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

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

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

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

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

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

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

Kam za kulturou • Kam za kulturou
•Kulturní středisko Průhon
Pořady pro děti 
(Vždy v sobotu od 16 hodin, vstupné 40 Kč)
 3. 3.  Pohádky o pejskovi a kočičce Josefa Čapka. 

Herec-pohádkář Jan Havel vypráví, hraje, 
zpívá a maluje veselé příběhy z Čapkovy 
knížky.

 10. 3.  Malostranská zimní pohádka. Loutková 
pohádka ze staré Prahy, ve které sněhuláci 
obživnou a hrají si s dětmi. Hraje: Divadlo 
Matěje Kopeckého.

 17. 3.  Medvědí pohádky. Loutkové Divadélko 
Rolnička a Jarmila Enochová.

 24. 3.  Jak na obra. Dva jsou silnější než jeden, 
a tak si dvojčata Honza a Honza troufnou na 
obra, aby zachránila princeznu Juliánu. Po-
hádku s velkými loutkami zahraje Divadýlko 
z pytlíčku.

 31. 3.  Princezna na hrášku. Pohádka na motivy 
H. Ch. Andersena se spoustou loutek vypráví 
o zdánlivě neřešitelných problémech, které 
mohou nastat v královské rodině. Hraje 
divadlo Kapsář.

Pro školy i pro veřejnost
 9. 3.  Radovanovy pohádky. Příběh plný lásky, 

dobrodružství a typicky svěrákovského 
humoru. Zdeněk Svěrák namluvil roli vypra-
věče. Hraje divadélko Věž z Brna. 
V 8.15 a 10 hodin. Vstupné 50 Kč.

 23. 3.  Radovanovy pohádky. 
V 9 a 10.30 hodin. Vstupné 50 Kč.

Pořady pro dospělé 
 7. 3.  Český doktor na moři. Lodní lékař 

MUDr. Otakar Mlejnek bude vzpomínat na 
příhody ze svých plaveb po moři i ve sladkých 
vodách. Dr. Mlejnek má smysl nejen pro 
dobrodružství, ale i pro humor, takže bude 
veselo. V 18.44 hodin. Vstupné 50 Kč. 

 14. 3.  Trampská skupina Chudinkové a jejich 
host – skupina Sešlost. 
V 19.30 hodin. Vstupné 70 Kč. 

 21. 3.  Květa Fialová, legenda českého herectví, 
v cyklu „Osobnosti zblízka“. Přesto, že 
prožila mnoho obyčejných lidských trápení, 
působí jako bytost z jiného světa. Ze světa, 
kde se lidé stále usmívají a mají radost ze 
života a kde je dlouhověkost i vitalita samo-
zřejmostí. Hudebními vstupy večer doplní 
Pavel Púta a Andy Seidl. 
V 18.44 hodin. Vstupné 80 Kč. 

 23. 3.  Taneční kavárna se Sparťankou pro všechny 
mladé duchem. V 16 hodin. Vstupné 30 Kč. 

 28. 3.  Dnes večer u Kelta. Písně z keltské hos-
půdky. Anglické a irské lidovky v originále 
i v překladu. Účinkuje skupina Paleta. 
V 19.30 hodin. Vstupné 70 Kč.

Výstava
1.–23. 3. Roman Květoň: Oko do přírody (obrazy). 

26. 3.–14. 4. Jaro vítej! (velikonoční výstava). 
Výstava je otevřena ve všední dny od 10 do 20 hodin, 
v sobotu v době programu.

Mezinárodní soutěž
 3. 3.  Talent awards. Soutěžní castingy V. ročníku. 

Od 9 do 13 hodin.

Akce v sokolovně
 15. 3.  Večer sv. Patrika se skupinou Jauvajs 

(s úspěchem doplnila loňský podzimní 
koncert Poutníků v Řepích). Velká oslava 
svátku irského patrona sv. Patrika, 
na které vystoupí i taneční skupina 
Coiscéim, jež bude učit irské tance. 
A kdo přijde v masce irského skřítka či 
víly, bude mile překvapen. Vstupenky 
za 100 Kč v KS Průhon a před zahájením 
v sokolovně. V 19.30 hodin. 

 20. 3.  ABBA. Živý koncert s největšími hity 
revivalové skupiny ABBA. V 19.30 hodin. 
Vstupné 190 Kč. 

 24. 3.  Konkurz do ochotnického DIVADLA ŘEPY. 
Přihlášky LStribrny@seznam.cz, 
tel. 722 192 433 – Lukáš Stříbrný. 
Od 10 do 15 hodin.

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

e-mail: ks-pruhon@volny.cz

•Domov sv. Karla Boromejského 
Od Popeleční středy 22. 2. do Velikonoc dodržuje-
me v Domově postní období, proto budou kulturní 
aktivity v této době omezeny. Budeme se těšit 
na opětovnou návštěvu našich přátel a příznivců 
u příležitosti Velikonočního koncertu dne 9. 4. 
od 18 hodin. V kostele sv. Rodiny vystoupí smíše-
ný pěvecký sbor ORFEJ, na programu bude Stabat 
Mater Františka Tůmy, dále pak skladby J. S. Bacha, 
G. F. Händela, B. M. Černohorského a dalších. Sólové 
varhanní vystoupení a doprovod části sborových 
skladeb – profesor Jan Kalfus.

Adresa: K Šancím 50, Praha-Řepy, 
tel. 277 003 564, 774 401 337, www.domovrepy.cz

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

•Kulturní dům Bílá Hora 
 9. 3.  Jazzový večer k tanci a poslechu. Začátek ve 

20 hodin. Vstupné dobrovolné.
 11. 3.  Velký maškarní bál. Se skupinou Myš a Maš - 

zábavné odpoledne pro děti s rodiči. Bohatý 
program plný originálních písniček, zábavy, 
tance a soutěží. Soutěž o nejhezčí masku. 
Od 15 do 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Adresa: ul. U Kulturního domu, Praha-Řepy.

Vážení čtenáři,
v tomto vydání zpravodaje naleznete podrobné informace k rozpočtu městské části na letošní rok, 
který byl zastupitelstvem přijat na únorovém jednání (zároveň byl schválen rozpočtový výhled na 
léta 2013 a 2014 a projednán výhled investic do roku 2017). Chtěl bych vás upozornit, že v tomto čís-
le otevíráme veřejnou diskuzi na téma dalšího směřování a rozvoje naší městské části. Více najdete 
v článku „Rozhodujeme o naší budoucnosti“.
Dovolím si dodat, že mne překvapilo, když projednávání tak zásadního materiálu, jakým je rozpočet 
městské části, proběhlo bez širší účasti řepské veřejnosti. Vysvětluji si to tím, že jednání zastupitel-
stva je formalizovaný akt, který občany svou strohostí odrazuje a neumožňuje jim se spontánně vyja-
dřovat k projednávaným záležitostem. Způsob jednání je ovšem dán zákonem a tím se musíme řídit. 

Za redakční radu Mgr. Bořek Černovský
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Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

v březnu bude v Řepích probíhat zápis dětí 
do mateřských škol, proto vám v tomto 
vydání zpravodaje předkládáme přehled 
a nabídku všech mateřských škol, jejichž 
zřizovatelem je Městská část Praha 17. 
V současné době můžeme v našich ma-
teřských školách poskytnout předškolní 
vzdělávání 806 dětem. Abychom vyho-
věli co nejvíce rodičům, rozhodli jsme se 
vybudovat další třídu v Mateřské škole 
Bendova. Zápis do ní proběhl už v lednu, 
neboť ji chceme zprovoznit ještě v tomto 
školním roce. Pustili jsme se do rekon-
strukce dosud pronajatých hospodář-
ských prostor, takže tu dětem bude k dis-
pozici další kompletně vybavená herna 
a ložnice, toalety s umývárnou, šatna, 
přípravna jídel a zázemí. Podle plánu by 
nás přestavba měla stát do 1,5 milionu 
korun. Městská část bude hradit také za-
řízení prostor a náklady na mzdy zaměst-
nanců této třídy.
Možná jste už zaslechli, že od 1. ledna to-
hoto roku tzv. školský zákon zavádí jme-
nování ředitelů do pracovního poměru na 
dobu určitou 6 let. Zřizovatel školského 
zařízení tedy může vyhlásit konkurz na 
místo ředitele ZŠ či MŠ v případě, že do-
savadní ředitel působí ve své funkci déle 
než 6 let. Jistě vás bude zajímat infor-
mace, že – na rozdíl od jiných pražských 
městských částí – u nás konkurzy ze zmí-
něného důvodu probíhat nebudou. Jsme 
s výsledky práce řepských ředitelek zá-
kladních i mateřských škol velmi spokoje-
ni, proto rada městské části rozhodla, že 
možnosti vyhlásit konkurz nevyužijeme.

Bc. Jitka Synková
redakce@repy.mepnet.cz

Z tiskové zprávy Letiště Praha, a. s., vydané 
dne 15. 2. 2012:
Hlavní dráha na letišti Praha/Ruzyně ozna-
čená RWY 06/24 projde generální opravou. 
V současné době má Letiště Praha detailně 
připravenou 1. etapu, která bude realizována 
v období od 15. května do 8. srpna 2012. 
Jedním z pozitivních přínosů opravy je také 
fakt, že po realizaci celé generální opravy bu-
dou pravidelné jarní a pod-
zimní údržby trvat pouze 
tři až pět dní místo dosa-
vadních dvou až tří týdnů. 
„S průběhem první etapy 
a plány celé generální opravy jsme detailně 
seznámili zástupce všech městských částí Pra-
hy, Kladna a obcí či občanských sdružení z lo-
kalit dotčených provozem na vedlejší dráze, 
která bude během generální opravy vy užívána 
společně se zkrácenou hlavní dráhou,“ uvedl 
ředitel Letiště Praha Jiří Pos a dodal: „s ohle-
dem na jejich požadavky jsme ve spolupráci 
s Řízením letového provozu nastavili pravidla 
pro přílety a odlety tak, aby se v maximální 
možné míře využívala zkrácená hlavní drá-
ha.“
V termínu od 15. 5. do 30. 5. 2012 dojde 
k úplné uzávěře hlavní dráhy RWY 06/24. 
V tomto období bude nejen zahájena vlastní 
generální oprava 900 metrů dlouhého úseku 
na západním konci hlavní dráhy, ale i pro-
vedena pravidelná jarní údržba zbývajících 
2 815 metrů dráhy. Po tuto dobu bude veš-
kerý provoz od 5 do 24 hodin přesunut na 
vedlejší dráhu RWY 13/31. Přistání budou 

s ohledem na převažující meteorologické pod-
mínky probíhat ve směru od Prahy, vzlety ve 
směru na Kladno. Letiště bude během této 
fáze uzavřeno od půlnoci do pěti hodin ráno 
v souladu s dohodou s dotčenými městskými 
částmi Prahy, Kladnem a okolními obcemi. 
Výjimku mají pouze plánované, ale zpožděné 
lety, které mohou být uskutečněny i v době od 
půlnoci do jedné hodiny ráno.

Ve druhé fázi, tedy v době 
od 30. 5. do 8. 8. 2012, 
bude část hlavní dráhy 
v délce 2 500 metrů ote-
vřena pro vzlety a přistá-

ní. Pro přistání bude primárně využívána 
vedlejší dráha ve směru 31, tedy od Prahy. 
Zkrácená hlavní dráha bude, pokud to me-
teorologické podmínky dovolí, používána 
pro vzlety. Letiště Praha podle dostupných 
informací předpokládá, že až 75 % všech od-
letů bude možné realizovat na zkrácené hlav-
ní dráze ve směru 24, tedy směrem na Jeneč. 
V této fázi bude v nočních hodinách od 23 do 
6 hodin vedlejší dráha RWY 13/31 uzavřena 
pro přistání a v době od 24 do 6 hodin také 
pro vzlety. Všechny lety v této době budou 
realizovány na zkrácené hlavní dráze, což 
znamená, že letadla, kterým nebude délka 
dráhy 2 500 m postačovat, budou moci odle-
tět až v 6 hodin ráno. 

Kompletní tisková zpráva Letiště Praha k náhle-
du na www.repy.cz. Podrobněji se tomuto téma-
tu budeme věnovat příště.

-red-

V lednu na svou pozici zastupitelky rezignova-
la MUDr. Ivanka Kvašová (ODS). Na posledním 
jednání Zastupitelstva MČ Praha 17 ve středu 
8. 2. složil slib zastupitele její nástupce 
Bc. David Števík (28). 
Před pasivní kritikou dává přednost aktivnímu 
podílu na řešení problémů, proto se zapojil do 
komunální politiky. Zajímá jej kvalita života 
v naší městské části a možnosti jejího dalšího 
zlepšování. „Při rozhovoru s lidmi v Řepích do-
stávám řadu konkrétních podnětů, ať už se tý-
kají parkovacích míst, rozbitých silnic, možností 
sportovního vyžití, prodeje bytů, kapacity ško-
lek a podobně. Správa obce je věc veřejná. Vždy 
je co zlepšovat,“ řekl D. Števík. V současné době 
dokončuje inženýrské studium na Národohos-
podářské fakultě VŠE v Praze, obor hospodářské 
politiky. V rámci studia se specializuje na makro-
ekonomii a měnovou politiku. S manželkou vede 
jazykovou školu. 
V Řepích bydlí nový zastupitel už od roku 1984.

-buri-

Generální oprava hlavní dráhy

Nový řepský zastupitel Bc. David Števík (ODS)

Foto: -akraj-

Máme nového zastupitele
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONAJÍ 7. BŘEZNA V 16 HOD. A 4. DUBNA V 15 HOD.
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.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Bere na vědomí: 
•  Plán investic a velkých oprav na roky 2012 

až 2017.
Schvaluje: 
•  „Postup odboru správy obecního majetku 

při povolování změn u majetku pronajatého 
Městskou částí Praha 17“. 

•  Finanční zdroje rozpočtu Městské části Pra-
ha 17 na rok 2012.  

•  Návrh rozpočtu MČ Praha 17 na rok 2012.
•  Počet zaměstnanců MČ Praha 17, prostředky 

na platy a na ostatní platby na rok 2012.

•  Počet zaměstnanců, prostředky na platy a na 
ostatní platby na rok 2012 v příspěvkových 
organizacích.

•  Plán hospodářské činnosti Městské části Pra-
ha 17 na rok 2012.

•  Návrh rozpočtového výhledu na roky 2013–14.

Rada MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  S uplatněním žádosti na „Rozšíření kamero-

vého souboru“ v rámci Krajského programu 
prevence kriminality pro rok 2012.

•  S místem, termínem a dobou pro podání žá-
dostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2012/2013.

•  S uzavřením smlouvy o provedení stavby 
„Nová parkoviště v Praze 17-Řepích. Lokali-
ta 1 – parkoviště pro polikliniku v ulici Ben-
dova a lokalita 2 – parkoviště pro polikliniku 

v ulici Žufanova“ s vlastníkem pozemků 
Hl. m. Praha.

Schvaluje: 
•  Plán aktivit prevence kriminality na léta 

2012–2014.
•  Záměr výstavby kamerových systémů v zá-

jmu zvýšení bezpečnosti a nápomoci při od-
halování trestné činnosti.

Bere na vědomí: 
•   Informaci o jednání s Úřadem práce ČR ve 

věci jeho současného provozu a dalšího 
výhledu spolupráce.

•   Důvodovou zprávu k zahájení realizace 
vybraného projektu „Školní náměstí – re-
vitalizace prostoru před ZŠ Jana Wericha“ 
v rámci Koncepce revitalizace sídlištní 
zeleně na území MČ Praha 17.

Bc. Eva Vernerová, kancelář starostky

Mobilní sběr 
nebezpečného odpadu
Na náklady města je opět zajištěn mobilní sběr nebezpečných složek komu-
nálních odpadů na území hl. m. Prahy. V Řepích bude automobil zaparko-
ván ve čtvrtek 8. března na následujících místech v uvedených dobách: 
Ulice Žalanského (parkoviště u Penny Marketu) 15.00–15.20 hodin, kři-
žovatka ulic Severýnova–Kolínova 15.30–15.50, křižovatka ulic Žalan-
ského–Ke Kaménce 16.00–16.20, ulice Čistovická (parkoviště proti au-
tosalonu) 16.30–16.50, křižovatka ulic Opuková–Boršovská 17.00–17.20, 
křižovatka ulic Třanovského–Čistovická 17.30–17.50, křižovatka ulic Ke 
Kulturnímu domu–Opuková 18.00–18.20, křižovatka ul. K Motolu–Čisto-
vická 18.30–18.50 hodin.
Obsluze vozidla lze bezplatně odevzdat například: baterie, akumulátory, 
nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky), 
ředidla a barvy, léky a teploměry, lepidla, detergenty (odmašťovací pří-
pravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, 
plevelu a odstraňování plísní) a také zářivky i výbojky.  -red-

Kontejnery 
v březnu a dubnu
• Křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu a U Boroviček: 29. 3.
• Křižovatka ulic K Trninám a Laudova – parkoviště: 5. 4.
• Parkoviště u prodejny Bílý beránek – ulice Šímova: 15. 3.
• Parkoviště v ulici Drahoňovského: 1. 3.
• Parkoviště v ulici Na Moklině (restaurace U Hasiče): 26. 4.
Kontejnery budou přistavovány vždy od čtvrtka mezi 6. a 14. hodinou. Bu-
dou tam do doby, než se vyčerpá kvóta 6 ks VOK na jedno stanoviště. Poté 
bude svoz ukončen. Není tedy zaručeno, že kontejnery budou stát na místě 
až do soboty. Prosíme občany, aby velkoobjemové kontejnery nepřepl-
ňovali. Informace o termínech přistavení VOK jsou aktuálně na webových 
stránkách MČ Praha 17 www.repy.cz.

Odbor životní prostředí a dopravy MČ Praha 17

Nedostatky v úklidu v naší městské části můžete hlásit na: 
tel. 235 300 655 nebo cisterepy@repy.mepnet.cz. 

Děkujeme!
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Monika Richterová (45)
•  V Řepích žije 17 let, pochází z Lanškrouna.
•  Jako zastupitelka (TOP 09) působí první 

volební období.
•  Zaměstnání: asistenka Sdružení praktic-

kých lékařů.
•  Má čtyři děti.
•  Vzdělání: gymnázium
•  Záliby: divadlo, knihy

Od kdy působíte v komunální politice?
Aktivně toto volební období. Ale politiku sleduju 
velice intenzívně od mládí. Přišlo mi, že až tepr-
ve teď dozrál čas. Řekla jsem si, že bych mohla 
přispět „svou troškou do mlýna“. Děti povyrostly 
a mám víc volného času. 

Čím byste chtěla „přispět do mlýna“?
Jsem pravicový volič, ale nějak jsem si 
nedovedla představit, že styl vládnutí 
by měl pokračovat i nadále. Asi to bude 
znít pateticky, ale obsah slov čestnost, 
poctivost by se neměl vytratit. Takže pro 
mě je slušnost při jednání docela zásad-
ní – jak v politice, tak i v práci. Asi to 
není nic objevného, ale v dnešní době, 
kdy se lidé snaží ze všeho profitovat bez 
ohledu na ostatní, bych chtěla ukázat, 
že to jde i jinak.

Co vám děti řekly na to, že jste se roz-
hodla kandidovat?
Nesly to celkem stoicky. Říkaly: Jo, když 
to chceš dělat, tak to dělej. Alespoň 
když bude nějakej problém, budeme mít 
komu vynadat, schytáš to z první ruky.

A vynadaly vám už?
Snad ani ne.

Městská část bude rozdělovat výtěžek 
z provozu výherních hracích přístrojů. 
Komu byste finanční podporu přiděli-
la vy?
Výrazněji bych podpořila nízkopraho-
vé zařízení Klub 17 v Socháňově ulici. 
Tohle zařízení pro děti a adolescenty, 
které provozuje Centrum sociálně zdra-
votních služeb, je velice přínosné. Díky 
finanční podpoře by tu třeba mohli mít 
otevřeno víc dní v týdnu. Děti se zde 
scházejí, hrajou si tady. Jednak nedě-
lají žádná alotria na ulici a také se zde 
naučí spoustu věcí. Intenzívně se tu 
mohou věnovat zájmům, které doma nemohou 
provozovat. Moje děti sem také chodí. 

Kolik je vašim dětem let?
Prvorozenému je dvacet, ten tam už nechodí, 
ale sedmnáctiletá trojčata ano. Když byli kluci 
mladší, tak tam byli se spolužáky „pečení vaření“.

Jak jste zvládala a zvládáte tolik dětí a ještě 
zaměstnání k tomu?
Záleží na manažerských schopnostech ženy. Jak 
si to doma uspořádá a zavede, tak to potom má. 
Když je holt někdo slabá nátura, tak dělá všech-
no sám. Když umí rozdat úkoly, tak je pak jen 
zkontroluje. No, ale víte, jak to je. Pochválím, 

plíny a šla. A já pak s nimi zase válčila sama. Ale 
pomohli mi rodiče, i když bydleli mimo Prahu.

Baví vás vaše práce?
Baví! Jinak bych ji nedělala! I když to je v dnešní 
době nedostatku pracovních příležitostí asi sil-
né tvrzení... 
Ale práce mne baví. Na pozici asistentky Sdru-
žení praktických lékařů už působím patnáct let. 
V rámci své profese se zabývám problematikou 
zdravotnictví. Potýkáme se s různými návrhy 
zákonů a vyhlášek z ministerstva zdravotnictví, 
připomínkujeme je, jednáme s pojišťovnami, 
nebo právně zastupujeme lékaře. Je to velice 
zajímavá práce a není jednotvárná.

Otázky pro zastupitelku 
Moniku Richterovou

Na co bychom podle vás v Řepích mohli být 
pyšní? 
Máme docela hezky opravené školy, což je zá-
sluha městské části. To je pro mne jako matku 

zásadní. Líbí se mi přístup k revitalizaci 
dětských hřišť, to bych chtěla pochválit. 

Čím se naopak chlubit nemůžeme?
Nelíbí se mi nákupní centrum OVUS. 
Sice ho natřeli a jinak pojmenovali, ale 
uvnitř je to pořád stejně ošklivé. Ale bu-
dova není v majetku městské části, tak-
že není v její pravomoci situaci změnit.
Vadí mi nepořádek, který vzniká po 
větším povětří, kdy vítr rozfouká odpad 
z kontejnerů po celém sídlišti. Vím, že 
problémem jsou lidé, kteří se přehra-
bují v kontejnerech a nezavírají je. Ale 
v úklidu jsou rezervy. Myslím si, že by 
rychlejší akce byla na místě. Tím nechci 
říci, že by se vůbec neuklízelo, to ne.

Existuje přece telefonní linka Čisté 
Řepy – 235 300 655, kam můžete za-
volat, aby byl nepořádek rychleji od-
straněn.
To vím. Ale je pravda, že spíš jsem tako-
vý typ, že kolem našeho domu odpadky 
raději vysbírám sama. 

Máte za sebou nejedno jednání řep-
ského zastupitelstva. Liší se vaše pů-
vodní představy od skutečnosti?
Vlastně jsem žádnou přesnou představu 
neměla. Občas je jednání konstruktivní, 
občas tam něco skřípe. Jako zastupitel-
ka v opozici považuji za poměrně velký 
úspěch prosazení zpřesněných regulí 
při prodeji obecních bytů.

Můžete být konkrétnější?
Původně to probíhalo takto: Přišly nabídky, ko-
mise otevřela obálky, vybrala nejvyšší nabídnu-
tou cenu, ale zohledňovala i další aspekty, které 
v rozhodování neměly hrát roli. 
Na základě našich připomínek probíhala dlouhá 
jednání zastupitelů a ve finále se nám podařilo 
prosadit pravidlo, že při prodeji získá byt ten zá-
jemce, který nabídne nejvyšší částku. V případě 
shody, když dva zájemci nabídnou stejnou nej-
vyšší částku, rozhodne los. To je z mého pohledu 
velký úspěch, nejen TOPky, ale opozice vůbec.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

řeknu: „Zametls to dobře!“ Ale pak přece jen to 
koště vezmu a ještě to přetáhnu... Ale pochválit 
se musí!
Když se trojčata narodila, tak mi zdejší místní 
úřad do roka jejich života platil zdravotní sest-
řičku, která k nám docházela na tři hodiny den-
ně. Pomohla mi je „odcvičit“, protože trojčata se 
narodila v sedmém měsíci, vykoupat, poskládala 

Foto: Z archivu Moniky Richterové

„Slušnost je pro mne docela zásadní – jak v politice, tak v práci,” 
říká Monika Richterová.
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Zkrácení linky 108
Dotaz: Zkrácení autobusové linky 108 na Bílou Horu považuji za poměrně 
neuvážené rozhodnutí. 
Nechci polemizovat s vytížeností linky, je možné, že v některých časových 
úsecích kapacita naplněna nebyla. Zapomíná se, že obyvatelé starých Řep 
velmi často k dojezdu do práce nebo školy využívali cestu přes Bílou Horu, ne-
boť druhá strana – tramvajová dráha k Andělu nebo na metro B ve Stodůlkách 
či Zličíně – je pro ně zbytečnou zajížďkou. Na stanici metra Malostranská trvá 
cesta tramvají č. 22 minimálně 23 minut. Pokud by šlo pouze o potřeby do-
spělých, dala by se snad potřeba úspory obhájit. Horší je, že se zapomnělo 
na děti. Na trase bývalé linky 108 se totiž nachází několik školských zařízení 
a autobus 108 byl jedinou skutečně bezpečnou trasou. Nedalo by se rozhod-
nutí ještě zvážit?

Markéta W.

Jak již bylo uvedeno, důvodem ke zkrácení autobusové linky 108 byla její 
minimální vytíženost, která ani ve špičkách nedosahovala 30 % kapacity 
autobusu a také částečný a poměrně dlouhý souběh s tramvajovou dopra-
vou (Bílá Hora – metro A). 
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům není možné provozovat 
takto nevytížené autobusy, když existuje náhrada v podobě souběžných 
tramvajových nebo autobusových linek. Rozhodně není možné považovat 
za standard přímé spojení z každé zastávky do každé školy, zdravotnic-
kého zařízení či domu dětí a mládeže. Je třeba si uvědomit, že velká část 
dětí, které dojíždějí do školy na větší vzdálenost, musí již dnes přestupo-
vat a nečiní jim to žádné větší problémy. Zvlášť jedná-li se o tak bezpečný 
přestup, jako je třeba na Bílé Hoře. Přestupní tarif existuje v Pražské inte-
grované dopravě již přes 15 let a celá filozofie linkového vedení autobusů 
i tramvají je na občasných nutných přestupech postavena. 
Kdyby byla linka 108 tak nezbytná a nepostradatelná, jistě by byla její vy-
tíženost mnohem větší. Hlavní město Praha nemá finanční prostředky na 
provozování poloprázdných nebo téměř prázdných autobusů, když vedle 
nich existuje alespoň částečná alternativa.

Ing. Filip Drápal,
ROPID

Vzácná návštěva
Pršelo, bylo nevlídno i nálada byla špatná, když se k večeru ozval ven-
kovní zvonek a do domu vešli Tři králové. Vstup nebyl tak impozantní, 
jak se na takovou návštěvu patří. 
U dveří do bytu však zaznělo přání zdraví, štěstí, pohody, přednesené 
zvonivými dětskými hlasy, doplněné koledami a flétnou. Rázem se vše 
změnilo, dostalo jiné barvy a dimenzi naplněnou radostí nad zrozením 
Pána. Díky, díky vám, králové!
Vřelé díky maminkám paní Dvořákové a Hovorkové, které vychovávají 
své děti ve víře a pravdě.

D. Š. 

Foto: František Vojtěch

Jaký je váš názor?
Mají se řepští zastupitelé zasadit o zřízení azylového místa pro lidi bez domova v naší městské části, anebo ne? Jaký je váš názor? Pište na: 
redakce@repy.mepnet.cz. Upozorňujeme, že plocha, kterou zmiňuje autor článku „Pořád jsou to lidé“ není v majetku Městské části Praha 17 – 
tady by tedy přístřeší pro bezdomovce stát nemohlo.
 -red-

Pořád jsou to lidé
Vzpomínám na zajímavou návštěvu Poslanecké sněmovny. V těchto 
dnech stále myslím na obyvatele tohoto města, kteří nemají kde složit 
hlavu, všeobecně se jim říká bezdomovci. (Pozn. redakce: dopis zaslán 
začátkem února.) Jejich situace je v hlubokém kontrastu s luxusem, kte-
rý jsme viděli v palácích poslanecké sněmovny. A tak se ptám: Proč  hlav-
ní město Praha nenašlo v žádném obvodu svého města lokalitu, na které 
chtěl za své peníze nechat postavit podnikatel pan Dědek z Jablonce 
(majitel společnosti Jablotron) halu, v níž by jim bylo dočasně poskyt-
nuto přístřeší? 
V našem obvodě takové místo je, byl tam postaven Cirkus Berousek, a tak 
tam mohla stát i tato hala. To nemají naši zastupitelé svědomí a odvahu 
pomoci lidem v nouzi? Prosím, zeptejte se třeba formou ankety našich 
spoluobčanů a zastupitelů, zda by jim vadilo pomoci těmto lidem. I když 
jejich osudy neznáme, pořád to jsou lidé.

Josef Maršík

Jak jsme v mrazech pomohli 
lidem bez přístřeší
V době největších mrazů (koncem ledna, začátkem února) jsme spolu-
pracovali s městskou policií na nejaktuálnější pomoci bezdomovcům, 
kteří se vyskytovali na území naší městské části. Pokud při svých po-
chůzkách městští strážníci objevili bezdomovce, doprovodili ho k nám 
na odbor sociálních věcí. Kolegyně těmto osobám dojednaly ubytování, 
s úřadem práce dohodly dávky mimořádné okamžité pomoci na zaplace-
ní ubytoven pro překlenutí krizové situace. 
Stejným způsobem postupovaly kolegyně, když se pohybovaly v terénu. 
Zatím takto bylo jednáno s pěti osobami bez přístřeší. 
Z našich poznatků vyplývá, že tyto osoby jsou informovány například 
o lodi Hermes, ale z různých důvodů ubytování odmítají. Navíc většina 
z nich jsou cizinci (třeba Slováci) a nemají žádné doklady, nemají vyří-
zené žádné dávky. 

Mgr. Alena Presslová, vedoucí odboru sociálních věcí
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Udělali jste mi radost, když jste 
uveřejnili, že pořádáte pro čtenáře 
prohlídku sněmovny. Ing. Rudolfem 
Kubátem jsme byli 30. ledna velmi 
mile přijati. Nejprve jsme zhlédli film 
a dostali poutavou informační bro-
žuru. Po nezbytném projití bezpeč-
nostním rámem a kontrolou jsme si 
prohlédli místa, kde pracují naši po-
slanci. Viděli jsme nejen zasedací sál, 
ale i místa, kde se schází veřejnost, 
kde se připomínkují návrhy a také od-
počinkovou terasu. Chodit vpodvečer 
malostranskými paláci bylo kouzelné, 
procházet jimi a cítit duch historie, 
která se zde odehrávala... Dvě a půl 
hodiny utekly jako voda.

Ludmila Češková

Pan Ing. Kubát, léta zde již pracující 
a znalý prostředí, nám byl skvělým 
průvodcem. Nejen, že nás zavedl 
i do míst pro běžné občany zcela ne-
přístupných, ale hlavně celou dobu 
se nám plně věnoval a poskytl nám 
fundovaný zajímavý výklad. Viděli 
jsme i výstavu jedinečných cenných 
historických dokumentů, opatřených 
pečeťmi a podpisy významných osobností našich 
dějin. Milovníci fotografování a zachycování zá-
žitků si přišli toho dne na své, protože nám bylo 
dovoleno vše si vyfotografovat a kdo si svůj fo-
toaparát nevzal, trpce litoval. Prohlídka se nám 

Zelená linka zrušena
Oznamujeme, že 1. 2. 2012 byla v rámci Odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Praha zruše-
na Zelená linka. 
Občané hlavního města využívající tuto službu 
budou moci využívat jako návazné kontaktní 
místo Pražské kontaktní centrum s e-mailem: 
info@praha.eu a telefonním číslem 12444 (lze 
využít také elektronický dotazník na adrese: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zivot_v_
praze/prazske_kontaktni_centrum/index.
html).

-red-

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50/6, Praha 17-Řepy 

nabízí 

stravování 
obědy pro veřejnost 

Cena stravenky: 70 Kč
Výdejní doba: 

ve všední dny od 12 do 13 hod., 
o víkendech od 12 do 12.30 hod.

Zájemci si mohou stravenky zakoupit pří-
mo v Domově (na ekonom. oddělení).

Tel.: 235 323 248, 
e-mail:sekretariat@domovrepy.cz, 

fax: 235 302 720

Hračky jsou pro všechny
Jeden postřeh ze zahrady u Mateřského centra Řepík, která je k dispozi-
ci seniorům i matkám s dětmi. Překvapilo mne, že maminky své ratolesti 
neučí tomu, že je to zde pro všechny: Co si půjčím, to nezničím a vrátím, 
uklidím na své místo. Tak se mi naskytl pohled na hračky rozbité, špinavé 
a povalující se v pískovišti pod zbytky sněhu.
Nechápu, že je problém hračky dát do přepravky nebo přihrádky pod stře-
chu do altánku. Možná by nebylo od věci toto sdělení napsat na tabuli 
k provoznímu řádu. O. Vyskočilová

Poslední dobou jsme byli několikrát upozorněni, že v zahradě u Mateřského 
centra zůstávají hračky přes noc pohozené na pískovišti. Při špatném poča-
sí se nám tak za chvíli brzy zničí. Byli bychom rádi, aby nám hračky pro naše 
děti vydržely co nejdéle. Prosím tedy maminky, aby učily své děti hračky 
uklízet a pomohly jim je uložit na příslušné místo do skřínky pod stříškou. 
Chtěla bych touto cestou také moc poděkovat maminkám, které do zahra-
dy nosí hračky a nechávají je k dispozici na hraní všem dětem. Bohužel se 
mezi námi najdou i tací, kteří si odnášejí tyto „řepíkové hračky“ domů. 
Mám pocit, že hřiště u MC Řepík je nejoblíbenější hřiště pro maminky 
s dětmi zde na sídlišti. A byla bych ráda, aby tomu tak bylo i nadále. Je zde 
možnost sednout si na lavičky, děti zde mají k dispozici houpačky a sklu-
zavky. Na toho hřiště také nesmí zvířata, což je pro řadu maminek velmi 
podstatné. 
Děkujeme všem, kteří tady po sobě uklízejí, nenechávají děti lézt na 
stromy (ničí to větve) a udržují pořádek na zdejších toaletách! 

Michaela Konopasková,
Mateřské centrum Řepík

Foto: -akraj-

Naši čtenáři při prohlídce sněmovny (další ohlasy najdete na 
www.repy.cz – Řepská sedmnáctka, Co se nevešlo).

Co si půjčím, to uklidím? Zahrada u Mateřského centra Řepík v Bendově ulici...

Foto: -akraj-

Návštěva sněmovny

moc líbila, chtěli bychom ještě jednou poděkovat 
panu inženýru Kubátovi za krásný zážitek a re-
dakci Řepské sedmnáctky za zprostředkování. 

Za vděčné účastníky prohlídky sepsala
Ing. Jitka Střihavková
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Rozvoj obce: 36 mil. Kč
Do oblasti rozvoje obce je zařazeno téměř 36 mil. Kč, z toho 33 mil. Kč 
bude městská část investovat především do rekonstrukcí bytových domů. 
Bude provedena výměna výtahů v ulici Jiránkova čp. 1135–36, uskuteč-
ní se rekonstrukce domu v ulici Čistovická čp. 241 a také budou probíhat 
rekonstrukce volných bytů. Dále budou finanční prostředky čerpány na 
modernizaci výtahů v objektu v ulici Žufanova čp. 1112–14, na vybudování 
kontejnerového stání v ul. Žufanova a v ul. Nevanova, nové ordinace pro 
lékaře v ulici Socháňova v objektu 1221 a také dojde k revitalizaci plochy 
před ZŠ Jana Wericha. Z těchto finančních prostředků budou dále finan-
covány dokumentace nových projektů, které budou potřebné pro realizaci 
dalších akcí zaměřených na rozvoj městské části.

Péče o zeleň: 17 mil. Kč
Na péči o veřejnou zeleň vyčlenila městská část téměř 17 mil. Kč, a to na 
údržbu stávající zeleně, ale také na provedení revitalizace zeleně z důvo-
du nevhodně řešených stávajících výsadeb a na likvidaci černých skládek. 
Zde je nutné se zmínit, že 890 tis. Kč vynaloží městská část na úklid psích 
exkrementů.
Budou také nakoupeny lavičky a vhodně rozmístěny na území městské 
části. Necelé 2 mil. Kč jsou určeny na další úpravy zeleně: dobudování le-
soparku (oblast mezi východním okrajem k. ú. Řepy a sídlištěm Řepy I) 
a úpravu prostoru pietního místa na Bílé Hoře a vymezení plochy pro volné 
pobíhání psů.

Hřiště a sportoviště: 7 mil. Kč
Na dětská hřiště a sportoviště je určeno 7 mil. Kč. Půjde nejen o běžnou 
údržbu a opravy dětských hřišť, ale především o jejich další budování – 
např. vybudování skateparku (u fotbalového hřiště u sokolovny), hřiště 
pro nejmenší Na Fialce a dokončení rekonstrukce hřiště v ulici Bendova.

Doprava: 17 mil. Kč 
Do oblasti dopravy je určeno 17 mil. Kč – nejen na běžnou údržbu silnic 
a chodníků, ale především na finančně náročnější opravy, např. chodníků 
v ul. Augustova – Hekova, před poliklinikou a v ulici U Boroviček. Dále je 
v plánu výstavba parkoviště před poliklinikou a budování nového chodníku 
v ulici Na Chobotě.

Rozpočet městské části schválen
Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo 8. 2. 2012 rozpočet městské části pro tento rok. Příjmy městské části budou ve výši 133 mil. Kč, 
výdaje dosáhnou částky 295 mil. Kč. Plánovaný schodek ve výši 162 mil. Kč bude krytý z úspor hospodaření z minulých let, tím bude rozpočet 
městské části vyrovnaný. 
Schválený rozpočet pokrývá běžné výdaje nutné pro zajištění činností úřadu městské části a poskytuje finanční prostředky pro investiční akce. Rozpoč-
tované výdaje jsou rozděleny do kapitol, z nichž jsou pak financovány jednotlivé činnosti a akce.

Rozpočet na rok 2012 – příjmy

transfery         47 %z rozpočtu obcí                  

transfery        14 %ze státního rozpočtu                  

převody         22 %z hosp. činnosti                  

vlastní příjmy         17 %

Rozpočet na rok 2012 – běžné výdaje
vnitřní správa         39,8 %

pokladní správa           2,4 %

rozvoj obce            1,9 %

městská         10,7 % infrastruktura                      

doprava            8,1 %

školství         23,1 %

sociální            6,9 % oblast                      

kultura            5,3 %

bezpečnost            1,4 %

hospodářství            0,4 %

Školství: 99 mil. Kč
Pro oblast školství je vyčleněno 99 mil. Kč, z toho 65 mil. Kč je určeno na 
rekonstrukce školních budov – např. zateplení MŠ Bendova, vybudování 
nové třídy v MŠ Bendova, obnova zahrad u mateřských škol (odstranění 
nefunkčních hracích prvků, obnova herních zařízení), dále zateplení ZŠ 
genpor. Fr. Peřiny, výměna výtahů v ZŠ Laudova a zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukce topného systému a elektroinstalace v bu-
dovách škol – v ZŠ Jana Wericha a v ZŠ genpor. Fr. Peřiny dojde i k realizaci 
této rekonstrukce.

Sociální oblast: 11 mil. Kč
Do sociální oblasti půjde 11 mil. Kč, finanční prostředky jsou určeny pře-
devším pro Centrum sociálně zdravotních služeb, které pečuje nejen o se-
niory, ale také zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
i provoz AT poradny s AT linkou. Další finanční prostředky z tohoto rozpoč-
tu jsou určeny pro sociální péči a pomoc zdravotně postiženým občanům 
(dotace pro Klub občanů bezbariérového domu a Domov sv. Karla Boro-
mejského).

Kultura: 25 mil. Kč
Pro oblast kultury je vyčleněno téměř 25 mil. Kč. Finanční prostředky jsou 
určeny na provoz místní knihovny, Kulturního střediska Průhon, na vy-
dávání časopisu Řepská sedmnáctka, na činnosti, jako je vítání občánků 
a blahopřání jubilantům a také na společenské, kulturní a sportovní akce 
pořádané městskou částí. Z této částky je 17 mil. Kč určeno na zpracová-
ní studie a projektové dokumentace potřebné k rekonstrukci Kulturního 
střediska Průhon, na rekonstrukci objektu sokolovny a na přípravné práce 
v souvislosti s výstavbou sportovního areálu Na Chobotě.

Bezpečnost: 15 mil. Kč
Rozpočet na úseku bezpečnosti počítá s 15 mil. Kč, které jsou určeny pře-
devším na rozšíření městského kamerového systému (výstavba dvou ka-
merových stanovišť v ul. Mrkvičkova), na výstavbu lokálního kamerového 
stanoviště na území městské části (bude zahrnovat budovy základních 
škol a polikliniku) a na přípravné práce v souvislosti s výstavbou hasičské 
zbrojnice.
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Ostatní
Na činnosti spojené s údržbou hřbitova a dále na úpravu volných ploch 
z důvodu rozšíření hřbitova, na výstavbu uzavíratelných kolumbárních 
okének a na rekonstrukci a přístavbu smuteční síně na hřbitově jsou ur-
čeny 4 mil. Kč.
Na vlastní správní činnost je v rozpočtu vyčleněno 61 mil. Kč, zde jsou 
také zahrnuty finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci budovy úřadu v ulici Žalanského, na pořízení konferenční-
ho a hlasovacího systému na jednání zastupitelstva, na nákup dodávkové-
ho vozidla a na pořízení i údržbu výpočetní techniky.
Poslední oblastí rozpočtu je pokladní správa s více jak 3 mil. Kč, jejíž 
součástí je především finanční rezerva určená na krytí nepředvídatelných 
potřeb městské části.

Návrh rozpočtu zastupitelstvu předkládal mís-
tostarosta Mgr. Bořek Černovský, který uvedl, že 
rozpočet je navržen jako vyrovnaný a úsporný. 

Kde uspoříme
Úspory jsou především v kapitolách vnitřní sprá-
va, kde se snižují výdaje o 2,21 mil. korun a škol-
ství, kde se díky sloučení škol a jejich zateplení 
podařilo uspořit 2,6 mil. korun, které budou 
z větší části vráceny zpět do školství v podobě 
navýšení prostředků na nezbytné opravy infra-
struktury a vybavení škol.

Výdaje pokrývají příjmy
Letošní rozpočet je v oblasti běžných výdajů 
sestaven jako vyrovnaný, tj. výdaje tohoto roku 
pokrývají příjmy z dotací, daní a hospodářské 
činnosti aktuálního roku. Pokud do běžných 
výdajů zapojujeme prostředky z prodejů, pak se 
tak děje pouze u výdajů souvisejících s prodejem 
bytů (dotace SVJ na výměnu oken a zateplení) 
a výjimečně u některých výdajů na obnovu ma-
jetku (regenerace zeleně, opravy chodníků). 
Z projednaného a schváleného rozpočtu je zřej-
mé, že hospodářská činnost z pronájmů bytů 
a nebytových prostor již negeneruje žádný pře-

Plán hospodářské činnosti
Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo 8. 2. 2012 i plán hospodář-
ské činnosti na rok 2012, a to s celkovými výnosy 292 mil. Kč a s celkovými 
náklady 108 mil. Kč. Na základě těchto plánovaných výnosů a nákladů je 
za hospodářskou činnost předpokládán ziskový hospodářský výsledek.
Výnosy jsou tvořeny jednak předpisem nájemného z bytových a nebyto-
vých prostor, dále příjmy z pronájmů, které vyplývají z platných nájemních 
smluv a především pak příjmy z prodeje obecního majetku – bytových jed-
notek. Náklady zahrnují finanční prostředky, které bude nutné vynaložit 
na opravy a údržbu bytového fondu a pronajímaného majetku, ale také na 
platby související s probíhajícím prodejem bytového fondu.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Rozhodujeme o naší budoucnosti
Před konečným hlasováním o rozpočtu MČ Praha 17 pro tento rok zastupitelé dlouze diskutovali 
o tom, jak se může promítnout další prodej bytů z majetku městské části do budoucího hospo-
daření obce.

bytek příjmů, který by umožňoval prodej dalších 
bytů. Další prodej bytů by znamenal okamžitou 
nerovnováhu mezi příjmy a výdaji.

Otázka dalšího prodeje bytů 
Proto také, v rámci projednávaného rozpočtu, 
členové zastupitelstva velmi podrobně disku-
tovali především o prodeji bytů z majetku měst-
ské části. Velkou část příjmů MČ tvoří nájemné 
z bytů v majetku obce. Pokud by obec dále pro-
dávala další byty, dostala by se do situace, kdy 
by nedokázala financovat běžné potřeby občanů 
MČ, jako je zajištění úklidů, úprava prostranství, 
provoz školských a kulturních zařízení, knihovny 
a podobně. Považujeme za špatné, aby prostřed-
ky získané z prodeje bytů, byly vy užívány na běž-
ný provoz městské části. 
Byli jsme jedněmi z prvních, kteří dlouhodo-
bě prosazovali co nejširší privatizaci bytového 
fondu v Řepích. Celou dobu jsme tento proces 
podporovali, o to hůře se nám dnes říká, že jsme 
nyní narazili na ekonomické meze prodeje bytů. 
Liberalizace trhu bydlení v Řepích má své limi-
ty. Víme velmi dobře, že někteří občané cítí jako 
křivdu skutečnost, že se v minulém období obec-
ní byty neprivatizovaly. Nemůžeme však dopus-

tit, aby vznikly nové 
křivdy tím, že Městská 
část Praha 17 nebude 
mít dostatek příjmů ve 
svém rozpočtu a bude 
muset drasticky ome-
zit veřejné služby. 

Populismus, 
nebo rozum?
Pokud by zvítězil po-
pulismus nad zdravým 
rozumem, museli by-
chom během několika 
let přistoupit k vý-
razné redukci objemu 
údržby zeleně, úklidu 
veřejných prostran-

ství, sociálních služeb, školství, kultury apod. 
Častý argument, který zněl z úst některých za-
stupitelů, byl: „Vždyť máte stamiliónové příjmy 
z prodeje bytů, tak je použijte na provoz měst-
ské části a můžete pokračovat v prodeji dalších 
bytů!“ To je ovšem velmi krátkozraký a hloupý 
argument. Je to žití nad poměry a na dluh. Není 
přece možné opakující se výdaje financovat jed-
norázovými příjmy. Navíc prostředky z prodeje 
bytů by měly být investovány do majetku měst-
ské části v podobě zlepšení sportovního a rela-
xačního zázemí Řep, lepší péče o seniory, rege-
nerace školských zařízení a zlepšení možností 
kulturního vyžití. Pokud prostředky z prodeje 
bytů promrháme při sekání trávy, můžeme zapo-
menout na některou z výše uvedených investic. 
Domníváme se tudíž, že další prodej majetku 
městské části již není možný. 

S čím musíme počítat
Je nezbytné počítat s tím, že v budoucnu nás 
čekají zvyšující se výdaje za teplo, elektrickou 
energii, a tak současný vyrovnaný rozpočet bude 
v dohledné budoucnosti čelit dalším tlakům. Cí-
tíme odpovědnost nejen za období do příštích 
voleb. Jsme povinni našim nástupcům zachovat 
takové veřejné finance, které umožní další roz-
voj naší městské části a zajištění všech potřeb-
ných služeb pro naše občany. 
Jsme přesvědčeni, že jsme udělali maximum 
pro prodej bytů v naší MČ. Dnešní realita je však 
taková, že zbavování se městského majetku by 
mohlo přivodit nefunkčnost městské části. Jsme 
překvapeni, kolik zastupitelů odmítá přijmout 
realitu a jsou schopni ohrozit hospodaření MČ 
k naplnění svých nerozvážných slibů. Činí tak 
bez znalosti věci a odpovědnosti k městské části 
jako celku. 

Co si o tom myslíte?
Chceme otevřít na toto téma veřejnou diskuzi, 
a proto budeme velmi rádi, když nám napíšete 
svůj názor na problém privatizace obecních bytů 
a vyrovnanosti veřejných financí Městské čás-
ti Praha 17. Prosíme, posílejte svoje příspěvky 
k výše uvedené problematice na e-mail: cernov-
skyb@repy.mepnet.cz. Vaše názory budou vo-
dítkem pro naši další práci. 

Mgr. Bořek Černovský, Bc. Václav Krása,
místostarosta MČ Praha 17 radníVelkou část příjmů městské části tvoří nájemné z bytů v majetku obce.
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Vítání občánků
Slavnostní vítání občánků proběhlo dne 7. 2. 2012 na Úřadu MČ Praha 17 za přítomnosti sta-
rostky Bc. Jitky Synkové. V síni městské radnice se sešli rodiče i další blízcí miminek. Nejprve 
je přivítaly pracovnice matriky, poté všichni společně sledovali pásmo písní interpretovaných 
dětmi z MŠ Bendova pod vedením učitelek Lenky Tichomirové a Romany Černíkové. Následovalo 
rozdávání květin spolu s drobnými dárky a všichni nakonec postupně „zapózovali“ profesionál-
nímu fotografovi. 
Řepskými občánky se tak stali: Diana Kučerová, Matyáš Mihule, Terezie Doleželová, Anděla 
Bonková, Samantha Theresa Krásná, Ondřej Kohout, Matyáš Buranda, Lucie Novotná, Vojtěch 
Špíšek, Petr Zahálka, Adam Urban, Sofie Klimentová, Agáta Čečáková, Hugo Hübl, Julie Klištin-
cová, Jakub Mistoler, Lucie Baráková.
Přejeme jim v dalším životě jen samé štěstí! -redo-

Foto: Jakub Adam

Foto: Jakub Adam

Foto: Jakub Adam

Jak je to s očkováním
Dotaz: Mohli byste zveřejnit, která očkování jsou 
v současné době pro děti povinná? Jak je to s oč-
kováním proti tuberkulóze? Dana K.

V roce 2012 je možné nechat děti očkovat proti 
celé řadě infekčních nemocí. 

Povinná očkování jsou plně hrazená zdravot-
ními pojišťovnami: Očkování proti záškrtu, te-
tanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence 
typu B, bakterii Haemophilus inf. B, spalničkám, 
zarděnkám a příušnicím.
Nepovinná očkování, pro která se mohou rodi-
če rozhodnout: 
• Očkování proti pneumokokovým infekcím. Oč-
kovací látku buď zcela hradí zdravotní pojišťov-
ny (vakcína Synflorix), nebo je alespoň částečně  
hrazena (vakcína Prevenar 13). Doplatek na jed-
notlivou dávku je v průměru do 490 Kč. 
• Od 1. 4. 2012 budou pojišťovny hradit i očko-
vání proti rakovině děložního čípku u dívek mezi 
třináctým a čtrnáctým rokem života. 
• Do očkování, která musí zcela zaplatit rodiče, 
patří očkování proti klíšťovému zánětu moz-
kových blan, chřipce, meningokokům, planým 
neštovicím, žloutence typu A, virovému rotavi-
rovému průjmu a také nadstandardní očkování, 
kdy se například očkuje nejen proti spalničkám, 
zarděnkám a příušnicím, ale navíc zároveň i pro-
ti planým neštovicím (tato vakcína stojí kolem 
1 700 Kč), nebo je dítě očkováno proti pneumo-
kokům v pozdějším věku než je stanovené hraze-
né očkování. (Cena vakcíny Prevenar 13 je kolem 
1 500 Kč).
Očkování proti tuberkulóze bylo zrušeno od 
1. 11. 2010. Nyní se povinně očkují do 6 neděl 
věku miminka jen v případě, kdy bylo v porodnici 
zjištěno zvýšené riziko možné nákazy (např. ro-
diče bydleli dlouhodobě  v zemi s vyšším výsky-
tem tuberkulózy).
Na vlastní žádost mohou rodiče nechat očko-
vat své dítě proti tuberkulóze v kalmetizačním 
centru po skončeném základním očkování a po 
prohlídce u svého dětského lékaře.

MUDr. Olga Fečová,
praktická lékařka pro děti a dorost

Krásné vzpomínky
Dne 1. 12. 2011 jsme se zúčastnili vítání občán-
ků. Nejen, že to bylo velice krásně připravené 
a zorganizované. Navíc naše děti dostaly i krás-
ný dárek – zlatý přívěšek a maminky kytičku. 
Vítání občánků dokumentoval fotograf a kame-
raman s tím, že fotky i DVD záznam dostaneme 
jako dárek v měsíci lednu. 
Včera jsem si vše vyzvedla. Fotky jsou krásné, ale 
videoznáznam je tak nádherný, krásně zpraco-
vaný a podbarvený hudbou, že bych ráda touto 
cestou poděkovala panu Kalkusovi, který obřad 
natáčel a samozřejmě Úřadu městské části Pra-
ha 17, který toto celé zorganizoval. My i naše 
děti budou mít krásnou vzpomínku.

Milada Sochorovská
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Jsi řepská rodačka, či „naplavenina“?
Jsem z plzeňského kraje, narodila jsem se v Ro-
kycanech. V Řepích bydlím 22 let.

Kdy jsi začala s muzikou?
V útlém dětství. Chodila jsem zpívat do pěvecké-
ho sboru a také do hudebky. U nás doma v Hrád-
ku u Rokycan se vždycky zpívalo a hodně tanco-
valo. Mí rodiče jsou velmi muzikální, takže jsme 
to s bratrem asi zdědili po nich. Já jsem inklino-
vala k lidové hudbě odmalička. Ale od patnácti 
let jsem začala zpívat s tanečním orchestrem, 
v osmnácti jsem udělala konkurz do Armádního 
uměleckého souboru Víta Nejedlého, kde jsem 
působila asi 14 let. Takže od osmnácti let se zpě-
vem živím.

S kým teď zpíváš?
Teď zpívám s Veselkou Ladislava Kubeše. To je 
dechovka, která je na naší scéně přes dvacet let. 
Zpívám hodně pro turisty z celého světa, třeba 
i pro Japonce nebo Thajwance. Šestnáct let jsem 
zpívala s orchestrem Václava Hybše, deset let 
v Ústřední hudbě armády ČR. Zpívala jsem s de-
chovkou Josefa Vejvody, s kapelou Karla Vacka, 
s cimbálovkou J. Šmukaře, byla jsem v bigbandu 
Ladislava Brože. Moje působení ve jmenovaných 
kapelách se samozřejmě prolínalo, protože kdy-
by se ty roky sečetly, tak by mi muselo být asi 
150 let...

Takže lidovka tě přitahovala vždycky. Máš za 
sebou nějakou bigbítovou minulost?
Bigbít, to vůbec ne. Ale střední proud - popík, 
swingovky. Ty jsem zpívala třeba u Hybše. Ale 
lidovka mě baví nejvíc, takže jsem u ní zůstala. 
Jako malá jsem ráda zpívala národní písně a od 
toho se odvinula i moje láska k dechovce. Přes-
tože spousta lidí tvrdí, že dechovku nemusí, já se 
za ni nestydím a mám ji ráda. 
Všude ve světě, kde jsem účinkovala, například 
v USA, Thajsku nebo Německu, měla česká de-
chovka svoje jméno a vždycky byli posluchači 
nadšení. Jen u nás si to lidi neuvědomují. Naše 
slavné hvězdy pop music v rozhovorech říkávají: 
„Co nemusím, je dechovka“. Ale já si myslím, že 
dechovka má své posluchače. A když jsou „pod 
vlivem“ vínečka, tak se při ní baví a zazpívají 
si s námi. I ti, kteří jinak tvrdí, že je dechovka 
okrajový žánr.

Máš před vystoupením nějaké rituály? Talis-
man, panáček něčeho ostřejšího? Co ty a tré-
ma?
Talismany nevedu, na horoskopy nevěřím. S děv-
čaty si dáme před vystoupením třeba trochu bí-
lého vínka. A trémistka jsem hrozná! To teda jo.

Máš radši živá vystou-
pení, nebo práci ve 
studiu?
Rozhodně živá vystou-
pení!

Žije ještě dnes lidová 
píseň, vyvíjí se? 
Na Moravě je ta tradice 
velmi rozšířená. Je tam 
spousta nových kapel 
s mladými muzikanty, 
kteří bezvadně hrají 
a zpívají dechovku i li-
dovou píseň. Tady v Če-
chách je to horší. Tady 
vlastně nevím o nikom.

Měl jsem na mysli, zda 
se v dnešní době lidové 
písničky upravují? 
Upravují! A navíc jsme 
třeba s Veselkou nato-
čili spoustu titulů, které 
jsou nové, od součas-
ných autorů. Pořád vznikají nové písničky.

Co říkáš úpravám lidovek třeba v podání Vlasty 
Redla, Čechomoru nebo Blue Effectu?
Mně se líbí! Ale pro tradiční posluchače lidovek, 
o čemž jsem se přesvědčila, je to těžší a moc to 
nechápou. Ale je to případ od případu.

Mladším lidem tyhle úpravy mohou přiblížit 
lidovou píseň…
To určitě ano. Souhlasím. Ty sis teda pro mě při-
pravil otázky!

Platí ještě podle tebe rčení „Co Čech, to mu-
zikant“? 
Dávno ne. Dřív ano! Hudební školy jsou dnes 
plné dětí, ale polovina z nich tam chodí, protože 
je tam rodiče přihlásili, aby měly nějaké zájmy. 
Chodí tam, protože musí, což myslím dříve ne-
bylo.

Myslím, že nemají touhu samy na něco hrát. 
Spíš touží po dobré aparatuře...
No a ty počítače, kde si můžou cokoliv stáh-
nout… Takže je to moc nebere, aby se samy učily 
na nějaký nástroj.

Máš dceru. „Pomamila se“?
„Pomamila“ i „potatila“, protože manžel je taky 
muzikant – trumpetista, učí na základní umělec-
ké škole hru na flétničku a trumpetu. Dcera se 
dříve věnovala společenskému tanci, teď zpívá 

s tátou v kapele na různých oslavách, plesech, 
zábavách. Sama jsem překvapená! Ač nemá ško-
lený hlas, vpadla do toho rovnýma nohama a jde 
jí to. Zpěv je její záliba, jinak pracuje v televizi 
NOVA. A můj brácha je bubeník. Úspěšný! Bub-
nuje v doprovodné kapele Lucky Bílé, v J.A.R., 
taky hraje jazz a v mnoha hudebních formacích.

Čteš Řepskou sedmnáctku?
Čtu! Velmi poctivě!

Kontrolní otázka: Kdo tam píše tipy na výlet?
(Směje se.) Opravdu ji velmi ráda čtu. Zvlášť 
články a fotky z minulosti Řep.

Co kultura v Řepích? Sleduješ ji?
Spíš přes Řepskou sedmnáctku. Nemám moc 
času. 

Kdybys neměla hudební talent, čím bys chtěla 
být?
Já jsem vždycky chtěla učit v mateřské školce.

Kde bychom si tě mohli poslechnout? 
Pravidelně se zúčastňuji dechovkových festi-
valů, jako je třeba Kubešova Soběslav, Vackovo 
Veselí, Vejvodova Zbraslav nebo festivalu Karla 
Valdaufa v Trhových Svinech. Natočila jsem také 
hodně cédéček a televizních pořadů, které se 
reprízují.

Děkuji za milé popovídání!
Jan Bösser

Dechovku mám ráda!
S Ivanou Chlupovou-Zbořilovou se znám již pár let. Oba máme rádi 
hudbu, ona dechovku a lidovou píseň, já rock a blues. Ale jak my 
muzikanti říkáme: Hudba je jen dvojí – dobrá, nebo špatná. Zatímco 
pro mne už je hudba jen koníčkem, pro Ivanu je zpívání celoživotním 
zaměstnáním na plný úvazek.

„Myslím si, že dechovka má své posluchače,“ říká profesionální zpěvačka 
Ivana Chlupová-Zbořilová.

Foto: Z archivu Ivany Chlupové-Zbořilové

ROZHOVOR 11



Medaile pro řepské siláky
Siláci ze všech koutů Čech se sjeli v sobotu 4. února do Řep, aby poměři-
li své schopnosti. V tělocvičně ZŠ genpor. Fr. Peřiny se tento den konalo 
Mistrovství Čech v benčpresu.
Pod záštitou Městské části Praha 17 akci organizoval řepský Klub silového 
trojboje Sporting Apis, šlo již o 20. ročník soutěže. Nejvíce mužů bylo za-
stoupeno v kategorii o hmotnosti od 105 do 120 kg, závodu se zúčastnilo 
také třináct žen.
„Náš klub pořádal Mistrovství Čech již potřetí,“ vyjádřil se za organizátory 
předseda klubu Sporting Apis Roman Tůma a dodal: „v soutěži nastoupili 
tři řepští závodníci – Karel Válek v kategorii do 93 kg zvítězil, Petr Schmid 
v kategorii do 105 kg skončil na 3. místě a Tomáš Novák, náš mladý závod-
ník, se ve stejné kategorii umístil jako pátý! Ve spolupráci s Městskou částí 
Praha 17 jsme se snažili připravit závody na co nejvyšší úrovni a u Českého 
svazu silového trojboje se budeme ucházet o možnost pořádat soutěž také 
v příštím roce. Chtěl bych tímto poděkovat zástupcům městské části za 
spolupráci, všem závodníkům za účast a divákům za skvělou podporu!“
Řepští siláci si přivážejí medaile nejen ze soutěží v Čechách, ale i ze světa – 
více informací vám přineseme v některém z příštích vydání zpravodaje.

-red-

Foto: Jiří Halfar

Cenu za vítěze Karla Válka z domácího oddílu Sporting Apis, který musel 
spěchat do zaměstnání, převzal další řepský závodník Tomáš Novák. Akce se 
zúčastnil také místostarosta MČ Praha 17 Mgr. Bořek Černovský (na snímku 
úplně vlevo).

Sbírka byla úspěšná
Ráda bych poděkovala všem řepským občanům, kteří se 
v lednu zúčastnili charitativní sbírky Mateřského centra 
Řepík. Vybrané věci jsme rozdělili mezi Domov sv. Máří 
Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou a dětské oddělení FN 
Motol. 
Pro FN Motol se nám podařilo vybrat mnoho hraček, dva dětské kočárky 
a skládací „golfky“, které budou jistě sloužit dětem na převoz mezi jednot-
livými odděleními nemocnice. Do azylového domu jsme odvezli dva velké 
kočáry, tři skládací sportovní golfky, dvě autosedačky, hračky, chodítko, 
povlečení, nádobí, mnoho oblečení a další užitečné věci. 
Provozovatelem azylového domu v Jiřetíně pod Jedlovou je Diecézní cha-
rita Litoměřice. Zařízení, jako jediné v České republice, pomáhá tělesně 

či jinak postiženým matkám s dětmi, které se ocitly v mimořádné krizové 
situaci. Matky jsou zde společně s dětmi ubytovány v jednotlivých bytech 
(spíš pokojích) a mají možnost se o své děti starat za pomoci odborných 
pracovníků. Zdejší zaměstnanci se snaží maminkám pomáhat najít práci 
a bydlení, což v tomto regionu není zrovna jednoduché. V azylovém domě 
jsme byli vřele uvítáni. Bylo vidět, že jsme jim dovezenými věcmi udělali 
velkou radost a já jsem měla pocit, že akce stála i přes velké úsilí za to.
Dopravu nám zajistila firma Autodružstvo Podbabská, která nám zdar-
ma zapůjčila dodávkové vozidlo i s řidičem a uhradila náklady na dopra-
vu. Vzhledem k tomu, že jsme celkem najeli přes 300 km, si toho moc 
vážíme a děkujeme za pomoc!
Foto z akce k náhledu na webových stránkách MC Řepík: 
www.mc-repik.webnode.cz.

Michaela Konopasková,
MC Řepík

Smysluplný projekt
Projekt Výuka práce na PC pro seniory v Centru sociálně zdravotních slu-
žeb byl zahájen díky finanční podpoře projektu „Dobré sousedství“ Letiště 

Praha, a. s., a Městské části Praha 17. Senioři z naší městské části tak moh-
li výuku absolvovat zcela zdarma. 
V rámci projektu byla v Centru sociálně zdravotních služeb vybudována 
kompletní počítačová učebna, která byla vybavena šesti počítačovými se-
stavami. Již 4. běh výuky práce na počítači jsme ukončili 24. ledna 2012. 
Slavnostního zakončení a předání osvědčení o absolvování se ujala paní 
starostka Bc. Jitka Synková, paní místostarostka Ing. Marie Vaicová a pan 
místostarosta Martin Marek. 
Do této doby bylo proškoleno 170 osob. Během výuky se podařilo seniory 
seznámit se základy práce na počítači, psaním dokumentů včetně jejich 
úprav, jejich uložením v počítači či na přenosné médium, vytištěním apod. 
Klienti zvládli v rámci internetu pracovat s e-mailovou schránkou, psát 
a odpovídat na zprávy, vyhledávat si zajímavé informace na internetu. 
Osvojili si základy práce v Excelu.
Na podnět pana místostarosty Marka frekventanti kurzu přislíbili elektro-
nickou komunikaci s úřadem „jako důkaz své počítačové gramotnosti“.
Lektorky pracovaly během každé výuky ve dvojici z důvodu individuálního 
přístupu ke všem klientům. Jejich práce vykazovala vysokou úroveň a zku-
šenost s výukou.
Projekt jednoznačně prokázal svoji smysluplnost a zájem o jeho pokračo-
vání. Počet zájemců stabilně převyšuje kapacitní možnosti. 
Děkujeme Letišti Praha a Městské části Praha 17 za podporu a umožně-
ní realizace tohoto smysluplného projektu.

PhDr. Jindřich Kadlec, 
ředitel Centra sociálně zdravotních služeb

Předávání certifikátů absolventům kurzu práce na PC v Centru sociálně zdra-
votních služeb se zúčastnila také starostka městské části Bc. Jitka Synková. 
Více foto: www.repy.cz – fotogalerie.

Foto: -akraj-
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Chceme vás 
informovat

Dotaz: Můžete mi laskavě sdělit, proč v Řepské 
sedmnáctce nejsou oznamovány akce pro seniory, 
mládež a dospělé tak, jako je to v jiných pražských 
časopisech? Proč zveřejňujete jen poděkování za 
akce? 
 Ludmila Č.

Věřte, že informace, které se včas dozvíme, zve-
řejňujeme. Například na straně 2 pravidelně na-
jdete pozvání na kulturní akce, které se konají 
v Kulturním středisku Průhon, v Domově sv. Kar-
la Boromejského a nově i v Kulturním domě na 
Bílé Hoře. Pozvánky najdete také v rubrice Co se 
chystá i na jiných stranách časopisu.
Bráníme se tomu, abychom určovali, které akce 
jsou pro seniory a které ne. Domníváme se, že by 
se to dříve narozených dotklo a mohli by to po-
važovat dokonce za jakousi diskriminaci – mnozí 
jsou myšlením velmi mladiství, rádi si přečtou 
zpravodaj od začátku až do konce... Také proto 
jsme v Řepské sedmnáctce nezavedli tzv. Okénko 
pro seniory. 
Akce výslovně pro seniory pořádají většinou klu-
by „pod hlavičkou“ Centra sociálně zdravotních 
služeb. Pokud jsme o nich informováni do data 
uzávěrky, která je vždy 10. dne předchozího mě-
síce, pak oznámení v našem zpravodaji najdete. 
Můžete se informovat také v recepci centra – 
tel.: 235 314 141.
Máte pravdu, že občas se o akci dozvíme, až když 
nám organizátoři pošlou zprávu nebo poděková-
ní. Také nás to mrzí a znovu prosíme: 

Pokud máte v plánu uspořádat zajímavou 
kulturní či sportovní akci, na něž byste chtě-
li čtenáře pozvat, pište na redakce@repy.
mepnet.cz nebo volejte na tel. 234 683 544, 
234 683 531, 720 524 688. Děkujeme! 

-red-

Magistrát hl. města Prahy

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence 

ve spolupráci s Centrem prevence, o. s., 

provozují

CENTRUM ZDRAVOTNÍ PREVENCE
Posláním centra je odborné poradenství zaměřené především na zdravý životní styl

OTEVÍRACÍ DOBA: KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 9 DO 17 HODIN

Adresa: Jungmannova 29/35, Praha 1 • Tel.: 236 005 328

Služby Centra zdravotní prevence hl. města Prahy: 

•  poradenství

•  vyhledávání kontaktů na organizace zaměřené na odbornou pomoc

•  orientační vyšetření a interpretace výsledků

•  pomoc při výběru vhodného zdravotnického zařízení

•  distribuce informačních a edukačních materiálů

•  poskytování informací pro rodiče a seniory

Poradenství je bezplatné!

Toužíte hrát divadlo?
V sobotu 24. března proběhne v KS Průhon 
konkurz do nového ochotnického spolku Diva-
dlo Řepy. Organizuje jej Lukáš Stříbrný. 
Lukáš Stříbrný (18) slýchal od pamětníků, že 
v Řepích bývalo ochotnické divadlo. Rozhodl 
se tedy, že jej znovu založí. Zatím je na to více 
méně sám, přesto je mu jasné, že běžný provoz 
souboru a ostatní organizaci zvládat bez pomoci 
nebude. První divadelní hru, kterou chce se sou-
borem nastudovat, vytvořil scenárista Ondřej 
Kunovský – jmenuje se „Když už, tak už“. 
Momentálně tedy Lukáš Stříbrný hledá čtyři 
hlavní představitele ve věkovém rozmezí mezi 
15 a 25 lety. Zájemci nejsou limitováni předcho-

zí hereckou zkušeností. Samozřejmě, pokud by 
měl zájem účastnit se konkurzu i někdo z věkově 
odlišné skupiny, bude vítán. Budoucí „principál“ 
a bývalý žák ZŠ Jana Wericha prý má zkušenost 
z konkurzní komise, jíž byl asistentem v Národ-
ním divadle. Chystá i další divadelní kousky pro 
diváky napříč všemi věkovými skupinami. 
Uvedení hry je plánováno přibližně na září le-
tošního roku. Zázemí by souboru měl poskytovat 
KS Průhon, v němž se také bude konkurz 24.  3. 
od 10 do 15 hodin konat. 
Pokud byste se chtěli stát členy vznikajícího 
divadelního souboru, přihlašte se na: e-mail: 
LStribrny@seznam.cz, tel.: 722 192 433 nebo 
www.divadlorepy.webnode.cz.

-buri-

se skupinou

MYŠ A MAŠ
Kristýnkou a Péťou

KULTURÁČEK NA BÍLÉ HOŘE
Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17

11. března 2012
15–17 hodin

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
PLNÉ LEGRACE, TANCE, ZPĚVU 

A SOUTĚŽÍ
                              MASKY VÍTÁNY!!!

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MASKU

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Čarodějnice: 30. 4.Čarodějnice: 30. 4.
Na poslední dubnový den opět chystá Městská část Praha 17 „Pálení 
čarodějnic“. Tentokrát 30. dubna připadne na pondělí! -red-
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Zápis do mateřských škol
Ředitelky všech mateřských škol v Městské části Praha 17 po dohodě se 
zřizovatelem vypisují termín zápisu dětí takto:
–  výdej přihlášek 7. a 8. 3. 2012 od 10 do 12 hod. a od 14 do 17 hod.;
–  příjem přihlášek 21. a 22. 3. 2012 od 10 do 12 hod. a od 14 do 17 hod.
Výsledky zápisu budou na vývěskách mateřských škol uveřejněny do 
16. dubna 2012. Na této stránce získáte informace o zaměření a nabídce 
všech mateřských škol v Řepích. 

Ráda bych rodiče upozornila, že dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání 
a musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým 
programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem 
dané mateřské školy. Je to i důvod, proč je zákonem stanovena hranice 
pro přijetí dětí na 3 roky (zpravidla) s upřednostněním dětí, které čeká 
nástup do ZŠ.
Další informace najdete i na www.repy.cz v záložce Školství.

Mgr. Naďa Zemanová,
vedoucí odboru školství a kultury

Mateřská škola Laudova 
se speciálními třídami
Laudova 3/1030
Kontakt: tel. 235 314 514, 
e-mail: mslaudova@volny.cz
www.mslaudova.cz
Ředitelka: Mgr. Alena Lucová

Pracoviště MŠ Duha, MŠ Sluníčko, 
MŠ Fialka, MŠ Opuková – celkem 
13 tříd, z toho 4 třídy pro děti se 
speciálními vzdělávacími potřeba-
mi, 3 třídy s možností individuální 
integrace a 6 běžných tříd. Školní 
vzdělávací program Všichni společně 
po celý rok se zaměřuje na přípravu 
dětí na život, na všestranný rozvoj.

Co nabízíme: divadla, koncerty, výstavy, výlety, animoterapii (hry 
s pejskem, kočkou, relaxační jízdu na koních, chov strašilek), kera-
mické a výtvarné dílničky, relaxační pokoje, rehabilitační cvičení, akce 
a slavnosti, plavecký výcvik, návštěvy solné jeskyně, výuku angličtiny, 
kroužky zumby, kung-fu, tanečky, výuku hry na flétničku, přípravný 
kurz na vstup do 1. třídy, edukativně stimulační skupiny. Realizujeme 
např. projekty Čteme dětem v rámci celorepublikového projektu Celé 
Česko čte dětem, Podpora zdraví dětí v MŠ, Učíme se respektu a vzájemné 
toleranci, Počítač v MŠ, Vzdělávání dětí s autismem.

Mateřská škola Pastelka
Španielova 27/1316 
Kontakt: tel. 235 324 185, 
www.pastelkarepy.cz, 
e-mail: pastelka.ms@volny.cz
Ředitelka: Marcela Bezoušková

Co nabízíme: Jsme poměrně malá školka, nabízíme rodinné prostředí 
s individuálním přístupem k dětem. Naším dlouhodobým záměrem je 
hravou formou a v přirozeně podnětném prostředí zprostředkovávat 
dětem takové situace, které budou rozvíjet jejich osobnost, zdravé se-
bevědomí a sebehodnocení, povedou je k samostatnosti a tvořivému 
řešení nejrůznějších situací a problémů.
Jako nadstandardní aktivity nabízíme plavání, keramiku, hru na flét-
ny, cvičení na balančních míčích, seznamování s angličtinou, rozvoj 
grafomotoriky s prvky tai-chi. Pravidelně pořádáme zahradní slavnos-
ti, karneval, tvořivé dílny, výlety a soutěže.

Mateřská škola Bendova
Bendova 1/1123
Kontakt: tel. 235 314 150, 
e-mail: msbendova@seznam.cz, 
www.msbendova.cz
Ředitelka: Mgr. Ivana Panochová

Děti jsou rozděleny do tří věkových 
kategorií: 3–4, 4–5, 5–7leté. Kvalifi-
kované učitelky si vedou  svou třídu 
dětí od nejmenších po předškoláky.

Co nabízíme: Školní vzdělávací program Stonožka – moderní vzdělávání  
pro děti, dále výtvarné hry a činnosti s netradičním materiálem, kera-
miku, logopedická cvičení s odbornou lektorkou, sportovní program - 
pravidelný plavecký výcvik, základy sportovní gymnastiky, dětský aero-
bik, zdravotní rehabilitační cvičení, sportovní hry, taneční výchovu, 
ozdravné pobyty na horách a u moře, angličtinu s rodilými mluvčími, 
výuku hry na zobcovou flétnu, sborový zpěv, individuální stimulační 
programy pro předškoláky a poradnu pro rodiče, divadlo, koncerty. 
Den otevřených dveří: 7. března od 9.30 do 11 a od 15 do 17 hodin. 
Prohlídky areálu mateřské školy s ředitelkou od 11 a od 15 hodin.

Mateřská škola Socháňova
Socháňova 1176/23
Kontakt: 235 310 007, 235 314 416, 
e-mail: mssochanova@volny.cz, 
mssochanova2@volny.cz, 
www.mssochanova.cz.
Ředitelka: Mgr. Simona Skoumalová 

Budova „šnečků“ – 4 třídy věkově smí-
šené, budova „kytiček“ – 2 třídy před-
škol. dětí + 2 třídy mladších dětí, třída 
„broučků“ – děti věkově smíšené.

Co nabízíme: Respektujeme individuální potřeby dětí, vytváříme zá-
klad pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, připravujeme pro plynulý 
přechod do školy. Nabízíme plavání, keramiku, hru na flétnu, anglič-
tinu  hrou, výtvarný kroužek, cvičení v tělocvičně ZŠ, odpolední po-
sezení s rodiči, hudebně pohybový kroužek, logopedickou péči přímo 
v MŠ, víkendy s keramikou pro rodiče a děti, kulturní vyžití – divadla, 
koncerty, výstavy, tematicky zaměřené vycházky pro starší děti, výle-
ty, nové dopravní hřiště na školní zahradě.

-red-

Duha

MŠ Laudova
se speciálními třídami

Opuková

Sluníčko

Fialka

Řepské školky se představují

Zřizovatelem těchto mateřských škol je Městská část Praha 17.
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Nadějní výtvarníci
Pololetní výtvarné práce studentů Soukromé střední umělecké školy 
designu, sídlící v ZŠ Laudova, byly velmi úspěšné. 
Dech beroucí malby Jakuba Domince ze 4. ročníku i uvolněný a přitom 
dynamický rukopis citlivé Kláry Noskové v obrazech zapomenuté Prahy 
má na svědomí akademický malíř Jaroslav Klát. Dává studentům prostor 
k projevu, ten ovšem 
nenápadně směřuje ke 
smysluplnému malo-
vání. Velice atraktivně 
působily modely ta-
lentovaných třeťaček, 
Marcely Kusé a Jany 
Zabadanovové z Ateli-
éru modelářství a ná-
vrhářství oděvů pod 
vedením zkušené pe-
dagožky, akademické 
malířky Věry Milčin-
ské. Keramický ateliér 
výborně vede v duchu 
velkorysosti akade-
mický sochař Vojtěch 
Malaník. Rozměrná 
keramická díla vzbu-
zují respekt a obdiv. 
Zazářily i práce počí-
tačové grafiky. 
Při pohledu na tuto 
pololetní výstavu naší 
školy byste u někte-
rých prací nevěřili, že 
jsou dílem středoško-
láků. Jejich úroveň ukazuje spíše na školu vysokou. Na výtvarné vysoké 
školy jsou také naši studenti často přijímáni. Vloni jich bylo přijato 35 % 
a také nynější rok vypadá velmi slibně. Naši studenti jsou plní kreativity, 
praktických i teoretických zkušeností a jsou proto dobře vybaveni pro pro-
fesní život. 

PhDr. Věra Hromádková, 
ředitelka školy

Návštěva letiště
V průběhu prosince a ledna využili žáci 5. až 9. tříd ZŠ Jana Wericha nabíd-
ku Letiště Praha a vydali se v doprovodu svých třídních učitelů na exkurzi 
do veřejnosti běžně nepřístupných prostor letištních terminálů.
A že bylo co obdivovat! Všichni účastníci museli projít bezpečnostní kon-
trolou. Pak už nás očekával vyhlídkový autobus, kterým jsme se podle 
pokynů průvodce přesouvali mezi drahami a terminály tam, kde se právě 
odehrávalo něco zajímavého. 
Kromě různých způsobů vytlačování letadel z nástupních míst a jejich na-
vádění jsme zhlédli několik přistání a vzletů proudových i vrtulových do-
pravních letadel, seznámili jsme se s prací pozemního personálu, ocenili 
jsme vypracovanou infrastrukturu letiště a navštívili jsme i místní stanici 
hasičského záchranného sboru, kde jsme viděli nejmodernější technické 
vybavení.
Jedna skupina absolvovala prohlídku v době státní návštěvy ruského pre-
zidenta Dmitrije Medveděva, proto sice pocítila zostřená bezpečnostní 
opatření, ale mohla obdivovat ruské vládní speciály, zaparkované a silně 
zabezpečené na Terminálu 3. 
Další skupiny zase měly štěstí nejen na soukromé letadlo nejbohatšího 
Čecha Petra Kellnera, ale například i na přistání letadla ČSA v původním 
bílo-šedo-modrém designu. 
Prohlídka nás velmi zaujala a děkujeme, že jsme se mohli seznámit s pro-
vozem druhého největšího letiště ve střední a východní Evropě. 

Žáci a učitelé ZŠ Jana Wericha

Rozšířená výuka jazyků
Ve školním roce 2012/2013 bude ve 

3. ročníku Základní školy Jana Wericha 
opět otevřena třída s rozšířenou výukou 
cizích jazyků (od 3. třídy anglický jazyk, od 6. třídy další 

cizí jazyk).

Výběrové řízení proběhne 4. 4. 2012.
Přihlášky jsou k dispozici na www.zs-jana-wericha.cz.

Termín odevzdání přihlášek pro zájemce, kteří nejsou žáky školy, 
je 31. 3. 2012.

Pingpongový turnaj pro neregistrované dospělé hráče se konal 
28. ledna v ZŠ Jana Wericha. Horkým favoritem, který nakonec skončil 
jako druhý, byl PaedDr. Otakar Martinovský ze ZUŠ Blatiny (na sním-
ku). Vítězem se stal pan Dušek. Akci uspořádala řepská ODS.  -red-

Foto: -akraj-

Jakub Dominec: Anorexie (malba)

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

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

  8. 3.  Pražský kalich: Soutěžní přehlídka uměleckého 
přednesu. Diváci vítáni. Vstup volný. Od 14 do 16 hodin, DDM.

13. 3.  Země – město: Soutěž v oblíbené hře pro děti a mládež od 7 do 
18 let. Zdarma. Od 15 do17 hodin, klub K.M.R. v ZŠ Dědina.

25. 3.  Hurvínek mezi osly: Divadlo Spejbla a Hurvínka. Vstupné 60 Kč. 
Rezervace a vstupenky v DDM. Začátek v 16.30 hodin. 

25. 3.  Hliněná neděle: Keramická dílna. Cena: 50 Kč – děti, 150 Kč – 
studenti, 250 Kč – dospělí/rodinná vstupenka (dítě + rodič). 
Pro předem přihlášené v DDM! Od 10 do 12 a od 12 do 14 hodin. 
Tel.: 235 323 333, e-mail: klara.pliestikova@ddmp6.cz nebo 
 gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

31. 3.  YoYo – žonglovací soutěž pro každého! Kategorie: začáteční-
ci, pokročilí a profi! V rámci soutěže workshopy, tvoření nápisů 
a malůvek na trička, žonglování a párová akrobacie. Vstupné 
30 Kč. Od 10 do 17 hodin, DDM. Mgr. Jana Němcová
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Ulice Dobnerova
Dobnerovu ulici nalezneme v horní části starých Řep za restaurací U Če-
chů. Je to kraťoučká slepá odbočka z ulice Selských baterií.
Gelasius Dobner (vlastním jménem Job Felix Dobner), český historik 
německého původu, žil v letech 1719 až 1790. Ačkoliv se česky naučil 
až během gymnaziálních studií, češtinu přijal za mateřštinu. Psal však 
latinsky. Vystudoval filozofii a teologii, později práva. To už ale sám vy-
učoval na řádových školách ve Vídni, Mikulově a v Kroměříži. Od roku 
1752 učil v Praze, kde bylo jeho zásluhou zřízeno piaristické gymná-
zium, v jehož čele stanul.
Dobner stavěl při zkoumání historických pramenů na kritických meto-
dách, odmítal neprověřené fabulace, výmysly a přikrašlování českých 
dějin. Mnoho let se věnoval kritickému rozboru Kroniky české autora 
Václava Hájka z Libočan, v níž objevil četné omyly.
Ulice vznikla a byla pojmenována mezi lety 1973 až 1977.

Text a foto: Jan Bösser

Kde měli křupavé rohlíky
Vzpomínka na některé místní sedláky, živnostníky a osobnosti z první 
republiky v předešlých číslech Řepské sedmnáctky měla mezi vámi čte-
náři a starousedlíky velký ohlas. 
Děkuji za telefonáty či osobní poděkování a slibuji pokračování. Po sed-
lácích, zahradnících a také proto, že venku je stále ještě zima, vás nyní 
pozvu do příjemného tepla – do pekařství. 

Pekařství U Pouchů a U Sedláčků
O tom, že tehdejší malá řepská dědinka byla víceméně soběstačná, svědčí 
i to, že měla v dolní části hned dvě pekařství. Byla-li chuť na čerstvý chléb 
anebo na křupavý rohlíček – žádný problém! V pekárnách U Pouchů nebo 
U Sedláčků byly k mání vždy. 
U Sedláčků krom dobrého pečiva měli šikovné a pro Sokol srdcem nadšené 
dcery. Mezi ně patřila a stále patří paní Libuše, provdaná Spálenková. 
Zde si dovolím připojit poznámku: Letos v lednu o řepském bále se na parketu 
sokolovny po mnoha letech tančila česká beseda (předvedli ji ti nejmenší ze 
ZŠ Laudova). Mnozí „sátiletí“ jsme na Vás, paní Libuško, při této příležitosti 
vzpomínali – jako na nezapomenutelnou učitelku, která jste nás českou be-
sedu naučila! Zdravíme Vás a přejeme pevné zdraví!
Pekárna U Pouchů se nacházela v dnešní ulici Kristiánově v domě čp. 71. 
Již samo číslo popisné dokládá, že tento dům patří taktéž téměř do ka-
tegorie historické. Pamětníky je tato výrobna pečiva dodnes vzpomínána 

pod názvem U Pouchů, ale toto pekařství založil v roce 1920 pan Karel Ja-
nouš se svojí ženou Marií a matkou Annou. Takže původně se toto pekařství 
a pecnářství nazývalo U Janoušů. Roku 1935 zakladatel zemřel. Paní Marie 
Janoušová se později provdala za pana Vojtěcha Pouchu, a tím došlo ke 
změně názvu pekařství.

Jaroslav Hájek,
zastupitel

V pekařství U Sedláčků

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Poznáváte místo, kde stávala pekárna U Sedláčků? (Ulice Žalanského – dru-
hý dům vedle budovy řepské radnice.)

Foto: -akraj-

Foto: Z rodinného alba paní Fojtíkové

Roh ulice Kristiánovy a Severýnovy – kdysi zde bývalo pekařství a pecnářství 
U Janoušů.
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INZERCE

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)

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

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.modrinek.cz

PRVNÍ
HODINA
ZDARMA

d

ět
ské studio

d

ět
ské studio

604 433 057

OVOCNÁ 1072/26 
160 00 PRAHA 6

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.

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

Pozvání do Klubu 17
Z březnového programu: 9. 3. – Deskové hry, 13. 3. – Připravujeme 
se na Velikonoce, 14. 3. – Glazování keramiky, 16. 3. – Jarní obrázky, 
20. 3. – Sázíme velikonoční osení, 21. 3. – Keramika (velikonoční ke-
ramické vajíčko), 23. 3. – Velikonoční tradice a Den otevřených dveří! 
27. 3. – Malujeme velikonoční kraslice, 28. 3. – Glazování keramiky, 
30. 3. – Hry na zahradě (podle počasí). 
Vstup zdarma! -red-

Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu čp. 439/14

Klub aktivního stáří – březen
5. 3. Posezení s jubilanty (k poslechu hraje pan Kotas), 12. 3. Prevence 
zadlužování seniorů (přednáší pan Kalvoda), 19. 3. Domácí zdravotní 
péče (zdrav. sestra paní Rousková), 26. 3. Otázky na tělo – pro mís-
tostarostu Martina Marka.
Senioři z Klubu aktivního stáří (KLAS) se setkávají vždy v pondělí 
v 16 hodin.

-red-

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

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

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

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

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

děti od 6 let

Kurzy 2011–12

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

Koncerty v ZUŠ Blatiny
Přijměte pozvání na koncerty žáků ZUŠ Blatiny!
Koncerty, které se konají v koncertním sále 
ve Španielově ulici čp. 1124/50, začínají vždy v 18 hodin.

6. března: Koncert flétnové třídy MgA. Lenky Chmelové;
7. března: Koncert klavírního oddělení
13. března:  Koncert žáků tříd MgA. Hany Nicodové – klavír a Mgr. Dagmar 

Hubičkové – zpěv, literárně dramatický obor;
20. března: Koncert klavírní třídy Gohar Aharonyan;
27. března: Koncert učitelů a žáků ZUŠ Blatiny;
28. března: Koncert kytarové třídy Petra Kubáče, DiS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob 2011. 
Ceny od 300 Kč. Tel.: 606 260 682, www.ucetni-praha.cz

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

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

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

• Optimis spol. s r. o., správa nemovitostí, firma s dlouholetou 
praxí v oboru nabízí komplexní služby v oblasti správy nemo-
vitostí vč. vedení účetnictví. Cenovou nabídku zpracujeme na 
základě vašich požadavků. Rádi vás přivítáme na adrese: Bendo-
va 1121/5, Praha 17. Tel.: 235 300 155, www.optimis.cz

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

• Hledám svědky bezohledné jízdy dne 8. 12. 2010 kolem 20.15 
hod. v Praze na Plzeňské ul. a řidiče vozidla jedoucího za černým 
BMW, který musel prudce brzdit, když se před BMW riskantně za-
řadil řidič Škody Octavia modré barvy, RZ 1SE 4456 – u přemos-
tění s Kukulovou ul. v místě dopravní nehody. Tel.: 775 638 659

• V návaznosti na předchozí inzerát žádám uvedeného řidiče, 
zároveň i případné další osoby, které byly svědky dalšího 
incidentu najetí vozidla Škody Octavia na BMW v místě pod 
Krematoriem, aby se ozvaly. Tel.: 775 638 659

• Pronajmu garáž, konečná tramvaje Řepy. Tel.: 602 412 418

• Koupím do OV malou zahrádku, chatka není podmínkou, voda 
a el. nutná. Praha 5, 6 a Berounsko. Tel.: 605 218 106

OSTATNÍ

• Vyměním 2+kk (56 m2) v Praze-Řepích (v Trianglu) ve vlast -
nictví magistrátu za větší byt v této lokalitě téhož vlastníka, či 
za byt ve vlastnictví MČ Praha 17. Tel.: 723 208 643

• Vyměním 2+kk obecní v Řepích za garsoniéru v Řepích.
 Tel.: 731 323 442

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

• Vyměním byt 3+kk v Řepích za menší. Tel.: 605 267 906

BYTY

• Hledám práci zdravotní sestry v Praze 6.  Tel.: 737 910 216

• Do zubní ordinace Praha 17-Řepy přijmeme zdravotní sestru
(i důch. věku) na 2 odpoledne v týdnu. Tel.: 235 312 244

ZAMĚSTNÁNÍ

• Společnost Orifarm Supply s. r. o. se současným sídlem v Un-
hošti (duben 2012 přesun výroby do Hostivice) hledá nové za-
městnance na pozici výrobní operátor/ka pro balírnu léčiv. Své 
CV prosím zasílejte na adresu Orifarm Supply s. r. o., Václavské 
nám. 43, 273 51 Unhošť nebo na e-mail: mhs@orifarm.com

• Domov sv. Karla Boromejského v Řepích přijme zkušenou
účetní, která by podle potřeby (nemoc, dovolená, školení apod.) 
zastoupila pracovnici v účtárně. Příležitostná práce na dohodu. 
Podmínka: zkušenost s účetním programem Pohoda. Životopisy 
prosím zašlete na mail: konsolata@domovrepy.cz. Děkujeme.

INZERCE: 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688 • redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz

Stavební zkolaudované pozemky 
v Doksech u Kladna

www.pozemkydoksy.czwww.pozemkydoksy.cz
klid u lesa, vynikající lokalita, veškeré sítě

Stavební zkolaudované pozemky 
v Buštěhradě

www.pozemkybustehrad.czwww.pozemkybustehrad.cz
pozemky od 900 m2, ve středu města, 

veškeré sítě, 7 min. po R7 od Prahy

 Info: 721 260 954, 602 666 747 SKVĚLÉ CENY!

2 150 2 150 Kč/mKč/m22

2 200 2 200 Kč/mKč/m22

Úklid paneláků, kanceláří, škol!
Provádíme pravidelný úklid společných 

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

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

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393
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AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2012 

v ceně 150 Kč

+

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

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

Restaurace Na Formance
www.smichovskaformanka.cz

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

Pivo Gambrinus z tanku
Tradiční česká kuchyně – polední menu

Nekuřácký salónek – možnost různých akcí

– REKONSTRUKCE –
BYTOVÁ JÁDRA, KOUPELNY  

BYTY, KANCELÁŘE

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

žaluzie – podlahy

žaluzie – zaměření, prodej, montáž

podlahy – pokládka plovoucích podlah

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

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

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

733 311 747    211 141 160

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

ANGLIČTINA
pro začátečníky (i ty „věčné“)

tel.: +420 720 653 044

• Speciální a individuální přístup • Časová flexibilita 

• Příjemné prostředí • Lektorka je po studijním pobytu 

v Cambridge • Domluvte si nezávaznou info-schůzku •

Zdeněk Kalina
zakázkové truhlářství

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

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

mail: kalina.truhlarstvi@ seznam.cz

Ekologická likvidace vozidel
Prodej použitých pneu a disků 

a odtahová služba
Zajímavé vozy vykoupíme

Tel.: 725 680 885

S NAŠÍM NOVÝM ŠÉFKUCHAŘEM PRO VÁS 
PŘIPRAVUJEME OD DRUHÉ POLOVINY 

BŘEZNA NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK.

REZERVACE NA TEL: 235 322 323
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Nabízíme k prodeji rodinné domy – 

bungalovy nebo dvougenerační 

domy s vlastním pozemkem v obci 

Chýně a obci Svárov nedaleko Prahy. 

Jedná se o energeticky úsporné 

novostavby s velmi nízkou spotřebou 

energií na vytápění. Projekt možno 

upravit dle vlastních požadavků. 

K nastěhování podzim 2012. 

Více informací na našich webových 

stránkách.

Cena nemovitostí včetně pozemku: 

Chýně  3 169 000 Kč
a

Svárov  2 990 000 Kč

INZERCE 21



ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
MONTÁŽ A PRODEJ ŽALUZIÍ

CHYTRÉ SUŠÁKY PRÁDLA      MALOVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE      VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

PRODEJNA: Radlická 2018/78, Praha 5

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

SERVIS EUROOKEN 
seřízení, vyčištění 

a promazání dřevěných, 
plastových a hliníkových 

oken a dveří. 
Tel.: 721 220 468

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

  Tel.: 602 266 384, 235 316 609  

  E-mail: jirilansdorf@seznam.cz  

Příjem zakázek nepřetržitě!

SALÓNEK GIGI
Solárium • modeláž nehtů 

pedikúra (i u vás doma)
Makovského 1349 – OVUS 

(nad Českou spořitelnou)

Mobil: 773 590 878

BOTIČKY U DRÁČKA
dětská certifi kovaná obuv

* celoroční kožená obuv * zdravá lahev
* plavecké pomůcky * doplňky ke kočárku

* santé – obuv pro dospělé
www.botickyudracka.cz

Tónování autoskel 
profesionální instalace 

homologovaných (protislunečních 
a bezpečnostních) autofólií

Tel.: 776 150 500, 777 120 130 
www.tinter.cz

10 let záruka!

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

Chcete u nás inzerovat?
Kompletní info získáte na telefonu 234 683 531 (příp. 234 683 544, 720 524 688) nebo e-mailem: 
redakce@repy.mepnet.cz, ceník a objednávku najdete na www.repy.cz v rubrice Řepská sedmnáctka.

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

PRO NAŠI JISTOTU A BEZPE Í

VÝZVA LÉKA M

M STSKÁ ÁST OP T PODPO Í
KULTURU A SPORT

EPSKÝ KARNEVAL: 25. 2.

INFORMACE
PRO SENIORY

ÚNOR 2012
* RO NÍK 18 sedmnáct

ka
sedmnáct

ka
MĚSÍČNÍK PRAHY 17 * ZDARMA

 Krásné Vánoce 

a úspěšný
 nový rok

!

PROSINEC 2011
* RO NÍK 17 sedmnáct

ka
sedmnáct

ka
MĚSÍČNÍK PRAHY 17 * ZDARMA
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Obchod 
specializovaný 

na krmiva: 

Nutram
K9

First Mate
Arden Grange

Cibau
Trainer

Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům 
Na vybraná krmiva 

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma 

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba: 
Pondělí–Pátek 10.00–19.00, 

Sobota 9.00–12.00

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

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

Vybavte si kočárek
Užitečné a neobvyklé vychytávky

pro kočárky i děti koupíte

u fi rmy

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

Galandova 1235, Praha 17-Řepy

Chalupářský a zahradnický servis 
SEMIRAMIS

Řez ovocných stromů, 
kácení stromů horolezeckou technikou, 

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

www.chaluparskyservis.cz

DÁRKOVÝ OBCHDÁRKOVÝ OBCHU° DEKDEK
VELKÝ VÝBVELKÝ VÝBĚR DÁRKOVÉHO R DÁRKOVÉHO 

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

Kde? Ve 3. podlaží OVUSU 
nad Českou spořitelnou.

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

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
Měsíční poplatek od 120 Kč bez DPH za bytovou jednotku!

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

E-mail: ak.eko1@volny.cz  •  Web: www.eko-kopecky.cz

ZUBNÍ A ESTETICKÁ ORDINACE
Karlovarská 380/17, Praha 6-Bílá Hora

tel. 235 514 444, 604 243 468
www.aaa-dent.eu

BĚLENÍ ZUBŮ
ošetření dětí i dospělých, 

výkony v celkové narkóze, 
smlouvy s pojišťovnami

Kupon na 10% slevu 

  z ceny BĚLENÍ ✂
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Autosalon Klokočka
Borského 876, Praha 5
Tel.: 251 005 119 - 120
servis_P5@klokocka.cz

Autosalon Klokočka
Karlovarská 660, Praha 6
Tel.: 222 197 201 - 206
servis_P6@klokocka.cz

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

Začněte novou sezonu s profesionální 
péčí a budete celé jaro k nezastavení. 
Přijeďte s Vaším vozem na jarní servisní 
prohlídku ŠKODA a získejte jistotu, že se na 
něj můžete spolehnout, ať už Vaše cesty 
povedou kamkoli.

Více na www.klokocka.cz

ŠKODA Service®

ŠKODA Originální díly®

ŠKODA Originální příslušenství®

Jarní servisní prohlídka 
od 19. 3. do 29. 4. 2012 
pro Váš vůz ŠKODA

Buďte akční celé jaro

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

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

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

orientace na Z, pěkný výhled. Dům po celkové 

rekonstrukci. Zálohy 2 900 Kč + elektřina.

PRODEJ 2+kk
GALANDOVA UL.

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

bičů, plovoucí podlahy, zděné jádro, bezpeč. 

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

kout. Dům zateplen, po celk. rekonstrukci.

PRODEJ 3+1/L
NEVANOVA UL.

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ
PRONÁJEM. Byt 3+kk/L, 69 m2, 10 p. Zděné 

jád ro, plov. podlahy, dlažba. Kuch. linka, sporák, 

pračka, lednice, digestoř. Vchod na čipy. Nájem 

8 000 Kč/měs. + služby 5 600 Kč/měs. + elektr.

NOVINKA 3+kk/L
BAZOVSKÉHO UL.

PRONÁJEM. Pěkný 2+kk, 8 NP. Byt po rekon., 

zařízený. Lednice, skloker. deska, trouba,  pračka. 

Pokoj: stolek, skříňka, rozklád. pohovka.  Ložnice: 

postel. Vest. skříně. Nájem 8 000 Kč + el. + služby.

NOVINKA 2+kk
ZRZAVÉHO UL.

PRONÁJEM. Zařízený byt 2+kk, 6. NP. Nová 

kuchyň, lednice, trouba, mikrovlnka, jídel. stůl, 

židle, konf. stolek, pohovka, postel, vestav. skříň. 

Lze zvířata. Okna – V. Služby 2 200 Kč+el.+nájem.

NOVINKA 2+kk
BAZOVSKÉHO UL.

PRONÁJEM. Byt 2+kk, novostavba, podkroví, 

55 m2 + 10 m2 sklep. Vlastní kotel, plně  zařízeno 

vč. pračky a TV. K nastěhování ihned. Rezid. loka-

lita. Super cena. Poplatky 2 500 Kč vč. el. + nájem.

NOVINKA 2+kk
UL. NA FIALCE II

PRODEJ. Byt 3+1/L, 81 m2, OV, 10. p. Komora, 

lodžie, plastová okna. Původní jádro a kuch. lin-

ka. Na podlaze: koberec, lino. Dům je po rekon-

strukci. Orientace: Z–V. Poplatky: 5 200 Kč/měs.

NOVINKA 3+1/L
GALANDOVA UL.

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

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

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

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

NOVINKA 3+1/L
ŠPANIELOVA UL.

PRODEJ. Byt 2+kk, OV, 6. NP, 45 m2. Pův. jádro 

a kuchyně. Koberce, vestavěná skříň. Plastová 

okna, orientace na západ. Dům po celkové re-

konstrukci. Zálohy 3 500 Kč (3 osoby) + elektřina.

NOVINKA 2+kk
UL. ZRZAVÉHO

POPTÁVKA

Garáž nebo garáž. stání
Byt 3+kk  v domě 

Nad Beránkem
Byt 3+1 v ul. Galandova
Byt 4+1/L nebo 4+kk, OV
OV, 2+kk,1+kk, pův. stav
Pronájem 2+kk zařízený
Pronájem 3+kk až 3+1

Prodáváme nejvíce 
bytů v P-17

Pronajato 
90 % nemovitostí

Prodáno 85 % bytů

Máme nízkou provizi

Servis „Vše v ceně“

Skvělé reference
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