noval jeho strýc papež Pius IV. kardinálem 
a milánským biskupem. Arcibiskupem se stal 
v 27letech. Ač pocházel ze zámožné rodiny, žil 
velmi prostě a svůj život zasvětil péči o nuzné 
a chudé lidi.
Atrium kláštera bývá za příznivého počasí dě-
jištěm rozličných kulturních akcí.

Text a foto: Jan Bösser

Uličník • Uličník • Uličník
Slánská
Slánská ulice – jako nůž – krájí naši městskou část od severu k jihu. Vede 
od jižní hranice obce na Plzeňské ulici, přes most nad tramvajovou tratí, 
skleněným polotunelem v blízkosti panelových domů, k severnímu okraji 
na ulici Karlovarské. Na severu rozděluje starší zástavbu na horní a dolní 
staré Řepy a v jižní části panelové sídliště na Řepy I. a II. V tomto mile-
niu vznikl poblíž ulice nejvyšší dům v Řepích, budova o půdorysu trojcípé 
hvězdy – tzv. Triangl.
Ulice, která nese název města ležícího severozápadně od Prahy, existovala 
již před rokem 1945, pojmenována však byla až mezi lety 1948–1968, kdy 
ještě vedla mezi loukami a poli.

Text a foto: Jan Bösser

V sokolovně dekorovali 
havajskou královnu
Na 160 vstupenek prodalo 31. prosince 2010 občanské sdružení  Společ-
nost pro obnovu řepských tradic při tradiční silvestrovské zábavě v řepské 
sokolovně, která se tentokrát konala v havajském stylu. Organizovali ji 
společně Anna Baumová a Jaroslav Hájek.
Vyvrcholením večera byla soutěž o titul havajské královny. „Všechny 
adeptky na titul tančily havajský tanec hula,“ vzpomíná Anna Baumová, 
zakladatelka sdružení. Rozhodování prý nebylo snadné. „Horkou favorit-
kou byla například Maruška Černovská, ale všechny ženy a dívky tančily 

skvěle,“ říká Anna Baumová a dodává: „porota se nakonec shodla na ví-
tězce jménem Denisa Halová. Součástí večera byla také soutěž v tanci hula 
hop – s kruhy. Cenu za nejlepší kostým získal Míra Janouš. Hlavní cenu 
tomboly – mikrovlnnou troubu, kterou nám darovala pekárna Erika – si 
odnesla paní Joštová.“

Máte originální nápad?
V jakém stylu se ponese letošní oslava Silvestra, Anna Baumová zatím 
neví. Máte-li nějaký lákavý, originální a zároveň realizovatelný nápad, 
můžete jej poslat do redakce (redakce@repy.mepnet.cz), paní Baumo-
vé ho předáme! -red-

Havajská královna Denisa Halová s Mírou Janoušem

Foto: Josef Horák

Fotolovy
Výstavu s názvem Fotolovy můžete v únoru 
zhlédnout v Dobré kavárně v Makovského ulici. 
Setkání s autorem Rostislavem Stachem se koná 
15. 2. v 18.18 hodin. -red-
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*  NOVÁ NABÍDKA! Bicí nástroje – i pro začátečníky 
(1 800 Kč)

*  Sólový zpěv (populár nebo klasika) – pro děti od 
2. třídy a dospělé (1 800 Kč)

*  Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, housle, 
kytara – pro děti od 1. třídy a dospělé

*  Hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let
*  Keramika – pro děti od 1. třídy a dospělé
*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let (1 200 Kč)
*  Šikulky – výtvarná výchova – od 2 let (1 000 Kč)
*  Ťapka – turistický oddíl – pro děti od 5 do 7 let
*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední program 

KURZY ve školním roce 2010–2011
pro děti od 2 let (100 Kč/dopoledne)

*  Angličtina, němčina (různé stupně pokroči losti) – 
pro dospělé (1 500 Kč)

*  Počítače a internet – pro dospělé i úplné začáteční-
ky, vhodné i pro seniory (1 200 Kč)

*  Jóga – pro děti od 1. třídy a pro dospělé – různé stup-
ně pokročilosti (500 Kč děti, 1 200 Kč dospělí)

*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé
*  Cvičení pro děti – od 4 do 7 let (500 Kč)
*  Cvičení pro samotné kluky – okolo 4 let (500 Kč)
*  Aerobik a gymnastika pro dívky – od 7 do 15 let
*  Cvičení pro rodiče s dětmi – od 2 let (600 Kč)

*  Cvičení po ženy – bossu, aerobik, step-aerobik, 
kalane tika (30 Kč za lekci)

*  Akrobatický rock'n'roll – pro děti 5–12 let

Kdy se kurz koná a zda je volné místo, se můžete infor-
movat na níže uvedeném telefonním čísle.

ZÁPISNÉ: 40 Kč za osobu – platba v hotovosti přímo 
při zápisu
KURZOVNÉ: Uvedené ceny jsou za školní pololetí, po-
kud není uvedeno jinak. Platí se bankovním převodem 
nebo složenkou A na účet.
ZÁPIS: pondělí až pátek, vždy 13–18 hodin

Socháňova 1220, 163 00  Praha 6 - Řepy • tel. 235 313 289, fax 235 313 262 • www.volny.cz/ks-pruhon • ks-pruhon.kulhankova@volny.cz

TELEVIZE-NONSTOP
OPRAVY a seřizování v bytě

satelity, antény, instalace, settopboxy

733 311 747    211 141 160

v.siebert@volny.cz  •  www.opravuji.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

žaluzie – podlahy

žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - pokládka plovoucích podlah

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

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

INZERCE

STĚHOVÁNÍ – bytů, kanceláří, firem
VYKLÍZENÍ – sklepů, půd, pozůstalostí
SKLADOVÁNÍ – nábytku, těžkých břemen
Kontakt:  Jiří Švorc, svorc@trumf-stehovani.cz, 

728 539 133, www.trumf-stehovani.cz

Nabízím zpracování účetnictví, 
daňové evidence, 

mzdové a personální agendy, 
daňových přiznání 

a zastupování na úřadech. 

Tel.: 723 133 698 
e-mail: SedlackovaDana@email.cz

Po hřebenech na Svatou Horu
V nadmořské výšce 580 metrů, na východním okraji města Příbram, se 
nachází barokní architektonický skvost ze 17. století – mariánské poutní 
místo Svatá Hora. Vydejme se k němu krásnou dvacetikilometrovou lesní 
cestou odbočující z hlavního hřebene Brd.
V zimě bohaté na sněhovou nadílku lze tento výlet absolvovat i na běž-
kách. Začít můžeme v Jincích, kam se dostaneme po hodině jízdy ze smí-
chovského vlakového nádraží (odjezd o víkendu v 9.48 hodin).
Z nádraží se vydáme po červené a modré turistické značce. V Čenkově 
modrou opustíme a s červenou stoupáme lesem na hlavní hřeben Brd. Po 
kilometru nás štěkot psa upozorní, že se blížíme k hájovně Komorsko, kde 
můžeme obdivovat malé stádo daňků. Nyní již půjdeme po lesních cestách 
a silničkách víceméně po rovině, nebo z kopce. Po dalších dvou kilomet-
rech červenou opustíme a až do Příbrami se držíme zelené. Jdeme stále 
lesem, kolem hájovny Hřebeny, mineme samotu Náves, další hájovnu Sko-
rotín a asi po deseti kilometrech se před námi objeví Příbram.
Zelená značka nás dovede do centra města, až k začátku svatohorských 
schodů, po jejichž 323 stupních vystoupáme na vrchol Svaté Hory krytým 
460 metrů dlouhým schodištěm, vybudovaným kolem roku 1730. Na místě 
nynějšího chrámu, pojatého jako mariánský hrad – byl postaven v letech 
1660 až 1673 – stála již v roce 1260 mariánská kaple. V 15. století tu byl 
malý kostelíček s věží a zvonem, kde byla již tehdy uctívána dřevěná socha 
Panny Marie s Ježíškem.
Město Příbram nabízí prohlídku největšího hornického muzea v ČR, zalo-
ženého v roce 1886. Obsahuje šedesát stálých expozic v bývalých dolech 
ve městě (hornický skanzen Březové Hory) a jeho okolí (např. Památník 
Vojna – kam už jsme vás pozvali na výlet v únoru 2009). Mapuje dějiny 
hornictví a hutnictví od dob pravěku až do současnosti. Lze vstoupit do 

Poutní místo Svatá Hora se nachází ve výšce 580 metrů nad mořem.

podzemí, navštívit hornický domek, vodní kolo, strojovnu, kovárnu a cá-
chovnu. Jednou z největších atrakcí je však jízda důlním vláčkem. Od lis-
topadu do března je tu otevřeno od úterka do pátku, v ostatních měsících 
až do neděle.
Do Prahy se lze vrátit opět vlakem z nedalekého nádraží – odjezd z Příbra-
mi v 17.01 hodin bez přestupu nebo v 18.09 hod. s přestupem v Berouně.
Šťastnou cestu!
Za tip na tento výlet děkuji paní Haškové!

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

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

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

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

• 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

• Masážní služby – klasické, sportovní masáže, indická masáž 
hlavy, Breussova masáž páteře, čínská masáž Tuina v salonu Hóra, 
Makovského 1177, Řepy nebo u klienta. Tel.: 774 233 544

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

• 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

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

• Jazykové kurzy v Řepích v Centru vzdělávání pro dospělé, děti, 
seniory, kurzy s hlídáním – angličtina, němčina. Dále počítačo-
vé kurzy, doučování předmětů ZŠ, SŠ i VŠ, překlady a tlumočení. 
www.jazykovykurz.cz Tel.: 235 300 455, 608 209 354

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

• VÝUKA ITALŠTINY – INFORMACE Tel.: 723 566 250

• Autoservis Auto STM nabízí tyto práce a služby: výměna filtrů,
brzd. destiček, oleje, příprava a vyřízení STK včetně emisí, servis 
vozů na plyn (CNG, LPG), pneu servis. Do Blatin 373 (areál PHL), 
Zličín. Tel.: 777 307 583, Email: autostm@centrum.cz

SLUŽBY • PŘESTĚHOVÁNÍ SLUŽEB: pedikúra, manikúra, kadeřnictví 
z Nevanovy 1070/35 do nově otevřeného salonu BEAUTYFA, 
Flöglova 1503/1, Praha 5 (bus 225, M-Stodůlky)
 Pedikúra: Zuzana Tel.: 604 839 078 
 Kadeřnictví: Soňa Tel.: 606 379 780

• Pohlídám Vám Vaše děti, kteréhokoliv věku. Tel.: 721 115 048

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

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

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

• Výuka ČJ pro žáky ZŠ a cizince. Tel.: 608 842 587

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

• STUDENT VŠ DOUČÍ ANGLIČTINU A NĚMČINU AJ – držitel FCE
certificate, NJ – zkušenosti z pobytu ve Vídni. Praxe s výukou 
dětí i dospělých. Vyučovací hodina 200 Kč Tel.: 721 668 051

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

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

• Vyměním státní byt 2+kk, 45m2, Praha 5, 2 minuty MHD + 
obchody za 3+1 v Řepích, doplatek dohodou. Tel.: 608 807 278

• Vyměním 3 + 1 v OV po rekonstrukci, 2. p., v Řepích za 4 + 1 
a doplatek. Tel.: 723 256 213, e-mail: semerakl@seznam.cz

BYTY

• Do ordinace kardiologie na poliklinice Žufanova přijmu 
zdravotní sestru nejlépe na celý úvazek. 
E-mail: pavel@vodarek.cz Tel.: 604 970 134

• Prodám sousedící stavební pozemky na Sedlčansku, 
1 700 a 1 900 m2, el. proud. Cena 285 CZK/m2. 
Kontakt e-mail: info@dominex.cz  Tel.: 602 481 527

OSTATNÍ

Zde může být vaše inzerce

Plošná inzerce Cena bez DPH Cena vč. 20% DPH
1 modul 700 Kč 840 Kč
2 moduly  1 050 Kč 1 260 Kč
3 moduly  1 350 Kč 1 620 Kč
4 moduly  2 200 Kč 2 640 Kč
6 modulů  3 500 Kč 4 200 Kč
9 modulů  5 200 Kč 6 240 Kč
1/2 strany  7 000 Kč 8 400 Kč
celá strana 14 000 Kč 16 800 Kč

Řádková inzerce
1 řádek = 60 znaků včetně mezer stojí 80 Kč bez DPH (96 Kč s DPH).

Chcete u nás inzerovat?
Uzávěrka pro příjem inzerce vždy 9. dne předcházejícího měsíce, tzn. 9. úno-
ra pro březnové vydání. Další informace včetně kompletního ceníku získáte 
na tel.: 234 683 544, 234 683 511, 720 524 688, www.repy.cz (v sekci Řep-
ská sedmnáctka) nebo e-mailem: redakce@repy.mepnet.cz.

Každý čtvrtý inzerát v řadě vám otiskneme s 50% slevou!

1 modul

Rozměry inzerce najdete na www.repy.cz

OHLÉDNUTÍ ZA NADÍLKOU

OTÁZKY PRO ZASTUPITELE
MIROSLAVA BARTOŠE

VELKÝ EPSKÝ BÁL: 22. LEDNA

PhDr. ALAN GINTEL:
KAŽDÝ DEN MUSÍME N CO VY EŠIT

SOFTBALLISTKY V EXTRALIZE

Pour 
Féliciter 

2011

LEDEN 2011
* RO NÍK 17 sedmnáct

ka
sedmnáct

ka
MĚSÍČNÍK PRAHY 17 * ZDARMA

Domov sv. Karla Boromejského v Praze přijme 
zkušeného lékaře na lůžkové oddělení, výhledově na pozici vedoucího lékaře. Atestace v oboru 
interna, všeobec. lékařství nebo geri atrie, dobrá znalost PC. Hledáme lékaře, který bude motivo-
vaný ochotou sloužit rád seniorům, s laskavým a trpělivým přístupem k nemocným i rodinným 
příslušníkům, s osobním nasazením, schopností tolerance a týmové spolupráce. Nabízíme velmi pěkné 
a moderní prostředí, přátelskou atmosféru sehraného kolektivu, vysoce profesionální i lidské vedení 
lékařského a ošetřovatelského týmu a dobrou pověst zařízení s perspektivou dalšího rozvoje.

Více na www.domovrepy.cz, 
kontakt: Sestra Konsoláta 776 257 911, CV prosím na konsolata@domovrepy.cz

Kompletní správa nemovitostí
Specializace na účetnictví pro společenství vlastníků a bytová družstva

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

EKO-Kopecký, s.r.o.  •  Na Chobotě 1344/4, Praha-Řepy  •  Telefon: 777 151 141, 777 151 142
E-mail: ak.eko1@volny.cz; kopecky@eko-kopecky.cz  •  www.eko-kopecky.cz

• Daňové přiznání, daňová evidence a účetní služby. 
 Tel.: 606 260 682, www.ucetni-praha.cz
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AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2011

v ceně 150 Kč

+

Žalanského 52a/1674Žalanského 52a/1674

Praha 17-ŘepyPraha 17-Řepy

www.sporting-apis.czwww.sporting-apis.cz

Tel: 606 489 477, 235 311 230Tel: 606 489 477, 235 311 230

 SQUASH POSILOVNA
 klimatizované kurty trenérské služby

 AEROBIK, PILATES, POWERJOGA ZUMBA, SPINNING

 MASÁŽE SOLÁRIUM
 klasické, lávové, havajské prodej sol. kosmetiky

KONZOLE

BYTOVÝ TEXTIL

VÝROBA DEK a POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
MATRACE

OPRAVY OBUVI

Potřebujete funkční konzole?
KONZOLE
(umělé, hliníkové, dřevěné; zaměření, 
demontáž starých, montáž nových)

DOPRAVA

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

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)

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

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

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.

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

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
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Úklid paneláků, kanceláří, škol!
Provádíme pravidelný úklid společných prostor ve vašem domě. 

Dále uklízíme kancelářské prostory a školy. 
Ceny po vzájemné dohodě. SPOLEHLIVOST!

Tel.: 608 072 360 e-mail: vbaca@chello.cz

Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

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

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

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

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

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské,truhlářské,montážní práce

přeprava osob 6+1 nebo nákladu
časově se přizpůsobím (i víkendy)

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

www.falomeubytovani.cz
Tel. 775 343 393

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

Zájmové prográmky již od 1,5 roku
Provoz denně Po–Pá 7.30–18.00 hod.
Celodenní stravování
Víkendové řádění
Prázdninový provoz
Individuální přístup k dítěti
Výuka angličtiny
Bezkonkurenční ceny již od 40 Kč/hod.

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.modrinek.cz

PRVNÍ
HODINA
ZDARMA

d

ět
ské studio

d

ět
ské studio

604 433 057

OVOCNÁ 1072/26 
160 00 PRAHA 6

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

Řeznictví U Václava
Nejlepší řezník v Řepích

Španielova 1378 – Blatiny
Po–Pá  8–18 hod.

So  8–12 hod.
S tímto inzerátem 10% sleva!
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Držitel profesního certifikátu Asociace realitních kanceláří České republiky.

Chcete prodat, vyměnit či pronajmout svůj byt?

Váš realitní soused 
s perfektní znalostí lokality!
3 důvody proč se obrátit na Absolut Real:
1. Poskytujeme kompletní servis v rámci zprostředkování prodeje či koupě nemovitostí.
2. Sídlíme přímo v Řepích - perfektně se orientujeme v dané lokalitě.
3. Jsme přímý smluvní partner ČSOB, Hypotéční banky a České spořitelny. 

SPECIALISTA NA ŘEPY

Absolut-Real s.r.o.
Nevanova 37, 163 00 Praha 17-Řepy

(naproti supermarketu Billa)
Tel: 608 972 016

E-mail: absolut@absolut-real.cz

www.absolut-real.cz

Byt 4+1/L v OV, 98 m2, 2.p. (7). Dům je po cel-
kové renovaci. Má plastová okna, zasklenou 
lodžii (6,5 m2), sklep (4,6 m2) a je v udržova-
ném stavu, před rekonstrukcí. Nová kuchyň.

4+1/L
ŠPANIELOVA UL.

Byt 2+kk/L, ul. Makovského. V bytě zděná 
koupelna a WC, plastová okna, nová ku-
chyňská linka, šatní skříň a úložné prostory. 
OV, velká lodžie je zasklená a zateplena.

PRODÁNOPRODEJ
Byt 3+kk + parkovací stání + zahrada + 2x 
sklep v cihlovém domě, 1. p. řadového 
domku. Byt 94 m2, zahrada 143 m2. Nová 
kuchyň. Volné ihned. Poplatky 4 000 Kč.

Byt 2+kk je před rekonstrukcí a má plochu 
43,5 m2, 9. p. V předsíni je skříň a botník.       
V koupelně vana a WC, zděné jádro, kera-
mické obklady, dlažba. Okna původní. OV.

Cihlový byt 3+kk/G/sklep v  novostavbě, 
1.p. (8), plocha je 78 m2 + balkony 13,5 m2. 
Plovoucí podlahy, dlažba, vestavné skříně, 
nová kuchyň. linka. Orientace jih a východ.

3+KK/G/2×B
SKUTECKÉHO UL.PRODEJ 3+KK+PARKOVÁNÍ

NA FIALCE IIPRODEJ

Byt 3+kk/L, 68 m2, v OV, 10. p. (11).  Nemo-
vitost je po částečné rekonstrukci,  zděné 
jádro, zasklená lodžie, plastová okna, ve-
stavné skříně, bezpečnostní dveře.

3+KK/L
MAKOVSKÉHO UL.

Hledáme 
pro své klienty 

byty 2+kk, 3+kk.

NABÍDNĚTE, PROSÍM.

Tady 
může být 
VÁŠ BYT.

2+KK
ŠIMONOVA UL.PRODEJPRODEJ
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