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Vážení čtenáři,
přemýšlel jsem, jak pojmu tento úvodník. Únor, to je zima – takže sáňkování, koulovačka, sněhuláci. 
Pohled z okna,  lehký úsměv na tváři. Je nějaký zvláštní rok. Sníh? Nesmysl! Ten vám tedy neslíbím. 
Co vám však můžu slíbit, je zcela nová a zase o něco „tlustší“ Řepská sedmnáctka, kterou dostanete 
za pár měsíců do schránek. Více fotek, informací, zábavy. Mnoho důležitých zpráv z domova i ze za-
hraničí. No, to jsem se nechal trochu unést, zahraniční informace tam nebudou. Zato tam bude více 
prostoru pro vaše názory! Takže slibuji: Máte se nač těšit.

Za redakční radu Pavel Maxa,
předseda
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Úřední hodiny 
Úřadu MČ Praha 17
Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121:
Pondělí 8.00–12.00 / 13.00–17.30 hodin
Středa 8.00–12.00 / 13.00–18.30 hodin
Pátek 7.30–11.00 hodin

Ověřování – Czech POINT  Žalanského 291:
Pondělí 7.30–12.00/13.00–17.30 
Úterý 7.30–12.00/12.30–15.00
Středa 7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek 7.30–12.00/12.30–15.00
Pátek 7.30–12.30
Czech POINT  Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

Informace na tel. 234 683 111
nebo na www.repy.cz

Kam za kulturou • Kam za kulturou
•Kulturní středisko Průhon
Pořady pro děti 
(Vždy v sobotu od 16 hodin, vstupné 40 Kč)
 4. 2.  Fimfárum. Pohádka podle úspěšné knižní 

předlohy Jana Wericha, pro děti i dospělé, 
s písničkami trojice Voskovec + Werich + Je-
žek v podání Hynkova divadla.

 11. 2.  Zvědavé slůně: Pohádka podle bajky „Jak 
slon ke dlouhému chobotu přišel“. O zvěda-
vém slůněti a jeho kamarádech. Loutkové 
divadélko Kováček.

 25. 2.  Zvířátka a loupežníci: Pohádka plná zvířá-
tek a čtyř vykutálených loupežníků. Loutkové 
divadlo Vysmáto.

Pro školy i pro veřejnost
 28. 2.  České pověsti: Loutkové divadlo Evy 

Hruškové. Spoluúčinkuje Jan Přeučil. V 8.30 
a 10 hodin.

Pořady pro dospělé 
 4. 2.  Nebe na zemi aneb Andělský bál na Průho-

nu. K tanci zahraje swingová skupina orches-
tru Václava Vomáčky. Ke karnevalovému reji 
jistě přispějí také sami návštěvníci – očeká-
vají se andělé i čerti, protože v nebi i na zemi 
platí, že kde je anděl, je i satan… Připravuje 
se zábavná tombola z darů nebes i vašich, 
domácí bufet bude otevřen. V 19.30 hodin. 
Vstupné 90 Kč (vstupenky doporučujeme 
zakoupit předem). 

 8. 2.  Poslední forbína V+W: Záznam posledního 
setkání dvou legendárních přátel Voskovce 
a Wericha ve Vídni koncem září – začátkem 
října 1974. Tvůrci představí a pokřtí nové 
dvoualbum, které vychází v Supraphonu, 
jehož editorem je Naďa Dvorská a Karel Koliš. 
Na večeru zazní ukázky z vydávaných CD, 
dozvíte se, jak záznam vznikl, bude se vyprá-
vět a vzpomínat. Písničky V+W a Jaroslava 
Ježka zazpívá Zdenka Lorencová, večerem 
bude provázet Honza Dobiáš. V 18.30 hodin. 
Vstupné 50 Kč.

 15. 2.  Chudinkové: Další koncert oblíbené tramp-
ské kapely, na němž se představí také hudeb-
ní skupina Cestáři. V 19.30 hodin. Vstupné 
70 Kč.

 17. 2.  Taneční kavárna: Se Sparťankou, pro mladé 
duchem, srdcem i věkem. V 16 hodin. Vstup-
né 40 Kč.

 22. 2.  Národní parky západu USA, 2. část: Dia-
projekce a vyprávění z cesty po Spojených 
státech zaměřená na přírodu a skalní brány 
v Arches. Doplněno autentickou muzikou, 
natočenou přímo na místě. Připravil Miroslav 
Deneš. V 18.30 hodin.Vstupné 50 Kč.

Výstava
1.–25. 2 . Kateřina Šťastná: Krajiny (obrazy). Verni-

sáž výstavy 1. 2. v 18.30 hodin.
Výstava je otevřena všední dny od 10 do 20 hodin, 
v sobotu v době programu.

Akce v sokolovně
 25. 2.  Řepský karneval: Výlet do světa pohádek 

a fantazie. Pořádá Společnost pro 
obnovu řepských tradic. V 19 hodin. 
Vstupenky v Lidové cestovní agentuře.

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

e-mail: ks-pruhon@volny.cz

•Domov sv. Karla Boromejského 
 1. 2.  Co je člověk: Slavnostní zakončení jubilejní 

výstavy obrazů a kreseb ak. malířky Marie 
Tefrové. Refektář, v 16 hodin. Vstupné dobro-
volné.

 8. 2.  Finanční gramotnost: Přednáška pod 
záštitou společnosti BraVona. Refektář, 
v 15 hodin. Vstup volný.

 10. 2.  Benefiční koncert ke Světovému dni 
nemocných: Miloslav Šimek – varhany, Petr 
Mojzeš – housle, Robert Jirásek – tenor. Na 
programu: J. S. Bach, A. Dvořák, C. Franck, 
C. Saint-Saëns, W. A. Mozart, Ch. Gounod aj. 
Kostel sv. Rodiny, v 16.30 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

Výtěžek z koncertů je příspěvkem do veřejné sbírky, 
která byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu 
Domova. Zájemci o zasílání kulturních programů 
a aktualit z Domova se mohou přihlásit na e-mailu: 
kultura@domovrepy.cz.

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, Pra-
ha-Řepy, tel. 277 003 564, 774 401 337,

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

•Kulturní dům Bílá Hora 
 4. 2.  Setkání s muzikálovými fanoušky a přáteli 

Františka Pytlouna. V 19 hodin.
 24. 2.  Jazzový večer s kapelou Jiřího Chvojky. 

Ve 20 hodin.

Kulturní dům Bílá Hora
ul. U Kulturního domu, Praha-Řepy.Foto: -akraj-
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Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

obracíte se na mne s dotazy, na kdy je plá-
nována generální oprava dráhy na Letišti 
Praha-Ruzyně. První etapa rekonstrukce by 
měla být zahájena 15. května a ukončena 
8. srpna. To znamená, že nás čekají tři per-
né měsíce, kdy si od hluku z přistávajících 
a startujících letadel moc neodpočineme.
Uvědomujeme si, že pro mnohé z nás to 
nebude doba příjemná. Z tohoto důvodu 
Městská část Praha 17 opět požádá Letiště 
Praha, a. s., o finanční podporu jako kom-
penzaci za toto období.
V minulých letech jsme z této podpory moh-
li financovat například výměnu oken v MŠ 
Španielova a Bendova, revitalizovat území 
podél ulice Plzeňská a rekonstruovat dětská 
hřiště v Řepích. Konkrétně v roce 2011 jsme 
od Letiště Praha, a. s., získali 2 836 000 Kč, 
v roce 2010 to bylo 2 836 000 Kč, v ro-
ce 2009 pak 2 836 000 Kč, v roce 2008 jsme 
obdrželi dar ve výši 3 325 000 Kč.
Hluk z letadel nevnímají negativně jen 
někteří dospělí, ale i děti. Proto jsme se 
letos rozhodli požádat o podporu projektu 
určeného žákům řepských základních škol. 
V této souvislosti bych chtěla upozornit, že 
do těchto ZŠ docházejí děti bydlící na sídlišti 
i ve starých Řepích. Cílem projektu je umož-
nit žákům v rámci výuky cizích jazyků krát-
kodobý pobyt v zahraničí. Pro kvalitu výuky 
i pro motivaci žáků je to metoda efektivní, 
ale nemáme na ni dostatek finančních pro-
středků. V horních starých Řepích je jednou 
z  lokalit nejzatíženějších letadlovým pro-
vozem ulice Opuková. Sídlí tu jedna z našich 
mateřských škol. Dalším naším záměrem, 
který by měl kompenzovat zmíněné zatíže-
ní, je rekonstrukce zahrady u této školky.
Vážení čtenáři, oprava dráhy bude pokračo-
vat i v roce 2013. Přivítáme od vás tipy na 
další projekty.  Bc. Jitka Synková

Městská část opět podpoří kulturu a sport
Dotaz: Mohou letos organizace, které se věnují mládeži, sportu a pořádají kulturní nebo sportov-
ní akce v naší městské části, opět požádat o finanční podporu? 

Dotaz dorazil do redakce právě včas! Městská 
část Praha 17 bude opět rozdělovat část finanč-
ních prostředků z odvodu výtěžku z provozování 
výherních hracích přístrojů na území Řep za rok 
2011. Podpoříme – formou peněžního daru nebo 
neinvestičního příspěvku – neziskové organiza-
ce, občanská sdružení a obdobné organizace, 
které se věnují rozvoji v oblasti sportu, kultury 
a nabízejí aktivity pro volný čas dětem a mládeži 
v Řepích.

Jak požádat o podporu
•  V žádosti uveďte výši požadovaných finanč-

ních prostředků včetně položkového rozpisu, 
který bude charakterizovat užití prostředků. 

•  K žádosti přiložte doklad o právní subjekti-
vitě organizace – zpravidla doklad o vzniku 
občanského sdružení, který obsahuje název 
sdružení, adresu sídla, IČ, bankovní a telefon-
ní spojení.

Kam doručit žádost
Žádost o finanční prostředky spolu se zpra-
covaným rozpisem na jejich užití předejte do 
podatelny úřadu, případně zašlete poštou, 
nejpozději do 31. 3. 2012. 
Adresa:  Úřad městské části Praha 17, 

oddělení správy daní a poplatků, 
Žalanského 291, 163 00 Praha 6. 

Poskytnutí finančních prostředků je vázáno na 
rozhodnutí rady městské části a případně za-
stupitelstva. Organizace, kterým bude finanční 
podpora odsouhlasena, budou k podpisu smlou-
vy vyzvány telefonicky nebo písemně. Přehled 
o vyúčtování získaných finančních prostředků 
pak musí zaslat na Úřad m. č. Praha 17 nejpoz-
ději do 31. 3. 2013. 
Kompletní informace na www.repy.cz (úřední 
deska).

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Výzva řepským lékařům, 
zdravotnickým a sociálním zařízením
Na základě požadavků občanů připravujeme aktuální seznam lékařů, zdravotnických a so-
ciálních zařízení působících v Řepích. 
Bude zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 17 a také v Řepské sedmnáctce. 
Zájemci, ozvěte se nejpozději do 29. února 2012 naší redakci! Tel. číslo: 234 683 544, e-mail: 
simovaj@repy.mepnet.cz.

Dotace je na účtu
V září roku 2010 jsme vás informovali, že Městská 
část Praha 17 zrealizovala projekt Snížení ener-

getické náročnosti Mateřské školy Brunnerova, 
na který získala dotaci v rámci vyhlášené výzvy 
Operačního programu Životní prostředí. Před-
mětem podpory byla realizace úspor energie ob-
jektu školky spočívající v zateplení vnějších stěn 

budovy a střechy.

Teprve nyní, po více 
než dvou letech ná-
sledné administrace 
spojené se schválením 
žádosti, jsme obdrželi 
na účet Městské části 
Praha 17 finanční pro-
středky poskytnuté ze 
Státního fondu život-
ního prostředí ve výši 
130 100 Kč a z pro-
středků Evropské unie 
ve výši 2 212 000 Kč.

Bc. Eva Vernerová,
kancelář starostky

E V R O P S K Á  U N I E

Evropský fond pro regionální rozvoj

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu,

vzduch a přírodu

Foto: -akraj-

Na snímku MŠ Fialka v Brunnerově ulici po zateplení
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 8. ÚNORA A 4. DUBNA V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova čp. 1139, Praha-Řepy

S výstavbou protihlukové zdi na Slánské – od křižovatky s ulicí Čistovická  
směrem k sídlišti – se nepočítá.

Foto: -akraj-

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

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Bere na vědomí: 
•  zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I.–III. čtvrt-

letí roku 2011.
Schvaluje: 
•  návrh rozpočtového provizoria Městské části Praha 17 na období le-

den–únor 2012;
•  ukončení prodeje bytového panelového domu – II. etapy v ulici Vond-

roušova čp. 1154–1160 včetně zastavěných pozemků v k. ú. Řepy.

Rada MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s bezúplatným poskytnutím dvou tělocvičen včetně zázemí v ZŠ 

genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici pro Mistrovství Čech v benčpresu 
mužů a žen (4. 2. 2012); 

•  s využitím koncepce „Analýza a návrh optimalizace rozmístění laviček 
na sídlišti Řepy“ jako výchozího otevřeného dokumentu pro postup-
nou realizaci obnovy laviček včetně optimalizace jejich rozmístění.

Schvaluje: 
•  rozšíření obsahu Řepské sedmnáctky.
Nesouhlasí: 
•  s výstavbou protihlukové zdi v  úseku ulice Slánská od křižovatky s uli-

cí Čistovická k prosklenému tunelu.

Bere na vědomí: 
•   toto složení školských rad pro období 2012 až 2015:

Základní škola genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139:
Za rodiče: paní Jana Linhartová a paní Milena Tomková. 
Za pedagogy: PhDr. Hana Tenglerová a Mgr. Hana Veselková.
Základní škola Jana Wericha, Španielova 19/1111:
Za rodiče: pan Michal Marek a pan Filip Navrátil, MSocSc. 
Za pedagogy: Mgr. Olga Borkovcová a Ing. Jitka Machálková.

Bc. Eva Vernerová, kancelář starostky

Mobilní kancelář Pražské plynárenské
Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dce-
řinou společností Měření dodávek plynu, a. s., 
a Městskou částí Praha 17 nabízí odběratelům 
zemního plynu novou službu – tzv. mobilní ob-
chodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stáva-
jící i potenciální zákazníci Pražské plynárenské 
mohou vyřídit záležitosti související s odběrem 
zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst 
v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávko-
vém automobilu VW Transporter, označeném 

logem Pražské plynárenské, stojícím na par-
kovišti u Úřadu MČ Praha 17-Řepy v Žalanské-
ho ulici čp. 291/12b.

Termíny přistavení:
• 1. 2. 2012 od 10.30 do 13.30 hod.
• 7. 3. od 14.30 do 17.00 hod.
• 10. 4. od 8.00 do 11.00 hod.
• 17. 5. od 12.00 do 14.30 hod.
• 20. 6. od 10.30 do 13.30 hod. 
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující 

služby: zahájení, převod a ukončení odběru zem-
ního plynu, změny smluvního vztahu (způsobu 
placení, zasílací adresy, jména atd.), převzetí 
reklamace, výměnu, kontrolu a zaplombování 
plynoměru, informace k otázkám, souvisejícím 
s dodávkami zemního plynu, tiskopisy a infor-
mační brožury.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané 
přilehlých obcí a částí Prahy. 

Bližší informace na tel. číslech: 267 175 174 
a 267 175 202, www.ppas.cz.

-red-

*  Parkoviště v ulici Drahoňovského: 1. 3., 14. 6.
*  Parkoviště u křižovatky ulic Hofbauerova – Ža-

lanského (u prodejny): 23. 2., 10. 5. 2012

Přistavování velkoobjemových kontejnerů 
(VOK) je financováno Magistrátem hl. m. Prahy. 
Pro 1. pololetí roku 2012 byla pro MČ Praha 17 
stanovena kvóta 75 VOK. Stav aktualizujeme 
průběžně. Jisté je, že počty těchto kontejnerů 
budou v roce 2012 nižší než v minulém roce.
Kontejnery budou přistavovány vždy od čtvrt-
ka mezi 6. a 14. hodinou, budou přistaveny do 

doby, než se vyčerpá kvóta 6 ks VOK na jedno 
stanoviště. Poté bude svoz ukončen. Není tedy 
zaručeno, že kontejnery budou stát na místě 
až do soboty.
Prosíme občany, aby velkoobjemové kontejnery  
nepřeplňovali.
Informace o termínech přistavení VOK jsou ak-
tuálně na internetových stránkách MČ Praha 17 
www.repy.cz.

Odbor životní prostředí a dopravy
MČ Praha 17

✂ ✂
Kdy a kde budou 
letos kontejnery
*  Křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu a U Borovi-

ček: 29. 3., 31. 5. 2012
*  Křižovatka ulic K Trninám a Laudova – parko-

viště: 5. 4., 28. 6.
*  Parkoviště u prodejny Bílý beránek – ulice Ší-

mova: 15. 3., 21. 6.
*  Parkoviště v ulici Na Moklině (restaurace U ha-

siče): 26. 4.

4 Z RADNICE



Martin Marek (34)
•  Jako radní působí od roku 2010 (ODS).
•  Vzdělání: SOŠ dopravní
•  Ženatý, dvě děti - dvojčata (4)
•  Hobby: squash, snowboard a dvojčata ☺
•  V Řepích žije od roku 2003.

Jak dlouho působíte v politice?
V občanské demokratické straně působím od 
roku 2003, to mi bylo šestadvacet. Tahle pra-
vicová strana pro mne byla jediná volba, tím 
se netajím. V té době byla ODS „na výsluní“ a je 
tomu tak vlastně pořád. To, že ji právě provázejí 
určité problémy, je asi normální – je to přece jen 
největší pravicová strana u nás a politických ri-
valů máme jistě mnoho.

Jak jste prožíval zprávu, že jste v komunálních 
volbách uspěl?
Já jsem neuspěl jako osoba, ale v rámci strany. 
Na kandidátce jsem byl na třetím místě, takže si 
troufám říct, že jsem byl na volitelném místě. 

Mluví se o vás jako o radním, který ne-
rad papíruje a je to myšleno pochval-
ně...
Nesmírně mne baví, když nám občané 
napíšou, že „je někde něco špatně a zda 
by s tím něco nešlo udělat“ a zároveň 
nabídnou řešení. Já nemám rád dlou-
hé dopisování. Nejradši se s nimi sejdu 
a o problému popovídám. Leckdy se sta-
ne, že informace v dopisu nevyzní úplně 
přesně tak, jak ji myslel pisatel. 
Osobní setkání preferuju. A navíc – čas-
to zabrousíme k úplně jinému tématu 
a já se tak dozvím spoustu zajímavých 
postřehů, podnětů pro naši další práci. 
Kolikrát si pak řeknu: Ano, vždyť je to 
opravdu špatně! Jak to, že jsme si toho 
nevšimli? Jak to, že jsme to nevníma-
li!? Z toho jsem upřímně nadšený. Těší 
mne, že často nejde jen o bručouny, ale 
o lidi, kteří přemýšlejí o řešení problémů 
a přijdou s nápadem. Neřeknou jen: „Já 
nevím, jak to vyřešit. To je vaše práce!“ 
A věřte mi, že mám pokaždé opravdu 
dobrý pocit, když se nám podaří něco 
zlepšit.

Můžete zmínit nějaký konkrétní příklad?
Třeba hřiště v ulici Bazovského. Jeden občan 
mne dlouhodobě bombarduje e-maily, „ať s tím 
něco uděláme“, že měl představu, že tam lidé 
budou hrát tenis, a ne fotbal. Vysvětluji mu, že 
jde o víceúčelové hřiště a lidem nejde nařizovat, 
jaký sport tam mají provozovat. Marně jsem ho 
žádal o osobní setkání, že za ním zajdu domů. 
Tvrdí, že všichni okolní obyvatelé jsou naštva-
ní. Ale já o tom nejsem přesvědčen. Mluvil jsem 
s maminkami, které jsou rády, že na svoje děti 
vidí z okna. Primárně si musíme uvědomit, že 
Řepy jsou z velké části sídliště, přece nebudeme 
situovat všechna dětská hřiště mimo obytnou 
zástavbu, to je nesmysl. Nikdo z rodičů nebude 
ochoten vodit děti na hřiště přes půl sídliště. 
A navíc - hřiště tady na sídlišti vždycky byla, 
žádné z  nich nebylo postaveno nově, byla jen 
zrekonstruovaná, kromě hřiště pro dospělé v za-
hradě u Mateřského centra Řepík v Bendově uli-

nepřipadá, že je v Praze. Byl bych rád, kdyby se 
nám tam podařilo vybudovat lanový park a zóny 
pro piknik. Ale všechno „je to o penězích“!

Na některých hřištích mládež v nočních hodi-
nách opravdu dělá binec.
Je třeba, aby rušení nočního klidu lidé strážní-
kům nahlásili. Když na základě stížnosti občanů 
kontaktujeme městskou policii, řeknou nám: 
„My o tom nevíme“. Věřím tomu, že když měst-
skou částí strážníci jen projíždějí, bez konkrét-
ního hlášení, tak si toho nevšimnou. Musím upo-
zornit, že v noci k nám jezdí jedno auto městské 
policie ze Stodůlek, má na starosti také Zličín 
i Sobín. 
Mám osobní zážitek, když jsem u nás na hřišti 
ve Vondroušově ulici před časem v nočních ho-
dinách „umravňoval“ hlučící mládež tak kolem 
pětadvaceti let. Vysvětlil jsem jim, že nás ruší 
a čekal, ze které strany přijde první rána. Řekli 

Otázky pro zastupitele Martina Marka

mi: Jo, máš pravdu. A od té doby chodí večer ji-
nam. Musím dodat, že jsem s nimi jednal slušně.

Taky je třeba dodat, že měříte 193 cm a nejste 
žádné tintítko! Ale souhlasím, že „se slušnos-
tí nejdál dojdeš“.

Myslím si, že když dotyčný není úplný 
hlupák, tak se s ním dá slušně domluvit.

Na radnici působíte již druhým rokem. 
Můžete říci, co vás nejvíc překvapilo?
To, jak funguje radnice, se pochopí doce-
la rychle. Během pár měsíců. Překvapilo 
mne ale, že mnoho věcí dlouho trvá, což 
jsem dřív nechápal a přišlo mi to zvlášt-
ní. Dneska už vím, že veškeré procedu-
rární postupy se musí dodržovat. 
Například si vezměte prodej prázdné-
ho bytu při privatizaci bytového fondu 
městské části. Odbor správy obecního 
majetku (osom) předloží radě návrh na 
prodej bytu. Rada městské části se schá-
zí každých 14 dnů, pokud se nevyskytne 
něco závažného. Rada záměr prodeje 
bytové jednotky schválí a postoupí věc 
zastupitelstvu, které se schází jednou 
za dva měsíce. Zastupitelstvo zpravidla 
prodej schválí a pak teprve může osom 
vypsat výběrové řízení na prodej bytu. 
Tato informace musí viset na úřední 
desce 15 dnů. Pak přijdou nabídky, kte-
ré vždy otevírá majetková komise, jež 
je vyhodnotí dle výše nabídnuté ceny. 
Pak osom na návrh majetkové komise 

vyhotoví předklad do rady městské části, kde se 
schválí prodej bytové jednotky té a té osobě. To 
může trvat třeba čtyři měsíce...

Ve vaší kompetenci je životní prostředí v Ře-
pích. Na co si vám lidé nejvíce stěžují?
Nějak jsem nezaznamenal, že by si lidé na něco 
opakovaně stěžovali. Mne osobně dost trápí tu-
nel na Slánské. Je v dezolátním stavu, dokonce 
si troufám říct, že skoro v havarijním, a mimo to 
zcela jistě již neplní svoji původní funkci. V tom-
to duchu jsem obdržel i vyjádření z Magistrátu 
hl. m. Prahy. Nicméně o rekonstrukci magistrát 
zatím nerozhodl, je to přece jen investice za 
80 milionů korun. V té souvislosti mne napa-
dá: Na kolik je asi ceněno naše zdraví... Vedení 
městské části bude v této věci samozřejmě i na-
dále intenzívně jednat.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

ci. Udivuje mne, že když byla ta hřiště v hrozném 
stavu, tak to nevadilo.

Protože tam nikdo nechodil a okolobydlící 
měli klid.
Přesně tak. Je pravda, že přes léto, kdy jsou 
hřiště v obležení, tam křik je. Ale chceme tam 
raději lavičky, aby tam lidé krmili holuby? Ne, 
myslím, že to takhle má být. My dospělí jsme 
taky přece byli malí a potřebovali jsme si někde 
hrát!  Chápu, že s měnícím se věkem člověk mění 
priority. Kdo má malé děti, je rád, že je v Řepích 
tolik skvělých lokalit právě pro ně. Budujeme 
také odpočinkové zóny pro ty, kteří chtějí mít 
klid. Je tu lesopark na Fialce, kde si člověk ani 

Místostarosta Martin Marek v roli oddávajícího

Foto: Ing. Lubomír Němejc
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Pracoviště Úřadu práce ČR pro vyplácení sociálních dávek sídlí i v Řepích, 
v Bendově ul. 1121, vstup vchodem do Centra sociálně zdravotních služeb.

Foto: -akraj-

Hřiště u Mateřského centra Řepík v Bendově ulici patří k nejoblíbenějším.

Foto: Martin Marek

Jaké mají plány
Aktivity Odboru životního prostředí a dopravy MČ Praha 17 jsou pravděpodobně nejví-
ce „na očích“ řepské veřejnosti. Všímáme si a oceňujeme, že se životní prostředí v naší 
městské části vylepšuje, i když kritické hlasy také nechybí. Jaké jsou nejbližší plány 
pracovníků odboru?

Pro rodiče i děti
Mezi nejoblíbenější hřiště v Řepích patří zahra-
da u Mateřského centra Řepík v Bendově ulici. 
Na žádost rodičů zde byly vloni instalovány další 
herní prvky pro děti a cvičební prvky pro dospělé 
byly soustředěny do jednoho místa. Jde o jedi-
né hřiště v naší městské části, které je vybaveno 
toa letami. Vadou na kráse jsou teď snad jen pří-
střešky proti slunci. „Chceme toto hřiště vybavit 
novými altány, protože si uvědomujeme, že ny-
nější jsou již zastaralé. V současnosti hledáme 
ten nejlepší typ, rádi bychom, aby šlo o moderní 
prvek. Předpokládáme, že by k instalaci došlo 
před létem,“ vyjádřil se vedoucí odboru životní-
ho prostředí a dopravy RNDr. Milan Svítek.

Pro skejťáky
O tom, že je v plánu výstavba skateparku (ve dle 
fotbalového hřiště), jsme vás už informovali. 
„V současné době zpracovává firma MysticCon-
structions, spol. s  r. o. projektovou dokumen-
taci, včetně stavebního povolení. Okamžitě nato 
bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele 
stavby. Pokud vše půjde ‚hladce‘, stavbu mů-
žeme zahájit na začátku léta,“ plánuje vedoucí 
odboru RNDr. Svítek.

Pro psy i pro páníčky
Mnozí páníčkové v naší městské části postrádají 
prostor se cvičebními prvky pro pejsky. „V sou-
časné době tipujeme lokality, kde by bylo možno 
několik takových prvků instalovat. Uvažujeme 
o prostoru v blízkosti konečné tramvají – u kři-
žovatky ulic Na Chobotě a Engelmüllerova, 
naproti plánovanému skateparku, anebo o le-
soparku na Fialce,“ sdělil vedoucí odboru RNDr. 
Milan Svítek. Místo bude samozřejmě vybaveno 
koši se sáčky pro psí exkrementy. O tom, zda 
bude plocha oplocena, ještě není rozhodnuto. 
K realizaci by mohlo dojít na jaře letošního roku. 
Tyto lokality by mohly být součástí tzv. ploch pro 
volné pobíhání psů.

-red-

Co možná nevíte
Odboru životního prostředí a dopravy se na 
podzim minulého roku podařilo zkultivovat 
místo, které léta opakovaně hyzdily černé 
skládky, a to pás zeleně lemující ulici U borovi-

ček v místech zahrádek a garáží. Nejenže došlo 
k rozšíření rekreační zóny na Fialce, ale místo 
také hezky vypadá. Zbývá jen doufat, že teď už 
nikoho nenapadne vyrazit sem s kolečkem pl-
ným zahradního a komunálního odpadu!

-red-

Startovací byty
Dotaz: Přidělí městská část startovací byt pouze manželskému páru, anebo 
stačí, když spolu žijí přítelkyně a přítel společně s dítětem? Je momentálně 
nějaký startovací byt k dispozici?

Městská část Praha 17 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. Podmínkou pro přidělení bytu je splnění kritérií, například že žada-
tel musí být po dobu tří let trvale přihlášen k pobytu v naší městské části 
a musí mít založeno stavební spoření nebo jiný předpoklad pro zajištění 
svého bydlení v budoucnu, třeba vlastnictví stavební parcely.
Pokud někdo z dosavadních nájemců neopustí startovací byt předčasně, 
bude další volný letos v září. Informace o volném startovacím bytu je vždy 
po dobu 30 dnů zveřejněna na úřední desce. Kompletní „Pravidla proná-
jmu startovacích bytů“ najdete na: www.repy.cz – bytová politika.

Rudolfa Hauserová,
odbor správy obecního majetku
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✆  To je rozdíl!
Mám zdravotní potíže, a tak jsem přivítala, že si mohu vyřídit sociální 
podporu v Řepích a nemusím už jezdit do Dejvic. Tam čekalo přede mnou 
ve frontě třeba i sedmdesát lidí, tady v Řepích přede mnou byli čtyři. To je 
rozdíl! A navíc jsou zdejší pracovnice velmi příjemné a přívětivé!

Eva Hrabětová

Výběrová řízení
Dotaz: Zajímalo by mne, zda městská část zveřejňuje výběrová řízení na in-
vestiční akce, aby občané měli přehled o tom, jak se nakládá s jejich penězi...

K tomuto tématu jsem se vyjadřoval v minulém vydání Řepské sedmnáctky 
v článku „Veřejné zakázky v Řepích“. Výběrová řízení investičního i nein-
vestičního charakteru jsou transparentně zveřejňována na webu MČ Pra-
ha 17 – www.repy.cz, a to v sekci Výběrová řízení/Ukončená zadávací 
řízení veřejných zakázek. 
Pod tímto odkazem je možné najít příslušné realizované výběrové řízení 
vypsané naší městskou částí jako zadavatelem se všemi podrobnostmi. 
Mimo to je každé výběrové řízení schvalováno v radě městské části a její 
zápis je taktéž zveřejňován na webu. Poslední možností je využití záko-
na č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přímo na úřadu 
městské části.

Martin Marek,
zástupce starostky MČ Praha 17

Hřiště u ZŠ Laudova
Dotaz: Proč se zamykají boční vstupy na sportoviště u ZŠ Laudova?

Když jsem nastoupila do funkce ředitelky, nechala jsem opravit oplocení 
celého areálu. Boční branka i brána se zamyká. Instalovali jsme osvětlení 
směrem k tělocvičně, aby tudy děti ve večerních hodinách nemusely chodit 
potmě. Vstup na hřiště je možný hlavním vchodem, který se nachází vedle 
hlavního vchodu do školní budovy (od 7 do 22 hodin). 
Byla bych ráda, kdyby toto opatření veřejnost chápala. Snažíme se tak 
předcházet shlukování vandalů v areálu školního hřiště, ke kterému dří-
ve docházelo. Ještě před deseti lety bylo hřiště u ZŠ Laudova nejlepším 
sportovištěm v Řepích, dnes je vandaly neuvěřitelně zdevastované. Jedi-
ná šance, jak tomu předcházet, je večer hřiště zamykat. V budoucnu MČ 
Praha 17 plánuje opravu tohoto areálu.

Mgr. Jarmila Pavlišová,
ředitelka ZŠ genpor. Fr. Peřiny – pracoviště Socháňova a Laudova

Hřiště u ZŠ Laudova patřilo k nejlepším...

Foto: -akraj-

Otázky a odpovědi na webu
Dotaz: Bylo by možné zřídit na webu MČ Praha 17 samostatnou složku, kde 
by měli občané možnost psát své názory, případně dotazy týkající se Městské 
části Praha 17? Ing. Ivan Šimáček

Tato rubrika je na webových stránkách MČ Praha 17 zřízena: www.repy.cz – 
horní lišta: Služby občanům – Otázky a odpovědi. -red-

Co člověk, to názor
Vážená redakce, velice nepříjemně na mě zapůsobily příspěvky čtenářů 
V. B. a V. M. v prosincovém čísle Řepské  sedmnáctky... Nevím, proč by měl 
kdokoli, kdo hodí kousek rohlíku holubovi, platit pokutu, navíc „přesahu-
jící důchod“. Jestliže se to děje někde pod mostem u Billy, tak o nic ne-
jde. Nejsou tam ani bytové domy. Já bych těm „starším dámám“ tu radost 
docela dopřála. Třeba jsou osamělé a kontakt alespoň s těmi holuby jim 
poskytuje jakous takous společnost. 
Ve druhém příspěvku si V. M. stěžuje na tolerantnost policistů. Místo, aby 
měl radost z lidského přístupu policistů, demagogicky žádá o maximálně 
přísné trestání všeho. Já bych naopak chtěla naše městské strážníky po-
chválit za jejich vstřícnost a korektní chování.
Uvedeným stěžovatelům přeji, aby viděli na světě více toho hezkého, těšili 
se z toho a netrápili se věcmi, které za trápení ale vůbec nestojí.

Všem našim spoluobčanům přeji šťastný a úspěšný rok 2012!
Jana Richterová

Nekrmit! Nekrmit! Nekrmit!
Vážení čtenáři, dnes a denně jsme v redakci svědky toho, jak se vaše re-
akce na problémy a události v naší městské části diametrálně liší. Také 
dopis paní Jany Richterové dokládá, že svět není jen „černo-bílý“ a že 
každý z nás má svůj pohled na věc a svoji pravdu.
Vloni jsme se tématu HOLUBI věnovali v květnovém vydání zpravodaje. 
V článku pod názvem „Nekrmit! Nekrmit! Nekrmit!“ jsme vás informo-
vali, že z důvodu přemnožení holubů Městská část Praha 17 přistou-
pila k jejich regulaci. Také jsme citovali Ing. Josefa Dubna, tiskového 
mluvčího Státní veterinární správy ČR, z jehož vyjádření vyjímáme: „Za 
určitých okolností mohou holubi přenášet psitakózu, ornitózu, tuber-
kulózu, mají roztoče.“
„Během loňské akce bylo odchyceno 400 holubů, v regulaci budeme 
pokračovat i letos,“ vyjádřil se vedoucí Odboru životního prostředí 
a dopravy MČ Praha 17 RNDr. Milan Svítek. Loňská jednorázová regulace 
holubů v Řepích stála městskou kasu 72 tisíc korun.
Podle sdělení RNDr. Svítka bude ještě během zimy v Řepích instalováno 
na střechách panelových domů čtyři až pět klecí určených pro odchyt 
holubů. Akci je totiž třeba realizovat v době, kdy mají holubi nedosta-
tek potravy.  -red-

Loňský odchyt holubů stál 72 tisíc korun!

Foto: -akraj-

MÁTE SLOVO 7



Vážení čtenáři, na podzim loňského roku byl v Řepské sedmnáctce zveřej-
něn dotazník týkající se oblasti sociálních služeb v Řepích. V krátkosti vás 
seznámím s výsledky dotazníkového šetření:
Vyplněný dotazník odevzdalo celkem 482 občanů, což bylo 4,6 % z cel-
kem distribuovaných dotazníků. Z odevzdaných dotazníků je patrné, že se 
více o dění v naší městské části zajímají ženy – celkem odpovědělo 377 žen 
a 105 mužů. Nejvíce občanů bylo ve věku od 30 do 60 let (celkem 346), 
nad 60 let pak 116 a mladších třiceti let bylo 20. 
Co se týká kvality poskytovaných sociálních služeb, pak 7,7 % občanů ji 
hodnotí jako vysokou, 18,3 % jako běžnou. Největší počet respondentů, 
hlavně ze střední věkové kategorie, kvalitu neumělo posoudit, protože za-
tím žádné sociální služby nevyužívá.
V rámci pečovatelské služby využívá nějakou službu 122 občanů. K nejvíce 
využívaným patří dovážka obědů, péče o vlasy a nehty, obstarávání náku-
pů, přímá domácí péče a praní prádla.
K dalším nejvíce využívaným službám patří návštěvy dětí v nízkoprahovém 
zařízení pro děti a mládež a půjčování kompenzačních pomůcek (obě služ-
by zajišťuje Centrum sociálně zdravotních služeb v Řepích).
Na otázku, které sociální služby v Řepích chybějí, nejvíce lidí odpovědě-
lo, že tu chybí domov pro seniory – celkem 161. Další v pořadí pak byla 

podpora samostatného bydlení, azylový dům pro matky s dětmi, chráněné 
bydlení, denní a týdenní stacionář. Z výsledků dotazníku vyplynulo, že lidé 
jsou málo informovaní o tom, že denní stacionář je provozován v Domově 
sv. Karla Boromejského. Pro bližší informace je nutné kontaktovat přímo 
provozovatele (www.domovrepy.cz).

Aktualizace seznamu
Na základě požadavků občanů (z dotazníků i osobních jednání) bude aktu-
alizován seznam lékařů a nejdůležitějších organizací působících v Řepích, 
který bude zveřejněn v některém z příštích vydání Řepské sedmnáctky. 
Touto cestou bych ráda vyzvala všechny lékaře, lékárny a pomáhající orga-
nizace, které mají zájem na zveřejnění kontaktních informací v uceleném 
přehledu, aby se nejpozději do 29. února 2012 přihlásili redakci Řepské 
sedmnáctky – tel. 234 683 544, e-mail: simovaj@repy.mepnet.cz.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se do dotazníkové akce za-
pojili. Výstupy se budou zabývat příslušné orgány a věřím, že přinesou 
náměty pro další zlepšování rozvoje sociálních služeb v Městské části 
Praha 17. Mgr. Alena Presslová,

vedoucí odboru sociálních věcí

Jak jste odpovídali (kompletní zpracování ankety najdete na www.repy.cz) Počet %

Celkový počet vydaných dotazníků:   10 400 100,0
Celkový počet vrácených dotazníků:   482 4,6

Počet uživatelů sociálních služeb:  Užívá 86 17,8
   Neužívá 396 82,2

Nabídka sociálních služeb v MČ Praha 17 je:  Dostačující 76 15,8
   Nedostačující 42 8,7
   Neumí posoudit 364 75,5

Využití sociálních služeb:
 Pečovatelská služba   122 25,3
  z toho: Úklid 16 13,1
   Obstarání nákupu 35 28,7
   Dovážka obědů 38 31,1
   Vyprání prádla 26 21,3
   Péče o vlasy a nehty 87 71,3
   Přímá domácí péče 23 18,9
 Ostatní služby  Osobní asistence 8 1,7
   AT poradna, AT linka 4 0,8
   Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 17 3,5
   Půjčování kompenzačních pomůcek 10 2,1
   Domácí zdravotní péče 9 1,9

Kvalita poskytovaných služeb je:  Na vysoké úrovni 37 7,7
   Na běžné úrovni 88 18,3
   Služby nejsou kvalitní 9 1,9
   Nedokáže posoudit 348 72,2

Jaké sociální služby v MČ Praha 17 chybějí:  Domov pro seniory 161 33,4
   Azylový dům 42 8,7
   Denní stacionář 31 6,4
   Chráněné bydlení 40 8,3
   Telefonická krizová pomoc 26 5,4
   Krizová pomoc 24 5,0
   Dům „na půl cesty“ 25 5,2
   Domov pro osoby se zdravotním postižením 23 4,8
   Podpora samostatného bydlení 43 8,9

Katalog poskytovaných sociálních a zdravotních služeb na území MČ Praha 17:
 Pomohl v orientaci a sociální problematice? Pomohl 101 21,0
   Nepomohl 176 36,5
   Nevyjádřili se 205 42,5
 Zájem o aktualizaci katalogu:  Ano 168 34,9
   Ne 144 29,9
   Nevyjádřili se 170 35,3

Výsledky dotazníkové akce k sociálním službám
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Pro naši jistotu a bezpečí
Zaparkovat automobil na řepském sídlišti ve večerních hodinách bývá, 
zvláště v některých lokalitách, problém. V době, kdy sídliště vznikalo, 
většina rodin vlastnila maximálně jedno vozidlo. Zvykli jsme si tedy zapar-
kovat auto přímo u domu, kde bydlíme. Již pár let to však možné nebývá, 
aut je víc a víc, a tak někteří řidiči nerespektují pravidla silničního provozu 
a parkují, „kde se dá“ – na chodnících, na trávnících, v takzvaných záli-
vech. 
Zastavit auto na chodníku nebo na trávníku není ohleduplné k chodcům 
ani k životnímu prostředí. Lze tolerovat, zastaví-li řidič vozidlo v zálivu 
„na dobu nezbytně nutnou“, avšak delší parkování v těchto místech (nebo 
dokonce noční) ohrožuje všechny, kteří bydlí v okolí. Někteří z vás si to 
uvědomují a kontaktují vedení městské části s požadavkem, abychom za-
jistili nápravu. 

Zálivy musejí být volné!
Zálivy jsou určeny pro vjezd složek záchranného systému – hasičů, zdra-
votnické záchranné služby. Rozumně uvažující člověk si dokáže představit, 
co se bude dít například v případě požáru, kdy se hasičská technika musí 
přiblížit až k ohroženému domu, a v zálivech stojí vozidla. Hrozí, že se ha-
siči na místo včas nedostanou. Co pak!? 
„K požáru vyjíždí družstvo v počtu šesti mužů, někdy jedeme pouze ve čty-
řech. Jsou-li zálivy obsazeny, nezbývá nám, než překážející auta ručně od-
stavit,“ komentuje krizovou situaci velitel řepských dobrovolných hasičů 
Lubomír Spálenka. Je třeba dodat, že moderní terénní auta váží i dvě tuny!

Rozhodují minuty 
O úspěchu zásahu záchranářů – při ohrožení lidského života nebo při po-
žáru - rozhoduje každá minuta, možná vteřina. 
U některých panelových domů jsou pro podobné zásahy vybudovány záli-
vy, někde jsou místa vydlážděná zámkovou dlažbou – určenou právě pro 
těžkou hasičskou techniku. V těchto místech je buď svislá dopravní značka 

nebo žluté vodorovné značení zakazující stání vozidel. Parkování v těchto 
místech je nezodpovědné a potenciálně nebezpečné.

Strážníci budou pokutovat
Chtěla bych poprosit všechny řepské řidiče o ohleduplnost a upozornit je, 
že jsme požádali strážníky městské policie, aby se parkování v zálivech 
a ostatních místech ze zákazem stání intenzívně věnovali a pomohli nám 
tento nešvar odstranit. 
Doufám, že pochopíte, že je to v zájmu nás všech. Věřím, že se nám 
společně s vámi podaří problém odstranit!

Bc. Jitka Synková, 
starostka

Rozšíření kamerového systému
Možná jste začátkem roku na webových stránkách Městské části Pra-
ha 17 (www.repy.cz) zaznamenali výzvu, abyste vyjádřili svůj názor ke 
zvažovanému rozšíření kamerového systému v Řepích. Termín ukonče-
ní ankety byl určen na 16. ledna 2012. Proč tak brzy?
„Samozřejmě si uvědomujeme, že občané měli velmi krátký čas na vy-
jádření. S podmínkami grantového řízení jsme však byli seznámeni až 
na samém konci roku 2011 a termín odevzdání projektů byl stanoven 
na konec ledna 2012,“ vysvětlil důvod Ing. Lubomír Němejc, tajemník 
Úřadu MČ Praha 17.
V současné době je v naší městské části umístěno 11 bezpečnostních 
kamer, které monitorují veřejné prostranství a přispívají k ochraně 
soukromého majetku a dodržování veřejného pořádku. Kamery se po-
dařilo instalovat díky výrazné finanční podpoře státu. „Ve spolupráci 
s Policií ČR jsme navrhli další stanoviště, k nimž se občané měli mož-
nost vyjádřit ve zmíněné anketě,“ řekl Ing. Lubomír Němejc.
Záměrem MČ Praha 17 je umístit letos kameru na sloup veřejného 
osvětlení v místě, kde ulice Mrkvičkova přechází v ulici Součkovu. 
Uvažuje se i o rozšiřování kamerového systému na další místa v letech 
následujících.
„V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas k vy-
plnění ankety,“ vyjádřil se PhDr. Pavel Soural, referent Odboru kri-
zového řízení MČ Praha 17 a pokračoval: „svůj názor vyjádřilo celkem 
77 osob. Sedmdesát z nich považuje městský kamerový systém za 
vhodný nástroj k posílení bezpečnosti, 4 osoby tento způsob považují 
za nevhodný a ve 3 případech nebyla zaznamenána odpověď.“
Výsledky ankety podpoří žádost MČ Praha 17 o státní účelovou dotaci, 
kterou by městská část využila pro další rozšíření kamerového systému 
v roce 2012. -red-

Foto: -akraj-

Zálivy jsou určeny pro vjezd složek záchranného systému (na snímku záliv ve 
Španielově ulici).

V územním obvodu Místního oddělení Policie Řepy 
bylo v roce 2011 evidováno:
•  726 trestných činů, tj. o 123 více než v roce 2010;
•  779 přestupků, tj. o 62 méně než v roce 2010;
•  1 658 jiných událostí.

Celkový vývoj trestné činnosti v obvodu Místního oddělení Policie 
Řepy v roce 2011 v podstatě kopíroval celopražskou situaci. 
U majetkové trestné činnosti ubývá trestných činů, ve kterých je před-
mětem napadení vozidlo. V obvodu MOP Řepy tyto trestné činy tvoří 
cca 18 % celkového počtu, zhruba stejný podíl potom tvoří kapesní 
krádeže. Naopak se zvyšuje počet trestných činů proti zdraví, trest-
ných činů narušujících soužití lidí a jiná narušení veřejného pořádku. 
Evidovány jsou případy ohrožení pod vlivem návykové látky, a to pře-
vážně v souvislosti s řízením motorového vozidla. Oproti roku 2010 se 
také zvýšil počet událostí, při kterých bylo řešeno domácí násilí. 
Policisté MOP Řepy v loňském roce objasnili 27,44 % trestných činů.

npor. Bc. Petr Herink, vedoucí oddělení

Policejní statistika

Tísňové telefonní linky
150 POLICIE ČR 156 MĚSTSKÁ POLICIE

155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 150 HASIČI

112 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

✂
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Členové Klubu aktivního stáří (KLAS) se scházejí pravidelně každé pondělí od 16 hodin v Kulturním domě na Bílé Hoře, jejich setkávání léta organizuje 
paní Miluše Pražáková – na pravém snímku uprostřed. Pozvání na předvánoční posezení přijali také představitelé MČ Praha 17 – starostka Bc. Jitka 
Synková a místostarosta Mgr. Bořek Černovský.

Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Popisek: Seniorům se v knihovně věnují střídavě paní Jana Kypová (vpravo) 
a paní Majka Hallerová.

Informace pro seniory
Fakultativní služby pro seniory naší městské části, které organizuje 
Centrum sociálně zdravotních služeb ve spolupráci se svým zřizovate-
lem – Městskou částí  Praha 17:

Zájezdy
Poznávací zájezdy jsou nadstandardní službou určenou seniorům naší 
městské části. O zájezdy je samozřejmě značný zájem, zúčastňují se jich 
členové klubů seniorů. Podmínkou účasti je seniorský věk a místní přísluš-
nost. V případě nenaplnění kapacity jsou volná místa nabízena seniorům, 
kteří nejsou členy Klubu seniorů Průhon a Bílá Hora.
(Fotografie z posledního výletu byla i se článkem zveřejněna v prostorách 
CSZS, v Řepské sedmnáctce č. 7–8/ 2011 byl zveřejněn článek.)

Přednášky
Přednášky jsou nabízeny v rámci již zmíněné pravidelné činnosti klubů 
seniorů. U příležitosti otevření knihovny nově zavádíme jednou měsíčně 
literární večery, které vede pan Jakub Zahradník. Jsou poskytovány zdar-
ma.

Počítačové kurzy
Již od roku 2010 nabízíme pravidelně dvakrát ročně kurz výuky práce na 
PC pro seniory začátečníky i pokročilé. Kurzy probíhají jednou za 14 dní 
v hodinové lekci. Od letošního ledna je rozšířena doba provozu počítačové 
učebny na pondělí od 13 do 17 hodin a středu od 8 do 12 hodin. Veškeré 
služby jsou poskytovány z dotace nadace Letiště Praha, a. s., a Městské 
části Praha 17. Pro klienty jsou tyto kurzy zcela zdarma. Dosud bylo pro-
školeno v práci s PC více než 170 seniorů.

Rukodělné dílny
Aktivity rukodělných dílen jsou seniorům nabízeny v klubu zdravotně zne-
výhodněných GEMINI, který působí v nízkoprahovém zařízení Klub 17 v So-
cháňově ulici (naproti KS Průhon).

Plavání a rehabilitační cvičení 
Díky maximální podpoře naší městské části máme možnost poskytnout 
řepským seniorům i tuto nadstandardní službu, opět zcela zdarma.

Knihovna pro seniory
Jedná se o nejnovější službu, knihovna je zpřístupněna v pondělí od 13 do 
17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. Knihy půjčujeme zdarma.

Další rozšiřování služeb v tomto roce neplánujeme, preferujeme zachování 
stávajících služeb. 
Centrum sociálně zdravotních služeb díky výrazné finanční podpoře měst-
ské části a díky získávání finančních prostředků od státních i jiných do-
nátorů (ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. m. Prahy, na-
dace Letiště Praha apod.) má možnost zachovat stejnou úroveň finanční 
náročnosti pro své klienty ve všech oblastech poskytované péče, včetně 
pečovatelské služby. Poskytujeme domácí zdravotní péči a fyzioterapii 
na základě indikace ošetřujícího lékaře v domácnosti klienta.
Rovněž nabízíme řadu služeb pro děti v nízkoprahovém zařízení pro děti 
a mládež Klub 17 a také několik odborných poraden (klinický psycholog, 
léčba závislostí, speciální pedagogové, logopedie, odborné sociální pora-
denství) – tyto služby jsou bezplatné.
Jsme si jisti, že naše služby jsou komplexní a celý tým pracovníků Centra 
sociálně zdravotních služeb se snaží o maximální spokojenost našich kli-
entů. Nicméně musím dodat, že na území Řep jsou i jiné organizace a sdru-
žení, jejichž služeb mohou zájemci využít.
Bližší informace o CSZS vám poskytneme na naší recepci – tel.: 235 314 141 
nebo 235 313 182 v běžné pracovní době. 
CSZS sídlí na adrese: Bendova 5/1121.

PhDr. Jindřich Kadlec,
ředitel CSZS
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Kdy a kde jste s fotbalem začínal?
Začínal jsem v deseti letech ve slavném morav-
ském klubu Zbrojovka Brno. Fotbal mne bavil, 
jako snad všechny malé kluky v té době. Už ve 
věku pěti šesti let, kdy jsem hrál se staršími, mne 
to táhlo do brány. Při náboru do Zbrojovky Brno, 
kterého se v té době zúčastňovaly stovky dětí, 
protože to byl populární klub, jsem si stoupnul 
do branky. Trenéři si hned všimli, že mi to docela 
jde. Bylo vidět, že jsem se míče nebál, měl cit pro 
balón a obrovskej postřeh. Ten, můžu říct, mi vy-
držel dodnes. Měl jsem fotbal obrovsky rád a tre-
néři vypozorovali, že mám talent. Během dvou 
dnů mi zařídili registračku a v sobotu už jsem 
chytal první mistrák. Měl jsem trochu problém 
s výškou, byl jsem malej hubenej kluk a v té době 
se hrálo na velké brány. Výšku jsem nahrazoval 
bojovností, výskokem, mrštností a rychlostí. Až 
kolem sedmnácti let jsem vyrostl na 188 centi-
metrů.

Měl jste podporu v rodině?
Měl. Byli jsme hodně sportovně založená rodi-
na, zajímal nás i motorismus. Tehdy byla v Brně 
velmi populární – a dodnes je – Velká cena Brna, 
takže jsem fandil motorkám, automobilům. Cho-
dil jsem na hokej, na basketbal, na volejbal – 
ještě pamatuju trenéra Karla Lázničku. Můj bratr 
byl druholigový hokejista, táta byl dlouholetý 
funkcionář jak v hokeji, tak ve fotbale.

Takže maminka prala dresy...
Ano, maminka prala dresy. V té době se samo-
zřejmě hrálo na škvárových hřištích! Dnes a den-
ně jsem byl hrozně špinavej. Když jsem se jed-
nou za rok dostal na trávu, tak to byl svátek. Do 
sedmnácti let jsem chytal na škvárách. Ale jsem 
rád, že jsem tou dobou prošel.

Jak probíhal trénink brankářů v dobách vaše-
ho mládí? 
Do 18 let jsem neabsolvoval žádný speciální 
trénink. Chodil jsem v Brně na fotbaly – to byl 
tehdy svátek, na fotbal chodilo 40 tisíc lidí! Ten-
krát chytali výjimeční brankáři, jako třeba pan 
Viktor nebo pan Poštulka nebo legendární Hron. 
Díval jsem se, jak chytaj, dirigujou obranu, jak 
se chovaj. Někdo byl kliďas, někdo zase blázen. 
Když trenér rozepisoval, kde se budou podávat 
balóny, tak jsem vždycky chtěl stát za bránou. 
Odkoukával jsem, učil jsem se, četl jsem. Hodně 
jsem chtěl. Dnes je speciální trénink nutností. 

Zavzpomínejte na svou fotbalovou kariéru.
Moje kariéra byla pestrá, protože i můj život byl 
pestrej. Nebyl jsem žádnej svatoušek, žádnej 
vzornej mazánek. Ze Zbrojovky Brno jsem šel 
v osmnácti do 3. ligy do Uherského Brodu. Rok 
jsem tady místním rozdával radost a je krás-
né, že i po třiceti letech mne místní poznávají. 

Ve dvaceti jsem narukoval do Dukly Praha. V té 
době jsem studoval vysokou pedagogickou školu 
v Brně, ale pojem Ivo Viktor a Dukla Praha byl 
tak úžasnej, že jsem školy nechal. V Dukle Pra-
ha jsem prožil nejkrásnější léta mé sportovní 
kariéry. Začal jsem chytat pravidelně 1. česko-
slovenskou ligu, byl jsem vyhlášen jako nejlepší 
nováček roku 1985. Pak jsem se dostal do ná-
rodního týmu a hrál jsem s elitou, jako byl Pepa 
Chovanec, Franta Straka. Potom jsem šel do 
Blšan a po dvou letech jsem se vydal do Sparty 

v Dukle Praha od mladších dorostenců až po pří-
pravku. V přípravce trénuju ročníky 2004. To je 
pro mne výjimečná práce. Práce s dětmi a mla-
dými mne hodně baví a je pestrá. Stává se, že 
trénuju 35letého Radka Sňozíka z Bohemky a za 
hodinu zase šestiletého klučinu.
V Bohemce jsem trénoval spíše starší dorosten-
ce, také jsem působil delší dobu u chlapů – tré-
noval jsem 1. a 2. ligu. Teď po letech jsem se vrá-
til k dětem. A myslím si, že je to velice důležitá, 
vlastně nejdůležitější práce. Když děti cítí, že je 
má člověk rád, tak podávají neskutečné výkony. 
To je moje radost, to je přesně to, co chci. Abych 
u těch kluků rozvinul zájem, dostat se co nejvýš. 
Ale samozřejmě fotbal by u nich neměl být na 
úkor rodiny a školy. Chtěl bych, aby kluci poslou-
chali svoje rodiče, škola je také strašně důležitá. 
Jak říkám: Blbejch fotbalistů je dost. Je spousta 
fotbalistů, kteří mají jen základní vzdělání... 
Chci, aby ti moji kluci byli dobrý. Zrovna včera 
(Pozn. redakce: 3. 1. 2011) byl podepsán pře-
stup Tomáše Vaclíka do Sparty Praha. Starám se 
o tohohle výjimečného brankáře dva a půl roku. 
A mám radost, že se můj kluk dostal do špičko-
vého týmu! Na jeho vývoji se podílela spousta 
mých kolegů z Ostravy, odkud Tomáš pochází, 
a také můj kamarád Petr Kouba. Založili jsme 
spolu Brankářskou akademii Petr Kouby, aby 
nejlepší trénink neměli jenom sparťani a slá-
visti, ale i kluci tady z Řep, ze Stodůlek a okolí 
Prahy. Podobnou jsme založili v Brně a na jaře ji 
plánujeme otevřít v Plzni.
Kromě trenéra pracuji jako manažer, skaut pro 
tým Nehoda Sport, takže se starám o naše bu-
doucí reprezentanty. 

Několikrát jsem zažila atmosféru na fotbalové 
soutěži žáků. Byla jsem opravdu v šoku, jakému 
tlaku ze strany trenérů i rodičů byli ti kluci vy-
staveni. 
Mohu mluvit za klub Dukly Praha, kde se po této 
stránce velice věnujeme jak trenérům, tak rodi-
čům. Děti jsou u nás vychovávány hrou, výsledky 
nejsou to nejdůležitější. Neřeším s nimi, jestli 
porazíme Spartu. Někdy jsem také zděšený, že 
lidé, kteří fotbalu vůbec nerozumějí – a to mohu 
říci zodpovědně - dětem vyčítají jejich výkony, 
jsou vulgární až hnusní. Není divu, že pak osm-
náctiletí kluci řeknou těm svým ambiciózním 
taťkům: „Už na to nemám. Už nechci hrát!“ Od 
dětství pořád slýchají slovo MUSÍŠ. To je straš-
ně stresující. Jsou tak otrávení, že už to z nich 
nikdo nedostane, elán je pryč. Oni neumějí pro-
hrávat – a prohra ke sportu patří. 
Trenéři by měli být učitelé, ne fanatici! I když 
samozřejmě emoce ke sportu patří. Ale musíme 
je umět ukočírovat. Z fotbalu by děti měly mít ra-
dost!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Z fotbalu by děti měly mít radost!
Není to zase tak dávno, kdy Petr Kostelník patřil mezi československou brankářskou elitu. Ještě dnes o něm mnozí – 
a věřte, že nejen v Řepích – mluví jako o Panu fotbalistovi!

Praha, kde jsme spolu s Petrem Koubou vytvořili 
úžasný tandem. Naše přátelství trvá dodnes. Pak 
jsem byl ve Viktorce Žižkov a Lázních Bohdaneč. 
V pětatřiceti letech jsem přestoupil do středo-
amerického klubu Municipal Guatemala. V téhle 
krásné zemi s krásnou přírodou jsem působil 
rok. Měl jsem to štěstí, že jsem tu byl i s man-
želkou a dětmi. Po návratu jsem byl ve Viktorce 
Plzeň a v roce 2000 jsem ukončil kariéru.

Na jaké zápasy rád vzpomínáte?
Reprezentovat zemi je nádhera, při státní hym-
ně nestojí člověk každý den. Například když jsme 
se v roce 1986 s Duklou Praha dostali do semifi-
nále poháru vítězů pohárů s tehdejším neporazi-
telným mužstvem Dynamo Kyjev, nebo když jsem 
chytal v Portugalsku na Benfice Lisabon, kdy 
zápas sledovalo 120 tisíc šílených, ale slušných 
diváků. Nebo zápasy v Kyjevě, Anglii, Německu, 
Španělsku – to byly obrovské zážitky. Byli jsme 
schopni porážet nejlepší týmy Bundesligy.

Předáváte svoje zkušenosti dál?
V současnosti působím jako trenér brankářů 

Trenér Petr Kostelník je také patronem Klubu 17.

Foto: www. bohemka.kbx.cz
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Pomohli jsme autistům
Každoročně Městská část Praha 17 podporuje tiskem novoročenky ně-
kterou z neziskových organizací. Naposledy její pomoc směřovala ob-
čanskému sdružení APLA Praha, Střední Čechy – Asociaci pomáhající 
lidem s autismem, jejíž pobočka sídlí v Řepích v Brunnerově ulici (v MŠ 
Fialka).
„Jménem občanského sdružení APLA Praha, střední Čechy bych chtěla 
moc poděkovat Městské části Praha 17 a paní starostce Bc. Jitce Syn-
kové za finanční podporu a spolupráci na výrobě novoročních přání pro 
naše sdružení. Díky této podpoře jsme mohli naše partnery a příznivce 
potěšit krásnými novoročenkami, a co je nejdůležitější – lidé s autis-
mem dostali příležitost ukázat světu své výjimečné výtvarné nadání,“ 
vyjádřila se paní Michaela Hall z občanského sdružení APLA Praha.
Více informací o sdružení najdete na www.praha.apla.cz.
 -red- 

Pf 2012

Autorem kresby je Jiří Suchý, dítě s autismem.

Hezká náhoda
V minulém vydání Řepské sedmnáctky jsme zveřejnili spolu se dvěma sním-
ky informaci o listopadovém setkání řepských jubilantů. Na jedné z foto-
grafií byla dvojice oslavenců – paní Dagmar Šulcová a pan Jiří Šulc. 
Ač stejného příjmení, ač oba žijí v Řepích pěknou řádku let, poprvé se 
setkali až na zmíněné oslavě! „Pan Šulc není můj manžel,“ ozvala se do 
redakce paní Šulcová a dodala: „to jen náhoda tomu chtěla, že nás pra-
covnice matriky posadila vedle sebe!“  Další náhodou bylo, že jsme jako 
ilustrační snímek zvolili právě tento... Nezbývá než oběma oslavencům 
popřát spoustu dalších hezkých náhod! -red-

Finance na projekt
Jak jsme vás již v loňském letním vydání zpravodaje informovali, 
získala Městská část Praha 17 dotaci v rámci vyhlášené 7. výzvy Ope-
račního programu Praha Konkurenceschopnost na realizaci projektu 
Zdravé a hravé Řepy. Na konci roku 2011 jsme obdrželi na účet městské 
části finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 396 800 Kč 
a z prostředků Evropské unie ve výši 4 496 700 Kč. Projekt Zdravé 
a hravé Řepy byl realizován v období od 1. 7. 2010 do 31. 3. 2011.

Bc. Eva Vernerová,
kancelář starostkyPraha & EU

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Domov sv. Karla Boromejského v Řepích přijme ošetřovatelku 
do směnného provozu. Požadujeme vzdělání pouze pro zdravotnictví. 
Upozorňujeme zájemce, že kurz PSP je nedostačující. Možnost ubyto-
vání. Kontakt: 774 401 334, vlasta.kremeckova@seznam.cz

Memoriál Vlasty Pöschlové
Oddíly volejbalu žen TJ Sokol Řepy pořádaly ve spolupráci s SK Španiel-
ka Řepy již 5. ročník Memoriálu Vlasty Pöschlové. 
V sobotu 7. ledna 2012 se v tělocvičně ZŠ Jana Wericha sešlo osm ženských 
volejbalových družstev z celé Prahy a okolí, aby sportem uctily památku 
kamarádky volejbalistky, dlouholeté členky TJ Sokol Řepy a zakladatelky 
oddílu volejbalu v Řepích, paní Vlasty Pöschlové, která odešla do volejba-
lového nebe před pěti lety po krátké a těžké nemoci ve věku 54 let. 
Sportovní úsilí všech družstev bylo na vysoké úrovni a bojovalo se urputně 
o každý míč, o každý bod. Po celodenním výkonu si vítězství vybojovalo 
družstvo Aritmy Praha před družstvem „volejbalového mládí“ kadetek SK 
Španielka Řepy a družstvem TJ Dobřichovice. Řepská družstva žen se umís-
tila za touto trojicí v následujícím pořadí: Řepy „C“, Řepy „B“ a Řepy „A“. 
Osmičku uzavírala družstva TJ Košíře a TJ Libuš. 

Kromě věcné ceny a menší repliky poháru získaly vítězky privilegium vy-
fotit se s putovním pohárem, který pro tento turnaj nechal zhotovit pan 
Radko Pöschl.
Věřím, že i v příštím roce budeme pokračovat v této tradici a sportem 
zavzpomínáme na ty, kteří už si s námi volejbal zahrát nemůžou.

Za oddíly žen TJ Sokol Řepy Lenka Malinkovičová

Vítězné družstvo Aritmy Praha (další foto: www.sokolrepy.cz, sekce volejbal).

Foto: Marek Malinkovič Foto: -akraj-
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Setkávání seniorů
Klubová setkání seniorů – KLAS, GEMINI i Klub 
seniorů Průhon – organizuje Centrum sociálně 
zdravotních služeb v Bendově ulici.

KLAS (Klub aktivního stáří) – kulturní dům na 
Bílé Hoře: každé pondělí od 16 hodin.
 6. 2.  Posezení s jubilanty, k poslechu hraje 

pan Kotas
 13. 2.  Beseda s místostarostkou Ing. Marií 

Vaicovou
 20. 2.  Trénink paměti – s paní Koštelovou
 27. 2.  Cvičení pro seniory v každém věku – 

s paní Jarošovou
 5. 3.  Posezení s jubilanty, hraje pan Kotas
 12. 3.  Prevence zadlužování seniorů – pan 

Kalvoda
 19. 3.  Domácí zdravotní péče – zdravotní 

sestra paní Rousková
 26. 3.  Setkání s místostarostou Martinem 

Markem – otázky „na tělo“

Členové Klubu seniorů Průhon se setkávají 
v kulturním středisku na Průhoně každou středu 
od 10 do 12 hodin. 
V bezbariérovém prostředí Klubu 17 v Socháňově 
ulici (naproti KS Průhon) se každé pondělí od 
15.30 do 16.30 hodin scházejí příznivci klubu 
GEMINI.
V době uzávěrky zpravodaje nebyl ještě únorový 
program těchto klubů znám. -red- SPORTING APIS Praha

pod záštitou Městské části Praha 17
pořádá

20. MISTROVSTVÍ ČECH
v benčpresu mužů a žen

v sobotu 4. 2. 2012 v 10 hodin

Tělocvična ZŠ gen. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha-Řepy

Kategorie: ženy od 47 do 84 kg, nad 84 kg, muži od 59 do 120 kg, muži nad 120 kg

Registrace a vážení soutěžících proběhne od 8.30 do 10 hodin

Zveme všechny příznivce sportu!

Otužilci zvou
Mezi nejaktivnější kluby otužilců v naší republice 
patří Klub Ledních Medvědů. Členové klubu kla-
dou důraz na uplavanou vzdálenost a čas stráve-
ný v proudící vodě. 
Pokud vás zajímají výkony otužilců, přijměte po-
zvánku KLM: Během únorových nedělí, konkrét-
ně 5. 2., 12. 2., 19. 2. a 26. 2., je můžete sledo-
vat ve Vltavě a držet jim palce. Scházejí se vždy 
v 10 hodin na konci uličky Lodnická, zastávka 
tramvají č. 3, 17 a 21 Černý kůň (jedna zastávku 
za Nádražím Braník).
Podle slov Richarda Blatného, zakladatele KLM,  
jsou všichni čtenáři srdečně vítáni, ti nejodváž-
nější si mohou pod dozorem zkušených otužilců 
vodu vyzkoušet, případně mohou rozšířit klubo-
vou členskou základnu. 
Informace: www.richardblatny.com. -red-

Rodičům miminek
Chcete, aby se vaše děťátko zúčastnilo vítání 
občánků, které pořádá Městská část Praha 17?
Kontaktujte paní Ivanu Simonovou z matriky 
odboru občansko správního – tel.: 234 683 504, 
e-mail: simonovai@repy.mepnet.cz. 
Slavnostní akt se koná v obřadní síni řepské 
radnice na Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského uli-
ci 291 – „Bílý dům“.
(V minulém vydání Řepské sedmnáctky jsme zve-
řejnili neúplnou e-mailovou adresu, za což se čte-
nářům omlouváme). -red-

CO SE CHYSTÁ 13



Díky za nádherný zážitek
Kdyby se mě někdo zeptal, jaká je moje nejoblíbenější předvánoční udá-
lost či nádherný zážitek, neváhala bych ani chvilku a hned bych mohla od-
povědět. Sotva, co tato událost skončí, už se těším, až uplyne rok a já budu 
opět sedět mezi diváky, převážně rodinnými příslušníky, a budu sledovat 
vánoční vystoupení žáků ZŠ genpor. Františka Peřiny. 
Pokaždé se pro nás, blízké, přichystá jiné a přitom vždy skvělé vystoupení, 
ať už pěvecké, taneční či divadelní, které navodí příjemnou, dá se říci i po-
hádkovou, atmosféru vánočního času.
Moje mladší neteř je žákyní 1. třídy, tak si tento krásný zážitek budu moci 
ještě pár let užívat. Velké poděkování za přípravu této akce patří vystupu-
jícím dětem, učitelům a paní ředitelce. 

Eva Vernerová

Vyhráli jsme!
Je nás málo? Pomáháme hodně! Vyhráli jsme!
Na podzim 2011 se žáci 1. stupně ZŠ Laudova zúčastnili další akce, kterou 
pomáhají druhým – sběru kaštanů, žaludů a pečiva pro zvěř pražských lesů. 
Společnými silami přispěli nejvíce ze všech zúčast něných pražských škol. 
V průběhu tří měsíců nasbírali více než 1 tunu lesních plodů a pečiva! 
Slavnostní předání pamětní listiny Lesů hl. m. Praha za zvuků myslivec-
kých fanfár a pozvání do ZOO koutku v pražské Chuchli bylo odměnou za 
naplněná bříška zvěře v zimním období.
Všem dětem a dospělým děkujeme za pomoc!

Mgr. Jana Štěpanovská,
ZŠ Laudova

Odhoďme masky
Odhoďme masky byl možná trošku zavádějící, neobvyklý a prý i provo-
kativní název pro vánoční školní vystoupení dětí  Základní školy genpor. 
Františka Peřiny. Pod maskou tohoto titulku se skrývaly písničky, po-
hádky, scénky, pantomima, tanec, pod škraboškou veselí a zábavy dvou-
měsíční práce učitelů a dětí, nezřídka i pomoc rodičů.
Tělocvična jako každý rok praskala v pomyslných švech, a to hned dva-
krát. Děti tradičně vystupovaly pro veřejnost v 17 a 19 hodin, a i tato 
dvě představení byla málo. Přestože vystoupení zhlédlo více než 500 di-
váků, zájem rodičů přesahoval prostorové možnosti naší tělocvičny. Pro 
příští Vánoce tedy máme před sebou úkoly hned dva. Tím prvním je téma 
a obsah, tím druhým uspokojení zájmu veřejnosti. Snad se s tím nějak 
„popereme“.

Vedení ZŠ genpor. Františka Peřiny

Čertovská pouť
Každý rok se žáci ZŠ Jana Wericha těší na nějaké mikulášské překvapení 
ve škole a ani letos o tuto zábavu nebyli ochuzeni. Žáci 4. A si připravili 
2. prosince pro své menší kamarády z 1. a 2. tříd Čertovskou pouť.
Všichni odpovědně vymýšleli, jaké atrakce by se dětem líbily. Připravili 
například házení míčků na cíl, skok na trampolíně přes překážku, ale i kou-
zelnické představení, hádanky a další atraktivní disciplíny. 
Nenechali nic náhodě a pro lepší atmosféru se na akci přestrojili do ,,čer-
tovských“ kostýmů! Samozřejmě, že nechyběly odměny ani Mikuláš a an-
dělé. Děti jim přednesly mikulášské básničky a pak každé z nich obdrželo 
malou hračku. Žáci, o kterých Mikuláš věděl, že si své školní povinnosti 
plní nepřetržitě, odcházeli i s krásným plyšákem.

Za 4. A Lucka, Natálka, Mirek
a tř. uč. D. Rážová

Školka plná pohody
Spokojené dítě – školka plná pohody, to je hlavním cílem naší 
Mateřské školy v Socháňově ulici.
Nejmladší děti si na nové prostředí v mateřské škole nejprve zvy-
kají. Při adaptaci dbáme na nenásilný, citlivý a pozvolný přechod 
z rodinného prostředí. 
Jakmile se malí kluci a holčičky rozkoukají, mohou si vybrat z celé 
řady odpoledních aktivit a rozvíjet tak své zájmy či talent. Někdo 
dá přednost keramické dílničce, jiní využijí výtvarný kroužek. Kdo 
má rád muziku a tanec, může si vybrat hudebně pohybový kroužek 
nebo začít hrát na flétnu. Sportovně založení mohou chodit cvičit 
nebo plavat. V nabídce nechybí ani první seznamování s anglič-
tinou a logopedická cvičení. Také pravidelně organizujeme školy 
v přírodě. 
Mateřskou školu Socháňova tvoří tři samostatné budovy. Ve dvou 
z nich jsou třídy věkově smíšené (heterogenní) – šnečci a broučci. 
V poslední budově najdete děti stejného věku – kytičky. Rodiče se 
při zápisu mohou rozhodnout, zda své dítě chtějí zařadit do kolek-
tivu dětí stejného nebo různého věku.
Další informace můžete vyhledat na www.mssochanova.cz. 
Srdečně vás zveme – přijďte se podívat, jaké prostředí pro vaše 
děti nabízíme. 
Dny otevřených dveří se uskuteční od 6. února do 5. břez-
na 2012, každé pondělí mezi 16. a 17. hodinou.

Kolektiv MŠ Socháňova

Foto: Růžena Durníková

Foto: Jiří Ctibor

Z vánočního vystoupení dětí ZŠ genpor. Františka Peřiny
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Otázky pro Mgr. Jarmilu Pavlišovou,
ředitelku ZŠ genpor. Františka Peřiny
Můžete se vyjádřit k dezinformaci kolující po 
Řepích, že se bude zavírat ZŠ Laudova?
Velice mě mrzí, že se tato zpráva vůbec objevi-
la. Samozřejmě to není pravda. Zastupitelstvo 
městské části pouze rozhodlo o spojení dvou 
škol – ZŠ genpor. Františka Peřiny v Socháňově 
ulici a ZŠ Laudova, a to proto, že v ZŠ Laudova 
bylo velmi málo dětí. V současné době tam je 
175 dětí, na 2. stupni pouze 45 žáků. Průměrně 
je tam 17 žáků ve třídě. To je ekonomicky nevý-
hodné. 

Ale učitelé se tak přece mohou dětem více vě-
novat.
Od státu dostáváme rozpočet na 24 žáků na tří-
du. Pokud je žáků méně, dostává se škola do fi-
nančních problémů a se svým rozpočtem nemůže 
vyjít. Domnívám se, že rozhodnutí zastupitel-
stva sloučit školy bylo rozumné. V ZŠ Laudova 
zůstane detašované pracoviště 1. stupně, to je 
1. až 5. třídy, nadále tam bude školní družina 
i jídelna. Můj sen je, aby se tam udržely dvě třídy 
v ročníku. Pro děti 1. stupně se nic nemění, pou-
ze děti 2. stupně budou od 1. září 2012 docházet 
do budovy v Socháňově ulici.

Zvládnou žáci přestup? Směřování vaší školy 
je trochu jiné než ZŠ Laudova.
První kroky k tomu, aby žáci přestup zvládli, 

jsme podnikli už v 1. pololetí roku 2011. Děti ze 
ZŠ Laudova, které jsou v 1. třídě, již pracují po-
dle plánů ZŠ genpor. Františka Peřiny. Náš školní 
program je koncipován s důrazem na výuku in-
formatiky a cizích jazyků. Kromě angličtiny od 
1. ročníku se u nás děti od 2. ročníku učí fran-
couzštinu, němčinu nebo ruštinu. V ZŠ Laudova 
dříve nevyučovali cizí jazyk od 1. třídy, nyní tam 
už probíhá výuka anglického jazyka i u prvňáč-
ků, pro děti z 2. tříd jsme zavedli anglický jazyk 
jako nepovinný předmět. 

Jak to bude nadále s vedením obou základních 
škol?
Mgr. Brynych skončil ve funkci ředitele ZŠ Lau-
dova v červenci 2011, řízením školy tehdy pově-
řila rada městské části mne. Od ledna 2012 jsem 
ředitelkou naší sloučené školy: V ZŠ Laudova je 
mojí zástupkyní paní učitelka Jarmila Dětinská, 
která tu působí už hodně let. Věřím, že ško-
la bude dobře fungovat a krásně splyne se ZŠ 
genpor. Fr. Peřiny.

Převezmete „pod svá křídla“ i pedagogy dosud 
působící na 2. stupni ZŠ Laudova?
Ano. Připravila jsem podmínky tak, aby učitelé 
v produktivním věku mohli zůstat. Několik pra-
covníků budeme muset propustit, ale to budou 
většinou důchodci. 

Foto: Jiří Ctibor

Navštívil nás 
Ondřej Suchý
Naše škola nese název po Janu Werichovi. Víme 
o něm mnoho, ale chtěli jsme se dozvědět ještě 
více, hlavně z jeho soukromí. Proto jsme si vloni 
v listopadu do školy pozvali Ondřeje Suchého, 
který znal pana Wericha osobně a ví o něm snad 
úplně všechno.
Byli jsme překvapeni, kolik má pan Suchý na svůj 
věk energie a jak si s námi rozumí. Nejdříve nám 
vyprávěl o panu Werichovi – jak se seznámili 
a také o tom, že s panem Werichem byla opravdu 
sranda. Každý účastník besedy si pro pana Su-
chého připravil otázku a on ochotně odpovídal 
až do konce hodiny. Škoda, že zazvonilo.
Jako poděkování za skvěle prožitou hodinu jsme 
panu Suchému věnovali vlastnoručně vyrobenou 
knihu s fotografiemi projektů o Janu Werichovi, 
které vypracovali žáci naší školy. Na oplátku 
jsme dostali vlastnoručně podepsanou knížku 
Pan Werich z Kampy. 
Všem, kteří se chtějí o Ondřeji Suchém dozvědět 
více, doporučujeme internetovou stránku www.
semanovice.cz – bezva jsou myší vtipy. 

K. Miková a L. Krsková, 
7. A, ZŠ Jana Wericha

Víte, jak vnímají sloučení obou škol děti?
Děti toto sloučení vnímají velice dobře, nevadí 
jim to. Ráda bych uklidnila rodiče – ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny se umisťuje na prvních místech v růz-
ných soutěžích. Podle SCIO testů, podle kterých 
byly srovnávány děti v celé republice, mají naši 
žáci v 6. a 9. ročníku nadprůměrné znalosti 
v českém jazyce i v matematice.

Děkuji za rozhovor. 
Jaroslava Šímová

Děti pomáhají dětem
Děti pomáhají dětem! je projekt, který v naší ZŠ 
genpor. Františka Peřiny pokračuje již druhým 
rokem. Z podnětu žáků 9. B jsme v roce 2010 
adoptovali dítě na dálku – Arunu Rabithu. Rabi-
tha žije v Indii a potřebuje peníze na školné. 
Vloni 20. prosince žáci uspořádali v tělocvičně 
školy benefiční koncert pro Rabithu. V progra-
mu účinkovali žáci 5. A a druhého stupně pod 
odborným vedením paní učitelky Jany Gamro-
tové a pana učitele Miroslava Maxanta. Koncert 
připravili žáci 9. B se svojí třídní učitelkou He-

lenou Drahošovou. Pozvání k účinkování přijali 
i žáci z Japonské školy. Výtěžek koncertu ve 
výši 6 631 Kč byl věnován na školné. Děti svým 
odpovědným přístupem pomohly naplnit heslo 
projektu: Děti pomáhají dětem! a z koncertu si 
odnesly plno nových hudebních zážitků. 
Poděkování patří rodičům dětí a zaměstnan-
cům školy, kteří v rámci sbírky také finančně 
přispěli.

Mgr. Helena Drahošová, 
třídní učitelka 9. B

Vánoce v ZŠ Laudova
Téměř každý z nás považuje Vánoce za nejkrás-
nější svátky v roce. V naší škole jsme se připra-
vovali a těšili od 1. adventní neděle. Vyzdobili 
jsme si školu, pekli perníčky, cukroví, povídali si 
o Vánocích, zvycích, učili se básničky, písničky, 
koledy. V hodinách pracovních činností, výtvar-
ných výchov nebo také v odpoledních hodinách 
probíhaly výtvarné dílničky, své výrobky pak žáci 
nabízeli a s úspěchem prodávali před třídními 
schůzkami v prosinci. 
Adventní období jsme završili 20. prosince vá-

nočním vystoupením dětí pro rodiče a veřejnost 
ve společenském sále školy. Účinkující předvedli 
své dovednosti ve zpěvu, recitaci, hře na hu-
dební nástroje, dramatizaci a tanci. Na závěr 
vystoupili všichni žáci s finální koledou. Potlesk 
blízkých a ostatních diváků i pozdější kladné 
odezvy ze strany obecenstva nás přesvědčily 
o tom, že naše hodiny příprav a nacvičování spl-
nily svůj účel. 

Mgr. Šárka Jindrová,
ZŠ Laudova
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Tak jsme se dočkali!
Velké přání mnoha generací řepských fotbalistů o zatravnění fot-
balového hřiště se podařilo naplnit! 
Městská část získala v roce 2010 zpět sokolovnu a přilehlé pozemky. 
Tělovýchovná jednota Sokol Řepy požádala o dotaci ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy a obdržela ji. Ne sice v plné míře, ale 
velkou část. Městská část Praha 17 pak investiční náklady dofinan-
covala.
Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála firma Swietelsky sta-
vební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby střed. Práce byly zahá-
jeny v srpnu 2011 a prakticky dokončeny v říjnu. Přejímka stavby byla 
provedena s některými výjimkami, např. branky budou instalovány až 
před otevřením, na jaře letošního roku ještě bude probíhat dosetí, 
hnojení atd. Bohužel se nezdařilo vybudovat studnu, a tak na závla-
hu (automatickou) budeme používat vodu z městského řadu. Hodně 
důležité bylo, že se na podzim podařilo zasít trávník. Ten v listopadu 
ukázal svoji tvář, což v nás všech vyvolalo výborný pocit. 
Celé hřiště je oploceno, tím ale došlo k částečnému omezení prostoru 
pro diváky. Oplocení skýtá velkou možnost pro případné sponzory na 
umístění reklamy. Na údržbu a provoz hřiště budeme potřebovat urči-
té finanční prostředky, a tak děkujeme předem.

Fotbalový oddíl nechce nic uspěchat, proto výbor oddílu rozhodl, 
že jarní část sezony odehrajeme ještě v nájmech. Od nové sezony 
2012/2013 pak chceme naše hřiště plně využívat na mistrovské zápa-
sy všech našich družstev. Tradičně sezonu zahajuje A mužstvo dospě-
lých koncem srpna. Ostatní pak hrají od září.
Na slavnostní otevření připravujeme společně s Městskou částí Pra-
ha 17 celodenní program se zápasy všech našich družstev.
Poděkování všech fotbalistů, trenérů, funkcionářů a příznivců patří 
starostce městské části Bc. Jitce Synkové, místostarostovi p. Martinu 
Markovi, celé radě MČ, vedoucímu odboru územního rozvoje a investic 
Ing. Aloisovi Podanému a celému jeho odboru za spolupráci na usku-
tečnění akce. Dále patří poděkování p. Dušanu Remišovi z naší TJ, 
který po dobu stavby zastával funkci technického dozoru investora.

Milan Rosenbaum

Pozn. redakce: Kopaná má v Řepích dlouhou historii. Fotbalový od-
díl Slavoj Řepy byl založen v roce 1924, v roce 1929 postoupili hráči 
do III. třídy. V roce 1937 byl klub sloučen s TJ Sokol Řepy. 

Setkání s Václavem Malým
V úterý 3. 1. 2012 pořádalo bělohorské farní společenství spolu se sestra-
mi benediktinkami další z řady tematických setkání. Tentokrát byl hostem 
Mons. Václav Malý, světící biskup pražský. Jako téma si (možná i s ohle-
dem na místo konání poznamenané bělohorskou bitvou) zvolil „Vztahy 
mezi křesťanskými církvemi“. 
Na základě vlastních bohatých zkušeností stručně a přehledně nastínil si-
tuaci prakticky všech současných církví působících na území České republi-
ky – co mají společné a čím se odlišují. Po výborné přednášce následovala 
živá diskuze, ve které se pan biskup vyjádřil i k jiným aktuálním tématům 
katolické církve.
Setkání s nejrůznější tematikou se konají ve společenské místnosti při kos-
tele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře vždy v úterý zhruba jednou za dva 
měsíce. Informace je možné získat na webových stránkách sester benedik-
tinek: www.benediktinky.cz nebo na nástěnce před vstupem do poutního 
místa.

sestra Petra

Silvestr 2011, který uspořádala Společnost pro obnovu řepských tradic, 
se mimořádně vyvedl. Zájem o tradiční akci byl obrovský, lístky byly 
vyprodány již v listopadu! Na snímku vítězové soutěže o nejlepší kostým 
večera – paní Zdeňka Kolencová a pan Michal Štěpař. -red-

Foto: Alena Fenclová

Řepská sedmnáctka na cestách: Závěrem minulého roku vycestoval 
místostarosta Martin Marek spolu se zastupitelem Jaroslavem Bírem na 
severovýchod od našich hranic. V kufru jednoho z nich se našlo místo 
i pro náš zpravodaj. Poznáte, kde se s Řepskou sedmnáctkou vyfotili? 
Pište na: redakce@repy.mepnet.cz. -red-

Foto: Dmitry Povazhnyy

Foto: Milan Rosenbaum

Fotbalové hřiště v Řepích, při ulici Na Chobotě, bylo oploceno a zatrav-
něno.
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Pantáta Kratochvíl
V další kapitole z řepské historie, kdy čtenářům chceme připome-
nout a přiblížit některé živnostníky a hospodáře, dnes zavzpomínáme 
na jednu z největších legend. Tou byl bezesporu pantáta Kratochvíl 
(5. 10. 1882 – 24. 4. 1969).

Pantáta Kratochvíl ovlivňoval chod obce, poskytoval živobytí mnoha řep-
ským občanům. Do komunistického puče a znárodnění po roce 1948 byl 
posledním hospodařícím rolníkem z rodu Kratochvílů. Byl členem a poz-
ději i předsedou podpůrného spolku „Bratrstvo“, ale i mnoha dalších. Pro 
řepské byl velkou osobností i v době totality, kdy k němu všichni staro-
usedlíci vzhlíželi s úctou. 
Na statku Kratochvílů se hospodařilo už více jak před čtyřmi sty lety. Tato 
stavba k obci neodmyslitelně patří, je dominantou Řep stejně tak jako kos-
tel sv. Martina či ostatní statky kolem. Všechny spolu tvoří neoddělitelný 
celek, jakési centrum tehdejší návsi, z něhož sálá duch času.
Na nejsmutnější okamžiky gruntu mnohokrát před svou smrtí vzpomínala 

dcera pantáty Kratochvíla paní Marková se slzami v očích – na dobu, kdy 
byl statek znárodněn, koně a vše ostatní jim bylo sebráno a do domu již 
nesměli vstoupit. Dlouhé hospodaření tehdejší komunistické moci zane-
chalo své stopy - statek zchátral. Paní Marková se naštěstí dožila doby, kdy 
jí byl statek – ovšem v žalostném stavu – v restituci navrácen.
Dnes už usedlost patří jinému majiteli. Jak paní Marková potvrdila, je ve 
velmi dobrých rukou pana Kučeravého, který statek s velkou citlivostí, 
precizností a citem pro historii vrátil do původního lesku a podoby. K úpl-
né spokojenosti pamětníků chybí už jenom ten rybník s husami, který na 
návsi před okny býval. Jak dnešní statek nazvat? Nejlépe „Kratochvílův 
statek pana Kučeravého“. 
Závěrem bych chtěl jménem obyvatel Řep poděkovat novému majiteli panu 
Kučeravému, že tuto krásnou historickou dominantu obce zachránil a že 
duch dávné minulosti návsi na nás dýchá i nadále.

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Pozn. redakce: Krásný snímek starých Řep nám zaslal pan Josef Bezdička. 
Děkujeme!

Pantáta Kratochvíl – výrazná řepská osobnost

Foto: archiv autora

Pohled na statek z roku 1906, kdy ještě na návsi býval rybníček lemovaný akáty.

Foto: archiv autora

Foto: Josef Bezdička

PRO ŘEPSKÉ PATRIOTY 17



Socháňova 1221, Řepy (naproti KS Průhon) • tel.: 235 311 791

Pozvání do Klubu 17
Z únorového programu nízkoprahového zařízení Klub 17 v Socháňově 
ulici vybíráme: 
7. 2. – Valentýnská psaníčka, 8. 2. – Ozdobné talířky z keramiky, 
10. 2. – Výrobky z Fimo hmoty, 14. 2. – Otisky rukou na papír, 15. 2. – 
Glazování keramiky, 17. 2. – Turnaj ve fotbálku a kulečníku o polárkový 
dort, 21. 2. – Karneval – soutěž o nejlepší masku. Den otevřených 
dveří. 22. 2. – Interaktivní hry, 24. 2. – Zazpívej si s karaoke, 28. 2. – 
Výroba dekorací ze slaného těsta, 29. 2. – Drátkování (stromečky).

Vstup zdarma! -red-

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

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

 3. 2.  Pololetní prázdniny v klubu: Pro děti a mládež 
od 9 do 15 let. Wii, XBOX, internet, stolní hry… Zdarma. Od 10 do 
16 hodin, klub Šestka. 

 4. 2.  Keramická sobota: Tradiční akce pro předem přihlášené v DDM! 
Cena: 50 Kč – děti, 150 Kč – studenti, 250 Kč – dospělí. Od 10 do 
12 a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. Tel.: 235 323 333, e-mail: 
klara.pliestikova@ddmp6.cz nebo gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

 9. 2.  Twister: Soutěž v oblíbené hře pro děti a mládež od 7 do 15 let. 
Zdarma. Od 15 do 17 hodin, klub K.M.R. v ZŠ Dědina.

13. 2. –17. 2. Jarní prázdniny v klubu. Od 10 do 16 hodin, klub Šestka. 
Pro děti a mládež od 9 do 15 let. Wii, XBOX, internet, stolní hry… 
Zdarma.

13. 2. –17. 2. Výtvarný příměstský tábor, Týden s kamerou, Taneční 
týden. Od 8 do16 hodin, DDM. Informace na www.ddmp6.cz.

25. 2.   9. ročník pochodu na Okoř: Trasa 13 km – pro všechny, kteří se 
rádi projdou zimní přírodou. Prvních 200 účastníků v cíli obdr-
ží pamětní list. Vstup volný. Start od 9.45 do 10.15 hodin od ZŠ 
Suchdol.

Mgr. Jana Němcová

INZERCE

• 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.: 211 148 037, 603 341 927

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Profesionální FOTOGRAF www.lachman-foto.cz
 Tel.: 777 655 088

• Malířské a interiérové práce, kompletace nábytku, štukování, 
vrtání. Tel.: 603 305 211

• Hledám hráče mariáše 1x týdně rekreačně. Tel.: 777 872 957

OSTATNÍ

• Optimistická vdova 64/170, nekuřačka, motoristka, chatařka 
hledá pohodového a spolehlivého přítele. Zn. Čas běží

SEZNÁMENÍ

• Úprava srsti u psů, odstranění zubního kamene, ošetření uší, 
drápků a análních žláz. Paní Dohnálková.
 Tel.: 737 841 145, 235 312 157

• Bezpečnostní dveře, zámky, závory, mříže. Žaluzie, silikonové 
těsnění oken a čištění koberců. Tel.: 235 312 157

• Nutriční terapeutka nabízí osvědčenou metodu na zdravotní 
potíže, při níž lze i zhubnout, i v Aj, Šj. Tel.: 728 886 031

• SERVIS POČÍTAČŮ u vás doma či v kanceláři. Zavolejte, ZDARMA
přijedeme, ZDARMA poradíme, profesionálně opravíme, poradí-
me vám, zaškolíme vás. Tel.: 222 769 774  www.improvisio.cz

• Hodinový manžel: zednické, úklidové práce, mytí oken, rekon-
strukce bytů a bytových jader – Horyna. Tel.: 603 365 552

Děti do 10 let nepotřebují opencard
Původně avizovaná změna prokazování nároku na zvláštní ceny jízdného 
0 Kč pro cesty po Praze u dětí od 6 do 10 let se od 1. 2. 2012 konat nebu-
de. I nadále tak bude možné i u dětí mezi 6 a 10 lety věku prokazovat 
nárok na zvláštní ceny jízdného 0 Kč osobní průkazkou ověřenou jejím 
vydavatelem (právnickou osobou) se jménem, příjmením, datem naro-
zení a fotografií dítěte. Může to být jak klasická průkazka PID vydávaná 
Dopravním podnikem, tak opencard s nahranou průkazkou PID, ale i prů-
kazka jakéhokoli dopravce v ČR nebo třeba průkaz sportovního klubu či 
zájmového kroužku.
• Děti od narození do 6 let (do dne předcházejícímu dni 6. narozenin): 
Jezdí zdarma v Praze i mimo Prahu, nemusí nijak prokazovat věk, pouze 
s doprovodem osoby starší 10 let.
• Děti od 6 do 10 let (do dne předcházejícímu dni 10. narozenin): Mají 
nárok na zvláštní ceny jízdného 0 Kč pouze v Praze, musí prokázat ná-
rok osobní průkazkou ověřenou jejím vydavatelem (právnickou osobou) 
se jménem, příjmením, datem narození a fotografií dítěte. Pokud nemají 
žádnou průkazku, platí poloviční jednotlivé jízdné. Mimo Prahu vždy platí 
poloviční jednotlivé jízdné.
• Děti od 10 do 15 let (do dne předcházejícímu dni 15. narozenin): Mají 
nárok na zvláštní ceny jízdného 0 Kč pouze v Praze. Musí se prokázat open-
card s nahraným Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě 
od 6 do 15 let za 120 Kč. Pokud nemají opencard s Dokladem o nároku 
na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let, ale mohou prokázat věk 
ověřenou průkazkou, pak platí poloviční jednotlivé jízdné. Pokud nemo-
hou prokázat věk, platí plné jízdné. Mimo Prahu platí jízdné vždy.

Zdroj: Ropid

*  Sólový zpěv (populár nebo klasika)
*  Klavír, keyboard, zobcová flétna, 

klarinet, saxofon, housle, kytara
*  Hudební přípravka
*  Keramika – pro děti a dospělé
*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let
*  Ťapka – turistický oddíl pro děti
*  Než půjdeme do školky
*  Angličtina, němčina, ruština (různé 

stupně pokročilosti) – pro dospělé
*  Počítače a internet – pro dospělé – 

i pro úplné začátečníky a pro seniory
*  Jóga – pro děti a dospělé 
*  Cvičení pro děti – 4 až 7 let
*  Aerobik a gymnastika pro dívky
*  Cvičení pro rodiče s dětmi – od 2 let
*  Cvičení po ženy (bossu, aerobik, 

step–aerobik, kalanetika, zumba) 
*  Akrobatický rock’n’roll – přípravka
*  Piškotky – tanec a balet od 5 let
*  Stonožka – dramatický kroužek pro 

děti od 6 let

Kurzy 2011–12

Socháňova 1220, Praha 17 - Řepy • tel. 235 313 289
www.pruhon.cz • ks-pruhon.kulhankova@volny.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 2012 

v ceně 150 Kč

+

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

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

Restaurace Na Formance
www.smichovskaformanka.cz

Ostrovského 24, Praha 5, tel. 251 560 219
Pondělí až pátek: 10–23 h
Sobota a neděle: 11–23 h

Pivo Gambrinus z tanku
Tradiční česká kuchyně – polední menu

Nekuřácký salónek – možnost různých akcí

– REKONSTRUKCE –
BYTOVÁ JÁDRA, KOUPELNY  

BYTY, KANCELÁŘE

www.promm.cz, info@promm.cz
Tel.: 312 525 440, 736 486 386

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

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

733 311 747    211 141 160

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

ANGLIČTINA
pro začátečníky (i ty „věčné“)

tel.: +420 720 653 044

• Speciální a individuální přístup • Časová flexibilita 

• Příjemné prostředí • Lektorka je po studijním pobytu 

v Cambridge • Domluvte si nezávaznou info-schůzku •

Ekologická likvidace vozidel
Prodej použitých pneu a disků 

a odtahová služba
Tel.: 725 680 885

Zdeněk Kalina
zakázkové truhlářství

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

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

mail: kalina.truhlarstvi@ seznam.cz

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

Podrobné informace, popřípadě Vaše další požadavky s Vámi projednáme na 
níže uvedených kontaktech.
Kontakt: SBD Remostav, ved. správy p. J. Vrána
 Bazovského 1117, 163 00 Praha 6
 tel. č. 235 010 152, 235 010 151 a 153, 777 120 250
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CHCETE U NÁS INZEROVAT? Info: 234 683 544, 720 524 688 • redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

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

  Tel.: 602 266 384, 235 316 609  

  E-mail: jirilansdorf@seznam.cz  

Příjem zakázek nepřetržitě!

SALÓNEK GIGI
Solárium • modeláž nehtů 

pedikúra (i u vás doma)
Makovského 1349 – OVUS 

(nad Českou spořitelnou)

Mobil: 773 590 878
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ZASKLENÍ BALKONÒ

DVE¤E A ZÁRUBNù BEZPEâNOSTNÍ DVE¤E

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

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

V na‰í nabídce jsou také
kvalitní dvefie a zárubnû

ÎALUZIE
montáÏ a prodej

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

e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijerabek.cz

DOPRAVA PO CELÉ PRAZE ZDARMA – V·E NA SPLÁTKY

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù

CHCETE U NÁS INZEROVAT? 
Info: 

Tel. 234 683 544, 720 524 688
redakce@repy.mepnet.cz

www.repy.cz

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

DÁRKOVÝ OBCHDÁRKOVÝ OBCHU° DEKDEK
VELKÝ VÝBVELKÝ VÝBĚR DÁRKOVÉHO R DÁRKOVÉHO 

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

Kde? Ve 3. podlaží OVUSU 
nad Českou spořitelnou.

Otevřeno po–pá 9.00–18.00, so 9.00–12.00

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

ŘEZNICTVÍ – UZENÁŘSTVÍŘEZNICTVÍ – UZENÁŘSTVÍ
BÍLÁ HORA

Karlovarská 200/15

Staročeské uzeniny, domácí kuchyně
NOVÝ MAJITEL

Úklid paneláků, kanceláří, škol!
Provádíme pravidelný úklid společných 

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

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

Nabízíme 
 

 Kosmetické ošetření 
 Depilace 
 Líčení  
 Parafínový zábal na ruce 
 Čištění mílií 
 Mikromasáž očního okolí 
 Barvení řas a obočí 
 Úprava obočí 

 

Práce s profesionální kosmetikou 
Germaine De Capuccini 

 

V provozní době jsme   
velice flexibilní. 

Možnost objednávek i mimo 
stanovenou pracovní dobu. 

 

Kontakt 
Nedašovská 352 
Praha 5 – Zličín 

 

Jen 2 minuty od autobusové  
zastávky Sídliště Zličín 

 

 Tel.: 603 480 439 

 

 
 

Najdete nás také 
na našich webových stránkách 

www.kosmetikazlicin.cz 
 

 
 

Vaše Monika
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Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

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

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

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

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

Obchod 
specializovaný 

na krmiva: 

Nutram
K9

First Mate
Arden Grange

Cibau
Trainer

Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům 
Na vybraná krmiva 

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma 

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba: 
Pondělí–Pátek 10.00–19.00, 

Sobota 9.00–12.00

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

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

Vybavte si kočárek
Užitečné a neobvyklé vychytávky

pro kočárky i děti koupíte

u fi rmy

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

Galandova 1235, Praha 17-Řepy

Chalupářský a zahradnický servis 
SEMIRAMIS

Řez ovocných stromů, 
kácení stromů horolezeckou technikou, 

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

www.chaluparskyservis.cz

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
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou, 
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

Dlouholetá praxe–20 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů!   Záruka 42 měsíců!

Tel.: 777 208 491  e-mail: info@har.cz  www.har.cz

Kompletní správa 
nemovitostí

Specializace na účetnictví pro společenství vlastníků a bytová družstva

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

• zajišťování oprav • zajišťování právních služeb

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

E-mail: ak.eko1@volny.cz  •  Web: www.eko-kopecky.cz
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Akční modely ŠKODA Magic nyní s cenovým zvýhodněním až 90 000 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Fabia Magic: 5,2–5,9 l/100 km a 121–139 g/km

Ilustrační foto

Vykliďte garáže!

Na tom, že všichni vyklízejí garáže, není nic podezřelého. Dozvěděli se totiž, že akční modely Fabia Magic a Roomster Magic získají nyní
se zvýhodněním až 90 000 Kč! Využijte mimořádnou příležitost pořídit si skladový vůz výhodně a bez čekání.
A pokud se rozhodnete pro úvěr od ŠkoFINu, navíc dostanete zimní kola zdarma!

www.klokocka.cz
Borského 876, Praha 5
Tel.: 251 005 112 - 115
prodej_P5@klokocka.cz

Autosalon Klokočka 
Karlovarská 660, Praha 6
Tel.: 222 197 231 - 232
prodej_P6@klokocka.cz 

Nevanova 37, Praha-Řepy • Tel.: 608 972 016 • absolut@absolut-real.cz • www.absolut-real.cz

3+kk/B+G, Zrzavého ul., novostavba, 2. NP. Zaří-

zený byt vč. nábytku, kuch. linka s vestav. spo-

třebiči. K bytu patří garáž a sklep. Dlouhodobě. 

Jih-sever. Služby 4 000 Kč vč. elektřiny + nájem.

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

a kuchyni, lino, vestavěná skříň. Plast. okna, 

orientace na Z, pěkný výhled. Dům po celkové 

rekonstrukci. Zálohy 2 900 Kč + elektřina.

PRODEJ 2+kk
GALANDOVA UL.

DV, přízemí, 78 m2. Nová kuch. linka vč. spotře-

bičů, plovoucí podlahy, zděné jádro, bezpeč. 

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

kout. Dům zateplen, po celk. rekonstrukci.

PRODEJ 3+1/L
NEVANOVA UL.

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

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

Uzavřený areál. Dům má plastová okna. Dlažba, 

korek, lino a plovoucí podlaha. Vlastní studna, 

upravená zahrada 235 m2, terasa.

PRODEJ RD 6+1/G
HOSTIVICE

PRODEJ. Byt 3+1/L+sklep, 3. NP, OV, 74 m2, lod-

žie 6,5 m2, sever–jih. Pův. jádro, lino,  koberce, 

zachov. kuch. linka. Dům po rekon.: nová fa sáda, 

výtah, plast. okna, zateplení. Poplatky: 4 500 Kč.

NOVINKA 3+1/L
ŠPANIELOVA UL.

PRONÁJEM. RD 6+1, garáž, terasa, balkon, 

sklep, tělocvična, prádelna. Vybaven nábytkem, 

2x WC, samostatný plynový kotel, alarm, zahra-

da cca 150 m2. Poplatky 6 000 Kč + nájem.

NOVINKA RD 6+1
PRAHA 17

Byt 4+kk/L+sklep, 95 m2, Španielova ul. Jádro 

zděné, komora, OV, dvougenerační, nová ku-

chyň. linka, plovoucí podlaha. 1. p. (7). Dům je 

po celkové rekonstrukci. Poplatky 5 300 Kč.

POPTÁVKA

Byt 2+kk, původní stav
Byt 2+kk, po rekonstrukci
Byt 2+kk  až 3+1 

v ul. Makovského
Byt 3+1, OV, do 2,6 mil.
Byt 3+1, OV, DV, hotově
Pronájem 2+kk nezařízený
Pronájem 3+kk až 3+1

  PRODÁNO

Začala výstavba nových bytových domů. 

Cihlové domy. Nabídka bytů 1+kk až 3+kk, lze 

koupit garáž. stání, sklep. Klientské změny mož-

né. Zajistíme individuální slevy a fi nancování.

PRODEJ Byty 1+kk až 3+kk
NOVÝ ZLIČÍN

PRONAJATO

Prodáváme nejvíce bytů v Praze 17

Máme nízkou provizi, neúčtujeme DPH

100% úspěšnost ve zprostředkování hypoték

Pronajato 90 % nemovitostí z naší nabídky

Prodáno 85 % bytů

Prodány 4 byty v jednom domě

Rekord: byt prodán za 6 hod., 9 prohlídek bytu za den

Servis „Vše v ceně“ a skvělé reference
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