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Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
locka Holmese Ing. Alešem Kolodrubcem 
věnovaný nejslavnějšímu detektivovi všech 
dob. Večer uvede herec Jiří Brož, člen ČsSH. 
Součástí večera bude výstava dokumentů 
i artefaktů a promítání unikátního filmu. 
Oblečení v holmesovském stylu velmi vítáno. 
V 18.44 hodin, vstupné 60 Kč.

 31. 3.  1 + 1 = 3: Konverzační anglická komedie 
o tom, co se může stát, když jindy dochvilný 
londýnský taxikář John, přesný jak hodinky, 
nedorazí včas domů ke své manželce a do 
pátrání po něm se zapojí londýnská policie 
hned ve dvou různých okrscích najednou. 
Úspěšné představení na téma manželského 
trojúhelníku Divadla bez zábran, převzaté 
z Reduty. V 19 hodin, vstupné 70 Kč.

Výstavy
1.–14. 3 . Čtyři Hanky: Keramika a vitráže klubu 

Hanka. 
15.–29.  3. Tajemná tvář Sherlocka Holmese: Doku-

menty, artefakty, zajímavosti. 
Otevřeno ve všední dny od 10 do 20 hodin, v sobotu 
v době programu.

Soutěž talentů
5. a 6. 3.  Talent Awards: IV. ročník mezinárodní 

soutěže talentů, soutěžní konkurzy. Kate-
gorie: Tanec (folklór, country, irské tance, 
latinskoamerické i standardní, orientální 
břišní tance i mažoretky), hra na hudební 
nástroje, fotografie. Podrobné informace na 
www.talentawards.eu. Od 9 hodin. 
Vstup zdarma.

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

12. 3.  Slavnost svatého Patrika: Hrají Hakka 
Muggies, Fiannan. Irské tance – Seamróg, 
Roisín. V 19 hodin.

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

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

•Domov sv. Karla Boromejského 
 1. 3.  Two Voices aneb Příslib jara: Mezzosopra-

nistka Edita Adlerová, šansoniérka Jana 
Rychterová a houslista Vladimír Iljič Pechá-
ček (www.twovoices.cz). Kostel sv. Rodiny, 
v 19 hodin.

 7. 3.  Quadriga Quartet: Studenti Pražské konzer-
vatoře Lucie Kočí – 1. housle, Lenka Bona-
venturová – 2. housle, Martin Ruman – viola, 
Jana Veverková - violoncello. Zazní skladby 
J. Haydna a A. Dvořáka. Kostel sv. Rodiny, 
v 18 hodin.

 10. 3.  Hudba pro radost: Sayaka Itakura – housle, 
Saeko Kitagawa – klavír (W. A. Mozart, A. 
Dvořák, R. Schumann, A. Nakada). Benefiční 
koncert vynikajících japonských hudebnic. 
Refektář, v 15.30 hodin.

 27. 3.  Aiglon College: Pěvecký smíšený sbor střední 
školy z Anglie. Hudba muzikálů. Refektář, 
v 16 hodin.

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

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

bus č. 180 ze zastávky Kafkova – Sídliště Řepy.

•Kulturní středisko Průhon
Pořady pro děti
(Vždy v sobotu od 16 hodin, vstupné 40 Kč)
 12. 3.  O Palečkovi: Hravá pohádka o klukovi, který 

je sice hodně malý, ale zato je kurážný, 
chytrý a má srdce na pravém místě. Divadlo 
Bořivoj.

 19. 3.  Líná strašidla: Veselá pohádka na motivy li-
dové báchorky Poklad ve mlejně - o pokladu, 
který je ukryt, co by kamenem dohodil. Jen 
musíte přiložit ruku k dílu, neboť bez práce 
nejsou koláče. Divadélko na koleně.

 26. 3.  Králův kejklíř: Krásná loutková pohádka 
pro malé i nejmenší s písničkami. Na motivy 
pohádky Čarodějův učeň – mladý kouzelnický 
učeň Bonifác prožívá díky svému kouzelnic-
kému umění spoustu napínavých dobrodruž-
ství. Divadlo v kufru.

Dopolední pořady pro děti
 17. 3.  Pejsek a kočička: Psi a kočky se prý nemívají 

zrovna v lásce. Najdou se ale výjimky, jako 
je to v knížce Josefa Čapka. Jeho pejsek 
s kočičkou spolu totiž nejen bydlí a hospo-
daří, ale hlavně si pořád na něco hrají! Malé 
vinohradské divadlo. V 9.15 a 10.30 hodin.

 21. 3.  Český rok: Lidové písničky, říkadla, hádanky 
a pohádky inspirované jednotlivými obdo-
bími roku, i pro nejmenší děti. Loutkové 
divadlo Evy Hruškové. V 10 hodin.

 31. 3.  Ferda mravenec, práce všeho druhu: Ferda 
mravenec a brouk Pytlík se představí v pří-
běhu o tom, jak Ferda spravil cvrčkovi rádio, 
Jak zabavil děti paní Ploštice, Jak osedlal 
koníka a Jak to bylo doopravdy se slečnou 
Beruškou. Děti si také společně zazpívají 
s těmito postavičkami a jejich představiteli 
z Malého vinohradského divadla. V 8.30 
a v 10 hodin.

Pořady pro dospělé 
(domácí bufet za režijní ceny zajištěn)
 9. 3.  Dnes večer U Kelta: Další příjemný večer se 

skupinou Paleta - irské, skotské a anglické 
lidovky s převážně českými texty ve stylu 
posezení v tradiční irské hospůdce. Opět 
nové písničky! V 19.30 hodin, vstupné 60 Kč.

 11. 3.  Sousedský večer s řepskou country kape-
lou: Panoptikum Sváti Vacka zahraje nejen 
k poslechu, ale samozřejmě také k tanci. 
V 19.30 hodin, vstupné dobrovolné. 

 18. 3.  Taneční kavárna pro všechny mladé 
duchem: Hraje opět Duo Sparťanka. V 16 
hodin, vstupné 40 Kč, pro seniory 20 Kč.

 23. 3.  Tajemný Sherlock Holmes a jeho převleky: 
Večer s prezidentem České společnosti Sher-

Vážení čtenáři,
nejdůležitějším příspěvkem březnové Řepské sedmnáctky, na který bych vás chtěl upozornit, je bezesporu Programové prohlášení rady městské části. 
Kromě tohoto dokumentu jistě stojí za pozornost zajímavé rozhovory – s místostarostou Mgr. Černovským, MgA. Kováříkovou – bývalou operní sólist-
kou, která učí zpěvu v ZUŠ Blatiny, a MUDr. Svatošovou – zakladatelkou hospicového hnutí u nás. 
Mne osobně zaujal i příspěvek „Kde bydlel Babinský“, kterým zahajujeme sérii článků o místech a stavbách v Řepích dnes již zaniklých.
Věřím, že se ani s březnovou Řepskou sedmnáctkou nebudete nudit!
 Za redakční radu Jan Bösser

Foto: Z archivu Domova

Pozvánka do Zoo
Happy Mondays: Každé pondělí v březnu mají 
vstup do zoo za korunu nastávající maminky!
19. 3. Letošní prvovýstup na rozhlednu: Buď-
te mezi prvními, kteří letos rozhlednu zdolají!

26. 3. Zahájení 80. sezóny Zoo Praha: Čekají 
na vás nejen novinky v podobě otevření nově 
zrekonstruovaných Gočárových domů. 
Informace:  www.zoopraha.cz; 

www.facebook.com/zoopraha.
-red-
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Vážení čtenáři, 

spolu s ostatními členy rady městské čás-
ti vám v tomto vydání Řepské sedmnáctky 
předkládáme Programové prohlášení Rady 
městské části Praha 17 pro volební období 
2010 až 2014. Jsou v něm shrnuty priority 
a cíle, jichž chceme dosáhnout.
Při tvorbě programového prohlášení jsme 
mohli částečně vycházet ze zkušeností, 
jichž jsme nabyli v minulém volebním ob-
dobí. 
Koaliční uskupení stran (ODS, ČSSD a HLŘ) 
má jasnou představu a reálné cíle. S velkou 
dávkou pokory si uvědomujeme, že je vždy 
co zlepšovat. Současná ekonomická situa-
ce naše plány bezpochyby ovlivnila, naše 
priority však zůstávají beze změny: Zvýšení 
bezpečnosti občanů a ochrana jejich ma-
jetku, odpovědné hospodaření s majetkem 
městské části, zlepšení životního prostředí, 
pomoc lidem ohroženým sociálně negativ-
ními jevy a podpora školství. 
Vaše důvěra, kterou jste nám dali ve vol-
bách, nás zavazuje. Jsme připraveni své 
síly i schopnosti věnovat rozvoji Městské 
části Praha 17 tak, aby pro nás všechny byla 
příjemným domovem.

Jitka Synková, 
redakce@repy.mepnet.cz

Slovo starostkyZměny v autobusové dopravě: 
nová linka č. 298
Městská část Praha 17 ve spolupráci s organizací ROPID (Regionální organizátor Praž-
ské integrované dopravy) připravuje zavedení nové midibusové linky č. 298, která 
bude vedena v trase Bílá Hora – Zličín, metro B.

Foto: archiv Ropid

• Call centrum pro veřejnost poskytuje infor-
mace ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011 už od 
26. února. Na bezplatnou linku 800 87 97 02 se 
můžete obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně 
sčítání každý den od 8 do 22 hodin. 
• Sčítací komisaři (většinou jde o poštovní do-
ručovatele) začínají navštěvovat domácnosti 
a roznášet formuláře 7. března. Každý občan 
dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé 
a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ 
LIST a majitelé či správci domů ještě oranžo-
vý DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 
25. března 2011.
• Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným 
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích for-

mulářů se vyplňují podle skutečnosti platné 
v tento rozhodný okamžik. 
• Odevzdávat vyplněné sčítací formuláře může-
te od 26. března – buď je zašlete internetem, 
nebo je předejte sčítacímu komisaři, či odešlete 
poštou v obálce, anebo odevzdejte na kterékoliv 
poště.
• Podle zákona musí všichni odevzdat formu-
láře do 14. dubna 2011. 
• Činnost call centra s bezplatnou linkou 800 
87 97 02 končí 20. dubna. Dále bude k dispozici 
pro informace o sčítání lidu číslo Českého sta-
tistického úřadu 274 057 777, které je v provozu 
v úředních dnech. Stále bude také fungovat in-
formační e-mail: info@scitani.cz. -red-

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Autobus jedoucí z Bílé Hory odbočí z Karlovarské 
do ulice Na Bělohorské pláni a bude pokračovat 
ulicemi Čistovická, Selských baterií, U Boroviček 
do ulice Skuteckého, ve které se opět napojí na 
stávající trasy autobusů MHD – následující za-
stávka Nevanova. V opačném směru ze Zličína 
na Bílou Horu bude vedena trasa mezi ulicemi 
Čistovická a Karlovarská odlišně, a to ulicí Ke 
Kulturnímu domu. 
V rámci připravovaných změn bude nutné obno-
vení obousměrného provozu a odstranění veške-
rého vodorovného značení v ulici Čistovické, a to 
v úseku Selských baterií – Ke Kulturnímu domu.
Budou zřízeny tři autobusové zastávky – s ná-
zvem Selských baterií (v ulici Čistovická u křižo-
vatky s ul. Selských baterií), Šedivého (v blízkosti 
křižovatky Šedivého – U Boroviček) a K Trninám 

(poblíž křižovatky Skuteckého – Bazovského). 
Všechny tři zastávky budou tzv. na znamení.
Linka č. 298 bude v provozu celotýdenně, po 
celý den, nízkopodlažní autobusy-midibusy 
budou jezdit ve 20 až 30minutovém intervalu. 
Cílem zřízení linky č. 298 je zlepšení dopravní 
obslužnosti této části Řep.
Termín zavedení linky PID č. 298 (předpoklad 
cca v polovině tohoto roku) závisí především na 
přestavbě zastávky Sídliště Zličín, která je nutná 
pro s tím související prodloužení linky PID č. 180 
na Zličín. A právě to by měla být další změna, 
kterou – předpokládám – občané přivítají: Linka 
č. 180 bude prodloužena – každý druhý spoj po-
jede ze zastávky Sídliště Řepy až do Zličína.

Martin Marek,
místostarosta

Stěhování odboru 
sociálních věcí
Již jsme vás informovali, že se chystá přesun 
odboru sociálních věcí – oddělení hmotné 
nouze, mimořádných výhod a dávek pro 
zdravotně postižené, oddělení sociálně 
právní ochrany dětí a veřejný opatrovník 
do nově zrekonstruovaných prostor v příze-
mí čp. 1141 a 1142 v ulici Makovského (dům 
žluté barvy). S největší pravděpodobností 
zde bude provoz zahájen začátkem dubna. 
Přesný termín otevření nového pracoviště 
bude zveřejněn na informačních tabulích 
a na webových stránkách MČ Praha 17.
Oddělení příspěvku na péči zůstává i na-
dále na stávající adrese v ulici Bendova 
čp. 1121/5. -red-
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Vážení občané,

jako členové Rady MČ Praha 17 chceme v co největší míře naplňovat volební programy, na jejichž základě jsme 
byli zvoleni. Naší povinností je spravovat městskou část s plnou odpovědností, proto jsme vypracovali a před-
kládáme vám Programové prohlášení Rady městské části Praha 17 pro volební období 2010–2014. 
Jde o základní politický a strategický dokument, týkající se všech oblastí života občanů naší městské části, 
který je postaven na koaliční dohodě a spolupráci mezi Občanskou demokratickou stranou, Hnutím LEPŠÍ ŘEPY 
a Českou stranou sociálně demokratickou. Shrnuje cíle a priority výkonného orgánu samosprávy, které budeme 
uplatňovat při dalším rozvoji Městské části Praha 17.

Programové prohlášení Rady městské části Praha 17 
pro volební období 2010–2014

BEZPEČNOST
•  Prioritou je pro nás ochrana občana a jeho 

majetku. V oblasti bezpečnosti zaměříme 
svou aktivitu na snižování vandalismu a do-
držování veřejného pořádku.

•  Iniciativně podpoříme snahu o navýšení 
počtu strážníků vykonávajících pravidelnou 
hlídkovou činnost přímo v ulicích.

•  Podpoříme osvětové programy prevence 
kriminality vedoucí především k předcháze-
ní negativního chování školní mládeže.

•  Podpoříme aktivní spolupráci Městské části 
Praha 17 se Sborem dobrovolných hasičů 
Praha-Řepy, který se podílí jako pomocná 
složka integrovaného záchranného systé-
mu na řešení krizových událostí. Zasadíme 
se o výstavbu nové hasičské zbrojnice.

•  Budeme požadovat zkvalitnění práce měst-
ské policie. Vytvoříme podmínky pro zave-
dení 24hodinové služby po 7 dní v týdnu. 
Připravíme motivační program pro ocenění 
nadstandardních výkonů městských stráž-
níků.

•  Zahájíme realizaci projektu Bezpečná Pra-

ha 17, čímž zajistíme větší ochranu obecního 
i soukromého majetku (škol, parkujících vozi-
del) a přispějeme ke zkvalitnění života v Ře-
pích. Dále budeme pokračovat v rozšiřování 
kamerového systému, sloužícího ke zvýšení 
bezpečnosti občanů Řep.

HOSPODAŘENÍ 
S MAJETKEM A BYDLENÍ
•  S majetkem Městské části Prahy 17 budeme 

hospodařit zodpovědně a svědomitě.
•  Získané příjmy budeme investovat do projektů 

ve prospěch rozvoje obce a pro zkvalitnění ži-
vota obyvatel žijících v této oblasti.

•  Postavíme domov pro seniory, ať s pečovatel-
skou službou, nebo domov důchodců, který 
bude vlastnictvím městské části.

•  Budeme pokračovat v rekonstrukcích a opra-
vách domů, které zůstanou v majetku Městské 
části Praha 17.

•  Budeme usilovat o vrácení Úřadu práce - pra-
coviště státní sociální podpory zpět na území 
Městské části Praha 17.

•  Dokončíme prodej bytových jednotek opráv-
něným nájemcům do osobního vlastnictví.

•  Pro sociálně slabé, mladé rodiny a seniory 
zachováme nájemní bydlení a budeme roz-
víjet program tzv. ústupového bydlení pro 
ty, kteří potřebují pomoc.

•  Vytvoříme zvláštní komisi rady na podporu 
prodeje bytů v majetku Ministerstva obra-
ny ČR.

•  Podpoříme dotační program na zateplení 
privatizovaných panelových domů i na by-
tové domy ostatních vlastníků.

•  Budeme i nadále usilovat o udržení bezko-
rupčního prostředí.

•  Podpoříme alternativní zdroje vytápění 
nezávislé na současném systému centrál-
ních zdrojů tepla. Připravíme projekt mo-
dernizace vytápění v některém z objektů 
spravovaném městskou částí. Získané zku-
šenosti a ověřené postupy zveřejníme a po-
skytneme dalším zájemcům o ekologičtější 
a úspornější vytápění.

DOPRAVA
•  Parkování – budeme usilovat o řešení nedo-

statku parkovacích míst včetně partnerství 
se soukromým sektorem, který by výstavbu 
finančně podpořil.

•  Oprava komunikací – budeme i nadále 
vytvářet silný tlak na jejich lepší údržbu 
a intenzivnější opravy, nejnaléhavější pří-
pady budeme jako doposud řešit podporou 
z vlastních zdrojů.

•  Městská hromadná doprava – na základě 
vypracované koncepce dopravy zlepšíme 
dopravní obslužnost Řep, podpoříme rozvoj 
MHD (metro, tramvaj). Zasadíme se napří-
klad o zavedení nových autobusových linek 
na území městské části, o zavedení druhé 
noční tramvajové linky, zkrácení intervalu 
linky autobusu č. 225 a o prodloužení linky 
č. 180 do obchodních center Zličína.

•  Podpoříme zachování vlakového spojení 
mezi naším nádražím a centrem metropole.

•  Budeme prosazovat taková opatření, aby co 
největší část tranzitní dopravy byla směřo-
vána ze Slánské ulice na silniční okruh kolem 

Foto: -akraj-

Zleva: Mgr. Bořek Černovský, Bc. Jitka Synková, Pavel Maxa, Martin Marek, Ing. Marie Vaicová, 
Mgr. Václav Soukup, sedící – Bc. Václav Krása
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Prahy, který je již v našem úseku vybudován.
•  Zajistíme zvýšení parkovací kapacity u po-

likliniky.
•  Břevnovská radiála – tak jako dosud bude-

me bránit realizaci povrchové varianty tzv. 
Břevnovské radiály a budeme i nadále ne-
kompromisně prosazovat náš návrh řešení 
této plánované komunikace, to znamená, 
že budeme podporovat výhradně variantu 
ve zcela uzavřeném tunelu bez křižovatky 
na Slánské ulici. Jsme přesvědčeni, že je-
dině tento model je schopen uchránit naší 
městskou část před nárůstem provozu, hlu-
ku a škodlivých imisí. 

SOCIÁLNÍ PROGRAM
•  Budeme vytvářet příjemné prostředí, ve 

kterém naši senioři budou moci vést aktivní 
život. V současné době existuje na území 
naší městské části velmi dobrá a kvalitní 
nabídka sociálních služeb, budeme tento 
systém podporovat a budeme nápomocni 
všem občanům, kteří budou pomoc potře-
bovat.

  I nadále budeme spolupracovat s Domovem 
sv. Karla Boromejského a Centrem sociálně 
zdravotních služeb. Lépe využijeme nabí-
zené možnosti v oblasti péče o nemocné 
a hendikepované (zdravotní a sociální lůž-
ka, denní stacionář pro seniory, geriatrická 
ambulance atd.). 

•  Budeme podporovat síť sociálních terén-
ních služeb.

•  Péči budeme směřovat k prevenci sociální-
ho vyloučení lidí ohrožených sociálně nega-
tivními jevy.

•  Formou veřejně prospěšných prací budeme 
podporovat zaměstnávání osob, které se 
obtížně uplatňují na trhu práce.

•  Budeme podporovat služby osobní asis-
tence pro osoby se zdravotním postižením 
a podpoříme pokračování programu tísňové 
péče Areíon.

•  Zajistíme dostupnost sociálně-právního po-
radenství.

•  Budeme rozvíjet činnost denního centra 
pro seniory.

ZDRAVOTNICTVÍ
•  Zachováme rozsah lékařské péče poskyto-

vané na území Městské části Praha 17.
•  Vytvoříme lékařům podmínky pro zkvalitně-

ní a další rozšíření zdravotní péče.
•  Budeme podporovat veškeré aktivity ne-

vládních soukromých subjektů sloužící na-
šim občanům, mládeži a dětem.

•  Budeme preventivně působit proti užívání 
drog na našem území.

ŠKOLSTVÍ
•  Budeme i nadále podporovat a oceňovat 

nejlepší pedagogy z našich řepských škol. 
•  Budeme dále postupně rekonstruovat roz-

sáhlé komplexy budov základních i mateř-

ských škol, včetně jejich vybavení a přilehlých 
hřišť.

•  Umožníme školám na základě projektů nadále 
čerpat finanční podporu z Fondu pro obnovu ZŠ.

•  Chceme se zaměřit na kvalitu výuky v síti škol 
a školských zařízení. Pokud školy nebudou 
schopny plně využít kapacity svých prostor, 
podpoříme další možnosti vzniku a působení 
středních a vysokých škol, jak státních, tak 
soukromých, a projekty dodatečného vzdělá-
vání dospělých, abychom tak rozšířili možnos-
ti vzdělávání pro naše občany. 

•  Jsme jedna z mála městských částí, která je 
zřizovatelem základní umělecké školy. ZUŠ 
Blatiny se těší vysoké oblibě a renomé. I na-
dále budeme podporovat její fungování, a tím 
i zájmové aktivity dětí, mládeže a programy 
pro volný čas.

•  Zavedeme jazykové pobyty žáků základních 
škol v zemích, jejichž jazyk se učí. Pro finanč-
ní zajištění jazykových pobytů rozšíříme Fond 
na podporu základních škol a navýšíme jeho 
finanční zdroje z prostředků získaných priva-
tizací bytů.

KULTURA, SPORT 
A VOLNÝ ČAS
•  Podpoříme výstavbu víceúčelového sportoviš-

tě určeného pro nejširší veřejnost, kde bude 
možno provozovat co nejpestřejší spektrum 
sportovních aktivit. 

•  Budeme i nadále podporovat organizace na-
bízející volnočasové aktivity dětem, mládeži 
i dospělým, zrekonstruujeme další sportovní 
hřiště a tělocvičny. 

•  Provedeme rekonstrukci Kulturního střediska 
Průhon, aby bylo využitelné víceúčelově a zá-
roveň přístupné pro maminky s kočárky, pro 
seniory a osoby se zdravotními obtížemi.

•  Podpoříme činnost TJ Sokol Řepy a dalších 
sportovních oddílů. Společně s tělovýchovnou 
jednotou na místě dosavadního škvárového 
hřiště vybudujeme travnaté a účelně ho pro-
pojíme s plánovaným sousedním sportovním 
areálem. 

•  Budeme podporovat plavání, cvičení ve vodě 
a další pohybové aktivity seniorů.

•  Budeme podporovat mateřská centra a občan-
ské aktivity zaměřené na podporu rodin, seni-
orů a osob se zdravotním postižením.

•  Budeme i nadále prosazovat zodpovědný 
přístup k významným historickým stavbám 
a památkám, jako tomu bylo kupříkladu při 
přemístění a rekonstrukci kapličky při ulici 
Karlovarská. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•  Budeme v maximální míře usilovat o snižování 

jevů negativně ovlivňujících životní prostředí. 
Revitalizací a výsadbou nové zeleně se přiči-
níme o to, aby Řepy vypadaly lépe, zdravěji 
a byly příjemným místem k bydlení.

•  Letiště – budeme i nadále podporovat pláno-
vanou stavbu nové přistávací dráhy na letišti 

Praha-Ruzyně, jež omezí přelety letadel 
nad územím naší městské části. Současně 
budeme požadovat rozšíření ochranného 
hlukového pásma, které zaručí, že naši ob-
čané budou maximálně chráněni před hlu-
kem způsobeným provozem letiště.

•  Odpady – budeme i nadále pokračovat 
v systematickém řešení tohoto problému, 
budeme zajišťovat pravidelné přistavování 
velkoobjemových kontejnerů, svoz nebez-
pečných odpadů a podpoříme vznik sběrné-
ho dvoru na území MČ Praha 17.

•  Čistota v ulicích – čistotu, úklid a stav 
chodníků budeme neustále zlepšovat dů-
slednější kontrolou a zřízením tzv. linky čis-
toty, kam budou moci občané nahlásit své 
připomínky, náměty či stížnosti týkající se 
aktuálního stavu v této oblasti.

•  Územní rozvoj – nechceme další zahušťo-
vání zástavby a budeme proti jakémukoli 
ukrajování zelené plochy sloužící k příjem-
nému trávení volného času našich občanů. 
Podporujeme vznik historického jádra Řep, 
kde bude nadále zachován urbanistický ráz 
zástavby.

•  Zkvalitníme tzv. oddechové zóny výsadbou 
dalších dřevin tak, aby vzniklo více míst pro 
posezení v zeleni a ve stínu.

•  Udržíme standard čistoty týkající se úklidu 
psích exkrementů, kterého se nám podařilo 
dosáhnout a dále ho budeme zvyšovat. Ne-
polevíme v kampani: „Normální je po svém 
pejskovi uklízet!“

•  Vytvoříme program na obnovu zchátralých 
kontejnerových stání. Vybudujeme taková 
stání pro kontejnery na domovní odpad, 
aby co nejmíň narušovala vzhled městské 
části.

•  Zasadíme se o převod předzahrádek u pane-
lových bytových domů na vlastníky těchto 
nemovitostí a podpoříme snahu obyvatel 
těchto domů o zkrášlení jejich okolí.

SLUŽBY PRO OBČANY
•  Připravíme projekt pro centralizaci praco-

višť Úřadu městské části Praha 17 do jedné 
budovy.

KOMUNIKACE S OBČANY
•  Dále zkvalitníme a rozšíříme rozsah infor-

mací na webu městské části.
•  V radničním měsíčníku upřednostníme ak-

tuální informace a zprávy před kulturními 
a společenskými rubrikami.

Rada MČ Praha 17
Bc. Jitka Synková (starostka)  
Mgr. Bořek Černovský (místostarosta)
Bc. Václav Krása 
Martin Marek (místostarosta)
Pavel Maxa
Mgr. Václav Soukup 
Ing. Marie Vaicová (místostarostka)
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 20. DUBNA OD 16 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova čp. 1139, Praha-Řepy

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

Rada MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s provedením stavebních úprav pro potře-

by zřízení výdejny a bufetu v pronajatých 
prostorách budovy Základní školy Jana We-
richa;

•  s umístěním IV. etapy Řepského potoku na 
pozemku parc. č. 1327/19, podle aktuali-
zované dokumentace k územnímu řízení. 
Správa dotčeného pozemku je svěřena MČ 
Praha 17, pozemek je veden jako ostatní 
plocha v k. ú. Řepy;

•  s termínem prázdninového provozu od 1. 7. 
do 15. 7. 2011 v MŠ Bendova a od 15. 8. 
do 26. 8. 2011 v MŠ Laudova se speciálními 

třídami. V období od 18. 7. do 12. 8. 2011 je 
provoz mateřských škol z technických důvo-
dů přerušen a pro nutné případy zabezpečen 
v mateřských školách Městské části Praha 6.

Schvaluje: 
•  předloženou Politiku řízení služeb ICT a bez-

pečnosti informací ÚMČ Praha 17 s platností 
a účinností od 20. 1. 2011;

•  úpravu v terminologii při poskytování finanč-
ních prostředků společenství vlastníků z roz-
počtu městské části na úhradu části nákladů 
spojených se zateplením fasády a výměnou 
oken – slovo „dotace“ v předložených mate-
riálech bylo nahrazeno slovem „finanční pří-
spěvek“;

•  prodloužení prodeje (II. etapy) bytové-
ho domu Vondroušova čp. 1154 až 1160 do 
30. 6. 2011;

•  využití části pozemku parc. č. 1234/8, k. ú. 
Řepy, pro umístění dvou kompostérů o veli-
kosti cca 3 x 2 metry v rámci projektu Biood-

pad v ZŠ Jana Wericha není odpad. Správa 
pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek 
je veden jako zastavěná plocha a nádvoří;

•  zajištění a financování pravidelného úklidu 
odpadků ze střechy pasáže Makovského čp. 
1140–1145, 1222–1227 správcem objektu 
(OPTIMIS s. r. o.) z finančních prostředků 
MČ s tím, že náklady budou přeúčtovány 
nájemcům všech bytových jednotek Makov-
ského čp. 1140–1145, 1222–1227.

Bere na vědomí:
•  informaci o zavedení pravidelného provozu 

nové midibusové linky č. 298 na území MČ 
Praha 17 a souhlasí s úpravou dopravního 
značení dle projektové dokumentace zpra-
cované společností DIPRO, spol. s r. o., Do-
pravní a inženýrské projekty, projektová, 
inženýrská a konzultační kancelář, Modřan-
ská 11/1387, 143 00 Praha 412, která je pro 
zavedení této linky nutná.

Bc. Eva Vernerová, kancelář starostky

Cestovní doklady pro děti
Dotaz: Při žádosti o vystavení cestovního pasu pro dítě prý dochází k něja-
kým změnám?

„Změny se týkají zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče. Provádění 
zápisů končí  30. 6. 2011, všem zápisům končí platnost 26. 6. 2012. Po 
tomto datu musí mít každé dítě svůj cestovní doklad. Mohou se pořizovat 
dětem od narození, pak je nutné předložit osvědčení o státním občanství 
dítěte,“ vyjádřila se Lenka Sedláková z odboru občansko správního. 
•  Pro vystavení cestovního pasu u dětí do 15 let potřebujete: rodný list 

dítěte, občanský průkaz rodiče, osvědčení o státním občanství (pokud 
jde o první pas) nebo předchozí pas. Vystavení pasu stojí 100 Kč. Pří-
tomnost dítěte i rodiče je nutná! Pas platí po dobu 5 let. 

•  Chcete-li vystavit cestovní pas pro děti do 15 let ve zkrácené lhů-
tě, pak potřebujete: Vyplněnou modrou žádost, osvědčení o státním 
občanství (pokud jde o první pas) nebo předchozí pas, rodný list dítě-
te, občanský průkaz rodiče, předchozí pas, dvě fotografie o rozměrech 
35x45 mm. Přítomnost jednoho z rodičů je nutná! Za vystavení tohoto 
pasu, který má platnost pouze 6 měsíců, zaplatíte 1 000 Kč.

•  Pro zápis dítěte do 10 let do pasu rodiče je potřeba: Vyplněná růžová 
žádost, občanský průkaz rodiče, pas, do kterého bude proveden zápis, 
rodný list dítěte i rodičů, osvědčení o státním občanství (pokud vlastní-
te). Poplatek: 50 Kč.

  Je-li žádost o zápis dítěte podaná zároveň se žádostí o vystavení pasu 
s biometrickými údaji, pak je zápis bezplatný. Přítomnost dítěte není 
nutná! Zápis bude proveden do dalšího úředního dne. 

Fotografie na žádost o cestovní doklad bez strojově čitelné zóny mohou 
být černobílé i barevné. Žádost o provedení změn údajů nebo doplnění 
údajů v cestovním dokladu (růžová žádost) a žádost o vydání cestovní-
ho pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými 
údaji (modrá žádost) je k vyzvednutí v budově ÚMČ Praha 17 v Žalanské-
ho ulici 291 v přízemí, v kanceláři č. 109 „cestovní doklady“ nebo v hale 
pod nástěnkou. Podrobné informace: tel. 234 683 512, 235 301 808, 
www.repy.cz.  -red-

Řepská pasáž I a Řepská pasáž II, tak zní pojmenování pasáží v Ma-
kovského ulici. Autorka názvu, paní Hana Engelová, která reagovala 
na výzvu v Řepské sedmnáctce a v naší městské části žije už 27 let, se 
první únorový den setkala se starostkou Bc. Jitkou Synkovou. Převzala 
odměnu – poukázku na odběr knih v hodnotě 1 000 Kč.  -red-

Foto: -akraj-

Budou zjišťovat ekonomickou situaci
Český statistický úřad organizuje v době od 19. února do 15. května 2011 
výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – 
SILC 2011. Jeho smyslem je získávat douhodobě srovnatelné údaje o so-
ciální a ekonomické situaci a data pro výpočet ukazatelů peněžní i ma-
teriální chudoby.
Šetření se uskuteční v cca 10 700 domácnostech, které do něj byly zahrnu-
ty na základě náhodného výběru počítačem. Tazatelé se budou prokazovat 
průkazem, příslušným pověřením a občanským průkazem. Ve všech fázích 
zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů, všichni pracovníci 
jsou vázáni mlčenlivostí.
Případné dotazy zodpoví RNDr. Jana Šídlová z Českého statistického úřadu: 
tel.: 274 052 084, e-mail: jana.sidlova@czso.cz. -red-
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Zvýšení nájemného
Rada městské části Praha 17 schválila od 1. června 2011 uplatnění jed-
nostranného zvýšení nájemného v obecních bytech ve smyslu záko-
na č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, ve 
znění zákona č. 150/2009 Sb. a Sdělení ministerstva pro místní rozvoj 
č. 180/2009 Sb., ze dne 12. 6. 2009 ve výši 12,30 % maximálního přírůst-
ku měsíčního nájemného pro rok 2011. 
Povinnost platit zvýšené nájemné vznikne od 1. června 2011 nebo prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po uplynutí 3 kalendářních mě-
síců od jeho doručení nájemci. V případě, že bude jednomu ze společných 
nájemců či manželů oznámení doručeno později, počíná lhůta tří kalen-
dářních měsíců běžet až od doby pozdějšího doručení. Ve lhůtě je nájemce 
oprávněn podat žalobu k soudu na určení neplatnosti zvýšení nájemného.

Zvýšení nájemného se podle zákona č. 107/2006 Sb. nevztahuje na:
•  nájemné v bytech, jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 

30. 6. 1993 a na jejichž financování byla obcím poskytnuta dotace ze 
státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů, 
a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace; 

•  nájemné v bytech zvláštního určení a bytech v domech zvláštního urče-
ní, jejichž výstavba byla povolena před 30. 6. 1993. 

Zákon se netýká nájemních smluv, které obsahují ujednání nájemce a pro-
najímatele o způsobu změny výše nájemného. Takové dohody mají před-
nost před uplatněním zákona o jednostranném zvyšování nájemného. 
Rada městské části zmocnila zástupce správní firmy Optimis s. r. o. k pod-
pisu a doručování oznámení o jednostranném zvýšení nájmu všem ná-
jemcům včetně společných nájemců nebo uživatelům obecních bytů pro 
období roku 2011.

Michaela Novozámská,
odbor správy obecního majetku

Kalkulačka nájemného
Výši nájemného si můžete spočítat pomocí kalkulačky nájemného, kte-
rou najdete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR: 
www.mmr.cz.

Obědy pro seniory
Dotaz: Zajímalo by mě, zda v současné době existuje v Řepích místo, kde se 
mohou senioři stravovat.

Senioři se mohou stravovat ve školní jídelně ZŠ Jana Wericha ve Španie-
lově ulici čp. 1111/19. „Jídlo si zde mohou vyzvednout nebo se přímo na-
jíst v jídelně pro cizí strávníky ve všechny pracovní dny, kdy je zajištěn 
provoz jídelny, tj. kromě prázdnin. Oběd je třeba objednat den předem, 
nejpozději do 8 hodin ráno téhož dne u hospodářky školy paní Zavřelové 
na tel.: 235 302 510. Menu stojí 68 Kč,“ uvedla ředitelka školy Mgr. Zuzana 
Martinovská. Obědy zde vydávají od 11.30 hodin – stojíte-li čelem proti 
škole, vstupte dveřmi úplně napravo, pak se dejte do 2. patra.

Oběd si lze objednat i v ZŠ Laudova, zde stojí 66 Kč. Objednávky přijímají 
den předem na tel.: 235 314 517 (jeden dva obědy si lze objednat výji-
mečně i v tentýž den do 8 hodin). Samostatné prostory vyhrazené pro cizí 
strávníky zde však nemají. „V souladu s § 3, vyhlášky 107/2005 Sb., musí 
být výdej pro cizí strávníky časově nebo prostorově oddělen. Časové oddě-
lení je jednodušší řešení – prostě se vymezí interval pro odběr jídel cizími 
strávníky. Prostorové omezení je složité. V jídelnách se s tím při stavbě 
škol nepočítalo a konzumace v prostorách, kde se stravují žáci, je nepří-
pustná. Zřizování těchto prostor je diskutabilní, protože zájem v různých 
letech kolísá a požadavky na konzumaci na místě nemáme zjištěny,“ vy-
světlil ředitel ZŠ Laudova Mgr. Josef Brynych.

Senioři si mohou zajistit odběr obědů i v ZŠ genpor. Františka Peřiny 
v Socháňově ulici, zde stojí oděd 45 Kč. Info na tel.: 235 314 420.
 -red-

V minulém vydání zpravodaje jsme slíbili, že otiskneme ještě další foto-
grafie z lednového vítání občánků na řepské radnici. Tady jsou… Dětič-
kám i jejich rodičům přejeme ještě jednou hodně zdraví a štěstí! 
Na dolním snímku děti z MŠ Socháňova se svou učitelkou Lenkou Rosen-
baumovou. -red-

Foto: Martin Bystřický

Foto: Martin Bystřický

Městská policie sídlí v ulici Makovského! Začátkem února byla služeb-
na přemístěna do nově zrekonstruovaných prostor pasáže v Makovského 
ulici – do oranžového domu. -red-

Foto: -akraj-
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Jak zlepšit dopravní obslužnost
Obracím se na vás s podnětem, jak zlepšit s malými náklady dopravní ob-
služnost sídliště Řepy II. Autobusové linky č. 164 a 225 jsou důležitými 
spoji k METRU B pro mnoho obyvatelů našeho sídliště.
Hlavní společná zastávka těchto linek Slánská je sice dobře dostupná, 
avšak pro stejný směr – k METRU B jsou zastávky těchto linek v protisměru 
a přecházení je komplikováno tramvajovou dopravou, takže zejména star-
ším lidem nezbývá, než čekat pouze na jednu linku. Navíc linka č. 164 jede 
z této zastávky k METRU B tzv. vyhlídkovou jízdou.
Jiná situace je v zastávce Bílý Beránek, kde mají obě linky ve stejném 
směru k METRU B společnou zastávku. Význam této zastávky v budoucnu 
ještě stoupne, neboť v ulici Plzeňské se staví nové rezidenční byty. Bohu-
žel přístup ze sídliště k zastávce Bílý Beránek není ideální. Zkratka z ulice 
Drahoňovského okolo prodejny Suzuki je v hrozném stavu a v zimním ob-
dobí nebo po dešti zde hrozí vážné úrazy. Další přístupovou možností jsou 
schody z parkoviště v ulici Drahoňovského na ulici Slánskou. 
Navrhuji vybrat ze dvou následujících možností, které by zlepšily přístup 
k autobusové zastávce Bílý Beránek z oblasti ulice Vondroušova:
1.  Zpevnit povrch a vybudovat schody na zkratce okolo prodejny Suzuki 

včetně kousku chodníku směrem dolů v ulici Plzeňské (dražší varianta).
2.  V místě vyznačeném na přiložené mapě modře vybudovat přechod pro 

chodce přes ulici Drahoňovského a na něj navazující zpevněnou cestu 
přes současný trávník do parkoviště a ke schodům do Slánské ulice (lev-
nější varianta).

Ing. Antonín Voříšek

Hlučné úpravy o víkendu
Dotaz: Velmi často provádějí lidé hlučné stavební úpravy v bytě v sobotu 
nebo v neděli. Existuje vyhláška (dříve byla), že ve dnech pracovního klidu to 
není možné? Jan H.

Pokud se opravdu jedná o stavební činnost, jsou pouze stanoveny hygie-
nické limity pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu, a to pro denní 
i noční dobu (Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříz-
nivými účinky hluku a vibrací). Zjednání nápravy se pak  lze domáhat u pří-
slušné hygienické stanice.
Toto nařízení vlády se však nevztahuje na hluk z užívání bytu. Jako typické 
případy obtěžování hlukem ze zdrojů, na které nedopadá právní úprava 
v zákoně o ochraně veřejného zdraví, lze zmínit hluk ze sousedního bytu, 
a to ať už jde o hlučného souseda, či zařízení v jeho bytě (jde např. o vr-
tání, bouchání, klepání, nahlas puštěnou televizi, rádio, hlučnou pračku 
nebo jiné zařízení).
K tomu veřejný ochránce práv zastává názor, že stavební úpravy v bytě, 
které jsou takového rozsahu, že nevyžadují stavební povolení ani ohláše-
ní (vyzdění bytového jádra, výměna oken či odstranění příček), se z tzv. 
běžného užívání bytu nevymykají. Kromě toho stavební práce na takových 
úpravách představují dočasný stav věci, který by měl po dokončení ustat 
automaticky. Dále uvádí, že pokud se přesto cítíte být hlukem ze soused-
ního bytu obtěžován nad míru přiměřenou poměrům, ať se již jedná o hluk 
ze stavebních prací nebo o hluk jiný, doporučuje uvážit řešení takové věci 
občansko právní cestou, a to v rámci ochrany sousedských práv.
V této souvislosti ještě upozorňuji na možnost zvážit, zda si danou proble-
matiku neupravit v domovním řádu.

Dana Kolářová,
vedoucí odboru výstavby

Evidence majitelů psů
Dotaz: Zajímalo by mne, jakým způsobem je zajištěna evidence majitelů 
psů v jednotlivých domech. Vím, že  v minulosti měl majitel domu (domov-
ník) úkol sepsat počet psů v domě a předat jej k vyřízení na úřad.  Vzhledem 
k tomu, že se zřejmě stále zvyšuje počet psů na sídlišti (a také nepořádek), 
považuji za nutné, aby evidence byla maximálně přesná.
 J. H.

Místní poplatek ze psů se platí podle vyhlášky hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb., 
o místním poplatku ze psů ve znění pozdějších předpisů. V této vyhlášce již 
není uvedena povinnost, že vlastník nebo správce domu je povinen ohlásit 
správci poplatku všechny psy v domě chované. Tato povinnost byla uvede-
na ve vyhlášce č. 4/1991 a byla zrušena 1. 7. 1997, takže nám správci domů 
ani vlastníci psy chované v jejich domech nehlásí (kromě SBD STAVBAŘ).
Poplatek ze psů platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého poby-
tu nebo sídla. Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců. Poplatník 
je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů 
ode dne, kdy se stal držitelem psa. Poplatek mu bude vypočítán od do-
vršeného 3. měsíce věku psa.

Poplatek ze psů – roční sazba
•  Panelový dům: 1 500 Kč; za druhého a každého dalšího psa téhož drži-

tele: 2 250 Kč.
•  Rodinný dům: 600 Kč; za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 

900 Kč.
•  Důchodce (je-li důchod jediný zdroj jeho příjmu): 200 Kč; za druhého 

a každého dalšího psa téhož držitele: 300 Kč.

Úleva na poplatku z důvodu očipování psa činí 350 Kč následující dva roky 
od data čipování a zaevidování na Magistrátu hl. m. Prahy.
Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazů ZTP/P.
K 25. lednu 2011 bylo v Městské části Praha 17 zaevidováno 1 567 psů. 
V roce 2010 bylo vybráno na místním poplatku ze psů 1 337 630 Kč, 25 % 
z vybraného ročního poplatku je převedeno na účet Magistrátu hl. m. Pra-
hy (částka bude použita např. na provoz pražských psích útulků).

Ivana Babická,
ekonomický odbor – správa daní a poplatků

ˇ

BENEFICNÍ 
KONCERT

Lenky Dusilové 
a Eternal Seekers

ˇ

PRO CEREBRUM

Predprodej vstupenek v síti TicketPro a v pokladne Divadla Archa
 www.cerebrum2007.cz  www.archatheatre.cz

Divadlo Archa
Na Porící 1047/26, Praha 1

ˇ

ˇ ˇ
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Kdy budou kontejnery 
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na níže 
uvedená stanoviště v ranních hodinách cca od 8 ho-
din.
– 17. 3., 31. 3., 14. 4. 28. 4. 2011: křižovatka ul. Ke Kulturnímu 
domu a U Boroviček • křižovatka ul. K Trninám a Laudova – parkoviš-
tě • parkoviště u prodejny Bílý Beránek – ul. Šímova.
– 24. 3., 7. 4., 21. 4. 2011: parkoviště v ul. Drahoňovského • parko-
viště v ul. Na Moklině (restaurace U Hasiče) • parkoviště u prodejny 
Penny Market (dříve Plus). -red-

Zeptejte se, na co chcete!
Vážení čtenáři, postupně vám představíme všechny zastupitele naší 
městské části. V dubnu uveřejníme rozhovor s Ing. Janem Černým 
(ČSSD), v květnu s Tomášem Fantou (Sdružení za rozvoj Řep).
Pokud vás zajímá dění v naší městské části, chcete vědět, proč se za-
stupitelé angažují v komunální politice, jaké mají představy o dalším 
vývoji Řep, posílejte nebo volejte nám své dotazy. Položíme je zastu-
pitelům za vás. 
E-mail: redakce@repy.mepnet.cz, tel.: 234 683 544. -red-

Mgr. Bc. Bořek Černovský (49)
•  Místostarostou 2. volební období
•  Vzdělání: Ekonomie a management (Bc.), 

Veřejná správa (Mgr.)
•  Ženatý, dvě děti
•  Koníčky: turistika
•  Kontakt: tel. 235 301 053, 

e-mail: cernovskyb@repy.mepnet.cz

V minulém volebním období jste zastával 
funkci místostarosty pro oblast financí, život-
ního prostředí a dopravy. Jak byste zhodnotil 
své působení na radnici? 
Jsem upřímně rád, že se za uplynulé čtyři roky 
tvář Řep změnila - zlepšil se úklid městské části, 
zeleň prokoukla, přibylo košů se sáčky pro psí 
exkrementy, dá se říci, že se zlepšilo i chování 
mnohých majitelů psů. Prosadit změny nebylo 
vždy jednoduché, stálo mne to mnoho úsilí a též 
pracovních konfliktů, když jsem se sna-
žil změnit přístup některých úředníků 
k řešení problémů. Vadilo mi, když jsem 
slyšel: To nejde, to neumíme, to je zby-
tečné, lidé to stejně nebudou dodržovat 
atd. Snažím se celou dobu prosazovat 
aktivní a tvůrčí přístup k řešení problé-
mů a rezignaci na změnu a smíření s ne-
švary nahrazovat řešením: Zvládneme 
to, naučíme se to, zrealizujeme to. Změ-
nám k lepšímu napomohla i medializace 
problému s udržováním čistoty a úklidu. 
V tomto směru bychom neměli polevit. 
Určitě je úspěchem rekonstrukce tram-
vajové trati, díky níž se snížila hlučnost. 
Zásluhou radnice byla část trati zatrav-
něna. Městská část se zavázala k údržbě, 
dopravní podnik už totiž travnaté úseky 
nezřizuje. Chtěl jsem, aby se opravilo 
více chodníků. To se nepovedlo, protože 
větší část chodníků v Řepích patří hl. m. 
Praze a komunikace byla problémová. 

Proč jste se rozhodl opět kandidovat?
Ty minulé čtyři roky utekly jako voda 
a jak již jsem řekl, nepodařilo se mi vše, 
co jsem považoval za důležité prosa-
dit a zrealizovat. Proto jsem souhlasil 
s návrhem Hnutí LEPŠÍ ŘEPY, jehož jsem 
členem, abych se znovu postavil do čela kandi-
dátky.
Problematiku životního prostředí a dopravy jsem 
v rámci nového koaličního uspořádání na rad-
nici opustil a v mé kompetenci zůstává nadále 
rozpočet, finance a nově využívání evropských 
fondů. Jelikož problematika rozpočtu a financo-

vání prolíná všemi oblastmi, veškerým děním na 
radnici, mám možnost tvorbou a dislokací zdrojů 
napomoci uskutečnění dosud nezrealizovaných 
plánů. Městská část v současnosti může těžit 
z toho, že má mimo dotací další dodatečné pří-
jmy z prodeje bytů, ale je nutno myslet na zadní 
kolečka, kdy tyto příjmy budou vyčerpány. Proto 
bych chtěl toto volební období využít k tomu, 
abych připravil hospodaření městské části na 
dobu, kdy - jako v minulosti - bude muset vysta-

Otázky pro zastupitele… 
…Mgr. Bořka Černovského (HLŘ)

nou cestou - nadefinovala velký počet dotačních 
titulů, což je nepřehledné a administrativně 
komplikované. Jiné státy EU vystačí s několi-
ka operačními programy, my jich máme celkem 
dvacet šest. Se žádostmi o dotace z operačních 
programů je spojena obrovská byrokracie a sto-

hy papírů. Mým úkolem v této oblasti 
bude napomáhat zvládnutí této specific-
ké oblasti administrativy a vytváření co 
nejlepších podmínek pro to, abychom při 
získávání dotací byli co nejvíce úspěšní.

Co říkáte na názor, že se v Řepích re-
konstruuje zbytečně moc dětských 
hřišť a že v budoucnu nebudou pro-
středky na jejich údržbu?
Údržba hřišť nestojí miliony, jedná se 
o desetitisíce, maximálně statisíce, když 
vezmeme v úvahu vícenáklady s odstra-
ňováním škod způsobených vandalis-
mem. Podaří-li se zrealizovat rozšíření 
kamerového systému na posílení ochra-
ny veřejných prostor, pak by se škody 
páchané vandaly měly minimalizovat 
a údržba hřišť rozhodně nebude polož-
kou, která by v budoucnu významněji 
zatížila rozpočet městské části. 

Kde jste působil před vstupem do po-
litiky?
Před svým příchodem na řepskou radnici 
jsem více než 15 let pracoval v soukro-
mém sektoru v oblasti ekonomie a účet-
nictví, v pozicích jako finanční manažer, 
hlavní účetní nebo vedoucí ekonomické-

ho úseku. Do komunální politiky jsem aktivně 
vstoupil v roce 2001, kdy jsem se zúčastnil pro-
jektu zapojení řepské veřejnosti do regenerace 
panelového sídliště.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

čit s omezenými dotacemi. Chtěl bych provést 
posouzení využívání finančních prostředků, 
hospodárnosti jednotlivých odborů a analyzo-
vat případné rezervy a na jejich základě začít 
výrazněji šetřit.
Při získávání financí z evropských a jiných fondů 
se Česká republika dle mého názoru vydala špat-
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Je s podivem, že se z dokumentace EIA v průbě-
hu času vytrácí její podstata a cíl: Objektivní po-
rovnání předložených a pojmenovaných variant 
(jiné se hodnotit ani navrhovat v dokumentaci 
nemohou) ve vztahu k životnímu prostředí da-
ného místa, tedy objektivní posouzení dopadu 
stavby na životní prostředí a jeho složky, mimo 
jiné tedy i na občany, kteří území obývají. Zásad-
ní (někdy až protichůdné) změny ve vyjádřeních 
některých úředníků umožňují uvažovat o jejich 
neobjektivitě a vlastní, zákonem jasně stanove-
ný proces, dehonestují.
Když jsem se 20. února 2006 písemně vyjádřil 
k materiálu Posuzování vlivů na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení 
k záměru zařazenému v kategorii I – „Břevnov-
ská radiála – č. 7553“, následně 28. dubna 2009 
také k materiálu Dokumentace EIA, předložil 
jsem své stanovisko i k dopracování dokumenta-
ce EIA této stavby 13. prosince 2010. 
Předpokládal jsem, že instituce, které se vyjád-
řily k původní dokumentaci, předloží stanoviska 
ve stejné dikci a v zákonem stanoveném termínu 
i k jejímu dopracování. A to proto, že dopraco-
vání dokumentace, které bylo zveřejněno 1. pro-
since 2010, jednoznačně nesplňuje požadavky 

Quo vadis, pražská dopravo?
Výstavba připravované Břevnovské radiály – sběrné komunikace celoměstského 
významu – trvale a výrazně ovlivní životní podmínky obyvatel v jejím nejbližším 
okolí, a to především po jejím zprovoznění. 

na dopracování kladené, jak byly uvedeny v ma-
teriálech, jenž vedly k rozhodnutí Ministerstva 
životního prostředí ČR (MŽP) v roce 2009 doku-
mentaci EIA k dopracování vrátit. Odhlédnu-li 
od nedodržení zákonných termínů k vyjádření 
celé řady subjektů (k 31. lednu 2011), překvapil 
především názorový obrat některých z nich:

Vyjádření odpovědných 
pracovišť MŽP
Absence vyjádření odboru odpadů a odboru 
ochrany vod k dopracované dokumentaci jen 
podtrhuje nezájem řešit odvodnění svahu sever-
ně od tělesa plánované Břevnovské radiály (BR), 
vliv motolských skládek uložených ve stejném 
svahu na Motolský potok v Motolském údolí. Je 
to velmi překvapivé, když uvážíme, že tyto dva 
odbory zaslaly svá stanoviska k předložené do-
kumentaci EIA v roce 2008. Dále vnímaví čtenáři 
dopracované dokumentace zjistí, že obsah a po-
žadavky ve stanovisku odboru ochrany ovzduší 
jsou po necelých dvou letech naprosto odliš-
né – v roce 2008 byl požadavek na dopracování 
dokumentace, v roce 2010 již tento požadavek 
chybí, i když dokumentace dopracovaná de fac-
to nebyla (většina odborných posudků pochází 

Už patnáct firem projevilo zájem aktivně se podílet na oživení výuky 
řemesel v Praze. Zapojily se do projektu ŘEMESLO ŽIJE!, jehož hlavním 
cílem je zkvalitnit výuku řemeslných oborů na pražských středních od-
borných školách.
O to, aby se výuka na tzv. učňovských školách co nejvíce přiblížila 
skutečným potřebám zvoleného oboru, usiluje Magistrát hl. m. Prahy 
společně s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy už od roku 2008. Sku-
pina expertů projektu pracuje na koncepci co nejužšího propojení škol 
a podniků, aby výuka řemesel děti nejen bavila, ale také aby je co nej-

lépe připravila na skutečný nástup do zaměstnání. 
Žáci základních škol, kteří si zvolí pro své budoucí po-
volání řemeslo, tak mají šanci, že díky projektu ŘEMESLO ŽIJE! bude 
jejich výuka probíhat v těsné spolupráci s podniky. Pražské firmy na-
víc už nyní avizují, že o mladé odborníky budou mít zájem. Do projektu 
se zapojily např. společnosti ČKD Group a.s., Globus ČR k.s., Pekárny 
Vodička s.r.o., Dálniční stavby a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, Me-
trostav a.s., Pražská plynárenská a.s., Unie kosmetiček i Cech malířů 
a lakýrníků ČR. Více informací: www.remeslozije.cz. -red-

Chcete mít doma mistra?

z roku 2008!) a naopak stanovisko obsahuje 
tvrzení balancující na hraně objektivity – příkla-
dem budiž konstatování snížení imisí na Slán-
ské v případě prokazatelného navýšení provozu 
o cca 22 000 automobilů/24 hodin ve variantách 
V1a a V3(!). Chápu, že vyjádření odboru udržitel-
né energetiky a dopravy pro jeho zrušení zřejmě 
nikdo jiný nenapíše. I když udržitelná doprava 
je přesně to, čeho se průchod BR naší městskou 
částí týká velmi podstatně.

Vyjádření pracovišť 
magistrátu
Překvapivý je posun ve vyjádření Odboru ochra-
ny prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, i když je 
zpracované stejným referentem. Ačkoliv závě-
ry zůstaly de facto shodné, jasně definované 
nejvýhodnější varianty pro jednotlivé úseky 
v připomínkách z roku 2008 z nejasných důvodů 
v dopracování dokumentace (2010) chybí. Je to 
překvapivé, když odborné studie zůstaly stejné 
a například věta o nejvýhodnějším řešení v naší 
městské části (tedy bez realizace propojení BR 
a Slánské) je vypuštěna. 
Považuji proto za nemožné, aby se zjevně a hru-
bě vadnou dokumentací (viz Stanovisko MČ Pra-
ha 17 z 15. prosince 2010), s řadou tendenčních 
a jasně neobjektivních stanovisek k dokumen-
taci některých odpovědných pracovišť a naopak 
odpovědnými a věcnými stanovisky subjektů ji-
ných (viz doručená stanoviska na MŽP k 31. led-
nu 2011, které jsme na základě naší žádosti z 25. 
ledna 2011 dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu 
na informace o životním prostředí od MŽP obdr-
želi) mohl proces EIA stavby č. 7553 Břevnovská 
radiála dále pokračovat.
Další vývoj budeme všichni jistě bedlivě sle-
dovat.
Informace o Břevnovské radiále najdete na 
http://www.repy.cz.

Text a foto: doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.,
zastupitel,

předseda komise pro Břevnovskou radiálu

Pozn. redakce: Dne 21. února 2011 ministerstvo 
životního prostředí vrátilo dokumentaci EIA na 
připravovanou stavbu č. 7553 Břevnovská radiála 
pro velké množství pochybení k dopracování. Po-
drobnosti příště.
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Obracím se na vás s prosbou o zřízení tzv. psí 
louky na sídlišti Řepy. Jak jistě víte, žije v této 
lokalitě značný počet psů. Každý rozumný maji-
tel respektuje v plném rozsahu vyhlášku o záka-
zu volného pobíhání psů na veřejných prostran-
stvích, a to nejen proto, že zákony je nutné 
respektovat, ale především z důvodu bezpečnosti 
nejen psa samého, ale i lidí kolem. I ten nejlépe 
vycvičený pes může zaútočit, zároveň i poslušný 
pes může znenadání vběhnout pod projíždějící 
auto. Chodíme tedy se psem na vodítku, máme 
ho pod kontrolou a zároveň litujeme, že se ne-
může volně proběhnout. Lid panelákový bohužel 
nevlastní zahrádky... Situace je stresující pro 
psa i pro člověka. Ideální řešení našla Městská 
část Praha 8, kde byla zřízena psí louka a pro vel-
ký úspěch se chystají další.
Jsem už v penzi, pejska jsem si pořídila jako 
společníka ve stáří a denně s ním prochodím 
sídliště křížem krážem. Žijeme zde bezmála 
30 let, a teprve nyní jsem poznala všechna zá-
koutí  našeho sídliště. Dobře vím, že mezi domy 
je spousta volných prostranství (a to především 
v odlehlých místech), kam chodíme jen my 
a naši čtyřnozí přátelé. Pár desítek metrů plotu, 
koš na exkrementy a pár laviček pro nás starší - 
a problém by byl navždy vyřešen. Psi by se mohli 
kdykoli volně proběhnout a jsem si stoprocent-
ně jistá, že v takovém prostoru by každý majitel 

po svém pejskovi uklidil, což se na ulici bohužel 
vždy nestává...
Na sídlišti, kde žije určitě pár stovek psů, je jis-
tě mnoho vhodných prostranství a zainvestovat 
do několika desítek metrů plotu určitě není zá-
vratná suma. Jsem připravena pomoci, mohu 
okamžitě s fotodokumentací vytipovat vhodné 
prostory… Pevně věřím, že nám i našim věrným 
psím kamarádům dokážete zlepšit podmínky pro 
život na našem sídlišti.

RNDr. Marie Jelínková

STOP CHŘIPCE
Bezplatná telefonní linka 800 292 500

Pondělí až pátek: 7–19 hodin

Děkujeme všem majitelům pejsků, kteří jsou tak 
ohleduplní, jako paní Ivana…

Foto: -akraj-

Potřebujeme  psí  louku?

Dotaz: Bylo by možné zřídit psí louku při Plzeň-
ské, za nově vybudovanými gabiony?

Zmiňovaná lokalita prošla v loňském roce roz-
sáhlou úpravou. Hlavním cílem realizovaného 
projektu bylo provedení zásadní revitalizace 
zeleně, snížení hladiny hluku před obytnou 
zástavbou a vytvoření zón tzv. izolační zeleně 
(protihlukový pás). Záměrem bylo vytvořit plo-
chu s přírodním parkovým charakterem. Výsad-
bou nové zeleně, která navazuje na stávající 
zeleň a s vhodným doplněním novými objekty 
(např. gabiony), bylo vybudováno celkově kul-
tivovanější prostředí pro aktivity obyvatel Řep. 
Celá akce byla financována  především z  rozpoč-
tu MČ Praha 17 s přispěním dotace Magistrátu 
hl. m. Prahy a daru Letiště Praha. Současně se 

městská část při převzetí díla zavázala, že plo-
chy budou využívány k účelům určeným projek-
tem a že o danou lokalitu bude pečovat a také 
zajišťovat jeho řádnou údržbu.
Oplocením konkrétního vymezeného území pro 
jiné potřeby by došlo ke znehodnocení provede-
ných parkových úprav a narušení způsobu péče 
o zeleň. Dále si myslím, že plochy zeleně, které 
navíc prošly výraznou a nákladnou revitalizací, 
by měly sloužit většině obyvatel a ne pouze 5 %  
populace Řep, tj. majitelům psů. Pro informaci 
uvádím, že v lednu 2011 bylo na území městské 
části oficiálně zaregistrováno 1 567 psů.  
Vytipováním vhodných lokalit pro vytvoření psí 
louky v katastrálním území Řepy se v budoucnu 
budeme zabývat. Prozatím se jeví jako nejvhod-
nější zelená plocha mezi ulicemi Žalanského 
a Žufanova, kterou nelze trvale využít pro rea-
lizaci dlouhodobějších projektů, a to z důvodů 
stavební uzávěry kvůli plánované Břevnovské 
radiále.
Podle našeho zjištění je však mezi pejskaři velmi 
mnoho těch, kteří nevodí svého miláčka na vo-
dítku, a tím si tedy vytváří tzv. psí louky všude.

RNDr. Milan Svítek,
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Co třeba při Plzeňské…

Jaký je váš názor?
Ztotožňujete se s názorem RNDr. Marie 
Jelínkové? Chybí vám v Řepích psí loučka? 
Máte nápad, kde by mohla být zřízena? 
Nebo si myslíte, že psí loučku nepotřebuje-
me? Pište na adresu redakce: 
redakce@repy.mepnet.cz.

Mistrovství Čech 
v silovém trojboji
V Základní škole genpor. Františka Peřiny 
v Socháňově ulici se bude 5. března konat 
již 19. ročník Mistrovství Čech v silovém 
trojboji! Soutěžit se bude v kategoriích 
ženy (od 47 do 84 kg) a muži (od 59 do 
120 kg a nad 120 kg).
Akce, kterou pořádá Sporting Apis ve spo-
lupráci s Městskou částí Praha 17, bude 
zahájena v 10 a potrvá pravděpodobně do 
16 hodin. -red-

Foto: -akraj-
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Pozvání do Mateřské školy 
Bendova 

Zápis do naší mateřské školy 
bude probíhat 

13. a 14. dubna 2011 od 10 hodin do 17 hodin
v oddělení Krteček, vchod z jižní zahrady.

Zveme rodiče s dětmi na návštěvu!
Pořádáme

Dny otevřených dveří 
Konají se ve středu 23. a 30. 3. 2011 

od 9.30 do 11 hodin a od 15 do 16.30 hodin. 
Prožijete den v naší školičce a podíváte se na program 

s dětmi, kterého se můžete zúčastnit. 
S sebou vezměte přezutí, ohlašte se vchodem pro návštěvy.

Prohlídka areálu MŠ od 11 a od 15 hodin.
Vchod pro návštěvy – budova MŠ Bendova 1/1123.

Více informací na www.msbendova.cz

Pozv

Co, kdy, kde
Pořádáte zajímavou kulturní akci nebo sportovní turnaj? Pozvěte na ně 
naše čtenáře! Řepská sedmnáctka je tu pro vás! 
Kontakt: redakce@repy.mepnet.cz, tel. 234 683 544, 720 524 688. Uzá-
věrka pro dubnové vydání je 10. března. -red-

Cyklisté, chybějí vámCyklisté, chybějí vám 
stojany na kola?stojany na kola?

Cyklisté, pokud v naší městské části postrádáte stojany na kola, 
dejte nám vědět! Vaše požadavky předáme Odboru životního prostředí 
a dopravy MČ Praha 17, který je vyhodnotí a instalaci stojanů zařídí.

Kontakt: redakce@repy.mepnet.cz, tel. 234 683 544.

Co by měly děti umět
Co by měly tříleté děti před nástupem do mateřské školy ovládat? Ne-
měla by jim dělat potíže sebeobsluha, jako je samostatné oblékání, 
používání lžíce, pití z hrnečku, obouvání by měly zvládnout s dopo-
mocí. Důležité jsou základní hygienické návyky – samostatné použí-
vání WC a mytí rukou. Plenky ani dudlíky do mateřské školy nepatří! 
Děti by také měly znát své jméno a příjmení.

Zápis do mateřských škol
Ve dnech 13. a 14. dub-
na 2011 bude probíhat 
ve všech řepských ma-
teřských školách vý-
dej přihlášek k před-
školnímu vzdělávání. 
Můžete navštívit Dny 
otevřených dveří jed-
notlivých škol, podí-
vat se na jejich pro-
fily, webové stránky 
a pak se rozhodnout, 
kam chcete své dítě 
přihlásit. 
Ráda bych rodiče upo-
zornila, že dítě se při-
jímá k předškolnímu 
vzdělávání, jehož cíle 
jsou vymezeny v § 33 
zákona č. 561/2004 
Sb., z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání 
skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytová-
ní péče. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku 
připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolní-
ho vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy. 
Podrobný přehled mateřských škol je na www.repy.cz v záložce školství.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí odboru školství a kultury

Foto: -akraj-
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Proč odmítáte medializaci? 
V roce 1990, bezprostředně „po sametu“, jsem 
zamkla dveře ordinace a pustila se do zakládání 
hospiců. Od začátku jsem medializaci odmítala. 
Pak jsem ale zjistila, že když chci něco prosadit, 
tak se jí neubráním. Ale vadí mi, když mi je připi-
sována nějaká zásluha, protože jsem přesvědče-
na, že v plném rozsahu platí věta: „Když na něco 
stačíme, je to od Boha.“ 

Kdy vás napadlo, že u nás chybí zařízení typu 
hospiců?
Asi v roce 1988 jsem se o existenci hospiců v An-
glii dočetla v samizdatové literatuře. Tiše jsem 
jim to záviděla. Ale tady se tehdy nedalo nic ta-
kového dělat. A když se pak dalo, hned jsem se do 
toho pustila. Měla jsem dva silné motivy - jednak 
jsem se celý život jako praktická lékařka setkáva-
la s rodinami, které upřímně chtěly svým blízkým 
dosloužit a z nějakého důvodu to nemohly zvlád-
nout – odborně, psychicky… Těm bylo potřeba 
pomoci. A pak mě už tenkrát strašilo, že jednoho 
dne může někdo vystartovat s nápadem, že po-
třebujeme euthanazii a starých nemocných lidí 
se zbavovat. Říkala jsem si, že musíme nabíd-
nout jinou alternativu – postarat se o lidi, aby 
umírali v klidu, smíření, bez bolesti.

Jak vnímáte současnou situaci?
Od začátku mi šlo o to, aby hospicové hnutí 
fungovalo i beze mne, snažila jsem se vychovat 
spolupracovníky a následovníky. Dnes máme po 
republice 14 lůžkových hospiců a snažíme se do 
legislativy probojovat domácí hospicovou péči, 
která by měla být základem. Řekla bych, že jsme 
uprostřed cesty – mnohé se podařilo, mnohé je 
ještě před námi.

Můžete vysvětlit, co je hospicová péče?
Ve chvíli, kdy lékaři přiznají, že vyčerpali všechny 
možnosti léčby směřující k uzdravení – většinou 
se jedná o pokročilá nádorová onemocnění – 
a konec života je neodvratný, tak nemá smysl 
pokračovat v aktivní a pacienta často zatěžující 
léčbě. Je potřeba to přiznat a tuto agresívní léč-
bu nahradit léčbou úlevnou, paliativní. Zname-
ná to zbavit pacienta pokud možno všech obtíží. 
Ale to je málo. Je potřeba se postarat o všechny 
jeho potřeby – nejen tělesné, ale i duševní, soci-
ální a také duchovní. 
Člověk v této situaci mnohdy velmi psychicky 
strádá, zvláště když nemá zaopatřenou rodinu. 
Velmi často se stává, že člověk na smrtelné po-
steli nepociťuje jako nejhorší svou nemoc, ale 
narušené vztahy v rodině, třeba to, že nekomu-
nikuje se svými dětmi, nebo že jeho děti mezi 
sebou mají nějaké sváry. To nemocného tíží da-
leko víc než rakovina, protože na fyzickou bolest 
máme účinné opiáty. Pokud se sestřičce podaří 

spojit rodinu dohromady 
a oni si plácnou „odpusťme 
si, co jsme si“, to je pak sly-
šet až nahlas, jak jim spadne 
kámen ze srdcí! Usmíření je 
duchovní potřebou. Potřeb-
né je také to, aby si člověk 
uvědomil, že jeho život měl 
smysl. To je většinou v našem 
zdravotnictví zanedbáváno. 
Při vizitě se zeptají, jaká byla 
teplota a zda byla stolice… 
V hospici je klientem nejen 
nemocný, ale i jeho rodina. 
I ta trpí. 

Pomáháte pozůstalým?
Třetina pozůstalých potře-
buje nějakou formu péče 
a pomoci. Smrt blízkého člo-
věka je bolavá ztráta, po níž 
následuje období truchlení. 
Čím více se dva lidé měli rádi, 
tím je to bolavější. Říkávám, 
že čím hezčí manželství, tím 
těžší vdovství. A naopak. Truchlení je proces, 
první rok bývá nejtěžší, pak bolest postupně 
přechází ve vzpomínky. Pomáháme pozůstalým, 
aby jejich truchlení probíhalo fyziologicky. Ne-
znám z hospiců případ, že by truchlení skončilo 
na psychiatrii. Truchlení ale patří k životu. Je 
dobré mít občas nějaké trápení. Člověka to učí 
milosrdenství, má pak větší pochopení pro bo-
lesti lidí kolem sebe. Mně se v roce 1975 zabila 
sestra v autě, bylo jí 31 let. To zasáhlo do mého 
života hodně. Člověk si v takové situaci velice 
rychle přerovná žebříček hodnot.

Onemocní-li těžce náš blízký, neumíme s ním 
o jeho nemoci mluvit. Chlácholíme ho slovy: 
„To bude dobré, neboj…“.
Lhaní je hrozná věc. Vhání pacienta do izolace, 
je to takové „spiknutí ticha“. Pacient si nemá 
s kým promluvit – a potřebuje to! Jsme na tom 
mnohem hůř, než generace našich babiček a pra-
babiček. Protože tenkrát se běžně během života 
mnohokrát setkávali se smrtí. Byly epidemie, 
velká dětská úmrtnost, takže je to tolik neděsi-
lo. A tenkrát se umíralo především doma! Za po-
sledních padesát let bylo umírání vytěsněno za 
bílou plentu. Lidé znají smrt jen z médií, z tele-
vize, kde se neukazuje normální klidné umírání, 
kdy se člověk „dospí“ ke smrti. A také se domní-
vám, že je na vině ateismus. I když si myslím, že 
většina lidí věří - otázka je, komu a čemu. Lidé se 
bojí neznámého. A pokud si představují, že smrt 
je konec, tak se jim nedivím. Já osobně se těším. 
Představuju si to tak, že projdu bránou, a padnu 
Pánu Bohu rovnou do náruče… 

Jsme uprostřed cesty
Prosbě redakce Řepské sedmnáctky odolávala MUDr. Marie Svatošo-
vá, zakladatelka hospicového hnutí u nás, téměř dva roky. Následující 
rozhovor je tedy jakýmsi naším malým vítězstvím. ☺

Až budete jednou umírat, koho byste chtěla 
držet za ruku?
Rozhodně bych chtěla, aby to byl někdo, kdo 
by mě byl schopen posilovat ve víře. Jinak to 
neplánuju. Jak to bude, tak to bude. Doufám, 
že mne kolegové nenechají trpět. Prostředky  
ke zvládnutí bolesti dnes jsou. Podstatné je, aby 
měl člověk aspoň jakž takž čistý stůl, srovnané 
vztahy s lidmi, vztahy s Bohem, pocit, že nežil 
marně, že udělal, co bylo v jeho silách. Pak se 
umírá klidně.

Nyní jste napnula síly jiným směrem…
Uvědomuju si, jak mnoho lidí je na prahu smrti 
nepřipraveno. Začala jsem se proto podílet na 
organizaci kurzů Alfa. Jde o osvědčenou meto-
diku, základy křesťanství pro lidi, kteří zjišťují, 
že je konzum nenaplňuje, začínají se rozhlížet 
kolem sebe a hledají smysl svého života. Jde 
o takovou „ochutnávku“ křesťanství, bez nátla-
ku, v naprosté svobodě, na základě vztahu host 
a hostitel, ne žák a učitel! Během cyklu, což je 
dvanáct večerů, se dozví základy. Myslím, že to 
patří k všeobecnému vzdělání. Tady v Řepích pro 
kurzy máme díky boromejkám úžasné podmín-
ky. Setkání začínají společnou večeří, hrajeme 
na kytaru, následují promluvy na určité téma, 
pak s účastníky hovoříme ve skupinkách. Jeden 
kurz zahajujeme teď v březnu, další budeme po-
řádat na podzim. Zájemci se mohou obrátit na 
Mgr. Davida Žofáka, tel.: 603 894 989.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

MUDr. Marie Svatošová (68) uspořádala na dva tisíce přednášek na 
téma Hospice a umění doprovázet, vydala 12 knih, nyní organizuje 
kurzy Alfa.

Foto: Jolana Maršíková
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Bylo to úžasné
Když je zima a sníh, tak proč nejet na hory 
a nenaučit se nebo nezdokonalit se v lyžování, 
řekli si učitelé tělesné výchovy v Základní škole 
Laudova a zorganizovali pro žáky 3. až 8. tříd 
ozdravný pobyt v Krkonoších na Benecku s lyžař-
ským výcvikem.
Starší žáci se věnovali sjezdovému lyžování a bě-
žeckému výcviku. Mladší děti měly program zim-
ní školy v přírodě zpestřen nejen lyžováním, ale 
i snowtubingem a hrami na sněhu i v klubovně.  
Hodnocení pobytu jsme nechali na dětech. 
Vítek: Na školu v přírodě jsem se těšil, každý den 
jsme lyžovali u chaty. Nikol: Bavily mě závody 
na lyžích a klouzácích. Míša: Bavily mě i večerní 
etapové hry, naše družstvo se jmenovalo Lední 
medvědi. Linda: Paní učitelka nám několikrát 
přichystala překvapení, třeba snowtubing. 
Luka: Já jsem hodně padal, ale druhý den jsem 
se naučil lyžovat. Poslední večer jsme měli py-
žamovou párty. Bylo to smutné, když jsme se 
loučili, ale jinak to bylo úžasné! 

Mgr. Jana Štěpanovská, 
ZŠ Laudova

Podpořili 
opuštěná zvířata
Ve školní družině Základní školy genpor. Františ-
ka Peřiny proběhla v lednu 2011 sbírka starých 
autolékárniček a jiných potřebných předmětů 
pro opuštěná zvířátka v útulku v Kladně. Velmi 
nás překvapilo, kolik dětí a rodičů se do sbírky 
zapojilo. Všem moc děkujeme.

Vychovatelky školní družiny

Podle časového harmonogramu probírají sed-
mé třídy v lednu ptáky. Využili jsme nabídky 
Lesů hlavního města Prahy a z celoročního 
projektu PTAČÍ SVĚT vybrali Zimní pozorování 
ptáků na Vltavě. Interaktivní výuka ve škole 
je sice zajímavá, ale není nad přímé pozo-
rování živých ptáků v přirozených podmín-
kách. Již první chvíle děti nadchly, protože 
na nabízené pečivo se k nám připojilo velké 
množství labutí, kachen a racků. Následovala 

Dopoledne v ptačím světě

Foto: Ing. Iveta Javůrková

Interaktivní výuka ve škole je sice zajímavá, ale není nad přímé pozorování…

cesta přívozem, která se vůbec nepodobala 
cestování v uzavřené přeplněné tramvaji. Na 
Střeleckém ostrově děti pozorovaly daleko-
hledem kormorány a na závěr se v chladném 
počasí zahřály při hře, která prověřila jejich 
znalosti.
Akce se 26. a 28. ledna účastnili žáci obou 
sedmých tříd.

Ing. Iveta Javůrková,
ZŠ Jana Wericha

Základní škola 
Jana Wericha
oznamuje:

Ve školním roce 2011/2012 
bude na ZŠ Jana Wericha otevřena 

ve 3. ročníku třída s rozšířenou 
výukou cizích jazyků. 

Přijímací zkoušky se budou konat 
ve středu 6. dubna 2011. 

Přihlášky naleznete na webových 
stránkách školy 

www.zs-jana-wericha.cz. 

Případné další informace 
vám poskytne zástupce ředitelky 

Mgr. Václav Soukup, tel.: 235 314 162.
Žáci ZŠ Laudova se zúčastnili rekordního pokusu  o sestavení největší galerie znaků měst a obcí ČR vy-
robených z tříděného odpadu, který byl zaevidován Českou databankou rekordů. Celkem bylo vyrobeno 
1 025 znaků. Více informací na: www.znakymestaobci.cz.  -red-

Foto: Z archivu ZŠ Laudova
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4 otázky pro…
… MgA. Evu Kováříkovou,
učitelku zpěvu v ZUŠ Blatiny
Převážnou většinu své profesní dráhy jste působila jako operní sólist-
ka. Jak vzpomínáte na svá divadelní angažmá?
Na časy svého angažmá u divadla v Opavě, Ostravě a v Plzni vzpomínám 
radostně a šťastně. Život u divadla stál za to! Nastudovala jsem celkem 
83 rolí a odzpívala 1127 představení. Celý život u divadla jsem byla zvyklá 
každodenně se svědomitě připravovat na studium rolí a všechna předsta-
vení.

Která role se vám zapsala nejhlouběji do srdce?
Káča ve Dvořákově opeře Čert a Káča. Tato krásná role mě provázela po celý 
můj divadelní život. Byla to první role mého prvního angažmá v Opavě, 
poté jsem ji zpívala v Ostravě, Olomouci, v Plzni a v Praze – v někdejším 
Smetanově divadle, dnes Státní opeře Praha, a velmi často také na scéně 
Národního divadla. Celkem jedenadevadesátkrát!
S radostí a nadšením žiji i svůj současný profesní život a myslím, že jsem 
v pravou chvíli z divadla přesedlala na činnost pedagogickou. Své umě-
lecké zkušenosti předávám mladé generaci v řepské Základní umělecké 
škole Blatiny a v Soukromé umělecké škole v Králově Dvoře. Také dnes se 
každodenně naplno věnuji přípravě a výběru repertoáru pro svých šedesát 
žáků. Na všechna koncertní vystoupení musíme být vždy bezvadně připra-
veni. Jsou to takové školní premiéry a kritickými diváky a posluchači jsou 
nejen rodiče, ale i přátelé a nejširší publikum. Je to práce náročná, ale 
radostná.

Pedagogicky jste sice působila už na ostravské konzervatoři, ale byla 
jste připravena na nejmladší pěvecké adepty?
Po odchodu z divadla jsem žádné dětské písně a skladby v zásobě neměla. 
S manželem navštěvujeme koncerty, soutěže, semináře a knihovny, kde 
vyhledáváme vhodný repertoár. Manžel, varhaník a klavírista se specia-

Foto: -akraj-

Vystoupení dívčího komorního pěveckého sboru pod vedením MgA. Kováří-
kové se stávají tradiční součástí mnoha řepských akcí.

lizací na taneční hudbu, mi v práci velmi pomáhá. Ke všem vybraným pís-
ním a skladbám komponuje krásné rytmické a instrumentální doprovody. 
S dětmi jsem od roku 2008 nastudovala 56 sólových pěveckých skladeb, 37 
děl pro pěvecký sbor a 26 skladeb s komorním sborem. Celkem jsme měli 
29 koncertních vystoupení. 
V Řepích se stala vystoupení dívčího komorního pěveckého sboru pravidel-
nou součástí zdejších tradičních akcí - např. oslav jubilantů, koncertů při 
rozsvěcení vánočního stromu nebo Babího léta.

Vyučujete spíš k radosti ze zpěvu nebo pro profesionální dráhu?
Mým cílem je probouzet v dětech lásku k hudbě, hudbou kultivovat duši 
mladého člověka, naučit děti poslouchat hudbu a pěkně zpívat. Protože 
kdo zpívá, je šťastný.

Mgr. Petr Dvořák

Pro děti s dyslexií
Špatný prospěch, nechuť ke škole, zhoršené  
chování, psychomotorický neklid - to je jen 
zlomek problémů, se kterými se  musí potýkat děti (a tím i jejich rodi-
če), u nichž byla diagnostikovaná porucha učení.
Ne vždy bývá řešením integrace dítěte v běžné třídě a tzv. úlevy, kte-
rých se těmto dětem často dostává. Motivací rozhodně nebývají ani 
věty typu: „Já ti tu čtyřku teda dám, když jsi ten dyslektik.“ Pokud 
není porucha učení – dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a dysortogra-
fie – včas diagnostikována a kompenzována, dochází u dětí k výrazné 
demotivaci a stagnaci.
V Řepích v ulici U Boroviček čp. 1 sídlí Základní škola pro žáky se 
specifickými poruchami učení, která děti se zmíněnými specifickými 
poruchami učení vzdělává. Výuka zde probíhá podle nového vzdělá-
vacího programu. Velkou výhodou je práce v malých kolektivech – ve 
třídě je maximálně 12 dětí. K žákům je přistupováno individuálně.
Při výuce jsou používány specializované výukové programy, pracovní 
sešity a pomůcky. Na škole probíhají individuální reedukace (nápra-
vy), vedené speciálními pedagogy. V návaznosti na poskytovanou 
péči a podporu je všem žákům nabízeno bezplatné doučování hlav-
ních předmětů. Žákům vyžadujícím nadstandardní specializovanou 
péči bývá v rámci doporučení pedagogicko–psychologické poradny 
přidělen asistent pedagoga. Škola nabízí také možnost vzdělávat se 
podle individuálního vzdělávacího programu. 
Podrobné informace o této škole najdete na: www.borovicky.cz.

Bc. Bára Svobodová

ZŠ Jana Wericha
Praha–Řepy, 
Španielova 19/1111

pořádá od 8. 3. do 10. 5. 2011

kurz pro budoucí prvňáčky

SEZNÁMENÍ  SE  ŠKOLOU
Bezplatný kurz proběhne v 10 lekcích vždy v úterý 
od 14 do 15.45 hodin v budově školy. 
Na kurz se není nutné předem přihlašovat.
Sraz dětí je před školou před 14. hodinou. Děti, 
které navštěvují MŠ Bendova nebo MŠ Pastelka, 
budou po dohodě s rodiči a vedením MŠ přivedeni 
pracovníky školy z MŠ před 14. hodinou do budovy 
školy.

Bližší informace na webových stránkách školy 
nebo na tel. 235 314 362, 235 314 162.
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Malá ohlédnutí
Vážení čtenáři, v poslední době se na mne mnoho z vás obrátilo s dota-
zy typu:  Kdy a kde stával ten či onen dům, statek, kde byl onen rybník 
a jak to vlastně v našich Řepích před lety vypadalo. Proto se v dalších 
vydáních Řepské sedmnáctky budeme věnovat místům a stavbám, kte-
ré již z mapy Řep vymizely.

Kde bydlel Babinský
Zahradní domek, který vidíte na snímku, stával téměř do 80. let minulého 
století v zahradě dnešního Domova sv. Karla Boromejského, který starou-
sedlíci nazývají klášterem boromejek. 

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Vodou z tohoto rybníčku Václav Babinský zaléval klášterní zahradu.

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Klášter vznikl v roce 1861 jako součást původně nově zřízeného léčebné-
ho ústavu pro nalezené děti. Zároveň se stal zázemím a pracovním půso-
bištěm legendárního loupežníka Václava Babinského, který zde pracoval 
na sklonku svého života jako zahradník. Mylně je tento domek spojován 
s jeho posledním bydlištěm. To se ve skutečnosti nacházelo v dnes již také 
ne existujícím domě čp. 20 v ulici Žalanského – ale o tom někdy příště. 
Tento zahradní domek prošel několika opravami a ještě v 60. až 70. le-
tech minulého století v něm bydleli zaměstnanci tehdejšího Výzkumného 
ústavu, který po znárodnění a v době totality v domově sester boromejek 
sídlil. 
Součástí klášterní zahrady byl potok, krásná jezírka a v těsném dosahu 
zahradního domku byl také hezký malý rybníček. Ten z mapy Řep vymizel 
současně s ostatními rybníky kolem roku 1968. Jeho původní místo zde 
ještě dnes dokladují velké vrby rostoucí ve zmiňované zahradě.
Letos uplyne 150 let od vzniku zahradního domku i založení rybníčku. Pro 
zajímavost: Před stopadesáti lety – v roce 1861 – slavil Václav Babinský své 
propuštění z dvacetiletého žaláře. Jaroslav Hájek, zastupitel

Fotbalisté pokračují 
v přípravě
• A mužstvo
Jak jste si mohli přečíst v únorovém vydání Řepské sedmnáctky, zahá-
jili jsme zimní přípravu 15. ledna. Herní přípravou je účast v zimním 
turnaji WEBER CUP II. pořádaném SK Aritmou.
Výsledky:
1. kolo: 23. 1. – Řepy v. Bílá Hora 2:4 (1:1). Hned v úvodu utkání 
zahrával rohový kop Horák, v pokutovém území se výborně orientoval 
Orság a vedli jsme 1:0. Soupeř do poločasu, po chybě v naší obraně, 
vyrovnal a ve II. poločase se po chybě našeho brankáře dostal do ve-
dení. Také Bílá Hora vytvořila v obranné fázi hrubou chybu a Orság ji 
potrestal, 2:2. Bílé Hoře se podařilo v dalším průběhu zápasu vstřelit 
třetí branku a v samotném závěru soupeř potrestal naši hodně ote-
vřenou hru.
2. kolo: 30. 1. – Č. Újezd v. Řepy 1:1 (1:1). Výkon našeho mužstva byl 
velkým zklamáním. Místy až drtivá převaha nám nebyla nic platná. 
Naprosto jsme zklamali v útočné fázi, chyběla přesná finální přihráv-
ka a střelba. Naši branku dal Kodera z Dobříče, který u nás hostuje.
3. kolo: 5. 2. – Řepy v. Mníšek 5:2 (4:1). Tentokráte jsme se v útoč-
né fázi prosadili. Některé akce byly velmi pohledné. Branky: Zita – 2, 
Pechr – 2, Kaiser.
• B mužstvo
ZT Zličína – memoriál Petra Merty. 2. kolo: 16. 1. – Braník dor. v. Řepy 
B 4:2 (1:0). Branky Zita  2 (1 pokutový kop).
• Starší dorost
ZT Loko Vltavín. Výsledky: Bohnice–Řepy 7:0 (3:0), Řepy–Bohemians 
1:14 (1:6) – branku dal Koca, Řepy–Březiněves 2:3 (1:1), oba góly 
vstřelil Guttenberg.
• Starší žáci
ZT na Zličíně – Eurovia Cup. Ani ve třetím zápase se nepovedlo našim 
klukům bodovat a prohráli s juniorkami Slavie 0:1 (0:0).
Rozlosování mistrovských zápasů
A-Tým: 1. B třída, skupina A, sobota 26. 3. v 15 hodin – Zličín–UMT, 
Řepy–Košíře
B-Tým: 2. třída, skupina A, neděle 27. 3. v 15 hodin – Děkanka, 
Nusle–Řepy
St. dorost: 1. třída, skupina A , neděle 27. 3. v 10.30 hodin – Zličín–
UMT, Řepy–Admira Praha Milan Rosenbaum

Výzva Národního muzea
Národní muzeum se obrací k veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru 
dokumentů, fotografií a předmětů vztahujících se k tématu parla-
mentních voleb v českých zemích ve 20. století, konkrétně v letech 
1918 –1992. 
Artefakty budou využity na výstavě s názvem VOLBY, jež se bude konat 
v Národním památníku na Vítkově ve druhé polovině roku 2011. Poslé-
ze budou uloženy v depozitářích Národního muzea a budou přístupné 
pro badatele i pro využití na dalších výstavách. 
Darovat můžete například volební urny, slavnostní výzdobu vo-
lebních síní, odznaky a další předměty spojené s konáním vo-
leb i s předvolební kampaní, volební letáky, „lidovou tvoři-
vost“, karikatury, „ilegální“ tisky, texty básní a písní nebo 
i dobové fotografie všech aktivit spojených s konáním voleb. Sbírka 
nemá časově omezenou platnost, předměty a věci je možné darovat 
kdykoliv. Kontakt: Mgr. Tomáš Bursík, Národní muzeum, Oddělení 
novodobých českých dějin, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, 
e-mail: tomas_bursik@nm.cz, tel. 222 781 676, 725 371 054.

-red-
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V sobotu 22. ledna uspořádala Společnost 
pro obnovu řepských tradic svůj tradiční Velký 
řepský bál. Králem a královnou plesu se stali 
Iva a Zdeněk Hrdinovi. Předvedli prý úžas-
ný jive, který porotu doslova uchvátil (zleva 
Marie Černovská, Bc. Václav Krása a Ing. Ma-
rie Vaicová). Máte-li někdo publikovatelnou 
fotografii zachycující krále s královnou, 
zašlete ji do redakce, rádi ji otiskneme 
(redakce@repy.mepnet.cz). -red-

Foto: Mgr. Bořek Černovský

Zimní hosté
Již jen krátká doba zbývá a na příštích sedm 
měsíců nás dočasně opustí elegantní černí ptáci 
s fialovým leskem opeření – havrani polní, aby 
se vydali zpět do hnízdišť ležících v nížinách Pol-
ska, Běloruska, Ukrajiny a do Povolží. 
Havrani jsou mimořádně inteligentní ptáci, vel-
mi společenští při přezimování i na hnízdních ko-
loniích. Ve městě hledají potravu hlavně v době, 
kdy jsou pole pod sněhovou pokrývkou nebo 
zamrzlá. V přírodě se živí převážně rostlinnou 
potravou a bezobratlými živočichy, ale v zimních 
měsících jsou vděční za vše poživatelné, co jim 
blízkost konzumní lidské společnosti nabízí. 

Zvláště populární jsou mezi havrany odhozené 
svačiny školáků. Havrani jsou sběrači na otevře-
ných plochách, nikdy se neodváží usednout na 
okno, balkon nebo provést inspekci odpadko-
vých kontejnerů. Zimující havrani a kavky vždy 
přenocují společně mimo město. Asi dvě hodiny 
před setměním odlétají desetitisíce těchto ptá-
ků na společné nocoviště do blízkosti Kralup nad 
Vltavou. 
A jak je to s havrany a vránami? Jsou to zcela 
rozdílné zoologické druhy, odlišitelné podle 
vzhledu i chování. Vrány se v českých městech 
nevyskytují. Mají opeření nad zobákem, přilé-
havé peří nad běháky, působí zakulaceným do-
jmem a lesknou se do purpurova. Havrani mají 
přesahující „kalhotky“, šedavou lysinu nad zo-
bákem (pokud jsou starší dvou let) a kovově fia-
lový nádech. Silueta havrana je jakoby úsporně 
načrtnuta několika ostrými tahy pera. 
Pokud by se někomu stýskalo po havranech, 
může je v Praze pozorovat na několika místech 
i mimo zimní období. Nejblíže k Řepím hnízdí ha-
vrani v parku u Písecké brány. Potravu létají sbí-
rat také na otevřené travnaté plochy u Ladronky 
a na Vypichu. Nejsou to ale vůbec stejní havrani, 
které potkáváme ve své blízkosti po pět šeda-
vých zimních měsíců, ti k nám přilétají hnízdit 
z jihozápadní Evropy.

Lucie Brejšková
Foto: Ivan Dudáček (www.ptaci.net)

Uličník • Uličník • Uličník
Španielova
Asi dlouho bychom hledali obyvatele řepského sídliště, který by ne-
znal Španielovu ulici. Málokdo už ale ví, že Otakar Španiel (1881–1955) 
byl český sochař, řezbář a medailér. Věnoval se i bustám, proslul reliéfní 
tvorbou. Byl jmenován profesorem Uměleckoprůmyslové školy v Praze a 
posléze Akademie výtvarných umění. Od impresionismu přešel ke klasic-
kému pojetí. Za nacistické okupace byl vězněn v koncentračním táboře.
V ulici, vinoucí se jako had mezi panelovou zástavbou horního řepského 
sídliště, stojí největší škola v Řepích - Základní škola Jana Wericha, nedáv-
no zrekonstruovaná Základní umělecká škola Blatiny a v čp. 1280 sídlí ně-
kolik odborů Úřadu městské části Praha 17 – např. odbor výstavby, odbor 
živnostenský a odbor územního rozvoje a investic.

Jan Bösser

Řepská zákoutí

Místo vzpomínky
Tentokrát vás zavedu na pietní místo poblíž řepského hřbito-
va v Žalanského ulici. Tři zdejší pomníky mají každý svou historii.
Největší pískovcový pomník, uctívající padlé hrdiny z 1. světo-
vé války, stával původně v parčíku v Žalanského ulici – přibliž-
ně v místě, kde ústí Kristiánova ulice. Na nynější místo byl pře-
stěhován koncem 50. let minulého století. V té době zde byl 
umístěn prostřední pomníček připomínající hrdiny 2. světové války.
V roce 1990 ještě přibyla deska na paměť por. Aloise Starého, který 
padl při Květnovém povstání v roce 1945 (6. 5.). Pamětní deska byla 
původně umístěna na budově tehdejšího národního výboru (hotel Na 
vyhlídce). Protože dům musel ustoupit rozšíření Slánské ulice, musela 
být přemístěna i deska.

Text a foto: Jan Bösser Foto: -akraj-
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*  NOVÁ NABÍDKA! Zumba – aerobní cvičení pro ženy 
na latinskoamerické rytmy (30 Kč za lekci)

*  NOVÁ NABÍDKA! Bicí nástroje – i pro začátečníky 
(1 800 Kč)

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

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

*  Hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let
*  Keramika – pro děti od 1. třídy a dospělé
*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let (1 200 Kč)
*  Šikulky – výtvarná výchova – od 2 let (1 000 Kč)

KURZY ve školním roce 2010–2011
*  Ťapka – turistický oddíl – pro děti od 5 do 7 let
*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední program 

pro děti od 2 let (100 Kč/dopoledne)
*  Angličtina, němčina (různé stupně pokroči losti) – 

pro dospělé (1 500 Kč)
*  Počítače a internet – pro dospělé i úplné začáteční-

ky, vhodné i pro seniory (1 200 Kč)
*  Jóga – pro děti od 1. třídy a pro dospělé – různé stup-

ně pokročilosti (500 Kč děti, 1 200 Kč dospělí)
*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé
*  Cvičení pro děti – od 4 do 7 let (500 Kč)
*  Cvičení pro samotné kluky – okolo 4 let (500 Kč)

*  Aerobik a gymnastika pro dívky – od 7 do 15 let
*  Cvičení pro rodiče s dětmi – od 2 let (600 Kč)
*  Cvičení po ženy – bossu, aerobik, step-aerobik, 

kalane tika (30 Kč za lekci)
*  Akrobatický rock'n'roll – pro děti 5–12 let

ZÁPISNÉ: 40 Kč za osobu – platba v hotovosti přímo 
při zápisu

KURZOVNÉ: Uvedené ceny jsou za školní pololetí, po-
kud není uvedeno jinak. Platí se bankovním převodem 
nebo složenkou A na účet.

ZÁPIS: pondělí až pátek, vždy 13–18 hodin

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

Socháňova 1221, Řepy • tel.: 235 311 791

Pozvání do Klubu 17
Z březnového programu nízkoprahového zařízení Klub 17 v Socháňo-
vě ulici vybíráme: 
9. 3. – Výroba zvířátek z papíru, 11. 3. – Karikatura vlastní osoby, 
16. 3. – Bowling v Mantě, 18. 3. – Disco, 22. 3. – Glazování keramiky, 
23. 3. – Jarní výzdoba klubu, 25. 3. – Hry na zahradě (podle počasí).

Vstup zdarma! -red-

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

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

Březen a začátek dubna v DDM:
Sobotníky: Klubová odpoledne pro mládež od 12 let. Nintendo Wii, 
kulečník, šipky, PC, hry, internet, muzika... Vstup volný. Soboty dle 
rozpisu na www.ddmp6.cz, od 14 do 18 hodin, klub Šestka.
3. 3. Když velcí byli malí a malí jsou už velcí: Komponovaný pořad 
k 55. výročí DDM. Vstupenky v DDM. Od 18 hodin, sál Na Marjánce 
v Břevnově.
13. 3. Hliněná neděle aneb Březen – do keramické dílny vlezem 
a vytvoříme z hlíny velikonoční dekorace. Od 10 do 12 a od 12 do 14 
hodin, keramická dílna. Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 150 Kč 
pro studenty do 26 let a 200 Kč pro dospělé. Přihlášky předem na tel. 
235 323 333.
18. 3. Klubová výtvarná dílna: Decoupage – ubrousková technika. 
Přijďte si vyzkoušet zajímavou techniku zdobení. Pro návštěvníky 
klubu, vstup 30 Kč. Od 15.30 do 17.30 hodin, Klub Šestka.
19. 3. Keramická sobota: Info viz 13. 3.
26. 3. Divadlo v DDM: Dešťová víla – představení divadla DAMÚZA. 
Pro děti od 3 do 100 let. Vstup děti 10 Kč, dospělí 40 Kč. Od 15 hodin, 
sál DDM.
2. 4. Jarní turnaj: Stolní fotbal, šipky a stolní tenis. Registrace: 
13.30–14 hodin, klub Šestka. Mgr. Jana Němcová

Výstava se nekonala
V minulém vydání zpravodaje jsme vás v článku pod titulkem Fotolovy 
pozvali na výstavu do Dobré kavárny v Makovského ulici. Začátkem úno-
ra však do redakce doputovala zpráva, že se výstava nekonala, neboť zde 
původní nájemci ukončili svou činnost.  -red-

Pro chytré a nadané
Možnosti otestovat IQ svých potomků využili během Dne otevřených dveří 
v Mensa gymnáziu, o. p. s. nejen rodiče řepských dětí. Ve středu 19. ledna 
se do Španielovy ulice – budovy ZŠ Jana Wericha, kde od podzimu sídlí 
toto osmileté gymnázium – sjeli zájemci i ze vzdálenějších koutů Prahy. 
Přáním dětí bylo dosáhnout v testu IQ 130, což je bude opravňovat k přijetí 
ke studiu na toto gymnázium, anebo bude výhodou při zkouškách na jiné 
školy tohoto typu.
Mensa gymnázium, o. p. s., dříve Osmileté gymnázium Buďánka, se pyšní 
tím, že je jediným víceletým gymnáziem v republice, které se programo-
vě zaměřuje na vzdělávání nadaných studentů. Bylo založeno v roce 1993 
rodiči nadaných dětí, zřizovatelem se později stala Mensa ČR. V čele školy 
již čtvrtým rokem stojí Mgr. Magda Kindlová: „Podmínkou přijetí na naše 
gymnázium je IQ nad 130, testy provádí sám zřizovatel.“

Práce s velmi chytrými a nadanými žáky má svá specifika. „Často jde 
o studenty nadané jednosměrně,“ vysvětluje Mgr. Kindlová a pokraču-
je: „v předmětech, které mají rádi, by se takříkajíc rozkrájeli. Proto jim 
ve vyšších ročnících mimo jiné zprostředkováváme spolupráci s pedagogy 
z vysokých škol a vědeckými pracovišti. Na druhé straně se snažíme malin-
ko snížit nároky v předmětech, které nejsou jejich profilové. Je náročné 
skloubit, když se v jedné třídě sejdou například vynikající matematik, vý-
borný fyzik a student nadaný jazykově. Proto máme v našich třídách maxi-
málně 18 až 20 studentů.“ 
Absolventi tohoto gymnázia prý nemají problémy s přijetím na jakoukoli 
vysokou školu. „V loňském roce to bylo 146 % studentů. Někteří byli přijati 
na dvě i tři školy,“ chválí své studenty ředitelka. 
Více informací o tomto gymnáziu najdete na www.mensagymnazium.cz.

-akraj-

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

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

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

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• AUTOSERVIS VRÁNA, Masarykova 295, Rudná. Servis vozů všech 
značek, www.autovrana.com. Tel.: 311 670 198, 603 117 059

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

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

• Vyměním obecní dvougenerační 4+1+L v Řepích za dva byty
2+kk. Tel.: 607 109 609

BYTY

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

• Pronajmu dlouhodobě řadovou garáž v horních starých Řepích, 
poblíž ul. Opuková a bikrosu. Tel.: 606 880 158

• Prodám hrobku v Řepích.  Tel.: 723 329 910

OSTATNÍ

INZERCE

Ruzyně
Vážení čtenáři, v lednovém vydání zpravodaje jsme vám slíbili novou 
rubriku a „sliby se maj plnit“, jak se zpívá v jedné písni. Nuže začínáme 
s novou sérií článků, občasnou rubrikou, kterou jsme nazvali Za hum-
ny. Seznámíme vás se současnými, ale i bývalými obcemi sousedícími 
s naší městskou částí, či s těmi, které leží v nejbližším okolí. 

Název mnoha obcí naší republiky v nás vyvolá určitou představu: Plzeň – 
pivovar, Motol – nemocnice, Bohnice – psychiatrická léčebna. Když se 
řekne Ruzyně, mnohým z nás se vybaví dvě stavby – mezinárodní letiště 
a věznice. Historie obce však sahá daleko před vznik těchto dnes známých 
staveb.
Ruzyně – náš severní soused – byla původně vesnicí při Litovickém potoku. 
Dnes je to katastrální území a čtvrť hlavního města Prahy, součást městské 
části, městského a správního obvodu Prahy 6. V minulosti zněl název Ru-
zen, Ruzin a Russině, původně se místo nazývalo Ruzenj, tj. Ruznův dvůr – 
od osobního jména Ruzen (zamračený – zarmoucený). Ve středověku pat-
řila obec břevnovskému klášteru.
Původní zemědělský charakter osady je dodnes patrný kolem Starého ná-
městí, kde se dochovaly usedlosti z 18. a 19. století (např. Kubrův statek). 
K rychlejšímu rozvoji obce došlo v 19. století, kdy sem z Prahy dorazil první 
vlak takzvané buštěhradské dráhy. V období mezi dvěma světovými vál-
kami zde byla přestavbou cukrovaru vybudována velká věznice, nechval-
ně proslulá v letech komunistické totality, kdy věznila některé významné 
představitele odboje (např. Václava Havla). V roce 1937 bylo uvedeno do 
provozu  letiště mezinárodního významu.
Další stavbou, která stojí za zmínku, jsou ruzyňská kasárna. Ve funkci zá-
stupce velitele pluku zde 15. března 1939 sloužil hrdina 1. světové vál-
ky a pozdější generál Josef Mašín, otec bratří Mašínů. Odmítl se podřídit 
kapitulaci a rozhodl se nevydat kasárna do rukou německých okupantů. 
Měl dokonce v plánu vyhodit celý objekt do povětří. Nakonec musel být 

svými kolegy a kamarády fyzicky „zpracován“. Když byl odzbrojen, strhal 
si z uniformy výložky i vyznamenání a angažoval se v odboji. V budově byli  
internováni studenti zatčení gestapem a jednotkami SS v noci z 16. na 
17. listopad 1939. Devět z nich tu bylo popraveno.
Na území obce je i památné místo české historie - Bílá hora. V roce 1620 
se tu odehrála část bitvy, která ukončila odboj českých stavů a samostat-
nost naší vlasti až do roku 1918. Od roku 1920 místo připomíná mohyla. 
Za názvem hory, jež byla dlouho nejvyšším bodem Prahy (381 m. n. m.), se 
zřejmě skrývá barva opuky, která se ve zdejších lomech těžila.
V roce 1960, kdy byla Ruzyně připojena k Praze, měla přibližně 5 700 
obyvatel. V 80. letech 20. století zde bylo vybudováno panelové sídliště 
Na Dědině. Další významnou stavbou, tentokrát dopravní, je tzv. Pražský 
okruh.

Text a foto: Jan Bösser

Venkovská idyla na nádraží v Ruzyni

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

• ANGLIČTINA PRO DĚTI – více informací na: 
www.mortimer-anglictina.cz nebo na tel.: 723 566 250

• Truhlářství Řepy – výroba kuchyní, vest. skříní, samostatných 
posuvných dveří a kompl. sklenářské práce.
 Tel.: 777 866 999

Tip na vycházku
V neděli 20. března pořádá Pražská informační 
služba vlastivědnou vycházku s názvem Od Hor-
ní Palaty kolem Pernikářky přes Klamovku na 
Buďánka – poznáte několik místních usedlostí, 

projdete se přírodním anglickým parkem, v němž 
šlechtický rod Clam-Gallasů vybudoval pozoru-
hodné drobné stavby a skončíte u ruiny někdejší 
dělnické kolonie Na Buďánkách. Začátek akce: 
ve 14 hodin na zastávce autobusu č. 176 „U Pa-
laty“. Cena 100/70 Kč. 

Vycházky se konají, sejde-li se nejméně 6 zájem-
ců, maximální počet je 70 účastníků ve skupině. 
Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou 
v předprodeji. Další informace naleznete na 
www.praguewelcome.cz. Dotazy vám zodpoví na 
e-mailové adrese: studijni@pis.cz. -red-
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AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

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

v ceně 150 Kč

+

Renata Uhlířová

PEDIKÚRA
DOMŮ

ošetření nohou
v pohodlí Vašeho

domova

pedikura.domu@seznam.cz

608 880 826

KOLAGENOVÁ TERAPIE – studio Hanka 
•  Protistárnoucí efekt, vypínání pokožky, aktivace kolagenových vláken
• Odstranění vrásek, svěží hladký vzhled pleti
• Prevence celulitidy a osteoporózy

SOLÁRIUM – klasické 24 trubic
Objednávky: 608 481 975 Nevanova 1048/3, Praha-Řepy

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

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

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

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

žaluzie – podlahy

žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - pokládka plovoucích podlah

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

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

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

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

Nabízím zpracování účetnictví, 
daňové evidence, 

mzdové a personální agendy, 
daňových přiznání 

a zastupování na úřadech. 

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

BOTIČKY U DRÁČKA
dětská certifi kovaná obuv vel. 17-32

zn. Pegres, Essi, Jonap, Befado,….

Zrzavého 1083, Praha 6 - Řepy
Po, Út, Čt  9-12, 14-16 h

St  9-12, 14-18 h Pá, So  9-12 h

ZASKLENÍ BALKONÒ

DVE¤E A ZÁRUBNù BEZPEâNOSTNÍ DVE¤E

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

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

V na‰í nabídce jsou také
kvalitní dvefie a zárubnû

ÎALUZIE
montáÏ a prodej

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

e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijarabek.cz

DOPRAVA PO CELÉ PRAZE ZDARMA – V·E NA SPLÁTKY

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù
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Zde může být 

vaše inzerce

CHCETE U NÁS INZEROVAT? Info: 234 683 544, 234 683 511 • redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz

TELEVIZE-NONSTOP
OPRAVY a seřizování v bytě

satelity, antény, instalace, settopboxy

733 311 747    211 141 160

v.siebert@volny.cz  •  www.opravuji.cz
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Žalanského 52a/1674Žalanského 52a/1674

Praha 17-ŘepyPraha 17-Řepy

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

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

 SQUASH POSILOVNA
 klimatizované kurty trenérské služby

 AEROBIK, PILATES, POWERJOGA ZUMBA, SPINNING

 MASÁŽE SOLÁRIUM
 klasické, lávové, havajské prodej sol. kosmetiky

Obchod 
specializovaný 

na krmiva: 

Nutram
K9

First Mate
Arden Grange

Cibau
Trainer

Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům 
Na vybraná krmiva 

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma 

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba: 
Pondělí–Pátek 10.00–19.00, 

Sobota 9.00–12.00

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.

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

www.janperi.cz, info@janperi.cz

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

Prodej:
• přikrývek a polštářů – z dutých vláken, 

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

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

MOTORISTÉ POZOR!
OSOBNÍ A NÁKLADNÍ 

PNEUSERVIS
AB PNEU FENCL 

VÁM NABÍZÍ:

PRODEJ PNEU ZA INTERNETOVÉ CENY

viz www.abpneu.cz
PŘI ZAKOUPENÍ PNEU U NÁS 

VÁŠ VŮZ PŘEZUJEME V AKČNÍ CENĚ
Pneu do 16" za 620 Kč s DPH

nad 16" za 740 Kč s DPH

DÁLE NABÍZÍME PRODEJ AUTOBATERIÍ A DISKŮ, 
ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ, USKLADNĚNÍ A MYTÍ PNEU, 

VÝMĚNY OLEJŮ A BRZDOVÝCH DESTIČEK 

Tel.: 603 148 503, 257 220 048
DO BLATIN 373, AREÁL PHL

PRAHA 5-ZLIČÍN 

JSME JEDNI Z NEJLEVNĚJŠÍCH V OKOLÍ!

WELLNESS STUDIO
Jitka Nagyová

Vám nabízí služby:

Masáže celého těla 
Kosmetiku
Pedikúru 

Orientální depilaci 
Vacupress – stroj na hubnutí 

+ zábaly

Mrkvičkova 1355, Praha 6-Řepy
Jitka.Nagyova@seznam.cz
Telefon: 235 323 317 
Mobil: 603 174 142  S t

ímto i
nze

rát
em

 

10% sl
ev

a 

na 
vše

chn
y 

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

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

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

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

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

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské,truhlářské,montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

www.falomeubytovani.cz
Tel. 775 343 393

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

STĚHOVÁNÍ
bytů, kanceláří, fi rem

VYKLÍZENÍ
sklepů, půd, pozůstalostí

SKLADOVÁNÍ
nábytku, těžkých břemen

Kontakt
svorc@trumf-stehovani.cz, 

728 539 133, www.trumf-stehovani.cz
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Borského 876 
152 00 Praha 5 
Tel.: 251 005 119 - 120 
servis_P5@klokocka.cz

Karlovarská 660 
163 00 Praha 6 
Tel.: 222 197 201 - 206 
servis_P6@klokocka.cz 

Přivezte Váš vůz značky Škoda na 

jarní servisní prohlídku a díky naší 

profesionální péči přivítejte jaro ve 

skvělé formě. V případě nalezení závady 

Vám nabídneme opravu za skutečně 

výhodné ceny. Nenechte si ujít také 

zajímavou nabídku Škoda originálních 

dílů a příslušenství.

Více na www.klokocka.cz.

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA 

OD 21. 3. DO 30. 4. 2011 

JEN ZA 99 KČ

ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI

Držitel profesního certifikátu Asociace realitních kanceláří České republiky.

Váš realitní soused 
s perfektní znalostí lokality!
3 důvody proč se obrátit na Absolut Real:

1. Poskytujeme kompletní servis v rámci zprostředkování prodeje či koupě nemovitostí.
2. Sídlíme přímo v Řepích - perfektně se orientujeme v dané lokalitě.
3. Jsme přímý smluvní partner ČSOB, Hypotéční banky a České spořitelny. 

SPECIALISTA NA ŘEPY

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

(naproti supermarketu Billa)
Tel: 608 972 016

E-mail: absolut@absolut-real.cz

www.absolut-real.cz

Chcete prodat, vyměnit či pronajmout svůj byt?

Cihlový byt 3+kk/G/sklep v novostavbě, 

1.p. (8), plocha je 78 m2 + balkony 13,5 m2. 

Plovoucí podlahy, dlažba, vestavné skříně, 

nová kuchyň. linka. Orientace jih a východ.

PRODEJ 3+KK/G/2×B
SKUTECKÉHO UL.

Byt 3+kk/L, 68 m2, v OV, 10. p. (11).  Nemo-

vitost je po částečné rekonstrukci,  zděné 

jádro, zasklená lodžie, plastová okna, ve-

stavné skříně, bezpečnostní dveře.

Byt 3+kk + parkovací stání + zahrada + 

2x sklep v cihlovém domě, 1. p. řadového 

domku. Byt 94 m2, zahrada 143 m2. Nová 

kuchyň. Volné ihned. Poplatky 4 000 Kč.

SLEVA 3+KK+PARKOVÁNÍ
NA FIALCE II

Byt 2+kk je před rekonstrukcí a má plochu 

43,5 m2, 9. p. V předsíni je skříň a botník.       

V koupelně vana a WC, zděné jádro, kera-

mické obklady, dlažba. Okna původní. OV.

PRODEJ 2+KK
ŠIMONOVA UL.

Slunný byt 2+kk, OV, 45 m2, výborný stav,  

plastová okna, standardní koupelna, kobe-

rec, PVC, 5.p. (11), vestavná skříň, zajímavá 

kuchyň, bezpečnostní dveře. Super cena.

PRODEJ 2+KK
JIRÁNKOVA UL.

Byt 4+1/L v OV, 98 m2, 2.p. (7). Dům je po cel-

kové renovaci. Má plastová okna, zasklenou 

lodžii (6,5 m2), sklep (4,6 m2) a je v udržova-

ném stavu, před rekonstrukcí. Nová kuchyň.

SLEVA 4+1/L
ŠPANIELOVA UL.

PRODÁNO

Hledáme 

pro své klienty 

byty 2+kk, 3+kk.

NABÍDNĚTE, PROSÍM.

Tady 
může být 

VÁŠ BYT.
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