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milí čtenáři,
otevíráte únorové číslo Řepské sedmnáctky. kromě jiných článků bych rád upozornil na zcela novou 
rubriku „Otázka měsíce“, kde se losem vybraní zastupitelé, a to dva z opozice a dva z koalice, vyjadřují 
k problému roztroušenosti odborů úřadu městské části po naší obci. Dále mne zaujal rozhovor 
s místostarostou martinem markem o tom, co se v tomto roce plánuje v Řepích. Za přečtení stojí  
i rozhovor s mladým nadějným fotbalistou martinem čermákem. Samozřejmě nechybí „stálice“ jako 
jsou informace z našich škol i školek, kulturní programy, články o našich seniorech, kteří opravdu 
nezahálejí, ale i již tradiční pohledy do minulosti Řep, Uličník a tip na výlet.
Únor je prý nejstudenější a nejkratší měsíc v roce. Ať nám všem i s pomocí Řepské sedmnáctky uteče, 
abychom se již mohli těšit na jaro.
Příjemné počtení a dobrou náladu vám za redakční radu přeje

Jan Bösser

Rada MČ Praha 17 mj.:
SOUHLASILA
•  se záměrem vybudování Psychosomatického 

centra pro rodinu a dítě Augmentum v ob-
jektu Žalanského 68/54,

•  s doplněním podkladů ohledně charakteris-
tiky a popisu území městské části v souvis-
losti s pořizováním nového územního plánu 
hl. m. Prahy (metropolitního plánu) a odpo-
vědí v daném znění, 

•  s uzavřením smlouvy na realizaci zakázky 
„Zdravé a hravé Řepy II“ s vítězným ucha-
zečem a vyřazením nabídky uchazeče pro 
nesplnění požadavků zadavatele,

•  s bezúplatným poskytnutím tělocvičny 
včetně zázemí v ZŠ genpor. Fr. Peřiny pro 
22. mistrovství východních čech v silovém 
trojboji mužů a žen v termínu 1. 2. 2014. 
Pořádající organizace uhradí pouze nutné 
pracovní síly,

•  s úplatným převodem (odkoupením) par-
koviště, na základě podnětu společnosti 
OVUS a.s., situovaném na pozemku č. parc. 

2136 k.ú. Řepy při ul. Slánská v Praze-Ře-
pích, a to z vlastnictví společnosti OVUS a.s. 
do vlastnictví hlavního města Prahy (vlast-
ník pozemku č. parc. 2136 k.ú. Řepy).

SCHVÁLILA
•  přijetí nejvýhodnější nabídky veřejné zakáz-

ky malého rozsahu zadanou dle § 12 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakáz-
kách, ve znění pozdějších předpisů na „mo-
bilní informační systém mč Praha 17“.

Barbora Skalníková, Dis.,
kancelář starostky

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

Úvodní slovo
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
pro potřeby jeho klientů

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

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 2. 4. 2014 V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17 – Řepy.

Svoz vánočních stromků
Pravidelný svoz, který začíná 25. 12. 2013 do 28. 2. 2014, odveze od nádob 
se směsným odpadem veškeré volně odložené vánoční stromky. Prosíme obča-
ny, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad 
a tím nesnižovali kapacitu objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční  stromky 
nepatří na stanoviště separovaného odpadu a na stanoviště nádob směsného 
komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se 
provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte 
 vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.
Děkujeme! -red-
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Vážení čtenáři,
právě otevíráte únorové číslo Řepské sedm-
náctky a jsem přesvědčena, že právě toto 
číslo vám přinese nejvíce potřebných a uži-
tečných informací týkajících se nejen inves-
tic a správy majetku, ale i dalších oblastí.
Na lednovém zasedání zastupitelstva naší 
mč jsme schválili rozpočet, který určuje, 
kam se budou v letošním roce ubírat inves-
tice v Řepích. 
Velká část financí bude směřovat do oblasti 
rozvoje obce. čekají nás rekonstrukce do-
mů, někde výměny výtahů, jinde vzniknou 
nová kontejnerová stání. Proběhnou také 
rekonstrukce hřišť v rámci projektu Zdravé 
a hravé Řepy II.
hodně se bude investovat do oblasti škol-
ství. V mŠ Socháňova bude vybudována 
nová třída a také se dočká kompletního za-
teplení budovy.
Samozřejmě chceme investovat i do sociální 
oblasti (finanční prostředky jsou určeny ze-
jména příspěvkové organizaci Centrum soci-
álních služeb) či do oblasti kultury a sportu. 
Celkovou rekonstrukcí prochází kC Průhon, 
na jehož otevření se již všichni těšíme.
Součástí návrhu rozpočtu běžných výdajů je 
i finanční rezerva pro zajištění nepředvída-
telných potřeb.
I v letošním roce hodláme nabídnout 
zájemcům možnost zapojit se do gran-
tového řízení, která budou vypsána pro 
oblast životního prostředí, školství, využití 
volného času dětí a mládeže, oblast sociální 
a oblast kultury, tělovýchovy a sportu. 
V roce 2013 jsme pro grantová řízení 
vyčlenili 4 998 000 kč, v letošním roce to 
bude o 1 483 000 kč více.
Věřím, že plánované investice i finanční 
prostředky z grantových řízení přinesou 
užitek nám všem.

Bc. Jitka Synková

Slovo starostky

Městská policie hl. m. Prahy

PŘIJME STRÁŽNÍKY

WWW.MPPRAHA.CZ

NABÍZÍME

- odpovídající finanční ohodnocení

- právní a sociální jistoty

- zajímavé profesní uplatnění

- kvalitní pracovně lékařskou péči

- dovolenou v délce pěti týdnů

SPOLEČNĚ PRO METROPOLI BEZPEČNĚJŠÍ

V Řepích bude bezpečněji
Výstavbou městského kamerového systému hlavního města Prahy na území naší městské části je 
plněn závazek Rady městské části Praha 17, deklarovaný v programovém prohlášení pro volební ob-
dobí 2010 – 2014. Účelem tohoto záměru je především vylepšení podmínek práce policie.
Výběr nových míst, vhodných pro výstavbu systému, vychází jednak z návrhu samotných občanů 
městské části, jednak z návrhů policie na základě vývoje trestné činnosti.
Stávající systém zahrnuje aktuálně (tj. k dnešnímu dni) celkem šestnáct míst, kde jsou kamery umís-
těny. V tomto volebním období bylo doposud vybudováno celkem osm nových kamerových stanovišť.
V závěru roku 2010 přibyly dvě kamery v oblasti ulic Španielova a Jiránkova. V roce 2011 byl sys-
tém doplněn jednou kamerou v ulici Španielova. V roce 2012 se podařilo rozšířit městský kamerový 
systém mimo kolektorovou síť do oblasti Řepy I, kdy byly doplněny dvě kamery v ulici mrkvičkova. 
koncem roku 2013 byly doplněny celkem tři kamery – v ulici Nevanova a makovského.

Další postupné rozšíření městského kamerového systému, dle schváleného záměru, plánuje Rada 
městské části v oblasti ulic Jiránkova, Laudova, karlovarská, Žufanova a Vondroušova.

Vím, že mezi občany naší městské části existuje mnoho odpůrců těchto technologií. Je však třeba si 
uvědomit, že městský kamerový systém je v dnešní době nedílnou součástí boje s kriminalitou. Tuto 
problematiku jsem konzultovala i s vedoucím oddělení mOP Řepy npor. Bc. Petrem herinkem. Ten 
mi na mé dotazy týkající se potřebnosti kamer v Řepích dal jasnou odpověď: „kamerový systém je 
dnes skutečně nutností. V naší policejní práci pomáhá při odhalování trestné činnosti, má samozřej-
mě také preventivní účinek. každý občan by si měl uvědomit, že díky instalaci dalších kamer v naší 
městské části došlo v Řepích ke zvýšení bezpečnosti. Při této příležitosti bych tedy rád poděkoval 
městské části Praha 17 za uvolnění finančních prostředků, které byly do této akce vloženy, a také za 
dlouhodobou spolupráci a podporu při budování a rozšiřování tohoto systému“.

Podrobnější informace o kamerovém systému lze vyhledat na webu mhmP (http://www.praha.eu/jnp/cz/
home/magistrat/odbory_mhmp/krizoveho_rizeni/krizove_rizeni/mestsky_kamerovy_system.html).

Bc. Jitka Synková, starostka



Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.  HLŘ

Miroslav Bartoš  KSČM
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OTÁZKA MĚSÍCE ÚNORA

Dnes na téma: Budova úřadu MČ Praha 17?
myslíte si, že občanům vyhovuje současné rozmístění úřadu městské části Praha 17 nebo by dávali přednost 
jinému řešení?

Monika Richterová  TOP 09

Budova dnešního úřadu mč v Žalanského ulici by-
la navržena pro výkon veřejné správy v době, kdy 
Řepy byly ještě tak zvanou „malou městskou čás-
tí“. 1. 7. 2001 se ovšem Řepy staly samostatným 
správním obvodem s plnou státní správou, kterou 
Úřad m. č. Praha 17 vykonává. Ukázalo se, že samo-
statná budova úřadu již nebude stačit a bylo nutné 
zřídit další pracoviště pro potřeby občanů a výkon 

státní správy. Dnes úřad tedy sídlí nejen v ulici Žalanského, ale i v objektu 
Španielova, Bendova a makovského. Ne všechny prostory ovšem poskytují 
důstojné prostředí pro řešení potřeb občanů. Stěhování do ulice makov-
ského bylo především z důvodu dobré dostupnosti pro hendikepované 
občany. Plně si uvědomuji fakt, že pro vyřízení některých záležitostí je 
tato „roztříštěnost“ zatěžující. Pokud potřebuje občan vyřídit některé 
záležitosti, musí, bohužel, obejít více budov úřadu. Je zde několik mož-
ností řešení a záleží především na občanech, ke které variantě se přikloní.  
Plánujeme uspořádat veřejnou diskusi nebo připravit anketu, aby se mohl 
vyjádřit každý. možnosti jsou následující: pronájem nebo odkup budovy, 
kam by se vešel celý úřad, nová výstavba či možnost dostavby naproti 
úřadu. Já osobně preferuji nejekonomičtější variantu a tou je dostavba 
a následné sestěhování ze stávajících odloučených pracovišť. Pro mě je 
ovšem nejdůležitější to, aby výsledek vyhovoval vám – obyvatelům Řep.

 Jestliže všechny odbory nejsou v jedné budově, 
není rozmístění v různých objektech po Řepích 
ten největší problém. musím–li něco vyřídit, ně-
kam v každém případě dojít musím. Nepříjemnos-
tí se to stává, jestliže je potřeba navštívit několik 
odborů najednou a každý se nachází na jiném 
místě. Tím se prodlužuje doba potřebná k vyřízení 
důvodů návštěvy. Za větší problém považuji umís-

tění některých kanceláří úřadu. Jde především o odbory, které úřadují 
v bytovém domě v ulici Španielova. Je to nepříjemné především pro 
obyvatele domu, neboť se v době úředních hodin z domu stává „prů-
choďák“ s nekontrolovatelným pohybem osob po objektu. Ideálním 
řešením by samozřejmě bylo centralizovat celý úřad do jedné budovy. 
V našem případě by to však znamenalo výstavbu či zakoupení nového 
objektu. Představovalo by to v každém případě velkou investici a i na-
lézt místo pro eventuální výstavbu by byl problém. Nejpřijatelnějším 
řešením by bylo umístit odbory, které jsou roztroušeny po prostoru 
Řep, do budovy, která už stojí, jako například do bývalé školy, kde 
ukončila činnost VŠ. V dnešní době je nutné přihlížet i na to, co nás to 
bude stát. Jsem si jist, že v budoucnu najdeme nejoptimálnější řešení, 
které povede ke spokojenosti občanů Řep při návštěvě mÚ. 

myslím si, že umístění úřadu, tedy hlavní budo-
va, stojí na vhodném místě, kde je k dispozici 
i dostatek parkovacích míst. A také hezké okolí, 
které přináší pro vnímavého a pozorného návštěv-
níka i možnost potěšení. Patří k němu i travnatá 
plocha před úřadem, která umožňuje tradiční se-
tkávání většího množství účastníků při různých 
příležitostech, aniž by ve večerních hodinách pří-

padná produkce obtěžovala naše obyvatele. ke škodě občanů je  ovšem 
roztříštěnost umístění některých odborů, které se do hlavní budovy 
nevešly, kde navíc chybí v jejich bezprostředním okolí dostatečná 
možnost krátkodobého stání. Připadá mi nedůstojné pro úřad mč mít 
kanceláře odborů po panelových domech nebo původně školních bu-
dovách. Z pohledu návštěvníka naší městské části potom logicky chybí 
„ucelenost“ úřadu, která je v okolních městských částech zřetelnější, 
např. v blízkých Stodůlkách. Domnívám se, že by výrazně prospělo vy-
budování ještě jedné budovy poblíž stávající, a to s prognózou služeb 
a činnosti odborů pro cca 30 tisíc obyvatel, kde by nechyběl ani výstav-
ní prostor pro možné oživení, vlastně oslovení návštěvníků muzeálně 
instalovanými informacemi o Řepích, nebo tematickými výstavami. 
Věřím, že i pro pěší může být procházka na úřad upravenými Řepy pří-
jemnou a čas strávený na úřadě důstojný.

Vyhovuje? Nevyhovuje? Podle mě si občané na toto 
rozmístění „zvykli“. Určitě není optimální a k do-
konalosti má daleko. Ve své podstatě je jedno, po-
kud občan potřebuje vyřídit jednu záležitost, jestli 
navštíví úředníky v Bendově či ve Španielově ulici. 
Problém již ale nastává v případě, když musí oběh-
nout více kanceláří… to určitě zbytečně zdržu-
je a není to komfortní. Sama bych uvítala, kdyby 

všechny agendy, které mÚ Řepy musí ze zákona spravovat a vykonávat 
– radši bych užila sousloví – služby pro občany, byly v jedné budově – 
tedy na jedné adrese.  Se znalostí věci musím přiznat, že tato varianta 
by byla možná pouze v případě, že bychom se rozhodli postavit nový 
objekt, kam by se všechny agendy sestěhovaly. k současné hlavní bu-
dově v Žalanského ulici nelze přistavět žádný další „přílepek“. Využít 
jiný dům, který patří  obci a byl by dostatečně vhodný – bezbariérový, 
měl dostatek místností pro kanceláře i zázemí úřadu si nedovedu  úplně 
představit. mohlo by se snad jednat o budovu některé ne zcela využí-
vané školy. A vůbec se mi nechce věřit nepotvrzené „šeptandě“, že by 
se někdo mohl zaobírat variantou přestavět část prostor v obchod ním 
středisku OVUS a platit tam nájem. Takže?  Toto bude oříšek pro nově 
zvolené zastupitelstvo, pokud ho bude chtít rozlousknout.

Bc. Jitka Synková  ODS
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Co byste čtenářům představil jako hlavní záměr do roku 2014?
V první řadě se musím zastavit u mrkvičkovy ulice. Zde úřad zakoupil od 
armády pozemek, který se nachází mezi hotelem Comfort a mezi domy 
1370-77. Náklad přesáhl 20 milionů korun. Zde by mělo vyrůst péčí deve-
lopera kryté parkoviště pro cca tři sta vozidel. Tento podnikatelský záměr 
může být v budoucnu svázán s hotelem Comfort, případně s možnou další 
zástavbou, která se v této oblasti může uskutečnit.
V mrkvičkově ulici usilujeme i o to, aby zde vznikla chráněná zóna parko-
vání pro místní rezidenty, tedy lidi, kteří tady bydlí. Celý projekt chceme 
realizovat z jednoho hlavního důvodu – hotel Comfort má sice své vlastní 
parkoviště, zde však hoteloví hosté neparkují, protože je placené. Využí-
vají proto místa, kde by měli parkovat výhradně obyvatelé mrkvičkovy uli-
ce. Tento problém chceme do konce tohoto roku vyřešit.
V této ulici se více jak dvacet let parkuje na chodníku, na trávníku, mezi 
domy a podobně. Je tady opravdu katastrofální situace a zatím ji ni-
kdo nevyřešil. Došlo k velkému pokroku v tom, že se podařilo některé 
pozemky od armády získat bezúplatně a jeden úplatně. S převodem po-
zemku od armády souvisí i fakt, že údržba trávníku a zeleně bude v na-
šich rukou. Do dnešních dnů jsme s pozemky nemohli volně pracovat, 
jelikož byly v rukou armády. Díky této změně jsou provedeny prořezy 
stromů a bylo vyčištěno schodiště, které vede z mrkvičkovy ulice smě-
rem k Bílé hoře.

Na druhou stranu, až zde tato zóna vznikne, budou si muset místní oby-
vatelé zvyknout na to, že budou pokutováni, pokud nebudou využívat no-
vých možností parkování a budou nadále parkovat na chodnících, trávní-
cích nebo jiných přilehlých zpevněných prostorách. To už nebude připadat 
v úvahu.
musíme mít na paměti i tu stránku věci, že v případě požáru či nutnosti 
příjezdu rychlé záchranné služby se sem v současnosti tato vozidla nemusí 
dostat. Tohle je problém mnoha sídlišť, ale my ho chceme v Řepích po-
stupně řešit.

V loňském roce se hodně hovořilo o záměru koupit pozemek pro 
výstavbu Domu s pečovatelskou službou…
To je pravda. Obec koupila pozemek na výstavbu Domu s pečovatelskou 

službou o rozloze větší než 10 tisíc metrů čtverečních za 43 milionů korun. 
Pozemek je v ulici k Šancím ve starých Řepích. Našim cílem je výstavbu 
zahájit co nejdříve.

Co bytová problematika v naší městské části?
Já podporuji dokončení prodeje bytů v Jiránkově ulici. Aby k tomu mohlo 
dojít, je třeba navýšit počty bytů ve správě obce. V současnosti probíhají 
jednání s magistrátem o převod „holubího domu“ (panelový dům stojící 
u křižovatky nad obchodním centrem Ovus – pozn. red.) na naši městskou 
část. Obec vlastní celkem ještě 981 bytů.
V roce 2013 jsme po opravách pronajali za smluvní nájemné třicetdevět 
bytů. Za nájemné 112kč/m2/měsíc a nižší jsme pronajali sedmnáct bytů. 
Osm nových nájemců získalo v loňském roce startovací byty. Ústupové by-
ty jsme nově nepronajali, ale u několika bytů byly prodlouženy nájemní 
smlouvy.

Máte nějakou vizi, kterou byste rád letos naplnil?
Usiluji o to, aby tento rok úřad získal školící a rekreační středisko, které 
bude využíváno ve prospěch škol, školek, seniorů, sportovních a kultur-
ních organizací působících v Praze 17. 
Jsem přesvědčen, že je potřebné soustředit úřad do jednoho místa a tím 
se přiblížit našim občanům. Vždyť do budovy v ulici Žalanského se nevejde 
ani polovina našich úředníků. Jsme proto nuceni využívat k naší činnosti 
i byty v panelových domech, které by však měly sloužit k bydlení. Na to-
to téma probíhá a dále probíhat bude, diskuse o variantách řešení tohoto 
problému. 
Problematika majetku obce je jistě širší a nemohu se nyní vyjádřit ke vše-
mu, ale věřím, že i tyto informace naše občany potěší.

Děkuji za všechny informace.
Radka Sálusová

Novinky z oblasti správy majetku
Každého z nás jistě budou zajímat informace z oblasti hospodaření s majetkem městské části. Na to, co je nyní aktuální,  
co se stalo a o co se do budoucna v Řepích usiluje, jsem se zeptala místostarosty Tomáše Fingera, v jehož kompetenci  
je oblast správy majetku a bytová problematika.

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Obyvatelé Mrkvičkovy ulice se v letošním roce dočkají příjemných změn.
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Byl schválen základní dokument pro hospodaření 
městské části. městská část počítá pro letošní rok 
s příjmy ve výši téměř 134 mil. kč a předpokláda-
né výdaje budou ve výši 384 mil. kč. Plánovaný 
rozpočtový schodek ve výši 250 mil. kč pokryje 
městská část vlastními zdroji, to znamená finanč-
ním prostředky, které našetřila v minulých letech.

Do oblasti rozvoje obce je zařazeno téměř 
55 mil. Kč. Bude provedena rekonstrukce domu 
v ul. čistovická 252, proběhne výměna výtahů 
v domech v ul. Žufanova 1093–95 a v ul. Von-
droušova 1195–98, v domě v ul. Žufanova 
1112–14 dojde ke změně centrálního vytápění 
na lokální plynovou kotelnu a také bude pokra-
čovat rekonstrukce jednotlivých volných bytů.
Dále se počítá s vybudováním 15 kontejnero-
vých stání na území městské části a měl by se 
uskutečnit nákup pozemku v ul. mrkvičkova pro 
výstavbu garáží.

Na péči o veřejná prostranství vyčlenila  městská 
část 26 mil. Kč. Půjde nejen o údržbu stávající 
zeleně, ale finanční prostředky jsou připraveny 
i na výsadbu stromů, na pořízení nových laviček, 

na opravu pěších cest v lesoparku. Více jak třeti-
na z výše uvedené částky půjde na rekonstrukce 
dětských hřišť v rámci projektu Zdravé a hravé 
Řepy II. U této akce podala městská část žádost 
o dotaci na spolufinancování tohoto projektu 
z programu OPPk (Operační program Praha-kon-
kurenceschopnost).

Do oblasti dopravy je určeno 25 mil. Kč a to ne-
jen na úklid komunikací, ale 18 mil. kč je určeno 
na jejich opravy. Půjde o opravu komunikací v ul. 
Doubravínova, oblast Fialka a také dojde k vý-
stavbě nové komunikace mezi ulicemi Na Fial-
ce II a U Boroviček. 
Jsou také přichystané finance na zpracování 
projektové dokumentace v souvislosti s rozšíře-
ním parkovacích míst v sídlištní oblasti a k reali-
zaci opatření ke zklidnění dopravy. 
Pro oblast školství je vyčleněno 116 mil. Kč, 
z toho 78 mil. kč je určeno na rekonstrukce 
školských budov. Tak např. v mŠ Laudova 1011 – 
objekt Brunnerova plánujeme celkovou rekon-
strukci varny a přilehlých provozních prostorů, 
budova mŠ Socháňova bude zateplena a součas-
ně se uskuteční rekonstrukce varny, přípraven 
pro výdej jídel v obou objektech a vybudování 
nové třídy, v ZŠ genpor. Fr. Peřiny provedeme 
rekonstrukci topného systému a v ZŠ J. Weri-

Městská část Praha 17 má schválený 
rozpočet na rok 2014
Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo dne 22. 1. 2014 rozpočet městské části na rok 2014.
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cha rekonstrukci elektroinstalace. S finanční-
mi  prostředky je také počítáno na rekonstrukci 
školního hřiště v objektu Laudova, které patří 
pod ZŠ genpor. Fr. Peřiny, v objektu Sokolovna 
bude provedena přístavba zázemí sálu pro učin-
kující, oprava fasády a střechy a také budou pro-
bíhat přípravné práce na výstavbě Sportovního 
centra Na Chobotě.

Do sociální oblasti půjde 16 mil. Kč a finanční 
prostředky jsou určeny především příspěvkové 
organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb, 
která pečuje nejen o seniory, ale také zajišťuje 
provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mlá-
dež klub 17 a provoz AT poradny s AT linkou. Dal-
ší finanční prostředky jsou určeny na financová-
ní sociální péče a pomoci zdravotně postiženým 
občanům a to pro klub občanů bezbariérového 
domu Vondroušova a také Domovu sv. karla Bo-
romejského. Finanční prostředky jsou připrave-
ny i na přípravné práce v souvislosti s výstavbou 
Domova pro seniory.

Do oblasti kultury a sportu půjde 60 mil. Kč. 
Celkovou rekonstrukcí prochází budova kultur-
ního centra Průhon. Na financování této akce je 
vyčleněno téměř 77 % z celkové částky určené do 
oblasti kultury a sportu. Další finanční prostřed-
ky jsou určeny na provoz tohoto centra, které 
probíhá v náhradních prostorách, na zpracování 
časopisu Řepská sedmnáctka, na činnosti jako je 
vítání občánků a blahopřání jubilantům a obča-
né se mohou také těšit na tradiční akce jakými 

jsou čarodějnice, Babí léto, martinský průvod 
a další. 

Rozpočet na úseku bezpečnosti počítá s necelý-
mi 6 mil. Kč a to především na rozšíření měst-
ského kamerového systému na území městské 
části. Jedná se o výstavbu kamerových stano-
višť na obytných domech v ul. Skuteckého 1086 
a v ul. Jiránkova 1137 a na úhradu podílu měst-
ské části na vybudování dohledového centra na 
Ředitelství městské policie Praha 13 – samozřej-
mě v případě jeho výstavby. 

Na údržbu hřbitova a dále na výstavbu uzaví-
ratelných kolumbárních okének půjde téměř 
2 mil. kč.
Na vlastní správní činnost je v rozpočtu vyčle-
něno 75 mil. Kč. Z této částky půjde 13 mil. kč 
především na rekonstrukci budovy úřadu 
v ul. Žalanského a na přípravné práce s výstav-
bou 2. budovy úřadu.

Poslední oblastí rozpočtu je pokladní správa 
s více jak 3 mil. Kč. Jde o finanční rezervu na 
krytí nepředvídatelných potřeb v průběhu roku.
Tak jako v loňském roce, tak i letos bude měst-
ská část přidělovat finanční prostředky v rámci 
grantového řízení a to organizacím, které za-
jišťují organizovanou sportovní výchovu dětí 
a mládeže, další finanční prostředky jsou pak 
určeny na kulturu, školství, sociální oblast a ži-
votní prostředí.
 Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo 

i plán hospodářské činnosti na rok 2014 a to 
s celkovými výnosy 64 mil. kč a s celkovými ná-
klady 30 mil. kč. hospodářská činnost, tj. přede-
vším správa bytového fondu a plánované nákla-
dy zahrnují akce na opravy a údržbu domů.

Mgr. Bořek Černovský
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zastupitelstva MČ v ZŠ genpor. Fr. Peřiny.
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Velkoobjemové 
kontejnery v únoru
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracovní 
dny ve středu, čtvrtek, pátek v odpoledních hodinách od 14 do 
18 hod, v sobotu a neděli od 12 do 16 hod.

Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordi-
novat ukládání odpadů. VOk nebudou na daném stanovišti zůstávat 
přes noc.
VOk jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

•  parkoviště Drahoňovského: 5. 2. , 6. 2. , 7. 2.
•  křižovatka k Trninám x Laudova: 19. 2. , 20. 2. , 21. 2.

Co lze odložit do VOK
VOk jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je 
např. nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, 
podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.

Co nelze odložit do VOK
✗   směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné 

nádoby (popelnice, kontejneru)
✗   nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie 

a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
✗   odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
✗   elektroodpad (chladničky, televize, monitory, počítače, apod.)
✗   stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými 
subjekty!!!

Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných 
dvorech:

•  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 – 17.00 hod., 
sobota: 8.30 – 15.00 hodin.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Vážená redakce,
s manželkou velmi často chodíme na procházky po našem sídlišti a vidíme, 
jak se stále mění k lepšímu. Opravují se jednotlivé domy a sídliště se stává 
barevnější. Objevily se velkoplošné reklamy na akce, které se konají v kul-
turních střediscích, začalo se seniory využívat cvičiště za domem sociálních 
služeb. Zlepšuje se pořádek na celém sídlišti.
Je ovšem jedna lokalita, ta je ohraničená ulicí Makovského a Drahoňovské-
ho, kde je trvale největší nepořádek na celém sídlišti. Zejména pak kolem 
laviček v okolí Klubu 17 a kolem zastávek MHD. Žádal jsem již telefonicky na 
Odboru životního prostředí, aby se zvýšila četnost úklidu v této lokalitě. Je 
škoda, když se vynakládá velké úsilí na zlepšení života na našem sídlišti, že 
nepořádek na trávnících a chodnících pak toto úsilí kazí.
Kdo přijede na zastávku „Blatiny“ tramvají nebo autobusem a jde směrem 
kolem Klubu 17 k Vondroušově ulici, a je nucen projít kolem nepořádku v této 
lokalitě, zkazí si celý dobrý dojem z naší městské části. Tímto bych chtěl po-
žádat, aby se této lokalitě, co se týče pořádku, věnovala zvýšená pozornost. 

Ladislav Besser

Vážený pane Bessere, jistou neupravenost a větší nepořádek v okolí klu-
bu 17 samozřejmě vnímáme. Je však třeba si uvědomit, že v bezprostřední 
blízkosti klubu 17 probíhá rozsáhlá kompletní rekonstrukce objektu kul-
turního centra Průhon a z tohoto důvodu působí zmíněná lokalita poněkud 
neupraveně. Rekonstrukce by měla být dokončena v červnu 2014 a prosím 
tedy o několikaměsíční trpělivost a shovívavost. Odměnou nám všem bude 
moderní kulturní středisko, které přinese radost a užitek malým i velkým 
návštěvníkům.
Součástí rekonstrukce je i úprava parteru. Přes nepříjemnosti, které při-
náší stavební práce spojené s rekonstrukcí kulturního centra, si nemyslím, 
že tato lokalita je nějak zanedbávána. V letošním roce plánujeme vysadit 
nové dřeviny za domem ve Vondroušově ulici 1212, kde je celkem velká 
plocha trávníku. Dále pak projde opravou zahrada klubu 17, společně se 
sousedním dětským hřištěm.

Martin Marek, místostarosta

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 časopisu). 
kontakt: 234 683 544, 
720 524 688, 602 228 276, 
redakce@repy.mepnet.cz.

-red-
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Začněme u našich nejmenších. Jaké novinky přinese letošní rok 
dětem a jejich rodičům?
V první řadě budeme pokračovat v dokončení zateplení mateřské školy 
Socháňova. Tímto počinem budeme tedy mít zatepleny všechny základ-
ní a mateřské školy na území naší městské části a bude dokončena jejich 
kompletní vnější revitalizace.
Během léta plánujeme v mateřské škole Socháňova ještě také sloučit, dnes 
již přežité, dvě kuchyně v jednu moderní a vybudovat další novou třídu. 
Touto úpravou získáme dvacetpět nových míst pro další děti. Od září 2014 
tedy tato školka bude moci přivítat více malých žáčků než v tomto školním 
roce.
Samozřejmě budeme v letošním roce realizovat také projekt Zdravé a hra-
vé Řepy II. Tento projekt se týká pěti lokalit, které bychom chtěli zmoder-
nizovat a zatraktivnit pro všechny návštěvníky.
Jedná se o dětské hřiště v ulici makovského za obchodem Tesco, víceú-
čelové hřiště v ulici Nevanova na místě dnešních nefunkčních stolů na 
ping-pong, v té samé ulici oplocené dětské hřiště. Dále v ulici mrkvičkova 
vznikne nové víceúčelové hřiště a posledním místem je dětské hřiště v ulici 
Socháňova, které bude rozšířeno o prostory zahrady klubu 17, tam plánu-
jeme umístit dva celkem velké lanové prvky.

Jsou naplánovány nějaké změny, které se týkají vilkové oblasti 
horních Řep?
Plánujeme rekonstrukci v ulici Doubravínova. Tady by měla vzniknout 
obytná zóna, kde nebude chodník vyvýšen, ale bude zároveň kopírovat sil-
nici, pěší zóna bude oddělena zvýrazněním v zámkové dlažbě.
momentálně čekáme na projektovou dokumentaci a následné stavební 
povolení.
Další velkou plánovanou akcí je zprůjezdnění ulice U Boroviček směrem 
k Bělohorské pláni, kolem bicrosu. kolem současných garáží vznikne no-
vá komunikace opravou té stávající. Tento počin navazuje na rekonstrukci 
uskutečněnou v loňském roce, kdy v této lokalitě byla dokončena nová 

cesta pro pěší, jež nahradila starou cestičku, vedoucí podél této plánova-
né nové komunikace až ke kulturáčku. Silnice bude tedy pokračovat dále 
až na Bělohorskou pláň a bude jednosměrná.

A vaše další stavební záměry?
V plánu máme také vybudovat novou cestu z oblasti Na Fialce II směrem 
k Borovičkám. Chtěli bychom obyvatelům této lokality vybudovat kom-
fortní přístup k jejich domovům. měla by zde vyrůst nová silnice, zároveň 
i s chodníkem. Tuto silnici máme možnost vybudovat také díky soudnímu 
zrušení stavební uzávěry. Nicméně i tento záměr podléhá stavebnímu po-
volení, o které budeme žádat.
Plánujeme také výměnu povrchu chodníčků v blízkosti ulice Plzeňské. 
V těchto místech je momentálně mlatová cesta, která v době deště ne-
umožňuje díky blátivému povrchu chodcům žádné využití. Věříme, že 
zámková dlažba, která vystřídá všudypřítomné bláto, bude přínosem pro 
všechny chodce.

Děkuji za všechny informace.
Radka Sálusová

Z RADNICE
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Foto: -ras-

Novinky z oblasti investic
Se začátkem roku se nabízí otázka, co nového nás v letošním roce čeká. Na plánované investice a opravy v naší městské části 
jsem se zeptala místostarosty Martina Marka, který má realizaci plánovaných projektů na starosti.
Nabízíme vám nyní přehled těch největších plánovaných oprav a rekonstrukcí, na které se můžeme letos těšit.  
Věříme, že tato zlepšení přinesou radost a užitek mnohým obyvatelům Řep.

Mateřská škola Socháňova se v letošním roce dočká také nového kabátu.

Foto: -ras-
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Jak dlouho se fotbalu věnujete?
S fotbalem jsem začal ve třech letech. Už tenkrát 
se mi tento sport zalíbil natolik, že jsem u něj 
zůstal až dodnes. Fotbal skutečně miluji od ma-
lička. 
Dnes se ještě doplňkově věnuji i jiným sportům. 
Teď jsem začal hrát futsal za Slavii Praha - to je 
sálový fotbal. Tento sport by mi měl pomoci se 
ještě zlepšit v jednotlivých věcech ve fotbale 
– jako je např. krytí míče. Baví mě také florbal 
nebo tenis.

Dnes hrajete za prestižní klub Dukla Praha. 
Jaká byla vaše fotbalová cesta až sem?
Začal jsem ve třech letech v oddílu Bohemky 
pod vedením Pavla Novotného a Petra kostel-
níka. Původně byla představa, že se na Základ-
ní škole Jana Wericha vytvoří sportovní třída 
a to se bohužel nepovedlo. Takže z Bohemky 
postupně celý tým přešel do týmu Sokola Řepy, 
kde jsem působil asi do devíti let, trénovali mě 
tady výborní trenéři  Petr Žmolil a karel Dom-
bi. V deseti letech jsem už byl poměrně vyspě-
lý hráč a měl spoustu nabídek téměř ze všech 
předních klubů, kde bych mohl působit. Tak 
jsem si znovu vybral Bohemku, kde jsem hrál 
další dva roky. V této době jsem se dostal na 
vyšší úroveň a postoupili jsme do vyšší soutěže, 
a to přesto, že jsme hráli proti hráčům, kteří 
byli o 2 roky starší. Tady se odehrál asi jeden 
z největších skoků, kdy jsem se hodně zlepšil. 
Pak však přišel nový trenér, který mi příliš ne-
vyhovoval, a tak jsem se znovu vrátil na rok do 
Řep. Poté se ozvala s nabídkou Dukla, kde jsem 
až dodnes. Na Dukle mě oslovila zejména kon-
cepční práce, která slibovala všestranný rozvoj 
osobnosti nejen v oblasti fotbalu. Dnes v na-
šem týmu hraji na pozici levého obránce a mým 
úkolem je uhájit vlastní prostor a podporovat 
útok. V podstatě čistím prostor před branká-
řem, aby ho nic neohrozilo.

Kterou základní školu jste navštěvoval?
Do sedmé třídy jsem chodil tady do školy Jana 
Wericha, od osmé třídy jsem přešel na sportovní 
školu právě Dukly, nyní navštěvuji střední eko-
nomicko-sportovní školu.

Jak často trénujete?
když máme přípravu, tak trénuji pětkrát až šest-
krát týdně. Během školního roku mám trénink 
čtyřikrát týdně, o víkendu jeden zápas a jeden 
den volna.

To je spousta času? Jak to skloubíte se 
školou?
Chodím na sportovní školu, kde nám umožňují 
místo odpoledního vyučování mít tréninky.

Jaký je váš největší úspěch?
Největší úspěch byl asi s Duklou, před dvěma lety 
– to jsme byli na mezinárodním turnaji ve Francii, 
kde byly týmy z šesti, sedmi zemí a my se umístili 
na třetím místě z celkového počtu 20 týmů. Ta-
ké si vážím účasti na turnaji v ruské Samaře, kde 
jsem hrál proti týmům Chelsea, Barcelona. 

Zbývají vám ještě tři roky střední školy. 
Co budete dělat potom?
Rád bych se stal fotbalistou nebo fotbalovým 
trenérem. Pokud by se to nevydařilo, uvažoval 
bych i o kariéře právníka.
mým cílem je zahrát si v Lize mistrů nebo na 
mistrovství světa. myslím, že úspěch by byl hrát 
i českou ligu. Ideálně za Duklu nebo za Slavii.

Vaši rodiče se fotbalu ale asi aktivně 
nevěnují… Jsou jinak sportovně založeni?
můj tatínek je nevidomý, přesto je velkým spor-
tovcem tělem i duší. Byl jedním ze zakladatelů 
hry pro nevidomé, která se jmenuje goalball. 
V této hře je velmi úspěšný a stal se vicemistrem 
Evropy. máma se do týmu také zapojila a stala se 
trenérkou a tuto hru i pískala – společně s goal-
ballem procestovali téměř celý svět.
m. čermáková: Nejdál jsme byli asi v kanadě na 
mistrovství světa, v roce 2003. manžel je účast-
níkem klání mistrů evropských zemí, mistrovství 
světa. má opravdu velké zkušenosti s tímto spor-
tem. konec jeho sportovní kariéry znamenal až 
úraz. Bohužel měl nehodu, kdy do něj narazilo 
auto a zničilo kolenní vazy. V goalballu hráč pa-
dá k zemi, hraje se to rukama a musí být velmi 
rychlý a pohyblivý. Takže momentálně se tomu-
to sportu věnuje už pouze rekreačně. Ale pořád 
předává zkušenosti mladším. Já jsem se vlastně 
ke goalballu dostala právě přes svého manžela 
a stala se mezinárodní ženskou rozhodčí v tomto 
sportu za českou republiku.

Můžete tento sport více přiblížit?
m. čermáková: Jedná se o kolektivní hru, která 
vznikla v Rakousku po 2. Světové válce jako způ-
sob rehabilitace osleplých vojáků. V dnešní do-
bě se hraje na vnitřních volejbalových hřištích, 
které mají 18 x 9 m. Na té devíti metrové stěně 
je umístěna sto třicet centimetrů vysoká branka, 
před kterou stojí tři hráči a mají na očích zale-
pené brýle (to proto, že tento sport mohou hrát 
nevidomí i slabozrací, tak aby se tento handicap 
smazal) a družstvo má za úkol co nejvíce gólů 
dát a co nejméně dostat. hraje se s míčem po-
dobným míči basketbalovému. Váží kilo a čtvrt 
a má v sobě rolničky, takže hráči se orien tují 
zvukem. hra je velmi dynamická a rychlá. my-
slím, že ji mohou hrát pouze lidé se zrakovým 
handicapem, kteří jsou jinak úplně zdraví, pro-
tože je to velmi náročné na fyzičku. 
manžel je velmi sportovně založen, takže od ma-
lička martina velmi podporoval, sportovní nala-
dění je určitě od něj.

Martine, jak vnímáte to, že je váš tatínek 
nevidomý? Jak vás tatínek přivedl ke 
sportu?
Já vlastně vůbec nevím, jaké by to bylo, kdyby 
táta viděl. Pro mě je naprosto normální, že táta 
nevidí.
Dodnes nechybí na žádném mém zápase, jezdí 

Fotbal miluji od malička
Jak se již několikrát potvrdilo v rozhovorech v našem časopisu, jsou Řepy skvělým startovacím místem pro mnoho 
mladých sportovců či jinak talentovaných dětí. Dnes vám představíme nadějného fotbalistu Martina Čermáka,  
který je odchovancem řepského fotbalového klubu. Nejen o fotbale, ale i o světě nevidomých, jsem si povídala  
s ním a jeho maminkou, Mgr. Monikou Čermákovou.

Martin Čermák
•  Věk: 16 let
•  Studuje: Střední ekonomická škola 

se sportovním zaměřením
•  Fotbal hraje od tří let, momentálně 

za oddíl Dukla Praha
•  Největší fotbalový úspěch: mezinárodní 

fotbalový turnaj ve Francii, Lille 2012

Foto: archiv M. Čermáka



všude, oba jsme nadšenými fanoušky Slavie. 
Díky své výborné paměti si vybaví snad všechny 
výsledky zápasů, které jsme hráli.
Nikdy mi tahle situace nevadila. S tátou dělám 
všechno, po čem jsem kdy toužil. Snad mě jen 
někdy zamrzí, když dám pěkný gól, že ho táta 
nemůže vidět.
m. čermáková: Táta se martinovi vždy hodně vě-

noval. když byl malý, tak ač vůbec nevidí, dopro-
vázel syna na tréninky po celé Praze. Jezdil s ním 
na turnaje, hodně s ním o fotbale mluvil a radil, 
jak má dýchat, běhat… měl to privilegium, že na 
zápasech, na rozdíl od ostatních rodičů, mohl 
stát na čáře u hřiště a podle dýchání kluků, které 
slyšel, tak je dokázal identifikovat a samozřejmě 
martina poznal. Neustále pak rozebírali, co se 
dělo a jak trénink probíhal. Starší syn Jakub se 
s námi taky účastnil a velmi výrazně fandil a na 
martinovy úspěchy byl vždy patřičně hrdý.

Fotbal je mužský sport. Nechybí vám někdy 
holky?
Na holky si vždy najdu čas (směje se). Nějaké 
volno občas mám a na zápasy nám pravidelně 
chodí hrozen fanynek…

Máte nějaký fotbalový vzor?
mé vzory se mění každým rokem, momentálně je 
to Eden hazard, se kterým jsem se dokonce set-
kal při našem turnaji v Lille. Z českých fotbalistů 
se mi líbí většina, mezi nimi moc nerozlišuji.

Jaká je vaše silná a slabá fotbalová 
stránka?
Trenéři mi často vyčítají, že mojí slabinou je má 

lenost – málo běhám. Naopak silnou stránkou je 
vlastnost, že kopu oběma nohama.

Co je na fotbale pro vás nejtěžší?
Asi ta kondiční příprava, která je velmi důležitá, 
abychom potom měli fyzičku. Ta se vždycky při 
zápasech vyplatí, i když její budování je někdy 
velmi těžké. Několikrát jsem zažil na zimních 

soustředěních, kdy chodíme běžkovat, že někte-
ří kamarádi po takovém výkonu i zvraceli vyčer-
páním. 
m. čermáková: Na druhou stranu se shodujeme 
i s ostatními rodiči, že kluci musí být v pohybu. 

když jsou náhodou nemocní a fyzickou aktivitu 
nemají, tak je s nimi doma k nevydržení.

Musíte se nějak omezovat v jídle?
Zatím se příliš neomezuji. Jednou za čas si mů-
žeme dát i smažené, ale máme trochu hlídat tu-
ky. Vždy po návratu ze soustředění jsme vyhla-
dovělí, protože tam dostáváme hodně zdravou 
stravu – rýži, těstoviny… Takže po návratu jsou 
kuřecí řízky za odměnu!

Jaké to je pro rodiče – mít syna sportovce 
na této úrovni?
m. čermáková: Začalo to vlastně nevinně – nej-
dřív jsem to vnímala jen jako zájem, koníček. 
Zkrátka, že dělá něco, co ho baví. Postupně ho 
však začali chválit, a to každou mámu nesmír-
ně potěší. A dnes jsem samozřejmě na synovy 
úspěchy pyšná. Podařil se mu i bezproblémový 
přechod na střední školu a vše funguje tak, jak 
má. Snažím se dbát i na tu „civilní“ stránku věci, 
protože mi je jasné, že stačí si špatně zlomit no-
hu a je po fotbale. 
může mě také těšit, že díky velkému vytížení ne-
má absolutně čas se někde poflakovat nebo mys-
let na drogy a podobně. Naštěstí mu tyto věci nic 
neříkají. Jeho život má zkrátka určitý řád.
Sport na této úrovni je samozřejmě už náročný 
i finančně – vždyť cena kopaček se pohybuje od 
dvou do šesti tisíc! A jsou potřeba každý půlrok 
vlastně nové. Jednak jsou obnošené, jednak 
jsou na trhu zase další novinky. A vybrat kopač-
ky, to je jako když si slečna vybírá svatební šaty. 
Je to dlouhé hledání, aby odpovídaly typově, 
vzhledově, velikostně… A to potřebuje čtvery 
kopačky – jedny běžné, jedny na ven, jedny sá-
lovky, jedny na umělou trávu – takže mám vlast-
ně pocit, že je sháníme pořád.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

ROZHOVOR

11

Foto: archiv M. Čermáka

Foto: archiv M. Čermáka

Martin Čermák s tatínkem Petrem na dovolené.

Kondiční příprava se při zápasech vyplácí.
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Slavnostní předání osvědčení absolventům to-
hoto projektu proběhlo 19. prosince v obřadní 
síni řepské radnice. Účastníci první etapy kur-
zu zde přijali svá osvědčení z rukou starostky 
městské části Praha 17, Bc. Jitky Synkové, kte-
rá nad projektem převzala záštitu. Úspěšným 
absol ventům kromě starostky naší městské části 
blahopřál samozřejmě také PhDr. Jindřich kad-
lec – vedoucí Centra sociálně zdravotních slu-
žeb a Ing. marika Aufová za Občanské sdružení 
 martin.
Z jejich úst zaznělo přání, aby se všem účastní-
kům kurzu dařilo v dalším životě i nové práci, 
kterou by jim měl tento rekvalifikační kurz po-
moci najít.

Projekt 50+ = nová šance je rozdělen do dvou 
etap, vždy po dvaceti účastnících z hlavního 
města Prahy. Účastníci během čtyř měsíců pro-
jdou vzdělávacími programy – Základy práce 
na PC, Základy podnikání a především rekvalifi-

kačním kurzem pro pracovníky v sociálních služ-
bách české asociace pečovatelské služby, který 
je opravňuje k výkonu činnosti v široké škále 
sociálních služeb. mohou se uplatnit jak v terén-
ních sociálních službách (pečovatelská služba, 
osobní asistence), ambulantních službách (níz-
koprahová zařízení pro děti a mládež), ale také 
v pobytových službách (domy pro seniory, domy 
pro osoby se zdravotním postižením atd.). 
Součástí účasti v projektu je také tříměsíční tré-
ninkové zaměstnání, v rámci něhož si pracovníci 
pod odborným dohledem práci vyzkouší přímo 
v zařízení sociálních služeb. konkrétně se jedná 
o odborné stáže v Centru sociálně zdravotních 
služeb Praha 17 – díky velké podpoře městské 
části Praha 17, OBčANSkÉm SDRUŽENí mARTIN, 
v Nemocnici milosrdných sester sv. k. Boromej-
ského nebo v Jedličkově ústavu. 
Všech dvacet účastníků první etapy projektu, 
která probíhala v měsících září – prosinec 2013, 
dokončilo rekvalifikaci a cítí se být připraveno 

pro konkrétní nabídky zaměstnavatelů z oblasti 
sociálních služeb.
Další etapa projektu začíná v lednu a potrvá do 
dubna 2014. Věříme, že i pro tuto druhou zú-
častněnou skupinu, bude tato příležitost stej-
ně přínosná a smysluplná jako pro tu, která jej 
právě opouští. Projekt je financován z Operač-
ního programu Praha – adaptabilita a státního 
rozpočtu čR a díky tomu je pro cílovou skupinu 
zdarma. 

PhDr. Jindřich kadlec a Ing. marika Aufová za 
OBčANSkÉ SDRUŽENí mARTIN a českou asociaci 
pečovatelské služby (partner projektu) děkují 
městské části Praha 17 za maximální podporu při 
realizaci, spolupracovníkům za dosavadní práci 
a těší se na zdárný průběh a úspěšnou spolupráci 
také ve druhé etapě projektu. 

kontakt na OBčANSkÉ SDRUŽENí mARTIN: 
projekt@osmartin.cz -red-

Projekt 50 + = nová šance
Občanské sdružení Martin realizuje ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby a Centrem sociálně 
zdravotních služeb projekt 50 + = nová šance. Projekt je určen nezaměstnaným osobám starším padesáti 
let, kterým by měl napomoci při hledání nových možností uplatnění na trhu práce. Nabízí jim zdarma různé 
rekvalifikační kurzy zaměřené na pozici pracovník v sociálních službách. Absolventi mají, kromě jiného, také možnost 
získat touto cestou mnoho nových přátel a zkušeností, nezanedbatelnou výhodou je jistě i možnost vyzkoušet si nové 
znalosti při tréninkovém zaměstnání v sociálních službách.

Foto: -ras-
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Jako každý rok, i letos jsme se těšili na tříkrá-
lový průvod. Je to pro naši rodinu symbolické 
zakončení vánočních svátků. I přes to, že už 
jsou za námi, máme před sebou něco, na co se 
můžeme těšit. Od rána byly děti v očekávání. 
A hodinu před tím, než jsme chtěli vyrazit… za-
čalo pršet. Ale přece to nevzdáme! Oblečeni do 
pláštěnek a s deštníky jsme se vydali za vidinou 
Tří králů. Před ZUŠ Blatiny jsme byli velmi pře-
kvapení, protože kromě tří králů a nás tam bylo 
pouze několik lidí. Naštěstí jsme obešli budovu 
a spatřili mnoho dalších, poslouchajících úvod-
ní slova Davida Žofáka. Průvod již tradičně pro-
bíhal jako setkání s nejdůležitějšími osobami, 
které k narození Ježíše krista patří. Na začát-
ku byl s námi „židovský starší“, který si s dět-
mi povídal o významu cesty, cíle a prostředků 
k jeho dosažení. hovořil i o překážkách, které 
se často na cestě k cíli objevují. Dětem vysvět-
lil, že právě překážky jsou nesmírně důležité, 
abychom zjistili, zda je naše hledání opravdové 
a jestli dokážeme tyto překážky překonat. Na-
prosto reálnou překážkou celého putování byla 
zima a vytrvalý déšť. Druhou postavou byl sta-
rozákonní prorok micheáš, který nám ze svitku 

sdělil své proroctví o místě, kde se má děťátko 
narodit. Pak už se průvod rozešel. hned u kvě-
tinářství se k nám ale přidali samotní Tři krá-
lové. Na koních a s hvězdou, „která je vedla“. 
Po nějaké chvíli se k průvodu přiblížily další dvě 
postavy. Byli to pastýři. Zjevil se jim anděl a vy-

zval je, aby se také šli podívat na narozeného 
Spasitele. Přidali se k nám, šli s námi dále až 
k bráně kláštera. Tam již čekal král herodes se 
svým rádcem. Pak už jsme uviděli stáj, v ní Jo-
sefa, marii a Ježíška položeného v jesličkách. 
Tři králové předali své dary a slova se ujal starý 
pastýř (řepský farář P. Daniel Janáček), který 
s dětmi hovořil o významu Vánoc. Nakonec 

se u jesliček zjevil anděl. Tříkrálové odpole-
dne bylo kouzelné. Ačkoli jsme byli zpočátku 
zklamaní počasím, na konci jsme si řekli, že 
je možná dobře, že to takhle vyšlo. Určitě pro 
všechny děti, které měly možnost si uvědomit, 
že pokud chtějí vidět a zažít něco výjimečného, 
je třeba tomu něco obětovat – alespoň ze svého 
pohodlí.
Ještě malé zastavení u organizace celého odpo-
ledne: u jesliček povídání s dětmi doprovázela 
hudební skupina Babinský, pod vedením pana 
majera. Díky ní si mohli všichni zazpívat nejkrás-
nější české koledy. Bylo také možné přispět do 
Tříkrálové sbírky, kterou zde organizovala Farní 
charita a zajít si na malé a velmi vítané pohoště-
ní pod stříšku řepského kláštera. Za organizací 
Živého betléma stálo mnoho lidí, kteří realizo-
vali zahradní altánek pro Svatou rodinu nebo 
připravovali občerstvení a nebyli vůbec vidět. 
I jim patří veliké díky. hlavními organizátory by-
ly OS Naše Řepy a Farnost sv. martina. Samozřej-
mě bychom také rádi poděkovali Zdeňku hrdino-
vi, který zapůjčil koně ze své stáje a děvčatům, 
která se ujala rolí tří králů.

-mish-

Putování za hvězdou provázel déšť

Ne, není to povídání koktavého o jeho snu. Je to 
projekt, který před rokem vznikl v Nadaci Char-
ty 77/konto BARIÉRy. Je o aktivních lidech, kte-
ří nechtějí jenom odpočívat. Dnešní šede sáti-, 
sedmdesáti- i osmdesátníci zdaleka nejsou jen 
nemocní, nerudní a nesnášenliví. Naopak, mno-
ho z nich je obdivuhodně vitálních, aktivních 
a hlavně schopných. SenSen takové seniory 
podporuje. Dne 7. prosince 2013 vyhlásil Lau-
reáty ceny Senior roku 2013 a to hned ve dvou 
kategoriích: nejlepší senior/seniorka a nejlepší 
klub senzačních seniorů. Slavnostní vyhlašování 
vítězů probíhalo v odsvěceném kostele sv. Anny, 
průvodci večera byli Božena Jirků, pan Janouch 
a herečka Simona Stašová.
Bylo nominováno celkem 116 jednotlivců 
a 43 klubů z celé české republiky. I když ženy 
v tomto věku převažují, přesto v jednotlivcích 
zvítězil muž – Ing. Zdeněk Joukl. Na svých strán-
kách www.joukl.cz vytváří sociální projekty 
a v Jizerských horách provozuje kiosek, kde lidé 
platí za občerstvení tolik, kolik sami uznají za 
vhodné. V bývalé kočárkárně panelového domu 
upravil místnost, kde zdarma po 24 hodin denně 
nabízí počítač s přístupem na internet. měl tři 
samostatné fotografické výstavy a v lednu má 

další. Až v důchodu zjistil, že umí psát básničky. 
Jednu z nich herečka Simona Stašová pohotově 
zarecitovala.
Jako nejlepší klub bylo vybráno komunitní cen-
trum Prádelna Praha 5.
Na pódiu se následně střídali jednotliví vítězo-
vé, kterých bylo celkem osm. Nakonec zmiňuji 
zvláštní cenu poroty, kterou získal PhDr. Zde-
něk mahler, spisovatel, muzikolog a scénárista, 
který již několik desítek let vzbuzuje respekt 
u všech generací.
Slavnostní atmosféru ve vznešeném prostření 
ještě zvýšil koncert českého národního sym-
fonického orchestru s věhlasným dirigentem 
Liborem Peškem a sólistkou Dagmar Peckovou. 
Skladbami Leoše Janáčka a Wolfganga Amadea 
mozarta potěšil všechny diváky. Ještě před kos-
telem doznívaly ve všech zúčastněných doj my. 
Viděli na vlastní oči naše světové hudební hvěz-
dy vážné hudby – doma v Praze.
Při tomto prvním vyhlašování výsledků byli i ře-
pští zástupci seniorů z kSŘ, kteří se do soutěže 
SenSen přihlásili. Josef Procházka, předse-
da kSŘ, dostal od SenSen nejen poděkování, 
ale dokonce i čestné uznání za velmi aktivní čin-
nost. Tak kdoví, v jaké roli budeme vystupovat 

koncem letošního roku, až se bude vyhlašovat 
2. ročník projektu SenSen, do kterého jistě při-
hlásíme nejen náš klub Seniorů Řepy, ale i něko-
lik jednotlivců.

Mgr. Jiřina Gazdíková, Klub Seniorů Řepy

SenSen = senzační senioři
Projekt SenSen je zkratka pro Senzační seniory. Začátkem prosince roku 2013 se v mezinárodním duchovním centru 
Pražská křižovatka uskutečnilo slavnostní vyhlašování výsledků ankety „Senior roku 2013“.
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Křesla pro hosty

Po besedě možná autogramiáda knih.

Hosty bude zpovídat Dr. Tomáš Finger. Prvního ze série setkání se zúčastní 
scénárista a dramaturg Gustav Oplustil, fotbalový internacionál Karel Dobiáš 

a zpěvák Jirka Zoniga. V následujících měsících se můžete těšit na Josefa Masopusta, 
Antonína Panenku, Jana Šťastného, Jiřího Langmajera a další známé osobnosti.

Těším se na vás každé poslední úterý v měsíci. Poprvé tedy 25. února 2014. 
Akce se koná v Kulturáčku na Bílé Hoře. Začátek od 19 hodin. Vstup volný.

6. 2. Napříč Persií – Zemí Boha a slunce, před-
náška s projekcí Luboše Vránka (nechte se 
překvapit přívětivými lidmi, pouštní krajinou, 
zemí opěvovanou skvělými básníky, plnou po-
hádkových mešit a paláců. Navštívíme krásná 
města, dávnověké bazary a úžasné perské pa-
mátky). Začátek od 15 hodin. klub Domova, 
vstupné dobrovolné.
12. 2. Slavnostní koncert Jaroslava Svěcené-
ho (Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo, 
miloslav klaus – kytara). Začátek od 19 hodin. 
kostel sv. Rodiny, vstupné 150 kč dospělí, 100 kč 
senioři a studenti. (vstupenky v předprodeji ve 
vrátnici Domova, tel. 235 323 248 a v den konání 
koncertu v kostele až do naplnění kapacity).
16. 2. Pohádky a příběhy – benefiční koncert 
z orchestrální řady Archioni Plus, pod vedením 
michala macourka. Začátek od 17 hodin. kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

6. 3. Jarní koncert mezzosopranistky Virginie 
Walterové a jejích žáků. Začátek od 15.30 ho-
din. Refektář, vstupné dobrovolné.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné 
sbírky, která probíhá na základě povolení 
Magistrátu hl. města Prahy pod 
č. j. S-MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena 
na podporu činnosti a provozu Domova, 
který slouží nemocným seniorům.

Zájemci o zasílání kulturních programů a ak-
tua-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.

Domov sv. karla Boromejského – únor 2014 Pátek 14. 2. od 19 h
Americký 
víkend
Oslava svátku Sv. Valentýna 
v rytmu jazzu

Neděle 16. 2. od 15 h
Valentýnský bál
Dětský pořad s hudební 
skupinou Myš a Maš

www.pruhon.cz

V pátek 14. 2. vám nabídneme 
kulinářské dobroty americké kuchyně 
za zvuků jazzové kapely J. J. Jazzman 
Miloše Kejře. Během večera také 
promítneme několik krátkých 
dokumentů o New Orleans. Speciality 
americké kuchyně dále můžete přijít 
ochutnat, ale již bez doprovodného 
programu v sobotu a neděli  
(po 16 hodině).

Kulturáček na Bílé Hoře
Vstupné dobrovolné

I děti mohou prožívat své první lásky :)
Máme pro ně proto připravenou 
spoustu autorských písniček k tanci 
a dovádění, nebo soutěží, a také 
Valentýnskou dílničku.

Kulturáček na Bílé Hoře
Vstupné Kč 50,-

Přijďte na dobrou hudbu  

a ochutnat americké speciality
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Kulturní program únor 2014
Kulturní centrum Průhon 
Kulturáček na Bílé Hoře

www.pruhon.cz

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Neděle 9. 2. a 23. 2.  
Vždy od 14 a 17 hodin!  
Artistické vystoupení

Cirkus bude!
Artistické vystoupení pro malé i velké diváky. 
Spousta zábavy ve stylu klasických cirkusových 
vystoupení od opravdových profesionálů.  
www.skupinamistral.cz  
Sokolovna Řepy         Vstupné dobrovolné 

Sobota 8. 2. od 19:30 h 
Pořádá o.s. Werichovci

Námořnický bál
Zveme piráty a mořské vlky jakož i vážené 
suchozemce, na pestrý karnevalový rej. Hraje Big 
Band orchestru Václava Vomáčky.  
Tanec * Zábava * Diskotéka na přání * Námořnické 
písničky * Slosovatelné vstupenky * Odměny pro 
nejvtipnější masky. 
Objednávky vstupenek na tel. 604 136 139  
(E. Gutová), e-mail: eva.gutova@volny.cz
Sokolovna Řepy   Vstupné Kč 100,-

Připravujeme na březen irské speciality!
Svátek sv. Patricka
Vystoupí kapela Flying Druids Orchestra

Neděle 2. 2. od 15 h
Dětské divadlo

Příběhy z boudy
Nezávislé divadlo
Kulturáček na Bílé Hoře             Vstupné Kč 45,-

Váš partner pro kulturu  
a vzdělávání

Vám nabízí:
•	 kulturní a společenské akce na klíč
•	 pronájem sálu, salonku a zázemí
•	 zajištění firemních akcí vč. cateringu

Vám nabízí:
•	 kurzy digitální fotografie
•	 pronájem ateliéru
•	 portrétní fotografii

Neděle 16. 2. od 15 h
Dětský pořad

Valentýnský bál pro děti 
S hudební skupinou Myš a Maš
I děti mohou prožívat své první lásky :)
Máme pro ně proto přichystánu spoustu autorských písniček 
k tanci a dovádění, nebo soutěží, a také Valentýnskou dílničku.
Kulturáček na Bílé Hoře                                 Vstupné Kč 50,- 

Pátek 14. 2. od 19 h 
Oslava svátku zamilovaných – Sv. Valentýna

Americký víkend
V pátek 14. 2. vám nabídneme kulinářské dobroty americké 
kuchyně za zvuků jazzové kapely J. J. Jazzman Miloše 
Kejře. Během večera také promítneme několik krátkých 
dokumentů o New Orleans. Speciality americké kuchyně 
dále můžete přijít ochutnat, ale již bez doprovodného 
programu v sobotu a neděli (po 16 hodině).
Kulturáček na Bílé Hoře                      Vstupné dobrovolné

Pátek 21. 2. od 19 h
V hospůdce v Kulturáčku

Večer s kytarou
Oblíbený večer s kytarou k posezení, zpěvu i poslechu.
Kulturáček na Bílé Hoře                                   Vstup zdarma

KC Průhon, ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 1024/10, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 849, www.pruhon.cz
Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 439/14, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 845, www.kulturacek.cz
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Mezinárodní den průvodců
V rámci mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu pořádají 
pražští průvodci pro širokou veřejnost v sobotu 22. února 2014 
prohlídku Nového Města. Sraz účastníků je ve 14 hodin u severní 
fontány (blíže k Novoměstské radnici) v parku na karlově náměstí. 
Průvodci si připravili několik prohlídkových tras. Pro rodiny s dětmi je 
nachystána speciální prohlídka a soutěže.
Tato propagační akce seznamuje veřejnost s prací turistických 
průvodců a koná se každoročně po celém světě. Prohlídka je bezplatná.
Účast na prohlídce není třeba předem objednávat.

Stručně k některým oblastem právní úpravy nájmů 
bytů podle nového občanského zákoníku
Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. nabyl účinnosti od 1. ledna 2014. 
Přináší některé změny v právní úpravě nájmů bytů. Nabízíme vám proto 
v našem časopise seriál, který by vás měl na nejdůležitější změny upozor-
nit a pomoci zorientovat se v této problematice. 
V úvodu je třeba zdůraznit, že dosavadní smlouvy o nájmu bytů zůstá-
vají v platnosti nadále. Výše nájemného zůstává beze změny. Obsah 
práv a povinností pronajímatele a nájemce se však řídí novým občan-
ským zákoníkem.

Povinnosti pronajímatele: Pronajímatel je povinen zajišťovat v domě 
náležitý pořádek a udržovat dům a byt ve stavu způsobilém k užívání. 
Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy spojené 
s užíváním bytu. Nově žádný právní předpis nestanoví, co se rozumí 
běžnou údržbou a drobnými opravami. Do 31. prosince 2013 tak stano-
vil § 5 a 6 vyhlášky č. 258/1995 Sb., která však byla novým občanským 
zákoníkem zrušena. Přesto lze očekávat, že i nadále bude obsah těchto 
ustanovení zrušené vyhlášky v praxi přiměřeně využíván.

Povinnosti nájemce: Nájemce je nadále povinen řádně užívat byt 
v souladu s nájemní smlouvou. Podnikat v bytě může pouze tehdy, 
pokud tím nezpůsobí zvýšené zatížení pro byt nebo dům. Nájemce je 
povinen dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě a pokyny pro-

najímatele v tomto směru. Pro nájemce bytů pronajímaných městskou 
částí Praha 17 jsou tato pravidla stanovena v Domovním řádu, který je 
přílohou smlouvy o nájmu bytu. Chovat v bytě zvíře smí nájemce pouze 
tehdy, nepůsobí-li jeho chov obyvatelům domu nepřiměřené obtíže. 
Těmito obtížemi může být zejména hluk, pach, volný pohyb zvířete ve 
společných prostorách domu. Pokud nájemce hrubým způsobem poru-
ší uvedené zákonem stanovené povinnosti, pronajímatel může nájem 
vypovědět.
Nově se stanoví, že pokud nájemce předem ví o své nepřítomnosti v by-
tě delší než dva měsíce, po níž mu bude byt obtížně dostupný, například 
z důvodu pobytu v zahraničí či plánované dlouhodobé hospitalizace, 
oznámí to včas pronajímateli a současně mu dá kontakt na osobu, která 
v případě nutnosti zajistí možnost vstupu do bytu. To se týká především 
havárií, k jejichž odstranění je nutný vstup do bytu. Pokud nájemce ni-
koho takového nemá, je takovou osobou pronajímatel. Nesplnění této 
povinnosti nájemcem je důvodem k výpovědi nájmu.

Společný nájem vzniká na základě smlouvy, kdy se více osob dohodne 
s pronajímatelem na společném nájmu. V takovém případě mají společ-
ní nájemci stejná práva a povinnosti.
Pokračování příště.

ThDr. JUDr. Leo Salvet, Th.D.

Praha 17 se účastnila srovnávacího výzkumu 
s názvem „MĚSTO PRO BYZNYS“

Jedná se o projekt, do kterého se jednotlivá 
města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení 
zařazena automaticky.

Cílem výzkumu je 
vytvořit diskusní 
platformu na téma 
možnosti malého 
a středního podnikání 
ze strany samospráv. 
Organizátoři a partneři 
výzkumu si jsou velmi 
dobře vědomi, že 
úkolem samosprávy 
je vytvářet co nejlepší 
životní podmínky 
pro všechny, proto 
chtějí zprostředkovat 
jednotlivým radnicím 
dobré zkušenosti 
a nápady z ostatních 
regionů.

Více informací naleznete na www. mestoprobyznys.cz
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MC Řepík informuje
mateřské centrum Řepík nabízí pestrý program pro rodiny s dětmi od 
pěti měsíců do předškolního věku pro aktivní trávení volného času. 
Zapojit se můžete kdykoliv v průběhu roku, na dopolední aktivity není 
třeba se zapisovat, stačí přijít včas, kapacita je omezena na cca deset 
dětí.
V lednu jsme u nás opět přivítali loutkové divadlo kOZLík, které se svojí 
výbornou produkcí zpříjemnilo dětem i dospělým ponuré zimní odpo-
ledne. Pro šikovné děti jsme zavedli Odpolední tvoření s Anitou, zatím 
1x měsíčně, bude-li zájem, nabídku rozšíříme. Další termín je napláno-
ván na 13. 2. od 16 hodin.
Od února bude čeština pro cizince dočasně nahrazena – nově každé 
úterý od 10.45 do 12 hodin si můžete přijít pohrát s dětmi do herny, 
maminky si mohou popovídat u kávy nebo čaje v rámci smíšené volné 
herny pro děti od 1 roku.

Únor je ve znamení jarních prázdnin. Těšíme se všichni na sníh, někteří 
z nás vyráží na hory a tomu bude odpovídat i organizace mateřského 
centra: v týdnu od 17. do 21. února bude provoz omezen a od 24. do 
28. února bude Řepík uzavřen.

V týdnu od 10. do 14. února proběhne v mC Řepík charitativní sbírka 
hraček pro děti ve FN mOTOL – máte-li doma použité, avšak plně funkční 
hračky, se kterými si již vaše děti nehrají a které byste mohli a chtěli po-
slat do „dalšího kola“, přineste je k nám! Sbíráme hračky nepoškozené, 
omyvatelné, knížky, hry atd. Všem zapojeným předem moc děkujeme! 

A malá pozvánka na měsíc březen – 6. března odpoledne se můžete 
těšit na Masopustní karneval s klaunem Mirečkem.
Ve dnech 14. – 15. března se uskuteční další Burza oblečení a hra-
ček atd., bližší informace najdete již brzy na našich webových strán-
kách.

Více na http://mc-repik.webnode.cz/
Silvie Faletti,

předsedkyně MC Řepík
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Programy pro řepské seniory

kluby provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pracovnice 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

Únor v
8. 2. Jedenáctý ročník

pochodu Praha – Okoř – nenáročná, asi 
13 km trasa pro malé i velké. Start 9.45 
– 10.15 od ZŠ mikoláše Alše v Suchdole. 
Cíl od 12 do 14 hodin na louce pod hra-
dem Okoř. Prvních 200 účastníků v cíli 
obdrží pamětní list. Startovné zdarma.

8. 2. Keramická sobota – pro děti i další 
zájemce, kteří nemají čas na pravidelné 
kroužky.
Cena za dvouhodinovku 50 kč pro děti, 
150 kč pro studenty do 26 let a 250 kč 
pro dospělé. Rodinná vstupenka (1 ro-
dič + 1 dítě) 250 kč.
Přihlášky předem na tel.: 235 323 333 
nebo gabriela.lasikova@ddmp6.cz

•  Jarní prázdniny Prahy 6 – poslední týden 
v únoru.

• Lyžařský tábor v Peci pod Sněžkou

•  Příměstský výtvarný tábor „Zahradníkův 
rok“ v DDM

Podrobné informace o všech programech 
 najdete na www.ddmp6.cz

Mgr. Jana Němcová

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

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

Pozvání do Klubu 17
Téma měsíce: Božstvo z Olympu
4. 2. keramická Valentýnská srdíč ka, 5. 2. Výroba dárečků pro zamilované, 7. 2. Valentýnská 
přáníčka.
Jaké bylo božstvo z Olympu:
11. 2. karnevalové rejdění, 12. 2 „Božský karneval z Olympu“ – nezapomeň třeba přijít i ty 
v masce. Den otevřených dveří, 14. 2. malování mandaly při relaxační hudbě, 18. 2. Air hoc-
key turnaj, že by o ceny ☺, 19. 2. malujeme na sklo, 21. 2. Filmový večer: „Terapie láskou“, 
25. 2. Společenské deskové hry, 26. 2. Božské dárečky z Fimo hmoty, 28. 2. hry na zahradě 
dle počasí.

V době jarních prázdnin klub 17 otevřen 25., 26 a 28. 2, vždy od 13 do 18 hodin. -red-

Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17. 
klub vede Jana Tvrdková.
Program v únoru: 4. 2. Volný program 
11. 2. Vyprávění zážitků ze seniorských rekrea-
cí 18. 2. Volný program 25. 2. Zaměření pečo-
vatelské služby – paní Pšenčíková.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
každou středu, vždy od 9 do 11 hodin v klubu 
17, Socháňova 1221, Praha 17. 
klub vede Josef Procházka.
Program v únoru: 5. 2. Beseda s paní Litošo-
vou na téma inkontinence 12. 2. Volný pro-
gram 19. 2. Zaměření pečovatelské služby – 
paní Pšenčíková 26. 2. Volný program.

Klub Gemini 
(zdravotně znevýhodnění)
každé v pondělí, vždy od 15.30 do 17.30 ho-
din, nízkoprahové zařízení klub 17, Socháňo-
va 1221, Praha 17. 
klub vede Petra Szarová.
Program na únor: Volný program v termínech 
– 3. 2. , 10. 2. , 17. 2. , 24. 2.

Klub aktivního stáří (KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, kulturá-
ček na Bílé hoře, ke kulturnímu domu 14, Pra-
ha 17. klub vede miluše Pražáková.
Program v únoru: 3. 2. Volný program 
10. 2. Oslava jubilantů – k poslechu nám za-
hraje p. kotas, 17. 2. Volný program 24. 2. Tré-
nink paměti s paní koštelovou.

Vánoční kulečníkový turnaj o putovní pohár Bílého Beránka se konal 14. prosince v pivnici 
Beránek. Jednalo se o již tradiční mezinárodní akci pořádanou v naší městské části.
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mateřská škola Laudova 
se speciálními třídami
Laudova 3/1030
Kontakt: tel. 235 314 514
e-mail: mslaudova@volny.cz
www.mslaudova.cz
Ředitelka: mgr. Alena Lucová
Co nabízíme: Zaměřujeme se na 
přípravu dětí na život a všestranný 
rozvoj s respektováním jejich osob-
nosti ve vstřícném a pohodovém 
prostředí. Nabízíme vzdělávání všem 
předškolním dětem, včetně dětí se 
speciálními potřebami, formou skupinové či individuální integrace. 
k výchově a vzdělávání mimo běžné metody využíváme různé formy 
terapií od animoterapie přes muzikoterapii až k relaxačním techni-
kám ve speciálně vybavených pokojích.
Přijďte se podívat na všechna pracoviště: 
mŠ Opuková 17. 2. od 15 do 16 hod., mŠ Fialka 18. 2. , mŠ Duha 19. 2. , 
mŠ Sluníčko 20. 2. Vždy od 9 do 10.30 hod. a od 14.30 do 16 hod.

mateřská škola Pastelka
Španielova 27/1316
Kontakt: tel. 235 324 185
e-mail: pastelka.ms@volny.cz
www.pastelkarepy.cz
Ředitelka: marcela Bezoušková
Co nabízíme: klidné prostředí s indivi-
duálním přístupem. Naším dlouhodobým 
záměrem je rozvoj osobnosti dětí na zá-
kladě pozitivního sebepoznávání. Podporujeme jejich samostatnost, 
tvořivý přístup k řešení rozličných situací a psychickou odolnost.
Pořádáme ozdravné pobyty v solné jeskyni.
Zveme vás na Dny otevřených dveří 12. a 13. února od 15 do 17 hodin.

mateřská škola Bendova
Bendova 1/1123
Kontakt: tel. 235 314 150
e-mail: msbendova@seznam.cz
www.msbendova.cz
Ředitelka: mgr. Ivana Panochová
Co nabízíme: Školní vzdělávací 
program Stonožka s rozšířenou tělo-
výchovnou aktivitou pro děti od 3 do 
7 let. Základní tělovýchovné činnosti 
jsou doplněny gymnastikou, taneční školkou, atletikou pro děti, dět-
ským aerobikem, plaváním, lyžováním, turistikou a to zejména při 
výjezdech na ozdravné pobyty do krkonoš. Angličtinu zajišťují rodilí 
mluvčí metodou Wattsenglish. Realizujeme stimulační programy pro 
předškoláky včetně logopedie a kultury. Součástí našeho předškolní-
ho vzdělávání jsou také výlety.

mateřská škola Socháňova
Socháňova 1176/23
Kontakt: 235 310 007, 
235 314 416
e-mail: mssochanova@volny.
cz, mssochanova2@volny.cz
www.mssochanova.cz.
Ředitelka: mgr. Simona 
Skoumalová
Co nabízíme: Školku plnou poho-
dy a spolupráci s rodinou. Respek-
tujeme individuální potřeby dětí 
a klademe důraz na přípravu dětí do ZŠ. Připravujeme akce pro děti 
a rodiče, vyjíždíme dvakrát ročně na školu v přírodě. Rodičům nabí-
zíme provoz mŠ denně do 17.30 hodin.

Duha

MŠ Laudova
se speciálními třídami

Opuková

Sluníčko

Fialka

Mateřské školy se představují

Ředitelky všech mateřských škol městské části Praha 17 po doho-
dě se zřizovatelem vypisují termín řádného zápisu pro školní rok 
2014/2015 takto:
–  výdej přihlášek 

ve dnech 5. a 6. března 2014 
od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin

–  příjem přihlášek 
dne 19. března 2014 
od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin

Ředitelka mateřské školy přijme přihlášku při splnění těchto pod-
mínek:
1. dítě dosáhne věku 3 let do 30. 10. 2014
2. dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má 

 doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podro-
bit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví).
každá mateřská škola má stanovena další kritéria pro přijímání dětí, 
která jsou zveřejněna na úřední desce školy. Na jejich základě budou 
ředitelky rozhodovat o přijetí dětí pro školní rok 2014/2015. Výsled-
ky zápisu budou na stejné desce uveřejněny od 15. dubna 2014. Na 
přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok.
V záložce Školství na webu www.repy.cz najdete další informace 
o jednotlivých mateřských školách včetně kontaktů na ně a odkazů 
na jejich webové stránky.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí odboru školství a kultury

Zápis do mateřských škol

Zřizovatelem uvedených mateřských škol je Městská část Praha 17.
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ZŠ Jana Wericha

V pondělí 9. prosince se vypravilo 12 žáků ZŠ Jana Wericha na 3. ročník 
soutěže kOSTkA, kterou pořádala Střední průmyslová škola Betlémská. Cí-
lem soutěže bylo oslovit technicky nadané žáky, kteří se rozhodují o volbě 
povolání a mají vztah k technice.
Žáci měli za úkol vyrobit během dvou vyučovacích hodin hrací kostku z du-
ralu. Soutěžící byli nejdříve seznámeni s bezpečností práce a byl jim vy-
světlen technologický postup výroby. Potom každý dostal krychli s rozměry 
20x20x20mm. Podle přiloženého výkresu bylo úkolem tuto krychli upravit 
na hrací kostku o rozměrech 19,5x19,5x19,5mm. Při vyhodnocování výrob-
ku byl kladen důraz na přesnost provedení a kvalitu vyrobené kostky.
Po uplynutí vymezeného času byly výrobky přeměřeny a soutěžící byli obo-
dováni podle přesnosti a kvality provedené práce. Soutěže se zúčastnilo 
53 soutěžících, z toho 23 děvčat ze tří přihlášených škol. Ačkoliv jsme se 

takovéto soutěže zúčastnili poprvé, náš žák Denis Popa obsadil první mís-
to. Tímto mu k dosaženému vítězství blahopřejeme.
každý soutěžící obdržel za účast svinovací metr a první tři soutěžící byli 
odměněni věcnou cenou a diplomem.
Předání prvních cen, které proběhlo v kanceláři ředitele školy dne 16. pro-
since, se zúčastnila celá Denisova třída. 

Iveta Javůrková, ZŠ Jana Wericha

Foto: -ras-

Koncert pro Rabithu Arunu
Doba adventní přeje nejen besídkám, 
setkáním a koncertům, ale i dobročin-
nosti. Oboje v sobě skloubil koncert 
pro Rabithu Arunu, který se uskutečnil 
18. prosince v Základní škole genpor. 
Fr. Peřiny v Socháňově ulici.
Jedná se o dobročinný projekt na po-
moc čtrnáctileté indické dívce, který 
na této škole probíhá již od roku 2010. 
Tehdy s nápadem přišly děti z 8. B se 
svojí třídní učitelkou mgr. helenou 
Drahošovou. Vzhledem k tomu, že ná-
pad vyšel od dětí, byl tento projekt na-
zván „Děti pomáhají dětem“. Smyslem 
celého projektu je každoročně shro-
máždit finanční částku, která by této 
indické dívce pomohla uhradit školné.
Dnes se do akce zapojuje celý druhý 

stupeň, ke kterému se připojili také žáci pátých ročníků.

Žáci sami připravili koncert pod vedením učitelů h. Drahošové a m. maxan-
ta. Letos se tímto způsobem podařilo vybrat částku ve výši 5 546 korun, 
menšími dary samozřejmě přispívají i rodiče žáků.
Vánoční koncert pro Rabithu Arunu tedy nabízel nejen neuvěřitelně pest-
rou přehlídku hudebního a pěveckého umění žáků této základní školy, ale 
přinášel všem i dobrý pocit z přispění na pomoc do Indie. -ras-

Foto: -ras-

ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Soutěž KOSTKA 2013 pro žáky 9. tříd ZŠ

Základní škola Jana Wericha oznamuje,
že i letos otevírá bezplatný kurz pro budoucí prvňáčky

„Škola hrou aneb do školy se těšíme“

Kurz proběhne v 10 lekcích 
vždy v úterý od 14 do 15.45 hodin v budově školy.

Termíny: 4. 3, 11. 3. , 18. 3. , 25. 3. , 1. 4. , 8. 4. , 15. 4. , 22. 4. , 29. 4. , 

6. 5. 2014.

Sraz dětí bude vždy před školou, kde si je převezme určená učitelka a po 
ukončení každé lekce je předá rodičům. Děti, které navštěvují MŠ Pastelka 

nebo MŠ Bendova, budou po dohodě s vedením školky převedeny před 
čtrnáctou hodinou do budovy ZŠ J. Wericha pracovníky školy.

Kurz je bezplatný a určený pro děti zapsané na ZŠ J. Wericha.
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Zápis do 1. tříd
Zápis žáků do prvních tříd základních škol v Městské 

části Praha 17 pro školní rok 2014/2015 bude 
probíhat ve středu 5. února a ve čtvrtek 6. února 2014, 

vždy od 14 do 17 hodin.

ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha-Řepy 
na obou pracovištích školy:

Socháňova 19/1139
Laudova 10/1024

ZŠ Jana Wericha, Praha-Řepy
Španielova 19/1111

Více informací na www.repy.cz.

KONCERTY 
v ZUŠ Blatiny
Od února 2014 se mohou všichni, kteří 
rádi navštěvují koncerty v ZUŠ Blati-
ny, těšit na řadu koncertů s pestrým programem, které připravují 
pedagogové s žáky jednotlivých tříd.

První únorový termín 4. 2. 2014 odstartuje společný koncert klavír-
ního oddělení v koncertním sále ZUŠ, na němž předvedou talentova-
ní žáci výsledek své pololetní práce.

11. 2. 2014 vystoupí žáci flétnové třídy mgA. Lenky Chmelové.

koncerty se konají v koncertním sále ZUŠ Blatiny, Španielo-
va 1124/50, vždy v 18 hodin, není-li uvedeno jinak.

kompletní přehled koncertů, které ZUŠ Blatiny do konce května po-
řádá, naleznete na webových stránkách školy: www.zusblatiny.cz

Těšíme se na vás!

Z U Š  B L A T I N Y
P R A H A  -  Ř E P Y
Š PA N I E L O VA 11 2 4 / 5 0

Předvánoční koncert 
v ZUŠ
Pěkný podvečer připravili 19. prosince žáci pěveckého sboru Základ-
ní umělecké školy ve Španielově ulici pod vedením učitelky mgA. Evy 
kováříkové. V naplněném koncertním sále ZUŠ vystoupily dvě skupiny 
žáků, mladší a starší, které předvedly přítomným posluchačům hod-
notný program na vysoké umělecké úrovni.
V programu zazněly např. skladby E. košťála, J. Ježka, Ch. Gounoda, 
ale i sbor židů z Verdiho Nabucca. Žáci zpívali intonačně čistě, rytmic-
ky přesně, podpořeni velmi nápaditým doprovodem, který byl nahrán 
na keyboardu. Příjemnou předvánoční atmosféru navodila i závěreč-
ná koleda „Narodil se kristus pán“, kterou si společně se žáky zazpí-
vali i posluchači. Největší zásluhu na úspěchu koncertu má ovšem 
učitelka a sbormistryně mgA. Eva kováříková (bývalá profesionální 
operní pěvkyně), která se těmto mladým zpěvákům trpělivě a obětavě 
věnuje. O tom, že její úsilí není marné, přesvědčil i tento koncert, ze 
kterého měli očividně radost žáci i spokojení diváci.
kéž by ZUŠ v Řepích takových pořadů připravila více.
 

Dalibor Janota,
sólista Státní opery

MŠ SOCHÁŇOVA 
VÁS ZVE 

NA DNy 
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
čas zápisu do mateřských škol se přiblížil a vy ještě nejste 

rozhodnuti pro tu svoji?
Zveme vás do naší školky „kytiček“, „šnečků“ a „broučků“ 

na Dny otevřených dveří.
Nabízíme třídy, kde jsou děti stejného věku i třídy smíšené.
Přijďte se k nám se svým dítětem podívat a zeptat se na 

vše, co vás zajímá.
Najdete nás v blízkosti tramvajové zastávky Blatiny, 

v ulici Socháňova 1176.
Těšíme se na vás v pondělí 3. 2. , 10. 2. a 17. 2. 2014 

od 16 do 17 hodin.
Kolektiv MŠ Socháňova
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Šestice řepských seniorů poprvé viděla a hrála pétanque na Seniorských 
hrách loni v červnu. když jsme pak náhodou zjistili, že se 10. září 2013 
bude otevírat nové hřiště na pétanque ve Stodůlkách, vyrazil tam již tucet 
členů řepského klubu. Po slavnostním otevření hřiště starostou Prahy 13, 
Ing. Davidem Vodrážkou, následoval turnaj za účasti deseti tříčlenných 
družstev začátečníků i pokročilých. Ani tam jsme se neztratili. každé ze 
čtyř našich družstev ze tří svých zápasů jeden vyhrálo.
Super nápad byl, že Stodůlky si k novému hřišti zaplatili i na čtvrt roku 
licencované trenéry pétanque. Ti každé úterý devadesát minut učili místní 
seniory a všechny zájemce z okolí základy této nádherné hry. Jak techniku 
nejrůznějších hodů (rule, done), tak i taktiku při zápasech. Řepští senio-
ři tuto vynikající nabídku moc rádi v hojném počtu využili. Do Stodůlek 
jezdilo podle svých časových možností celkem dvacet pět seniorů a seni-
orek z Řep. Pod vedením vynikajících trenérů jsme se všichni zdokonalo-
vali v této skvělé hře. Do konce října se hrálo kovovými koulemi venku na 
novém hřišti. Od listopadu pak probíhal výcvik seniorů v jídelně Domova 
Lukáš, se speciálními a velmi drahými gumovými koulemi.
Naše seniorské a klubové poděkování patří Radě naší městské části Praha 17 
a CSZS, kteří nám přispěli na kompletní vybavení pro halové hraní seniorů. 
Nyní máme i tady v Řepích koule, počitadla, startovní kruhy i stojany pro 
dvacet čtyři hráčů. Celkem osm tříčlenných družstev může hrát najednou 
turnaj. V prosinci jsme si již dvakrát tréninkově i zápasově vyzkoušeli Soko-
lovnu Na Chobotě, která je opakem jídelny Lukáše. V Sokolovně totiž nemu-
síme na trénink ani na zápasy vyklízet stoly a židle na jednu hromadu, a po 
náročném tréninku dávat vše velmi pracně do původního stavu.
Je výborné, že po každém úterním cvičení seniorek pokračuje v Sokolovně 
ještě klub seniorů Řepy v devadesátiminutovém tréninku pokročilých i za-

čátečníků v nové sportovní disciplíně, v halovém pétanque seniorů. Jeho 
členové i noví zájemci z řad řepských seniorů si mohou vyzkoušet taje této 
hry. Je to hra podobná bocce či bowlsu. Jen hrací prostor, ve kterém se 
hraje, je šest až deset metrů od startovního kruhu, ze kterého každý hráč 
hází své dvě nebo tři koule co nejblíže k prasátku (košonku). Pétanque je 
velmi populární seniorský sport hlavně ve Francii a nyní i v Praze. V ro-
ce 2014 bude po Praze nejméně patnáct turnajů seniorů, kterých se chce-
me zúčastnit a neudělat tam ostudu.
Od ledna 2014 již oficiálně trénují a hrají doma v Sokolovně Na Chobotě 
členové klubu seniorů Řepy, každé úterý od 10.10 hod. svůj relaxační pé-
tanque. Je to jeden z mála sportů, ve kterém se můžete zlepšovat i v pozd-
ním věku, když řádně trénujete.
Senioři a seniorky, pokud máte chuť se trošku pohybovat, přijďte mezi 
nás. Co umíme, to vás naučíme!

Josef Procházka, z Klubu seniorů Řepy, 
klubu přátel zdravého pohybu a rozumu

Petanque seniorů v Sokolovně Na Chobotě

KLUB SENIORŮ ŘEPY POŘÁDÁ
VE VELKÉM SÁLE SOKOLOVNY NA CHOBOTĚ

ŘEPSKOU ZIMNÍ LIGU SENIORŮ V PETANQUE

1. Podmínky účasti
ŘZLS v Pétanque je soutěž jen pro seniory a seniorky od šedesáti let 
a starších. Startují dvoučlenná družstva mužů a žen. (žena + muž, 
dvě ženy, či dva muži). hráči a hráčky musí mít trvalé bydliště v Pra-
ze 17 – Řepy nebo musí být členy řepských klubů seniorů.

2. Termíny konání turnajů
1. kolo prvních osmi přihlášených dvojic: 
úterý 11. února 2014, od 10.15 hod.

2. kolo druhých osmi přihlášených dvojic: 
úterý 18. února 2014, od 10.15 hod.
Finále – postup z 1. a 2. kola, první čtyři družstva: 
úterý 4. března 2014 od 10.15 hod.

3. Účastníci
Počet družstev na turnaji je letos omezen!
maximálně 16 družstev + 2 družstva náhradní.

4. Přihlášení na turnaj
Písemně nebo osobně od 10 – 10.30 hod. v budově klubu 17, v So-
cháňově ulici 1221, ve středu 5. února 2014, u Josefa Procházky, na 
předtištěné přihlášce.
Soutěžící se mohou přihlašovat průběžně až do vyčerpání kvóty tur-
naje tj. 16 družstev, tj. 32 hráčů + 8 náhradníků.
Nebo raději e-mailem na adresu: akcerepy@seznam.cz.
O zařazení družstva do ŘZLS rozhoduje datum na přihlášce!

5. Systém hry turnaje
každý zápas dvoučlenných družstev se hraje s 12 koulemi, na 3 – 4 
hřištích.
Jedno družstvo má koule černé a druhé stříbrné. každý hráč v druž-
stvu hraje se třemi koulemi. Vyhrává to družstvo, které dosáhne 
první sedmi bodů.
hraje se systémem na dvě porážky. každé družstvo sehraje nejméně 
dvě utkání. Vítězné družstvo sehraje o zápas více. hřiště ani pořadí 
zápasů se nelosují. Budou určeny pořadatelem podle přihlášek.
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Skvělý start kadetek do druhé části
Naplno se v lednu rozjely druhé části sportovních soutěží. Družstvo 
mladších žákyň, vedené trenérkou Lenkou malinkovičovou, začalo 
opět „okupovat“ druhou ligu pražského přeboru, což je vzhledem 
k jeho mládí velkým úspěchem. Družstvo starších žákyň, vedené tre-
nérem Janem hrašnou, si udržuje v soutěži stále šesté místo, což je 
také považováno za úspěch. Ostatní naše družstva, hrající pražské 
přebory, bojují v těchto soutěžích se střídavými úspěchy.
Družstvo prvoligových juniorek, vedené trenérkou Evou Rackovou, 
splnilo také svůj cíl. V základní skupině obsadilo nakonec slušné třetí 
místo, což znamenalo postup do finálové skupiny, kde se hraje o co 
nejlepší umístění v 1. lize juniorek. V prvním dvojzápase doma hrály 
juniorky s družstvem z Jihlavy a první zápas vyhrály 3:1. Ve druhém 
již na silného soupeře nestačily a prohrály 1:3.
Extraligové družstvo kadetek, vedené trenérem Slávkem honzíkem, 
nakonec splnilo svůj první cíl a postoupilo do finálové šestky extrali-
gy. Účastníky této skupiny, bojující o titul, jsou ještě družstva Olym-
pu Praha, VŠ Plzeň, Vk Prostějov, kP Brno a Sokola Štemberk. Zápasy 
této skupiny začaly již 11. ledna. Družstvo Sk Španielka přivítalo na 
domácí palubovce silné družstvo kP Brno. Brňanky přijely do Prahy 
v silné sestavě a v jejich družstvu bylo několik reprezentantek. Do-
mácí tým se však soupeře nezalekl a po skvělém taktickém a bojov-
ném výkonu zvítězil jasně dvakrát 3:0 a 3:0.
Těmito dvěma vítězstvími se kadetky opět dosti přiblížily vysněnému 
postupu do final-four extraligy. V příštím kole však zajíždějí na půdu 
vedoucího družstva soutěže – Vk Prostějov!

ZVEME VŠECHNY SPORTOVNÍ FANOUŠKY A OSTATNÍ PŘÍZNIVCE!
Jaroslav Honzík, předseda SK Španielka

Veškeré informace o tomto družstvu, i celém sportovním klubu, 
dostanete u předsedy klubu J. honzíka na tel. 737 375 831.

SK ŠPANIELKA ŘEPY
informuje

ŠPANIELKA

Ř E P Y

VÝSLEDKY:
Španielka – kP Brno 3:0 a 3:0
VŠ Plzeň – Prostějov 1:3 a 1:3
Olymp Praha – Šternberk 3:0 a 3:0

TABULKA EXTRALIGY KADETEK: $1
1. Vk Prostějov 27 b. 7. Loko Plzeň 22 b.
2. Olymp Praha 23 b. 8. PVk Přerov 16 b.
3. Španielka Řepy 18 b. 9. Sk hlincovka 15 b.
4. kP Brno 9 b. 10. Vk č. Budějovice 13 b.
5. VŠ Plzeň 7 b. 11. TJ Ostrava 12 b.
6. Sokol Šternberk 6 b. 12. Sokol F. místek 11 b.

foto: L. Hron

Družstvo extraligových kadetek SK Španielka Řepy

7. ročník volejbalového 
turnaje „Memoriál 
Vlasty Pöschlové“

Oddíly volejbalu žen TJ Sokola Řepy pořádaly ve spolupráci s Sk Španielka 
Řepy již sedmý ročník memoriálu Vlasty Pöschlové. Skoro šedesát volej-
balistek uctilo památku Vlasty Pöschlové, která odešla do volejbalového 
nebe před sedmi lety po krátké a těžké nemoci ve věku 54 let.
Do tělocvičny ZŠ Jana Wericha se v sobotu 4. ledna sjelo devět volejbalových 
týmů žen z Prahy a okolí. Z největší dálky přijelo družstvo žen z Vlašimi, 
které se tohoto turnaje zúčastnilo poprvé. Stálicemi v účasti byla družstva 
Aritmy Praha, Libuše a Dobřichovic. Zbývající družstva byla domácí – tři 
družstva žen Sokola Řepy a družstva juniorek a kadetek Sk Španielka Řepy.
Na palubovce byla svedena volejbalová utkání plná urputných momentů 
a volejbalových situací. Všechna utkání byla vyrovnaná a do posledního 
zápasu nebylo jasné, kdo vyhraje „putovní pohár“, který pro tento turnaj 
nechal zhotovit manžel Vlasty Pöschlové – Radko Pöschl.

Po celodenním zápasu si vítězství vybojovalo družstvo nejmladších účast-
nic kadetek Španielky, před družstvem z Dobřichovic. Pomyslnou bron-
zovou medaili získalo družstvo Sokola Řepy „C“. Družstvo Aritmy Praha, 
skončilo čtvrté, když za sebou nechalo družstva Vlašimi a Sokola Řepy „B“. 
Poslední trojice družstev se umístily v pořadí: Sokol Řepy „A“, Španielka 
juniorky a Libuš.
Protože nejen sportem je volejbalistka živa, připravila domácí družstva 
žen občerstvení formou sladkých i slaných dobrot. Největší úspěch měly 
čerstvé pecny chleba (letos osm bochníků), které pro nás na místě upekla 
Eva Neužilová ve spolupráci s ostatními „pekařkami“ a „pekaři“. O ostatní 
občerstvení se postaral Luboš hron. Všem bych chtěla tímto poděkovat za 
ochotu a spolupráci.
Věřím, že i v příštím roce budeme pokračovat v této tradici a sportem za-
vzpomínáme na ty, kteří už si s námi volejbal zahrát nemůžou a taky odešli 
do volejbalového nebe na přelomu roku: Luboš maršálek (prosinec 2008) 
a mirek Ejem (leden 2011).

Lenka Malinkovičová (Řepy „C“)
Všechny fotky z průběhu turnaje najdete na www.sokolrepy.cz v sekci volejbal.

Foto: Marek Malinkovič

Kadetky SK Španielka Řepy

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

8. února 2014 v ZŠ Jana Wericha!

Zahájení v 9.00 hodin.

Přihlášky přijímá zastupitel J. Stolina na tel.: 720 524 687
nebo e-mailem: acrolak@seznam.cz



Jak jsem již v minulém čísle Řepské sedmnáctky avizoval, na přání vás 
čtenářů se budeme historii věnovat především v obraze. A svou pozornost 
upřeme nejdříve k živnostníkům.
Od minulého čísla, kdy jsme vzpomínali koloniál „U Škopů“, se přemístíme 
ulicí Žalanského jen o pár metrů výše, kde další dominantou tehdejší obce 
bylo kovářství „U kubrů“, hospodářství „U krupků“, později „U Šmídů“. 
Dále hospodářství „U měšťanů“, kde byl další koloniál „Včela“ a také ko-
lářství „U Bartůňků“.

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Okénko do řepské historie
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Foto: archiv Jaroslava Hájka

Tentýž pohled na kovárnu v současnosti.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Vpravo kovárna „U Kubrů“ v pohledu z opačné strany z dnešní ulice 
Žalanského. Vyčnívající stavení bylo hospodářství „U Krupků“, naší generaci 
známé „U Šmídů“ a dnes „U Upíra Krejčího“. V pozadí vpravo bývalý 
„vejminěk“ a vlevo koloniál „Včela“ – „U měšťanů“.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Kovárna „U Kubrů“ kolem dvacátých let minulého století. Vlevo vyčnívající 
část domu bylo hospodářství „U Krupků“.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

V pozadí kovárna „U Kubrů“ přibližně z třicátých let minulého století, 
poté, kdy v Řepích byl zaveden již elektrický proud (1929). Dnes 
zde vede ulice Žalanského. Důkazem je vpravo v Hejdukově zahradě 
transformátor, který sloužil až do nedávných let. Po uložení rozvodných 
kabelů byl odstraněn.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

I taková dovede být zima v Řepích. Pohled z nedávné současnosti na snímku 
řepského fotografa a rodáka Josefa Czwartynského.
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Letošní zima, zatím prostá na sníh, přímo k výletům vybízí. Pojďme tedy 
na Smíchově sednout na vláček, který jede každou půlhodinu a vystoupit 
v Řevnicích – v centru dolní Berounky.

Za nádražní budovou se napojíme na modrou turistickou značku, která nás 
přes náměstí vyvede z města. Asi po dvou kilometrech mineme lesní diva-
dlo a stoupáme smíšeným lesem ke kamenitému vrchu a vyhlídce „Babka“. 
Závěr stoupání je sice náročnější, ale námaha nám stojí za to.
Na vrcholu si ve stínu zkroucených borovic můžeme v klidu odpočinout 
a „kochat se panoramaty“. Jsme 505 metrů nad mořem na jedné z nejstar-
ších turistických značených cest klubu českých turistů. koncem 19. století 
tu byl postaven vyhlídkový pavilon, který se později rozpadl a již nebyl 
obnoven.
Opatrně slezeme dolů ze skaliska k bývalému lomu, kde zalitujeme, že jsme 
si nevzali pár buřtů na opékání, protože ohniště s posezením k tomu přímo 
vybízí. A dřeva je tu také dost! 
Těžil se tu kdysi bílý křemenec a poblíž vrcholu polodrahokam jaspis, který 
byl údajně použit k výzdobě kaple sv. kříže na karlštejně! kamenné zdi 

v okolí, stavěné na sucho, sloužily k oddělení mníšeckých a řevnických lesů 
a bránily přebíhání zvěře.
No nic – jdeme dál. Po několika kilometrech mineme studánku a po posled-
ním stoupání hledíme dolů na malé temné jezírko v zaniklém lomu, kolem 
něhož je několik srubů osady El Paso. Tomuto místu se přisuzují počátky 
brdského skautingu a trampingu. 
Pak již jdeme víceméně z kopce do obce halouny, kde si můžeme dopřát 
lahodné občerst vení v hospůdce „U zrzavého paviána“.
Odtud je to již asi pět kilometrů po žluté do Zadní Třebaně, kde sedneme na 
vlak a za půl hodiny jsme na Smíchově.
Celý výlet sice není delší než 14 kilometrů, ale v nohou je cítit!
Tak šťastnou cestu!

Jan Bösser

Výlet – Babka a jezírko na Brdech

Foto: Pavel Chrpa

Na krásnou vyhlídku „Babka“ tentokrát vystoupala i naše lednová Řepská 
sedmnáctka.

Romantický pohled na trampskou osadu El Paso, potěší každého výletníka. 
Malebné sruby jsou připomínkou počátků brdského skautingu a trampingu.

Foto: Pavel Chrpa

Březanova – Úzká ulička, spojující v horních starých Řepích ulici U Bo-
roviček a Šedivého, vznikla v roce 1948 pod názvem Střední. Po připo-
jení obce k Praze byla někdy v letech 1968 – 1973 přejmenována na 
dnešní Březanovu.
Václav Březan (asi 1568 – asi 1618) byl významnou postavou doby 
pos ledních Rožmberků. Po studiích na partikulární škole v mladé Bo-
leslavi a německých universitách v heidelbergu a Štrasburku vstoupil 
roku 1593 jako písař do služeb legendárního Petra Voka. Brzy se však 
stal správcem rozsáhlého rožmberského archivu, který též katalogizo-
val. Spravoval rodovou knihovnu, která byla považována za největší 
a nejlepší šlechtickou knihovnu ve střední Evropě. Byl též rožmber-
ským kronikářem. Po prodeji českého krumlova (v roce 1602) a pře-
sídlení Voka do Třeboně se věnoval sepisování historie Rožmberské. 
Z pěti svazků se bohužel dochovaly jen poslední dva, jež opakovaně 
vyšly pod názvem „Životy posledních Rožmberků“.
Po smrti Petra Voka v roce 1611 přechází Březan do služeb dědice 
 panství Jana Jiřího ze Švamberka.
Poslední zmínka o Březanovi je z 11. října 1618. Poté pravděpodobně 
umírá. Jan Bösser

BŘEZANOVA
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser



Kurzy ve II. pololetí 
školního roku 2013 - 2014 
Kulturní centrum Průhon

Pro nejmenší
BROUČEK - dopolední kombinovaný program pro 
děti okolo 2 let (3x60 min., 100 Kč / lekce)
Cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let (45 min., 800 Kč) 
ŠIKULKY - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi 
okolo 2 let (60 min., 1.000 Kč)

Cvičení, jóga
Sportovky  - 6 - 10 let, všestranná sportovní příprava - 
atletika, míčové hry i netradiční sporty (90 min., 700 Kč) 
Cvičení pro děti - 4 až 7 let (45 min., 600 Kč)
Aerobik a gymnastika pro dívky - 7 až 11 let 
(60 min., 700 Kč)
Cvičení po ženy - aerobik-mix, pilates, zumba, body-
styling (60 min., 70 Kč / lekce) 
Integrální jóga - pro dospělé (90 min., 1.200 Kč)
Jóga v denním životě  - pro začátečníky a mírně 
pokročilé - pro dospělé (105 min., 1.200 Kč)
Jóga v denním životě na podporu vitality - pro 
dospělé (105 min., 1.200 Kč) 

Keramika, výtvarka
Keramika - pro děti od 5 let (90 min., 1.400 Kč) a pro 
dospělé (90 min., 2.100 Kč) 
Výtvarná výchova - pro děti od 5 let (90 min., 1.200 Kč) 
Malba a kresba - pro dospělé (90 min., 1.800 Kč)

Jazyky
Angličtina pro děti - pro děti 6 až 9 let (45 min., 900 Kč)
Angličtina, němčina, francouzština - pro dospělé 
(90 min., 1.800 Kč)
Čeština pro cizince - pro děti i dospělé (60 min., 
1.400 Kč)

Informace o volných místech: tel. 601 324 846
Zápis: na uvedeném pracovišti denně 13.00 - 19.00 hod.

Turistika
ŤAPKA - turistický oddíl pro děti od 5 let (60 min., 800 Kč) 

Hudba, tanec, divadlo
Sólový zpěv (klasika, populár) - pro děti od 6 let 
(45 min., 1.800 Kč) i pro dospělé (45 min., 2.700 Kč)
Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, housle, 
kytara - pro děti od 6 let (45 min., 1.800 Kč) i pro 
dospělé (45 min., 2.700 Kč) 
Hudební přípravka - pro děti 5 až 8 let (45 min., 1.200 Kč)
PIŠKOTKY - tanec a balet pro děti od 5 let 
(3x45 min., 1.200 Kč) 
Akrobatický rock´n´roll - přípravka pro děti 
6 až 12 let (600 Kč)
STONOŽKA - dramatický kroužek pro děti od 6 let 
(90 min., 900 Kč) 

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6-Řepy, pracoviště ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 
1024/10, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.pruhon.cz, kurzy@pruhon.cz, tel. 601 324 846

Kurzy digitální fotografie
Začínáme s digitální zrcadlovkou - funkce DSLR, 
expozice (clona, čas, ISO), kompozice (1.900 Kč)
Portrétní fotografie I - práce a komunikace 
s modelem, kompozice, make-up, svícení (2.600 Kč)
Portrétní fotografie II  - beauty fotografie, práce 
s klientem, barevné filtry, styling a pózy (2.600 Kč) 
Glamour, boudoir, topless - pokročilé techniky 
a kompozice, vícezábleskové svícení, doplňky (3.600 Kč)

Kurzy vede známá fotografka Bc. Kateřina Faltýnková
Facebook.com/KaterinaFaltynkovaPhotographer
Více informací na e-mailu: foto@pruhon.cz

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Pronájem fotoateliéru
Již od Kč 100,-/hodina. Info na: foto@pruhon.cz
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27Kurzy ve II. pololetí 
školního roku 2013 - 2014 
Kulturní centrum Průhon

Pro nejmenší
BROUČEK - dopolední kombinovaný program pro 
děti okolo 2 let (3x60 min., 100 Kč / lekce)
Cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let (45 min., 800 Kč) 
ŠIKULKY - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi 
okolo 2 let (60 min., 1.000 Kč)

Cvičení, jóga
Sportovky  - 6 - 10 let, všestranná sportovní příprava - 
atletika, míčové hry i netradiční sporty (90 min., 700 Kč) 
Cvičení pro děti - 4 až 7 let (45 min., 600 Kč)
Aerobik a gymnastika pro dívky - 7 až 11 let 
(60 min., 700 Kč)
Cvičení po ženy - aerobik-mix, pilates, zumba, body-
styling (60 min., 70 Kč / lekce) 
Integrální jóga - pro dospělé (90 min., 1.200 Kč)
Jóga v denním životě  - pro začátečníky a mírně 
pokročilé - pro dospělé (105 min., 1.200 Kč)
Jóga v denním životě na podporu vitality - pro 
dospělé (105 min., 1.200 Kč) 

Keramika, výtvarka
Keramika - pro děti od 5 let (90 min., 1.400 Kč) a pro 
dospělé (90 min., 2.100 Kč) 
Výtvarná výchova - pro děti od 5 let (90 min., 1.200 Kč) 
Malba a kresba - pro dospělé (90 min., 1.800 Kč)

Jazyky
Angličtina pro děti - pro děti 6 až 9 let (45 min., 900 Kč)
Angličtina, němčina, francouzština - pro dospělé 
(90 min., 1.800 Kč)
Čeština pro cizince - pro děti i dospělé (60 min., 
1.400 Kč)

Informace o volných místech: tel. 601 324 846
Zápis: na uvedeném pracovišti denně 13.00 - 19.00 hod.

Turistika
ŤAPKA - turistický oddíl pro děti od 5 let (60 min., 800 Kč) 

Hudba, tanec, divadlo
Sólový zpěv (klasika, populár) - pro děti od 6 let 
(45 min., 1.800 Kč) i pro dospělé (45 min., 2.700 Kč)
Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, housle, 
kytara - pro děti od 6 let (45 min., 1.800 Kč) i pro 
dospělé (45 min., 2.700 Kč) 
Hudební přípravka - pro děti 5 až 8 let (45 min., 1.200 Kč)
PIŠKOTKY - tanec a balet pro děti od 5 let 
(3x45 min., 1.200 Kč) 
Akrobatický rock´n´roll - přípravka pro děti 
6 až 12 let (600 Kč)
STONOŽKA - dramatický kroužek pro děti od 6 let 
(90 min., 900 Kč) 

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6-Řepy, pracoviště ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 
1024/10, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.pruhon.cz, kurzy@pruhon.cz, tel. 601 324 846

Kurzy digitální fotografie
Začínáme s digitální zrcadlovkou - funkce DSLR, 
expozice (clona, čas, ISO), kompozice (1.900 Kč)
Portrétní fotografie I - práce a komunikace 
s modelem, kompozice, make-up, svícení (2.600 Kč)
Portrétní fotografie II  - beauty fotografie, práce 
s klientem, barevné filtry, styling a pózy (2.600 Kč) 
Glamour, boudoir, topless - pokročilé techniky 
a kompozice, vícezábleskové svícení, doplňky (3.600 Kč)

Kurzy vede známá fotografka Bc. Kateřina Faltýnková
Facebook.com/KaterinaFaltynkovaPhotographer
Více informací na e-mailu: foto@pruhon.cz

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Pronájem fotoateliéru
Již od Kč 100,-/hodina. Info na: foto@pruhon.cz

SLUŽBy
•  MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 

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

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

•  SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je nutno jedno za dva 
roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci a dochází 
k vážnému poškození. jirasek.servis@seznam.cz 
 Tel.: 601 236 957

•  HODINOVÝ MANŽEL, mALOVáNí, ŠTUkOVáNí, kOmPLETACE 
 NáByTkU. f.seher@seznam.cz Tel.: 603 305 211

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

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

•  VEDENÍ ÚČETNICTVÍ firmám, bytovým družstvům a SVJ, 
daňové evidence OSVč. Zpracování daň. přiznání. 
 Tel.: 603 189 826.

•  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

•  !STĚHOVÁNÍ! Stěhování všeho druhu, odvoz 
nepotřebných věcí k likvidaci. Doprava po Praze zdarma. 
 Tel.: 777 227 840

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

•  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

•  www.obsluhakotelen.cz Tel.: 728 995 661

•  A.DOHNÁLKOVÁ – STŘÍHÁNÍ PSŮ. Ošetření uší, drápky, 
zubní kámen a anál. žlázy. Laudova 1014/15, Řepy. 
 Tel.: 235 312 157, 737 841 145

•  Malířské, lak. práce. Levně, kvalitně. Tel.: 603 505 927

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

•  Naučím – doučím španělštinu. Děti, studenty, dospělé. 
U mě doma v Řepích, odpoledne i večer, do střední 
úrovně. Tel.: 602294352, khs.praha@tiscali.cz

•  NEHTY – po delší pauze, ale s 20letou praxí. Acryl. Celé: 
350 kč, dopl.: 190 kč. 7 dní v týdnu, časově dle Vašich 
možností. Tel.: 602 62 62 63, www.nehtycerna.cz

•  TELEVIZNÍ OPRAVNA STODŮLKY, BÖHMOVA 1982/5. 
(m. Lužiny, Bus 225), otevřeno Po a čt 15 – 18:30, 
ostatní časy po tel. dohodě. klas. TV, LCD. LED, plazmy, 
DVD, setopboxy. Antény, satelity. www.opravuji.cz 
a v.siebert@volny.cz Tel.: 733 311 747.

•  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

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

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

•  ! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí. Odvoz starého nábytku k likvidaci. 
Stěhování všeho druhu. Odvoz nepotřebných věcí 
k likvidaci. Doprava po Praze zdarma. Tel.: 773 484 056

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

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

•  TAIJI PRO DĚTI 6-8 LET V MŠ PASTELKA. 
 Info www.mytinova.cz

•  STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ za rozumné ceny. koberce, sedačky, 
křesla, matrace a ruční mytí oken. Dále provádíme 
tepování interiérů vozidel. Cena po dohodě a podle 
rozsahu zakázky. Info: 733291897

•  PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA, PŘEVODY BYTŮ 
DO OS. VLASTNICTVÍ, zakládání SJV, smlouvy o převodu. 
Právní servis. Tel.: 724 304 603

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

•  LÍČENÍ A PORADENSTVÍ V OBLÉKÁNÍ. Individuální 
poradenství v líčení, barevné typologii a osobním stylu. 
Vybereme barvy, oděvy i líčení jen pro Vás. kurz pro 
1–2 osoby, abychom se Vám mohli plně věnovat. 
 Tel.: 777252205, www.vizazastyling.cz

•  Hodinový manžel – drobné opravy a práce všeho druhu, 
montáž a demontáž nábytku. r.petkov@seznam.cz 
 Tel: 721460161

•  ZHUBNĚTE ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ. 
 Tel.: 731 902 524, www.hubnete.cz/leto

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

ByTy
•  PRODÁM SLUNNÝ BYT 4+1 S MOŽNOSTÍ 5+1 V ULICI 

ŠPANIELOVA. Byt je umístěn ve 3 patře. 
 Kontakt: 723 61 71 16.

•  RODINA KOUPÍ VĚTŠÍ BYT V ŘEPÍCH. min. 4+1, nejraději 
ve Španielově ul. Platba hotově. Tel.: 605533626

ZAMĚSTNÁNÍ
•  KADEŘNICI A MANIKÉRKU přijmu, ŽL, P17-Řepy. 

 Tel.: 728 995 661

•  HLEDÁM STAVEBNÍ DOZOR NA REKONSTRUKCI RD 
VE ZLIČÍNĚ. Tel.: 775 294 492.

OSTATNÍ
•  PRODÁM HROBKU, 6 m2, NA hŘBITOVĚ V ŘEPíCh. 

 Tel.: 603331166

•  NOVÝ PENZION HOLIDAY V SRDCI KRKONOŠ – ve Vrchlabí 
herlíkovicích, 300m od sjezdovek. Pokoje s vlastním 
příslušenstvím, zdarma WiFi, parkoviště s kamerovým 
systémem, možnost snídaně i večeře, bufet. Rezervace: 
603296878 nebo na pensionholiday@seznam.cz. 
 www.pensionholiday.cz

•  KOUPÍM GARÁŽ V UL. MAKOVSKÉHO, horní patro. 
 Tel.: 724 965 505.

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

Otevřeno po – pá od 11.00–14.30, 15.00–19.00, So 9.00–12.00

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

Tel.: +420 606 764 011 • e-mail: zarjan@seznam.cz 
http://delikatesyvinodarky.cz

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

Řádková inzerce: 1 řádek (tj. 60 znaků včetně mezer) = 80 Kč + 21 % DPH, max. 5 řádků.
Plošná inzerce a další informace o inzerci na tel.: 234 683 531, 720 524 688

E-mail: linhartovam@repy.mepnet.cz, případně redakce@repy.mepnet.cz
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Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2014 

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

včetně veškerých instalací
Za Mototechnou 1114, Praha 5-Stodůlky
tel: 602 318 551     www.stavbyjz.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 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00

Rozmarýnek
HLÍDÁNÍ DĚTÍ

VE VĚKU OD 6 MĚS. DO 4 LET
CENA OD 55 Kč/hod.

Nabízíme pobyt s denním programem:
●  Kvalifi kovaná péče (1 teta na 4 děti)
●  Docházka dle vašich potřeb
●  Zájmové kroužky – výtvarná, hudební 

a pohybová činnost, angličtina
●  V ceně je zahrnuta strava, pitný režim 

a hygienické potřeby
●  Pěkné prostředí se zahradou

www.irozmarynek.cz
Tel.: 603 226 831

Adresa: Španielova 1701/52a, Praha 6 - Řepy

RozmarýnekRozmarýnek

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

Pomohu Vám na Vaší cestě k plnohodnotnému životu.
Pokud Vás trápí láska, zaměstnání, zdraví, smutek, 

pomohu Vám najít příčinu Vašeho trápení a otevřu Vám 
cestu k Vašemu spokojenému životu.

Josef Hejda
telefon 602 238 615

WWW.EZO.TV, věštec Pepík
Staré Řepy, Hekova 118/2S výstřižkem tohoto inzerátu uplatníte slevu 300 Kč.

Pracuji s andělskými a archandělskými kartami, andělským 
tarotem a tarotovými kartami, s kyvadlem a s energiemi, 

ale především se svou intuicí.

Naše společná sezení budou zcela diskrétní. Pracuji s velkou pokorou 
a etikou. K potížím svých klientů přistupuji s láskou.

V případě zájmu není nutná Vaše osobní návštěva, 
lze si dohodnou konzultaci přes telefon.

Neprovozuji černou magii a neprovádím rituály k poškození druhých.

Čistím čakry, doplňuji energii, 
léčím skrze krystaly.

Regresivní léčba minulých životů.

Pomohu Vám na Vaší cestě k plnohodnotnému životu.

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

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

Tel.: 777 208 491  e-mail: info@har.cz  www.har.cz
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774 355 424

Objednejte si hloubkové vysávání  
a čištění koberců, matrací, lůžkovin 
– i plyšáků a zbavte svou domácnost 
skrytého prachu systémem RAINBOW.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 

a MATRACÍ
čisté a provoněné 
matrace 
a lůžkoviny 
bez námahy

☎

AKCE sleva 15% na montáž a výměnu plynového kotle

Kade ̌rnictví Lenka

Makovského 44/5
Praha – Řepy (žlutá pasáž)
Po – Pá: 8 – 20 hod
Tel.: 775 459 754

! ZAVOLÁME Vám        prozvoňte nás !

777 566 582 www.dluhova-past.cz

POMÁHÁME
lidem v tíživé životní situaci!

•   provedeme analýzu Vaší situace
•   ukážeme cestu z DLUHOVÉ PASTI
•   po dobu spolupráce Vás chráníme 

i před vymahači, exekutory a věřiteli
•   vše s PRÁVNÍ OCHRANOU a STÁTNÍ 

GARANCÍ

DLUHY
EXEKUCE
KONSOLIDACE
DRAŽBY

ODDLUŽENÍ

POTŘEBUJETE 

PŮJČKU?

☎

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

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

Studio Vám nabízí i bohatý výběr masáží 
a doplňkové služby kosmetického studia 
jako je např. depilace cukrovou pastou 
či voskem a zajímavá ošetření celého 
těla, včetně zábalů, zakoupení dárkových 
poukazů on-line.

Využijte našeho věrnostního programu, 
který Vám nabízí u každé páté návštěvy  
(trvající 60 min a déle) 
slevu v hodnotě 500,– Kč.

Těším se na Vaši návštěvu

NOVĚ OTEVŘENO

Seznamte se s jedinečnou přírodní kosmetikou značky Pevonia Botanica. Elitní kosmetika je 
řadou kosmetických a wellness produktů, které jsou používány v prestižních salonech po celém světě. 
Tváří kosmetiky Pevonia Botanica u nás a dlouholetou klientku je paní Dana Morávková.

Tato kosmetika k nám přichází z USA a obsahuje výhradně přírodní ingredience z hlubin moře 
a rostlinné říše, zpracovány nejmodernějšími high-tech technologiemi. Výsledkem této spolupráce 
jsou vynikající produkty, přinášející klinetkám viditelné výsledky.

Pro bližší informace navštivte 
www.masaze-cocopalm.cz

Studio COCO PALM 
Na Fialce II. 1693/14 
163 00 Praha 17 - Řepy

+420 731 110 950 
coco-palm@seznam.cz

MASÁŽNÍ A KOSMETICKÉ STUDIO

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
ÚKLID – ŘEMESLA

Tel.: 737 664 548, 702 358 512
E-mail: sluzbyremesla@gmail.com

➢ Nabízíme Vám komplexní 
úklidové a rozšířené řemeslné 

služby.

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Prodej pánských a dámských 
oděvů za velmi výhodné ceny

Trička již od 49,- Kč

Pasáž Makovského 1143, Praha 17-Řepy 
PO – ČT 9.00 – 18.00, PÁ 9.00 – 17.00

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.

SLEVA 50% na záclony a závěsy
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Ukazujeme Boží lásku praktickým způsobem

www.pochoden-praha.cz
info@pochoden-praha.cz

Na Moklině 672/32
163 00  Praha 17 - Řepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Pečo - vařo
Otevřené bohoslužby
Cesty do hlubin Bible

Jsme začínající církví v Řepích. Věříme, že církev 
by měla být přínosem svému okolí, a proto Vás 
srdečně zveme na naše pravidelné aktivity:

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

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.skolkamodrinek.cz

 604 433 057

ŠPANIELOVA 52a,
Praha 17 - Řepy

Opět
v

Řepích

šk
ol

ka Modřínek

Mytí oken • čištění koberců • úklid po
malířích • běžný úklid • voskování podlah

malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E

Pro mladou rodinu 
hledám ke koupi 
byt 2+1 nebo 3+1 

v Řepích.

BYDLÍM TADY S VÁMI
Poradím, zajistí m, ocením, poskytnu 

právní servis, vyřeším hypotéku, 
najdu výhodnou koupi, prodám, 

pronajmu – PRO VÁS.

Ing. Pavla Chládková
✆ 774 116 505

pavla.chladkova@remax-czech.cz

Znovu otevřena provozovna kadeřnictví 
v ulici Bazovského 1230, Praha 6 – Řepy 

Vám nabízí své služby.

☎ 606 379 780
Pracovní doba: Po – pá 10.00 – 19.00 hod. 
     So dle objednávek

Každá desátá návštěva SLEVA!

Kadeřnictví SOŇAH •R •A •Č •K •Y
Otevřeno	 PO	–	ČT	 9–17.30
	 PÁ	 9–16

Makovského	1145	
(žlutá	pasáž)

Praha	17	-	Řepy

KuPOn	
na	slevu	10	%	
na	celý	nákup

Tel.: 235 301 561 | info@okvet.cz | www.okvet.cz

Pondělí–Pátek : 9-12, 14-20 | Sobota: 9-14 | Neděle: 15-19

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

Žalanského 31/34, Praha 6 - Řepy (u kostela sv. Martina) RVstavební, s.r.o.

Kompletní rekonstrukce bytů.
Rychle a kvalitně.

Tel.: 776 229 292, t.sutula@seznam.cz



INZERCE

31

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

Provádíme technické, evidenční, dovozové a přestavbovéprohlídky pro osobní a nákladní automobily (do 3,5t).

www.STKMOTOL.cz
Emise tel.: 257 216 489

Úřední hodiny: Po, St 7 - 17 hod., Út, Čt 7 - 15 hod.

Plzeňská 215b
Praha 5

tel.: 257 210 963

STK Repy 4:STK Repy 7.10.2013 11:48 Stránka 1

PRÁCE Z DOMOVA
O  Pracujte z domova pro české výrobce.

O  Poskytneme vám e-shop, který je již naplněný 

sortimentem od výrobce, kterého si vyberete.

O  Vše vás naučíme.

☎ 734 428 448

Uzávěrka inzerce březnového čísla je 7. 2. 2014.
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www.SdruzeniRepy.cz – Zájmové Sdružení Řepy Vám přináší ověřené služby z naší městské části.
Pokud využijete jednu z níže uvedených služeb či obchodů, nemělo by se Vám stát, že byste nebyli spokojeni. Pokud by se 
Vám to i přesto stalo, neváhejte nám napsat na stránkách www.SdruzeniRepy.cz o Vaší zkušenosti a budeme hledat nápravu.
PIŠTE, HODNOŤTE a navrhujte nové služby a obchody z naší městské části – Řepy na www.SdruzeniRepy.cz

Kosmetické služby
Moderní studio, ve kterém na 
Vás čeká profesionální péče od 
milé paní kosmetičky za velice 
příjemnou cenu. Comfort studio 
u všech ošetření využívá vysoce kvalitní a osvědčenou kosmetiku, 
kterou zde můžete také sami zakoupit. Široký výběr kosmetiky 
k zakoupení je opět za vstřícné ceny. Jedním z nich je tzv.  Viagra pro 
ženy – Alura gel. 
Produkt příznivě napomáhá vyrovnání hladiny hormonů u žen.
hodnocení kvalita:
hodnocení cena:
COMFORT STUDIO: 773 499 150             http://comfortstudio.wobo.cz/

Víte v Řepích o dobré prodejně s kvalitním zbožím? 
Nebo víte o kvalitně poskytované službě?

Vítáme každý tip na službu či prodejnu z Řep, 
kde jsou podle Vás poskytovány kvalitní služby 

nebo, dle Vaší zkušenosti, prodáváno  
kvalitní a dobré zboží.

Vaše tipy nám pište na TIP@SDRUZENIREPY.CZ

Úklidové služby
Čištění matrací, lůžkovin a koberců 
přístrojem Rainbow. Čištění probíhá ve 
třech fázích: hloubkové vysávání, mokré 
čištění a vysoušení.
Čištění je tím časově náročnější, výsledek 
však je díky tomuto postupu často až 
překvapivý. Máte-li již špinavý  koberec, 
nebo jej už chcete dokonce vyhodit, 
určitě službu vyzkoušejte!
hodnocení kvalita:
hodnocení cena:
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ ŘEPY: 774 355 424                  www.cistenimatraci.cz

Finanční služby – pomoc v tísni
Služba je určena těm, kterým se nedostává financí 
v měsíčním rodinném rozpočtu. Konzultace je 
poskytována zdarma. Pomáhá lidem zorientovat se ve 
složitých životních situacích a společně nalézt optimální 
řešení jejich situace. Potřebujete-li půjčku, přemýšlíte-
li o pořízení spotřebičů na splátky, anebo chcete využít lákavé nabídky 
dovolené na splátky, zkuste vše nejprve konzultovat.
hodnocení kvalita:
hodnocení cena:
DLUHOVÁ PAST – ODDLUŽENÍ: 777 566 582          www.dluhovapast.cz

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

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ

Byt 2+kk, 45 m2, 2. NP. Částečně zařízený: ku-
chyňská linka, sporák, 2x lednice, spíž, šatní 
skříň. Výhled na parkoviště, okno v kuchyni. 
Služby (2 500 Kč + elektřina) + nájem.

PRONÁJEM 2+kk
UL. LAUDOVA

PRONÁJEM. Byt 3+1/L, 7. p. (12). Byt prošel kom-
pletní proměnou: nová kuchyně vč. spotřebičů, 
plovoucí podlaha, zděné jádro, nezařízený. Ori-
entace: V–Z. Služby: 5 500 Kč + nájem. Výhodně!

NOVINKA 3+1/L
ŠIMONOVA UL.

RD, 5+1, garáž, zahrada 800 m2, 2x koupelna, 
krb, novější kuchyňská linka, zahradní domek. 
K pronájmu bez nábytku. Rezidenční lokalita, 
blízko Prahy.

PRONÁJEM RD 5+1
HOSTIVICE

PRODEJ. RD 3+1 z roku 1930, 100 m2. Na men-
ším pozemku (430 m2) umístěná garáž, studna, 
dílna, ovocné stromy. Ke kompletní rekonstruk-
ci. Veškeré sítě,veškerá občanská vybavenost.

NOVINKA RD 3+1
HOSTIVICE

PRODEJ. Byt 1+kk, 2. patro, 34 m2, OV, jižní ori-
entace, zachovalá kuchyňská linka, umakartové 
jádro, koberce, lino. Hezký, čistý byt. Dům je po 
celkové rekonstrukci, vlastní kotelna.

NOVINKA 1+kk
VONDROUŠOVA UL.

PRODEJ. Byt 2+kk, 45 m2, OV, 7. NP, zděné jádro, 
plovoucí podlaha, WC a koupelna společné, ve-
stav. skříně, novější kuchyně, nové dveře. Dům 
po rekonstr., orientace na západ. Skvělá cena.

NOVINKA 2+kk
UL. SKUTECKÉHO

BYT 3+1/L, přeměněn na 3+kk/L, 81 m2, DV, lze 
do OV, A – 60 tis. Kč. Hezký byt, 4. NP (7), kuchy-
ně na míru, dlažba, zděné jádro, zvětšená kou-
pelna. Dům projde rekonstrukcí. Orient.: S–J.

PRODEJ 3+1/L
ŠPANIELOVA UL.

Byt 3+1/L, přízemí, OV, 85 m2. Zvětšená předsíň 
a koupelna, moderní kuchyně vč. spotřebičů, 
plovoucí podlaha, koberce. Severní a jižní orien-
tace. Služby cca 4 000 Kč.

PRODEJ 3+1/L
ŠPANIELOVA UL.

POPTÁVÁME
• Byty 2+kk, 3+1/L, 4+1/L 

(ke koupi)
• Garáž (Na Chobotě, 

Makovského)

NABÍZÍME
• Garáž ul. Na Chobotě 

(k pronájmu)
PRODEJ. Byt 2+kk v Galandově ul., 45 m2, 8. NP, 
OV. Nové zděné jádro, plovoucí podlaha, kuchy-
ně na míru, vestavěná skříň, orientace na západ, 
dům po rekonstrukci, služby 2 500 Kč.

REZERVACE


