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Vážení čtenáři,

právě držíte v ruce březnové vydání Řepské sedmnáctky, které je opět plné zajímavých článků a dů-
ležitých informací – najdete tu třeba pestrý program Kulturního centra Průhon, rozhovor s hráčem 
softballu a nechybějí informace pro nejmenší – kdy a kam zamířit na zápis do mateřské školky. Při-
pravili jsme pro vás také malé ohlédnutí za volbami.
Rčení na závěr „Březen – za kamna vlezem“ bych doplnil: „pouze s Řepskou 17 v ruce!”

Krásné čtení za redakční radu přeje Michal Kulkus

Rada MČ Praha 17 mj.:
Souhlasila: 
•  s termínem prázdninového provozu od 1. 7. 

do 12. 7. v MŠ Socháňova, od 12. 8. do 23. 8. 
v MŠ Bendova a od 26. 8. do 30. 8. 2013 v MŠ 
Laudova se speciálními třídami. V období od 
15. 7. do 9. 8. 2013 je provoz mateřských 
škol z technických důvodů přerušen;

•  s místem, termínem a dobou pro podání žá-
dostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělává-
ní pro školní rok 2013/2014.

Vzala na vědomí:
•  sumarizaci stížností, petic a jiných podání 

za rok 2012;
•  výsledek hlasování řepských občanů o prvních 

třech výtvarně architektonických návrzích 
soutěže „Smuteční síň řepského hřbitova;

•  zprávu odboru správy obecního majetku 
o stavu pohledávek za nájemci a uživateli 
bytů a nebytových prostor spravovaných 
firmou Optimis, s. r. o., ve smyslu čl. 1 bod 
3. písm. b) Zásad vymáhání pohledávek a od-
pisu pohledávek z titulu prodlení při úhradě 
za nájemné nebo služby spojené s užíváním 
bytů svěřené MČ Praha 17 schválených Zastu-
pitelstvem MČ Praha17 dne 3. 12. 2012;

•  důvodovou zprávu, která popisuje povin-
nosti vlastníků budov ve vazbě na zákon 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Schválila:
•  nové „Podmínky pro poskytování grantů 

v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 
školství a kultury“;

•  odstoupení od záměru uzavřít smlouvu se 
společností Metropol TV, spol. s r. o., o tvor-
bě audiovizuálního díla.

Nesouhlasila:
•  s provozováním reklamních zařízení společ-

nosti euroAWK, s. r. o., Konopišťská 739/16, 
Praha 10 na pozemcích parc. č. 1474/1 
a parc. č. 1477, k. ú. Řepy, podél ulice Plzeň-
ská, uvedených v příloze usnesení, s umís-
těním 12 ks nových reklamních poutačů 
společnosti euroAWK s. r. o. na pozemcích 
ve správě MČ Praha 17, k. ú. Řepy;

•  se záměrem zřídit na pozemcích v soused-
ství Parku Na prameništi v Praze-Zličíně tzv. 
„Pietní park pro zvířata chovaná v zájmo-
vých chovech a doporučila Zastupitelstvu 
MČ Praha 17 přijmout následující usnese-
ní: „Zastupitelstvo MČ Praha 17 s ohledem 
na bezprostřední sousedství vyjadřuje svůj 
nesouhlas se záměrem zřídit na pozemcích 
v sousedství parku Na Prameništi v Praze Zličí-
ně tzv. „Pietní park pro zvířata chovaná v zá-
jmových chovech“.

Ing. Eva Vernerová,
kancelář starostky

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 24. 4. 2013 V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17-Řepy.

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

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

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

Odbor správy obecního majetku 
Úřadu MČ Praha 17.

Tel.: 234 683 529, 234 683 530

Městská část Praha 17 nabízí k pronájmu

Úvodní slovo
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Vážení čtenáři,

v poslední době se na mne obrátilo několik 
z vás s dotazem, jak se zastupitelé naší 
městské části staví k záměru výstavby 
pietního parku pro zvířata ze zájmových 
chovů v sousedství parku Na Prameništi 
ve Zličíně, jehož součástí by měla být též 
spalovna. 
Vedení zličínské radnice, které o této 
záležitosti bylo informováno začátkem ledna, 
považuje záměr za absurdní a šokující a hodlá 
všemi silami zabránit  jeho realizaci. V době 
uzávěrky tohoto zpravodaje už podepsalo 
petici proti výstavbě pietního parku pro 
zvířata přes 3 000 zličínských občanů. 
Zřízení tohoto pietního parku bylo též na 
programu jednání Rady MČ Praha 17 dne 
5. února. Pozemek, kde by záměr měl být 
realizován, neleží v katastrálním území 
Řep, případná spalovna by však byla 
postavena na místě vzdáleném vzdušnou 
čarou cca 1 kilometr od okraje naší městské 
části. V případě eventuálního nedodržení 
technologického postupu spalování nebo 
při poruše zařízení by exhalacemi nebo 
zápachem mohlo být zasaženo i naše území. 
Vzhledem k převažujícímu západnímu proudění 
vzduchu by pak mohlo dojít ke zhoršení kvality 
životního prostředí v Řepích. Proto rada 
městské části ve svém usnesení nesouhlasila 
s výše zmiňovaným záměrem a doporučila 
Zastupitelstvu MČ Praha 17 přijmout usnesení 
následujícího znění: Zastupitelstvo MČ Prahy 17 
s ohledem na bezprostřední sousedství vyjadřuje 
svůj nesouhlas se záměrem zřídit na pozemcích 
v sousedství parku Na Prameništi v Praze-Zličíně 
tzv. „Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových 
chovech“. Řepští zastupitelé budou toto téma 
projednávat na svém zasedání dne 27. úno- 
ra 2013 a pevně věřím, že rozhodnou ve 
prospěch občanů naší městské části.

Bc. Jitka Synková

Slovo starostky

Foto: -akraj-

Centrální park s dětským hřištěm při zličínské ulici Hrozenkovská by byl výstavbou pietního parku pro 
zvířata znehodnocen. Petici proti realizaci záměru už ve Zličíně podepsalo více než 3000 občanů.

Obyvatelé Zličína se znepokojením sledují zá-
měr společnosti BENEFIT Development, a. s., 
zřídit v těsné blízkosti nových bytových domů 
a centrálního parku Na Prameništi pietní park 
pro zvířata, jehož součástí by měl být hřbitov 
a spalovna. 
Starostka MČ Praha Zličín JUDr. Marta Koropec-
ká se vyjádřila, že zličínští radní považují tento 
záměr za šokující a vyslovili k němu zamítavé 
stanovisko. Podrobné informace najdete na 
webových stránkách www.mczlicin.cz – Sta-
rostka MČ – Z kalendáře starostky, další též 
ve Zpravodaji Zličína a Sobína č. 1–2/2013 na 
stejných webových stránkách.
Společnost BENEFIT Development, a. s., jsme 
oslovili s několika dotazy. Od předsedy před-

stavenstva této akciové společnosti Aloise Mi-
kuláška jsme obdrželi následující vyjádření: 
„Vedení společnosti BENEFIT Development, a. s, 
se rozhodlo do doby podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí, které bude spojeno také 
s dokumentací vlivu záměru na životní prostře-
dí, neposkytovat žádná stanoviska ani vyjádře-
ní. Záměr výstavby Pietního parku pro zvířata 
chovaná v zájmových chovech bude v souladu 
s platnou legislativou projednán při ústním jed-
nání, kde bude možné uplatňovat připomínky 
a stanoviska všech občanů.“ 
Stanovisko Rady MČ Praha 17 k problematice 
výstavby pietního parku pro zvířata ve Zličíně si 
můžete přečíst na této straně ve Slově starostky.

-red-

Krematorium pro domácí zvířata mělo být posta-
veno u lesoparku v blízkosti Mrkvičkovy ulice – 
poblíž cyklostezky, která spojuje Plzeňskou s uli-
cí U Boroviček. Lesopark se rozkládá pár metrů 
od řepského sídliště a je pro obyvatele paneláků 
malým rájem. Přírodu tu mají doslova nadosah. 
Místo mají v oblibě nejen rodiny s malými dětmi, 
pravidelně tu potkáte rekreační běžce, cyklisty 

i pejskaře. Když napadne sníh, jsou přilehlé sva-
hy obklopeny sáňkujícími dětmi.

Jak to tehdy bylo
Diskuze o výstavbě krematoria uhynulých zvířat 
probíhala v Řepích už od roku 1997. „Po počá-
teční nedůvěře jsme začali celý záměr prověřo-
vat,“ uvedl ve zpravodaji ŘEPY 99 tehdejší sta-

Pietní park pro zvířata ve Zličíně?

Krematorium pro zvířata mělo  
být postaveno v Řepích
Spalovna zvířat spolu se hřbitovem měla „zatraktivnit“ Řepy už před deseti lety. 
Díky dlouhodobé úporné snaze skupiny obyvatel, která nebyla netečná k dění 
v naší městské části, k tomu nakonec nedošlo.
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Zajímá vás aktuální dění v Řepích?
Informace naleznete na webových stránkách Městské 
části Praha 17 www.repy.cz.

rosta Vlastislav Fencl. Po prostudování všech 
dostupných stanovisek (Ministerstva životního 
prostředí ČR, České inspekce životního prostředí 
– orgánu ochrany ovzduší, Městské veterinární 
správy, Městské hygienické stanice, Magistrátu 
hl. m. Prahy – odboru životního prostředí, Čes-
komoravské kynologické unie, Ústřední komise 
pro ochranu zvířat, Komory veterinárních lékařů 
a Pohřebního ústavu hl. m. Prahy) dospěli ten-
krát řepští zastupitelé k závěru, že lze s pod-
nikatelem o záměru jednat. „Základem bylo 
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR 
o schválení dovozu technologického zařízení pro 
spalování uhynulých zvířat ze zájmových chovů, 
vydané na základě expertizy Ústavem chemic-

kého inženýrství Vysoké školy chemickotech-
nologické v Praze. Vyžádali jsme si vypracování 
rozptylové studie exhalací pro předložený návrh 
s tím, že výsledek ještě prozkoumá soudní znalec 
z oboru ochrany ovzduší. Využili jsme i nabídky 
Pohřebního ústavu hl. m. Prahy na prohlídku 
provozu krematoria v Praze-Motole a Strašnicích 
pro seznámení s provozem,“ vyjádřil se v roce 
1999 pro řepské noviny starosta Fencl. 
Zastupitelé MČ Praha-Řepy tenkrát návrh zámě-
ru na realizaci krematoria schválili.

Občané se nedali
„O této situaci jsme se dozvěděli, až když mělo 
zastupitelstvo záměr schválený. Tehdy se zdálo, 
že nic nebrání tomu, aby byl záměr realizován. 
Nezbývalo nám nic jiného, než založit občanské 

sdružení, které by mohlo být účastníkem řízení, 
a vytvořit petici,“ vzpomíná jeden z tehdejších 
iniciátorů petice Mgr. Libor Hronek a dodává: 
„Všemi prostředky jsme se snažili, aby zastupi-
telstvo své rozhodnutí přehodnotilo. Bylo to ne-
uvěřitelné martýrium. Chodili jsme na všechna 
jednání zastupitelstva, pečlivě jsme sledovali 
úřední desku, všechny zastupitele jsme oslovili 
osobním dopisem, aby se nad situací zamysleli 
a svůj postoj k této záležitosti přehodnotili. V té 
chvíli to vypadalo, že stojíme ‚před zavřenými 
dveřmi‘. V rámci občanského sdružení s názvem 
Sdružení na ochranu zájmů obyvatel sídliště Ře-
py jsme udělali všechny právní kroky potřebné 
k tomu, aby se sdružení stalo účastníkem řízení. 

Ohromný význam měla petice, kterou tehdy po-
depsalo kolem 2 000 lidí.“
O problém se začali zajímat nejen obyvatelé síd-
liště, ale také někteří lidé ze starých Řep. „Kvůli 
tomu jsme sdružení dokonce přejmenovali. My-
slím si, že výsledkem téhle poměrně intenzívní 
snahy bylo, že se nám podařilo některé zastupi-
tele přesvědčit. Uvědomili si, že výstavba krema-
toria v této lokalitě je nesmysl a že by bylo dobré 
záměr přehodnotit,“ říká Mgr. Hronek.

Důležití byli odborníci a fakta
Pozitivem tehdy bylo, že členy zmíněného ob-
čanského sdružení byli také odborníci – eko-
nom, ekolog, advokát. „Ekonom například vy-
počítával ekonomickou smysluplnost projektu 
– kolik bude stát kremace jednoho pejska, aby 

projekt byl ufinancovatelný. Došel k závěru, že 
kremace by stála řádově několik tisíc korun. By-
lo pravděpodobné, že běžný občan na to nebude 
mít a uhynulé zvíře zlikviduje jiným, nevhodným 
způsobem. Ekonomické rozbory ukázaly, že by 
mohlo dojít k situaci, kdy by provozovatel, aby 
projekt ufinancoval, v krematoriu začal spalovat 
‚kde co‘. Postavit krematorium pro domácí zví-
řata znamenalo vynaložit ohromné prostředky. 
Měli jsme obavu z toho, že nepůjde jen o spa-
lovnu drobných domácích zvířat,“ vysvětluje 
Mgr. Libor Hronek.

Lesopark by ztratil hodnotu
Občany naší městské části však tehdy netrápila 
jen představa možných exhalací. Ke spalovně by 
musela být vybudována komunikace z Plzeňské, 
která by přetínala cestu vedoucí do parku. Re-
kreační zóna by tak byla znehodnocena a také 
sáňkování by byla učiněna přítrž. Panovala rov-
něž obava z ohrožení bezpečnosti dětí při pře-
cházení vozovky.
„Postupně se nám podařilo zastupitele přesvěd-
čit, že by neměli souhlasit se záměrem proti vůli 
občanů. Usnesení zastupitelstva, že se záměr 
přesouvá do jiné lokality, pro nás bylo samozřej-
mě vítězstvím,“ končí své vzpomínání Mgr. Libor 
Hronek.
„Bohužel tehdy došlo k tomu, že byl zmíněný 
projekt přesunut z východního okraje Řep na ná-
větrnou, západní stranu městské části, do ulice 
Reinerova (u autobusových garáží) – do vzdále-
nosti 100 až 200 metrů od rodinných domů a cca 
600 metrů od nejbližších panelových bytových 
domů,“ vzpomíná současný místostarosta MČ 
Praha 17 Mgr. Bořek Černovský. „Rozptylo-
vá studie ve směru převažujícího západního 
proudění pokrývala exhalacemi plochu od kon-
ce ulice Reinerova až k okraji Bílé Hory – tedy 
v podstatě celé staré Řepy. V případě severozá-
padního proudění by pak byla exhalacemi zasa-
žena většina obyvatel panelového sídliště Řepy 
II. Vznikla nová petice a aktivizovala se další 
občanská sdružení z celých Řep. Jejich několika-
leté intenzívní úsilí bylo završeno v roce 2004, 
kdy zastupitelstvo pod tlakem veřejného mínění 
od podpory projektu ustoupilo,“ vysvětluje mís-
tostarosta Mgr. Černovský.
Spalovna zvířat nakonec v Řepích postavena ne-
byla. Lidé, kteří stáli za tehdejšími peticemi, si 
uvědomovali, že velká města podobné zařízení 
potřebují. Jejich argument „Proč spalovnu zři-
zovat vedle parku nebo vedle obytné zóny?“ 
však nepozbyl na aktuálnosti ani v současnosti...

-akraj-

Foto: -akraj-

Nebýt aktivit „Sdružení na ochranu zájmů obyvatel sídliště Řepy“ a dalších sdružení, měli by dnes 
zřejmě obyvatelé Mrkvičkovy ulice krematorium pro zvířata na dohled.

Uzávěrka pro příjem příspěvků:
vždy 10. dne předchozího měsíce (např. 10. března pro 
dubnové vydání Řepské 17). Kontakt: 234 683 544, 531, 
redakce@repy.mepnet.cz.
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Položit starším obyvatelům Řep otázku, zda 
v Městské části Praha 17 potřebujeme domov 
pro seniory, je vcelku zbytečné. Jaká reakce 
zazněla sálem? „Proč se ptáte? Vždyť Řepy mají 
téměř 25 000 obyvatel a domov pro seniory tedy 
potřebují! Zličín je daleko menší a tam domov 
s pečovatelskou službou mají.“ 

Místostarostka přítomné ubezpečila, že vedení 
MČ Praha 17 o vybudování domova pro senio-
ry uvažuje již delší dobu, nyní potřebuje zjistit 

konkrétní údaje (kolik je zájemců o podobné 
zařízení, zda pobírají příspěvek na péči apod.), 
k čemuž slouží dotazník zveřejněný v tomto 
vydání Řepské sedmnáctky. Ing. Vaicová vysvět-
lila rozdíly mezi jednotlivými typy zařízení s tím, 
že záměrem MČ Praha 17 je postavit domov pro 
seniory se zvláštním režimem, kde by dvě třetiny 
lůžek sloužily nemohoucím občanům pobírají-
cím příspěvek na péči a třetinu by využili ostatní 
řepští senioři, nebo domov s pečovatelskou 
službou. Rozhodne o tom nová analýza potřeb-
nosti vypracovaná podle současných platných 
právních předpisů.
Kde bude domov stát, dosud rozhodnuto není. 
Uvažuje se o pozemku naproti Domovu sv. Karla 
Boromejského nebo ve zrekonstruované budově 
staré školy v Žalanského ulici, kde do 30. červ- 
na 2013 ještě bude sídlit Vysoká škola regionál-
ního rozvoje, a na přilehlých pozemcích, které 
jsou ve vlastnictví MČ Praha 17. „Termín zahájení 
stavby proto zatím neznáme,“ sdělila seniorům 
místostarostka Ing. Marie Vaicová a dodala, že 
v případě vytipování pobytového zařízení pro 
seniory podle analýzy potřebnosti bude vypraco-

vána studie proveditelnosti. „Následovat budou 
schvalovací procesy a projektová dokumentace 
na základě výběrového řízení. Závěrečná fáze 
by měla končit výběrovým řízením na stavební 
firmu pro realizaci tohoto zařízení. To však ještě 
nebude konec našim starostem, teprve budeme 
na začátku. Starostem se jistě nevyhneme v sou-
vislosti s přímou výstavbou. Čas je naším velkým 

nepřítelem, protože předpokládané zahájení vý-
stavby v roce 2014 je pravděpodobně ohroženo. 
Aby byl zjištěn počet zájemců o uvedený domov, 
přikládáme do Řepské sedmnáctky dotazník 
k umístění do pobytového zařízení. Prosím naše 
seniory, občany v předdůchodovém věku a ob-
čany hendikepované o jeho vyplnění a doručení 
na uvedená příslušná sběrná místa. Za spolu-
práci při vyplnění dotazníku vám všem předem 
děkuji,“ vyjádřila se místostarostka Ing. Marie 
Vaicová.

-red-

Beseda o domu pro seniory 
Program setkání seniorů v Kulturním centru Průhon, které se koná každou středu od 
9.30 hodin, je různorodý. Na první únorovou schůzku si senioři pozvali Ing. Marii 
Vaicovou, místostarostku MČ Praha 17, v jejíž kompetenci je mimo jiné sociální 
oblast. Hlavní téma besedy bylo tedy jasné: Domov pro seniory.

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Z důvodu doplnění analýzy potřebnosti pobyto-
vého zařízení pro seniory na území Městské části 
Praha 17 provádí Odbor sociálních věcí Úřadu 
MČ Praha 17 průzkum zájmu o případné umístění 
do domova pro seniory či domova se zvláštním 
režimem. 
Následující stručný dotazník bude po vyplnění 
sloužit jako podklad pro rozhodování Rady a Za-

stupitelstva MČ Praha 17 ve věci případné výstav-
by domova pro seniory. Účelem je zjistit, zda oby-
vatelé naší městské části mají zájem o umístění, 
či nikoli. Prosíme seniory a občany předdůchodo-
vého věku o pravdivé vyplnění dotazníku a o jeho 
doručení na jedno z uvedených sběrných míst:
• Odbor sociálních věcí, Makovského 1141 (pa-
sáž žlutého domu), Praha 17-Řepy;

• Centrum zdravotně sociálních služeb, Bendo-
va 5, Praha 17-Řepy;
• Úřad MČ Praha 17, paní H. Fulínová, sekre ta-
riát místostarostů MČ Praha 17, Žalanského 291, 
1. patro – dveře č. 207.
Děkujeme vám za vstřícnost!

Odbor sociálních věcí,
Úřad MČ Praha 17

-------------------------------- zde odstřihněte a předejte na uvedená sběrná místa ----------------------------------

Potřebujeme v Řepích domov pro seniory?
Dotazník pro seniory, občany v předdůchodovém věku a občany hendikepované

Pohlaví:  ________________________________

Věk:  ___________________________________

Bydliště – ulice:  __________________________

_______________________________________

Místostarostka Ing. Marie Vaicová (vpravo) při 
besedě s řepskými seniory

Mám zájem o umístění v domově pro seniory:      ANO     –        NE

Mám zájem o umístění v domově se zvláštním režimem:     ANO     –        NE

Pobírám příspěvek na péči v následujícím stupni: 
I. II. III. IV.

(Vhodnou odpověď zakroužkujte.)

Dotazník k umístění do pobytového zařízení pro seniory v MČ Praha 17



Z RADNICE

6

K dramatickým změnám nedojde, neboť pro-
blematika levnějšího a ekologičtějšího topení 
je podobná jak pro bytový dům s 140 byty, tak 
pro rodinný domek s jedním nebo dvěma byty. 
Změna spočívá hlavně v širším marketingovém 
pojetí konference a položení většího důrazu na 
oslovení další skupiny našich občanů, kterým 
bychom rádi zprostředkovali aktuální informa-
ce z oblasti vytápění. 
V minulosti jsme propagaci zaměřili hlavně na 
alternativní možnosti vytápění bytů v panelo-
vých domech, neboť pod tíhou rostoucích cen 
tepla si obyvatelé bytů přáli rychlou změnu. 
Mnohdy tápali a neměli dostatek informací, 
aby se mohli zodpovědně rozhodovat pro ně-
kterou z alternativ. 

Informace nejen pro obyvatele paneláků 
V průběhu konferencí jsme si pak uvědomili, že 
informace, které akce přináší, jsou využitelné 

i pro vlastníky rodinných domků. Rád bych, aby 
na letošním ročníku konference dostaly větší 
prostor technologie výroby tepla z obnovi-
telných zdrojů, a to proto, že teplo z nich je 
nejen levnější než ze spalování fosilních paliv, 
ale navíc jsou téměř bez emisí. Technologie 
tepelných čerpadel pokročily a nová tepelná 
čerpadla (vzduch – voda) mají lepší provozní 
parametry a také zlevňují. Pokud bych vlastnil 
rodinný domek, kterému dosluhuje současný 
kotel na zemní plyn nebo na pevná paliva, 
velmi bych zvažoval, zdali si nepořídím tepel-
né čerpadlo – vždyť tepelné čerpadlo dokáže 
vyrobit z 1 kw elektrické energie až 4 kw tep-
la. Ovšem problematika tepelných čerpadel se 
týká i panelových domů. Naše městská část 
v těchto dnech zpracovává studii na vytápění 
budovy polikliniky a zvažuje využití tepelného 
čerpadla – to bude určitě zajímat zase zástup-
ce SVJ nebo bytových družstev.

Další zajímavosti
Myslím, že na konferenci najde každý zájemce 
o problematiku vytápění to, co ho nejvíce zajímá 
bez ohledu na to, zdali jde o jeden byt v rodinném 
domku nebo desítky bytů. Zájmu se určitě budou tě-
šit poslední informace o Nové zelené úsporám. Za-
jímavé určitě budou aktuální zkušenosti z provozo-
vání lokálních kotelen a cena tepla v nich vyrobená. 
Na konferenci se také dozvíte další podrobnos-
ti o solárních zdrojích tepla a největší instalaci 
solárních panelů na bytovém domě (viz článek 
v minulém čísle našeho zpravodaje). Myslím, že 
k problematice vytápění a ohřevu teplé užitkové 
vody přineseme občanům maximum informací, 
proto co nejsrdečněji zvu všechny zájemce. 
Konferenci pořádáme 13. března 2013 
v ZŠ gen por. Fr. Peřiny v Socháňově ulici. Pro-
gram akce: viz pozvánka na této straně.

Mgr. Bořek Černovský,  
místostarosta

Konference o teple i pro vlastníky rodinných domků
Oproti minulosti se v názvu konference, pořádané naší městskou částí, na téma „Alternativní možnosti vytápění panelových 
domů a rodinných domků aneb Jak ušetřit na topných nákladech“ objevil v názvu odkaz na rodinné domky. Dojde proto 
k rozšíření konference, nebo k nějakým změnám programu?

Městská část Praha 17 pořádá pro vlastníky bytových domů a občany

III. ročník konference na téma

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

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

V 16 hodin zahájení přednáškové části konference a prezentace vystavovatelů

Aula Základní školy genpor. Františka Peřiny v Socháňově ulici

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

Technický garant Ing. Bohumil Pešek  Vstup volný

Od ledna letošního roku přijímá Státní fond 
rozvoje bydlení žádosti o nízkoúročené úvěry 
na opravy a modernizace bytových domů, a to 
v rámci programu PANEL 2013+. 
Program se týká jak panelových, tak i cihlových 
bytových domů. Úvěr lze využít pro snížení ener-
getické náročnosti domů nebo na modernizaci 
bytových jader a rovněž na opravy společných 
prostor domů i opravy poruch domů. Žadatel 

musí podat žádost ještě před zahájením staveb-
ních prací. 
Žadateli mohou být všichni vlastníci bytových 
domů (družstva, společenství vlastníků, fyzické 
a právnické osoby, města, obce). Úroková sazba 
bude odvozena od výše referenční sazby Evrop-
ské komise, která od ledna letošního roku činí 
1,09% p. a. Dobu splatnosti úvěru lze nastavit až 
na 30 let, s fixací úroku po celou dobu splatnosti 

úvěru. Předpokládá se běžné zajištění, nejčastě-
ji formou ručitelského závazku. Úvěr může krýt 
až 90 % výdajů. 
Podmínkou je, že dům musí sloužit alespoň po 
dobu pěti let k bydlení. Bližší informace můžete 
získat na www.sfrb.cz v sekci Programy a podpo-
ry nebo na e-mailové adrese: podpory@remove-
-this.sfrb.cz. 

Ing. Eva Neuvirtová, kancelář starostky

Výhodné úvěry na opravy a modernizace bytových domů: PANEL 2013+
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Minulý rok jsme uzávěru hlavní dráhy očekávali 
s obavami, neboť oprava byla naplánována na 
letní měsíce. Na rozdíl od obvyklé výluky na ja-
ře a podzim, kdy se provádí pravidelná údržba, 
v létě protihluková okna neplní tak úplně svou 
funkci – stěží je při letních venkovních teplotách 
kolem 30o C zavřeme a dobrovolně se uvnitř by-
tu dusíme. Dost našich spoluobčanů se obávalo 
zejména provozu v nočních hodinách, přes den 
totiž hluk z letadel tolik nevnímáme (kromě nej-
více zatížené oblasti těsně kolem osy dráhy), ne-
boť splyne s hlukem z ostatní dopravy a dalšími 
ruchy velkoměsta. Nakonec jsme exponovanou 
zátěž leteckého provozu přežili bez větší újmy, 
a to zejména zásluhou zákazu nočních letů nad 
naší městskou částí v době od 24. do 6. hodiny 
ranní, který letiště dobrovolně přijalo a také 
dodržovalo.

Záleží na typu letadla
Dočasný několikaměsíční letecký provoz nad na-
ší městskou částí nebyl tak dramatický, jak jsme 
se všichni obávali, a to snad i zásluhou obměny 
letadlového parku. Uvědomil jsem si to během 
minulého roku, kdy mne na rodinném výletu 
v lesích mezi Berounem a Unhoští překvapil 
příšerný hlomoz startujícího letadla – letělo 
nízko a za značného hluku namáhavě stoupa-
lo. Přitom ve vzdálenosti od letiště, kde jsme 
se právě nacházeli, většina letadel již nebývá 
téměř slyšet. 

Na první pohled bylo zřejmé, že nejde o běž-
ný typ letadla, jenž se vyskytuje na ruzyňském 
letišti. Protáhlým trupem a čtyřmi motory na 
zádi letounu připomínal Iljušin 62 (vlajkový le-
toun ČSA 80. let minulého století), ale chyběl 
charakteristický zub na hraně křídla. Nedalo mi 
to a doma jsem na internetu dohledal, že se jed-
nalo o britský Vickers VC10. Je to letoun obdob-
né konstrukce jako Iljušin 62 a stejného stáří, 
z počátku 60. let, ovšem o něco menší, který je 
dodnes používaný jako tankovací letoun RAF.
Hluk byl nesrovnatelný s tím, jaký vydávají 
současná moderní letadla. Požádal jsem pro-
to vedoucí Odboru životního prostředí Letiště 
Václava Havla Praha, paní Evu Říhovou, zdali by 
nebylo možno porovnat hlukovou zátěž zastara-
lého VC10 s dnešními stroji, například s nejmo-
dernějším letounem současnosti Boeingem 787 
Dreamliner, který v barvách polského LOTu po-
prvé zavítal do Česka na sklonku minulého roku.

Obdržené údaje hodnot ekvivalentních hladin 
akustického tlaku LAeq (průměrná hodnota 
hluku z leteckého provozu jednoho přeletu) 
a hodnoty maximálních hladin akustického tla-
ku LAmax (maximální hodnota hluku z letec-
kého provozu jednoho přeletu) naměřených na 
jednotlivých stanicích pro letouny VC10 a B787 
při startu směrem na Suchdol najdete v připo-
jené tabulce. Naměřené hodnoty ukazují, jak 
se podařilo u nejmodernější konstrukce letadla 
významným způsobem snížit hluk. 
Nezbývá proto, než vyslovit přání, aby pro lety 
do Prahy byla co nejvíce využívána moderní le-
tadla, neboť se tak významně snižuje hluková 
zátěž, které jsme vystaveni díky bezprostřední-
mu sousedství s rozvíjejícím se mezinárodním 
letištěm. 

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Foto: Mgr. Bořek Černovský

Provoz Místo Ukazatele hluku VC10 [dB] B787 [dB]

Vzlet (RWY 06)

7
Kněževes

LAeq 78,9 54,0

LAmax 85,2 55,8

10
Horoměřice JIH

LAeq 81,1 64,6

LAmax 88,9 68,3

13
Suchdol

LAeq 74,3 60,5

LAmax 82,1 62,7

Moderní letadla = menší hluková zátěž
Letos v létě nás čeká spojená 2. a 3. etapa rekonstrukce hlavní vzletové a přistávací dráhy RWY 06/24 na Letišti Václava Havla 
Praha. Dráha bude uzavřena a provoz bude přesměrován na vedlejší dráhu 12/30, jejíž koridor vede nad naší městskou částí. 

Tabulka: Porovnání hlučnosti letounů VC10 a B787
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Velkoobjemové kontejnery  
v březnu a dubnu
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány 
v pracovní dny ve středu, čtvrtek a pátek od 14 do 18 hodin, 
v sobotu a neděli od 12 do 16 hodin.
•  Parkoviště v ulici Na Moklině, u restaurace U hasiče: 13. 3., 14. 3., 

15. 3.
•  Ulice Šímova, u objektu Bílý beránek: 10. 4., 11. 4., 12. 4.
•  Parkoviště u křižovatky ulic Hofbauerova x Žufanova: 24. 4., 

25. 4., 26. 4. 

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými 
subjekty! Po celou dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, kte-
rá bude koordinovat ukládání odpadů. Velkoobjemové kontejnery 
nebudou na daném stanovišti zůstávat přes noc.
Případné dotazy a připomínky ke sběru a svozu objemného odpa-
du vám zodpoví Vladimíra Šrámková z odboru životního prostředí 
a dopravy, tel. 235 300 655.

Co se nesmí odkládat do VOK: Směsný komunální odpad, který lze 
vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru), nebezpeč-
né složky komunálního odpadu (jako např. baterie a barvy, chemiká-
lie), odpad ze zeleně, elektroodpad, stavební suť.

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

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

Ing. Vladimíra Šrámková,
odbor životního prostředí a dopravy

Nebezpečný odpad
Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17 
(automobil přijede na určená místa v uvedených časech): 

14. 3. (čtvrtek) 
  ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu): 15.00 – 15.20 hodin.

  křižovatka ul. Severýnova – Kolínova: 15.30 – 15.50 hod.

  křižovatka ul. Žalanského – Ke Kaménce: 16.00 – 16.20 hod.

  ul. Čistovická (parkoviště proti autosalonu): 16.30 – 16.50 hod.

  křižovatka ul. Opuková – Boršovská: 17.00 – 17.20 hod.

  křižovatka ul. Třanovského – Čistovická: 17.30 – 17.50 hod.

  křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu – Opuková: 18.00 – 18.20 hod.

  křižovatka ul. K Motolu – Čistovická: 18.30 – 18.50 hodin. -red-

K neuvěření! 
Některý z obyvatel tohoto domu ve Španielově ulici řeší likvidaci domácího 
odpadu velmi svérázně – sype jej rovnou z okna! „Pravidelně zde naše úkli-
dová četa nasbírá několik pytlů odpadu,“ komentuje situaci Rudolf Záruba 
z odboru životního prostředí a dopravy. -red-

     Kam s bioodpadem
Stanoviště BIOVOK:

•  křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček –  
23. 3. (sobota), 9 – 12 hodin;

•   parkoviště ul. Hofbauerova x Žufanova – 7. 4. (neděle), 13 – 16 
hodin;

•   křižovatka K Trninám x Laudova – 28. 4. (neděle),  
13 – 16 hodin;

•   parkoviště v ul. Na Moklině (u rest. U hasiče) – 19. 5. (neděle), 
13 – 16 hodin.

Do bioodpadu patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka 
z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce 
a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, 
kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny.
Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy. 

-red-

Foto: Rudolf Záruba

Farmářské trhy v Řepích!
V naší městské části se také budou konat farmářské trhy s pestrou 
nabídkou domácích výrobků, potravin a dalších produktů.
• Od 1. března pravidelně každý pátek, od 7 do 19 hodin. 
• U konečné tramvaje a vlakového nádraží  Praha-Zličín. -red-
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Jako zkušený vozíčkář už velmi dobře vím, že 
když v Praze napadne třeba jen několik centi-
metrů sněhu, tak mám sedět na vozíku doma. 
Ono se to pěkně řekne, ale problémy, které 
vás potkají, o sněhu „lautr nic“ nevědí. Potře-
boval jsem klíč pro asistenční službu a vyřídit 
si platbu na poště. Poprvé za tři roky, co byd-
lím v Řepích, jsem jel k poště tu jednu stanici 
z Blatin tramvají. 
Chodníky z Vondroušovy ulice k zastávce byly 
pěkně upravené a slušně sjízdné. Na zastávce 
tramvají byl ušlapaný sníh, do kterého jsem 
se bořil a měl jsem co dělat, abych se přes 
neudržované nástupiště do mé bezbariérové 
tramvaje vůbec doplazil. Na Slánské to bylo 
„nemlich“ stejné. Horší byla má samostatná 
jízda po nástupišti do kopce. Pak fofry přes 
přechod na poštu, do teplíčka. To dopoledne 
bylo jen -6 °C!
Daleko horší byla cesta z pošty nahoru kolem 
lékárny k panu Hallerovi, pro nový klíč. To byl 
horor. Že by ten neuklizený úsek nikomu ne-
patřil, se mi nechtělo věřit... Ještě, že se za 
mnou ozval pán středního věku, jestli nechci 
pomoci. Chtěl jsem a moc. To ještě ten dobrý 
muž nevěděl, co ho se mnou čeká. Myslel si 
asi, že pojedu jen pár metrů do lékárny. Když 
zjistil, že to bude až o sto metrů výše a více, 
tak přestal mluvit a statečně tlačil. Já také 
makal, jak jsem mu ze všech sil pomáhal. Mu-

seli jsme si třikrát odpočinout, abychom se 
trošku vyfuněli z té nečekané a zbytečné ná-
mahy – když si někdo nesplnil svou povinnost. 
On totiž nejezdil, zatím tak spolehlivý, výtah 
od pošty. Měl chudák zamrzlé dveře... Výtah 
u Alberta naštěstí fungoval. 
Když jsem měl udělaný nový klíč, tak jsem si  
s hrůzou uvědomil, že mě čeká stejná cesta 
dolů na tramvaj. A žádný pomocník široko 
daleko nebyl k vidění. Až jsem se orosil. Při 
cestě zpět k výtahu jsem uviděl zázrak! Jeden 
pán venku zametal chodník a ten chodník ne-
měl chybu. Byl čistý, bez sněhu, širší než můj 
vozík. Ten pracovitý pán byl správce budovy 
a jmenoval se Michal Zumr. Viděl jsem ten 
nejlepší a nejčistší chodník snad v celé Praze. 
Pro mne byl nejlepší na celém světě – nemusel 
jsem cestovat zase dolů k tramvaji. Pan Zumr 
se mě zeptal, kam jedu a  jen řekl: „Držte se, já 
vás tam vytlačím!“
Jel jsem s tím mladým, ochotným a silným 
mužem jako nějaký král. Už jsem měl pěkně 
promočené rukavice a zmrzlé ruce. U srdíčka 
mne v tu chvíli hřálo vědomí, že v Řepích žije 
hodně hodných lidí, kteří nám vozíčkářům ne-
zištně pomáhají nejen v zimě, ale po celý rok.
Moc vám všem, kteří jste mi kdy pomohli, moc 
a moc děkuji. Děkuji i těm, kteří mi pomohou 
někdy příště. Díky!

Josef Procházka

Foto: Eva Květoňová

Dotaz: Rád bych zjistil kontakt na některé řep-
ské zastupitele. Žádám o sdělení možností, 
jakým způsobem se na jednotlivé zastupitele 
obrátit. 

Kontakt na jednotlivé zastupitele vám samozřej-
mě může být poskytnut. 

E-mailové adresy na řepské zastupitele jsou 
uveřejněny na internetových stránkách Městské 
části Praha 17: www.repy.cz – Volené orgány – 
Zastupitelstvo MČ Praha 17 – Seznam členů za-
stupitelstva. 
Někteří zastupitelé dali k dispozici i své te-
lefonní číslo, které vám může být na vaše vy-

žádání poskyt nu to na telefonu 234 683 522 
(Ing. Eva Vernerová). Není ani problém váš 
dopis předat prostřednictvím odboru kanceláře 
starostky všem či jednotlivým zastupitelům do 
jejich schránek, které jsou umístěny před po-
datelnou v budově Úřadu MČ Praha 17 v Žalan-
ského ulici 291. 

Ing. Eva Vernerová, 
kancelář starostky

Kontakty na řepské zastupitele

Hřiště na Fialce
Dotaz: V minulém roce jsem se v časopise do-
četla o plánované realizaci dětského hřiště 
v ulici Na Fialce II. Chtěla bych se zeptat, kdy 
k ní dojde.  Pí Hertlová

Bohužel k realizaci tohoto dětského hřiště na-
konec nedojde. Pod zmíněným pozemkem vede 
vysokotlak plynu a z tohoto důvodu tam není 
možné umístit herní prvky natrvalo.

-red-

Náhodou jsem si všimla kácení dalšího stromu v parku u školy (bohužel vli-
vem nečistého  ovzduší odcházejí), tak jsem to zdokumentovala. Bylo to 
rychlé, za půl hodiny byl pryč. Plánujete dosazení nového stromu?

Eva Květoňová

Děkujeme paní Květoňové za zdokumentování celé akce! Podle sdělení Ing. Ka-
teřiny Havlíčkové z Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 17 
byly na základě odborného posudku ze zdravotních důvodů pokáceny dva stro-
my – douglasky. Na jaře budou na tomto místě (roh ulic Žalanského a V Šan-
cích) vysazeny dvě sakury.
 -red-

Ortopedie 
ve Španielově ulici
Dotaz: Už víte, kdo bude působit v ordinaci ve 
Španielově ulici, kde dříve sídlila paní doktor-
ka Fečová?

V ordinaci ve Španielově ulici čp. 1280 (v domě, 
kde sídlí např. Živnostenský odbor Úřadu MČ 
Praha 17) bude cca od 18. března v provozu or-
topedická ambulance s názvem Ortopedie Šťast-
ný, s. r. o. Podle MUDr. Eduarda Šťastného zde 
budou dospělým i dětským pacientům k dispozici 
od pondělí do pátku. V době uzávěrky zpravoda-
je nebyly přesné ordinační hodiny ani telefonic-
ké číslo do ordinace známo.

-red- 

Velmi dobří lidé k nezaplacení

Sakury nahradí douglasky
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V naší městské části letos probíhaly zápisy prvňáčků ve dnech 6. a 7. úno-
ra. Předpokládá se, že 1. září 2013 nastoupí svou dlouhou cestu za vzdě-
láním 225 dětí. 
Nejvíce prvňáčků uvítají v Základní škole genpor. Fr. Peřiny – celkem 134 dě-
tí, 93 z nich bude docházet do školy v Socháňově ulici (plánuje se otevření 
čtyř prvních tříd) a 41 dětí zamíří do školy v Laudově ulici (zde budou dvě 
první třídy). Do Základní školy Jana Wericha by mělo nastoupit 91 dětí, a to 
do čtyř tříd. Dvacet sedm dětí má školní docházku odloženou o rok. 
Zápisy budoucích žáčků provázela lehká nervozita i těšení – a to jak na 
straně dětí, tak rodičů. Budoucí prvňáci museli při zápisu prokázat zna-
lost svého jména a příjmení, základních barev, umět zarecitovat básničku, 
zvládnout jednoduché počítání, vybarvování, vystřihování…
Všem dětem držíme palce, ať se jim ve škole daří, a hlavně, ať tam jsou 
spokojené a šťastné.

-red- Foto: raš

Další nové občánky Městské části Praha 17 
přivítala na radnici starostka Bc. Jitka 
Synková v úterý 29. ledna.
Panovala obava, zda kvůli chřipkové epide-
mii, která v té době zasáhla Prahu, nebude 
obřadní síň poloprázdná. Ale malí Řepánci 
jsou otužilí – vítání se zúčastnili všichni 
přihlášení. Díky mnohačlennému rodinnému 
doprovodu byla síň zaplněna do posledního 
místečka. Zpestřením slavnostního progra-
mu bylo opět vystoupení dětí z Mateřské 
školy Laudova a fotografování v kolébce, mi-
minka obdržela pamětní list a zlatý přívěšek 
– iniciálku svého jména. 
Řepskými občánky se v lednu stali: Anna 
Suchá, Tobias Fišer, Michael Javůrek, Julie 
Křehnáčová, Kryštof Kačírek, Anežka Franco-
vá, Zuzana Kneblíková, Kateřina Tomišková, 
Barbora Němcová, Martin Czanner, Natálie 
Rašínová, Olivie Matoušková, Sofie Túryová, 
Max Kadeřávek, Lukáš Veverka, Hugo Novák, 
Patrik Polívka, Adam Břichnáč, Filip a Marek 
Krůtovi. 

Všem novým občánkům i jejich rodičům 
gratulujeme a přejeme jim do života hodně 
zdraví a štěstí!

Foto: Jakub Adam

Foto: Jakub Adam

Vítání občánků

Zápis do 1. tříd ZŠ proběhl

Informace pro rodiče
Vítání občánků na řepské radnici se mohou 
zúčastnit děti ve věku od 4 do 12 měsíců, kte-
ré mají trvalé bydliště na území Městské části 
Praha 17 (na základě žádosti jejich rodičů). 
Informace: v úředních hodinách na matrice 
Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského ulici 291.

-red-



Mateřská škola Laudova 
se speciálními třídami
Laudova 3/1030
Kontakt: tel. 235 314 514
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. 

Co nabízíme: Zaměřujeme se na přípravu dětí na život a všestranný 
rozvoj s respektováním jejich osobnosti. Nabízíme vzdělávání všem 
předškolním dětem včetně dětí se speciálními potřebami formou 
skupinové či individuální integrace. K výchově a vzdělávání mimo 
běžné metody využíváme různé formy terapií od animoterapie, přes 
muzikoterapii až k relaxačním technikám ve speciálně vybavených 
pokojích.

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

Co nabízíme: Klidné prostředí s individu-
álním přístupem. Našim dlouhodobým záměrem je rozvoj osobnosti 
dětí na základě pozitivního sebepoznávání. Podporujeme jejich sa-
mostatnost, tvořivý přístup k řešení rozličných situací a psychickou 
odolnost. 

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

Co nabízíme: Moderní vzdělávání pro 
děti s rozšířenou tělesnou výchovou – 
základy sportovní gymnastiky, dětský 
aerobic, taneční výchova, sportovní klub Stonožka s atletikou pro 
děti, plavecký výcvik. Pořádáme ozdravné pobyty na horách s tu-
ristikou a lyžováním, u moře s cvičením, akce pro rodiče s dětmi, 
divadla v MŠ, výlety. 

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

Co nabízíme: Školku plnou 
pohody a spolupráci s rodi-
nou. Respektujeme indivi-
duální potřeby dětí a klademe důraz na přípravu dětí do ZŠ. 
Připravujeme akce pro děti a rodiče, vyjíždíme dvakrát roč-
ně na školu v přírodě. Rodičům nabízíme provoz MŠ denně do  
17.30 hodin.

-red-
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Duha

MŠ Laudova
se speciálními t ídami

Opuková

Sluní ko

Fialka

Mateřské školy se představují

Ředitelky všech mateřských škol v Městské 
části Praha 17 po dohodě se zřizovatelem 
vypisují termín zápisu dětí takto:

–  výdej přihlášek  
ve dnech 12. a 13. 3. 2013  
od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin;

–  příjem přihlášek  
ve dnech 26. a 27. 3. 2013  
od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin

Každá mateřská škola má stanovena krité-
ria pro přijímání dětí, která jsou zveřejněna 
na úřední desce příslušné mateřské školy. 
Na jejich základě budou ředitelky rozhodo-
vat o přijetí dětí pro školní rok 2013/2014. 
Výsledky zápisu budou na stejné desce 
uveřejněny od 22. 4. 2013. 
V záložce Školství na webu www.repy.cz na-
jdete další informace o mateřských školách 
včetně odkazu na jejich webové stránky. 

Zápis do mateřských škol

Mgr. Naděžda Zemanová, 
vedoucí odboru školství a kultury

Zřizovatelem uvedených mateřských škol je Městská část Praha 17.
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Foto: -raš-

Řepští jubilanti
Aula Základní školy genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici se 14. února stala 
místem pro setkání řepských seniorů, kteří v těchto dnech slavili život-
ní jubilea. Akce, která většinou probíhá v prostorách Základní umělecké 
školy na Blatinách, sem musela být výjimečně přesunuta z organizačních 
důvodů. 
Kulturní program zajistila ředitelka školy Mgr. Jarmila Pavlišová  – a by-
lo opravdu na co se dívat. Všechna pěvecká vystoupení žáků školy by 
hravě strčila do kapsy finalisty SuperStar, žonglování bralo dech, latin-
sko-americké tance „roztančily“ nohy všech přítomných. Po skončení 
představení starostka MČ Praha 17 Bc. Jitka Synková každému z jubilan-

tů předala kytičku a malý 
dárek s přáním pevného 
zdraví a štěstí do dalších 
let. Chybět nemohlo samo-
zřejmě ani drobné pohoš-
tění a chvíle na příjemné 
povídání u kávy.
Svá jubilea oslavili: Jiří 
Bartoš, Josefa Bělovská, 
Jaroslav Spišiak, Zdeněk 
Ledvina, Jarmila Křičková, 
Marta Rosenbergová, Alena 
Nosková, Růžena Talaváňo-
vá, Jindřich Horák.
Všem oslavencům přejeme 
i do dalších let velkou dáv-
ku životního optimismu, 
radosti i zdraví!

-red- Foto: -raš-Foto: -raš-

Podpora podnikání v Praze
V Opletalově ulici 22 v Praze 1 bylo v lednu otevřeno Kontaktní centrum 
pro podnikatele, které vzniklo v rámci Akcelerace – programu podpory 
podnikání na území hlavního města Prahy. 
Budoucí, ale i stávající podnikatelé se mohou přijít poradit s odborníky, pro 
zájemce jsou připravené stručné, praktické a návodné publikace, které jim 
usnadní orientaci ve spletitém světě zákonů a předpisů. A to vše zdarma. 
Webové stránky programu Akcelerace: www.akcelerace-praha.cz.

-red-

Rozhovory  
s řepskými zastupiteli

Vážení čtenáři, v Řepské 17 na straně 5 vám pravidelně přinášíme 
rozhovory s řepskými zastupiteli. Poslední „na řadě“ je JUDr. Věra 
Havlíčková. Z důvodu jejího onemocnění v době uzávěrky rozhovor 
nebylo možné uskutečnit.

-red-

Výsledky historicky první přímé volby prezidenta České republiky rozhodly o tom, že po složení prezidentského slibu, 
které se uskuteční 8. března, stane v čele naší země Miloš Zeman. 

Během 2. kola, které se konalo 25. až 26. ledna, zamířilo v Řepích 
k volebním urnám 11 724 voličů, což bylo o 353 méně než v době 
prvního kola. Svůj názor se rozhodlo vyjádřit 62,13 % řepských 
voličů. 
Výsledky 2. kola voleb v Městské části Praha 17 nekopírovaly celo-
státní výsledky, jak dokládá následující tabulka.

Jak jsme v Řepích volili hlavu státu

Prezidentští kandidáti Celostátní
výsledky 

Řepy – výsledky 
2. kola  

Ing. Miloš Zeman (SPOZ) 54,8 % 40,47 %

Karel Schwarzenberg (TOP 09) 45,19 % 59,52 %

-red-
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Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Volba prezidenta republiky

Nákup dluhopisů

Lavičky na přání
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Osudové trojky

Zásady pronájmu obecních bytů

Řepský bál: 23. února



Silový trojboj
V ZŠ genpor. Fr. Peřiny se 
2. února konalo oblast-
ní Mistrovství severních 
a východních Čech v silo-
vém trojboji mužů a žen. 
Akci pořádal řepský klub 
Sporting Apis Praha v če-
le s předsedou Romanem 
Tůmou. Trojboje se zú-
častnilo celkem čtyřicet 
tři závodníků, z toho bylo 
šest žen. Více informací na 
www.ronie.cz. -red-
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Pohádkový karneval
Dobrá nálada a smích rozezněl 
v sobotu 9. února prostor řep-
ské sokolovny. Konal se zde 
dětský pohádkový karneval, 
který pořádalo Kulturní cen-
trum Průhon. Pro naše nej-
menší bylo připraveno krásné 
odpoledne, plné tance i zpě-
vu. Nechyběly samozřejmě ani 
veselé hry, básničky a písničky 
ze známých pohádek. Taneč-
ních radovánek si hojně užily 
všechny příchozí masky. 

-raš- Foto: -raš-

Foto: Martin Marek

Únor bílý, ledy sílí… Městská část Praha 17 se rozhodla využít mrazivého únorového počasí a dopřát řepským občanům možnost bruslení. „Chtěl bych po-
děkovat zejména řepským dobrovolným hasičům,“ říká zástupce starostky Martin Marek, který měl budování kluziště na starosti. „Bohužel se nám příprava 
ledové plochy od počátku nedařila úplně tak, jak bychom si představovali, ale díky vytrvalosti hasičů a jejich obětavé práci se nakonec výsledek podařil. Škoda 
jen, že brzy přišla obleva a nemohlo se bruslit déle,“ dodává místostarosta Marek a doufá, že příště bude bruslařům mrazivé počasí přát déle. -raš-

Co na to městská policie? 
V těsném sousedství polikliniky byla vloni na podzim vybudována dvě 
parkoviště. Přesto někteří řidiči dále stávají na chodníku u budovy ne-
bo dokonce v zeleni. Tento nešvar se bohužel rozmáhá i na jiných mís-
tech v Řepích.
„Převážně se jedná o auta lékařů, kteří se domnívají, že si za okno dají 
cedulku ‚Lékař ve službě‘ a mohou si parkovat, kde chtějí, a před poli-
klinikou třeba celý den. Od začátku roku řešíme tyto přestupky většinou 
tzv. parkovačkou (výzva za stěrač). Jde o to, zda se přestupce dosta-
ví k projednání, či zda ho po delší době dožene až exekuční oddělení 
městské policie. Jakmile sejde sníh a skončí mrazy, přistoupíme k pou-
žívání oblíbených tzv. botiček, které bude nasazovat a řešit hlídka z OŘ 
MP Praha 13, nikoliv místní okrskáři. Věřím, že tímto opatřením nasta-
ne razantní zlepšení situace,“ vyjádřil se  Mgr. Přemysl Pavlas, zástupce 
ředitele Obvodního ředitelství Městské policie Praha 13.
 -red-

Foto: doc. Jan Farkač
Foto: raš
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Domov sv. Karla Boromejského
 6. 3.  Bývali Čechové statní junáci… Při stavbě parních lokomo-

tiv jsme patřívali ke světové špičce – beseda se železničním 
historikem Ing. Karlem Zeithammerem a železničním fandou 
Eduardem Hrubešem, doplněno videoprojekcí. Refektář, 
v 15 hodin. Vstupné dobrovolné. 

10. 3.  Komorní koncert s klasickou kytarou, flétnou a zpěvem 
– rozjímavé skladby v podání Martina Křehnáče, Yuko Křeh-
náčové a Kytarového orchestru Mezinárodní Konzervatoře 
Praha. Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

17. 3.  Rodinný koncert – Viktorie Večerová viola, Dmitrij Večer 
housle, Marek a Vladimír Sůvovi violoncello a barokní vio-
loncello (na programu skladby J. S. Bacha, J. Myslivečka, 
N. Paganiniho, R. Ščedrina). Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

18. 3.  Duchovní skladby v provedení sboru Legatě a Literátského 
bratrstva u kůru sv. Václava v Netolicích, sbormistr: Alžběta 
Churáčková. Kostel sv. Rodiny, v 19.30 hodin. Vstupné dob-
rovolné.

 1. 4.  Velikonoční koncert Břevnovského chrámového sboru pod 
vedením dirigenta Státní opery Praha Adolfa Melichara. Kos-
tel sv. Rodiny, v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

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

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

Kulturáček na Bílé Hoře
 2. 3.  Velký společný maš-

karní bál pro děti 
i rodiče! S hudební 
skupinou Myš a Maš 
(www.mysamas.cz) 
a se Sváťovým divi-
dlem. Masky s se-
bou! Budou oceně-
ny! Spousta zábavy. 
Nečekané propojení 
dětského divadélka 
a písničkové revue! 
Od 17 hodin. Vstupné 60 Kč.

 9. 3.  Turnaj v pinčesu neboli ve stolním tenise. Ve dvouhře i čtyř-
hře o Pohár Kulturáčku a další ceny! Od 18 hodin. Zápisné 
50 Kč (zápis možný již od 17 hodin).

15. 3.  Oblíbený pohodový večer s kytarami: K posezení, zpěvu, 
i poslechu. Od 19 hodin. Vstupné dobrovolné!

22. 3.  Velký jarní bál s kapelou Pěšáci: Taneční večer se živou hud-
bou. Bohatá tombola! Od 19 hodin. Vstupné 60 Kč.

27. 3.  Divadélko pro děti – „Tři prasátka“: Sváťovo dividlo, kte-
ré pro vás bude hrát každý měsíc jednu novou pohádku! 
Od 16 hodin. Vstupné 50 Kč.

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

Bohoslužby o Velikonocích
Kostel sv. Rodiny (Žalanského)
28. 3. Zelený čtvrtek. Začátek 
Velikonočního tridua. Večerní mše 
na památku Večeře Páně, kostel 
sv. Rodiny, v 18 hodin. Po adoraci 
Agapé v jídelně.
29. 3. Velký pátek, den přísného 
postu. Obřady Velkého pátku, kostel 
sv. Rodiny, v 18 hodin. Křížová 
cesta na Petříně (sraz u Strahovské 
baziliky), ve 21 hodin.
30. 3. Bílá sobota. Velikonoční 
vigilie, kostel sv. Rodiny, ve 21 
hodin.
31. 3. Neděle zmrtvýchvstání Páně. 
Mše svatá, žehnání pokrmů, kostel sv. Rodiny, v 9 hodin.
 1. 4. Pondělí velikonoční. Mše svatá, kostel sv. Rodiny, v 9 hodin.

Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře (při Karlovarské)
24. 3. Květná neděle, v 11 hodin. 
28. 3. Zelený čtvrtek, v 17.30 hodin.
29. 3. Velkopáteční obřady, v 17.30 hod. (předtím v 17 hod. Křížová 
cesta v ambitu u kostela).
30. 3. Velikonoční vigilie, v 19.30 hodin.
31. 3. Slavnost zmrtvýchvstání Páně, v 11 hodin.
 1. 4. Velikonoční pondělí, v 11 hodin.  -red-

KAM ZA KULTUROU

Kulturně-zábavné dopoledne pro děti a rodiče
Sobota 30. března 2013 

Od 10 do 13 hodin 
Na louce před Úřadem MČ Praha 17 v Žalanského ulici

Focení s velikonočním zajíčkem, skákací hrad, malování 
na obličej, velikonoční příběh a soutěže pro kluky i holky. 

Všichni jsou vítáni!
Pořádá Pochodeň Praha
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O DVOU MARYČKÁCH 
Lidová krkonošská pohádka 
vypráví o dvou dívkách, jedné 
hodné a druhé zlé, jejichž osudy 
na chvíli změní Krakonoš. Celou 
pohádku provází české lidové 
písničky. Hraje divadlo Žlutý kopec.

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
fotografa Petra 
Hamerníka

O PALEČKOVI
Příběh o klukovi, který je sice 
hodně malý, ale zato je kurážný, 
chytrý a má srdce na pravém 
místě. Pomohl rodičům v nouzi 
a dokázal zahnat loupežníky. 
Připravilo Malé divadélko.

ZVÍŘÁTKA MÁME RÁDI
Pořad pro děti i dospělé  
s promítáním krásných fotografií 
Petra Hamerníka.

PRAŽSKÉ POVĚSTI 
Druhý díl úspěšného představení 
na motivy našich dějin. Tentokrát 
potkáte Horymíra, Golema, čerta 
z Faustova domu a další slavné 
postavy české historie. Hrají Eva 
Hrušková a Jan Přeučil. 
Pro děti od 4  let.

POVĚSTI ČESKÉ 
Loutkové muzikálové zpracování 
českých pověstí. Na jevišti se 
odvíjejí příběhy praotce Čecha, 
kněžny Libuše a silného Bivoje, 
ale i drama Ctirada a Šárky. 
Hrají Eva Hrušková a Jan Přeučil. 
Pro děti od 4  let.

DEN SVATÉHO PATRIKA 
Účinkuje kapela JAUVAJS – irské 
písničky a COISCÉIM – irský tanec. 
Vstupenky před začátkem 
programu na místě.

IRENA FUCHSOVÁ 
Spisovatelka, moderátorka 
pořadu Dobré ráno, Česko v 
Českém rozhlase Dvojka. Jedna z 
nejčtenějších jejích knih je „Když 
chci zabít manžela“. Představí 
svoji poslední knihu „Když Aleš 
nosí moji sukni“.

CHUDINKOVÉ
Další setkání s originální 
trampskou kapelou a jejími hosty.
Vstupenky před začátkem 
programu na místě.

O SNĚHURCE
Klasická pohádka vsazená do 
poezie  starých časů. Staré 
kufry, stojany na noty, trpaslíci 
z dřevěných špalíků s loutkou 
Sněhurky. Představení je 
podbarveno hudbou. Divadlo 
Pruhované panenky.                                                 

VESELÉ TANEČNÍ II. díl 
Děti se veselou formou naučí znát 
a tančit základy nejznámějších 
tanců: polka, twist, rock´n´roll, 
disco, country, blues atd. Pořad je 
určen pro zábavu a relaxaci, ale i k 
rozvíjení pohybových schopností.  
Divadélko Andromeda.                                         

JAN BAUER 
Spisovatel, který má na svém 
kontě rekordní počet knih – více 
než 100. Píše hlavně detektivky a 
literaturu faktu. V únoru mu vyšla 
nová kniha „Dramatické střídání 
na Hradě“. Obě knihy si budete 
moci na večeru koupit.

O PRINCEZNĚ MLSALCE 
Pohádková komedie o princezně, 
která mlsá a mlsá, až z toho 
onemocní. Pomůže jí mládenec 
z chaloupky nebo vodník? 
Loutková pohádka s písničkami. 
Divadýlko z pytlíčku.

VZKŘÍŠENÍ DUŠE  
A PŘÍRODY 
Velikonoční koncert vokálně 
instrumentálního souboru Chairé 
pod vedením Josefa Krčka. Na 
programu budou velikonoční a 
pašijové písně a jarní lidové písně, 
kterými přivítáme jaro.

LES PLNÝ POHÁDEK  
A KOUZEL 
Pohádka s lehce dobrodružnou 
zápletkou a s mnoha krásnými 
loutkami pohádkových 
postaviček a zvířátek. Divadlo 
SKAZKA.

SVĚT TANGA  
V BUENOS AIRES 
Argentinský lektor tanga Nestor 
Pellicciaro, který bude hostovat 
pár týdnů v Praze, přijde na 
Průhon vyprávět o historii tanga 
a o zajímavostech i odlišnostech. 
Ukázky tanců - tango, milonga.

Petr Hamerník:  
MEZI NÁMI ZVÍŘATY 
2013 – fotografie. 
Otevřeno denně 10 – 20, v sobotu 
v době programu.

Kurz FIMO
MODELOVÁNÍ Z FIMO HMOTY – 
duté korálky a zvířátka -  od 14 do 
17 h. Přihlášky na tel. 775 593 060 
p. Svobodová 

MICHAELA KOŠŤÁLOVÁ  
Mladá historička umění, 
příležitostná herečka, specializuje 
se na faktografickou literaturu. 
Napsala například knihu o Haně 
Hegerové, Růženě Šlemrové, 
Václavu Havlovi a dalších.

RUDOLF KŘESŤAN 
Setkání s knihami a jejich autory. 
Hostem na Průhonu bude známý 
fejetonista a publicista, bývalý 
redaktor Mladého světa, Týdeníku 
Televize, moderátor Nedělního 
rána v České televizi.

TANEČNÍ KAVÁRNA 
Pro všechny mladé duchem –  
k tanci i k poslechu hraje duo 
Sparťanka.

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 – Řepy, tel.: 235 313 289, info@pruhon.cz
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KURZY ALFA
Pořádají Farnost sv. Martina  

a sestry boromejky z Domova  
sv. Karla Boromejského.

Dopolední kurzy Alfa – vždy v úterý 
od 9. dubna do 18. června 2013 
od 9 do 11 hodin v kryptě kláštera 
sester boromejek.

S možností HLÍDÁNÍ DĚTÍ!

Kurz Alfa je cyklus přátelských setkání 
s promluvami a rozhovory o základech 
křesťanství, o smyslu a cíli života. 
V dnešním uspěchaném světě jsou tato 
setkání vzácnou příležitostí udělat něco 
pro sebe, zastavit se, popřemýšlet, rozšířit 
si obzor, získat nové přátele. 
Žádné kurzovné se neplatí, dobrovolným 
příspěvkem na pohoštění však 
nepohrdneme.

Přihlásit se je možné u Mgr. Davida 
Žofáka: mobil 603 894 989,  
e-mail: david.zofak@tiscali.cz

www.farnostrepy.estranky.cz

Každou březnovou středu v Průhonu autogramiáda, autorské 
čtení a zábava. Navštivte zajímavé literární večery a vyhrajte 
knihu zdarma oblíbeného autora.   www.pruhon.cz

6. 3. v 19.00 h   RUDOLF KŘESŤAN, známý fejetonista 
a publicista, bývalý redaktor Mladého světa, Týdeníku 
Televize, moderátor Nedělního rána v České televizi, 
průvodce autorských pořadů Dobré jitro v Českém 
rozhlase. Na večer přijde i jeho žena akad. malířka 
Magdalena Křesťanová, která ilustruje manželovy knihy 
včetně té poslední „Co mají Skotové pod sukní“. 

13. 3. v 17.30 h   IRENA FUCHSOVÁ, spisovatelka, 
moderátorka pořadu Dobré ráno, Česko v Českém 
rozhlase Dvojka. Paní Fuchsová dělá také už léta 
nápovědu v Činoherním klubu. Jedna z nejčtenějších 
jejích knih je „Když chci zabít manžela“, která vyšla už 
ve druhém vydání. Představí svoji poslední knihu „Když 
Aleš nosí moji sukni“. 

20. 3. v 19.00 h   JAN BAUER, spisovatel, který má na 
svém kontě rekordní počet knih – více než 100. Píše 
hlavně detektivky a literaturu faktu. Velmi čtená je 
jeho kniha „Bílá místa našich dějin“ a v únoru mu vyšla 
nová kniha „Dramatické střídání na Hradě“. Obě knihy  
a ještě i další si budete moci na večeru koupit.

27. 3. v 19.00 h   MICHAELA KOŠŤÁLOVÁ, mladá 
historička umění, příležitostná herečka, která vydala 
svoji první knihu v roce 2010 a do dnešního dne jich 
už  je sedm. Specializuje se na faktografickou literaturu, 
napsala například knihu o Růženě Šlemrové, Zdeňce 
Baldové, Václavu Havlovi a dalších osobnostech, které 
ji zaujaly. 

Spisovatelé v Řepích

27. 3. Košťálová

6. 3. Křesťan

20. 3. Bauer

13. 3. Fuchsová

Pořádáte kulturní nebo sportovní akce?
Organizujete zajímavé kulturní nebo sportovní akce, výlety či přednášky? Chcete o svých aktivi-
tách informovat čtenáře Řepské sedmnáctky? Kontaktujte naši redakci, rádi pozvánky zveřejní-
me. Kontakt: redakce@repy.mepnet.cz, tel.: 234 683 544 (531). Uzávěrka je vždy 10. dne před-
cházejícího měsíce (např. 10. dubna pro květnové vydání), stručnou informaci lze zaslat o dva až 
tři dny později. Děkujeme!                                                                                                                        -red-
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Používáte zajímavé druhé jméno – Boryš! 
Co to znamená?
Je to přezdívka, kterou mi vymysleli kamarádi 
už někdy v sedmnácti. Jde vlastně o přesmyčku 
z naší hymny – BORY ŠUMÍ (po skalinách…) Asi, 
že jsem opravdu uměl, tak mi tak začali říkat. 
Většina lidí mi říká Boryš a někteří už ani neví, 
jak se opravdu jmenuju.

Jak jste se k saxofonu vůbec dostal?
Pocházím z muzikantské rodiny z Vy-
sočiny, z vesnice, která už vlastně ne-
existuje. Zhruba od 12. století je v kro-
nikách zmínka o obci Smrdov, dokonce 
s hrdelním právem a tvrzí. V šedesátých 
letech minulého století byla ves pro ne-
důstojný název soudruhy přejmenována 
na Sázavku, podle potoka, který protéká 
kolem. Můj děda hrál v okolí na trumpetu 
a v kostele na varhany, otec taky – ten 
měl svoji kapelu, kde zpívala i moje 
mamka a ve které jsem začínal. Kapelu 
jsem po něm později zdědil, pak ji pře-
vzal brácha, a hrají stále dál po zábavách 
i plesech. Občas si s nima ještě zahraju, 
ale časově se to nedá skloubit. Nicméně 
z toho, co mě naučil táta, těžím dodnes.
Původně jsem chtěl, asi jako každý kluk, 
hrát na bubny. Rodiče mi to rozmluvili 
s tím, že budu mít věčný problém s tahá-
ním nástrojů, tak abych si raději vybral 
něco jiného. Začal jsem tedy povinně 
s pianem. Zhruba v šesté třídě mi táta přinesl půj-
čený starý klarinet, abych si s nima, až se něco 
naučím, mohl zahrát a abych mohl na vojnu k mu-
zice. A od klarinetu k saxofonu je to už jen krůček.

Co máte na saxofonu nejradši?
No přece, že se líbí holkám! Kamarád trumpeti-
sta se mi směje – saxofon strčíš do průvanu a on 
hraje sám. Ale možná v tom bude z jeho strany 
trochu závist, že holky letí víc na saxofonisty než 
na trumpeťáky. Na saxofon můžete hrát cokoliv 
– jazz, pop, rock, dokonce i vážnou hudbu… 
Když jsem hrál s tátou, tak jsme byli dva saxo-
fony, trumpeta, trombon a hráli jsme dechovky. 
Po pauze se to přehodilo, a hráli jsme zase swin-
govky. Je to prostě univerzální nástroj. Na klari-
net se bigbít hraje těžko, už jen proto, že v tom 
rámusu není slyšet.
 
Je pro hudebníka důležité muzikantské 
vzdělání?
Já si myslím, že je dobré, ale není bezpodmíneč-
ně nutné. Možná proto, že nejsem „papírově“ 

vystudovaný muzikant – nemám konzervatoř, 
jsem víceméně samouk a nejvíc jsem se naučil 
praxí, když jsem třeba už od patnácti hrál s tá-
tou na svatbách a vesnických tancovačkách. 
Chodil jsem asi deset let do hudebky, a i když mi 
to celkem šlo – umístil jsem se v celostátním kole 
klarinetistů na druhém místě – táta mě trochu 

mírnil. Říkal: Muziku můžeš dělat vždycky, ale až 
ti někdo vyrazí zuby, budeš rád, že umíš nějaké 
řemeslo. A musím říct, že po letech mu opět mu-
sím dát za pravdu. Konzervatoř je jako každá ji-
ná škola. I když vás tam něco naučí, tak výsledek 
nemusí být vynikající. Dobrý muzikant – a nejen 
muzikant – to není jen o škole, to musí být shůry 
dáno! A potom ještě vydržet a jít si za svým!
Když jsem chodil do hudebky, tak jsme tam byli 
dva kluci, trochu rivalové. On hrozně dřel, denně 
cvičil čtyři, pět hodin. Já jsem byl tehdy na int-

ru, kde bylo dost jiných lákadel, tak jsem tomu 
zas tolik nedal a můj mi učitel říkal: Oba to hra-
jete hezky, ale ty nehraješ jen ty noty. A o to se 
snažím stále – samozřejmě z not hraju, ale chci 
do hry dávat co nejvíc ze sebe. Každý má prostě 
svůj styl – tak jako poznáte malíře, tak poznáte 
muzikanta.

Jste z muzikantské rodiny… A co 
vaše děti? Potatily se?
Částečně… Nijak zvlášť jsem je do ni-
čeho nenutil, obě chodily do hudebky. 
Nicméně syn vystudoval dopravní prů-
myslovku a dcera chce jít na gymná-
zium. Spíš než cvičení etud a stupnic 
je baví hraní před nějakým publikem, 
aby tam byl hned vidět výsledek. Cvičit 
doma se jim moc nechce. Ale to neba-
vilo ani mě, to asi nebaví nikoho, jenže 
bez toho to prostě nejde. Syn hraje na 
piano a na klarinet – a dcera na piano 
a na flétnu, možná ji chytne i ten saxo-
fon. Momentálně je zapálená do zpěvu, 
protože ve škole mají nacvičovat nějaký 
muzikál.

Vaše žena se také věnuje muzice?
Ne, zpívala hodně dětem, když byly 
malé, a občas „zazpívá“ i mně, ale mu-
zikant naštěstí není. Nemůžou být dva 
blázni v jedné rodině. Hudbu má ráda, 
a poslouchá ji asi víc než já. Já si rád po 

zkouškách nebo po koncertě užiju ticha. Chce to 
prostě změnu. Zedník také ve svém volnu nekou-
ká na druhé zedníky, jak nahazujou. Na druhou 
stranu ale musím pořád sledovat, co a jak se hra-
je, aby mi neujel vlak, tak samozřejmě muziku 
poslouchám a stále se učím.

A chtěl jste někdy s muzikou skončit? Dělat 
něco úplně jiného?
To snad ani ne, jen vidím, jak je to stále těžší. Li-
di jsou stále míň a míň ochotní někam za kultu-
rou chodit. A není to samozřejmě jen kvůli jakési 
krizi. Díky internetu se dnes dá stáhnout téměř 
cokoliv a hodně lidí si pustí kradený koncert ne-
bo kopírované CD doma radši, než by šli někam 
do klubu, kde se za to platí. Vůbec mám dojem, 
že spousta lidí bere kulturu a hudbu především 
jako něco, co by mělo být zadarmo. Ale pro nás 
muzikanty je živé hraní před publikem něčím 
nenahraditelným, už jen proto, že jste v dobré 
partě a děláte to, co vás baví. Jak říká jeden můj 
kamarád: Muzikantský život – to je jeden věčný 
mejdan.

Do muziky dávám co nejvíc ze sebe
Vladimír Boryš Secký je jedním z nejobsazovanějších saxofonistů u nás. Má za sebou bohatou hudební kariéru v Česku 
i v zahraničí, spolupracuje s mnoha interprety populární hudby, doprovází na koncertech vedle jiných například Karla Gotta 
či Helenu Vondráčkovou. A již přes dvacet let žije v Řepích…

Vladimír Boryš Secký (49 let)
•  Na saxofon hraje od patnácti let.
•  Kromě saxofonu hraje na klarinet, 

flétnu, klávesy.
•  Je členem skupiny Boom!Band, Cadillac, 

Bílá nemoc, Q-rats, hostuje ve skupině 
Olympic, Žlutý pes, P. Kolář Band.

•  V Řepích žije dvacet let.
•  Více informací www.borysh.com

Foto: archiv V. B. Seckého
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V osmdesátých letech jste působil několik 
let v zahraničí. Myslíte, že tehdejší doba 
byla muzikantsky příznivější?
Těžko říct… Každopádně za našeho působení 
v Hamburku to byly přímo muzikantské galeje – 
hrálo se denně kromě pondělka od osmi do dvou 
do rána a v neděli jsme ještě od tří hodin odpo-
ledne hráli „taneční čaje“. Takže to bylo náročné 
i fyzicky… Němci si nás, muzikanty z východního 
bloku, brali kvůli ceně a pro naši českou "muzi-
kálnost". Pro nás to bylo výhodné jen díky kur-
zu, i když po příjezdu domů jsme museli padesát 
procent platu odevzdat státu. Dnes je to jinak. 
Nedávno jsem se byl podívat v Hamburku tam, 
kde jsme hráli… V místě, kde se tehdy uživila 
sedmičlenná kapela, dnes hraje pouze duo se 
„samohrajkou“.

Jste členem skupiny Boom!Band, která 
od samého počátku své existence doprovází 
naše největší pěvecké hvězdy. Na kterého 
umělce vzpomínáte nejraději?
Každá osobnost české hudební scény má něco 
do sebe… Ale musím opět po vánočním turné 
potvrdit, Karel Gott je Karel Gott! Na to, že mu 
je přes sedmdesát, tak má vitalitu jak dvaceti-
letý mladík – takový člověk se hned tak nena-
rodí! Ale samozřejmě i ostatní – například Petr 
Kolář, Helena Vondráčková a další, se kterými 
jsem měl možnost spolupracovat, jsou skvělí. 
Hodně vzpomínám na Karla Černocha, to byl 
taky výborný zpěvák a prima chlap. V podstatě 
většina umělců jsou úplně normální lidi, žádné 
ikony. Jen jsou prostě někdy unavení, nebo ne-
mají právě teď hned čas. Ale musím říct, že Karel 
Gott, i když je určitě utahaný po tříhodinovém 
koncertě, tak ještě hodinu sedí a podepisuje se, 
což rozhodně každý neudělá.

Karel Gott by měl mít nějakého nástupce…
S nástupcem Karla Gotta je to těžké. Momentál-
ně nevím o nikom, kdo by mohl být takový jako 
on. Je spousta dobrých zpěváků, ale většina se 
„usadila“ v muzikálech. A to už je takové cho-
zení do práce – naučí se roli a pak mají přesně 
dané, které dny budou hrát, kdy přijdou a kdy 
odejdou, třeba na rok dopředu. Na další už asi 
nemají čas a chuť. Jak jsem říkal, dřív muzikanti 

točili desky, aby se desky prodávaly, koncerto-
valo se, protože na koncerty se chodilo. Dnes, 
když chcete udělat koncert, tak je to šíleně dra-
hé – pronájem sálu, topení, OSA, ozvučení – to 
je spousta peněz. Většina koncertů se bez spon-
zorů nedá vůbec realizovat, a protože i těch je 
stále míň, je to stále těžší.

Co si myslíte o dnešních muzikantských 
„rychlokvaškách“ ze SuperStar 
a podobných soutěží?
SuperStar je určitě skvělá šance pro všechny 
začínající, která otevře spoustu dveří, ale ne-
ní samospasitelná. Vlastně i Karel Gott dostal 
šanci v podobné soutěži, i když to bylo před 
50 lety. Já už to dnes tak pečlivě nesleduji, 
ale po všech kolech, která tu byla, v rádiu po-
znám jen Anetu Langerovou. Ta je od začátku 
stále svá, pracuje pořád dál. Je to možná pod-
pořené i její spoluprací se Světluškou, což ji 
zviditelňuje, ale to je v pořádku. Na nikoho 
dalšího si hned nevzpomenu, přitom tam byli 
dobří zpěváci, spousta z nich měla talent. Jen 
asi potřebovali někoho k sobě. Někoho, kdo 
by je donutil, aby měli vlastní projev a niko-
ho nekopírovali, aby se dostali do povědomí. 
Měli by pochopit, že musí koncertovat a točit 
písničky, které musí někdo protlačit do rádií 
a do televize. Když se dostanete do situace, 
že se obden vidíte v televizi, nabízí vám roz-
hovory a najednou i poměrně slušné peníze za 
reklamu a vystupování, lehce propadnete do-
jmu, že jste opravdu hvězda. Není proto divu, 
že vás to po čase semele. Já zastávám názor 
– pomalu, ale jistě. Jako třeba kluci z China-
ski, ti si úspěch vydřeli od píky. Hráli 15 let po 
klubech, než se proslavili. A dnes je to jedna 
z nejznámějších kapel.

Proč jste se usadil v Řepích?
Řepy jsem si vůbec nevybral, já jsem tady pros-
tě dostal byt. Hrál jsem v armádním uměleckém 
souboru a armáda přidělovala byty. Předtím 
jsem bydlel na Vinohradech v garsonce, a když 
jsme plánovali rodinu, tak jsme sháněli něco 
většího.
Když jsem sem prvně jel, tak jsem si říkal: Tako-
vý zapadákov, jak odsud budeš cestovat?! Ale už 

během prvního roku jsem zjistil, že je to paráda 
– s kočárkem jsem byl hned v lese, na kole hned 
v Hostivicích. Okna z ložnice mám orientovaná 
do přírody, je tu klid jak na vesnici.
Většinou se vracím domů pozdě v noci a zjišťuji, 
že Řepy jsou naprosto ideální. Z centra sem je-
de tramvaj ve dne v noci maximálně po patnácti 
minutách, z Národní třídy to trvá do půl hodiny.

Vadí vám v Řepích něco?
Je tu příšerné parkování. Parkuje se na trávě, na 
chodnících, a když mě sem někdo veze, tak se di-
ví: Jak to tu děláte? Strkáme si lístečky za okno, 
auta posouváme… Naštěstí to celkem funguje.
A pak psí hovínka. Lidi jsou sobci. Mají své pejsky 
a už se nestarají, co ten pes udělá. A když si „to“ 
pak přinesete domů, není to žádná slast.
Ale jinak se mi tu dvacet let žije moc dobře.

Máte teď před sebou nějaké plány, velkou 
akci…?
Teď ani ne… Snad jen pořád hrát, jak to půjde. 
Muzikanti do důchodu nechodí… A velká akce? 
No, letos nám bude třem kolegům z Boom!Ban-
du dohromady 150 let! To bude asi největší akce!

Děkuji za rozhovor.
Radka Šplíchalová

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

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

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

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

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

-red-

Foto: archiv V. B. Seckého
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Programy pro řepské seniory
Klub seniorů Průhon
Každou středu, vždy od 9 do 11 hodin, Kulturní 
centrum Průhon, Socháňova 1220, Praha 17. Vstup 
volný. Klub vede paní Ivana Jelínková.
Program v březnu: 6. 3. Beseda se starostkou 
MČ Praha 17 Bc. Jitkou Synkovou + volný program, 
13. 3. Fyzioterapie s paní Smékalovou, 20. 3. Volný 
program, 27. 3. Beseda s paní Pšenčíkovou na téma 
„Vše, co nevíte o pečovatelské službě.“ 

Klub aktivního stáří (KLAS)
Každé pondělí, vždy od 15 do 17 hodin, Kulturá-
ček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17. 
Vstup volný. Klub vede paní Libuše Pražáková.
Program v březnu: 4. 3. Beseda s Dr. Štilcem na té-
ma „Aktivní a radostné stáří + pohybové aktivity. Co 
můžete udělat pro své tělo a duševno“, 11. 3. Po-
sezení s jubilanty, k poslechu hraje pan Kotas,  
18. 3. Ruční velikonoční práce, 25. 3. Volný program.

Klub Gemini
Každé pondělí od 15.30 do 17.30 hodin, nízkopra-
hové zařízení Klub 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
Vstup volný. Klub vede paní Majka Hallerová.
Program v březnu: 4. 3. Velikonoční přání, 
11. 3. Velikonoční ozdoby, 18. 3. Zahraje a zazpívá 
Eva Dvořáková, 25. 3. Promítání filmu. 
Kluby provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Informace recepce CSZS v Bendově uli-
ci  1121, nebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době 
od 7 do 15.30 hodin. PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Dobročinné obchody

Výtěžek z prodeje darů pomáhá 
financovat péči o klienty 
v Domově Sue Ryder

Obchody nabízejí a přijímají: 
pěkné oblečení, módní doplňky, 

dárkové 
předměty, 
elektroniku, 
obrazy, hračky,  

sportovní potřeby, CD, knihy... 

Štěpánská 53, Praha 1 
Ke Karlovu 10, Praha 2
Prokopovo nám. 5, Praha 3 
Michelská 1/7, Praha 4 
Koulova 2, Praha 6 
Heřmanova 59, Praha 7

www.sue-ryder.cz

Nejoriginálnější dárky, luxusní modely špičko-
vých návrhářů i naprosté designové úlety může-
te najít právě zde.
Dobročinné obchody mají dlouhou historii. Prv-
ní vznikly v době druhé světové války, aby po-
mohly lidem postiženým válečnými útrapami. 
Jejich dnešní poslání je podobné. Dobročinné 
obchody prodávají darované věci, z výtěžku fi-
nancují konkrétní charitativní činnost. V přípa-
dě dobročinných obchodů Domova Sue Ryder je 
určen výtěžek z prodeje věcí na financování péče 
o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či 
vysokého věku pomoc druhých. 
Dobročinné obchody potěší své zákazníky las-
kavými cenami i pestrým sortimentem. „Dobro-
činné obchody jsou zajímavé v tom, že předem 
nevíme, jaké věci nám lidé darují. Žádný dar pro 
nás není obyčejný, ale občas se člověk diví, co 
dostaneme – starožitný kousek nábytku, luxusní 

modýlek, literární skvost, vysoce praktickou po-
můcku nebo něco úplně ujetého,“ říká Jan Do-
minik, vedoucí dobročinných obchodů. 
Akt pomoci zde vykonáte velmi jednoduše. Buď 
se rozhodnete nakupovat, nebo do obchodu da-
rujete nepotřebné věci. Může to být v podstatě 
cokoliv – pěkné oblečení (maximálně 5 let sta-
ré), módní doplňky, dárkové předměty, elekt-
ronika, obrazy, hračky, sportovní potřeby, CD, 
knihy, apod. Obchod podporují i módní návrhá-
ři, oděvní firmy či výrobci bižuterie, kteří zvyšují 
atraktivitu a různorodost zboží. 
Pokud je pro vás dobročinný obchod stále trochu 
neuchopitelnou záležitostí, přijďte se podívat. 
Potěší vás milá obsluha, dobrý pocit z toho, že 
jste pomohli darem či nákupem druhým a třeba 
tu objevíte něco, co jste už dlouho sháněli. 

Mgr. Radka Kulhánková

Dobročinné obchody Domova Sue Ryder
Adresy dobročinných obchodů  
Domova Sue Ryder:
Štěpánská 53 – Praha 1; Ke Karlovu 10 – 
Praha 2; Prokopovo nám. 5 – Praha 3; Mi-
chelská 1/7 – Praha 4; Koulova 2 – Praha 6, 
Heřmanova 59 – Praha 7.

Kromě návštěvy kamenných dobročin-
ných obchodů můžete navštívit dvě jarní 
prodejní akce:
• Velký literární bazar: 8. – 12. 4. 2013, 
areál Domova Sue Ryder, Michelská 1/7, 
Praha 4.
• Supermódní bazar s názvem Módní svět 
Lady Sue Ryder – 14. května 2013, kavárna 
Mama Coffee, Vodičkova 6, Praha 1.

Více informací: Mgr. Radka Kulhánková, 
koordinátor komunikace, Domov Sue 
Ryder, o. p. s., Michelská 1/7, Praha 4,  
tel.:  244 029 202, mobil: 774 377 124, 
www.sue-ryder.cz.

V současné době najdete v různých pražských čtvrtích šest dobročinných obchodů 
Domova Sue Ryder.



ŠKOLY INFORMUJÍ

20

Ozdravný pobyt 
s lyžováním 
Pravidelně po mnoho let vyjíždí každou zimu děti z Mateřské školy 
Bendova na ozdravný pobyt do Horních Míseček, SKI Areálu Špindle-
rův Mlýn. V tomto nádherném středisku vysoko v Krkonoších se děti 
učí s velkým nadšením lyžovat. Samostatně jezdí předškoláci, mladší 
děti doprovází rodiče.

Lyžuje se každý den
Malí lyžaři jsou rozděleni do barevných družstev podle lyžařských 
dovedností. Pod vedením ředitelky Ivany Panochové, učitelky Mar-
cely Komínové a lyžařského instruktora se děti učí formou zábavných 
her ovládat sjezdové lyže. Je třeba zvládnout výstup, přímý sjezd do 
bezpečného zastavení, z případného pádu bez pomoci vstát, jezdit 
na vleku či projet slalomovou trať plynulými oblouky… Vyvrcholením 
celého týdne jsou závěrečné lyžařské závody. Každý účastník je od-
měněn diplomem a medailí.
Kromě lyžování si děti užijí i procházky zimní přírodou, hry na 
sněhu a nechybí ani závody na sněžných kluzácích a stavby iglú. 
Velkým překvapením a radostným zážitkem bývají návštěvy po-
hádkových bytostí, úspěch mají i večerní hry a závěrečný karneval 
s diskotékou.

Škola v přírodě přispívá k samostatnosti
Zimní ozdravný pobyt na horách je velkým přínosem pro zdraví dětí. 
Umožňuje každému z nich poznat více sebe samo v náročnějších fy-
zických podmínkách, získat pocit samostatnosti, naučit se spolupra-
covat, rozhodovat, vzájemně si pomáhat. 

Ivana Panochová a Marcela Komínová,
Mateřská škola Bendova

Den otevřených dveří 
aneb Podvečer s knihou 
Většina z nás má březen spojený s heslem „Březen – měsíc knihy.“ S postu-
pem doby a nástupem vizuálních a elektronických médií bohužel přichá-
zí tištěná kniha o výsadní postavení, přesto jsem přesvědčena, že kniha 
má v našem životě nezastupitelné místo. Z tohoto důvodu Základní škola 
genpor. Františka Peřiny – pracoviště Laudova pořádá pro rodiče a jejich 
děti Den otevřených dveří. Přijďte nás navštívit a strávit příjemný pod-
večer s necelými třemi tisícovkami svazků v úterý 26. března od 16 do 19 
hodin.
Trocha historie: První ročník akce „Březen – měsíc knihy“ se konal v roce 
1955 a jeho cílem bylo působit především na vybrané skupiny obyvatel, 
u kterých bylo možné předpokládat ideologický růst. S listopadovým pře-
vratem v roce 1989 přestal být „Měsíc knihy“ oficiálně řízenou akcí, od 
roku 1996 na jeho místo nastoupil „Týden knihoven“.

Mgr. Šárka Jindrová,
ZŠ genpor. F. Peřiny – Laudova

Po stopách Karla Maye
Neznám nikoho, kdo by neslyšel o indiánském hrdinovi Vinnetouovi. Pro-
to jsme byli rádi, že nás, třídu 6. A, vzaly paní učitelky Pačesová a Fulínová 
do Náprstkova muzea, kde byla výstava věnovaná jeho tvůrci – Karlu Mayovi. 
K místu poznání jsme vyrazili na Betlémské náměstí, kde se muzeum na-
chází. Po úvodních slovech paní průvodkyně jsme se mohli rozejít a pro-
hlédnout si mnoho zajímavých věcí týkajících se života indiánů. Viděli 
jsme například opravdové tee-pee, zbraně, vyřezávaný totem, oblečení, 
klasickou obuv – mokasíny, různé ozdoby a čelenky. Návštěvníci si zde mo-
hou také pomocí obrázků na počítači vybrat své indiánské jméno, nebo se 
neslyšně proplazit stezkou plnou rolniček. 
Protože se nám výstava moc líbila, a také jsme chtěli vypadat jako Vinne-
tou, vyrobili jsme si každý krásnou čelenku a na památku si ji odnesli domů. 
Muzeum jsme opouštěli obohaceni novými poznatky a také s pochopením, 
proč si pro svou tvorbu Karel May vybral právě indiány – rudé bratry.
Howgh.

Martina Hričinová, 6. A, 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny – Socháňova

Obdivuhodný vesmír 
Do výuky 5. ročníku základní školy patří i téma vesmír. Jak ho vidí žáci 
5. A ZŠ Jana Wericha? 
Vesmír ztvárnili hned několika způsoby – malbou do mokrého podkladu, 
projekty ve dvojicích a prostorovými 3D modely. Na těch se žáci opravdu 
vyřádili. Vznikla třídní práce XXL rozměrů, kterou žáci prezentovali před 
ostatními spolužáky formou vernisáže ve společenské místnosti. Ostatní 
žáci 1. stupně hlasovali o nejlepší práci. Volba byla těžká, protože výtvory 
si navzájem konkurovaly. Absolutní vítěz ale může být jen jeden. 
Jak hlasování dopadlo? Jirka Sommer získal 69 hlasů, Veronika Černá 
59 hlasů a Nikola Košatová 41 hlasů. Gratulujeme!!! 
Že se projekty povedly, bylo vidět na tvářích návštěvníků vernisáže a mno-
ha kladných ohlasech v návštěvní knize. Práci jsme ukázali i veřejnosti při 
zápisu do prvních tříd a při recitační soutěži. 

Žáci 5. A , tř. uč. D. Rážová,
ZŠ Jana Wericha

Den otevřených dveří 
v ZŠ Jana Wericha

Ve středu 16. ledna 2013 se již po několikáté uskutečnil v Základní 
škole Jana Wericha „Den otevřených dveří“.
Učitelé i žáci si připravili opravdu pestrý program plný zábavy, nej-
různějších her i činností. Dopoledne naše hostesky, žákyně třídy 
VII. A, přivítaly žáky mateřských škol (MŠ Bendova a MŠ Pastelka). 
Společně pak navštívili připravená stanoviště, kde si předškoláci 
mohli vyzkoušet různé aktivity. Seznámili se tak s  atmosférou 1. tříd, 
dále se věnovali činnostem, které byly připraveny jak v tělocvičně, 
počítačové učebně, tak i v  učebně s interaktivní tabulí.
Předškoláci také mohli zhlédnout divadelní představení, které si pro 
ně připravili žáci dramatického kroužku školní družiny – Ještěrky.
Odpoledne jsme přivítali rodičovskou veřejnost s budoucími prvňáč-
ky, kteří si přišli prohlédnout prostory školy a seznámit se tak se zdej-
ším prostředím.
Doufáme, že se vám „Den otevřených dveří“ ZŠ Jana Wericha líbil 
a věříme, že byl pro vás v mnohém inspirací.

Kolektiv pedagogických pracovníků
ZŠ Jana Wericha
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Březen v DDM
14. a 15. 3. Pražské poetické setkání: Obvodní kolo  
přehlídky recitátorů, kategorie ZŠ. Vstup volný. Diváci vítáni. Od 8.30 
do 13.30 hodin, DDM. 
15. 3. Pražský kalich: Obvodní kolo přehlídky recitátorů v kategorii 
střední školy a dospělí. Vstup volný. Diváci a soutěžící z řad veřejnosti 
vítáni. Od 17 do 19 hodin, DDM. Info na webu. 
16. 3. Sobotník: Klubová odpoledne pro děti a mládež od 9 do 15 let. 
Nintendo Wii, XBox, kulečník, šipky, PC, hry, internet, muzika... Vstup 
volný. Od 14 do 18 hodin, klub Šestka. 
17. 3. Hliněná neděle: Pro děti i další zájemce. Cena za dvouhodinov-
ku 50 Kč pro děti, 150 Kč pro studenty do 26 let a 250 Kč pro dospě-
lé nebo rodiče + dítě. Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333. Od 
10 do 12 a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. 
21. 3. Kurz první pomoci: Pro mládež od 15 let a dospělé. Praktic-
ké ukázky, špičkové vybavení. Cena 290 Kč. Od 18.15 do 19.45 hodin, 
DDM. Přihlášky předem v DDM. 
28. 3. Velikonoční prázdniny v klubu: Pro děti a mládež od 9 do 
15 let. Wii, XBOX, internet, stolní hry… Vstup volný. Od 9 do 15 hodin, 
klub Šestka. 
28. 3. Namaluj si svoji misku: Glazování předem připravených misek 
dle vaší fantazie. Cena 50 Kč děti, 100 Kč dospělí. Přihlášky předem na 
tel. 235 323 333. Od 9.30 do 11 hodin, keramická dílna. 
28. 3. Velikonoční dílničky: Malování vajíček, pletení pomlázky, 
velikonoční dekorace, smaltování, pedig atd. Cena 30 Kč děti, 60 Kč 
dospělí. Přihlášky předem na tel. 235 323 333. Od 11 do 14 hodin, ke-
ramická dílna. 
28. 3. Dílna filmové animace: Pro děti a mládež od 8 do 13 let. Tvorba 
krátkého filmu. Cena 150 Kč. Přihlášky předem na tel. 235 323 333. Od 
9 do 14 hodin, DDM. 
Podrobné informace o všech programech najdete na www.ddmp6.cz.

Mgr. Jana Němcová

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

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

Z březnového programu vybíráme: 5. 3. – Kazimír to kazí . 6. 3. 
– Ovečky z vatiček, kvíz o zvířatech. 8. 3. – Namaluj svého domácí-
ho mazlíčka, soutěž o nejlepší kresbu. 12. 3. – Velikonoční tradi-
ce v Klubu 17, filmový večer. 13. 3. – Výroba velikonočních ozdob. 
15. 3. – Turnaj v kulečníku. 19. 3. – Ubrousková metoda na dlaždice, 
na téma jaro a Velikonoce. 20. 3. – První jarní den, velikonoční vý-
zdoba. 22. 3. – Rybník Klubu 17, vyrob si svou rybu. 26. 3. – Veliko-
noční dílna. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 27. 3. – Květiny z fimo hmoty. 
29. 3. – Hry na zahradě (na zahradu si po domluvě můžeš přinést 
svého mazlíčka).

-red-

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

Masopust v Domově

Pozvánka na koncerty 
do ZUŠ Blatiny
Koncertní sál Základní umělecké školy Blatiny,  
Španielova ul. 1124/50 Řepy. 
12. 3. – Koncert žáků klavírní třídy MgA. Hany Nicodové, v 18 hodin.
14. 3. – Koncert pro Úřad městské části Prahy 17, v 16 hodin.
15. 3. – Koncert žáků třídy Věry Pavlíkové, v 18 hodin.
19. 3. – Koncert žáků flétnové třídy MgA. Dany Tauerové, v 18 hodin.
26. 3. – Koncert žáků kytarové třídy MgA. Davida Holého, v 18 hodin.
 2. 4. – Koncert učitelů a žáků, v 18 hodin.

-red-

Díky dětem a učitelům ze ZŠ U Boroviček zavládlo 
v Domově sv. Karla Boromejského masopustní veselí. 

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Již před několika lety jsme rozšířili tradiční 
vánoční koledování o další vystoupení v Do-
mově sv. Karla Boromejského – masopustní 
pásmo, povelikonoční oslavu jara a na konci 
školního roku se jdeme rozloučit lidovými pís-
ničkami a básničkami, které si s námi mohou 
zazpívat a zarecitovat klienti denního stacio-
náře. 
Letos naše vystoupení vyšlo na úplný ko-
nec masopustu, na úterý 12. února. Děti si 
připravily různé masky, ať již tradiční, nebo 
avantgardní – například Františkova Medú-
za si nezadala se svou antickou předlohou. 
Nejprve jsme vystoupili v denním stacionáři 
s masopustním programem, po němž si klienti 
mohli s našimi dětmi zatancovat při lidových 
písničkách. Poté jsme se odebrali do Domova 
zazpívat dvě tři písničky masopustního pásma 
klientům, kteří už jsou většinu dne upoutáni 
na lůžko. 

Chceme poděkovat Matce představené za její 
vstřícnost, s jakou nám již třináctý rok umož-
ňuje naše návštěvy, a nemenší dík patří paní 
ing. Monice Strakové, která nás při akcích 
doprovází. Po vystoupení nás od ní čeká po-
hoštění, milá pozornost, jíž si velmi ceníme. 
Děkujeme také rodičům žáků a samotným dě-
tem, které nacvičují ráno před vyučováním. 
Protože mnohé do naší školy dojíždějí i z mi-
mopražských lokalit, musí si často přivstat, 
někdy i o hodinu.
Poděkování patří také naší paní ředitelce 
Mgr. Stanislavě Prouzové, která nás pokaždé 
doprovází a jejíž plnou podporu při nacvi-
čování i vystupování máme. Nesmíme zapo-
menout na pana učitele Hubáčka, bez něhož 
bychom nenacvičili hudební čísla, a jehož do-
provod na banjo je nezapomenutelný. 

Lucie Řehořová,
ZŠ pro žáky s SPU U Boroviček



ZE SPORTU

22

1  Jaké jsou vaše 
softballové úspěchy?
K softballu mě v roce 2006 
v Základní škole Jana Wericha 
přivedl pan učitel Václav 
Soukup, který mě v šesté třídě 
učil angličtinu. V roce 2009 
jsme se stali s týmem ZŠ Ja-
na Wericha Mistry základních 
škol ČR.
Mým největším úspěchem je 
pak asi účast s týmem ju nior-
ské reprezentace na Mist-
rovství Evropy v Kostelci nad 
Orlicí v roce 2011, kde Česká republika vyhrála zlato. A také účast na 
Mistrovství světa v Argentině v roce 2012, kde jsme skončili na devá-
tém až desátém místě. Mistrovství světa mě okouzlilo zejména svou 
neopakovatelnou atmosférou. Mezi ostatními týmy – z Nového Zélan-
du, Austrálie nebo USA – jsme vypadali velmi mladě, jako děti. A možná 
právě díky našemu „klukovskému“ vzhledu jsme měli spoustu fanoušků 
– zejména v dívčích řadách. Bylo hrozně fajn, když po zápase přiběhli 
malí kluci a chtěli podepsat míček a pořád se s námi chtěl někdo fotit. 
Mnozí ani nevěděli, kde přesně ta Česká republika je, takže jsme tam 
byli taková exotická země…

2  A proč jste si vybral zrovna softball?
Zkoušel jsem hodně sportů, jako fotbal, florbal… a nic mě pořádně 
nechytlo. Pak přišel pan učitel Soukup se softballem, navnadil mě i na 
nově vybudované hřiště u základní školy ve Španielově ulici. Zkusil 
jsem to a bylo to fajn. Líbí se mi, že softball je sport, u kterého se musí 
přemýšlet. Není to úplně jednoduché – je tam útok, kde pálíte – a pak 
musíte zase chytat s rukavicí, a to jsou naprosto odlišné věci. Hráč mu-
sí být dobrý v obou případech, aby se hra dařila.

3  Kde působíte nyní?
Bydlím ve Zličíně, ale hraju v Dejvicích za SK Kotlářka. K tomu ještě 
hostuji v extralize mužů v SK Radotín, který shodou okolností přes zi-
mu trénuje v ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici. Takže jsem se zase 
vrátil sem… Kromě toho občas chodím i na tréninky řepských soft-
balistů. A pokud mám čas, pomáhám mladším klukům. Udělal jsem si 
i trenérskou licenci, abych mohl trénovat menší děti. Sezóna v soft-
balle začíná na jaře, takže od dubna mají diváci opět možnost vidět 
softball naživo na místním hřišti.

4  Jaké máte plány?
Softball u nás bohužel není profesionálním sportem, takže se mu chci 
věnovat, co nejvíc to půjde, alespoň na amatérské úrovni. V současné 
době mi zabírá spoustu času, trénuji šestkrát týdně! 
Teď v zimě to není samozřejmě jen o softballu – chodím do posilovny, 
dvakrát týdně mám softballový trénink, dvakrát týdně atletický.
Kromě toho studuji střední průmyslovou školu, letos maturuji. Dou-
fám, že maturita vyjde a pak uvidím, co dál…

Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí.
Radka Šplíchalová

Tentokrát vám představíme družstvo juniorek „B“ SK Španielka 
(družstvo „A“ hrající extraligu juniorek působí z důvodu malých ka-
pacit sportovní haly v okolí Řep pod hlavičkou Sokola Žižkov). Toto 
řepské družstvo letos hraje 1. ligu juniorek. 
Většina hráček je ještě kadetského věku. Některé mladé hráčky se 
v tomto družstvu „vyhrávají“, aby získaly herní zkušenosti a mohly 
v budoucnu snadněji nastoupit do extraligových soutěží. Cílem to-
hoto družstva bylo umístění v horní polovině základní skupiny a ná-
sledný postup do první šestky 1. ligy juniorek. Družstvo se nakonec 
umístilo v základní skupině na druhém místě, což znamenalo vysně-
ný postup do elitní šestky soutěže. Tam v současné době bojuje o co 
nejlepší umístění. 
Družstvo tvoří nahrávačky Anna Svobodová a Tereza Holcmanová, 
blokařky Tereza Mičánková, Karolína Pavlíčková a Tereza Havelková, 
smečařky Monika Jírová, Simona Hánová, Petra Kremerová, Tereza 
Brejchová a Jana Buriánková a libera Lenka Flašíková a Kristýna 
Rousová. Trenérem družstva je Robin Stránský, vedoucím družstva 
Michal Grivalský. Družstvo hraje své mistrovské zápasy ve sportovní 
hale ZŠ T. G. Masaryka v Ruzyni.

Poslední odehraná utkání družstva juniorek „B“:
Španielka – SKŠ Mikulova 2:3 a 3:1
Španielka – Bedřichov 3:0 a 3:0
Španielka – Kralupy 1:3 a 2:3
Španielka – Jihlava 2:3 a 3:1
Španielka – Benešov 3:2 a 3:0

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

Jaroslav Honzík

Foto: Robin Stránský

SK ŠPANIELKA ŘEPY
informuje

ŠP
ANIELKA

Ř EPY

Tabulka základní skupiny 1. ligy:
1. SK Demlova Jihlava 45 b.
2. Španielka Řepy 37 b.
3. TJ Kralupy 32 b.
4. SKŠ Mikulova Praha 32 b.
5. VK Benešov 25 b.
6. TJ Bedřichov 9 b.

Foto: -raš-

Čtyři otázky pro: 
softbalistu Mikuláše Klase

Družstvo juniorek „B“ SK Španielka
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Zajímavá beseda proběhla začátkem února 
v Základní škole Jana Werich ve Španielo-
vě ulici. Žáci druhého stupně měli možnost 
strávit část dopoledne v rozhovoru s členem 
představenstva Českého klubu Fair Play v rám-
ci Českého olympijského výboru a držitelem 
Mezinárodního olympijského výboru Tomášem 
Slavatou, který je i bývalým žákem této školy.
Tomáš Slavata v první části setkání vyprávěl 
všem dětem o své nelehké životní cestě, sám 
pochází z problémové rodiny. V jedenadvaceti 
letech se mu podařilo získat do pěstounské 
péče své dva synovce a stát se tak velmi brzy 
náhradním tátou i mámou. Kromě toho se však 
celý život věnoval sportu, do kterého vkládal 
nejdříve svou přemíru energie, později se ze 
sportování stala životní náplň a poslání, dnes 
je vrcholovým triatlonovým sportovcem. 
Tomáš Slavata se snažil dětem vysvětlit, že 
i přes špatný životní start je jen na každém 
z nás, jakým směrem povede náš další život, 
a že člověk musí hodně chtít a tvrdě bojovat 
o své cíle a sny. Snažil se žáky povzbudit ke 
sportování a budovat v nich zdravé sebevědo-

mí. Setkání bylo zakončeno živou diskuzí, kde 
děti měly možnost podělit se s ostatními o svá 
životní přání a položit Tomášovi spoustu vše-

tečných otázek. V rámci besedy Tomáš všechny 
pozval na Dětskou atletickou ligu a 3. ročník 
Albert Triatlon Tour 2013, který se bude, stej-
ně jako v minulých letech, konat po celé České 
republice – první závod proběhne 14. května.
 -raš-

Foto: -raš-

Dětská atletická liga  
2013 

Pod záštitou Městské části Praha 17 pořádají už od roku 2010 oddíly Atletika Tábor 
společně s Atletikou Řepy při ZŠ Jana Wericha dlouhodobou soutěž nazvanou Dětská 
atletická liga. Také letos bude oddíl Atletika Řepy v  tradici pokračovat. 

Kam za sportem
•  Smíšený turnaj mužů a žen ve volejba-

le – Memoriál Zdeňka Neužila. ZŠ Jana 
Wericha, Řepy, Španielova ulice – 2. 3., 
začátek v 9 hodin.

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

•  Cvičení pro ženy (mužům vstup 
zakázán!): nové fitko Expreska 
– objekt Bílý Beránek, Řepy. Ote-
vřeno denně od 7 do 20 hodin. Zku-
šební tréninková hodina zdarma.  
Info: www.expreska.cz. 

•  Tenisová škola Tallent při ZŠ v So-
cháňově ulici pořádá v průběhu března 
Dny otevřených dveří. Termíny ná-
vštěvy lze domluvit individuálně.  
Informace: www.tallent.cz. 

•  Přespolní běh – závod rodinných dvojic. 
Řepy, 1. 5., organizuje Tomáš Slavata, 
více info příště.

•  Kam za sportem vám poradí portál  
www.prahasportovni.cz (kalendář spor-
tovních akcí, přehled sportovišť apod.).

-red-

Cílem soutěže je probudit v dětech chuť sporto-
vat, rozvíjet jejich fyzickou zdatnost, pomáhat 
jim nalézt motivaci pro pravidelný pohyb, učit je 
smysluplně naplnit volný čas. Cílem je též prezen-
tovat atletiku jako sport vhodný v prevenci soci-
álně patologických jevů a snaha vytvořit u mladé 
populace návyk zdravého životního stylu i potře-
bu sportovat v duchu Fair Play. Pevně věřím, že 
tato série atletických závodů přivede ke sportu 
spoustu dětí z Prahy 17 a podaří se nám zahájit 
spolupráci také s okolními městskými částmi.

Termíny soutěží 
24. 4. – Běžecké odpoledne, 15. 5. – Skok da-
leký, 19. 6. – Sprint, překážky, 4. 9. – Víceboj, 
11. 9. – Vrhačsko-štafetové odpoledne, slav-
nostní vyhlášení výsledků celé série.
Na závěr soutěžní série bude provedeno slav-
nostní vyhlášení nejlepších závodníků, kteří 
z každého závodu získají bodové ohodnocení, na 
jehož základě bude vyhlášen nejlepší a nejvše-
strannější závodník či závodnice. 

Doprovodný program: skákací hrad, nafuko-
vací prolézačky, občerstvení a při vyhláše-
ní celé série se budou opět losovat dvě kola 
zn. Author. 

Věkové kategorie pro rok 2013
• Atletická školka: 2007 – mladší 
• Minipřípravka: 2005 – 2006
• Přípravka: 2004 – 2002
• Mladší žactvo: 2001 – 2000
• Starší žactvo: 1998 – 1999 

Podrobné informace k soutěži Dětská atletická 
liga 2013 včetně rozpisu jednotlivých disciplín 
i časového harmonogramu najdete na webových 
stránkách MČ Praha 17 – www.repy.cz, v rubrice 
„sport“.

Přijďte si vyzkoušet královnu sportu! 

Tomáš Slavata, Atletika Tábor – Atletika Řepy,
Základní škola Jana Wericha

Tomáš Slavata v čilé diskuzi se žáky 5. ročníků ZŠ Jana Wericha.

Každý má život ve svých rukách…



Velký ohlas vzbudilo lednové vydání Řepské 17 
s uveřejněním fotografií prvorepublikového 
divadelního souboru z horních Řep. Někteří 
protagonisté z těchto snímků již nežijí, a tak 
mnoho jejich potomků projevilo zájem o zveřej-
nění dalších fotografií. Přání se mají plnit, a tak 
některé z nich připomínám. 
Vaším velkým přáním je též zveřejnění některých 
dobových plakátů. To je však problém, neboť 
kvůli velkým rozměrům nelze originály naskeno-
vat. V budoucnu bych se však přesto rád tomuto 
tématu věnoval.
Někteří z vás poukazují na to, že jsem se v pře-
dešlých vydáních zmiňoval o kulturních stán-
cích Řep, jimiž byly taneční sály U Hornofů 
(původně U Auřadů), U Piskáčků a sokolovna, 
ale původní sál v hospodě U Škopů je stále jak-
si opomíjen. I toto nyní částečně napravuji. 

Hospoda U Škopů (později U rybníčku, dnes 
uzavřená – s názvem U kostelíčka) má hlubo-
kou historii. Tento dům má v obci č. p. 30 a již 
v roce 1771 ho vlastnil Vojtěch Kalina. V první 
polovině 19. století byl ve vlastnictví rodiny 
Pachmanů – předchůdců zmiňovaných Ško-
pů. Sál této hospody byl nejen tanečním ale 
také divadelním zázemím řepských ochotníků. 
Scházeli se tu také členové řepského pěvecké-
ho spolku „Smetana“ a mnohokrát v minulosti 
zde hrával loutkové divadlo i legendární Matěj 
Kopecký. 

Jaroslav Hájek, zastupitel

PRO ŘEPSKÉ PATRIOTY
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Vzpomínka na kulturní dění 
V dnešním ohlédnutí za dějinami Řep chci čerpat z podnětů vás čtenářů a na vaše přání se opět vrátit k historii kulturního 
života naší obce. 

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Ulice Skuteckého: je odbočkou z Makovského a pokračuje sídlištěm 
až ke křižovatce ulic K Trninám a U Boroviček. Jméno dostala podle 
Dominika Skuteckého (1849 – 1921), jednoho ze zakladatelů 
slovenského městského žánrového malířství a krajinomalby. 
Skutecký se narodil ve středostavovské židovské rodině, v krajině 
Záhoria na Slovensku. Po otcově smrti přesídlil do Vídně, kde 
studoval na Akademii výtvarných umění. Další vzdělání získal 
v Benátkách a v Mnichově. Patřil k dobově ceněným výtvarníkům, 
jejichž díla se prodávala po celé Evropě. Od 90. let 19. století žil 
Skutecký na Slovensku v Bánské Bystrici. Zde vznikaly jeho vrcholné 
práce, zahájené obrazem „Trh v Bánské Bystrici.“ Kulturní rodinná 
tradice pokračovala v malířových dětech, krutě postižených 
holocaustem. Synem jeho nadané dcery Karoly byl známý dramatik 
Peter Karvaš. 
Ulice vznikla a byla pojmenována s výstavbou sídliště v roce 1979.

PaedDr. Helena Kupcová

SKUTECKÉHO
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: -akraj-

Hlavní představitelé divadelní hry „Děvče 
z přístavu“ – ochotníci z domovské scény 
U Piskáčků z roku 1942. Možná zde poznáváte 
tváře Jarky Weisové a Bartoškové.



INFORMUJEME

25

Kurzy
 
 

 

 

*  NOVĚ – (termíny zahájení výuky budou stanoveny podle zájmu)
*  Hudební přípravka – pro děti 5 až 8 let (1 hod. týdně, 1 200 Kč)
*  Malba a kresba pro dospělé – (2 hod. týdně, 1 200 Kč, pomůcky 

nejsou v ceně) 
*  Loutkářský kroužek – pro děti školního věku (2 hod. týdně, 1 200 Kč)
*  Animační tvorba – pro děti školního věku (2 hod. týdně, 1 200 Kč)
*  Výrazový tanec a jazzdance – pro děti školního věku (2 hod. týdně, 

1 000 Kč)

* sólový zpěv – pro děti od 6 let i dospělé (1 hod. týdně, děti 1 800  Kč, 
dospělí 2 200 Kč) * klavír, keyboard, zobcová flétna, klarinet, saxo-
fon, housle, kytara – pro děti od 6 let i dospělé (1 hod. týdně, děti 
1 800 Kč, dospělí 2 200 Kč) * keramika – pro děti od 5 let a dospělé 
(2 hod. týdně, děti 1 400 Kč, dospělí 1 800 Kč) * výtvarná výchova – 
pro děti od 5 let (2 hod. týdně, 1 200 Kč) * ŠIKULKY – výtvarná výchova 
pro rodiče s dětmi okolo 2 let (60 min. týdně, 1 000 Kč) * BROUČEK – 
kombinovaný program pro děti okolo 2 let (100 Kč za dopoledne, 9 – 12 
hodin) * cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti okolo 2 let (1 hod. týd-
ně, 800 Kč) * cvičení pro děti – 4 až 7 let (600 Kč/1 x 1 hod.) *  aerobik 
a gymnastika pro dívky – 7 až 11 let (1 hod. týdně, 600 Kč) * cvičení 
pro děti – 4 až 7 let (1 hod. týdně, 600 Kč) * cvičení po ženy – bossu, 
aerobik, step-aerobik, kalanetika, zumba (50 Kč/1 hod.) * jóga – pro 
dospělé – Integrální jóga nebo Jóga v denním životě (2 hod. týdně, 
1 200 Kč) * jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé (2 hod. 
týdně, 1 200 Kč) * ŤAPKA – turistický oddíl pro děti od 5 let (60 min. 
týdně, 800 Kč) * PIŠKOTKY – tanec a balet pro děti od 5 let (1  + 2 hod. 
týdně, 1 200 Kč) * STONOŽKA – dramatický kroužek pro děti od 6 let 
(2 hod. týdně, 900 Kč) * akrobatický rock´n´roll – přípravka pro děti 
6 až 12 let (60 min. týdně, 600 Kč) * angličtina pro děti – pro děti 6 až 
9 let (1 hod. týdně, 800 Kč) * angličtina, němčina (různá pokročilost) 
– pro dospělé (2 hod. týdně, 1 500 Kč) 

 Na volná místa se informujte na uvedených kontaktech. 
Pozn.: 1 hod = 45 min. Ceny jsou za školní pololetí,  
není-li uvedeno jinak.

 ZÁPIS: pondělí až pátek 13 – 19 hodin

Kulturní centrum Průhon, 
Socháňova 1220/27, Praha 17-Řepy  
tel. 235 313 289, 601 324 846 
alena.kulhankova@pruhon.cz, 
www.pruhon.cz

Nabídka kurzů v KC Průhon
II. pololetí školního roku 2012/2013

Navštivte nové    
          stránky 
       www.pruhon.cz

Kalendář s programem

Odběr novinek

Rezervace vstupenek

Objednávky pronájmů

Knihovna Řepy

Nabídka kurzů

Pořady pro děti



Potrava ptáků je nesmírně rozmanitá; jednotlivé 
druhy či systematické skupiny nemůžeme jasně 
rozdělit na býložravce, masožravce a všežravce. 
Zjednodušeně můžeme napsat, že u ptáků pře-
vládá potrava živočišného původu (významný je 
podíl hmyzu), zatímco výlučných vegetariánů, 
kteří se živí jen zelenými částmi rostlin, je me-
zi ptáky velmi málo. Je to mimo jiné i proto, že 
požití většího množství zelené hmoty podstatně 
zvyšuje hmotnost těla, což je u ptáků v rozporu 
s nutností zachování letových schopností. Proto 

ptáci dávají přednost lehčím a na energii mno-
hem bohatším semenům nebo plodům. 

Každý zobe jinak
Semena mají vysoký obsah živin. Díky semenům mo-
hou ptáci přežít i nejchladnější roční období, v zimě 
se jimi přiživují i jinak převážně hmyzožraví ptáci 
(např. sýkory, brhlík). Semena jsou ve většině přípa-
dů značně suchou a velmi tvrdou potravou, proto se-
menožraví ptáci pijí pravidelně až několikrát denně. 
Před vlastním požitím ptáci semena zpracová-
vají různými způsoby. Část zrnojedů semena 
prostě polyká (holubi, kurové), většina však 
nejprve hranami čelistí nařízne obal, obsah 
vyloupne a polkne, zatímco obal nechá odpad-
nout (strna dovití a pěnkavovití pěvci). Tvrdé 
obaly semene ptáci rozbíjejí jejich drcením 
valivými pohyby ostrých dolních čelistí silného 
zobáku. U dlaska tlustozobého (Coccothraustes 
coccothraustes) jsou lebka a zobák dvaapůlkrát 
větší a čtyřikrát silnější než např. u běžně zná-
mé pěnkavy obecné. K rozlousknutí pecky třeš-
ně musí dolní čelist jeho mohutného zobáku 
vynaložit sílu 265 – 420 N. 
Strnadovití pěvci se živí především semeny, kte-
rá louskají protitlakem spodní čelisti na semeno 
zaklíněné do tvrdého patra. Pěnkavovití pěvci 
semeno zaklíní jazykem v patrové rýze a rychlý-
mi pohyby ostrých čelistí dopředu a dozadu ho 
zbaví slupky.

Která semena jim chutnají
Požíráním plodů a bobulí ptáci značnou měrou 
pomáhají k šíření těchto rostlin. U mnoha semen 
a pecek je totiž projití zažívacím traktem ptáků 
podmínkou lepší klíčivosti. Šíření poloparazitic-
kých rostlin (u nás ochmet a jmelí) si bez pomoci 
ptáků nelze ani představit.
Ptačích druhů, které se u nás živí plody a seme-
ny, jsou desítky; ještě delší by byl výčet rostlin, 
jejichž semena a plody slouží ptákům za potra-
vu. Omezíme se proto na několik příkladů.
• Na porostech nejrůznějších pcháčů a bodláků 
můžeme zastihnout hejnka stehlíků obecných 
(Carduelis carduelis), kteří svými špičatými zo-
báky dobývají zralá semena. Ve stejném prostře-
dí můžeme potkat konopky obecné (Carduelis 
cannabina); ty sbírají na zemi vypadaná semena 
různých plevelů. 
• Na sklonku zimy už jsou šištičky olší a bříz 
otevřené a prázdné; čížkové lesní (Carduelis 
spinus) pak tedy rádi přijmou semena nabízená 
v krmítkách. Rádi si pochutnávají na slunečnici, 
řepce a máku. Stejným pokrmem potěšíme zvon-
ky zelené (Carduelis chloris), rovněž různé druhy 
sýkor a brhlíka lesního (Sitta europaea). 
• Kosové černí (Turdus merula) se od podzimu 
do předjaří živí nejrůznějšími dužnatými plody, 
především bobulemi, ale i jablky.

Brkoslav severní
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Čím pohostit ptáky
Městská zeleň, bez ohledu na to, zda byla založena cíleně či se jedná o  zeleň 
„divokou“ a neudržovanou, skýtá ptákům prostředí ke hnízdění, místa k úkrytu 
i „prostřený stůl“ v době po dozrání nejrůznějších plodů. A právě plody jsou pro 
ptáky nejčastější potravou rostlinného původu.

Foto: Ing. Přemysl Vaněk

Foto: RNDr. Jaroslav Škopek

Plody hlohu

Foto: RNDr. Jaroslav Škopek

Plody černého bezu

Foto: Ing. Přemysl Vaněk

Dlask tlustozobý
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Foto: -akraj-

SLUŽBY
•  MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Účetnictví, daně, personalistika, konzultace s daňovou 
poradkyní, zastupování na úřadech, 24 let praxe.  
E-mail: money.pohoda@seznam.cz 
 Tel.: 733 608 454, 720 133 211

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

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

•  ELEKTROSERVIS ŘEPY. Tel.: 773 693 350

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

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

•  Fyzioterapeutka nabízí odbornou pomoc při poruchách 
pohybového aparátu, bolestí páteře aj. Provozovna přímo 
u metra Hradčanská, nebo po dohodě Řepy.  
E-mail: rehapo@centrum.cz Tel.: 773 281 208

•  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

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

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

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

OSTATNÍ

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

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

•  Prodám garáž v Řepích na konečné tramvají 
ul. Na Chobotě.  Tel.: 777 828 770

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

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

ZAMĚSTNÁNÍ

•  KADEŘNICI A MANIKÉRKU přijmu, ŽL, P17-Řepy.  
 Tel.: 728 995 661

INZERCE

Zahrady i pro ptáky
Při zahradnických úpravách nově vytvářených 
ploch zeleně bychom neměli zapomínat na ptá-
ky. Ze stromů by neměl chybět jeřáb ptačí, pře-
devším jeho sladkoplodá varieta Sorbus aucupa-
ria Dulcis, kterou vyhledávají především drozdi 
kvíčaly (Turdus pilaris), hýlové obecní (Pyrrhula 
pyrrhula) a překrásní brkoslavi severní (Bomby-
cilla garrulus), pokud k nám přiletí ze severu na 
zimní návštěvu. 
Z keřů pak můžeme doporučit růže šípkové, hlo-
hy a „obyčejný“ bez černý. Jeho bezinky jsou 
na sklonku léta oblíbeným a důležitým zdro-
jem energie i pro hmyzožravé ptáky, především 
pro všechny naše druhy pěnic, budníčky a sed-
mihlásky, dále například pro rehky zahradní 
i rehky domácí. 
A co ptáci „nemusí“? Je to kupodivu ptačí zob, 
který ptáci vyhledávají až v krajní nouzi, byť jeho 
černé bobule vydrží až do zimy. A pámelník? To 
už musí být ptákům opravdu zle.

RNDr. Jaroslav Škopek, Ph.D.

Dorty nejsou to pravé!

Někteří obyvatelé Řep se snaží 
období zimy ptákům ulehčit, 
jak dokládá snímek pořízený 
u Španielovy ulice. Jenže co 
chutná lidem, nemusí prospívat 
ptactvu. Podle RNDr. Jaroslava 
Škopka, Ph. D., obecně platí, 
že ptákům bychom neměli 
předkládat odpadky a zbytky 
z kuchyně, ať už jde o pokrmy 
slané z masa, přepálený tuk či 
příliš sladké výrobky. Vhodný 
je nesolený tuk a syrový či 
přetavený lůj. Dort by prý bez 
následků mohli pozřít snad jen 
havrani polní (a ještě by pokrm 
nemohl být v síťce). 

-red-
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VÝSTAVBA 
KOTELEN
Výstavba výměníkových 

stanic, tepelných čerpadel, 
solárních soustav, regulace 

otopných soustav.

Vše na klíč včetně stavebního 
povolení a kolaudace.

Cenová a technická 

nabídka ZDARMA!

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

rekonstrukce

stavební firma Hrabánek
Nad Jenečkem 344 

Hostivice, Praha - západ

www.hrabako.cz
hrabanek@hrabako.cz

tel.: 723 894 498

bytového jádra 
koupelen a bytu

Chcete u nás inzerovat?

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  P R O S I N E C  2 0 1 2  |  R O Č N Í K  1 8  |  Z D A R M A

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Volba prezidenta republiky

Nákup dluhopisů

Lavičky na přání

KKKKKKÁKÁKÁKÁKÁ2 02 0 10 11 21 2  2  |  |  |  R OR O Č N

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  Ú N O R  2 0 1 3  |  R O Č N Í K  1 9  |  Z D A R M A

Osudové trojky

Zásady pronájmu obecních bytů

Řepský bál: 23. února

Kontakt na redakci: 234 683 531 (544), 602 228 276, 720 524 688,  

redakce@repy.mepnet.cz. 

Cena plošné inzerce: 1 modul o rozměrech 60 x 33 mm = 700 Kč + 21 % DPH. 
Řádková inzerce: 1 řádek (tj. 60 znaků včetně mezer) = 80 Kč + 21 % DPH. 

Maximální počet řádků: 5 (300 znaků včetně mezer).

Kompletní ceník a objednávka: www.repy.cz, Řepská sedmnáctka.

Po uveřejnění 3 stejných inzerátů za sebou vám čtvrtý otiskneme s 50% slevou! 

Řepská sedmnáctka vychází v nákladu 12 000 výtisků jedenáctkrát ročně. 
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nánájmájmájmájmumu mu ou obeájmnáná cních bytů

ký bý bý bábábábálálálý ý : 2323. února
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Zdravé a hravé Řepy II.

Jakému architektonickému 

návrhu dáte svů
j hlas?

Volba prezidenta republiky

Příjemné posezení. Otevřeno denně 11.00–22.00 hod., 
včetně ROZVOZU sortimentu na přání. 
Denní zvýhodněná menu. Křižovatka Žalanského 

a Galandova (č. 1612/55),
Praha 17-Řepy. tel. 774351520.

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

Firma s dlouholetou zkušeností s kompletní 
správou bytových domů nabízí své služby  
BD, SVJ a soukromým vlastníkům.

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

Též nás můžete kontaktovat na 233 311 414

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

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

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

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

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

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

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

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

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

Nový FORD KUGA
Důmyslné SUV již v AMB Praha! 

· inteligentní pohon všech kol
· otevírání 5. dveří bez použití 
 rukou 
· SYNC – při dopravní nehodě 
 vůz automaticky telefonuje na 
 tísňovou linku

již od 565 940 Kč vč. DPH

Foto je pouze ilustrační.  Kombinovaná spotřeba: 5,3 – 7,7 l/100 km, Emise CO2: 139 – 179 g/km 

Výprodej stávající verze KUGA 

se slevou až 28%

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

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Trainer
Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům
Na vybraná krmiva

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma

(při nákupu za min. 700 Kč)
Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782
Otevírací doba:

Pondělí–Pátek 10.00–18.00,
Sobota 9.00–12.00

Brigita Jakoubková
nabízí kurz 
AQUA-AEROBIKU

Cvičení šetrné ke kloubům a zádům a je vhodné 
 i pro začátečníky.

Bazény: ZŠ Weberova P-5, Strahov P-6
www.sweb.cz/AQUA.FIT

Další informace na tel.: 604 834 323

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
MONTÁŽ A PRODEJ ŽALUZIÍ

CHYTRÉ SUŠÁKY PRÁDLA      MALOVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE      VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

PRODEJNA: Radlická 2018/78, Praha 5
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EKO-Kopecký, s.r.o.

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY:

Těžké životní situace

Výchovné problémy

Školní problematika

Rodinné terapie 739 021 610

Ekologická likvidace autovraků

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

Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

NEJSTE SPOKOJENI 
SE SVOJÍ POSTAVOU?

Nezoufejte, řešení je snadné 
JARNÍ balíček V HODNOTĚ 600,- Kč

ZDARMA
1.  zpracování ANALÝZY STAVBY TĚLA 

včetně konzultace s nutričním poradcem
2. 3-denní optimální stravovací plán

HUBNUTÍ NIKDY NEBYLO TAK SNADNÉ 

Marie Zajíčková
+420 724 977 958

zajickovam@obemail.com
www.hubnete.cz/zajickova

Nové COMFORT STUDIO

 
 

v oblasti montáže, servisu  
– vody, plynu, topení

tel: 731 919 993, mail: janikvtp@seznam.cz,
http://www.voda-plyn-topeni-janik.cz/

JANÍK

nabízím své služby
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ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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.: 603 423 612
bosser@volny.cz

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

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

777 188 063 

                            774 127 868 

VODA-PLYN-TOPENÍ-ELEKTRO 
OPRAVY A  

NONSTOP SERVIS 24 HODIN 
drobné opravy- -
rekonstrukce domu a bytu-havarijní servis  

www.sadon.cz   email: y.r1@seznam.cz 

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Prodej pánských a dámských 
oděvů za velmi výhodné ceny

Trička již od 49,- Kč

PRODEJNA GALANTERIE
Velký výběr pletací příze, zipů, 

korálků, nití atd.

To vše pasáž Makovského 1143 
Praha 17-Řepy

PO – ČT    9.00 – 18.00
PÁ        9.00 – 17.00

R

R

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA
VÝM NY VŠECH OKEN ZDARMA!!! na pojistnou událost

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

 235 311 411 
 774 000 092, 774 000 093

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

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

P n
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 201  

v ceně 150 Kč

+
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOSALON  KLOKOČKA
Karlovarská 660, Praha 6
Tel.: 222 197 201 - 6
servis.skoda@klokocka.cz

AUTOSALON  KLOKOČKA
Borského 876, Praha 5
Tel.: 251 005 119 - 120
servis.barrandov@klokocka.cz

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

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ

POPTÁVKA
Koupě 4+1 až 5+1/L

Koupě 3+1/L před rekon.
Koupě 1+kk až 2+kk, OV

Pronájem bytu 2+kk
Pronájem bytu 3+1/L 

dlouhodobě

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

PRONÁJEM. Univerzální prostor 4+1/2L + garáž, 
131 m2, OV, přízemí, samostatný vchod. Zařízená 
kuchyň, velká koupelna. Lze pro kancelář, ordi-
naci, byt. Poplatky 6 000 Kč + nájem.

NOVINKA 4+1/2L + G
MAKOVSKÉHO UL.

PRODEJ. Nabízíme samostatnou garáž 18,7 m2 
v uzavřeném komplexu garáží v Makovského ul. 
Garáž a pozemek jsou v osobním vlastnictví. Roč-
ní poplatky – 3 600 Kč.

NOVINKA Garáž
MAKOVSKÉHO UL.

Novostavba, 203 m2, zahrada 244 m2, vysoká 
kvalita, maxim. komfort. 2x garáž, 2x krb, vest. 
skříně, luxus. kuchyň, oplocený, aut. závla ha, ka-
mery, terasa, vytáp. podlaha. Rezidenční lokalita.

PRODEJ RD
JINONICE, P-5

PRODEJ. Byt 3+kk, OV, balkón, cihla, 2x garáž, 
sklep, velká zahrada, nová kuchyňská linka vč. 
spotřebičů, po celkové rekonstrukci. Rezidenční 
lokalita. Lesopark, dětské hřiště, blízko MHD.

NOVINKA 3+kk/B/2xG
FIALKA II

Byt 4+1/L v OV, 100 m2, přízemí, dvougenerační, 
zděné jádro, sauna, dlažba, koberec, zasklená lodžie, 
zvětšená předsíň, stropní podhledy, WC a koupelna 
spojené, popl. 6 320 Kč pro 4 osoby. Orientace S–J.

PRODEJ 4+1/L
VONDROUŠOVA UL.

PRODÁNO

PRODEJ. Byt 3+1/L, 81 m2, 12. p. (12), OV, původ-
ní jádro, před rekonstrukcí. Dům zateplen, nová 
střecha, stoupačky, okna. Orientace: S–J. MHD, 
lékárna, školka, škola, nákupní možnosti.

NOVINKA 3+1/L
MAKOVSKÉHO UL.

Jsme specialisté na Řepy
  Prodáváme nejvíce bytů v Praze 17

  Kompletní servis a skvělé reference

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

PRODEJ 3+1/L
MRKVIČKOVA UL.


