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Úvodní slovo 
Vážení čtenáři,

pranostika na tento měsíc říká – únor bílý, pole sílí. Teď je venku sněhu hromada, jsem tedy zvědavý, 
jak se toto lidové rčení vyplní. Osobně nemám zimu příliš rád, a tak se už nyní těším na jaro… 
I tentokrát jsme, milí čtenáři, měli snahu vybrat pro vás jen ta nejzajímavější témata. Vaší pozornos-
ti bych určitě doporučil článek týkající se nových zásad pronájmu obecních bytů, či velmi zajímavý 
rozhovor s mistryní světa v agility pro rok 2012. Opět se věnujeme problematice vytápění panelových 
domů. Zaujmout by vás mohly i magické trojky v historii naší obce.

Pěkné zimní čtení za redakční radu přeje Pavel Maxa

Rada MČ Praha 17 mj.:
Souhlasila:
•  s uzavřením smlouvy se společností Metro-

pol TV s. r. o., Tererova 17, 149 00 Praha 4, 
IČO: 26429144 na zhotovení čtyř pořadů 
měsíčně na dobu 6 měsíců od 1. 1. 2013.

Vzala na vědomí:
•  2. úplnou aktualizaci Územně analytických 

podkladů hl. m. Prahy.

Schválila:
•  plán výstavby kamerových bodů na období 

2013 – 2016;
•  zřízení Klubu pěstounů, náhradních rodičů, 

rodičů;
•  vydat souhlasné stanovisko s umístě-

ním plechové garáže a uzavřít smlouvu  
o výpůjčce na část pozemku parcely č. 45/1 
o výměře cca 15 m2 k vytvoření technické-
ho zázemí pro údržbu fotbalového hřiště 
(uskladnění sekačky, hnojiva…);

•  zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle 
ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce – Revitalizace 

veřejného prostranství – ulice Zličínská, 
Praha-Řepy;

•  vítězem řízení na vypracování studie po-
třebnosti sociálních služeb pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením v MČ Pra-
ha 17 – Řepy nabídku č. 3 od Národního cen-
tra sociál ních studií, o. p. s., Na Moráni 4, 
Praha 2;

•  vyklizení, vykácení, oplocení s podezdívkou 
do výše 2 metrů a rozmístění informačních 
cedulí o možném nebezpečí úrazu v oploce-
ném areálu (např. „Vstup na vlastní nebez-
pečí“) pozemků parcel č. 563, 564, 565/1 
a 566. Vše zajistí odbor životního prostředí 
a dopravy. Oplocení a vyklizení bude prove-
deno v co nejkratším termínu v předpoklá-
dané částce cca 480 000 Kč. Pozemky jsou 
ve správě MČ Praha 17.

Jmenovala:
•  Mgr. Aleše Koutného, MBA, ředitelem pří-

spěvkové organizace Kulturní centrum Prů-
hon od 1. ledna 2013.

Ing. Eva Vernerová,
kancelář starostky

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

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121:
Pondělí: 8.00–12.00/13.00–17.30 hodin
Středa: 8.00–12.00/13.00–18.30 hodin
Pátek: 7.30–11.00 hodin

Ověřování – Czech POINT Žalanského 291:
Pondělí 7.30–12.00/13.00–17.30
Úterý 7.30–12.00/12.30–15.00
Středa 7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek 7.30–12.00/12.30–15.00
Pátek 7.30–12.30

Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

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

lukrativní nebytové prostory s výlohou 
situovanou do otevřené pasáže.
Prostory, o celkové rozloze 81,8 m2,  
se nachází v nově zrekonstruovaném 
domě v Makovského ulici č. p. 1144.
Podrobné informace vám poskytne 

Odbor správy obecního majetku 
Úřadu MČ Praha 17.

Tel.: 234 683 529, 234 683 530

Městská část Praha 17 nabízí k pronájmu
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Vážení čtenáři,

tak nás přece jen sněhové nadělení nemi-
nulo. Co by to také bylo za zimu, viďte! Prv-
ní sněhové vločky očekávají snad všechny 
děti s netrpělivostí, pro pracovníky našeho 
odboru životního prostředí a dopravy ale 
nastává nelehké období. Mnozí občané to-
tiž požadují čistě zametené chodníky vždy 
a za všech okolností... Ráda bych se kolegů 
zastala – díky zkušenostem s nenadálou bí-
lou nadílkou v minulosti je organizace úkli-
du sněhu rok od roku propracovanější. Ces-
tujete-li mimo Řepy, do jiných pražských 
městských částí, dáte mi jistě za pravdu. 
Kolegům děkuji za jejich pracovní nasaze-
ní a vám, milí čtenáři, za vaši trpělivost! 
Představte si těch osmašedesát kilometrů 
chodníků v naší městské části, které je tře-
ba co nejrychleji uklidit... Při nepřetržitém 
sněžení je to práce téměř sysifovská.
Vážení čtenáři, oceňujeme s povděkem, že 
mnoho z vás už využívá linku „Čisté Řepy“ – 
tel. 235 300 655, e-mail: cisterepy@repy.
mepnet.cz. Díky vašim informacím lze za-
jistit co nejrychlejší odstranění případných 
nedostatků v úklidu. Je vidět, že vám život-
ní prostředí naší městské části opravdu leží 
na srdci a těší nás to 

Bc. Jitka Synková
redakce@repy.mepnet.cz

Slovo starostky

Jak dopadlo 1. kolo
V době prvního kola volby prezidenta České republiky, které se uskutečnilo 11. až 12. ledna, 
se svůj názor rozhodlo vyjádřit 12 071 občanů, což bylo 63,57 % řepských voličů. Platných 
hlasů bylo zaznamenáno celkem 12 005.

Jak jsme v Řepích volili:

Kandidát Politická příslušnost Počet hlasů v 1. kole % 

MUDr. Zuzana Roithová, MBA KDU-ČSL 409 3,40

Ing. Jan Fischer, CSc. BEZPP 1 368 11,39

Ing. Jana Bobošíková SBB 160 1,33

Taťana Fischerová KH 451 3,75

MUDr. Přemysl Sobotka ODS 329 2,74

Ing. Miloš Zeman SPOZ 2 358 19,64

Prof. JUDr. Vladimír Franz BEZPP 899 7,48

Jiří Dienstbier ČSSD 1 571 13,08

Karel Schwarzenberg TOP 09 4 460 37,15

Druhé kolo voleb bylo naplánováno na 25. až 26. ledna 2013, tedy na dobu, kdy probíhal 
tisk únorového vydání Řepské sedmnáctky. V čase, kdy čtete tyto řádky, už je jasno... Jak ve 
2. kole volby prezidenta republiky hlasovali řepští, zveřejníme v příštím vydání zpravodaje. 

-red-

Volba prezidenta České republiky

Čisté Řepy
Nedostatky v úklidu naší 
městské části můžete hlásit 

na tel.: 235 300 655 nebo e-mailem: 
cisterepy@repy.mepnet.cz. 

Děkujeme!

Foto: -akraj-

Voliči, bydlící v horních starých Řepích, zamířili k volebním urnám do nově opravených prostor 
v Kulturáčku na Bílé Hoře.
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Klub rodičů, pěstounů  
a náhradních rodičů
Dne 1. 1. 2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 359/1999 Sb., 
o so ciál ně právní ochraně dětí, která nám přináší mnoho nového 
v oblasti péče o děti. Velkými změnami prochází především náhradní 
rodinná péče. Sociálním pracovníkům, náhradním rodičům, pěstou-
nům i poručníkům zákon ukládá celou řadu nových povinností, kte-
rými jsou chráněna práva dětí, hlavně těch ohrožených. Mezi ně patří 
i děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.
Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Městské části Praha 17 
má zájem pomoci pěstounům i náhradním rodičům v jejich mnohdy 
nelehké péči o svěřené děti. Koncem roku 2012 byl předložen Sociál-
ním odborem Úřadu MČ Praha 17 návrh na zřízení Klubu rodičů, pěs-
tounů a náhradních rodičů, který byl schválen na posledním jednání 
Rady městské části Praha 17 dne 19. prosince 2012. 
Náplní činnosti klubu by mělo být hlavně vzdělávání, poradenství, 
vzájemná výměna zkušeností, práce s biologickou rodinou a podobné 
činnosti. Ke spolupráci budou přizváni i odborníci ze Střediska ná-
hradní rodinné péče a dalších organizací, které se zabývají pomocí 
rodinám s dětmi s různými problémy. Velmi si vážíme toho, že nám 
vyšlo vstříc i Centrum sociálně zdravotních služeb, které nám pro set-
ká vá ní náhradních rodičů uvolnilo prostory.
Při setkávání dospělých je pamatováno i na děti, pro něž bude vždy 
připraven program pod odborným vedením.
Rodiče, pěstouni, náhradní rodiče i zájemci o náhradní rodinnou 
péči se budou setkávat každé první pondělí v měsíci od 16 do 
18 hodin v prostorách Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17-Řepy 
(vchod od prodejny Albert).
Začínáme v pondělí 4. 2. 2013 v 16 hodin a těšíme se vás.
Tel. kontakty: Mgr. Alena Presslová – 234 683 269, Bc. Ivana Va-
lentová – 234 683 286.
 

Ing. Marie Vaicová,
místostarostka

Upozornění!
Objevili jste v poslední době ve své schránce barevný letáček, 
který vám nabízel pomoc s prodejem, koupí nebo pronájmem 
nemovitostí? Kromě fotografie dvou vnadných žen vás možná 
zaujala také fotka radnice Prahy 17. Možná ve vás právě fotografie 
radniční budovy vzbudila dojem serióznosti této nabídky, či dokon-
ce máte pocit, že se na tomto projektu radnice nějak podílí…
Rádi bychom vás upozornili, že Městská část Praha 17 s touto na-
bídkou realitních služeb nemá nic společného, na výrobě letáku se 
nikterak nepodílela a s makléřkami nespolupracuje!

-red-

Rozpočtové provizorium 
na rok 2013
Rozpočet pro letošní rok bude projednán na únorovém zasedání zastupi-
telstva naší městské části. Do projednání a schválení rozpočtu tedy bude 
Městská část Praha 17 hospodařit s rozpočtovým provizoriem. 
Tento stav, kdy hospodaříme podle rozpočtového provizoria, není v pří-
padě naší městské části, ale i mnoha dalších městských částí Prahy, nic 
neobvyklého. Je to dáno skutečností, že městské části mohou schvalovat 
svůj rozpočet až po přijmutí rozpočtu hl. m. Prahy, neboť ve svých roz-
počtech na straně příjmů vycházejí z dotačních vztahů schválených zastu-
pitelstvem hl. m. Prahy. 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy obvykle projednává rozpočet až v závěru roku, 
takže není dostatečný časový prostor projednat a přijmout rozpočty 
městských částí ještě před začátkem nového roku. Situaci s přípravou 
rozpočtu na rok 2013 nám navíc komplikovalo projednávání Zákona 
o rozpočtovém určení daní, od kterého se zase odvíjí příjmy hl. m. Prahy. 
Návrh dotačních vztahů jsme obdrželi s téměř dvouměsíčním zpožděním, 
neboť Praha dříve neznala odhad výnosu daní a jejich rozdělení mezi měs-
ta a obce. 
Rozpočtové provizorium však naštěstí nepředstavuje pro chod naší měst-
ské části žádnou větší komplikaci, neboť běžné výdaje lze čerpat v rozsahu 
předchozího roku a lze dokončovat započaté investice.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta 

Změna stavebního zákona
Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým byly pro-
vedeny rozsáhlé změny stavebního zákona a souvisejících zákonů. Jedním 
z těchto měněných zákonů je i zákon č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích. Zde došlo k navýšení poplatků ve věcech projednávaných podle 
stavebního zákona.  
Novou výši správních poplatků najdete na webových stránkách Městské 
části Praha 17 www.repy.cz,  a to v sekci „odbor výstavby“.

Dana Kolářová,
vedoucí odboru výstavby

Zajímá vás aktuální dění v Řepích?
Informace naleznete na webových stránkách Městské 
části Praha 17 www.repy.cz

Občané naší městské části při svém jednání na úřadě využívají nově instalovaný 
objednávkový systém, který značně urychlí a usnadní vyřizování jednotlivých 
záležitostí. Spokojená při návštěvě úřadu byla i paní Jana. -red-

Foto: -akraj-
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Jak si zvykáte na roli matky?
Je to úžasné! Role matky dala mému životu ten 
správný rozměr! Než jsem poznala mateřství, tak 
byl můj život pestrý a zajímavý, ale teprve teď 
mám pocit, že je naplněný. 

Jak dlouho budete s Julinkou doma?
Rodičovskou dovolenou mám na-
plánovanou na dva roky. Částečný 
návrat plánuji dříve, ale ne na úkor 
dítěte. Uvažuji o práci z domova, 
nebo o částečném úvazku. Ale 
nevím, jak to bude s hlídáním. 
Maminku mám v jižních Čechách. 
Uvidíme, jak se s tím srovnáme. 
Mám hodně kamarádek, které mají 
také malé děti, tak se třeba nějaké 
řešení najde. 

Jaké bylo vaše zaměstnání?
Profesně se zabývám zejména 
marketingovou komunikací. Pra-
covala jsem jako marketingová 
analytička pro pivovar, spolupra-
covala jsem na volební kampani 
TOP 09, také jsem pomáhala v za-
čátcích poslaneckého klubu této 
strany. Naposledy jsem rok a půl 
působila na tiskovém oddělení mi-
nisterstva zdravotnictví. Poslední 
roky se věnuji hlavně komunikaci 
ve veřejné sféře. Je to zajímavá 
oblast, protože většina veřejných 
institucí se před občany spíše 
schovává za zdmi kanceláří a for-
muláři, i když už i tady existují vý-
jimky, kdy se například starostové 
některých obcí snaží svůj úřad 
otevřít občanům, zprůhlednit 
hospodaření a mnohem více s ob-
čany komunikují. To je podle mého 
názoru správná cesta. 

Proč jste se rozhodla pro TOP 09?
„Topku“ jsem zvolila proto, že je mi sympatická 
konzervativní politika. Z předchozího zaměstná-
ní znám spoustu lidí, kteří působili v začátcích 
TOP 09. Mám v ně důvěru, proto jsem do politiky 
vstoupila. Dá se říci, že do té doby jsem v politic-
ké sféře pracovala pouze jako zaměstnanec. Pak 
člověk dozraje do určitého okamžiku a řekne si, 
že by bylo lepší začít také něco dělat a rozhodla 

jsem se začít pracovat pro Řepy. Kde také jinde, 
než tam, kde to znáte. Já jsem tady vyrostla, žiju 
tu od roku 1989.

Baví vás práce zastupitelky?
Hodně mne to baví. Pořád mám potřebu se sna-
žit něco změnit. Jen mne mrzí, že někdy lidé 

nejsou ochotni naslouchat a s funkcí je často 
spojena arogance, která je naprosto pohltí. Když 
je zastupitel v opozici, má malý prostor prosadit 
cokoliv.

Čeho byste chtěla dosáhnout?
Chtěla bych dosáhnout toho, aby lidé v Řepích 
neměli pocit, že vedení městské části je „za zdí“. 
Úřad a vedení Řep by mělo být transparentní 
a vstřícné k občanům. Představuji si například 
zveřejněné kontakty na zastupitele, také jejich 

oblasti, kterým se primárně věnují, ale také tře-
ba zveřejňování plnění rozpočtu v průběhu roku 
a nákupů radnice nad určitou částku. Z praxe 
vím, jak je důležité s lidmi mluvit a získávat od 
nich zpětnou vazbu. Ptát se jich, jestli to děláme 

dobře a také vyhodnocovat své 
kroky. Dozvíme se to jednou za 
čtyři roky ve volbách – jestli nám 
dají, nebo nedají svůj hlas. A to je 
každopádně málo.

Jak svůj záměr realizujete?
Je to těžké. Obzvlášť, když jsme 
v opozici. Zatím se mi to moc ne-
daří. Nabídla jsem třeba pomoc 
ohledně koncepce rodinné poli-
tiky, ale už mne nikdo z radnice 
neoslovil.

Ke koncepci rodinné politiky 
v naší městské části jste měla 
připomínky. Jaké?
Měla jsem k ní více připomínek. 
Ale v první řadě musím říci, že 
jsem ráda, že se Městská část Pra-
ha 17 koncepcí rodinné politiky 
vůbec zabývá! Z mého pohledu 
však tato koncepce není dosta-
tečně detailní. Ráda bych v této 
oblasti pomohla, rodinná politika 
mě velmi zajímá. Ve své loni obhá-
jené diplomové práci jsem zpra-
covávala téma slaďování práce 
a rodiny a věnovala jsem se přímo 
i situaci v Řepích. Myslím si, že 
městské části a magistrát mají 
v této oblasti velký dluh. Většinou 
se pouze zpracovávají koncepce, 
které se ale nerealizují.

Přála bych si, aby městská část více usilovala 
o zřízení jeslí. Obrací se na mne spousta mla-
dých rodin, že by jesle uvítaly. Což je logické. 
V mnoha rodinách nemůže být maminka doma 
tři nebo šest let, ale do práce se musí vrátit dřív. 
Ať už z důvodu, že by o práci přišla, nebo proto, 
že rodina potřebuje více peněz. 
Městská část Praha 17 podporuje školky, což je 
bezvadné. Školky se opravují, mají celkem do-
statečnou kapacitu. Ale jesle tu chybí. Běžná ro-
dina si nemůže dovolit platit soukromou školku, 

Mgr. Šárka Slavíková Klímová
•  Zastupitelkou je 1. volební období  

(TOP 09).
•  Vystudovala marketingovou komunikaci 

a public relations + veřejnou sociální 
politiku na Fakultě sociálních věd UK.

•  V Řepích žije od roku 1989.
•  Je vdaná, má dceru.
•  Hobby: výcvik psů, knihy.

Otázky pro zastupitelku  
Mgr. Šárku Slavíkovou Klímovou
Seriál rozhovorů s třiadvaceti řepskými zastupiteli se pomalu chýlí ke konci.  
Jako předposlední vám představujeme novopečenou maminku jedenatřicetiletou 
Mgr. Šárku Slavíkovou Klímovou (TOP 09). 

Foto: Z rodinného archivu
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Tímto dnem pozbyla platnosti všechna dříve 
schválená pravidla pro pronájem obecních bytů 
za regulované nájemné. Zásadami se řídí čle-
nové majetkové komise, rady a zastupitelstva 
městské části při vyřizování žádostí o pronájem 
bytů, které byly podány na Odbor správy obecní-
ho majetku Úřadu MČ Praha 17.
S dotazem, k jakým nejdůležitějším změnám 
v zásadách došlo, jsme se obrátili na místosta-
rostku Ing. Marii Vaicovou, v jejíž kompetenci 
je mimo jiné správa obecního majetku. „Vzhle-
dem k tomu, že k 31. 12. 2012 skončila účin-
nost zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytů a ke změně záko-
na č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, lze u nově pronajímaných 
bytů stanovit výši nájemného bez omezení. Na 
základě účinnosti výše uvedeného zákona byla 
schválena úprava „Zásad postupu při pronájmu 
obecních bytů v MČ Praha 17“. Změna se však 
netýká v současnosti pronajatých obecních 
bytů patřících MČ Praha 17, kde výše ná-
jemného zůstává na úrovni 82 Kč/m2 bytové 
plochy bez služeb. Nájemné bude upraveno 
jen u vrácených, zdevastovaných a plně zre-
konstruovaných bytů na náklady MČ Praha 17 
(např. výstavba zděného bytového jádra, ku-
chyňské linky včetně nového sporáku, oprav 
podlah, elektřiny, plynu). V tomto případě 
bude uplatňováno nájemné ve výši 112 Kč/m2 

bytové plochy bez služeb. Za tím účelem bude 
nájemní smlouva uzavřena na 2 roky s možným 
prodlužováním o další roky, pokud nájemce bu-

de řádně plnit podmínky dané nájemní smlou-
vou. Pokud bude nájemce užívat byt minimálně 
po dobu 6 let a po tuto dobu bude řádně plnit 
povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, bude 
mu na jeho žádost nájemní smlouva změněna 
na dobu ne urči tou. U vrácených bytů, které 
se nebudou rekonstruovat, u nichž bude pro-
vedena např. jen revize elektroinstalace, ply-
nu a opravy po revizi, zůstává původní výše 
nájemného rovněž na úrovni 82 Kč/m2. Byty se 
budou přidělovat formou jak výběrového říze-
ní, tak ze schváleného seznamu žadatelů o byt 
s doporučeným posouzením žadatelů od So-
ciálního odboru Úřadu MČ Praha 17,“ vyjádřila 
se místostarostka Ing. Marie Vaicová.

Komu lze byt pronajmout
O pronájem obecního bytu může požádat ob-
čan ČR, který trvale bydlí v Městské části Pra-
ha 17 minimálně tři roky, není nájemcem ani 
vlastníkem jiného bytu, je zaměstnán v oblasti 
veřejných služeb nebo vykonává jiné obecně pro-
spěšné činnosti v zájmu MČ Praha 17 (je zaměst-
nán např. u policie, ve školství či zdravotnictví 
nebo je zaměstnancem Úřadu MČ Praha 17).

Jak se žádosti vyřizují
Žádost o pronájem bytu je nutno podat písemně 
na formuláři odboru správy obecního majetku 
(OSOM), prostřednictvím podatelny Úřadu MČ 
Praha 17. Formulář žádosti je k dispozici na od-
dělení bytů a nebytových prostor OSOM, v po-
datelně Úřadu MČ Praha 17 a na internetových 

stránkách www.repy.cz. OSOM provede kontrolu 
vyplněných údajů, předá žádost sociálnímu od-
boru k provedení šetření a bodovému hodno-
cení a po jejím vrácení zaznamená žádost do 
podkladů pro jednání majetkové a bytové komi-
se městské části (MK). 
Po přezkoumání žádosti o pronájem bytu a schvá-
lení počtu dosažených bodů ji MK zařadí do evi-
dence žadatelů vedené na OSOM, pokud splňuje 
všechny náležitosti dané těmito zásadami.
Odbor správy obecního majetku Úřadu měst-
ské části Praha 17 vede evidenci přijatých žá-
dostí o pronájem obecního bytu v seznamu, 
který je neveřejný. Pořadí v seznamu žadatelů 
je určeno počtem bodů určeném sociálním od-
borem (boduje se sociální potřebnost žadate-
le, zdravotní stav, délka podané žádosti, po-
čet osob v bytě a další ryze soukromá sdělení 
žadatele).
Při uvolnění obecního bytu majetková a byto-
vá komise městské části navrhne Radě MČ Pra-
ha 17 žadatele, který je v seznamu na řadě, a dle 
možností i náhradníka. 

Kompletní informace
Kompletní zásady pronájmu obecních bytů jsou 
k náhledu na www.repy.cz (interní předpisy), 
informace podají také pracovníci Odboru správy 
obecního majetku Úřadu MČ Praha 17 buď tele-
fonicky na čísle 234 683 529 v průběhu pracovní 
doby nebo osobně v úředních hodinách.

-red-

Nové zásady při pronájmu obecních bytů
V prosinci minulého roku schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 17 nové zásady při pronájmu 
obecních bytů, které nabyly účinnosti 1. ledna 2013. 

která většinou přijme i dítě dvouleté. Drahé je 
i několikahodinové hlídání.
Od 1. dubna by jesle už neměly podléhat minis-
terstvu zdravotnictví. Podmínky pro zřízení jeslí 
nebo podobného zařízení by měly být uvolně-
nější, jednodušší. Snad by se v Řepích prostory 
našly. Městská část by měla hledat cestičky.

Existují i jiné možnosti než jesle... 
Alternativou je tzv. dětská skupina – je na po-
mezí školky a jesliček, má mnohem menší nároky 
na zřízení a mohou tam být přijímány děti od 
dvou let. Dětské skupiny zřizují velké firmy ne-
bo instituce. Třeba Městská část Praha 4 zřídila 
firemní školku pro zaměstnance úřadu a čerpala 
na to prostředky z Evropské unie.
Myslím si, že by se měly městské části naučit spo-
lupracovat mezi sebou. Nestačila jsem zjistit, jak 
na tom je třeba Zličín. Tam se teď stěhuje hodně 
mladých lidí a budou tam mít zřejmě podobné 

problémy. Ale také by měly využívat spolupráci 
s neziskovými organizacemi, které se zabývají 
problémy, jako je návrat žen z rodičovské 
dovolené do zaměstnání či pracovním poraden-
stvím pro rodiče s dětmi, a nabízí spolupráci ve-
dení obcí.

Změnil se váš pohled na Řepy poté, co jste 
se stala matkou?
Myslím si, že pro matky, které jsou doma s dět-
mi, mají Řepy velkou výhodu. Všechno, co po-
třebujete, tu máte na dosah. Lékaře, obchody, 
mateřské školy, dobré základní školy, mateřské 
centrum, dětská hřiště. Je fajn, že jsou hřiště 
opravená a je kam s dětmi jít. 

Jak trávíte volný čas? Jestli teď nějaký 
máte... 
Před sedmi lety jsem si pořídila labradora, což je 
lovecké plemeno. Nechtěla jsem mít „gaučáka“. 

Objevili jsme working testy – jde o zkoušky pro 
retrívry, které jsou takovou přípravou na lovec-
ké zkoušky. Propojují poslušnost psa s primár-
ní vlastností retrívrů, kteří milují přinášení či 
aportování. Než jsme měli Julii, tak jsem se tré-
ninkům hodně věnovala, teď je pes u maminky. 
Pejsci – to je vůbec v Řepích velké téma. Asi jsme 
pejskařský národ. Já psy také miluju. Je fajn, že 
se lidé učí, že musí po svém psu uklízet. Koše se 
sáčky se objevují v různých končinách, situace se 
výrazně zlepšuje. Trochu mne ale mrzí, že někte-
ří lidé nepochopili, že jejich pes by neměl obtě-
žovat někoho jiného. Přitom naučit psa základní 
poslušnosti není nic těžkého a měl by to umět 
každý pejsek, který se pak potuluje bez vodítka 
po ulici. Když si pořizuju pejska, tak je to vždyc-
ky radost, ale zároveň i závazek a zodpovědnost.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová
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Vážení čtenáři, děkujeme vám za vaše podněty. Nejvíce 
dotazů, které jsme v poslední době v redakci zaznamenali, se 
týkalo životního prostředí v Řepích. Na vaše otázky odpovídá 
místostarosta Martin Marek, jenž má oblast životního 
prostředí a dopravy, a také místní rozvoj, na starosti. 

Jak je možné, že 
ráno v půl sedmé 
ještě nebyl uklizen 
chodník, a to přesto, 
že noční sněžení bylo 
podle meteorologů 
očekáváno?
Chodníky v Městské 
části Praha 17 uklízejí 
tři firmy. Podle smlou-
vy, kterou s nimi máme 
uzavřenou, by měly 
být v pracovních dnech 
chodníky uklizeny do 
7 hodin ráno. Je třeba 
si uvědomit, že v Ře-
pích máme 68 kilometrů 
chodníků! Je to neuvě-
řitelné, ale je to tak. Če-
ty začínají s úklidem ko-
lem čtvrté hodiny ranní. 
Když průběžně intenzív-
ně sněží celou noc, není 

prostě reálné, aby se uklidilo všech 68 kilometrů chodníků do půl sedmé. 
Prioritně jsou uklízeny hlavní silnice, okolí škol a bezbariérového domu. 
Vždy je důležité přizpůsobit obuv a pohyb na chodnících dané situaci.

Proč v Galandově ulici nesypete chodníky štěrkem? Proč je jen 
zametáte?
Když padá sníh, tak by štěrk byl po chvíli zasněžen. Takže s posypem 
čekáme, až přestane sněžit. To se samozřejmě netýká jen Galandovy ulice, 
ale celé městské části.
Většinu chodníků se snažíme sypat štěrkem. Některým lidem se nelíbí, že si 
štěrk přinesou na botech až domů. Ale solení využíváme jen v extrémních 
případech, například při náledí nebo na schodištích a svazích, které jsou 
náchylnější ke vzniku náledí. Solení boty ničí víc než štěrk, také je třeba 
brát ohledy na pejsky...

Proč po roztátí sněhu štěrk hned neuklidíte?
Kompletní úklid štěrku po každém sypání by neúměrně zvyšoval náklady na 
zimní údržbu. Proto je štěrk shrabován ke straně chodníku, aby zůstal volný 
průchod. Kompletní vyčištění provedeme až po ukončení zimní sezóny.

Bude v zimě sníh uklízen také na vybudovaných zkratkách?
Zkratky nejsou uzpůsobeny na strojové čištění a z tohoto důvodu nebudou 
v zimních měsících udržovány, to jistě občané pochopí.

Bude se uklízet sníh z parkovišť?
Poučili jsme se při kalamitě v prosinci roku 2010. Úklid většiny parkovišť 
máme zajištěn, i když nám nepatří. Sníh plánujeme odvážet na volné pro-
stranství při ulici Na Chobotě, anebo na Fialku.

V článku „On to někdo uklidí“ v lednové Řepské sedmnáctce bylo 
zmíněno, že odpad odvážejí Pražské služby. Proč tedy rovnou 
neuklidí nepořádek vedle kontejnerových stání?
Není to jejich povinností. Navíc nejsou schopni dát do „kuka“ vozu kana-
pe, skříňku nebo ledničku! Chtěl bych také upozornit, že městská policie 
může občanům za odložení odpadu vedle kontejnerových stání uložit po-
kutu! Úklid odpadu kolem těchto stání zajišťuje městská část – konkrétně 
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 17 – a platíme jej tedy 
my všichni. 

Proč nebyla žádná nová lavička instalována před úřadem 
v Žalanského ulici? Svatebčané by to určitě uvítali. 
Lavičky byly v naší městské části rozmístěny na základě požadavku občanů. 
Děkujeme i za tento tip, je to dobrý nápad! V jarních měsících budeme po-
kračovat v  instalaci dalších laviček, pak zahrneme do plánu i tento návrh. 
Další lavičku bychom mohli umístit také k lávce, kudy chodí svatebčané do 
obřadní síně.

Bude nahrazen koš se sáčky na psí exkrementy v ulici U Boroviček? 
Zmizel po opravě silnice... 
Děkuji vám za dotaz. Na základě vašeho podnětu už byl koš v ulici U Boro-
viček nainstalován. Chtěl bych zároveň poděkovat všem pejskařům, kteří 
sáčky využívají. Situace v naší městské části se opravdu lepší.

-red-

Foto: -akraj-

Přednostně jsou uklízeny chodníky u škol (snímek zachycuje prostor před 
ZŠ Jana Wericha).

Na co se ptáte

Foto: Martin Marek

Koš v ulici U Boroviček už byl nainstalován.

Foto: -akraj-
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Děkujeme, že nám píšete!
Vážení čtenáři, děkujeme za vaše názory, podněty a upozornění!

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

Velkoobjemové kontejnery  
v únoru a březnu 2013
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány 
v pracovní dny ve středu, čtvrtek a pátek od 14 do 18 hodin, 
v sobotu a neděli od 12 do 16 hodin.
•  Parkoviště u křižovatky ulic K Trninám x Laudova: 20. 2., 21. 2., 

22. 2., 23. 2.
•  Parkoviště v ulici Drahoňovského: 6. 2., 7. 2., 8. 2., 9. 2.
•  Parkoviště v ulici Na Moklině, u restaurace U hasiče: 13. 3., 14. 3., 

15. 3.
Kompletní přehled rozmístění kontejnerů v prvním pololetí roku 
2013 jsme zveřejnili v minulém vydání zpravodaje (k náhledu na 
www.repy.cz, Řepská sedmnáctka – leden 2013).

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu 
podnikatelskými subjekty!
Po celou dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která bude 
koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou na daném stanovišti 
zůstávat přes noc.
Případné dotazy a připomínky ke sběru a svozu objemného odpadu 
vám zodpoví Vladimíra Šrámková z odboru životního prostředí a do-
pravy, tel. 235 300 655.
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností, jako je 
např. nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, 
podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.

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

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

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

Ing. Vladimíra Šrámková,
odbor životního prostředí a dopravy

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

Svoz vánočních stromků

 85 košů 
  se sáčky na psí 

  exkrementy 

  v MČ Praha 17

Děkujeme 
pejskařům,                         
kteří po svých 
čtyřnohých 
kamarádech 
uklízejí
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Kde je dobrá vůle, 
tam je vyhráno
Přemýšlela jsem, jestli mám na příspěvek „Vol-
né pobíhání psů“ v lednové Řepské sedmnáct-
ce reagovat, ale nakonec jsem si řekla, že ano. 
Pokud vnučka paní Aleny nebude sama běhat 
za pejsky, bez dovolení je hladit a na cizí psy 
křičet (i když toto vadí i psům vlastním), je 
docela určitě v bezpečí. Bohužel sama mám 
zkušenost s nevychovanými dětmi – vrhají se 
na mé psy, protože se jim líbí jejich mašličky 
i copánky, a jejich doprovod ani nenapadne, že 
by se to mému psovi nemuselo líbit.
Tady je důležitá právě výchova, a to na obou 
stranách. To asi žádná vyhláška nevyřeší, zá-
leží na přístupu obou stran. Myslím, že v Ře-
pích jsou majitelé psů dost vděční za poměrně 
velké  prostory na venčení a dostatečně je vy-
užívají, tak proč by pouštěli své psy na dětská 
hřiště? Teď budeme mít na sídlišti i psí cvičiště, 

kde můžeme za pomoci renomovaných cvičite-
lů své pejsky ještě lépe vychovávat a dopřát 
jim radost z pohybu. Ví někdo, že cvičiště  po-
vede  mistryně světa v agility družstev a vice-
mistryně  v jednotlivcích? Myslím, že by neby-
lo marné ji na stránkách Řepské sedmnáctky 
představit. Je to velký úspěch, který bychom 
neměli přehlížet. Je zřejmé, že majitelé psů 
mají zájem se svým psím kamarádům věnovat, 
celkově trend v zájmu o psí výchovu a sporty 
velice stoupá. 
Na toto téma by se toho dalo napsat spousta, 
ale důležitá je komunikace mezi námi všemi. 
Kde je dobrá vůle, je vyhráno. Buďme k sobě 
ohleduplní a vstřícní, jen to je cesta k poho-
dovému soužití lidí i psů, bez kterých si mnozí 
neumíme život ve městě představit.

Radka Podjuklová

Pozn. redakce: Děkujeme paní Podjuklové za tip. 
Rozhovor s mistryní světa v agility Bc. Petrou 
Hamšíkovou najdete na straně 17.

Foto: -raš-

Cvičiště pro psy se buduje za konečnou tramvají při ulici Engelmüllerova, naproti skateparku. 
Dokončeno by mělo být na jaře letošního roku.

Co vy na to?

Bude zrušena  
linka 225?
Dotaz: Slyšel jsem, že se uvažuje o zruše-
ní autobusové linky č. 225. Je to pravda? 
Autobus pravidelně využívám jako ideální 
spojení mezi sídlištěm Řepy a sídlištěm 
Na Dědině a zrušení této linky by mi velmi 

ztížilo cestování. Věřím, že nejsem sám, au-
tobus bývá z velké části za plněn, a to nejen 
v ranní a odpolední špičce. 

Jedná se o nepodloženou informaci. Podle 
sdělení našeho odboru plánování se o zrušení 
linky 225 neuvažuje. 

Ing. Filip Drápal,
tiskový mluvčí ROPID

Budeme mít 
k sobě blíž
Chtěla bych vyjádřit své poděkování odboru 
životního prostředí a dopravy, jmenovitě panu 
RNDr. Milanu Svítkovi za velmi milé a vstřícné 
jednání ve věci zřízení ohniště v oblasti leso-
parku, nedaleko dětského hřiště poblíž ulice Na 
Fialce II.
Věřím, že toto nově vybudované místečko zpří-
jemní chvíle strávené v pražské přírodě mnohým 
obyvatelům Řep a možná nás zase posune blíž 
k sobě navzájem…

Daniela Ferdová

Mám syna vozíčkáře, který se přestěhoval 
do bezbariérového domu ve Vondroušově 
ulici. Bydlení skvělé, garáž v suterénu. Za 
pár dní jsem pochopila stížnosti majitelů 
stání na naprosto nevyhovující osvětlení, 
které tam trvá několik let. Po přečtení roz-
hovoru v Řepské 17 s panem Maxou, který 
pracuje v Optimisu a má tento objekt na 
starosti, jsem nelenila. Napsala jsem mu 
mail, jestli by se s tím osvětlením a také 
špatným přístupem pro vozíčkáře nedalo 
něco udělat. Pan Maxa se mi hned dru-
hý den ozval, domluvili jsme si schůzku 
v garážích, kam přišel i s elektrikářem. 
Všechno jsme probrali, pan Maxa slíbil, že 
do čtrnácti dnů by to mělo být předělané. 
A bylo!!! 
Takže bych touto cestou chtěla panu Maxovi 
z Optimisu moc poděkovat za splnění slibu 
a ulehčení situace.

J. Pucholtová

Díky za splnění 
slibu

Foto: -raš-

Cvi išt  pro psy
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Obědy pro seniory
Dotaz: V minulém čísle časopisu Řepská 17 mě zaujal článek o nabídce 
stravování pro seniory. Rád bych se zeptal, zda podobné služby nabízí 
i jiné základní školy (kromě již zmiňované ZŠ Jana Wericha)?

Obědy pro seniory nabízí 
také ZŠ genpor. Františka 
Peřiny, která sídlí v So-
chá ňo vě ulici 1139. Podle 
sdělení ředitelky školy 
Mgr. Jarmily Pavlišové však 
mají v tuto chví li kapacitu 
zaplněnu, nové strávníky bu-
dou přijímat až od září 2013.

Cena za oběd: 50 Kč (polévka, hlavní jídlo a podle jídelníčku ovoce, mouč-
ník, saláty, tvaroh atd.).
Nabídka: Jídelníček je vyvěšen ve škole na nástěnkách a na internetu, 
vždy na dva měsíce. Je možno si vybírat ze dvou hlavních jídel. Stravování 
pro seniory poskytují v pracovní dny s výjimkou prázdnin. Senioři se mo-
hou stravovat ve školní jídelně nebo si jídlo mohou odnést v jídlonosiči, 
vždy v době od 11.15 do 11.45 hodin.
Objednávání: Vždy dva dny předem na internetu nebo osobně na celý měsíc.
Platba: Musí být uskutečněna předem.
Umístění jídelny: 2. patro pavilonu A. V případě stravování v jídelně vstup 
hlavním vchodem, při odnášení obědů v jídlonosičích vstup přes rampu. 
Informace: na telefonním čísle 235 314 420. Přijímání nových strávníků 
od září 2013. -red-

Přijímání dětí  
do mateřské školy
V jednom z čísel časopisu Řepská 17 v minulém roce jsem ocenila 
představení všech mateřských školek v naší městské části. Ale chy-
běla mi tam informace o tom, jaká je šance na přijetí dítěte do škol-
ky, tj. počet přihlášených a počet přijatých dětí. Děkuji za odpověď.

Pí Hertlová

V naší městské části jsou čtyři komplexy mateřských škol s 35 třídami, 
z toho jsou 4 třídy speciální. Celková kapacita školek, jejichž zřizova-
telem je Městská část Praha 17, je 843 míst. Současně zde funguje také 
několik zařízení soukromých – např. rodinné studio MaMi, sportovní 
školka Řepy – zřizovaná občanským sdružením Zdravá rodina.
K 30. 4. 2012 jsme nedokázali uspokojit 108 žádostí o přijetí (z toho 33 dě-
tí mělo trvalé bydliště mimo Řepy, 56 dětí bylo k 1. 10. 2012 mladších 3 let 
a 1 bylo neočkované). Do konce září byla většina ze zbylých 18 dětí ještě 
přijata. Samozřejmě existuje pořadník, podle kterého jsou děti dodatečně 
přijímány, pokud se uvolní místo (po zápisu byly ovšem všechny mateřské 
školy plně obsazeny). Přijímány jsou i děti maminek na rodičovské dovole-
né, které podle vyjádření ombudsmana nesmějí být diskriminovány.
Termín zápisu pro rok 2013 ještě není přesně stanoven, ale po domlu-
vě s ředitelkami mateřských škol proběhne pravděpodobně stejně jako 
v loňském roce – tedy v březnu 2013. Kritéria, podle kterých jsou děti 
přijímány, zveřejňují MŠ před zápisem na svých úředních deskách.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí odboru školství a kultury

Posprejované trafostanice
V prosincovém vydání Řepské 17 jsme zveřejnili fotografii s pochvalou 
opravené trafostanice ve Španielově ulici, hned vzápětí jsme obdrželi 
oprávněnou kritickou připomínku od RNDr. Miroslava Hrdličky na vzhled 
jiných řepských trafostanic, z níž citujeme: „Bydlím v Bazovského ulici 
již 13 let a když otevřu okno do rozjitřeného rána, naskytne se mně vždy 
stejný pohled na tři posprejované trafostanice. Vedu dlouhodobý mailink 
s osobami okolo Správy rozvoden a sítí VVN, nabídl jsem se, že trafostani-
ce natřu – bez reálného výsledku. Jak se dá současný stav zlepšit? Jsem 
ochoten se ve věci zlepšení stavu životního prostředí okolo zmiňovaných 
objektů v Bazovského angažovat, pomoci, natírat...“

Reakce Pražské energetiky
Mgr. Petr Holubec, vedoucí oddělení PR a tiskový mluvčí Pražské energeti-
ky, a. s., na dotaz redakce, zda uvažují o vylepšení vzhledu zmíněných tra-
fostanic, reagoval následovně: „Podle zjištění u naší dceřiné společnosti 
PREdistribuce, a. s., která se stará o rozvodnou energetickou síť na území 
hlavního města, prošla trafostanice TS 4619 v ulici Bazovského opravou 
venkovní fasády v roce 2009 za 76 tisíc korun a dále v roce 2012 opravou 
střechy za 64 tisíc korun. Za současný vzhled trafostanice po necelých čty-
řech letech PREdistribuce nemůže nést odpovědnost. Pokud by se nestala 
fasáda stanice terčem vandalů, rozhodně by po necelých čtyřech letech 
vypadala zcela jinak – tedy mnohem lépe. Vezmeme-li v úvahu, že podob-
ných stanic má společnost PREdistribuce na území hlavního města více než 
jeden tisíc, je jasné, že kvůli nákladům na jejich opravy a údržbu se musí 
postupovat systematicky a řešit problémy tam, kde to stavební situace 
vyžaduje. Vzhled trafostanice nemůže být vizitkou společnosti PREdistri-
buce, ale obyvatel, kteří ve zmíněné oblasti žijí a pohybují se. Pokud strpí 

ničení fasád bez toho, aby na viníky upozornili, například na ně přivolali 
městské strážníky, kteří by je identifikovali a postihli, pak nezbývá než 
vyčkat, až na opravy opět vyjde čas a finanční prostředky. Natírání trafo-
stanic dobrovolníky není možné připustit kvůli tomu, že se jedná o ener-
getické zařízení s vysokým napětím a při každé činnosti je nutné zachovat 
určité technologické postupy a zajistit bezpečnost práce. To se týká i prací 
na stavební části trafostanice.“  
Podle Mgr. Petra Holubce plánuje PREdistribuce v letošním roce zrušit jed-
nu z trafostanice TS 4612 a TS 4613, jež tvoří jednu stavbu (dvojkiosek), 
pravděpodobně půjde o TS 4612. V nejbližší době tedy plánují opravit pou-
ze trafostanici TS 4613. -red-

Foto: RNDr. Miroslav Hrdlička

Trafostanice v Bazovského ulici



Na jakém principu funguje solární systém 
pro ohřev vody?
Solární systém pro ohřev vody je zařízení využí-
vající slunečního záření k ohřevu užitkové vody, 
a to s vysokou účinností, včetně následného 
uložení takto získaného tepla a jeho uchování 
v akumulačních nádobách tak, aby mohlo být 
postupně uvolňováno a čerpáno. 

U vás je údajně instalován největší solární 
systém pro ohřev vody v České republice. 
Jste si toho vědomi?
Ano, jedná se o prvenství v instalaci na byto-
vém domě v České republice. Dokonce jde, dle 
údajů dodavatele solárního zařízení, o jednu 
z nejvýznamnějších instalací v segmentu by-
tových domů v Evropě. Těch zmíněných NEJ je 
hned několik. Naše trubicové solární panely 
zaujímají plochu více než 500 m2, systém za-
jišťuje teplo pro ohřev vody pro 247 bytových 
jednotek, fitness centrum, dvě restaurace, ma-
sážní studio a administrativu, jejichž průměrná 
denní spotřeba teplé vody dosahuje cca 22 000 
litrů. Tento solární systém je výjimečný rovněž 
z pohledu konstrukce a vlastní dodávky tepla 
pro ohřev teplé vody, která dosahuje 1 200 GJ 
ročně.

Objevují se názory, že návratnost investice 
do této technologie je dlouhodobá 
záležitost. Instalace se prý výrazněji 
vyplatí až s nějakou formou dotace, 
například Zelená úsporám...
Zjistili jsme, že nejsme vhodným příjemcem 
pro dotace a celou akci jsme proto financova-
li vlastními silami. Tato domněnka přetrvává 
zřejmě ještě z dřívějších dob, kdy byly k dispo-
zici pouze ploché solární panely a méně účinná 
navazující zařízení. Modernější trubicové so-
lární panely zvyšují účinnost solárního ohřevu 
a je nutno vzít v úvahu, že solární systém je 
ucelené zařízení, kde solární kolektory tvoří 
pouze jeden technologický prvek z celé sestavy 
dalších komponentů a ty se také neustále zlep-
šují a zdokonalují.
Podle dostupných údajů výrobců solárních 
systémů pro panelové a bytové domy se ná-
vratnost pohybuje mezi 5 až 12 roky, a to bez 
dotačních titulů. Konkrétně v případě našeho 
SVJ je prostá návratnost pod hranicí devíti 
let. Vzhledem k životnosti zařízení budeme po 
zaplacení investice následujících 15 až 20 let 
v létě ohřívat vodu téměř zadarmo a v ostatní 
části roku s velkou úsporou. Tyto hodnoty 

jednoznačně ukazují návratnost a ekono-
mickou výhodnost zvoleného řešení. Návrh 
solárního systému jsme navíc nechali posoudit 
nezávislým odborníkem z ČVUT, který potvrdil 
výkonost a účinnost zvolené technologie.

Jak vysoká byla investice do solárního 
ohřevu? 
Celkové investiční náklady činily jedenáct mi-
lionů korun včetně DPH. Investici jsme finan-
covali ze 2/3 z fondu oprav a na 1/3 ceny nám 
byl poskytnut splátkový kalendář společností, 
která provedla komplexní realizaci solárního 
systému včetně všech legislativních kroků.

Jaká je životnost solárních panelů 
a navazujících technologií?
Dodavatel uvádí, že životnost trubicových 
solárních panelů je více než 25 let. Tato sku-
tečnost vyplývá ze studie provedené na ně-
meckém trhu v devadesátých letech 20. sto-
letí. Životnost akumulačních nádrží tlakových 
solárních systémů je na stejné úrovni. V pří-
padě, že dodavatel používá kvalitní lisované 
rozvody (měď a nerezovou ocel), je i zde bez-
problémově dosaženo životnosti minimálně 
25 až 30 let. 

Neměli jste problém dohodnout se 
s původním dodavatelem tepla?
Objekt bývalé ubytovny nadále vytápí Pražská 
teplárenská, a. s. SVJ si pomocí solárního sys-
tému zajišťuje předohřev teplé užitkové vody 

a Pražská teplárenská, a. s., ji dohřívá. Na sní-
žení odběru tepla má právo každý, kdo teplo od 
centrálního poskytovatele kupuje. V odběro-
vém diagramu si pro další období stanoví sníže-
ní množství odebíraného tepla. Jde o smluvní 
vztah, takže na straně jedné je dodavatel a na 
straně druhé kupující. Bohužel zatím odběra-
tel tepla nemá možnost čerpat výhody volné 
soutěže v oblasti teplárenství a jednat o ceně 
dodávaného tepla.

Jak je vyřešen problém s přebytkem tepla 
za letních slunečných dní? 
U správně navrženého solárního systé-
mu by nemělo v letních měsících docházet 
k tzv. stagnaci systému, to jest stavu, kdy již 
není kam předávat sluneční energii. Navíc, 
v případě extrémních klimatických podmínek 
nebo sníženého odběru tepla uživateli, je sys-
tém vybaven několikastupňovými prvky ochra-
ny před přehřátím.
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Informace k solárním systémům
Vzhledem k zájmu čtenářů o alternativní možnosti vytápění domů jsem položil několik otázek člence výboru SVJ 
Makovského 1177, paní Ing. Ivetě Markové. Zmíněné SVJ se totiž rozhodlo šetřit náklady na ohřev užitkové vody 
a instalovalo na střeše jednoho z domů jedinečný systém solárních panelů.

Foto: Z archivu redakce

V ulici  Makovského 1177 byl instalován největší solární systém pro ohřev vody v České republice. 
SVJ celou akci financovalo vlastními silami.
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Jaká je účinnost solárních kolektorů za 
chladných a krátkých zimních dnů, kdy 
bývá často zataženo?
Trubicový solární systém, pokud je správně na-
vržen, funguje i v zimních měsících. Trubicový 
solární panel je schopen pracovat s rozptýleným 
světlem, takže vykazuje účinnost i v těchto krát-
kých dnech. Solární panely potřebují ke svému 
výkonu především světlo. Venkovní teplota zde 
není rozhodujícím faktorem.

Děkuji za zajímavý rozhovor. Určitě 
bych uvítal, kdyby vaše SVJ mělo další 
následovníky, neboť kromě vlastní kapsy 
šetříte životní prostředí pro sebe i pro ostatní 
obyvatele Řep. Instalací solárního systému 
pro ohřev vody na domě SVJ Makovského 1177 
nemusí být v Řepích spáleno cca 77 800 m3 
plynu ročně, míra snížení produkce CO2 
představuje v celoročním přínosu 40 až 
50 % z celkové spotřeby tepla pro ohřev vody 
v tomto domě. A to znamená čistší vzduch 
pro nás všechny!

Mgr. Bořek Černovský, místostarosta

Foto: Z archivu redakce

Trubicový solární systém funguje i v zimních měsících.

Městská část Praha 17 pořádá pro vlastníky bytových domů a občany

III. ročník konference na téma

Alternativní možnosti vytápění panelových domů a rodinných domků
aneb Jak ušetřit na topných nákladech

Středa 13. 3. 2013
Od 15 hodin možnost prohlídky stánků vystavovatelů včetně individuálních konzultací

V 16 hodin zahájení přednáškové části konference a prezentace vystavovatelů

Aula Základní školy genpor. Františka Peřiny v Socháňově ulici

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

Technický garant Ing. Bohumil Pešek  Vstup volný

Rozkvetlá škola
Stromy místo letáků je projekt Nadace Partner-
ství a společnosti Makro Cash & Carry. Jedná se 
o malý grant na jarní výsadbu minimálně deseti 
stromů. Maximální výše grantu činí 30 000 Kč. 
Městská část Praha 17 využila této dotační 
možnosti a zažádala o grant na výsadbu aleje 
10 sakur před ZŠ genpor. Fr. Peřiny - Laudova, 
a to pod názvem „Rozkvetlá škola“.
O tom, zda žádost uspěje, rozhodne nejpr-
ve odborná komise, která vybere projekty 
do internetového hlasování. To proběhne od 
19. 2. do 4. 3. 2013 na www.makro.cz. Pod-

pořeny budou projekty, které v internetovém 
hlasování získají od veřejnosti nejvyšší počet  
hlasů.

Bude-li projekt „Rozkvetlá škola“ na stránkách 
www.makro.cz v uvedeném termínu zveřejněn, 
zašlete mu, prosím, svůj hlas. Podpoříte tak 
zkvalitnění životního prostředí v Řepích.

Ing. Eva Neuvirtová,
kancelář starostky

Zapojte se do hlasování!
Budou před budovou základní školy v Lau-
dově ulici vysazeny stromy? Můžete o tom 
rozhodovat i vy! Internetové hlasování pro-
běhne v době od 19. února do 4. března na 
www.makro.cz.

Budou u školy v Laudově ulici vysazeny stromy?

Foto: -raš-
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Není pravdou, že tento záměr schválený zastu-
pitelstvem městské části, nebyl zprvu nikterak 
prezentován. Na webových stránkách městské 
části a v Řepské 17 jsou zveřejňovány body pro-
jednané zastupitelstvem nebo radou. Zde oby-
vatelé naší MČ naleznou informace i o tom, který 
bod programu byl, nebo naopak nebyl schválen. 
Po provedení příprav k této schválené realizaci 
byly informace zveřejněny na webu MČ. Násled-
ně pak touto cestou byli řepští občané vyzváni 
k tomu, aby si desítky návrhů prohlédli a vybrali 
ten nejzajímavější. Stejná informace se objevi-
la i na stránkách Řepské 17. Takže nesouhlasím 
s názory, že se občané neměli možnost vyjádřit. 
Naopak, veřejné návrhy, předložené občanům 
v řepské sokolovně, to dokladují a považuji je 
i za jakousi anketu. 
Vybudování této drobné stavby bude postu-
povat řádně dle zákona o veřejných soutěžích 
a zakázkách. Výběrová komise pak, za účasti zá-
stupců obce a odborníků, zvolí tu nejzajímavější 
a současně cenově nejpřijatelnější nabídku. Na 
stavbu budou použity prostředky z rozpočtu 
městské části.

Proč smuteční síň stavět? 
Proč k záměru došlo, když se někdy konají 
 pohřby bez obřadu? Proč stavět, když v blízkosti 
máme krematorium Motol? 
Občané si z různých důvodů představují rozlou-

čení se svým zesnulým rozdílně a každý po svém. 
Někdo volí pohřeb bez obřadu, následně v ro-
dinném kruhu provede pietní rozloučení spojené 
s uložením urny na místním hřbitově. 
Jsou jiní, kteří nejsou zastánci zpopelnění a vo-

lí občanský smuteční obřad přímo na hřbitově, 
s vystavením a následným uložením rakve do 
hrobu. Pokud jste někdo takový pohřeb zažil, 
dáte mi zcela jistě za pravdu, že například v deš-
ti, sněhu a vánici je toto rozloučení velmi nedů-
stojné. 
Malá smuteční síň má sloužit právě pro tyto, 
 člověkem neovlivnitelné, situace. Má poskyt-
nout rodině a nejbližším důstojné podmínky 
v jejich těžké a bolestivé chvíli. Týká se sou-
časně i těch, kteří se rozhodnou pro církevní 
pohřeb v kostele, kdy po skončení zádušní mše 
jde průvod smutečních hostů na hřbitov a tam 
 obřad pokračuje. Tím jsem zároveň odpověděl 
na otázku zmiňovaného motolského krema-
toria, které je určeno pro samostatné pohřby, 
s čímž obřad na našem místním hřbitově nemá 
vůbec nic společného. Bylo by naopak hanbou, 
aby Městská část Praha 17 s téměř 25 tisíci oby-
vateli tuto pietní síň postrádala. Ostatně i ty 
nejmenší vesnice s několika domy mají na svém 
hřbitově kapli... 
Vážení čtenáři, jste zvyklí, že roky v Řepské 17 
píšu o dějinách naší obce, proto se i v závěru 
svého příspěvku k historii vracím. Rozlučko-
vá kaple na našem hřbitově stála již před ro-
kem 1900, kdy Řepy měly opravdu jen pár domů 
a usedlostí. Kaple někdy kolem dvacátých let 
minulého století vyhořela. Torza zdí se pak jen 
poopravila a byla zde márnice. Dokonce krátce 
na to tady vznikla i jakási nouzová pitevna, kde 
se v nutném případě prováděly pitvy. Takže při 
srovnání argumentů pro a proti, nejde v Řepích 
o nic nového. Jde jen o obnovu něčeho, co sem 
vlastně historicky patří!

Jaroslav Hájek,
zastupitel 

Foto: -raš-

Foto: -akraj-

Řepští občané měli možnost ve dnech 17. až 19. ledna 2013 navštívit výstavu projektů architektonické 
soutěže s návrhy smuteční síně, která by měla vyrůst na místním hřbitově.

Svým hlasováním mohli občané Městské části Praha 17 ovlivnit výběr stavby. Další informace vám 
přineseme v příštím vydání zpravodaje.

Smuteční obřadní síň 
Záměr na vybudování smuteční obřadní síně na místním hřbitově je veřejností 
chápán a hodnocen většinou kladně, objevují se však i opačné názory. Mít jiný 
názor je naprosto legitimní a v demokratickém zřízení zcela běžné. Rád bych 
do této polemiky také přispěl.
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Domov sv. Karla Boromejského
 6. 2.  Masopust a hrací stroje: 

Vystoupení Václava Janečka 
s flašinetem a historickými hracími 
strojky. Refektář, v 15 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

10. 2.  Benefice ke Světovému dni 
nemocných: Druhý koncert 
z orchestrální řady Archioni Plus 
pod vedením dirigenta, skladatele 
a klavíristy Michala Macourka. 
Orchestr hraje ve složení flétna, 
klarinet, trubka, kytara, klavír, 
housle, violoncello a kontrabas, má 
nevšední dramaturgii a je zaměřen 
na hudbu soudobou, scénickou 
i filmovou. Kostel sv. Rodiny, 
v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktua-
lit z Domova se mohou přihlásit na e-mailu: 
 kultura@domovrepy.cz. Tel.: 277 003 564, 
 mobil 774 401 337.

K Šancím 50, Praha 17-Řepy, tel.: 277 003 564, 
774 401 337, www.domovrepy.cz. 
Spojení: bus č. 264, zastávka Škola Řepy.

Kulturáček na Bílé Hoře
10. 2.  Dětská diskotéka s hudební 

skupinou Myš a Maš s vlastními 
autorskými písničkami, soutěžemi, 
tancem a další zábavou. 
Od 15 hodin. Vstupné: 45 Kč.

15. 2.  Oblíbený pohodový večer 
s kytarami: Ke zpěvu i poslechu. 
Od 19 hodin.

22. 2.  První velký kulturáčkovský 
COUNTRY BÁL s tombolou: 
Taneční večer se živou kapelou. 
Od 19 hodin. Vstupné: 50 Kč.

27. 2.  Divadélko pro děti – „O šípkové 
Růžence“: Sváťovo dividlo. 
Od 16 hodin. Vstupné: 50 Kč.

Připravujeme:
 2. 3.  Velké zábavné karnevalové 

odpoledne se Sváťovým dividlem 
a hudební skupinou Myš a Maš pro 
děti. Od 17 hodin. Vstupné: 60 Kč.

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

Děkujeme 
za podporu!
V postním období od Popeleční středy (13. 2.) 
do Velikonoc budou kulturní aktivity v Domově 
sv. Karla Boromejského omezeny. Věřím tedy, že 
využijete naší nabídky a navštívíte nás, než se na 
chvilku odmlčíme. 
Chtěla bych vás informovat, že i v letošním roce 
se snažíme pro návštěvníky našich koncertů za-
chovat ve většině případů dobrovolné vstupné, 
abychom mohli nabídnout kulturní zážitek všem 
lidem bez ohledu na jejich příjem. Věřte, že to  
vzhledem k narůstajícím nákladům není zcela 
jednoduché. Proto jsme velmi vděčni účinkují-
cím vystupujícím u nás bez nároku na honorář, 
a také institucím – zejména naší mateřské Měst-
ské části Praha 17, které nám na pokrytí nákladů 
některých akcí přispívají. 
Ráda bych ještě poděkovala všem návštěvníkům 
adventních koncertů za jejich štědrost a pří-
spěvky do kasičky. Věnujeme je na dokončení 
meditační zahrady pro pacienty Domova, jejich 
návštěvy i veřejnost, která k nám přichází na ak-
ce konající se na zahradě. 

Ing. Monika Straková,
Domov sv. Karla Boromejského

KAM ZA KULTUROU



KALENDÁŘ AKCÍ

15

 Program únor 2013Kulturní centrum
Průhon

Kytičkový bál       Sobota 2. února od 19.30 hod
Zatančete si s kapelou Triwoly (hrají živě v tříčlenném obsazení, nástrojové obsazení 
je elektrická a akustická kytara, klávesové nástroje, bicí nástroje. Repertoár: nejznámější skladby 
českých i světových interpretů od šedesátých let až po současnost - pop, rock, rock’n’roll, blues, 
country nebo lidová hudba. Nechybí ani muzika z fi lmů či dětské písničky). Předtančení – česká 
beseda, taneční soutěže, zábavná tombola, domácí bufet. Bál je nekuřácký.

Zajímavosti ze světa geologie    Středa 6. února 18.45 hod
Setkání s geologem Ivanem Ježkem, autorem souběžné výstavy na Průhonu. Pan Ježek bude 
povídat o skalních útvarech, o českých podmořských sopkách a o dalších geologických 
zvláštnostech České republiky. 

Pohádkový karneval s divadlem Zlatý klíč     Sobota 9. února 16.00 hod
Honza, který si s vámi bude hrát, je úžasný, takže si s ním užijete spoustu legrace, zasoutěžíte si, zatancujete. 
A nejhezčí masky dostanou samozřejmě sladké odměny. Vstupenky v KC Průhon. Pro děti.

Hloupější vyhraje    Sobota 16. února 16.00 hod
Veselé maňáskové představení, kde nebude chybět ježibaba, rytíř, ani princezna. Pro děti 
od 4 let. Výprava, text, loutky - herec Pavel Vangeli a jeho Divadlo s loutkami.

Skřítkové Pohádka plná písniček     Sobota 23. února 16.00 hod
Pohádka pro děti plná písniček, kde skřítkové jako ochránci dobra bojují svými kouzly 
a dobrou náladou proti Ďáblovi, který usiluje o trůn královny Říše Dobra. Statečná princezna 
Dobruška je připravena království zachránit... Divadlo Akorát. 

Řepský karneval „Filmový svět“     Sobota 23. února 19.00 hod
Připravuje Společnost pro obnovu řepských tradic. Vstupenky v Lidové cestovní kanceláři.

S písničkami o písničkách     Středa 27. února 10.00 hod
Zpěvačka a herečka Zdenka Lorencová s pořadem o tom, jak vznikají a čím se liší písně 
lidové, umělé a zlidovělé. Děti se naučí jednu písničku a zahrají si s autorkou rytmické hry.

Standa Motl „Mraky nad Barrandovem“     Středa 20. února 18.45 hod
V cyklu „Osobnosti zblízka“ bude hostem Honzy Dobiáše spisovatel a novinář Stanislav Motl. 
Kromě jiného chce mluvit o svojí knize Mraky nad Barrandovem neboli O slávě a zatracení 
českých fi lmových hvězd v době protektorátu a po válce. 

Výstava fotografi í České skály a kopce Po-Pá 4.-28. února
10-20 hod

 Sokolovna 

 Řepy

Pohádky pro děti 
vždy v sobotu v 16 hodin 
(2. února nehrajeme) 
Vstupné Kč 40,-

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220, Praha – Řepy,   tel.: 235 313 289, 91, info@pruhon.cz

www.pruhon.cz

 Sokolovna 

 Řepy

Trampská kapela Chudinkové      Středa 13. února 19.30 hod
Další setkání s originální trampskou kapelou a jejím hostem, písničkářem Michalem Knéblem. 

O pejskovi a kočičce     Čtvrtek 14. února 8.30 a 10 hod
O pejskovi a kočičce podle Josefa Čapka. Jak myli podlahu. Jak našli panenku, která tence 
plakala. Jak si pejsek roztrhl kaťata. Jak psali psaní. Hraje Divadlo s loutkami Pavla Vangeli.

Taneční kavárna      Pátek 8. února 16.00 hod
Pro starší věkem, ale mladé duchem – k tanci i k poslechu hraje duo Sparťanka. 
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Programy pro řepské seniory
Klub seniorů Průhon
Každou středu, vždy od 9 do 11 hodin, Kulturní 
středisko Průhon, Socháňova 1220, Praha 17. Vstup 
volný. Klub vede paní Jana Tvrdková.
Program v únoru: 6. 2. Beseda s místostarostkou 
Ing. Marií Vaicovou na téma „Řepy kolem nás“, 
13. 2. Beseda se zástupci městské policie na téma 
„Osobní bezpečí“. 

Klub aktivního stáří (KLAS)
Každé v pondělí, vždy od 15 do 17 hodin, Kulturá-
ček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17. 
Vstup volný. Klub vede paní Libuše Pražáková.
Program v únoru: 4. 2. Posezení s jubilanty, k po-
slechu hraje pan Kotas, 11. 2. Přednáška na téma 
„Hygiena u seniorů“ (E. Dousková a J. Kucharská), 
18. 2. Beseda s paní Klokočkovou na téma „Čtrnáct 
mučedníků“, 25. 2. Trénink paměti s R. Koštelovou.

Klub Gemini
Každé pondělí, vždy od 15.30 do 17.30 hodin, níz-
koprahové zařízení Klub 17, Socháňova 1221, Pra-
ha 17. Vstup volný. Klub vede paní Majka Hallerová.
Program v únoru: 4. 2. Výrobky z Fimo hmo-
ty, 11. 2. Povídání s herečkou Valérií Zawad-
skou, 18. 2. Hudební večer s Evou Dvořákovou, 
25. 2. Společenské hry.
Kluby provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pra-
covnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121, při osobním jednání nebo telefonicky na číslech 
235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7 do 15.30 hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Kryštůfek Přáda
od 3 let bojuje s rakovinou

Rodiny s dětmi, kde některého z rodičů nebo 
některé z dětí postihlo onkologické onemocnění, se 
velmi často dostávají do finanční tísně. V této těžké 
situaci může být i malý finanční příspěvek velkou 
pomocí! Systém DOBRÝ ANDĚL funguje na třech 
hlavních principech: Vaše příspěvky odevzdáváme 
potřebným rodinám do posledního haléře, jako 
dárce přesně víte, komu pomáháte, a Vaše pomoc 
je pravidelná. Přidejte se k Dobrým andělům 
a pomáhejte těm, kteří Vaši pomoc potřebují.

Více na andelskaposta@dobryandel.cz 
a na infolince +420 733 119 119.

I malá pomoc 
dává křídla
Dobří andělé pomáhají tam, kde je třeba... 
Systém DOBRÝ ANDĚL pomáhá pravidelnými 
měsíčními finančními příspěvky rodinám s neza-
opatřenými dětmi, kde otec, matka nebo některé 
z dětí trpí rakovinou a tato rodina se vlivem zá-
keřné nemoci dostala do tíživé finanční situace.
DOBRÝ ANDĚL je unikátní systém, protože:
•  Příspěvky od dárců – Dobrých andělů – 

přerozděluje každý měsíc do posledního 
haléře. 

•  Každý dárce – Dobrý anděl – prostřednictvím 
svého účtu na www.dobryandel.cz přesně ví, 
komu pomáhá.

•  Pomáhá pravidelně, každý měsíc.

Křídla pro rodinu Dolejší
Magdalénka v září 2012 oslavila své první na-
rozeniny. Spolu se svojí maminkou, tatínkem 
a starším bráškou Matějem bydlí v Praze. Za 
první rok života už si Madlenka stihla projít pro-
blémy, které řada lidí nepozná za celý svůj život. 
V únoru 2012, když holčičce ještě nebylo ani půl 
roku, jí lékaři diagnostikovali akutní leukémii. 
Velkou část svého prvního roku tak Magdalénka 
strávila spolu se svou maminkou v nemocnici. 
Statečné děvčátko se úspěšně se svou nemocí 
popralo a nyní už je „pouze“ v udržovací léčbě. 
Magdalénina maminka Jana Dobrým andělům 
poslala tento dopis: „Krásný den přejeme všem 
andílkům, moc ráda bych vám všem poděkova-
la. Nejen za finanční podporu, jíž nám značně 
ulehčujete situaci. Děkuji i za to, že se najdou 
lidé snažící se podpořit všechny rodiny, které se 
v takto složité situaci ocitly ze dne na den. Na-
še Madlenka onemocněla v 5 měsících zákeřnou 
akutní leukémií. Takové chvíle hrůzy, co jsme si 
prožili, bych nikomu nepřála. Začátky jsou oprav-
du strašné, ale snad už je to nejhorší za námi! 
Vám všem přejeme krásné dny a hlavně hodně 
zdravíčka!!! To je to nejdůležitější! Magdalénka 
D. a celá její rodina.“

Jak se stát Dobrým andělem 
Jak se zapojit do systému pomoci DOBRÝ ANDĚL? 
Stačí, když se zaregistrujete na www.dobryan-
del.cz. Okamžitě obdržíte svoje Andělské osobní 
číslo a heslo. Andělské číslo je variabilní symbol 
pro zasílání vašich měsíčních příspěvků. Osobní 
Andělské číslo spolu s heslem vám též umožňuje 
přístup na váš osobní účet Dobrého anděla, kde 
si potvrdíte, že Dobrý anděl dostal váš finanční 
dar a komu konkrétně vaše příspěvky pomáhají.

Více informací na: www.dobryandel.cz nebo na 
emailu: andelskaposta@dobryandel.cz.

Nadační fond Dobrý anděl
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V agility jsou Češi velmi úspěšní. Čím to 
podle vás je? 
Tenhle sport vznikl v Anglii v 70. letech. U nás 
s agility začínali průkopníci v 90. letech se slu-
žebními psy, například německými ovčáky. Dnes 
už běhají převážně jiná plemena, hlavně subtilní 
a mrštní psi. Závodí se ve třech velikostních ka-
tegoriích – small, medium a large. Závodění se 
ale věnují i lidé se psy úplně malinkých plemen, 
takže byla vytvořena neoficiální kategorie XS 
pro jorkšíry, čivavy a podobně. Agility se u nás 
vyvíjí velmi rychle. Byla vybudována nová cvi-
čiště a dokonce haly s umělou trávou, jako tře-
ba v Motole nebo na Kladně, takže se dá cvičit 

nonstop po celý rok. Trenérů už je taky hodně. 
Úspěch je otázka času, který tomu věnujete, 
a také cílevědomosti. Agility má u nás určitě vel-
kou budoucnost. 

Pochlubte se, jakých největších úspěchů 
jste dosáhla?
Nejúspěšnější byl pro nás určitě loňský rok, kdy 
jsme se s mou fenkou Larou už potřetí zúčastnily 
mistrovství světa. Tentokrát jsme ale byly první 
v soutěži družstev a druhé v soutěži jednotliv-
ců. To je velký úspěch. Mistrovství světa v agi-
lity 2012 se konalo v říjnu v Liberci. Bylo tam 
hodně fanoušků a výborná atmosféra, což bylo 

skvělé. V naší kategorii středních psů soutěžilo 
přibližně 80 týmů. Agility je týmový sport – sou-
těží člověk a jeho pes, oba se podílejí na výsled-
ku rovnocenně.

Kdy jste s agility začínala?
Před deseti lety jsem si pořídila prvního pejska 
a začala jsem s ním chodit na cvičák. Pak jsem 
se dozvěděla o agility a šlo to „ráz na ráz“. To mi 
bylo třináct. Je pravda, že u nás se agility věnu-
je hodně dětí, v tom je Česká republika docela 
výjimka. V zahraničí se mu věnují spíše starší 
ročníky a také senioři. Druhého psa – fenu Laru, 
s níž teď sklízíme úspěchy – jsem si pořídila už 
za účelem, že s ní budu běhat a závodit. Agility 
ji baví, takže to „šlo samo“. Časem jsme začaly 
jezdit na větší závody a vyhledávat větší konku-
renci.

Jaké je Lara plemeno?
Lara je šeltie. Celým jménem dle průkazu půvo-
du se jmenuje Ami Dévoué z Březkého průhona. 
Nedávno jí bylo šest let. Co se týče agility, dá se 
říct, že je v nejlepších letech. 

Jsou v agility úspěšnější psi, kteří mají 
„papíry“?
Na tom, jestli má pes průkaz původu, v agility 
nezáleží. Uspět může i voříšek z útulku. Sama 
jednoho takového doma mám – Maxovi už je ale 
11 let, a tak si užívá psí důchod. Na mistrovství 
světa je to ale jiné, tam mohou jen psi s PP, takže 
o nevyšší tituly bojují jen oni.

Můžete vysvětlit pravidla agility?
Jde vlastně o rozšířený koňský parkur přizpůso-
bený psům. Kromě skokových překážek psi pře-
konávají slalom, kladinu, houpačku, tunely. Par-
kur je sestaven asi z dvaceti překážek, které jsou 

Úspěch je otázka času a cílevědomosti
Řepští patrioti budou potěšeni. Mezi tváře známé daleko za hranice naší městské části přibyla další osobnost: Mistryně 
a zároveň vicemistryně světa 2012 v agility Bc. Petra Hamšíková. 

Bc. Petra Hamšíková (24 let)
•  Mistryně a vicemistryně světa v agility 

v roce 2012, několikanásobná mistryně 
České republiky. 

•  Je členkou kynologických klubů ZKO 212 
Bílá Hora a OSA Dingo.

•  Působí jako trenérka agility.
•  Má dva psy – křížence z útulku Maxe 

a šeltii Laru.
•  V Řepích žije od dětství.
•  Navštěvovala ZŠ ve Španielově ulici, 

vystudovala Gymnázium Jana Keplera, 
studuje VŠ zemědělskou v Suchdole.

•  Další informace: www.lara-max.ic.cz

Foto: -akraj-

Loňská mistryně světa v agility Bc. Petra Hamšíková se šestiletou šeltií Larou a „důchodcem“ voříškem 
Maxem.
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očíslovány a různě se opakují. Trať je pokaždé 
jiná, různě se klikatí, je dlouhá kolem 180 met-
rů. Výška překážek je úměrná výšce psa. Všechny 
chyby a diskvalifikace jsou chybou člověka. Mu-
sí na sobě proto hodně pracovat. Základem je, 
aby si člověk prošel a velmi dobře zapamatoval 
soutěžní trať – na to máme vždycky asi sedm až 
deset minut. 
Při závodu už psa navádíme jen slovně nebo po-
hybem. Člověk ukazuje psovi na překážku, kte-
rou má překonat, a dává mu povely. Na každou 
překážku je jiný povel. Třeba: „Hop, hop, tunel, 
áčko...“. Pes se to naučí opakováním, tréninky. 
Diskvalifikace při závodu následuje za to, že pes 
nějakou překážku vynechá, nebo ji překoná ve 
špatném pořadí. To se stává hodně často. Chy-
bou je, když pes nějakou překážku shodí, nebo 
ji odmítne překonat – za to se udělují trestné 
body. Důležitý je samozřejmě i čas. Vloni na mis-
trovství světa jsme s Larou měly všechny čtyři 
běhy bez chyby a pak už rozhodoval právě pouze 
čas. V jednotlivcích nás předhonil jen jeden pes.

Trénink štěněte probíhá úplně od mala?
Příprava štěněte je samozřejmě mírnější. Nedají 
se s ním běhat dlouhé tratě. Organismus štěněte 
se vyvíjí, kostra musí dospět. Postupuje se vel-
mi pomalu, na překážky se přechází až tak za 
tři čtvrtě roku. Je důležité zjistit, jak na psa jít, 
jak ho motivovat. Jestli přes jídlo, vařené maso, 
pamlsky, přes hračky, jako je míček... Můžou 
být ale typy psů, které to prostě nebaví. Třeba 
velká plemena, jako jsou dogy. Agility se hodí 
spíše pro společenská a ovčácká plemena, jako 
je například pudl, šeltie nebo border collie, ale 
setkáme se také s knírači, pinči, teriéry a další-
mi. Dá se říci, že může běhat jakýkoliv pes – po-
kud nemá zdravotní problémy a člověk s ním umí 
pracovat. 

Jak dlouho příprava na závody trvá?
Je to hodně individuální. Ale asi tak rok. Trénin-
ky psa musí bavit. Jsou psi, kteří trénují třikrát 
týdně a pořád jsou nadšení. Na jiných je vidět, že 
pro ně časté tréninky nejsou moc lákavé. Jednou 
týdně ale trénink stačí. 
Ze cvičení je třeba udělat zábavu. Žádný pes, 
když přijde na cvičák, není šťastný z toho, že 
by měl přeskakovat překážky. Funguje to tak, 

že pes pro nás něco udělá a my mu za to dáme 
odměnu. Když ví, že „z toho něco kápne“, tak 
má radost a snaží se... Se psem je třeba navá-
zat úzký kontakt. Musí se cvičit nejen překážky, 
ale také poslušnost a různé triky, jako je zvedání 
pacek, otočky. To všechno vztah utužuje a spolu-
práce pak funguje. Při výcviku jsou oblíbené tu-
nely, ty mají psi hodně rádi. Nácvik překonávání 
houpačky musíme učit opatrně, toho se pejskové 
často bojí. Slalom z dvanácti tyček, mezi kterými 
se pes vlní, se taky učí hodně dlouho. Jsou na to 
různé metody. 

Pejska, který závodí, je třeba nějak 
speciálně živit?
Určitě. Potřebuje kvalitní krmivo. Když už pso-
vi nepřipravujeme jídlo sami, na což má čas 
málokdo, tak bychom mu měli vybrat kvalitní 
granule, ne nějaké levné ze supermarketu. 
Nutné je dbát na zdraví, na kondici. Psa, který 
celý týden leží na gauči, nejde vzít na cvičák. 
Takový pes není osvalený a spíše mu hrozí úraz. 
Jako příprava jsou výborné dlouhé procházky, 
dobré je třeba házet psovi míček a podobně. 
Ideální je rychlá procházka v terénu anebo 
v létě plavání.

Jaké vlastnosti jsou výhodou u páníčka?
Výhodou je, když není nervózní, když si je jistý 
sám sebou a není labilní. Při závodech „nervy“ 
samozřejmě jsou. Já při závodech také bývám 
nervózní. Hodně se propaguje pozitivní přístup, 
přes odměny. Záleží také na psovi – na některé 
musíte po dobrém, jinému musíte občas něco 
„vysvětlit“. Ale žádné násilí, žádné tresty! Tohle 
ale už musí mít člověk zvládnuto, než přijde na 
cvičák.

Působíte jako trenérka agility?
Ano. Udělala jsem si instruktorský kurz. Schází 
se nás tak kolem dvaceti, pětadvaceti. Původně 
jsme působili ve Stodůlkách, pak krátce v Mo-
tole. Teď připravujeme nový cvičák v Řepích, za 
konečnou tramvají. Areál je oplocený, abychom 
tam udrželi pořádek. Doufáme, že se nám ho 
na jaře podaří zprovoznit. Ještě tam musíme 
upravit povrch, zatravnit ho, vykopat pařezy. 
Práce je stále dost.

Dokážete hned zpočátku odhadnout, komu 
agility půjde a komu ne?
Spíše si všímám toho, když je pes nebo člověk 
nadějný. U člověka hraje velkou roli pohybová 
zdatnost, zda zvládne plynule běhat, dokáže se 
přirozeně pohybovat. U psa se dá rychle poznat, 
jestli se učí snadno, je vnímavý. Některým to jde 
samo a po čtvrt roce mohou jít na závody.

Platí podle vás rčení „Jaký pán, takový 
pes“?
Asi ano. Když člověku něco jde, umí to, snaží se 
a baví ho to, tak se to promítá i do jeho psa.

Jaké máte plány?
Běhání mě pořád baví. Za čas bych si chtěla po-
řídit nového pejska a začít zase znovu. Chtěla 
bych zkoušet nové věci, pracovat podle nových 
metod. Vystudovala jsem kynologii na Vysoké 
škole zemědělské, pokračuju v magisterském 
studiu oboru „Zájmové chovy zvířat“, letos bych 
měla končit a hledat si práci. Agility si nechám 
spíše pro radost. A moc by se mi líbilo, kdyby se 
rozjel cvičák v Řepích.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Foto: -akraj-

Bc. Petra Hamšíková s Larou trénují i na pláni 
před řepskou radnicí.

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

chodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stá-
vající i potenciální zákazníci Pražské plynáren-

ské, a. s., mohou vyřídit záležitosti související 
s odběrem zemního plynu bez nutnosti osobní 
návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém 
automobilu VW Transporter, označeném lo-
gem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném 
na parkovišti u Úřadu MČ Praha 17, Žalanské-
ho 291/12b.
Termíny přistavení: 4. února 2013 od 10.30 do 

13.30 hodin, 6. března od 14.30 do 17 hodin, 
11. dubna od 8 do 11 hodin, 16. května od 12 do 
14.30 hodin, 17. června od 10.30 do 13.30 hodin.

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

-red-
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*  NOVĚ – čeština pro cizince – pro děti školního věku a pro dospělé, 
v případě zájmu je možná i příprava na zkoušku z ČJ  
(děti 1 hod. týdně, 800 Kč, dospělí 2 hod. týdně, 1 600 Kč)

*  NOVĚ – malba a kresba pro dospělé (2 hod. týdně, 1 200 Kč)
*  NOVĚ – hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let  

(1 hod. týdně, 1 200 Kč)

* sólový zpěv – pro děti od 1. třídy i dospělé (1 hod. týdně, děti 
1 800 Kč, dospělí 2 200 Kč) * klavír, keyboard, zobcová flétna, kla-
rinet, saxofon, housle, kytara – pro děti od 1. tř. i dospělé (1 hod. 
týdně, děti 1 800 Kč, dospělí 2 200 Kč) * keramika – pro děti od 
1. tř. i dospělé (2 hod. týdně, děti 1 400 Kč, dospělí 1 800 Kč) * vý-
tvarná výchova – pro děti od 5 let (2 hod. týdně, 1 200 Kč) *  ŠIKULKY 
– výtvarná výchova – pro děti okolo 2 let a jejich rodiče nebo sa-
motné děti okolo 3 let (60 min. týdně, 1 000 Kč) * BROUČEK – do-
polední kombinovaný program pro děti od 2 let (100 Kč za dopole-
dne) * cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti od 2 let (1 hod. týdně, 
800 Kč) * cvičení pro děti – 4 až 7 let (600 Kč / 1 x 1 hod) * aerobik 
a gymnastika pro dívky – 7 až 15 let (1 hod. týdně, 600 Kč) * cvi-
čení pro děti – 4 až 7 let (1 hod. týdně, 600 Kč) * cvičení po ženy 
– bossu, aerobik, step–aerobik, kalanetika, zumba (50 Kč/1 hod.) 
*  jóga – pro dospělé – Integrální jóga nebo Jóga v denním životě 
(2 hod. týdně, 1 200 Kč) * jóga proti bolestem zad a kloubů – pro 
dospělé (2 hod. týdně, 1 200 Kč) * ŤAPKA – turistický oddíl pro děti 
od 5 let (60 min. týdně, 800 Kč) * PIŠKOTKY – tanec a balet pro děti 
od 5 let (3 hod. týdně, 1 200 Kč) * STONOŽKA – dramatický kroužek 
pro děti od 6 let (2 hod. týdně, 900 Kč) * akrobatický rock´n´roll 
– přípravka pro děti 6 až 12 let (60 min. týdně, 600 Kč) *angličtina 
pro děti – předškoláci od 6 let a školáci 1. a 2. třída (1 hod. týdně, 
800 Kč) * angličtina, němčina (různá pokročilost) – pro dospělé 
(2 hod. týdně, 1 500 Kč)

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

 ZÁPIS: pondělí až pátek 13 – 18 hodin

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

Nabídka kurzů v KS Průhon
Kulturní centrum
Průhon

www.pruhon.cz

 Připravujeme
 na březen 2013

Velikonoční koncert   
Pátek 22. března od 19.00 hod
Velikonoční a pašijové písně, jarní lidové písně  
v podání JOSEFA KRČKA a skupiny CHAIRÉ.

Vokálně – instrumentální soubor dobových nástrojů za 
třináct roků odehrál stovky koncertů v Čechách  
i v zahraničí. Hrál v Rakousku, Německu, Francii, Belgii, Itálii  
a Lucembursku. Např. v Bruselu reprezentoval ČR, 
Středočeský kraj a město Příbram na světové výstavě 
betlémů. Ve svém bohatém repertoáru soubor Chairé začal 
oživovat českou a evropskou anonymní, duchovní  
a lidovou píseň období gotiky, renesance, baroka  
a klasicismu. Zároveň nastudoval program českých  
a evropských koled, písně ročního koloběhu, písně třicetileté 
války, renesanční tance, písně sladké Francie, duchovní 
současnou hudbu a Loutnu českou A. M. z Otradovic.

Oslava svátku 
sv. Patrika
s hudební skupinou Jauvajs   
Úterý 12. března od 19.00 hod
Kapela Jauvajs vznikla v roce 1995 a postupným vývojem  
se dostala k interpretaci irské a skotské hudby. V současném 
repertoáru již převažuje vlastní tvorba silně ovlivněná právě 
irskou a skotskou tradicí. Před dvěma roky skupina zazářila 
v řepské sokolovně, kde byla předskokanem legendárních 
Poutníků z Brna. Koncert obou hudebních těles měl 
mimořádný úspěch.

Velikonoční koncert

 Sokolovna 
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Zdravé a hravé Řepy II.

Jakému architektonickému 
návrhu dáte svůj hlas?

Volba prezidenta republiky
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Nečekaná návštěva
V loňském roce jsme si začali v hodinách ruského jazyka dopisovat s na-
šimi vrstevníky z Ruska. Vždy, když jsme odeslali dopis, těšili jsme se na 
odpověď. 
Hned po novém roce nás ale čekalo velké překvapení. Na začátku ho-
diny ruského jazyka přivedla paní zástupkyně do třídy chlapce a dívku 
přibližně našeho věku. V první chvíli jsme je nepoznali, ale brzy nám 
došlo, že chlapce známe z fotografie, kterou nám poslal společně s do-
pisem z města Tvěr vzdáleného asi 200 km od Moskvy. Jmenuje se Kirill 
a spolu se svou kamarádkou Žeňou nás přišli navštívit – v Rusku totiž 
právě probíhaly vánoční prázdniny a jejich rodiče je vzali na výlet do 
Prahy. Řekl si tedy, že když už je v Praze, zajde k nám do školy, abychom 
se poznali osobně.
Nejdříve jsme se trochu báli mluvit – obávali jsme se, že se budou smát 
naší ruštině – ale oba byli moc milí a vůči našim chybám shovívaví. Po-
vídali jsme si o našich zájmech – o hře na kytaru a sportech, o odlišnos-
tech našich škol (Kirill studuje na gymnáziu). Dále jsme se dozvěděli 
spoustu zajímavostí o jejich městě a také vyprávěli o tom, která místa 
v Praze navštívili. Žeňa, která si také chtěla dopisovat se žáky naší školy, 
si hned našla nové přátele v 8. třídě.
Setkání s Kirillem a Žeňou bylo velmi milé a bylo pro nás povzbuzením 
do dalšího studia ruského jazyka.  Žáci 9. B  

 

 

 

Exkurze v pekárně
Naše třída 7. C s třídním, panem učitelem Miroslavem Maxantem, pod-
nikla 4. 12. 2012 zajímavý výlet do pekárny Backaldrin. 
Výlet jsme začali na nádraží Zličín, odkud jsme se vlakem vydali do Klad-
na-Dubí. V pekárně jsme si vyzkoušeli práci pekařů a vlastnoručně upek-
li housky i vánoční štoly. K naší velké radosti jsme si své výtvory mohli 
odnést domů. Všichni zaměstnanci s námi měli velkou trpělivost a byli 
velice milí, k ochutnání nám nabídli výborný zákusek s čajem. Také jsme 
se dozvěděli, že firma pořádá výstavy po celém světě a je zastoupena 
v 80 zemích světa a v 16 státech má své vlastní dceřiné firmy. Na památ-
ku jsme si odnesli tričko a jiné dárky. Odcházeli jsme nadšení, plni do-
jmů a nevšedních zážitků. Určitě bych doporučila  tento zajímavý výlet 
i ostatním žákům. Klaudie Hossainová

Probojovali se do finále
Začátkem listopadu jsme se zúčastnili finálového kola soutěže Pražský 
pramen. 
Celé finále trvalo tři dny. Během prvních dvou dnů jsme měli velice 
pestrý program: přednášky (např. o Staroměstském orloji, památných 
stromech Prahy), také jsme prováděli některé chemické pokusy, pozo-
rovali jsme ptáky u Vltavy, navštívili jsme Zoo koutek v Malé Chuchli, 
kde jsme měli možnost pozorovat daňky. Třetí den jsme strávili v Zoo 
Praha, kde jsme se dověděli zajímavé informace o její historii a také 
o koních Převalského. 

Lucie Minaříková 9. A a Jakub Špaček 9. C

ROZŠÍŘENÁ V �YUKA 
JAZYKŮ

Ve školním roce 2013/2014 bude ve 
3. ročníku Základní školy Jana Wericha 
ve Španielově ulici opět otevřena třída 

s rozšířenou výukou cizích jazyků  
(od 3. třídy anglický jazyk,  
od 6. třídy další cizí jazyk).

Výběrové řízení proběhne 4. 4. 2013. 
Přihlášky jsou k dispozici  
na www.zs-jana-wericha.cz

Termín odevzdání přihlášek pro zájemce, 
kteří nejsou žáky školy, je 27. 3. 2013.

Co se děje 
v ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Foto: Z archivu školky
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Zvětšená nosní mandle
Zdravá nosní (hltanová) mandle udržuje normální vlhkost sliznice 
hlta nu, zajišťuje místní ochranu proti infekci a podílí se na tvorbě imu-
nity. Její zbytnění se označuje jako adenoidní vegetace, více je známá 
jako tzv. zvětšená nosní mandle. 
Ke zvětšení hltanové mandle dochází nejčastěji při opakujících se in-
fektech horních cest dýchacích. Typickými příznaky jsou huhňavá řeč, 
dýchání otevřenými ústy a chrápání. U některých dětí se může objevit 
i zápach z úst. Spánek bývá neklidný a nekvalitní. Z toho pramení také 
větší únava přes den a nesoustředěnost. Zvětšená nosní mandle způ-
sobuje poruchu ventilace středoušní dutiny, která se projevuje nedo-
slýchavostí a spolupodílí se na zánětech středního ucha či vedlejších 
dutin. 
Vyšetření nosní mandle provádí ORL lékař pomocí optického systému 
přes nosní dutinu. Vyšetření není bolestivé. Chirurgické odstranění 
nosní mandle – adenotomie – se obvykle provádí mezi 3. až 7. rokem 
života, a to v celkové anestezii pod endoskopickou kontrolou. Nej-
závažnější pooperační komplikací je krvácení. Výsledný efekt, vol-
ný nosohltan a tedy obnovení dýchání nosem, se projevuje ihned. 
U některých dětí je ale nutný nácvik dýchání nosem například formou 
cvičení. 
V některých případech může nosní mandle znovu dorůstat, většinou 
u starších dětí, jimž však mírné zvětšení nečiní takové obtíže. Ne-
odstranění zvětšené nosní mandle může mít dalekosáhlé důsledky. 
Nejčastěji se jedná o opakující se infekty horních, ale i dolních cest 
dýchacích. Mohou se objevit i poruchy vývoje hrudníku, v některých 
případech i poruchy srdečního rytmu. Lymfatická tkáň v nosohltanu 
může být také rezervoárem patogenních organismů.

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

LÉKAŘ RADÍ...
Zápis do 1. tříd ZŠ

Zápis žáků do prvních tříd základních škol 
v Městské části Praha 17 pro školní rok 2013/2014 

Středa 6. února a čtvrtek 7. února 2013 
Vždy od 14 do 17 hodin 

Ve všech budovách základních škol:
ZŠ genpor. Fr. Peřiny – Socháňova 1139  

+ Laudova 1024 
ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111

Více informací: www.repy.cz

Únor v DDM
1. 2. Pololetní prázdniny – Prázdninový klub pro  
-náctileté: Nintendo Wii, Xbox, kulečník, šipky, PC,  
hry, internet, muzika... Vstup volný. Od 9 do 15 hodin, klub Šestka.
6. 2. Kurz první pomoci – zástava oběhu: Pro mládež od 15 let a do-
spělé. Praktické ukázky, špičkové vybavení. Cena 190 Kč. Od 18.15 do 
19.45 hodin, DDM. Přihlášky předem v DDM. 8. 2. Keramická sobo-
ta: Pro děti i další zájemce, kteří nemají čas na pravidelné kroužky 
v DDM. Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 150 Kč pro studenty 
do 26 let a 250 Kč pro dospělé nebo rodiče + dítě. Přihlášky předem na 
tel. 235 323 333. Od 10 do 12 a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. 
9.  2. 10. Pochod na Okoř – 10. ročník: Trasa 13 km – pro všechny, 
co se rádi projdou zimní přírodou. Prvních 200 účastníků v cíli obdrží 
pamětní list. Na trase připraven teplý čaj. Vstup volný. Start od 9.45 do 
10.15 hodin od ZŠ Suchdol. 9. 2. Vycházka na výstavu Františka Kup-
ky: Informace a přihlášky předem na tel. 235 323 333 – K. Plieštiková. 
16. 2. Sobotník: Klubová odpoledne pro děti a mládež od 9 do 15 let. 
Nintendo Wii, Xbox, kulečník, šipky, PC, hry, internet, muzika... Vstup 
volný. Od 14 do 18 hodin, klub Šestka. 17. 2. Kurz první pomoci – zá-
stava oběhu: Pro mládež od 15 let a dospělé. Cena 290 Kč. Od 17.30 do 
19.30 hodin, DDM. Přihlášky předem v DDM. 18. – 22. 2. Jarní prázd-
niny v klubu: Pro děti a mládež od 9 do 15 let. Wii, XBOX, internet, 
stolní hry… Zdarma. Od 10 do 16 hodin, klub Šestka. 18. 2. – 22. 2. 
Příměstské tábory v DDM: Výtvarný, Týden s kamerou, Všeobecný. Od 
8 do 16 hodin.
Podrobné informace o všech programech najdete na www.ddmp6.cz.

Mgr. Jana Němcová

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

Pozvání do Klubu 17
Nízkoprahové zařízení Klub 17 sídlí v Socháňově ulici, naproti Kul-
turnímu středisku Průhon. Vstup zdarma pro všechny děti a mládež 
od 6 do 18 let. Tématem měsíce jsou mezilidské vztahy  

Z únorového programu vybíráme: 5. 2. – Výroba masek na karne-
val (škrabošky), pro starší návštěvníky je připraven kvíz sexuality. 
6. 2. – Výroba ozdob z polymerové hmoty technikou zvanou blendo-
vání, diskuze pro –náctileté (od 13 let) na téma „vztahy“. 8. 2. – Kar-
neval naruby. 12. 2. – Výroba Valentýnských přáníček a srdíček. 
Filmový večer. 13. 2. – Beseda o bezpečném sexu. 15. 2. – Výroba 
magnetů ze sádry. 19. 2. – Soutěže o zajímavé ceny. 20. 2. – Vzta-
hové hry. 26. 2. – Jarní výzdoba Klubu 17. Povídání o vztazích mezi 
kamarády. 27. 2. – Dokončení magnetů.

V době jarních prázdnin Klub 17 otevřen:
19. února (úterý) od 13 do 18 hodin;
20. února (středa) od 13 do 18 hodin;
22. února (pátek) – zavřeno, sanitární den. -red-

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

ZŠ ve Španielově ulici

ZŠ v Socháňově ulici

ZŠ v Laudově ulici
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Kam za sportem v Praze
...vám poradí portál www.prahasportovni.cz, kde najdete kalendář aktuál-
ních pražských sportovních akcích, přehled sportovišť, aktuality ze světa 
sportu a rozhovory se slavnými osobnostmi.

•  Lyžování ve Velké Chuchli zdarma! Ski Park Chuchle (v dostihovém 
 areá lu) je v provozu už od ledna. Lyžařský okruh v délce 1 000 m je vhodný 
pro zkušené běžkaře i děti. Trať je denně strojově upravována a v případě 
potřeby uměle zasněžována. Areál je osvětlen, zapůjčují tu i vybavení.  
Akce: 6. 2. Pražský pohár v běhu na lyžích, 9. 2. Zimní triatlon, 13. 2. Dět-
ský sportovní den s Elfíkem. Více informací: www.skiparkchuchle.cz.

•  Házená – muži. Hala Praha 6-Ruzyně, Drnovská 19. Dukla Praha proti 
mužstvu Královo pole Brno – 16. 2. 

•  Ženský volejbalový turnaj. Praha 6, Pod Juliskou, hala ČVUT – 
17. a 23. 2., začátek vždy v 8.15 hodin. Informace na www.avlka.cz. 

•  Smíšený turnaj mužů a žen ve volejbale – Memoriál Zdeňka Neužila. 
ZŠ Jana Wericha, Řepy, Španielova ulice - 2. 3., začátek v 9 hodin.

•  Turnaj ve stolním tenisu: ZŠ Jana Wericha, Španielova ul. – 9. 3. od 
9.30 hodin. Informace na tel.: 720 524 687.

-red- 

Silový trojboj 
mužů a žen

21. mistrovství oblasti Severních 

Sobota 2. 2. 2013

Tentokrát vám představíme družstvo mladších žákyň SK Španielka. 
Cílem tohoto družstva v letošní sezóně je získat medaili v 1. lize praž-
ského přeboru mladších žákyň. 
Mladé volejbalistky odjely nejprve na kondiční soustředění na Šu-
mavu. Poté se již připravovaly na blížící se kvalifikaci v domácím 
prostředí, na nově vybudovaných volejbalových kurtech u ZŠ Jana 
Wericha ve Španielově ulici v Řepích. 
Kvalifikací prošly celkem slušně, výsledkem bylo vybojování účasti 
v 1. lize pražského přeboru. Od té doby hrají tuto nejvyšší soutěž 
a zatím úspěšně bojují o medaile. V současné době jim patří v tabulce 
3. místo. Do konce soutěže jim však zbývá odehrát ještě tři mistrov-
ské turnaje, a tak je třeba ještě pořádně „máknout“ a neusnout na 
vavřínech. 
V současné době družstvo tvoří tyto hráčky: nahrávačky Tereza Koš-
ťálová, Kristýna Waniová a Františka Skalická, blokařky Marie Matuš-
ková, Lucie Šauerová a Veronika Houtová, smečařky Lucie Hinková, 
Nikola Petružálková, Anna Jansíková a Kateřina Češková. Trenérkou 
tohoto družstva je Lenka Malinkovičová. Družstvo hraje své mistrov-
ské zápasy v tělocvičnách ZŠ Jana Wericha.

Poslední odehraná utkání družstva:

Veškeré informace o tomto družstvu i celém sportovním klubu vám 
podá předseda klubu J. Honzík na tel. 737 375 831.

Jaroslav Honzík

Foto: Marek Malinkovič

SK ŠPANIELKA ŘEPY
informuje

ŠP
ANIELKA

Ř EPY

Tabulka 1. ligy pražského přeboru 2012/13:
1. Olymp „A“ 57 b.
2. Olymp „B“ 56 b.
3. Španielka Řepy 52 b.
4. Studio Sport 51 b.
5. Střešovice 42 b.
6. Slavia Kometa 39 b.
7. Olymp „C“ 38 b.
8. Mikulova Praha 31 b.
9. Dansport 26 b.

10. SAVO Praha 23 b.

Španielka – Střešovice 2:0
Španielka – Studio Sport 2:1
Španielka – Olymp „C“ 2:0

Španielka – Olymp „B“ 2:0
Španielka – Kometa 2:0
Španielka – Olymp „A“ 0:2

Foto: Jiří Halfar
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Sparťanská 
klouzačka
Orientační závod Sparťanská klouzačka se 
v Městské části Praha 17 uskutečnil 15. prosin-
ce minulého roku. Tuto sobotu pokryla velkou 
část naší republiky ledovka, nejen v Řepích 
nebylo radno vycházet z domova. Orientačním 
běžcům to tedy opravdu „parádně“ klouzalo.
„Rozhodl jsem se uspořádat akci opět v Ře-
pích. Sparťanská klouzačka se koná v tomto 
termínu tradičně, je vypisována jako závod 
smíšených dvojic,“ uvedl hlavní organizátor 
Jaromír Buriánek, předseda OK Sparta Pra-
ha, který v naší městské části bydlí.
Trať, na níž bylo umístěno velké množství kon-
trol, vedla sídlištěm, lesoparkem a také přes 
bikrosový areál. V kategorii dvojic zvítězili 
Marie Dlouhá s Ondřejem Pospíšilem, v jednot-
livcích první místo vybojovali Šimon Navrátil 
a Iva Košárková. Kompletní výsledky závodu 
a také fotografie najdete na www.oksparta.cz. 
„Jsem rád, že se nikdo nezranil a závod se lí-
bil,“ uvedl po skončení akce Jaromír Buriánek. 
Doufejme, že příště se dozvíme o akci včas, 
abychom na ni čtenáře Řepské sedmnáctky 
mohli pozvat...  – red-

Memoriál 
Vlasty Pöschlové
Oddíly volejbalu žen TJ Sokol 
Řepy pořádaly ve spolupráci 
s SK Španielka Řepy již 6. ročník 
memoriálu Vlasty Pöschlové, aby 
sportem uctily památku kamarádky 
volejbalistky, dlouholeté členky 
TJ Sokol Řepy a zakladatelky oddílu 
volejbalu v Řepích, která odešla do 
volejbalového nebe před šesti lety po 
krátké a těžké nemoci ve věku 54 let.

Do tělocvičny ZŠ Jana Wericha se v sobotu 
5. ledna 2013 ráno začaly sjíždět volejbalové 
týmy žen nejen z Prahy a okolí. Z největší dálky 
přijelo družstvo žen Sportovního klubu Hlin-
covka z Českých Budějovic, které hraje druhou 
ligu. Čtyři družstva byla domácí – tři družstva 
žen z TJ Sokol Řepy a jedno družstvo juniorek SK 
Španielka Řepy. Dále se turnaje zúčastnila druž-
stva žen Aritma Praha, Libuš a Dobřichovice.
Na palubovce byla svedena volejbalová utkání 
plná urputných momentů a zajímavých situa-

cí. Bojovalo se o každý míč, o každý bod. Jako 
tradičně bylo nejvypjatější utkání mezi domá-
cími družstvy žen Řepy „A“ a „B“.

Kdo zvítězil?
Po celodenním výkonu si vítězství bez ztráty 
jediného bodu vybojovalo „očekávaně“ druž-
stvo žen Hlincovky České Budějovice před 
družstvem TJ Sokol Řepy „C“. Loňské vítěz-
ky Aritma Praha skončily třetí, když porazi-
ly družstvo Dobřichovic. Páté místo získalo 
družstvo „volejbalového mládí“ – juniorky ze 
Španielky a šesté místo obsadily ženy z Libu-
še. Tabulku uzavřela řepská družstva žen v po-
řadí: Řepy „A“ a Řepy „B“.

Odměny za výkon 
Kromě věcné ceny a menší repliky poháru měly 
vítězky privilegium vyfotit se s putovním po-
hárem, který pro tento turnaj nechal zhotovit 
na počest své ženy pan Radko Pöschl. Všechny 
fotky z průběhu turnaje najdete na www.soko-
lrepy.cz v sekci volejbal.
Protože nejen sportem je volejbalistka živa, 
připravila domácí družstva žen pro všechny 
účastnice občerstvení – sladké i slané dobro-
ty. Největší úspěch měly čerstvé pecny chle-
ba (celkem devět bochníků), které pro nás 
na místě upekla Eva Neužilová ve spolupráci 

s ostatními „pekařkami“ z oddílu Řepy „B“. 
O další občerstvení se postaral pan Luboš 
Hron. 
Všem bych tímto chtěla poděkovat za ochotu 
a spolupráci. Věřím, že i v příštím roce budeme 
pokračovat v této tradici a sportem zavzpomí-
náme na ty, kteří už si s námi volejbal zahrát 
nemůžou.

Lenka Malinkovičová, 
Řepy „C“

Foto: Jana Jiroušková

Upozornění pro pořadatele sportovních akcí v Řepích
Vážení čtenáři, občas do redakce obdržíme dotaz, proč nezveřejňujeme více pozvánek na sportovní 
akce. Vyzýváme tedy pořadatele sportovních turnajů v Městské části Praha 17, aby nás kontaktovali 
v případě, že uvažují o organizaci podobné akce. 
Uzávěrka je vždy 10. dne předchozího měsíce (tj. 10. února pro březnové vydání). Stručnou informa-
ci lze po domluvě s redakcí zaslat i o něco později. Kontakt: redakce@repy.mepnet.cz, 234 683 544, 
720 524 688. Děkujeme! -red-
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993 Založení Břevnovského kláštera – 
v písemných pramenech je ves Řepy uváděna 
jako klášterní majetek.

 

1543 Obec již nebyla uváděna jako ma-
jetek Břevnovského kláštera, nýbrž po mnoha 
změnách a střídání různých vlastníků se v tomto 
roce stává díky dědickému podílu vlastnictvím 
Jiříka Dešenského z Dešenic.

1623 Na místě dnešního kostela  Panny 
Marie Vítězné na Bílé Hoře byla původně vybu-
dována čtyřhranná kaplička na počest vítězství 
císařských vojsk, které bylo připisováno zá zrač-
né mu působení právě Panny Marie. Původně však 
byla kaplička zasvěcena sv. Václavovi.

1673 Po znesvěcení prodán původní ro-
zestavěný klášter na Bílé Hoře, který měl být 
majetkem řádu servitů. Budova byla později 
známá jako Velká hospoda na Bílé Hoře (za to-
tality zde sídlila MON – Mezinárodní organizace 
novinářů). Současní pamětníci ji nazývají hos-
podou „U Piskáčků“. Zajímavostí je, že stavba 
má číslo popisné 1.

1713 Dokončení jedné z koutových kaplí 
kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Se-
verozápadní kaple byla zasvěcena Nejsvětější 
trojici.

1773 Opravy kapliček poutních zastave-
ní, nazývaných též kaplemi Křížové cesty, která 
vede z pražské Malovanky přes řepské území do 
Hájku. Kapličky byly postaveny v letech 1720 
až 1724. Na jejich výstavbě se finančně podí-
leli např. Josef a František Valdštejnové, hrabě 
František Josef Černín a velkovévodkyně Anna 
Toskánská. Opravy byly důkladné, kapličky vy-
držely téměř do roku 1900, kdy byly částečně 
znovu opraveny, na jejich záchraně se postupně 
pokračovalo ke konci minulého století.

1823 Při opravě báně kostela Panny 
Marie Vítězné na Bílé Hoře byl v roce 1955 na-
lezen vzácný dokument. Dokladuje, že kostel 
v roce 1823, přesněji 23. srpna, koupil kanovník 
 Czapek.

1843 V historických pramenech se na-
chází první zmínka o onemocnění nebezpečnou 
cholerou. Jako první v Řepích onemocněli oby-
vatelé domu č. p. 43! V tomto roce byl řádem 
sester sv. Karla Boromejského vystavěn pod Pe-
třínem klášter s kostelem a nemocnicí. Po něko-
lika málo letech rozšířil řád svoji působnost do 
Řep, kde založil sirotčinec – později se tento ob-
jekt stal ženskou trestnicí. Po znárodnění a pak 
opět po roce 1989 tady řád obnovil činnost, 
v současnosti tu je nemocnice pro dlouhodobě 
nemocné s názvem Domov sv. Karla Boromejské-
ho (ulice K Šancím). 

1893 Řepští dobrovolní hasiči mají svou 
historicky první zbrojnici. Peněz však bylo velmi 
málo, a tak se žádalo a shánělo, kde se dalo. His-
torické prameny uvádějí, že žalostně malé, spíše 
ubohé podpory se dostalo hasičům od Jeho ve-
ličenstva císaře a krále českého, která byla na-
zývána „Na rozvoj vznikajícího hasičského spol-
ku.“ Tehdy to bylo opravdu pouhých 50 zlatých. 
Že by už tehdy řádila recese?

1903 Byl uveden do provozu první vodo-
vod v Řepích, byl vybudován pro řepský klášter. 

Vodovod měl velký význam i pro místní obyva-
tele, neboť současně s ním byla pro veřejnost 
vybudována obecní kašna.

 

1993 Obec oslavila milénium – tedy tisí-
cileté výročí trvání Řep. V témže roce, byť ještě 
neoficiálně, spatřil světlo světa řepský znak, 
který byl publikován už na pozvánkách na tu-
to akci. Oslavné ceremonie při bohoslužbách 
u příležitosti tohoto milénia vedl dnes již zesnu-
lý arciopat Jan Anastáz Opasek, totalitním reži-
mem perzekvovaný a vězněný disident, který byl 
nazýván vězněm svědomí. 

2013 V tomto roce si připomeneme 1020 
let od vzniku Řep. I když toto číslo magickou 
trojku neobsahuje, je natolik krásné a kulaté, že 
jej – vážení „Řepáci“ – stojí za to oslavit!

Letošní rok bude významný pro mnohé řepské 
osobnosti, které oslaví význačná životní jubi-
lea. Ta vám však, vážení čtenáři, prozradím až 
v některém z příštích vydání Řepské sedmnáctky.

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Osudové trojky
Píše se rok 2013. Když se hlouběji ponořím do řepské historie, mám pocit, že číslo tři je pro naši obec osudové, ba přímo 
magické. Někdy více a jindy méně šťastné... 

Jedna z  kaplí – poutních zastavení – na výjezdu 
z Řep na ulici Karlovarská (směrem na Hostivici). 
Opravy se jí dostalo v  roce 1773, v roce 1900 
a znovu před nedávnem.

Kaple na Karlovarské ulici po opravě (současný 
snímek)

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka



INFORMUJEME

25

Foto: z archivu redakce Foto: -raš-

Vážení čtenáři, máte ve svém archivu fotografie naší městské části z ne-
dávné minulosti, které dokládají, jakou Řepy za pár let prošly  proměnou? 
Pošlete nám je, rádi je zveřejníme! Kontakt: redakce@repy.mepnet.cz. 
Uzávěrka je vždy 10. dne předcházejícího měsíce. 

Na snímcích Základní umělecká škola Blatiny ve Španielově ulici. Foto-
grafie vlevo zachycuje budovu v době zahájení rekonstrukce v roce 2009 
(dokončena byla v listopadu téhož roku), fotografie vpravo byla poříze-
na letos v lednu. -red-

Řepy včera a dnes

V dnešním „Uličníku“ zavítáme do dolních starých Řep. Ulice K Šancím 
odbočuje ze Žalanského ulice, stojí zde tzv. klášter boromejek, čili 
Domov sv. Karla Boromejského, jehož součástí je i kostel sv. Rodiny. 
Ulice vznikla před rokem 1945, ale pojmenována byla až v letech 
1968 – 73. Polím za řádovým klášterem se říkalo „v šancích“. Tento 
místní název se zřejmě vztahuje k období třicetileté války a označoval 
v tehdejší mluvě zákopy či hradby.

K ŠANCÍM
ŘEPY – PRAHA 6

Text a foto: Jan Bösser

Blahopřejeme!

Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová tvoří soutěžní taneční pár, jedná se 
o mistry České republiky v tanečním sportu. Tančí spolu již od října roku 
1999 a dodnes pokračují ve společné úspěšné kariéře. Dvojici, která trénu-
je v Řepích, jsme vám již na stránkách našeho časopisu představovali. Jsou 
úspěšní jak ve standardních, tak v latinskoamerických tancích a soutěží 
také v kategorii „kombinace“ (deset tanců dohromady). 
Od roku 2005 drží titul mistra ČR ve standardních tancích v kategorii do-
spě lých a od roku 2004 také titul Mistra České republiky v deseti tancích. 
V listopadu 2012 zvítězili na Mistrovství ČR ve Free style, které se ko-
nalo v Ústí nad Labem. V prosinci 2012 se umístili na osmém místě na 
Mistrovství světa ve standardních tancích v australském Melbourne! 
Vyučují tance v Taneční škole Plamínek a jsou i hlavními protagonisty ta-
nečního klubu Madat TŠ Plamínek.
Sympatickému řepskému tanečnímu páru gratulujeme k dosaženým úspě-
chům a přejeme mnoho štěstí v dalších soutěžích! -red-

Pozvánka 
na koncerty
ZUŠ Blatiny ve Španielově ulici zve na koncerty pořádané v únoru 
v koncertním sále školy. Začátek koncertů vždy v 18 hodin.

– 5. února: Koncert klavírního oddělení.

– 6. února: Koncert flétnové třídy MgA. Lenky Chmelové.

MgA. Dana Tauerová,
zástupkyně řed. ZUŠ

Z U Š  B L A T I N Y
P R A H A  -  Ř E P Y

Foto: Z archivu redakce



Ještě není nic rozhodnuto. Dravec srazil svoji 
kořist a drží ji silným stiskem ostrými drápy na 
zemi. Holubovi jde o život. A oběma jde o čas. 
Pokud holub vydrží dost dlouho nezraněn, pak 
je pravděpodobné, že někdo nebo něco dravce 
vyplaší a ten se už neodváží útok zopakovat. 
Dospělý holub je stejně velký a dost možná i těž-
ší než odhodlaný hladový dravec. Pokud útočník 
neprobodne drápy životně důležité části holubova 
těla a nebude mít příležitost zasadit kořisti do hla-
vy rány ostrým zobákem, mají stejnou šanci. Ani 
dravý pták vybavený na lov a zabití jiného jedince 
nemůže příliš dlouho plýtvat energií na marný boj. 
A skutečně, holub se uvolnil ze sevření a pokusil 
se odletět těsně pronásledován lovcem, který 
opět, tentokrát už mnohem úspěšněji zatíná 
drápy smrtelným stiskem do nechráněných míst 
těla oběti. Úspěšným lovcem, který nakonec 
zdolal kořist stejné velikosti jako on sám, byl 
krahujec obecný, respektive samice tohoto dru-
hu. Vše se odehrálo na chodníku ve Španielově 
ulici mezi vchody č. 20 až 26. 

Krahujec, poštolka, nebo jestřáb?
Krahujec obecný (Accipiter nisus) je druhým 
nejčastějším druhem dravce po poštolce obec-

né, se kterým se lze docela často setkat v měst-
ském prostředí. Dospělý krahujec má vždy síro-
vě žluté oči a velmi světlou hruď s vodorovným 
tmavým vlnkováním. Podobné poštolky mají 
oko hnědé a hruď rezavohnědou s tmavými 
skvrnami. Záda má krahujec šedohnědá a po-
štolka více dorezava. Odlišný je i způsob letu 
a projevu. Typickým letem krahujce je střídá-
ní klouzavého letu a mávání, nejčastěji létají 
krátce, prudce a nízko nad zemí. Nikdy se „ne-
třepetají“ na místě jako poštolky. Velmi výraz-
ným pohlavním znakem je rozdílná velikost 
samce a samice. Krahujčí samičky jsou vždy 
mnohem větší a zavalitější než samci. Důsled-
kem velikostního rozdílu je i to, že mohou lovit 
kořisti v jiném velikostním spektru a vzájemně 
si tak nekonkurují. 
Krahujci jsou specializováni na lov ptáků. Nej-
běžnější kořistí ve městě bývají kosové. Samice 
je schopna zdolat i kořist velikosti holuba a sam-
ci se spokojí s menšími ptáky velikosti vrabce. 
Krahujci kořist nejdříve pečlivě oškubou, což je 
na místě útoku znatelné ještě dlouho po hodo-
vání. Těžkou kořist konzumují na zemi, menší 
odnesou na vyvýšené místo. 
Krahujec obecný má většího příbuzného jes-

třába lesního (Accipiter gentilis). Tvarem těla 
a zbarvením je krahujci velmi podobný, ale je 
mnohem větší. Žije mimo lidská sídla na okrajích 
lesů. Toho ale v Řepích neuvidíte, nejbližší loka-
lity s jeho výskytem jsou v Šáreckém údolí.
Krahujci žijí poměrně skrytě, hodiny prose-
dí ukryti v korunách stromů a pozorují okolí. 
Drobní ptáci, pokud úkryt krahujce odhalí, mu 
dokážou pořádně ztrpčit život. Nalétávají na 
sedícího dravce, dokud ho nedonutí odletět 
a i v letu ho pronásledují. Spouštěcím signálem 
je asi žlutá barva očí. Podobně ptáci útočí také 
na sovy nebo např. na kukačku, která se krahujci 
podobá. Prozrazený dravec musí hledat kořist 
jinde, protože drobní ptáci křikem i útoky pro-
zradí pozici lovce a začínat útok na dobře infor-
movanou kořist nemá cenu.
Krahujci hnízdí jedenkrát ročně i v blízkosti ruš-
ných komunikací v parcích a větších zahradách 
na jehličnatých stromech na území prakticky 
celé Prahy. 

Souboj krahujce s holubem ve Španielově ulici
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PRO ŘEPSKÉ PATRIOTY

Karlovarská stěna smrti

Lovec v ohrožení
Nízký let, šedý stín a střet dvou ptačích těl. Oba aktéři dopadli na mokrý chodník 
odrážející okolní domy a šedavou oblohu na konci listopadu. 

Foto: Mgr. Bořek Černovský

Foto: Mgr. Bořek Černovský

Foto: Lucie a Martin Brejškovi



„Kalifornské žížaly! To je ono!“ řekl si před něko-
lika lety Jiřík, když pročítal fóra svých rybařících 
spřízněnců. Žížaly se krmí kuchyňským odpadem 
– slupkami z brambor vařených i syrových, slup-
kami z mrkve, cibule, červené řepy nebo oku-
rek... Chutnají jim i rozdrcené skořápky vajec, 
kávová sedlina a vylouhované čajové sáčky.

Když se při večeři Jiřík svěřil své Máří se zámě-
rem chovat žížaly, které budou jíst kuchyňský 
odpad smíchaný s kousky lepenky, dřevěných 
pilin a suchých listů, byla Mařenka poněkud zdě-
šená. „A co když to bude zapáchat? A nebudou 
žížaly z té krabice vylézat? Co když se to, jak ří-
káš – vermikompostování (?) – nepovede?” 
Jiřík ji uklidňoval: „Je to vyzkoušené. Píšou, že 
to při správném postupu nepáchne. Musí tam být 
hlavně balanc v poměru uhlíku a dusíku. Uhlík 

dodává ten suchý materiál, papír, piliny, suché 
listy. Dusík je ve vlhkém kuchyňském odpadu. 
Žížaly rozhodně nevylézají. Milují vlhko, tmu. 
A co by dělaly někde, kde nemají potravu!“ Pak 
si Jiřík vzpomněl na ten nejlepší přesvědčovací 
trumf pro Mářinu náklonnost k vermikomposté-
ru a rozesmál se: „Máří, žížalí trus je to nejlepší 
hnojivo pro rostliny všeho druhu!“ 
Bylo rozhodnuto. Vermikompostér bude umístěn 
v malé vstupní chodbě, se stálou teplotou kolem 
dvacítky. Jiřík si koupil plastovou krabici cca 
40 cm dlouhou, asi 26 cm vysokou, stejně tak 
širokou. Na vršek této nádoby sešpendlil tmavý 
látkový návlek tak, aby byl snadno sundavatel-
ný, esteticky pěkný a pro vzduch i vlhkost pro-
pustný. Na dno krabice slavnostně položil pár 
hrstí suchého listí (byl náhodou podzim), uschlé 
listy a odkvetlé květy Mářiných pelargonií, tro-
chu pilin a asi kilovou násadu kalifornských 
žížal. Vše poskládal spíše na jednu stranu, aby 
trochu bylo vidět dno krabice, a prolil hromádku 
trochou vody, aby prosákla na dno. 
Druhého dne Máří vařila zeleninovou polívku. 
Jiří sebral všechny zeleninové slupky, nevzhled-
ný kapustový list, použité čajové sáčky vysvobo-
dil od nitek. Natrhal k tomu několik vyhozených 
kartonových ruliček od „toaleťáku“ a hrst pilin, 
které mu daroval kamarád truhlář. Pro práci 
s vermikompostérem měl připravenou širší lžíci 
(nebude si přece špinit prsty). Odhrnul horní 
vrstvu kompostu a prohrábnul se žížalím domo-
vem. Přidal jim vrstvu připravené potravy a zno-
vu to zahrnul vrstvou staršího kompostu. 
U Jiřího a Máří se tedy vermikompostér zabydlel. 
Spokojeni byli oba. Jiří měl své rybí návnady, 
a Máří úžasný substrát pro kytky... 

Několik rad pro začátečníky
• Žížalky se množí podle toho, kolik mají po-

travy. Kdo potřebuje na delší dobu odjet, třeba 
na měsíc i více, nemusí se ničeho obávat. Maxi-
málně mu kompostér vyschne a žížalky se budou 
stěhovat tam, kde bude vlhko, až se nakonec 
úplně scvrknou a také uschnou. Asi jako květina 
v květináči, která dlouho nebude zalévána. 
• Půdu z kompostéru lze přidávat všude tam, 
kde se normálně používá hlína – do květináčů, 
zeleninových záhonů, ke stromům a keřům. 
• K získání podrobných informací stačí zadat 
klíčové slovo do vyhledávače. Žížalky a kompo-
stéry se dají koupit, anebo svépomocí vyrobit. 
Zájemci z Řep mají možnost dostat násadu žížal 
ve svém sousedství. 
• Zralého kompostu je, kupodivu, k množství 
kompostovaného materiálu docela málo. Kom-
post postupně zraje, přidáváme další materiál 
a také odebíráme. Časem získáte jistotu. Celý 
proces je elegantní, až hluboce meditativní 
záležitostí.

Vesna Vaško Cáceres

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Rybářská návnada, květináč a vermikompostér
Můj kamarád Jiřík je vášnivým rybářem. Od té doby, co zjistil, že žížalky na návnady si může vypěstovat v bytě, přestal chodit 
po okolí s rýčkem a kyblíkem. Jeho manželka Mařena zas miluje květiny, které jí rostou jako divé, a od jisté doby jsou snad ještě 
krásnější, než bývaly. Co mají společného rybaření, žížalky a květiny? 

Kresba: Jiří a Máří

Co do vermikompostéru nepatří
Do vermikompostéru se zásadně nedávají 
žádné tuky, zkažené mléčné výrobky, zbyt-
ky z masových jídel a obecně zbytky tučných 
slaných pokrmů nebo sladkostí. 
Zbytky ovocných slupek žížaly zpracují 
dobře, ale v bytě se pak mohou objevit 
nežádoucí hosté: mušky octomilky. S při-
dáváním ovocných zbytků je proto třeba 
být v interiérových podmínkách opatrnější. 
Problematické může být také kompostování 
slupek citrusů. Slupky citrusu jsou většinou 
chemicky ošetřené, proto proces tlení pro-
bíhá hůře, a jsou náchylné k plísni.

Stěny smrti
Populace v Praze je prosperující a vcelku stabi-
lizovaná, pronásledování ze strany člověka už 
dávno skončilo. Přesto množství krahujců a ji-
ných druhů ptáků každoročně umírá po střetu 
s neočekávanou překážkou. Krahujec, který 
pronásleduje kořist, je v té chvíli natolik zaujatý 
lovem, že nedokáže rozpoznat a vyhodnotit ne-
bezpečí. „Bezhlavý“ útok na kořist, je typickou 
vlastností tohoto druhu. 
Desítky krahujců končí svůj život po nárazu do 
skleněných a dalších lesklých ploch, často sou-
časně se svou kořistí. Některé větší prosklené 

plochy, hlavně podél komunikací, lze nazvat do-
slova stěnami smrti. Nejvíce nebezpečné jsou ty, 
kde za sklem ptáci vidí prostředí, kam se chtějí 
dostat nebo vidí odraz stromů, keřů a oblohy ve 
skle jako v zrcadle.
Těsně za hranicemi Řep je jedna taková stěna 
smrti. Je umístěna podél Karlovarské ulice až 
k odbočce na ulici Drnovská. Nejvíce nebez-
pečná je část poblíž Ruzyňského hřbitova. Při 
jedné z kontrol na jaře roku 2012 bylo naleze-
no pod sklem šest zabitých krahujců obecných 
a desítky dalších ptáků. Navzdory vylepeným 
siluetám dravců, které mají ptáky od průletu 

sklem ochránit. Obrázky na skle jsou bohužel 
neúčinné. Jediná možnost je jasně ptákům 
signalizovat překážku: TUDY NE. Nejlepší jsou 
husté vzory na skle, např. pruhy, nebo je možno 
použít mléčně upravené sklo. Správce proskle-
né bariéry v Ruzyni byl již vícekrát na problém 
upozorněn, nálezy zvláště chráněných druhů 
byly zdokumentovány, ale nestalo se dosud 
nic. Ptáci se zabíjejí při průletu mezi Ruzyní 
a Řepami nadále. 
Nezbývá, než zatím držet palce naší srdnaté sa-
mici krahujce, aby svůj případný výlet do Ruzyně 
přežila ve zdraví. Lucie a Martin Brejškovi



INZERCE

28

VÝSTAVBA 
KOTELEN
Výstavba výměníkových 

stanic, tepelných čerpadel, 
solárních soustav, regulace 

otopných soustav.

Vše na klíč včetně stavebního 
povolení a kolaudace.

Cenová a technická 

nabídka ZDARMA!

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

DELIKATESY
VÍNO DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

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

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

SLUŽBY
•  MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 

i o víkendech. PECINA Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

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

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

•  VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu levně. 
Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci. 
 Tel.: 777 227 840

•  Hájek – zedník živnostník. 
Provádím veškeré zednické, obkladačské, malířské 
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, 
kanceláří a domků. Okolí Prahy 5, 6. Tel.: 777 670 326

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

•  ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY – zimní 
bundy, kalhoty, blůzy, námoř. trika, batohy, celty, nože, 
obr. spreje. Bílá Hora – Čistovická 15, po-pá 15-19 h. 
 www.e-armyshop.cz

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

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

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

•  ELEKTROSERVIS ŘEPY. Tel.: 773 693 350

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

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

•  Malířské, lakýrnické práce – strhání tapet, štukování 
panelů, nátěry oken, dveří, zárubní, topení, hrubý úklid, 
práce v sobotu a v neděli EXPRES. 
 Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

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

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

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

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

•  Praní a mandlování ložního prádla: 35 Kč/kg, 
mandlování: 25 Kč/kg. Řepy, Krolmusova 39. 
 Tel.: 733 202 390

•  Nabízíme reklamní plochu na boku zdi činžovního domu 
na křižovatce ulic Slánská a Skuteckého. Kotevní systém 
připraven pro plachtu s oky o rozměrech 4 x 8 metrů 
s možností usadit plachtu menších rozměrů. Ing. Škerda. 
  Tel.: 734 525 887, 603 461 291 

•  ITALSKY snadno a s úsměvem – od února kurz v ZUŠ 
Blatiny, kontakt: katerina.spizzirri@seznam.cz  
 Tel.: 723 566 250

•  POMOC SENIORŮM V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ nabízí 
pečovatelka s certifikátem. Nákup potravin, ohřev 
jídla, pomoc při hygieně, úklid, doprovod k lékaři, na 
úřad apod., zábava (čtení, povídání, procházky). Další 
služby dle domluvy.  Tel.: 721 177 425 

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

BYTY
•  VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2+1 (64 m2), 1. p., 1. kat. 

v Praze 10, Vršovice za podobný v Řepích a okolí. 
 Tel.: 724 813 315

•  Vyměním státní 3+1 v Řepích, Makovského, za menší, 
též státní – Řepy a okolí. Tel.: 739 062 258

•  Koupím byt do velikosti 90 m2 na Praze 5 (6) nebo 
v blízkém okolí. Pouze solidní jednání. V případě dohody 
platím ihned. Nejsem RK. Tel.: 777 985 460

OSTATNÍ

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

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

•  Dlouhodobě pronajmu garáž, Makovského 8A.  
 Tel.: 720 129 280

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

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

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

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

9. března 2013 v ZŠ Jana Wericha! 

Zahájení v 9.30 hodin. 

Přihlášky přijímá 
zastupitel J. Stolina 

na tel.: 720 524 687 
nebo e-mailem: acrolak@seznam.cz

Informace o inzerci v Řepské 17: www.repy.cz
tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688

Uzávěrka březnového čísla je 7. 2. 2013.
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AUTOSKLO
BÍLÁ HORA
VÝM NY VŠECH OKEN ZDARMA!!! na pojistnou událost

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

 235 311 411 
 774 000 092, 774 000 093

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

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

P n
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 201  

v ceně 150 Kč

+

NOVÝ FORD B-MAX

1,5 m

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

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

Již za 289 990 Kč

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

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

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

REKONSTRUKCE

BYTOVÁ JÁDRA, KOUPELNY

BYTY, KANCELÁŘE

www.promm.cz info@promm.cz
tel.: 312 525 440 | 736 486 386 | 602 450 606
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EKO-Kopecký, s.r.o.

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

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

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

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

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
775 682 447  modelace nehtů 
608 222 211  
736 513 425  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY:

Těžké životní situace

Výchovné problémy

Školní problematika

Rodinné terapie 739 021 610

NEJVĚTŠÍ 
SOLÁRNÍ 
SYSTÉM v ČR

– odpojení panelových domů od CZT – tepláren
– solární systémy EAST pro ohřev teplé vody
– topné solární systémy EAST TSS
– plynové kotelny

www.teplozeslunce.cz
e-mail: info@eastcz.cz            infolinka: 800 888 243

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

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

Též nás můžete kontaktovat na 233 311 414

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

OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

251 612 464, 603 466 089
www.servis-chlazeni.cz

OPRAVY ELEKTRONIKY A PRAČEK
251 610 329   www.opravujeme.cz

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

Ekologická likvidace autovraků

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

Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
MONTÁŽ A PRODEJ ŽALUZIÍ

CHYTRÉ SUŠÁKY PRÁDLA      MALOVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE      VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

PRODEJNA: Radlická 2018/78, Praha 5

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

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ

POPTÁVKA
5+kk , 5+1/L, Řepy
3+1/L, OV, hotově
1 +kk až 2+kk, OV

Pronájem bytu 2+kk 
až 3+1/L

Garáž v OV
PRODEJ. Byt 2+kk, 45 m2, OV. Dům po rekon. 
Koupelna a WC společné. Zděné jádro, vestav. 
skříň, koberce a plovoucí podlaha. Poplatky 
2 160 Kč (vč. FO). Škola+školka 100 m, MHD 200 m.

NOVINKA 2+kk
NEVANOVA UL.

PRODEJ. 81 m2, 2.NP (7), DV (lze do OV), A–0. 
Vest. skříň, komora, pův. jádro, orient. S–J, Po-
platky 4 613 Kč vč. FO. Vhodná celk. rekonstr. Dům 
bude procházet celk. proměnou. Volné ihned.

NOVINKA 3+1/L
MRKVIČKOVA UL.

PRODEJ. Byt v OV. Přízemí, 75 m2 , po špičkové 
rekonstr.: nová kuchyň vč. spotřebičů, zděné já-
dro, dveře SAPELI, vestav. skříň, komora. Zasklená 
lodžie. Poplatky 5 500 Kč ( vč. elektřiny a FO ).

NOVINKA 2+1/L
GALANDOVA UL.

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

NOVINKA 4+1/L
MRKVIČKOVA UL.

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

PRONÁJEM 3+kk/T/G
ZRZAVÉHO UL.

PRODEJ. Novostavba, 203 m2, zahrada 244 m2, 
vysoká kvalita, maxim. komfort. 2x garáž, 2x krb, 
vest. skříně, luxus. kuchyň, oplocený, aut. závla ha, 
kamery, terasa, vyt. podlaha. Rezidenční lokalita.

NOVINKA RD
JINONICE, P-5

PRODEJ. Dvougenerač. byt 103 m2, DV, 5.NP(5). 
Lze do OV. Obýv. pokoj s kuchyní. Koupelna a WC 
zvlášť. Zděné jádro, vest. skříně, koberce, plov. 
podlaha. Dům před rekon. Popl. 5 600 Kč.vč. FO.

NOVINKA 5+kk/L
MRKVIČKOVA UL.

PRONÁJEM. 3.NP, kuchyň vč. spotř. (lednice, 
mrazák, sporák), sedací souprava, válenda a PC 
stůl. Pronájem od 02-06/13 a 09/13 a dále. Lze 
pro studenty. Nájem vč. popl. 12 000 Kč + elekt.

NOVINKA 3+1/L
MRKVIČKOVA UL.

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

PRODEJ 3+1/L
VONDROUŠOVA UL.

PRODEJ. Byt v OV, 100 m2, přízemi, dvougenerač., 
zděné jádro, sauna, dlažba, koberec, zasklená lodžie, 
zvětšená předsíň, stropní podhledy, WC a koupelna 
spojené, popl. 6 320 Kč pro 4 osoby. Orientace S–J.

NOVINKA 4+1/L
VONDROUŠOVA UL.


