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milí čtenáři,
v době, kdy píši tyto řádky, mám pocit, že venku už takové malé jaro začalo.  moc se však těším na to 
opravdové.  na čas, kdy se zeleň začne probouzet. na slunko, které nás nastartuje a probudí v nás 
novou energii. Dostatek energie a informací jsme se snažili vložit i do tohoto čísla. například mě 
hodně zaujala „Otázka měsíce“ či zajímavé srovnání fotografií v článku „Okénko do historie“.  
Takže zpráv je v časopise zase velké množství a doufám, že si každý pro sebe vybere něco zajímavého.

Pavel Maxa

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.:
VZALO NA VĚDOMÍ
•  rozpočtová opatření č. 86 – 94;
•  výhled předpokládaných investic a velkých 

oprav na roky 2014 až 2019.

ZRUŠILO
•  rozpočtové provizorium městské části 

Praha 17 na rok 2014 schválené usnese-
ním Zastupitelstva městské části Praha 17 
č. 000041/2013 ze dne 11. 12. 2013.

SCHVÁLILO
•  finanční zdroje rozpočtu městské části Pra-

ha 17 na rok 2014;
•  návrh rozpočtu městské části Praha 17 na 

rok 2014 v hlavní činnosti;
•  počet zaměstnanců, prostředky na platy 

a na ostatní platby na rok 2014;
•  počet zaměstnanců, prostředky na platy 

a na ostatní platby na rok 2014 v příspěvko-
vých organizacích;

•  plán hospodářské činnosti městské části 
Praha 17 na rok 2014;

•  návrh rozpočtového výhledu na roky 2015 
až 2019;

•  realizaci zadání vypracování studie a pro-
jektu předmětného zařízení s možností roz-
šíření o lůžkovou část s tím, že zadání bude 
zpracováno na základě závěrů předmětné 
studie proveditelnosti (Studie provedi-
telnosti domova s pečovatelskou službou 
v Praze-řepích);

•  svěření správy domu s byty čp. 1146, 

1147 a 1148, stojícího na pozemcích parc. 
č. 1293/158, 1293/159 a 1293/160 s bez-
prostředně přilehlými pozemky parc. 
č. 2131/1, 2131/2, 2131/3, 2131/4, 2131/5, 
2131/6, 2131/7, 1293/161, 1293/162, 
1293/163 a 1293/164, vše zapsané na 
LV 925 pro obec Praha (554782), část ob-
ce řepy (400483), k. ú. řepy (729701), ve 
vlastnictví hlavního města Prahy, a pověření 
starostky jednat v této věci s možností dele-
gace tohoto pověření na své podřízené.  

Rada MČ Praha 17 mj.:
VZALA NA VĚDOMÍ
•  sumarizaci stížností, petic a jiných podání 

za rok 2013.

SOUHLASILA
•  s místem, termínem a dobou pro podání žá-

dostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělává-
ní pro školní rok 2014 /2015.

NESOUHLASILA
•  se záměrem „Pietní park pro zvířata chovaná 

v zájmových chovech v Praze-Zličíně“.

SCHVÁLILA
•  poskytnutí věcného daru od městské části 

Praha 17 v hodnotě 10 000 kč na pořízení 
2 ks autonavigací a 1 ks dalekohledu;

•  vydání předložené směrnice starostky 
č. 1/2014 „Směrnice o zadávání veřejných 
zakázek“.

Barbora Skalníková, Dis.,
kancelář starostky

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

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru
pro potřeby jeho klientů

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

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

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

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

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

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

Oddělení vymáhání pohledávek PŘESTĚHOVÁNO!!!
Od poloviny února naleznete oddělení na novém pracovišti:

Bendova 1121/5, Praha-Řepy
Dagmar Tvrzníková tel.: 727 931 099

Jiří Šenolt tel.: 725 099 903
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Vážení čtenáři,

doufám, že se již těšíte na jaro stejně jako 
já a věřím, že i březnové číslo řepské sedm-
náctky vám tuto dobu zpříjemní.
mně osobně toto předjarní období kazí 
otázka týkající se výstavby pietního parku 
pro zvířata chovaná v domácích chovech. 
Za tímto pěkným názvem se totiž skrývá 
spalovna pro drobná domácí zvířata. Tento 
projekt byl již diskutován v minulých letech, 
původním záměrem bylo jeho vybudování 
v naší městské části. 
Tomu se podařilo zabránit a já jsem doufala, 
že se k této otázce již nebudu muset vracet.  
myslím, že v minulosti bylo, a stále je, pro 
všechny obyvatele řep nepředstavitelné, že 
by se takový projekt měl realizovat. 
nyní je však otázka tohoto pietního místa 
opět na pořadu dne – momentálně se však 
jedná o jeho případné výstavbě na území 
našich blízkých sousedů, tedy ve Zličíně. 
Chtěla bych vás touto cestou ujistit, že 
městská část Praha 17 s tímto záměrem ne-
souhlasí a podporujeme petiční akci Zličína 
proti tomuto projektu.
na straně pět v našem časopise si tedy mů-
žete přečíst výzvu týkající se podpisové akce 
na podporu petice proti vybudování této 
spalovny na Zličíně. Svým podpisem máte 
tedy možnost vyjádřit, že vám není lhostej-
ný osud našeho blízkého okolí.
Věřím, že se podaří výstavbě zabránit a za 
vaše podpisy předem děkuji.

Slovo starostky

SPOLEČENSKÝ  
VEČER  
PRAHY 17

POZVÁNKA28. 3. 2014

BENEFIČNÍ AKCE  
S HUDBOU, TANCEM  
A ZÁBAVNÝM PROGRAMEM!
Moderuje: Zdeněk Podhůrský
Hosté večera: Leona Machálková, 
Ondřej Ruml, Markéta Konvičková, 
Petr Martinák, Zdeňka Žádníková
K tanci hraje: Soul Collection
Z programu: casino, barmanská 
show, DJ, taneční show, kouzelník, 
degustace vín, občerstvení, tombola...
Výtěžek z akce bude věnován 
Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové

Kde: Sokolovna Řepy
Kdy: pátek 28. března, 20:00 hod
Vstupné: 200 Kč, v ceně welcome drink
Předprodej: ÚMČ Praha 17, 
Žalanského 12b, 163 00 Praha-Řepy

Srdečně zve MČ Praha 17  
a Kulturní centrum Průhon

Poskytování grantů
Rada městské části na svém zasedání dne 12. února 2014 schválila upravené 
„Podmínky pro poskytování grantů v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 
školství, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí pro rok 2014“. 
Bližší informace a podmínky pro podání žádosti o grant a termínu odevzdání 
žádosti budou uvedeny v dubnovém čísle zpravodaje Řepská 17 a také na 
webových stránkách www.repy.cz.

Od března jsme pro vás připravili soutěž s názvem „neJ na 17“ 
o nejlepšího řepského podnikatele. máte tedy možnost ohodnotit 
ty neJ obchodníky v řepích, případně na níže uvedené adrese 
vyhledat nejoblíbenější řepské provozovny.
nominovat nebo hlasovat pro svého oblíbeného  
živnostníka či provozovnu můžete na:
http://nejna17.repy.cz

Bc. Jitka Synková

nej
na sedmnáctce



Mgr. Václav Krása  HLŘ

M. Vojíková Vítková  Suverenita
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OTÁZKA MĚSÍCE BŘEZNA

Dnes na téma: Čerpací stanice na ulici Slánská
Povolení pro umístění čerpací stanice na ulici Slánská končí k 1. 1. 2015. mělo by se toto povolení prodloužit 
a nebo by měla být stavba odstraněna?

MUDr. Antoine Katra  TOP 09

čerpací stanice by měla být rozhodně zrušena. 
benzínka se nachází příliš blízko bytové zástav-
by a zabírá tak prostor, který by mohl být využit 
smysluplněji. Zcela se ztotožňuji s rozhodnutím 
Rady mč povolení pronájmu pozemků pro čerpací 
stanici neprodloužit. Vím také, že i obyvatelé její-
ho okolí by si přáli, aby zmizela. Pro využití tohoto 
prostoru mě osobně velmi oslovil původní návrh 

a to vybudování rehabilitačního domu, který by návštěvníkům nabízel 
služby podporující zdravý životní styl. To, že na tomto místě nyní stojí 
čerpací stanice, je vlastně docela zvláštní. Podle územního plánu se 
jedná o tzv. „polyfunkční území“, tedy místo určené pro zařízení např. 
zdravotnické a sociální péče, také pro bydlení, dále je možné ho vy-
užít ke komerčním účelům. čerpací stanice se v takových lokalitách 
vyskytují velmi zřídka, nemluvě o tom, že umístění benzinové pumpy 
do tak hustě osídlené oblasti není ideální ani z bezpečnostních dů-
vodů. Proto se domnívám, že zrušení benzínky je správné. Ani řepští 
motoristé nepřijdou zkrátka, v okolí cca dvou kilometrů se nachází asi 
pět dalších čerpacích stanic. Získaný prostor by pak bylo možné vyu-
žít k výstavbě zmíněného rehabilitačního domu, nového obchodního 
centra či administrativní budovy, které by kromě svého účelu, nabídly 
i nová pracovní místa.

než jsem začala psát tuto odpověď, zeptala jsem 
se na názor i několika obyvatel řep. Překvapilo 
mne, kolik lidí vnímá „benzinku“ pozitivně. A ne-
jsou to jen ti, co zde tankují pohonné hmoty. Pro 
některé je stanice i místem, kde lze pozdě v noci 
koupit něco k jídlu a pití, kuřáci sem chodí pro 
cigarety. k mému úžasu názor pro zachování čer-
pací stanice v mém okolí jednoznačně převládal.

Já osobně bych spíš uvítala, kdyby se čerpací stanici podařilo od-
stranit, protože stojí uprostřed bytové zástavby. Ale určitě bych byla 
nerada, kdyby po odstranění čerpací stanice zbyl nevyužitý prostor, 
který by postupně zarůstal plevelem a nejspíš také nepořádkem. Pro 
odstranění „benzinky“ tedy zvednu ruku v případě, že bude předložen 
kvalitní záměr dalšího využití dotčeného prostoru.

budu podporovat, aby prodloužení povolení pro 
čerpací stanici na Slánské ulici nebylo prodlou-
ženo a stavba byla odstraněna. čerpací stanice 
vznikla v době, kdy jich bylo asi méně. V součas-
né době mají obyvatelé řep dobře dostupné jiné 
čerpací stanice. čerpací stanice uprostřed sídliště 
není vhodná nejen z funkčních důvodů, protože se 
nachází v místě, kde by mohlo být přirozené cent-

rum městské části. Současně představuje také určité nebezpečí pro 
nejbližší okolí, které je hustě zabydlené. Domnívám se, že dnes si žád-
né město nepostaví čerpací stanici ve svém centru, proto by povolení 
nemělo být prodlouženo. Pokud se z různých důvodů ukáže, že  není 
možné okamžitě čerpací stanici zrušit, budu usilovat o to, aby případ-
né prodloužení povolení bylo na co nejkratší dobu. 

na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět, 
ale rád bych zdůraznil několik skutečností. když 
se uvažovalo o výstavbě čerpací stanice, řada ob-
čanů, zvláště z bezprostředního okolí, protesto-
vala proti tomuto záměru, ale marně. benzinka 
se postavila. Je umístěna na pozemku, který pat-
ří magistrátu a nájemní smlouva je mezi provozo-
vatelem a magistrátem. názor městské části Pra-

ha 17 je jen stanoviskem, které se přikládá ke smlouvě na magistrát. 
Z toho pro mne vyplývá, že mč Praha 17 v tomto směru rozhodující 
slovo nemá. Přesto bych se ptal hlavně občanů z přilehlých domů na 
jejich názor a jejich stanovisko bych pak podpořil, neboť se domní-
vám, že občané, kteří nebydlí v blízkosti, nemají až tak potřebu tuto 
záležitost řešit. Pokud bych se měl vyjádřit sám za sebe, pak bych se 
spíše přikláněl k tomu smlouvu dále neprodlužovat. Ze všeho nejlep-
ší by ale bylo, kdyby se čerpací stanice uprostřed řep vůbec nikdy 
nestavěla.

Martin Marek  ODS
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Dům s pečovatelskou 
službou v Řepích
řepské seniory jistě potěšila zpráva, že se městské části Praha 17 
podařilo zakoupit pozemek na výstavbu domu s pečovatelskou 
službou, který se nachází v ulici k Šancím ve starých řepích. 
myslím, že toto zařízení pro naši městskou část bude velkým pří-
nosem. na základě předpokládaného demografického vývoje je již 
dnes možné konstatovat, že poptávka po službách, které by měl 
nový objekt nabízet, bude i nadále vzrůstat. Věřím proto, že domov 
s pečovatelskou službou přinese v budoucnu velkou pomoc mno-
hým obyvatelům řep.
Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo na svém zasedání 
22. ledna 2014 záměr zadat vypracování studie a projektu domova 
s pečovatelskou službou v řepích, s možností rozšíření o lůžkovou 
část na základě závěrů Studie proveditelnosti. 
Zpracování této „Studie proveditelnosti domova s pečovatelskou 
službou v Praze-řepích“ bylo provedeno v roce 2013 a bylo kon-
zultováno s poskytovateli sociálních služeb v řepích a vedoucími 
pracovníky obdobných zařízení v české republice.
Finanční udržitelnost celého projektu bude samozřejmě do určité 
míry závislá na národní politice péče o seniory a také na výši dotace 
zřizovatele.

Do dnešního dne z analýzy nákladovosti provozu vyplynuly tři dů-
ležité závěry:
✓  24 hodinový provoz se jeví jako relevantnější pro potřeby cílové 

skupiny (tento závěr potvrzuje i finanční analýza, ze které vy-
plynulo, že rozdíl v potřebě dotace 8 a 24 hodinového provozu 
je minimální).

✓  Provozování vlastní prádelny je méně náročné jak z hlediska eko-
nomického, tak provozního.

✓  Vybudování vlastní jídelny by naproti tomu výstavbu a provoz 
DPS řepy významně prodražilo, proto bude lépe zabezpečovat 
jídlo dodavatelsky.

Bc. Jitka Synková,
starostka

Zakoupený pozemek pro dům s pečovatelskou službou.

Poděkování 
a výzva:  
PŘIPOJTE SVŮJ PODPIS!
Děkujeme všem, kteří připojili svůj podpis pod nesouhlasná Vyjád-
ření k oznámení záměru č. mZP437 – Pietního parku pro zvířata cho-
vaná v zájmových chovech v Praze-Zličíně, ve kterých byl vysloven 
také požadavek na posouzení záměru v plném rozsahu eIA. 

Svůj nesouhlas projevilo celkem 4359 obyvatel oblasti, z toho 
2798 zličínských občanů a 1561 občanů z řep a okolí. Vyjádření 
proti záměru spalovny a zvířecího hřbitova bylo doručeno na minis-
terstvo životního prostředí dne 4. února. Další vývoj řízení je možné 
sledovat v informačním systému eIA. 

V rámci interpelací na jednání zastupitelstva mhmP dne 23. 1. 2014 
jsme byli primátorem hudečkem upozorněni na nutnost občanské 
aktivity v této věci. S podpisovou akcí tedy nekončíme a prosíme ty 
z vás, kteří jste ještě nepodepsali a považujete umístění spalov-
ny a zvířecího hřbitova doprostřed obytné zástavby, vedle veřej-
ného parku Na Prameništi, pojmenovaného podle historických 
a funkčních zdrojů vod, jehož součástí jsou i dvě dětská hřiště, za 
nehumánní a vadí vám další zdroj znečištění v oblasti, připojte 
svůj podpis pod nesouhlasné vyjádření na některém z podpisových 
míst:

• ZUŠ blatiny • papírnictví v obchodním centru Ovus
• mC řepík • lékárna u polikliniky Žufanova
• baby Café • v obchůdcích na makovského
• večerky Zličín • Dům s pečovatelskou službou Zličín

Děkujeme!

Obyvatelé Zličínských zahrad a Sdružení občanů Praha řepy-Fialka 

Vážení sousedé,
v souvislosti se záměrem společnosti beneFIT Development, a.s. zřídit 
v centru mč Zličín Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech, 
což je jen eufemistický název pro spalovnu, se zvedla velká vlna odporu 
našich obyvatel i vedení městské části. V této situaci řada občanů vaší 
městské části projevila obrovskou solidaritu a podpořila nás v podpisové 
akci. Vítáme každou podporu a jsme rádi, že máme tak dobré sousedy, kte-
ří naše problémy chápou a jsou ochotni nám i pomáhat. 
Dovolte mi proto, abych jménem Rady, Zastupitelstva i občanů měst-
ské části Zličín poděkovala všem, kdo se na této akci podíleli – ať již 
podpisem nebo rozšiřováním informací a sbíráním podpisových archů. 
Zároveň děkujeme Zastupitelstvu městské části Praha 17, které nás rov-
něž přijatým usnesením podpořilo ve snaze zabránit realizaci tohoto 
absurdního záměru. 

JUDr. Marta Koropecká, 
starostka MČ Praha Zličín

P E T I C E
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Podle výsledků 3. ročníku energetické ligy – pro-
jektu srovnávajícím bytové domy podle měrné 
spotřeby tepla – se na 4. místě umístil revitali-
zovaný panelový dům Španielova 1317–1323. 
Tento dům se posunul z 68. místa v roce 2012 
na současné krásné 4. místo. energetická nároč-
nost tohoto domu je po revitalizaci srovnatelná 
s novostavbami bytových domů a tento revitali-
zovaný dům lze označit přívlastkem nízkoener-
getický dům. 

Co je energetická liga?
energetická liga je projekt srovnávající byto-
vé domy podle měrné spotřeby tepla. Projekt 
vznikl za součinnosti firmy I.RTn a SbD Pokrok. 
V současné době je organizován Družstevním 
marketingovým Sdružením české republiky a je 
provozován pod záštitou Společnosti pro rozvoj 
bydlení (viz www.energetickaliga.cz).
Porovnání spotřeby tepla pro účely energe-
tické ligy je vyjádřené poměrem odběru tepla 
v kWh na m2 bytové plochy za rok, který je na-
zván měrnou spotřebou tepla. Takto vznikne 
jednoduchý a srovnávací parametr, který slou-
ží k porovnání tepelné energetické náročnosti 
zúčastněných objektů. na rozdíl od energetic-
kého štítku je tento parametr každoročně ak-
tualizován a je zdarma, neboť měrná spotřeba 
tepla se získává z každoročního rozúčtování 
nákladů na teplo, vodu a známé podlahové 
plochy bytů.

Měrná spotřeba tepla
Oproti energetickému štítku je měrná spotřeba 
tepla méně exaktní údaj, neboť snížení energe-
tické náročnosti přes měrnou spotřebu tepla ne-

musíte dosáhnout jenom zlepšením tepelně izo-
lačních vlastností domu. Další možností je také 
například vybavení všech uživatelů bytů teplými 
svetry a následným snížením průměrné teploty 
v bytech o stupeň či více stupňů. nicméně tento 
hendikep lze obrátit v pozitivum. Oproti energe-
tickému štítku, který platí 10 let a nezohledňuje 
stárnutí materiálu, ani možné provozní závady, 
zohledňuje energetická liga náročnost chování 
uživatelů bytů a to je neméně důležitý para metr 

pro sledování, dosahování a vyhodnocování 
úspor tepla. energetická liga, na rozdíl od ener-
getického štítku, je každoročně aktualizována 
a tudíž zohledňuje stárnutí objektu. nepřehléd-
nutelná výhoda spočívá v jednoduchosti a do-
stupnosti tohoto parametru.

Co vypovídá energetická liga o bytových 
domech v Řepích?
V energetické lize je aktuálně přihlášeno 
15 řep ských panelových bytových domů (viz 
tabulka č. 1). U šesti z nich můžeme pozorovat 
rozdíl v nárůstu či snížení spotřeby tepla mezi 
roky 2012 a 2013 do výše 1 %. Pro uživatele bytů 
v těchto domech je tento údaj potvrzením jejich 
dobrého hospodaření s teplem, neboť klimatic-
ké podmínky roku 2012 se zhoršily oproti roku 
2011 o cca 4 % (vztaženo přepočtem na deno-
stupně, na základě podkladů Pražské tepláren-
ské, a.s.).
k výraznějším úsporám došlo u tří domů. V pří-
padě již zmíněného domu Španielova 1317–1323 
byla provedena celková revitalizace a došlo ke 
snížení energetické náročnosti o 34 % ještě 
před jejím dokončením. Dále u domu bazovské-

ho 1228–1231, po částečném zateplení domu 
došlo ke snížení energetické náročnosti o téměř 
18 %. Zajímavý je údaj u domu Vondroušova 
1189–1191, kde došlo k poklesu o 9 % zásluhou 
částečné výměny oken na severní straně domu.
Za hlubší zamyšlení ovšem stojí vysvětlení roz-
dílů představujících zhoršení energetické ná-
ročnosti přesahující ve dvou případech desítku 
procent. A to u domu makovského 1202–1206, 
kde došlo ke zvýšení o 12 % a u domu Vondrou-
šova 1207–1211, kde je zvýšení o 14 %. Vysvět-
lení může být celá řada a to od špatně nastavené 
regulace, změny chování uživatelů bytů (pro-
najaté byty) až po tepelně izolační vlastnosti, 
které již výrazně nevyhovují současným trendům 
a projevují se enormní energetickou náročností. 
Pro obyvatele těchto domů je to jistě alarmující 
zjištění. Výrazně totiž vybočují z řady ostatních 
domů svou celkovou energetickou náročnos-
tí, která přesahuje 2,5 násobek hodnoty domu 
s nejnižší měrnou spotřebou.

Překvapující závěr vyplývající 
z porovnání energetické ligy panelových 
a nepanelových domů
Revitalizované panelové domy drží krok s no-
vě postavenými domy a vykazují v mnoha pří-
padech vynikající tepelně izolační vlastnosti. 
Panelové domy, které se umístily na předních 
místech energetické ligy, dosahují parametrů 
nízkoenergetických domů. To je dobrá zpráva 
pro uživatele těchto domů a je vidět, že investi-
ce do zateplení a revitalizace panelových domů 
se vyplatí.

Příklady táhnou

Zjištění, že dobře revitalizovaný panelový dům 
je v mnoha parametrech srovnatelný se sou-
časnými novostavbami, mne vedl k setkání 
s domovníkem úspěšného domu Španielova 
1317–1323 Miroslavem Martincem, zastupují-
cím pověřeného vlastníka SbD Pokrok, abych se 
dotázal na průběh příkladné revitalizace pane-
lového domu.

Pane Martinče, v čem myslíte, že spočívá 
úspěšnost revitalizace vašeho domu?
Důležitá je příprava. Věnovali jsme velkou po-
zornost zpracování projektu, zajištění průka-
zu energetické náročnosti budovy a vlastního 
energetického auditu, odborného posudku pro-
jektu a množství dalších odborných konzultací. 
V tom nám byl velkou oporou správce a pověřený 
vlastník SbD Pokrok a my jsme mohli těžit z jeho 
technického zázemí a bohatých zkušeností z již 
realizovaných úspěšných revitalizací domů.

Řepy mají svého šampióna v úsporách tepla

Foto: -ras-

Místostarosta Mgr. B. Černovský při rozhovoru s M. Martincem.



Byla revitalizace vašeho domu v něčem 
specifická?
možná v tom, že neproběhla najednou. Dávno 
před přijetím rozhodnutí o celkové revitalizaci do-
mu proběhla částečná výměna oken (neměnili se 
okna u všech lodžií) a v další etapě již cíleně došlo 
ke zrušení centrálního odsávání a jeho nahraze-
ní ventilačními turbínami Lomanco. není to moc 
obecně známé, ale původní centrální větrání, jak 
ho známe ze zdejších panelových domů, je příči-
nou značných tepelných ztrát a nehospodárnosti. 
Vlastní revitalizace začala 1. 7. 2011 a 25. 6. 2012 
byla završena kolaudačním souhlasem.

To, co jste mi zatím popsal, je celkem 
běžné, přesto jste lepší než ostatní. Jak je 
to možné?
když vyjdu z údajů energetické ligy, tak druhý 
dům s nejnižší energetickou náročností v řepích 
na nás ztrácí cca 20 %, to není tak špatné. náš 
úspěch možná spočívá v některých detailech. 
například není běžné měnit vnitřní vstupní dve-
ře, my jsme to udělali, neboť to významně snižu-
je tepelné ztráty. Obdobně nemáme schránky na 
poštu vedle vchodu, jak je běžné u rekonstruo-
vaných domů, neboť tudy utíká významné množ-
ství tepla. Poštovní schránky máme v zídce před 
vchodem a toto řešení se osvědčilo. Také jsme 
zateplili sokl domu do hloubky 50 cm pod úroveň 
okolního terénu, to je další snížení tepelných 
ztrát a nevšiml jsem si, že by to u rekonstrukcí 
v řepích bylo běžné. Značná pozornost byla vě-
nována odstranění tepelných mostů v místě me-
zi zdí, spodní částí okna a vnějším parapetem. 
Po konzultaci s odborníky a na jejich doporučení 

jsme také zvolili o něco větší tloušťku tepelné 
izolace, než byla původně vypočtena. Toto zesí-
lení bylo dobrým kompromisem mezi navýšením 
ceny a maximální efektivitou zateplení.

Zmiňoval jste pečlivou projektovou 
přípravu. Odpovídá nakonec výsledek 
revitalizace projektovaným hodnotám?
Projektant spočetl celkovou projektovanou 
úsporu na vytápění objektu ve výši cca 44 % 
a výsledek si můžete sami ověřit z dat o spotřebě 
tepla našeho domu od roku 2004 do roku 2012 
(viz tabulka č. 2). Dosažená úspora činí oproti 

průměrné hodnotě za roky 2004 až 2010 po zao-
krouhlení 46 %. Zde bych rád podotkl, že přínos 
revitalizace nespočívá jenom v dosažených úspo-
rách na teple, ale i v prodloužení životnosti domu 
a zlepšení celkové kvality bydlení.

Co zvažujete dál?
Letos plánujeme vyregulování topné soustavy 
na aktuální tepelně izolační parametry domu.

Přemýšlíte následně o vlastní kotelně?
na tyto úvahy je zatím brzy. Po vyregulování 
topné soustavy musíme získat aktuální data 
o spotřebě tepla a tyto data by měla být ales-
poň za tři topné sezóny, aby byla ověřena jejich 
validita. Pak můžeme zodpovědně posoudit 
případnou výhodnost výroby tepla z vlastní do-
movní kotelny a přijmout následně konkrétní 
rozhodnutí.

Děkuji za rozhovor.
Mgr. Bořek Černovský
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Dům 2012 2013 Změna v %
Ztráta za nejlepším 

domem v %

Španielova 1317–1323 59,60 39,30 -34,06 0,00

Zrzavého 1080–1082 x 47,10 x 19,85

Španielova 1296–1298 46,90 47,30 0,85 20,36

Španielova 1296–98 x 47,30 x 20,36

makovského 1335–1337 47,50 47,50 0,00 20,87

Vondroušova 1189–1191 54,20 49,30 -9,04 25,45

Španielova 1291–1293 49,90 50,00 0,20 27,23

Španielova 1247–1253 51,40 50,80 -1,17 29,26

bazovského 1228–1231 64,30 53,00 -17,57 34,86

nevanova 1063–1068 55,00 54,60 -0,73 38,93

Španielova 1306–1312 52,10 55,30 6,14 40,71

Laudova 1013–1014 55,40 56,80 2,53 44,53

Vondroušova 1207–1211 88,90 101,40 14,06 158,02

makovského 1202–1206 94,50 106,20 12,38 170,23

Španielova 1294–95 x 109,10 x 177,61

rok Spotřeba GJ

2004 2 446

2005 2 218

2006 2 025

2007 1 973

2008 2 000

2009 2 036

2010 2 272

Průměr 2 139

2011 1 737

2012 1 145

Foto: Bořek Černovský

Řepský vítězný dům ve Španielově ulici

Tabulka č. 1 Tabulka č. 2
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Nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo-
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

✗	  baterie, akumulátory
✗	  nádoby od sprejů
✗	  mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
✗	  ředidla a barvy
✗	  léky a teploměry
✗	  kyseliny a hydroxidy
✗	  lepidla a pryskyřice
✗	  detergenty (odmašťovací přípravky)
✗	  fotochemikálie
✗	  pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, 

odstraňování plísní)
✗	  zářivky a výbojky

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

13. 3. (čtvrtek)
•  ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu): 15.00 – 15.20
•  křižovatka ul. Severýnova – kolínova: 15.30 – 15.50
•  křižovatka ul. Žalanského – ke kaménce: 16.00 – 16.20
•  ul. čistovická (parkoviště proti autosalonu OPEL): 16.30 – 16.50
•  křižovatka ul. Opuková – boršovská: 17.00 – 17.20
•  křižovatka ul. Třanovského – čistovická: 17.30 – 17.50
•  křižovatka ul. ke kulturnímu domu – Opuková: 18.00 – 18.20
•  křižovatka ul. k motolu – čistovická: 18.30 – 18.50

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

NVelkoobjemové 
kontejnery v březnu
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracovní 
dny ve středu, čtvrtek, pátek v odpoledních hodinách od 14 do 
18 hod.

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

•  parkoviště v ul. na moklině u rest. U hasiče: 12. 3., 13. 3., 14. 3.
•  křižovatka ul. ke kulturnímu domu x U boroviček: 26. 3., 27. 3., 

28. 3.

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

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

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

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

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

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

•  Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 284 098 906;

•  Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova (u křižovatky s Radlickou), 
tel.: 251 612 343.

Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 17.00 hod., 
sobota: 8.30 – 15.00 hodin.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Dostáváte Řepskou 
sedmnáctku do schránky?

ŘEPSKÁ
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Vánoční ohlédnutí
Plánovaný rozpočet na rok 2014

PF 2014
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Pokud tomu tak není, kontaktujte redakci: 
234 683 544, 720 524 688, redakce@repy.mepnet.cz

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Ú N O R  2 0 1 4  |  R O č N í k  2 0  |  Z D A R m A

Novinky z oblasti správy majetku a investic

Projekt 50+ = nová šance

Otázka měsíce února

Řepské lavičky zvou k odpočinku!
na téhle si před roztáním odpočinul i jeden unavený sněhulák…

Foto: -ras-



Všichni jistě se zájmem sledujeme rekonstruk-
ci kulturního centra Průhon, které by mělo být 
uvedeno do provozu po prázdninách letošního 
roku. Rád bych tedy vás, čtenáře řepské sedm-
náctky, seznámil s postupem prací na tomto 
projektu. Současně bych chtěl požádat o tole-
ranci a trpělivost s ruchem a nepořádkem, které 
stavbu provázejí. Věřím, že výsledek v podobě 
moderního a reprezentativního kulturního cent-
ra bude přínosem pro celou naši městskou část.

Výstavba se momentálně nachází ve fázi zakon-
čení hrubé stavby. Jsou dokončeny přípojky 
médií do objektu z kolektoru. V současné době 
probíhají hlavně práce PSV – hrubé rozvody ka-
nalizace, topení, vody, VZT atd., osazují se okna. 
Probíhá zaměření hliníkových dveří – jak vnitř-

ních, tak venkovních, připravují se světlíky na 
střeše a zahajuje se jejich výroba. 
na střešním plášti se provádí instalace nosných 
konstrukcí pro klimatizační a vzduchotechnické 
jednotky. V průběhu tohoto měsíce se budou 
provádět základy pro skleněnou předstěnu na 
jižní straně.
během března až začátkem dubna by také mě-
ly být hlavní rozvody v objektu dokončeny a to 
včetně hrubých podkladových vrstev pro finální 
vrstvy podlah, aby došlo k jejich řádnému vy-
schnutí.
V měsíci květnu je dle hmG plánovaná kompleta-
ce, zkoušky a finální práce, včetně parteru.
Celkově bylo do této doby prostavěno cca 12 mi-
lionů kč.

Martin Marek, místostarosta
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Foto: Martin Marek

Rekonstrukce Kulturního centra Průhon

Foto: Martin Marek

Stopy neuvěřitelné bezohlednosti a ničení našeho okolí v řepích. Znečištěný chodník v ulici Drahoňovského či poničené 
odpadkové koše z hřišť v ulicích bendova a bazovského již nikomu neposlouží. Je tohle opravdu nutné?

Foto: Linka čistoty Foto: Linka čistoty

vandalství v na ̌sí M ̌Estské  ̌Cásti!
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Jak jste se k tancování dostala?
Přivedla mě mamka, protože trénovala a dodnes 
tento sport trénuje. Začala jsem v šesti letech 
a tancovala vlastně dvacet let, od roku 2000 je 
mým tanečním partnerem můj přítel, a již šest 
let spolu žijeme.

Nelezli jste si někdy na nervy?
Vlastně ani ne, jste sice spolu denně, hádáte se 
na tréninku, v létě na soustředění… na druhou 
stranu nemáte šanci mít někoho zvenku pro 
normální život. my jsme byli jeden z párů, který 
se vlastně nikdy nehádal téměř vůbec. Samo-
zřejmě existují hádavé páry, ale my jsme tohle 
nikdy neměli. 

Můžete mi popsat začátky u rokenrolu?
Začátek tancování je vlastně stejný jako u ja-
kéhokoliv jiného kroužku. U každého dítěte je 
vidět, zda má talent nebo ne a zda ho to bude 
bavit nebo uteče. moje sestra u toho nezůstala, 
ta přesedlala na basket, ale u mě to vyšlo. Samo-
zřejmě byly i chvíle, kdy mě to nebavilo a radši 
bych si hrála s holkama venku, ale tím si projde 
asi každý.
Jezdila jsem ze školy rovnou na trénink, ostat-
ní holky si hrály s panenkami, v těchto chvílích 
jsem chtěla skončit. Ale později jsem byla ráda, 
že jsem něco dělala a neflákala se venku.

Začíná se ve skupině nebo je to rovnou 
tanec párový?
Já jsem si původně přivedla kamaráda ze síd-
liště, ale toho to příliš nebavilo, tak jsem pak 
hledala dál. S klukama je to celkově složitější, 

tanec je příliš nebaví a v dětství mají úplně jiné 
touhy… Dalším kritickým obdobím je puberta – 
to je hloupé období, kdy mnozí místo tancování 
raději volí kamarády a pivo. můj přítel si tímto 
obdobím také prošel. Já jsem mu pak volala, zda 
by nechtěl tancovat se mnou – přemluvila jsem 
ho a začali jsme trénovat spolu a brzy také vy-
hrávat.
Pokud však holčička na začátku nemá partnera, 
tak to určitě nevadí. Funguje to jako školička, 
kam mohou chodit děti od čtyř až pěti let. Děti 
se tu nějak pospojují, často spolu tancují sou-
rozenci. někdy vznikají páry, které se za dva 
roky musí zase roztrhnout, protože holka je 
najednou větší než kluk. málokdy se stane, že 
by spolu pár zůstal od kategorie dětí až po vyšší 
třídu.  holky rychleji vyspívají a v pubertě je to 
najednou velký rozdíl a pak potřebují staršího 
partnera.
V případě, že holky nemají partnera, tak se spo-
jují do formací, aby je to nepřestalo bavit a moh-
ly něco dělat. některé z nich pak zjistí, že je sku-

pinové tancování baví víc než to párové. Takže 
určitě člověk nepotřebuje přijít ve dvou.

Jste velmi štíhlá – musela jste držet 
nějakou dietu?
Problém váhy je v tom, že v patnácti každý 
přibere, nějak se zakulatíte… Já jsem měla 
dlouhou dobu tak 42–43 kilo a stačily jedny 
prázdniny a na soustředění jsem najednou mě-
la padesát, což v té době bylo dost. Partner mě 
vůbec nepoznal a koukal, co jsem to za kouli. 
V té době jsme trénovali na kategorii „b“, učili 
jsme se výskoky, takže jsme měli co dělat, pro-
tože mě musel tahat. Výhodu to mělo v tom, 
že mu narostly svaly. Ale já musela začít držet 
dietu. Je hrozné v patnácti letech poslouchat 
neustále o tom, jak jste přibrala. někdy jsem 
na soustředění až brečela, když nás vážili, brali 
nám večeři a místo toho jsme dostávali zeleni-
nu. časem člověk ale dospěje k tomu, že sám 
pochopí, že chce vypadat dobře. Od osmnácti 
let se mi tělo srovnalo a už to bylo bez pro-
blémů, váhu jsem si držela mezi 46–48 kg. mě 
asi hodně pomáhalo to, že jsme byli úspěšní 
a vyhrávali. Z partnera se v té době stal chlap 
(bylo mu dvacet), takže měl sílu mě zvedat. Asi 
kdybychom prohrávali a nikam se neposouvali, 
tak bych už tehdy skončila. Takhle mě to hnalo 
pořád dál.

Váha je tedy pro tanečnici velmi důležitá…
když je holka štíhlá, tak se kluk tolik nenadře, 
je snazší dělat akrobacii, lítá to snadno nahoru. 
když jsem byla těžší, tak partner cítil každé ki-
lo. Je to vidět i na té sestavě, všechno se zhorší, 
skoky jdou níž. Je to stejné, jako když kluci zve-
dají činku. V těchto sportech je normální, že li-
dé jsou svými těly vlastně posedlí. Je to stejné 
u gymnastek, baletek… 
Později jsem měla velkou výhodu i v tom, že náš 
váhový rozdíl byl až padesát kilo, Víťa je kus 
chlapa a sílu měl vždy. Tenhle váhový rozdíl mezi 
partnery je úplný sen, to nikdo nemívá. Pokud 
má holka téměř 60 kilo a kluk je jen o 15 kilo těž-
ší, tak to je hrozně vidět a není to pěkné.

V rokenrolových vystoupeních je spousta 
akrobatických prvků. Jak se akrobacie učí?
Postupně, já jsem ke svému trenérovi chodila už 
ve dvanácti letech na gymnastiku. Je potřeba 
začít co nejdříve – a je vidět už u dítěte, zda má 
talent dělat salta, kotrmelce. mně to naštěstí 
šlo, takže jsem začínala se salty v držení na 
trampolíně. když se tohle naučíte, trénujete 
s partnerem. To jste přivázaná na laně, kolem 

Létání v rytmu rokenrolu
Neuvěřitelná lehkost, dynamičnost a skvělé taneční i akrobatické výkony – to je svět akrobatického rokenrolu. O tancování, 
dietě, velkém odhodlání, nasazení a nadšení jsem si povídala s Mistryní Evropy v tomto sportu, řepskou rodačkou Sandrou 
Chudomskou.

Sandra Chudomská
•  Věk: 23 let
• Vzdělání: Vyučená kadeřnice s maturitou
•  Akrobatický rokenrol tančila od 6 let
•  S taneční kariérou skončila v roce 2013
•  největší úspěchy: 1. a 2. místo na me,  

dvakrát 3. místo na mS, s partnerem 
Vítězslavem horákem šestinásobní 
mistři čR

Foto: archiv S. Chudomské

Foto: archiv S. Chudomské

Sandra Chudomská s partnerem V. Horákem



pasu máte uvázány dva provazy, jejichž konce 
trenér drží a v případě pádu má možnost pád 
zmírnit. Úvaz vás nikterak neomezuje. V tomto 
úvazu trénujete pořád, sundává se to pouze před 
soutěží.
když už to umíte a cítíte se v tom silná a trenér 
je také spokojen s tím, že to vypadá tak, jak má, 
přechází se na měkký gymnastický koberec, ne-
bo duchnu. Tam když spadnete, tak se vám nic 
nestane.
Ta gymnastika je hodně důležitá. Já jsem 
gymnastka nikdy nebyla, což jsem v době zá-
vodění byla spíš výjimka. hodně kluků hledá 
partnerky právě mezi gymnastkami. Ty se pak 
učí jen tanec – což je na druhou stranu složi-
tější. Je to na sestavě vidět, protože gymnast-
ka je měkčí a není vytancovaná. Ale za rok, za 
dva se to srovná a už se to nepozná. na dru-
hou stranu  gymnastka přijde na druhý trénink 
a bez problému skočí dvojité salto. Já jsem si to 
musela všechno vydřít sama.

Měla jste nějaký úraz?
měla jsem úraz paradoxně z měkké duchny. na 
soustředění jsem po týdnu skočila salto a do-
padla do duchny, kde jsem si udělala výron v kot-
níku. Takže tím soustředění skončilo a mě vezli 
do nemocnice. Ale byl to vlastně jediný úraz. 
Jednou jsem spadla nešikovně na hlavu z dvoj-
ného salta, ale to proto, že jsem si to nahoře 
rozmyslela a padala po hlavě dolů. nic jsem si 
naštěstí neudělala, jen jsem byla v šoku. Trenér 

mě za chvíli donutil skočit znova – abych překo-
nala strach a do budoucna se nebála.
Pády k tomuto sportu také patří – někdy se to 
stalo i na závodech, že jsme nedosáhli na me-
daili, protože jsem spadla nebo kopla partnera 
do hlavy. Důležité je nekopat nohama – když 
padáte, tak vás partner nemůže chytit, protože 
byste zranila i jeho.

Jak se postupuje výkonnostně v rokenrolu?
Tancování má jasně daná pravidla. Je to limito-
váno věkem – do určitého věku tančíte v katego-
rii dětí, pak postoupíte k vyšší kategorii. Po tom-
to přestupu je to pak samozřejmě těžší, musíte si 
vybojovat své místo mezi těmi, kteří v kategorii 
jsou. I my jsme si museli vybojovat své místo, 
začínali jsme na dvacáté příčce a pokračovali 
dále. Zpočátku jsme byli překvapeni, co všechno 
tanečníci skáčou, nakonec jsme skákali vlastně 
ještě lépe.
Já jsem se moc nezdržela v žácích ani juniorech 
a již ve třinácti jsem tančila za dospěláky. 

Asi před půl rokem jsem dělala rozhovor 
s tanečníkem standardních tanců, který 
si stěžoval právě na „nezměřitelnost“ 
tanečních výkonů. Je to stejné 
i v rokenrolu?
Ano, funguje to úplně stejně. Je třeba si vybudo-
vat jméno – pak přijedete na závody a nemusíte 
ani nic předvést (v základním kole vlastně ani ne-
můžete, tam jsou povoleny jen jednoduchá sal-
ta) a už se na vás dívají jinak. Podobné je to asi 
i u krasobruslení – právě, že se to nedá změřit.
když bylo mistrovství světa v moskvě, bylo jasné, 
že Rusové zvítězí. bylo nás pět párů na stejné ta-
neční úrovni a prali jsme se o umístění.

Co bylo vrcholem vaší kariéry?
Vrcholem a vlastně i tečkou byl titul mistra 

evro py, který jsme získali v Ženevě. Původně 
jsme tam vlastně ani letět nechtěli, protože 
přítel byl před mistrovstvím nemocný. nakonec 
jsem ho přemluvila. Paradoxně jsme tam kaž-
dé kolo vyhráli, což bylo naprosto ojedinělé, 
většinou se v průběhu závodu místa na první 
příčce mění. 
nikdy se nám však nepodařilo získat titul mistra 
světa – byli jsme druzí, třetí… bohužel porota 
vám to někdy zkrátka nedá, hodně je to v jejích 
rukách. A to je na tomto sportu dost nefér.

Proč jste s tancováním skončila?
S přítelem jsme tančili už dvacet let a začala se 
projevovat únava. byli jsme rádi, že jsme získali 
titul mistrů evropy – což bylo skvělým zakon-
čením. Víťa však tvrdil, že už je příliš unavený 
na to, aby v této vrcholné dráze pokračoval. 
Tréninky jsme přestávali stíhat a trénovali jsme 
asi o polovinu méně než ostatní, k tomu jsme 
chodili normálně do práce. řekli jsme si tedy, že 
v nejlepším se má skončit, v dalším roce by nám 
to už stejně nemuselo ani vyjít. 

Máte ještě nějaké vazby na akrobatický 
rokenrol?
Já jsem ještě potom asi půl roku pomáhala tré-
novat holky ve skupině, požádali mě, abych s ni-
mi jela na mistrovství evropy, protože jich bylo 
málo. Potom jsem ale řekla, že už končím. Přítel 
nyní přešel za porotcovský stolek, což není lehká 
úloha – ani mu to nezávidím.
Občas se jedeme podívat na závody, ale jsem 
vlastně ráda, že mám klid a čas na jiné věci a ne-
musím se stresovat, co kde zkazím nebo tím, že 
mám běžet na trénink.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí  
do další životní etapy.

Radka Sálusová

ROZHOVOR
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Foto: archiv S. Chudomské

Skoky při akrobatickém rokenrolu berou dech.

Foto: archiv S. Chudomské

Vítězný pár s trenérem Františkem Večeřou
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Městská část Praha 17

pořádá  
pro vlastníky bytových domů a občany

IV. ročník konference na téma

Alternativní možnosti vytápění 
panelových domů  

a rodinných domků
aneb Jak ušetřit na topných nákladech

Čtvrtek 17. dubna 2014

Od 15 hodin možnost prohlídky stánků 
vystavovatelů včetně individuálních 

konzultací

V 16 hodin zahájení vlastní přednáškové části 
konference a prezentace vystavovatelů

• 
Aula Základní školy  

genpor. Františka Peřiny v Socháňově ulici

• Vyhodnocení energetické náročnosti bytových 
domů • Snižování energetické náročnosti – cesta 
k největším úsporám • Čím a jak úsporně vytápět 
bytový dům • Regulace otopné soustavy • Ekonomika 
investice do nového zdroje tepla • Postup při výstavbě 
alternativních tepelných zdrojů • Náklady na provoz 
a servis domovních kotelen • Zkušenosti a výsledky 
z provozu domovních kotelen v Řepích.

Vstup volný

Úřední hodiny jsou na služebně v makovského ulici čp. 1227 každý pracov-
ní den od 9 do 18 hodin. Telefon na služebnu: 235 316 122.

může se stát, že v době mezi 18 hodinou večerní a 7 hodinou ranní není 
přítomen žádný z místních okrskářů, výjimečně je to možné i v sobotu, ne-
děli nebo ve svátek, během dne. V takovém případě je na místě dosti rych-
le autohlídka z nedalekého Oř 13 – telefon: 222 025 721 (722). Velmi 
často je jedna noční autohlídka vyčleněna pouze pro území řep a Zličína.

Pro účely městské policie jsou řepy rozděleny do 4 okrsků. Území je rozdě-
leno severojižně ulicí Slánskou, a západovýchodně, zhruba po spojnici ulic 
na Chobotě, Španielova, bazovského, na Fialce. 

Severozápadní okrsek – Řepy 1: 
Slánská, Karlovarská, po hranici obvodu městské části, směr k ulici K Šancím, 
Engelmüllerova, Na Chobotě, Galandova, Španielova, Bendova, Bazovského 
a Slánská.

Bohuslav Holan tel.: 721 895 214

Tomáš Pastva tel.: 607 191 558

Stanislav Duda tel.: 721 895 213

Bc. Roman Bartošák tel.: 723 694 272

Severovýchodní okrsek – Řepy 2:
Slánská, Karlovarská, Zbečenská, Thürnova, U Boroviček, směrem po hranici 
obvodu k ulici Na Fialce II, K Trninám, směrem k ulici Slánská + Slánská.

Miroslav Krsek tel.: 723 935 338

Ctibor Čeleda tel.: 721 895 212

Jana Jarošová tel.: 721 895 328

Bc. Věra Menšíková tel.: 723 694 263

Jihozápadní okrsek – Řepy 3:
Slánská, Plzeňská, Drahoňovského, Makovského, Galandova, Španielova, 
Bendova, Bazovského a Slánská.

Tomáš Janeček tel.: 723 157 234

Aleš Rajtr tel.: 721 895 332

Mgr. Petr Moravčík tel.: 720 425 917
 
Jihovýchodní okrsek – Řepy 4: 
Slánská, směr K Trninám, Na Fialce II, směr k hranici obvodu a směrem k ulici 
Plzeňská.

Zdeněk Kobes tel.: 721 895 330

Tomáš Erben tel.: 723 157 202

Vladimír Bernát
vedoucí služebny řepy

tel.: 723 746 515

K 1. 1. 2014 bylo pro území Řep vyčleněno celkem 14 strážníků okrskářů.

Mgr. Přemysl Pavlas,
zástupce ředitele OŘ MP Praha 13

Městská policie
Městská část Praha 17 spadá do obvodu Městské policie Praha 13. 

V nouzi mohou občané v kteroukoliv dobu volat  
bezplatnou linku 156!
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V listopadu 2013 se náš léta trvající klub senio-
rů Průhon rozdělil na dvě skupiny. Proč? Protože 
v létě téhož roku začala vznikat skupina seniorů, 
kteří měli úplně jiné zaměření, začali obcházet 
naše ustálená pravidla, která jsme si odhlasova-
li a po celá léta dodržovali. Proto bylo nutné se 
rozdělit a jít každý svou cestou. 
my jsme byli přesvědčeni, že úplně postačí, když 
nás lidé všude tam, kde pomáháme, uvidí, a že 
to bude dostačující vizitka naší činnosti, ale byl 
to zřejmě velký omyl. Proč?
Protože, jak se říká „Co je psáno, je dáno“. my 
jsme to nedělali, druhá skupina ano, a pohotově 
začala o svých aktivitách informovat ihned.
Tehdy jsme si uvědomili, že se musíme ozvat 
i my, nechat stranou veškerou skromnost a na-

psat něco o naší práci, která se sice neměří spor-
tovními výkony a výsledky, ale je společensky 
prospěšná a plníme tím také úkol, který jsme si 
již před léty dali: „Že nebudeme od druhých je-
nom brát, ale že budeme také sami, kde to bude 
potřebné, pomáhat“. 
Za naší bohatou dlouholetou činnost jsme do-
stali několik čestných ocenění od městského 
výboru Praha a tím jsme se zařadili mezi nejlepší 
kluby v Praze. k 20. výročí založení Svazu dů-
chodců české republiky dostalo několik našich 
seniorek Pamětní list za dlouholetou, obětavou 
činnost na magistrátě hlavního města Prahy 
a jedna seniorka z klubu dostala ocenění celo-
státní od ÚVSDčR na slavnostním celostátním 
shromáždění důchodců v Obecním domě. 

Zároveň s touto společensky prospěšnou prací 
jsme také žili svůj klubový aktivní život, aby se 
náš klub seniorů Průhon dostal do povědomí 
řepských občanů, a tak dokázal, že stále žije 
a pracuje.
Po rozdělení se opět těšíme z toho, že máme 
zpátky náš klub, který jsme zakládali, do kterého 
znovu rádi chodíme a kde můžeme v klidu a dů-
stojně prožívat další roky našeho života.
Jsme ve věku, kdy čas rychle běží, máme za se-
bou krásné i horší chvíle, které nás jednoznačně 
vedou k tomu, že slušnost a ohleduplnost by nás 
měly provázet na cestě, kterou máme ještě před 
sebou.

Jana Tvrdková,
Klub seniorů Průhon

Skromnost nemá šanci

Ve čtvrtek odpoledne, 6. února, se v ZUŠ blatiny 
uskutečnil další z řady oblíbených koncertů pro 
řepské jubilanty. Dámy z matriky Úřadu městské 
části Praha 17 měly, jako pokaždé, vše velmi 
pečlivě přichystané a zorganizované. I na tvá-
řích všech oslavenců bylo vidět, že je nesmírně 
těší, jak je o ně postaráno. 
koncert zahájila svým slovem ředitelka ZUŠ Vě-
ra Pavlíková, která požádala starostku bc. Jitku 
Synkovou o zahájení koncertu. Ten, po jejím 
krátkém projevu, mohl začít a myslím, že se sku-
tečně nesmírně povedl. kristýna koukalová se 
svou vyučující mgA. Lenkou Chmelovou skvostně 
zahrály „Duo pro dvě flétny“, na které navázala 
mladinká klára hansen svou „Sonátou D dur“, 
zahranou na housle. kláře přejeme mnoho úspě-
chů při účasti v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře 
na smyčcové nástroje, pořádané mŠmT-čR, která 
jí právě čeká! kateřina Woleská zahrála na flét-
nu „Sonátu F dur“ a následoval čistý hlas kate-

řiny balounové, kterou jsme v průběhu koncertu 
měli příležitost slyšet dvakrát. Poprvé zazpívala 
„Il est mort le soleil“, po níž jí na podiu vystřída-
la na klavír hrající marie kličková s „etudou č. 4“ 
od F. Liszta a poté zazněla v jejím podání i zná-
má a velice krásná píseň „moon River“, ústřední 
píseň z amerického filmu Snídaně u Tiffa nyho 
z roku 1961.
bylo poznat, že plni dojmů jsou skutečně všich-
ni a sólisté si vysloužili veliký a zasloužený po-
tlesk. Poté již následovala gratulace od starost-
ky bc. Jitky Synkové. Dámy z matriky městského 
úřadu přichystaly pro všechny jubilanty drobné 
dárky a květinu, kterou oslavencům starostka 
předala s upřímným blahopřáním zdraví a spo-
kojenosti do dalších let v řepích. následovalo 
ještě malé pohoštění, při němž měli oslavenci 
možnost si popovídat a sdělit dojmy z odpoled-
ne, které patřilo jen jim.

-mish- 

Řepským jubilantům přejeme vše nejlepší!

PC kurzy pro seniory ::

Foto: Gabriela Svobodová

•  Centrum sociálně zdravotních služeb přijímá uchazeče do kurzu 
výuky práce na PC pro seniory. kurz je vhodný pro začátečníky 
i pokročilé.

•  Výuka probíhá jednou za 14 dní v úterý v odpoledních hodinách. 
každý účastník pracuje sám u počítače.

•  Díky finanční podpoře městské části Praha 17 je kurz zcela zdarma. 
Podmínkou zařazení do kurzu je trvalé bydliště v Praze 17 a věk 
od 60 let. Přednost mají uchazeči, kteří ještě na kurz nechodili.

•  Zájemci se mohou hlásit osobně v recepci v bendově ulici 1121, 
případně telefonicky na čísle 235 314 141 nebo 777 545 117.  

•  Přihlášky přijímáme od 1. 3. 2014 v pracovní době od 7 do 
15.30 hodin.

•  neváhejte, počet míst je omezen!

PhDr. Jindřich Kadlec,
Ředitel CSZS



Sobota 22. 3. od 19 h 
Premiéra divadelní komedie

Hledání 
ztraceného ráje
Originální pojetí v režii samotného 
autora Vlastimila Venclíka.

Kulturáček na Bílé Hoře                               
Vstupné Kč 120,-

Pátek 21. 3. od 18 h 
Zahájení jedinečného irského víkendu

Flying Druids Orchestra
V pátek zahájíme ve spolupráci s renomovanou 
cateringovou společností Irský víkend plný 
pochoutek irské kuchyně za zvuku autentické  
irské hudby. Živá produkce od 19 h. Irské speciality 
můžete ochutnávat celý víkend. 
 
Kulturáček na Bílé Hoře       Vstupné dobrovolné

KALENDÁŘ AKCÍ

14

Křesla pro hosty

Po besedě možná autogramiáda knih.

Hosty bude zpovídat Dr. Tomáš Finger. Druhého ze série setkání se zúčastní 
zpěvák Stanislav Hložek, armádní generál Pavel Štefka a Ing. Jan Smrčka – kapitán 

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

Těším se na vás každé poslední úterý v měsíci. Tentokrát dne 25. března 2014. 
Akce se koná v Kulturáčku na Bílé Hoře. Začátek od 19 hodin. Vstup volný.

4. 3. Masopustní průvod dětí ze ZŠ U Borovi-
ček. Začátek od 10 hodin.
Denní stacionář, prostory Domova.
6. 3. Jarní vokálně instrumentální koncert 
mezzosopranistky Virginie Walterové a je-
jích žáků z hudebního Gymnázia Jana nerudy 
(klavírní doprovod: prof. miroslav navrátil, 
na programu písně a árie z děl A. Dvořá-
ka, W. A. mozarta, b. Smetany, e. Griega, 
m. brucha aj.). Začátek od 15. 30 hodin. 
Refektář, vstupné dobrovolné.
16. 3. Slovanské tance (jedno z nejslavněj-
ších orchestrálních děl, která patří k nejlepší 
tradici evropské hudby 19. století, koncert 
je věnován nejznámějším tancům obou ta-
nečních řad a zazní v poněkud méně obvyklé 
instrumentaci, která ale naprosto ctí Dvořá-
kův hudební rukopis). Začátek od 17 hodin. 
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.
20. 3. Kamenné kroniky Persie – přednáška 
s projekcí (2. díl cestopisného pořadu Luboše 
Vránka). Začátek od 15 hodin.
klub Domova, vstupné dobrovolné.
6. 4. Koncert pro hospice (na programu: 
L. bo ccherini – Stabat mater, J. haydn – Sedm 
posledních slov Vykupitelových na kříži), 

Vojtěch Spurný – dirigent, hana Jonášová 
– soprán, Adéla Štajnochrová – 1. housle, 
magdaléna malá – 2. housle, michal Dušek – 
viola, Libor mašek – 1. violoncello, helena 
matyášová – 2. violoncello. moderuje Vla-
dimíra Lukařová, host pořadu mUDr. marie 
Svatošová, zakladatelka hospicové péče v če-
chách. koncert vysílá v přímém přenosu čes-
ký rozhlas Vltava. Začátek od 14.15 hodin. 
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

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

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

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

Domov sv. karla boromejského – březen a začátek dubna 2014

Sobota 22. 3. od 19 h 
Premiéra divadelní komedie

Hledání 
ztraceného ráje
Originální pojetí v režii samotného 
autora Vlastimila Venclíka.

Kulturáček na Bílé Hoře                               
Vstupné Kč 120,-

Pátek 21. 3. od 18 h 
Zahájení jedinečného irského víkendu

Flying Druids Orchestra
V pátek zahájíme ve spolupráci s renomovanou 
cateringovou společností Irský víkend plný 
pochoutek irské kuchyně za zvuku autentické  
irské hudby. Živá produkce od 19 h. Irské speciality 
můžete ochutnávat celý víkend. 
 
Kulturáček na Bílé Hoře       Vstupné dobrovolné



Kulturní program březen 2014
Kulturní centrum Průhon 
Kulturáček na Bílé Hoře

www.pruhon.cz

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Neděle 9. 3. od 15 h 
Divadélko pro děti DAMŮZA

Trpasličí pohádka
Loutková pohádka maldých absolventů DAMU
Kulturáček na Bílé Hoře             Vstupné Kč 45,-

Neděle 30. 3. od 15 h 
Divadélko pro děti DAMŮZA

Jaro, léto, podzim, zima
Kulturáček na Bílé Hoře                                 Vstupné Kč 45,-

Neděle 16. 3. od 15 h 
Divadélko pro děti

Císařovy nové šaty
Loutkové a činoherní herectví profesionálních herců
Kulturáček na Bílé Hoře             Vstupné Kč 45,-

Pátek 21. 3. od 18 h 
Zahájení jedinečného irského víkendu

Flying Druids Orchestra
V pátek zahájíme ve spolupráci s renomovanou 
cateringovou společností Irský víkend plný 
pochoutek irské kuchyně za zvuku autentické  
irské hudby. Živá produkce od 19 h. Irské speciality 
můžete ochutnávat celý víkend. 
Kulturáček na Bílé Hoře       Vstupné dobrovolné

Pátek 7. 3. od 19 h
Koktejl muziky od 60. let až po současnost

Velký březnový ples
Hraje LIMID Liberec
Kulturáček na Bílé Hoře             Vstupné Kč 50,-

Sobota 22. 3. od 19 h 
Premiéra divadelní komedie

Hledání ztraceného ráje
Originální pojetí v režii samotného autora Vlastimila Venclíka, 
obsazením Zdeňka Podhůrského a Ivany Jirešové do rolí 
všech věkových kategorií, získává na grotesknosti a podtrhuje 
komediální žánr tohoto vtipného a zároveň stále aktuálního 
hledání lásky a Ráje na zemi.
Kulturáček na Bílé Hoře                               Vstupné Kč 120,-

Sobota 29. 3. od 19 h 
Premiéra divadelní komedie Viktora Baladrána

Běží Žižka k Táboru
Aneb: Odpustky budou! 
Komedie uhnětená pro silné národní povahy. Autor ve 
hře nahlíží s ironií a originální licencí na vážný historický 
úsek našich dějin. Hrají: R. Štolpa, D. Voráček, R. Skamene, Š. 
Ulrichová, F. Nedvěd ml., M. Maděrič, a další.
Kulturáček na Bílé Hoře                               Vstupné Kč 100,-

Pátek 28. 3. od 20 h 
Benefice s hudbou, tancem a zábavným programem

Společenský večer Prahy 17
Moderuje Zdeněk Podhůrský, hosté večera - Leona 
Machálková, Ondřej Ruml, Markéta Konvičková, Petr Martinák, 
Zdeňka Žádníková. K tanci hraje: Soul Collection. Z programu: 
casino, barmanská show, DJ, taneční show, kouzelník, 
degustace vín, občerstvení, tombola... Welcome drink zdarma.
Sokolovna Řepy                                             Vstupné Kč 200,-

Neděle 23. 3. od 15 h
Divadélko pro děti

Zimní pohádka
Loutková pohádka o zvířátkách, skřítkovi a jaru za dveřmi.
Kulturáček na Bílé Hoře                                   Vstupné Kč 45,-

Pátek 14. 3. od 19 h
V hospůdce v Kulturáčku

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

KC Průhon, ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 1024/10, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 849, www.pruhon.cz
Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 439/14, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 845, www.kulturacek.cz
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Stručně k některým oblastem právní úpravy nájmů 
bytů podle nového občanského zákoníku
Jak jsme vás informovali již v únorovém čísle, připravili 
jsme seriál upozorňující na změny, které se týkají právní 
úpravy nájmů bytů podle nového občanského zákoníku.

Společný nájem manželů: bydlí-li manželé v bytě, k němuž měl jeden 
z manželů ke dni uzavření manželství nájemní právo, vznikne ze záko-
na uzavřením manželství k domu nebo bytu oběma manželům společné 
nájemní právo. Při pozdějším uzavření nájemní smlouvy vzniká oběma 
manželům společné nájemní právo účinností smlouvy o nájmu.  manžel 
nesmí bez souhlasu druhého manžela nájem ukončit, nebo jej omezit 
právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny. 
Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela v rozporu s tím, mů-
že se druhý manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání. 
Zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé měli k domu nebo bytu, 
v němž se nacházela jejich rodinná domácnost, stejné, nebo společné 
právo, a nedohodnou-li se, kdo bude v domě nebo bytě dále bydlet, 
zruší soud na návrh jednoho z nich, podle okolností případu, dosavadní 
právo toho z rozvedených manželů, na kterém lze spravedlivě žádat, 
aby dům nebo byt opustil. Popřípadě zároveň rozhodne o způsobu 
náhrady za ztrátu práva; přitom přihlédne zejména k tomu, kterému 
z rozvedených manželů byla svěřena péče o nezletilé dítě, které nena-
bylo plné svéprávnosti a o které manželé pečovali, jakož i ke stanovisku 
pronajímatele. Rozvedený manžel, který má dům nebo byt opustit, má 
právo tam bydlet, dokud mu druhý manžel nezajistí náhradní bydlení, 

ledaže mu v řízení náhrada nebyla přiznána; v tomto případě má právo 
v domě nebo bytě bydlet nejdéle jeden rok. byla-li mu však svěřena pé-
če o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které manželé 
pečovali za trvání manželství, nebo o dítě nezaopatřené, které s ním 
žije, může soud na návrh tohoto manžela založit v jeho prospěch právo 
bydlení. Z toho vyplývá, že zajišťování náhradního bydlení již zásadně 
není povinností pronajímatele.

Členové domácnosti: nájemce má právo do své domácnosti přijmout 
kohokoli, avšak je současně povinen oznámit při přijetí nového člena 
domácnosti pronajímateli zvýšený počet osob, a to pod sankcí výpovědi 
nájmu. Pokud se nejedná o osobu blízkou, pronajímatel si může vyhra-
dit právo souhlasu s přijetím člena domácnosti. městská část Praha 17, 
jako pronajímatel, toto právo bude využívat pouze u bytů startovacích 
a u bytů služebních. 

Podnájem: Pronajímá-li nájemce pouze část bytu, v němž bydlí, nepo-
třebuje k tomu již souhlas pronajímatele. Pokud však hodlá pronajmout 
byt, v němž sám nebydlí, může tak učinit pouze se souhlasem pronají-
matele. Pokud se pronajímatel k žádosti do jednoho měsíce nevyjádří, 
má se za to, že souhlasí. Pronájem celého bytu bez souhlasu pronajíma-
tele je důvodem k výpovědi nájmu.

ThDr. JUDr. Leo Salvet, Th.D.

Vážení čtenáři,
přinášíme vám seznam všech firem a obchodů, kteří se nacházejí v pasáži Makovského. Věříme, že jej shledáte užitečným.

Makovského 1222
Realitní kancelář – ABSOLUT REAL
Prodejna pečiva – Erika Řezníčková
Oprava obuvi – Petr Mešina

Makovského 1223
Oční optika – Martina Janatová
Dárkové a potravinářské zboží – Ing. Jan Záruba
Lékárna – Sanitatum s.r.o
Prodejna vín s ochutnávkou – PhDr. Khaled Abu Dayeh

Makovského 1224
Dětský bazar – Hana Dobrovolná
Květinářství – Heiser trust a. s.

Makovského 1225
Prodejna tabáku – Miroslav Babka
Zlatnictví – Lenka Sladká
Prodejna prošívaných dek a bytového sortimentu – Lenka Drábová
Kadeřnictví – David Záruba

Makovského 1226 Makovského 1227
Prodejna punčoch – Eliška a Vladimír Ščobákovi Cukrárna – Aleš Kůna

Makovského 1140 
prodejna papírnictví, kabelek – Mohamad Melhelm
pedikúra – Monika Kymlová
prodejna modelářství – Mgr. Michal Dalecký

Makovského 1142
Kadeřnictví, pedikúra, manikúra – Gabriela Matysová,  

Monika Šturzová, Lucie Zehnalová, Jana Šmiková
Kancelář pojišťovny Allianz – Jiří Jaroš

Makovského 1143 
Prodejna a vzorkovna interiérových dveří – firma SP. 

Stavební sdružení s.r.o.
Opravy a úpravy oděvů – Zdenka Švandrlíková
Prodejna textilní galanterie – Mária Rajtorová

Makovského 1144
Realitní kancelář – Avantek s.r.o.
Kadeřnictví – Lenka Vorlíčková

Makovského 1145
Prodejna hraček – Jana Varmužová
Prodejna textilu – Josef Kříž

ORANŽOVÁ PASÁŽŽLUTÁ PASÁŽ
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Úspěch řepských talentů
Odvážnému štěstí přeje – tohle přísloví zná snad každý. Svou šanci pevně uchopili tanečníci z řepské taneční školy B-Original, 
která je zaměřena zejména na street dance. Skupina sedmi mladých mužů se pod názvem „The BoyZ“ vydala za splněním svého 
snu do talentové soutěže „Česko – Slovensko má talent“. O čerstvé zážitky z cesty za úspěchem se podělil vedoucí skupiny 
a choreograf Michal Zvara.

Rozhodli jste se přihlásit do talentové soutěže Česko – Slovensko 
má talent. Kdy tenhle nápad vlastně přišel?
Vše začalo na jaře loňského roku. Už jsme nějaké zkušenosti z minulosti 
s takovým typem pořadu měli, a tak jsem se snažil vymyslet něco, co by by-
lo pro diváka zajímavé. Chtěl jsem se zaměřit nejen na tancování, ale i na 
zajímavou show. Postupně 
jsem oslovil šest mladých 
mužů, ve věku od osmnácti 
do dvaceti šesti let. Všech-
no to byli žáci naší taneční 
školy. nechtěl jsem oslovit 
nikoho z jiných tanečních 
kruhů už proto, že tyto 
kluky znám, vím, jaké mají 
možnosti a co zvládnou. 
Předpokládal jsem také, 
že je tato nabídka zaujme 
a budou do toho chtít jít. 

Jaká tedy vaše soutěžní 
choreografie byla?
nejdříve jsme jeli na cas-
ting do karlových Varů, 
tam jsme tančili vystou-
pení stejné, jako bylo na 
výběrovém kole v brně. To byla choreografie postavená ve stylu street 
dance, založená na efektových a akrobatických prvcích, objevovaly se zde 
salta, zvedačky. Snažil jsem se to postavit opravdu hodně zajímavě pro 
oko diváka. 
V semifinále bylo hlavním prvkem spojení „kouzlení“ a tance, takže jsem 
tam udělal levitaci. hodně lidí se ptalo, jak jsme to udělali. První dojem 
totiž neukázal, jak trik funguje. hlavní vtip byl v tom, že vlastně sedím 
na zemi a najednou se vznesu. Postavené to bylo tak, aby divák v prvním 
momentě tajemství neodhalil…
Ve finále jsme dělali něco podobného – tam jsem zase klikoval. nejdříve 
normálně, pak na jednom prstě a nakonec ve vzduchu.

Jak soutěž pokračovala dál, po vašem vystoupení v Brně?
Po vystoupení v brně následoval už přímý přenos v bratislavě – nej-
dříve semifinále a pak finále. Ve finále jsme byli asi šestí, s pochvalou 
a sdělením, že ve své kategorii jsme se stali vítězi. Z toho jsme měli 
velkou radost, protože každoročně v takové soutěži je spousta taneč-
ních skupin.

Je účast v takové soutěži náročná?
Ano, bylo to velmi náročné. Přímý přenos semifinále končil v neděli večer, 
v noci jsme jeli zpět domů a měli jsme jen čtyři dny na to, abychom dali do-
hromady nové číslo. To bylo velmi těžké, bylo třeba doladit nápad, nastří-
hat hudbu… takže následující tři dny jsme velmi pilně trénovali a v pátek 
už zase mířili do bratislavy na zkoušky. 
byli jsme jedni z mála vystupujících, u kterých se v konečném vystoupení 
nic neměnilo. U mnoha čísel produkce pozměňovala některé věci, my jsme 
vlastně byli jediní, se kterými byli 100% spokojeni.

Otevřelo vám toto úspěšné umístění nějaké další možnosti?
Určitě je pro nás nejdůležitější dobrý pocit, že se nám něco povedlo. Za to 
jsme rádi. nám nešlo o to, abychom se nějakým způsobem zviditelnili a za-
čali objíždět plesy a jiná vystoupení. Spíš jsme to chtěli zkusit a zjistit, co 
jsme schopni udělat a jak naše vystoupení bude vypadat v televizi. A také 

jestli dokážeme zaujmout 
veřejnost.

A co tréma?
Před vystoupením byla 
tréma hrozná! Jsme sice 
zvyklí na vystupování, na 
publikum… Ale pokud člo-
věk vystupuje v přímém 
přenosu a jde přímo o nás 
– to je něco úplně jiného.

Jaký byl váš nejsilnější 
zážitek?
nezapomenu na pocit ze 
semifinále, kde se rozho-
dovalo o postupu mezi ná-
mi a druhým číslem – to byl 
velmi silný zážitek, když 
nakonec vybrali nás. Pro-

žívali jsme velmi intenzivní pocit štěstí, že se nám podařilo dostat až do 
finále. hned se však ty radostné emoce přehouply do obav, jak stihneme 
vše připravit na finálové vystoupení. 
musím však říct, že celý průběh soutěže v nás zanechal intenzivní zážitky. 
Dobře jsme se stmelili jako parta, viděli jsme se každý den a velmi jsme si 
to užívali. když soutěž skončila, bylo nám to vlastně líto.

Přihlásili byste se znovu?
Určitě. V česku ani Slovensku se však pravděpodobně v nejbližší době 
podobná soutěž vyhlašovat nebude, ale trochu pokukuji po zahraničí. Rád 
bych zkusil takovou soutěž třeba v Rakousku, Polsku nebo Velké británii… 
Vždy je důležité, aby člověk zkusil to, co si myslí, že je schopen dokázat. 
neměl by se bát s něčím začít. Dlouho jsem váhal i v minulých ročnících, 
zda to zkusit nebo nezkusit. A bylo to úplně zbytečné! člověk do toho má 
jít, a pak se uvidí, zda se to povede nebo ne.

A jaké jsou vaše další plány?
Do budoucna bychom se rádi dostali do jednoho filmu, který se připravuje. 
Uvidíme, zda se to povede. Pokud ne – tak si vymyslíme něco vlastního. 
Chtěli bychom natáčet krátká zábavná videa, která bychom umísťovali na 
internet.
Připravujeme se také na taneční soutěže – první nás čeká už za dva měsíce.
Chceme, aby kluci, kteří jsou v této skupině „The boyZ“, nadále vyučovali 
taneční začátečníky. Chceme učit děti, aby je tancování bavilo a našly si 
zajímavější činnosti než jen koukání do počítače nebo na televizi.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Foto: archiv The BoyZ
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Programy pro řepské seniory

kluby provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb. bližší informace vám poskytnou pracovnice recepce CSZS v bendově ulici 1121 při osobním 
jednání nebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7 do 15.30 hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Březen v DDM Bílá Hora
 8. 3.  Workshop PILATES – přijďte si vyzkoušet, jestli je pilates tak lehký 

a nenáročný, jak si možná myslíte. Od 10 do 12 hodin v sále. Cena 60 kč. 
na akci je třeba se předem přihlásit na tel. DDm 235 323 333 nebo mv@ddmp6.cz.

 8. 3.  JARNÍ TURNAJ – stolní tenis, stolní fotbal a mario kart Wii. Pro účastníky ve věku 6 – 18 let. 
Startovné se neplatí. na výherce čekají pěkné ceny! Od 13.30 do 17 hodin v sále a klubu Šestka.

 8. 3.  Seminář digitální kamera – prohloubení znalostí v oblasti efektivní práce s videokamerou. 
Pořizování záznamu, praktická výuka. Pro 4-6 osob, individuální přístup, malá skupina. 
Cena 350 kč. Od 10 do 15.30 hodin ve studiu DDm.
na akci je třeba se předem přihlásit na tel. DDm 235 323 333 nebo mv@ddmp6.cz.

 9. 3.  Seminář úprava digitálního videa – zpracování digitálního videa. Teorie, techniky, 
dostupné programy a střih. Praktické příklady. export a publikace ve vhodném formátu. 
Pro 4-6 osob, individuální přístup, malá skupina. Cena 350 kč. Od 10 do 15.30 hodin ve 
studiu DDm.
na akci je třeba se předem přihlásit na tel. DDm 235 323 333 nebo mv@ddmp6.cz.

15. 3.  Keramická sobota – pro děti i další zájemce, kteří nemají čas na pravidelné kroužky. Cena za 
dvouhodinovku 50 kč pro děti, 150 kč pro studenty do 26 let a 250 kč pro dospělé. Rodinná 
vstupenka (1 rodič + 1 dítě) 250 kč. Od 10 do 12 hodin a od 12 do 14 hodin v keramické 
dílně. Přihlášky předem na tel. DDm 235 323 333 klara.pliestikova@ddmp6.cz.

15. 3.  FIMO dílna – vlastnoručně si vyrobte krásné šperky. Vhodné pro účastníky od 12 let 
a dospělé. Cena 290 kč včetně materiálu. Od 14 do 17 hodin v ateliéru.
Přihlášky předem na  gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

30. 3.  Hliněná neděle – „březen, do keramické dílny vlezem!“ Cena za dvouhodinovku 50 kč pro 
děti, 150 kč pro studenty do 26 let a 250 kč pro dospělé. Rodinná vstupenka (1 rodič + 
1 dítě) 250 kč. Od 10 do 12 hodin a od 12 do 14 hodin v keramické dílně.
Přihlášky předem na tel. DDm 235 323 333 klara.pliestikova@ddmp6.cz.

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

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

Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17. 
klub vede Jana Tvrdková.
Program v březnu: 4. 3. Volný program 
11. 3. Oslava mDŽ – Sparťanka 18. 3. beseda 
s hercem Lubomírem Olšovským 25. 3. Volný 
program.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
každou středu, vždy od 9 do 11 hodin v klu-
bu 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
klub vede Josef Procházka.
Program v březnu: 5. 3. Pražská taneční kon-
zervatoř řepy, tančí pod vedením pí khauerové 
12. 3. beseda s hercem Lubomírem Olšovským 
19. 3. Volný program 26. 3. Volný program.

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

Klub aktivního stáří (KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, kulturá-
ček na bílé hoře, ke kulturnímu domu 14, Pra-
ha 17. klub vede miluše Pražáková.
Program v březnu: 3. 3. Volný program 
10. 3. Oslava jubilantů – k poslechu nám za-
hraje p. kotas, 17. 3. beseda s hercem Lubomí-
rem Olšovským 24. 3. Volný program.

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

Program Klubu 17
Téma měsíce: Etiketa slušného 
chování
4. 3. Výrobky z Fimo hmoty k mDŽ, 
5. 3. Pandemie – zábavná spol. hra, 
7. 3. Jarní podtácky.
11. 3. Promítání krátkého filmu 
+ beseda „etiketa od L. Špačka“, 
12.  3. Priority života – kampak nám 
plyne, 14. 3.  Stolujeme slušně/dones 
si své brambůrky, popcorn, či zeleninu, 
18. 3. Srandy kopec s novou stolní hrou 
„Partička“, 19. 3. etiketa ve společnosti, 
21. 3. kvíz slušného chování, 25. 3. Učíme 
se vázat kravatu, či motýlka, 26. 3. Zásady 
slušného chování v mhD, lékař apod., 
28. 3. Ples v klubu 17 „Den otevřených 
dveří“. -red-
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V úterý 4. února dopoledne se radnicí 
městského úřadu zase jednou rozeznělo 
žvatlání a smích miminek. S rodiči a pří-
buznými přijela na svou oslavu – vítání 
občánků. Organizace těchto krásných akcí 
spadá pod Odbor občansko správní a dámy 
si opět daly skutečně záležet. Vše bylo zor-
ganizováno na jedničku. když se mamin-
ky se svými robátky usadily, přivítala je 
Iva balážová z matriky a uvedla starostku 
bc. Jitku Synkovou, kterou zároveň po-
žádala o krátkou řeč k budoucím řepským 
občánkům. Po vřelém a procítěném pro-
slovu přišlo na řadu vystoupení dětí z mŠ 
Socháňova, pod vedením učitelek hany 
Paulové a Lenky Rosenbaumové. na dětech 
bylo vidět, jak si své chvilky slávy užívají 
a vystoupení je baví. Potom už následo-
vala gratulace a předání drobných dárků 
maminkám z rukou starostky bc. Jitky Syn-
kové. maminky dostaly krásnou gerberu 
a pro děti byl jako vzpomínka přichystán 
malý zlatý přívěsek ve tvaru čtyřlístku. Ce-
lý obřad byl natáčen a následně se pořizo-
valy i fotografie, a tak budou mít všechna 
dítka vzpomínku na svůj památný den.

řepskými občánky se stali: Frydrychová 
karolína, Pokorný Tadeáš, mrázek David, 
Roháčová Stella, mlynarčiková eva, bažil 
Vítězslav, nováková nela, Vidal Samuel, 
Dočkal eliáš, Jumr Jáchym, Furnadžiev 
Adam, Srdic Adam, hamplová hannah, 
knudsen Lucie, Denk Vilém, Srpová nela, 
Lukášová Justýna, Šára Dominik, krištofo-
vá kristina, Lachman Tomáš.
Všem dětem i jejich rodinám, srdečně bla-
hopřejeme.

-mish-

Dětský smích zněl z radnice

Foto: -mish-

Foto: -mish-

MC Řepík informuje
V únoru mC řePík uspořádalo charitativní sbírku hraček, knih, her atd. 
Sešlo se jich dost na to, aby udělaly radost nemocným dětem v někte-
rém z dětských oddělení Fn motol – všem zapojeným rodičům moc děku-
jeme a „motolským dětičkám“ přejeme brzké uzdravení!
V březnu chystáme další setkání, které se váže k projektu „SAmA s dítě-
tem SObĚ pomáhám“ a který je určen pro rodiče samoživitele, zejména 
pak pro maminky. Smyslem tohoto setkání je otevřít diskusi (třeba jen 
sdílením vlastní zkušenosti), zjistit na co máte nárok, na co si dát po-
zor např. v případě soudních sporů atd. Tento měsíc plánujeme sociální 
poradnu. některé z maminek již našly odvahu a přišly. Ty další bychom 
touto cestou rády přizvaly – pojďte si pomoci navzájem – nikdo jiný to 
za vás neudělá! 

Pro rodiče a děti připravujeme každý měsíc zajímavý program:
6. 3. od 16 hodin MASOPUSTNÍ KARNEVAL těšit se můžete na veselé od-
poledne plné her, soutěží a zábavy s klaunem mirečkem a Leontýnkou. 
13. 3. v 16,30 hodin Seminář k výchově „Jak nastavit dětem hranice“ 
14. – 15. 3. BURZA oblečení, hraček atd.
20. 3. v 16 hodin v rámci pravidelné výtvarné dílničky pro šikovné děti 
od 3 let a rodiče „ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ S ANITOU“
27. 3. v 16,30 h (nejen) pro maminky FOTOPROMĚNA s Mary Kay – za-
toužily jste někdy po profesionálním líčení? Odvažte se vyzkoušet něco 
nového, podívejte se na sebe jinýma očima :-) Součástí líčení je i focení 
(fotografie poté obdržíte na váš e-mail). 
na všechny akce je třeba se předem přihlásit. 
Více na http://mc-repik.webnode.cz/

Silvie Faletti,
předsedkyně MC Řepík
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Za generálmajorem 
Jaroslavem Klemešem
Stoupáme po schodišti Ústavu sociální péče ÚVn do třetího patra a přemýš-
líme, jak asi vypadá dvaadevadesátiletý pán, který toho má tolik za sebou. 
Procházíme čistou, upravenou chodbou a dostáváme se do místnosti, kde nás 
přivítá maminka našeho spolužáka a dává nám poslední instrukce.
Vchází pan generál a usedá do čela stolu – vyprávění začíná.
Vypráví tichým hlasem o svých rodičích, o vlastenectví, které jej dovedlo 
z čech přes Sýrii a Francii až do Anglie, kde absolvoval přípravu na seskok 
na naše území. napínavě líčí, že se seskok povedl až na třetí pokus, jak se 
dostal do Prahy, kde působil jako radista. kolik lidí nasazovalo svůj život 
a kolik jeho kamarádů o něj přišlo. mluví plynule celou hodinu, jakoby se to 
stalo včera. Jeho paměť mu můžeme jenom závidět. To, co prožil ovšem ne.
Děkujeme, pane generále, za autentické momenty z osvobozování naší re-
publiky, které jste nám jako poslední žijící parašutista vylíčil. Plný význam 
vašich slov pochopíme, až získáme víc informací z válečného období.

Žáci 4. E,
ZŠ genpor.Fr.Peřiny

Den otevřených dveří 
se vydařil
Ve středu 15. ledna přivítala ZŠ Jana Wericha návštěvníky u příležitosti 
Dne otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout veškeré prostory 
školy. V dopoledních hodinách jsme se všichni těšili zejména na hojnou 
účast předškoláků z řepských školek. Ti zhlédli představení dramatické-
ho kroužku „Ještěrky“, pod vedením vychovatelky martanové, prohlédli 
si vystavené výrobky a projekty, ale navštívili i opravdové vyučování. 
Školáci čekali na mladší kamarády ve svých třídách, aby jim ukázali, co 
se již naučili. Vzali je mezi sebe a předškoláčci si leccos i sami vyzkou-
šeli. Protože se jim u nás líbilo, mnozí přišli odpoledne ještě jednou se 
svými rodiči. V prostorách školy je pak provázely hostesky z řad starších 
žákyň, které svou roli zvládly velmi dobře. 
V podvečer se ve vyzdobené společenské místnosti sešli rodiče budou-
cích prvňáčků s vedením školy, učiteli budoucích prvních tříd a pra-
covnicemi Školního poradenského pracoviště. V příjemné atmosféře 
zástupci školy odpovídali na četné dotazy rodičů ohledně chodu školy 
a výuky a rozptylovali případné obavy rodičů z nástupu jejich dětí do 
školních lavic.  Blanka Smržová, učitelka

Slavnostní předání 
vysvědčení
Obřadní síň řepské radnice bývá svědkem mnoha zásadních událostí 
– konají se tu svatby, předávají čestné plakety, diplomy, vyznamená-
ní…  30. ledna se tu rozdávala vysvědčení.
na školní vysvědčení čekají vždy netrpělivě všichni rodiče školou po-
vinných dětí, i žáci samotní. Děti ze třídy 6. b Základní školy Jana 
Wericha měly možnost tentokrát převzít svá pololetní vysvědčení pří-
mo v obřadní síni radnice z rukou starostky městské části Praha 17, 
bc. Jitky Synkové. Ta jim je s úsměvem předala společně s jejich tříd-
ní učitelkou Ing. Ivetou Javůrkovou. bohužel, ne vždy mohla znít ze 
starostčiných úst pouze slova chvály. Všichni hříšníci však slíbili své 
napravení, a tak věřme, že v červnu to již bude lepší.
bc. Jitka Synková následně všechny děti potěšila drobnou odměnou 
a příjemné setkání plynule přešlo v živou debatu, kdy děti měly 
možnost se starostky naší městské části zeptat na vše, co je zajímá. 

-ras-

Foto: -ras-

Řepské včelky
netradiční kroužek je připraven pro žáky Základní školy Jana Wericha. 
Děti ze šestých tříd budou mít možnost načerpat zajímavé poznatky 
a informace z oboru včelařství – a to jak po stránce teoretické, tak poz-
ději po stránce praktické.
kroužek bude probíhat pod velením Ing. Davida kincla – vedoucího 
kroužku a Augustina Uváčika, DiS – jednatele ZO čSV řeporyje, zástupce 
včelařů v naší oblasti.
Zahájení tohoto zajímavého projektu se konalo 6. února a pro všechny 
zájemce byla připravena také výstava dvanácti bannerů o včelách, která 
byla k zhlédnutí na chodbách školy po celý měsíc únor. -ras-

ZŠ Jana Wericha
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Březnové 
KONCERTY 
pro veřejnost
Skutečnost, že nejen žáci pěveckého oddělení dosahují v ZUŠ blatiny 
vynikající úrovně, mohli na začátku února slyšet posluchači společ-
ného koncertu klavírního oddělení. Žáci od nejmenších až po vyso-
koškoláky předvedli výkony podložené výbornou technikou klavírní 
hry, která je výsledkem trpělivé práce všech učitelek. Rodiče a ostat-
ní posluchači tak měli možnost ocenit svým potleskem jejich vysoce 
profesionální práci. 
Také na měsíc březen připravuje ZUŠ blatiny řadu zajímavých kon-
certů, mezi jinými i tradiční koncert učitelů a žáků, jež připravuje 
plně kvalifikovaný pedagogický sbor, ve kterém působí i řada aktivně 
činných hudebníků. koncerty se konají v koncertním sále ZUŠ vždy 
v 18 hodin a jsou přístupné široké veřejnosti. Přijďte také vy ohod-
notit umělecký růst řepských dětí.

18. 3. 2014  Koncert klavírní třídy ředitelky Věry Pavlíkové 
a flétnové třídy MgA. Dany Tauerové

20. 3. 2014 Koncert klavírní třídy MgA. Hany Nicodové
25. 3. 2014 Koncert kytarové třídy MgA. Davida Holého
26. 3. 2014 Koncert učitelů a žáků

Vedení ZUŠ Blatiny

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

Zápis do 1. tříd proběhl
První krok za vzděláním učinily 5. a 6. února předškolní děti z řep, když 
přišly ke slavnostnímu zápisu do prvních tříd. Předpokládá se, že v září 
letošního roku do našich škol nastoupí 246 prvňáčků.
Z tohoto počtu by 94 dětí mělo navštěvovat Základní školu genpor. 
Fr. Peřiny v Socháňově ulici, 42 pracoviště v Laudově ulici a 110 žáků used-
ne do školních lavic prvních tříd v Základní škole Jana Wericha. Celkem se 
předpokládá, že v září v řepích otevře své dveře novým dětem jedenáct 
prvních tříd.
Jako již tradičně, tak i tentokrát, provázely zápisy dětí pocity těšení i lehké 
nervozity. Ukázalo se však, že budoucí prvňáčci se do školy převážně velmi 
těší a snadno zvládají úkoly, které si pro ně paní učitelky přichystaly. Ať 
už šlo o poznávání barev, zvířat, recitaci básniček, jednoduché počítání 
či vystřihování.
každá škola pojala zápis po svém. ZŠ Jana Wericha pro děti připravila té-
měř „soutěžní“ dráhu se zvířátky, která obsahovala několik stanovišť, kte-

rými děti měly projít a splnit všechny úkoly. ZŠ genpor. Fr. Peřiny naopak 
každého budoucího prvňáčka usadila ke stolečku s paní učitelkou, kde mě-
li společný čas a klid na plnění školních úkolů.
nezbývá, než všem malým školákům popřát hodně zdaru a úspěchů v jejich 
dalším studiu. -ras-

Do Krkonoš za lyžováním
Sobotní ráno 8. února připomínalo pozdní jaro. 40 dětí ze ZŠ gen-
por. Fr. Peřiny naložilo svou lyžařskou výzbroj a výstroj do autobusu 
a vydalo se do krkonoš. benecko nás vítalo zelenými stráněmi, ale 
kejnos, nejdelší místní sjezdovka se čtyřsedačkovou lanovkou, svítila 
sněhově bílou. Ať žije technický sníh!
Odpoledne jsme se konečně obuli do lyžáků a proběhlo rozdělení do 
družstev. Osm z nás poprvé v životě prožilo ten úžasný pocit – Jé, ono 
to jede. Ovšem hned druhý den byl na kejnosu vystřídán panickým 
Pozór, řítím se…., bum. Výcvik byl řádně zahájen.
následujících pět dnů jsme se zdokonalovali. Sjížděli pluhem i po zadku, 
ti zdatnější krájeli sjezdovku hranami lyží nebo snowboardu. čtyři hodiny 
denně jsme trénovali a na sklonku odpoledne jsme se s lyžemi na rame-
nou ploužili příkře stoupající silničkou k našemu penzionu Lesní Zátiší. 
Po vydatné večeři se nám energie vrátila a večerní program mohl za-
čít. Vizitka, Seznamka, miss Originál, Šmodrchy, Pepíčku, pípni a dal-
ší hry vnesly do našich společných večerů smích, poznání ostatních 
i sama sebe. Závěrečný páteční večer byl věnován oslavám vítězství ve 
slalomu a tanci. Spát se nám opravdu nechtělo.
V sobotu ráno už zbývalo jen posbírat své věci, sbalit tašky, snow-
boardy a lyže – a rozloučit se. bylo to fajn. Díky.

Děti 7. a 8. tříd se svými pedagogy
ZŠ genpor. Františka Peřiny

Foto: -ras-

Foto: -mish-
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bojovali jsme v kategoriích seniorek a seniorů 60–69 let, 70–79 let a 80 let 
a starších, o klubové rekordy. 
V nejmladší kategorii žen se nejlépe dařilo heleně makalové, která byla 
nejlepší ze všech, s výkonem 115 shozených kuželek. Určitě to bude tou její 
neopakovatelnou „holubičkou“ – jednou zvednutou nohou, kterou po kaž-
dém hodu udělá, jako nějaká mladá krasobruslařka. Druhá byla překvapivě 
naše nástěnkářka Anička Prohasková – 105 kuželek a třetí Olga Svatošová 
výkonem 97 spadlých kuželek. nejlepším mužem byl až čtvrtý miroslav Ptá-
ček 96 kuželek, rekordman v nejmladších mužích. 
nejlepší sedmdesátníci jsou maruška novotná – 89 kuželek a Jenda Šnobl 
79 kuželek. 
Obdivuhodný výkon podala nejstarší členka našeho klubu v kategorii 
+ 80 let, naše „motorová myška,“ paní Antonie Vohradská ročník 1927! 
Dokázala porazit nejen 68 kuželek, ale ještě svých pět mnohem mladších 
kolegyň, včetně předsedy klubu. 
Velmi pozitivní bylo, že pozvání na naše tradiční klání přijali naši přá-
tele z pétanque, představitelé seniorů ze Stodůlek. na 27. března jsme 
si předběžně dohodli zápas v bowlingu mezi našimi seniorskými kluby. 
Velmi příjemné bylo slyšet chválu od RnDr. Jiřího maška, ředitele Stře-
diska sociálních služeb Prahy 13, který obdivoval  nadšení ze hry řep-
ských seniorů a nabídl nám oboustranně prospěšnou sportovní spolu-
práci. Společně  s panem ředitelem se přišla na naše klání podívat i paní 

hrabětová, jež má na starosti akti vi zač ní činnosti seniorů ve středisku, 
která podotkla: „Tiše vám závidím, tu vaší partu i radost z pohybu. Je 
obdivuhodné, že si takovou soutěživou akci zorganizujete a sejdete se 
v takovém počtu“.

Po poslední padlé kuželce se polovina seniorek rozprchla tradičně za 
babičkovskými i pracovními povinnostmi. Osm zbylých členů kSř se pře-
místilo poprvé a netradičně na vyhlášení nejlepších hráčů v jednotlivých 
věkových kategoriích nahoru do restaurace. Dvě nejlepší ženy dostaly 
sladkou odměnu za své mimořádné trojciferné výkony. Většina z nás si 
podle chuti doplnila tekutiny v těle po náročných čtyřiceti dvou hodech. 
Vynikající nefiltrovaná desítka Staropramenu neměla po našich výko-
nech chybu. musím pochválit i kuchaře manty za výbornou kulajdu na 
kyselo – s houbami, brambory a všemi ingrediencemi, které do takové 
dobroty patří. 
Již se těšíme na další náš seniorský turnaj, který se bude konat vždy v po-
sledním čtvrtku v měsíci. Pokud se někomu zdají naše výkony slabé, přijďte 
si zasoutěžit. Ve čtvrtek 30. ledna byly tři dráhy od 11 hod. volné. Za jednu 
dráhu a hodinu zaplatíte jen 190 kč. můžete si zahrát najednou až se šesti 
přáteli a po čase si zase propotit triko, jako kdysi za mlada.
máme v plánu realizovat zajímavý návrh, který nás napadl při pití lahod-
ného zlatavého moku. Chceme dotáhnout do konce pozvání mladé řepské 
a české reprezentantky v bowlingu, kadetky Anny kánové, mezi nás. Až 
bude mít méně soutěžních a reprezentačních povinností. mohla by nám 
teoreticky, prakticky a jednoduše vysvětlit, jak správně držet kouli a jak 
házet striky, které jsou vidět jak na běžícím pásu na mS v bowlingu na 
 eurosportu.

Josef Procházka,  
předseda KSŘ

Běda seniorům, kterým seniorky vládnou
Koncem ledna uspořádal Klub seniorů Řepy turnaj v bowlingu v místní Mantě. Z 35 členů KSŘ se zúčastnilo turnaje 18 hráčů. 
Hrálo se na třech drahách. Všichni hráči a hráčky budou zařazeni do žebříčku KSŘ, který budeme po každém turnaji 
aktualizovat, a bude vyvěšen na nástěnce v Klubu 17 v Socháňově ulici. 

Slavnostní předání medailí vítězům jednotlivých kategorií proběhlo 
na pravidelném setkání KSŘ v Klubu 17.
Spokojení medailisté z Klubu řepských seniorů.
Sedící zleva: Novotná Marie, Vohradská Antonie a Prohasková Anna
Stojící zleva: Šnobl Jan, Makalová Helena, Ptáček Miroslav
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Kadetky opět po roce ve final-four 
extraligy ČR!
V únoru začínají finišovat všechny volejbalové soutěže. Družstvo 
mladších žákyň, vedené trenérkou Lenkou malinkovičovou, hraje 
momentálně třetí ligu pražského přeboru, což je vzhledem k jeho 
mládí velkým úspěchem. Družstvo starších žákyň, vedené trené-
rem Janem hrašnou, si udržuje v soutěži stále šesté místo, což je 
také považováno za úspěch. Ostatní naše družstva, hrající pražské 
přebory, bojují v těchto soutěžích se střídavými úspěchy. Družstvo 
prvoligových juniorek, vedených trenérkou evou Rackovou, splnilo 

také svůj cíl. V základní skupině obsadilo nakonec slušné třetí místo, 
což znamenalo postup do finálové skupiny, kde se hraje o co nejlepší 
umístění v 1. lize juniorek. momentálně patří družstvu pátá příčka, 
když v minulém dvouzápase dvakrát prohrálo v Jihlavě 0:3 a 2:3 a ny-
ní porazilo doma soupeře z českých budějovic dvakrát 3:0 a 3:0.
extraligové družstvo kadetek, vedené trenérem Slávkem honzíkem, 
nakonec splnilo svůj první cíl a postoupilo do finálové šestky extra-
ligy. Účastníky této skupiny, bojující o titul, byla ještě družstva 
Olympu Praha, VŠ Plzeň, Vk Prostějov, kP brno a Sokola Štemberk. 
Po dvanácti zápasech druhé části se kadetky celkem v pohodě dosta-
ly do první čtyřky, což znamená že opět po roce si zahrají o medaile 
v závěrečném final-four extraligy kadetek. V posledním kole zajíždí 
družstvo na palubovku Sokola Šternberk. Dva finálové turnaje se pak 
budou hrát ve dnech 15.3. – 16.3. a 29.3. – 30.3. 2014

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

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

SPORTOVNÍ KLUB 
ŠPANIELKA ŘEPY

informuje

ŠPANIELKA

Ř E P Y

VÝSLEDKY: 
Španielka – Prostějov 3:2 a 1:3
VŠ Plzeň – Šternberk 3:2 a 3:0
Olymp Praha – kP brno 0:3 a 0:3

TABULKA FINÁLOVÉ ŠESTKY EXTRALIGY KADETEK:
1. Vk Prostějov 46 b.
2. Olymp Praha 36 b.
3. Španielka řepy 30 b.
4. kP brno   25 b.
5. VŠ Plzeň   15 b.
6. Sokol Šternberk 12 b.

foto: L. Hron

Družstvo extraligových kadetek SK Španielka Řepy

HB Basket jde do finále!
Po vánočním odpočinku se naše basketbalová sezona přehoupla do své 
druhé poloviny, kde nás čekají vyvrcholení jednotlivých soutěží v jednot-
livých kategoriích.
Jedním z největších radostí našeho klubu je, že se podařilo opět naplnit 
naše přípravky na ZŠ O. Chlupa, Trávníčkova, Socháňova, barrandov a Rud-
ná. Opět přibylo do našich řad 90 nových dětí a doufáme, že i z nich po-
stupně vyrostou skvělé basketbalistky. Potěšující je, že kromě dětí těchto 
škol k nám našly cestu děti i ZŠ mohylová, bronzová, Drtinova a brdičkova.  
Pro tyto nejmladší adepty jsme již uspořádali první Turnaje nadějí, kde se 
děti mohly předvést se svým uměním nadšeným rodičům.
Před závěrem sezony můžeme konstatovat, že všechny tři kategorie našich 
minižákyň vedou tabulky Pražského přeboru. V kategorii ml. minižákyň 
jsme si již zajistily postup na národní finále, kde budeme obhajovat stří-
bro. I v nové soutěži tři na tři, která je určena pro nejmladší basketbalisty 
jako prostředek pro větší zapojení všech hráčů do hry, momentálně vede-
me tabulku. 
mladší žákyně postoupily ve své soutěži do extraligové nadstavby a mo-
mentálně vedou skupinu A, což jim v celorebulikové soutěži zajišťuje po-
stup na mistrovství republiky.
Starším žákyním, stejně jako v loňské sezoně, utekl postup do extraligo-
vé nadstavby o 1 místo. hráčky pravidelně nastupují v soutěži kadetek, 
kde patříme k nejmladším týmům a naším cílem je soutěž udržet, abychom 
v příštím ročníku mohli hrát věkově ve své soutěži a byly důstojným part-
nerem soupeřům. Letos víceméně sbíráme zkušenosti a někdy je to hodně 
těžké. 
čeká nás závěr sezony a všichni věříme, že hráčky budou zdravé a v pohodě 
a že se popereme o co nejlepší umístění v minižactvu na celorepublikové 
úrovni.

Hanka Brejlová, www.hbbasket.cz

V sobotu 1. února se konaly hned čtyři oblastní mistrovské soutěže v si-
lovém trojboji. Jednou z nich byla i soutěž pro oblast severních a vý-
chodních čech, která se konala pod pořadatelskou taktovkou Sportingu 
Apis Praha v tělocvičně ZŠ genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici.
Více informaci na http://powerlifting.ronnie.cz.

-ras-

Silový trojboj mužů a žen



Přání vás čtenářů – uveřejňovat stále více obrazové historie 
plním i v dnešním čísle řepské sedmnáctky. V tom minulém 
jsme si připomněli kovárnu „U kubrů“ za první republiky, 
kterou bychom našli v dnešní ulici Žalanského. Úplně první 
název této ulice však zněl „Cesta k bílé hoře“. I dnes ještě 
na této cestě zůstaneme a přemístíme se jen o pár metrů dál, 
směrem ke kostelu sv. martina. Zde, přímo proti němu, přes 
rybník, se nacházel malý domek, který v řepích měl čp. 8 
a kde i později vznikl koloniál „U Dejmků“.

 Jaroslav Hájek,
zastupitel

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Okénko do řepské historie
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Koloniál „U Dejmků“, vedle vlevo je část domku čp. 7 zvaný „Katovna“. 
Nad ním je patrný štít hospody „U Škopů“. Na tomto snímku bez mála 
100 let starém, právě vychází pohřební průvod a na vše vpravo dohlíží 
obecní policajt. 

Vzpomínka stále živá
V letošním roce si připomínáme 100. výročí narození 
řepského nadšeného cyklisty a olympionika Miloslava Loose 
(1914–2010).  

miloslav Loose se po celý svůj dlouhý a naplněný život (zemřel ve věku 
96 let) věnoval s nadšením dvěma svým láskám: rodině a cyklistice. 
miloslav Loose poprvé usedl na kolo ve 14 letech a za svou cyklistic-
kou kariéru získal celkem 54 ocenění. mezi ty nejvýznamnější patří 
medaile z Olympijských her z berlína roku 1936, kterou vybojoval ve 
svých 22 letech. V roce 1937 získal zlatou medaili na domácím šampi-
onátu, náš nejtěžší silniční závod Praha – karlovy Vary – Praha projel, 
jakožto závodník, celkem 12 krát. Účastnil se prvního ročníku Závodu 
míru v roce 1948, kde skončil na osmém místě. 13 let úspěšně trénoval 
reprezentaci. 

miloslav Loose se se svým milovaným kolem rozloučil až po devadesát-
ce! Svůj životní závod ukončil 2. března roku 2010 – symbolicky v den, 
kdy se z olympiády ve Vancouveru vrátili naši úspěšní olympionici. 

-mish-

Tento detailnější snímek je přibližně 
z třicátých let minulého století.

A pohled současný.
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Tento výlet je velmi nenáročný, protože vede po rovině a není delší než 
15 kilometrů. Začneme v obci Úvaly, kam se pohodlně dostaneme vlakem 
za 15 minut z masarykova nádraží. Jede každou půlhodinu a pokud má-
me Opencard, zaplatíme pouze poslední stanici z Prahy-klánovic do Úval. 

hned za nádražní budo-
vou na nás čeká červená 
turistická značka a my 
po ní půjdeme. Po kilo-
metru vstupujeme do 
klánovického lesa. Po-
dejdeme železniční trať 
a odbočíme pár desítek 
metrů po zelené, kde 
na místě zaniklé osady 
„Žák“ můžeme zhléd-
nout zbytky středověké 
studny.
Zaniklých osad je na 
území klánovického le-
sa vícero – např. „hol“, 
„Lhota nad Úvalem“ ne-
bo „Slavětín“. 
V roce 1874 koupil praž-

ský podnikatel Václav klán pozemky a část lesa, aby tu založil obec po-
jmenovanou po něm. Ve dvacátých letech minulého století zde byly lázně 
s bazénem, kolonádou, restaurací a pensionem. Objekt lázní byl postupem 
času zničen, až byl v roce 1988 zbourán.
Škoda. Dnes je klánovický les chráněn jako přírodní rezervace a součást 
přírodního parku klánovice-čihadla.
Vrátíme se na červenou značku, která nás dovede k železniční stanici 
Praha-klánovice. Odtud jdeme po modré, až spočineme před hájovnou 
a samotou „nové Dvory“. Za plotem uvidíme ovce a srnky. modrá nás do-
vede do Xaverova, dál musíme asi jeden kilometr po silnici a pak opět 
odbočíme do lesa – tentokrát Xaverovského háje. Jakmile narazíme na 
žlutou značku, odbočíme a držíme se jí až do cíle našeho putování v Dol-

ních Počernicích. Po cestě ještě lávkou zdoláme silnici Pražského okru-
hu. Ale je to jen chvilka.
Před Počernicemi nás čeká Počernický rybník, mimochodem největší ryb-
ník na území hlavního města. Je též chráněnou přírodní památkou a vede 
kolem něj naučná stezka. byl založen v roce 1848 jako zásobárna vodní 
energie pro zámecký mlýn a pro chov ryb. Vyskytuje se zde několik druhů 
vodních ptáků a škeble rybničná. Cedule na břehu rybníka nám připome-
ne, že zde byla v minulém století 1. hydrobiologická stanice, tzv. „brou-
kárna“, pro pozorování vodní fauny.
Pod hrází rybníka se můžeme projít zámeckým parkem, obdivovat bývalý 
mlýn a pivovar. Obě budovy jsou dnes restauracemi. Zámek je pro veřej-
nost nepřístupný. Slouží jako dětský domov.
k železniční stanici Praha – Dolní Počernice je to již jen asi 20 minut chůze. 
Pokud nám po výletě vyhládlo, je nám ještě po cestě k vlaku k dispozici 
hospoda „U koníčků“. Výborně zde vaří.

Šťastnou cestu!
Jan Bösser

Výlet – Křížem krážem Klánovickým lesem

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

Drahoňovského – Ulice obkružuje jižní část řepského sídliště. Vede od ko-
nečné stanice tramvají, zprvu sleduje směr železniční trati, nad Plzeňskou 
uhýbá k severu a ústí do makovského. Je pojmenována po výtvarníkovi Jo-
sefu Drahoňovském (1877–1938), který se věnoval glyptice (vyhloubená 
řezba do drahých kamenů, křišťálu a skla) a sochařství. 
J. Drahoňovský se narodil v chudé chalupě pod horou kozákovem, v kraji 
kamenářů, hledačů, řezačů a brusičů drahokamů a polodrahokamů. milo-
val svou matku a nezištně se o ni staral, jak o tom vypovídá sousoší „Tichý 
rozhovor“, umístěné na jeho vyšehradském hrobě v Praze. Od dětství pro-
jevoval kreslířské schopnosti a byl výjimečně, už jako třináctiletý, přijat do 
čtyřleté státní odborné školy pro broušení, rytí a osazování drahých kame-
nů v Turnově. Přes hmotnou tíseň se podařilo velmi nadanému mladíkovi 
absolvovat v roce 1902 pražskou Vysokou školu umělecko průmyslovou, kde 
se sám stal nedlouho poté profesorem. Jeho sochařská dílna získávala řadu 
zakázek, ale jeho vlastním oborem zůstala glyptika. Ryl polodrahokamové 
gemy do šperků, ale především plakety, vázy a poháry do křišťálu i skla, 
na nichž převládaly alegorické ženské akty mánesovského typu a krajinné 
motivy. často pracoval na oficiálních státních zakázkách (dary významným 
osobnostem, oslava výročí apod.). Jeho práce se vyskytují v mnoha světo-
vých muzeích a na uměleckých aukcích se prodávají za závratné částky. 

PaedDr. Helena Kupcová 

DRAHOŇOVSKÉHO
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Pronájem fotoateliéru
Již od Kč 100,-/hodina. Info na: foto@pruhon.cz
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Pro nejmenší
BROUČEK - dopolední kombinovaný program pro 
děti okolo 2 let (3x60 min., 100 Kč / lekce)
Cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let (45 min., 800 Kč) 
ŠIKULKY - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi 
okolo 2 let (60 min., 1.000 Kč)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

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

SLUŽBY
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce, 

osvětlení, zásuvky atd., www.elektrikarerben.cz 
 Tel.: 604 516 344

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

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

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

•  HODINOVÝ MANŽEL, mALOVání, ŠTUkOVání, kOmPLeTACe 
 nábyTkU. f.seher@seznam.cz Tel.: 603 305 211

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  DĚTSKÝ OSTRŮVEK – BOTIČKY. Totální výprodej skladu – 
velké slevy – končíme 31. 3. 2014.  
 Více na www.detskyostruvek.cz

•  NEHTY – po delší pauze, ale s 20letou praxí. Acryl. Celé: 
350 kč, dopl.: 190 kč. 7 dní v týdnu, časově dle Vašich 
možností. Tel.: 602 626 263, www.nehtycerna.cz

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

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

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

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

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

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

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

•  STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ za rozumné ceny. koberce, sedačky, 
křesla, matrace a ruční mytí oken. Dále provádíme 
tepování interiérů vozidel. Cena po dohodě a podle 
rozsahu zakázky. Tel.: 733 291 897

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

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

•  KVALITNÍ SOUKROMÁ VÝUKA ANGLIČTINY V ŘEPÍCH 
a okolí, studenti, ZŠ, SŠ i dospělí. mám 8 let praxe. 
Důraz kladu na konverzaci a slovní zásobu. Ráda se Vám 
přizpůsobím.  Tel.: 604 410 700

•  Hodinový manžel – drobné opravy a práce všeho druhu, 
montáž a demontáž nábytku. r.petkov@seznam.cz 
 Tel: 721 460 161

•  LÍČENÍ A PORADENSTVÍ V OBLÉKÁNÍ. Individuální 
poradenství v líčení, barevné typologii a osobním stylu. 
Vybereme barvy, oděvy i líčení jen pro Vás. kurz pro 
1–2 osoby, abychom se Vám mohli plně věnovat. 
 Tel.: 777 252 205, www.vizazastyling.cz

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

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

•  AUTOSERVIS VRÁNA, masarykova 295, Rudná. Servis vozů 
všech značek, www.autovrana.com.  Tel.: 603 117 059

•  V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA PROVÁDÍM ZDRAVOTNÍ 
REHABILITACE a cvičení, masáže i převazy. Reh.zdravotní 
sestra.  Tel.: 722 245 314

BYTY
•  VYMĚNÍM BYT 3+1 V OV. Po kompletní rekonstrukci, 

Praha 6 - řepy, za 4+1/L družstevní nebo OV, také řepy, 
doplatek dohodou. Tel.: 603 901 270

•  VYMĚNÍM BYT 3+1/L PŘEDĚLANÝ NA 3KK V OV, 82m2, 
řepy. Za 2kk/L nebo 2+1/L v OV. Tel.: 608 918 121

•  VYMĚNÍM/PRODÁM BYT V OV. 2kk v ulici Galandova 
za byt 3+1 také v OV, nejlépe výměnou s doplatkem. 
nevolat Rk. Tel.: 774 963 184

•  KOUPÍM BYT 3+1 V ŘEPÍCH. Cena do 2,8 mil. kč.  
 Tel.: 608 110 579

•  PRONAJMU BYT V ŘEPÍCH. Cena do 12 tis./měs.  
 Tel.: 776 586 858

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

 Tel.: 728 995 661

OSTATNÍ
•  KOUPÍM GARÁŽ V UL. MAKOVSKÉHO, horní patro. 

 Tel.: 724 965 505

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

AKCE sleva 15% na montáž a výměnu plynového kotle

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
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Rozmarýnek
HLÍDÁNÍ DĚTÍ

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

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

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

a hygienické potřeby
●  Pěkné prostředí se zahradou

www.irozmarynek.cz
Tel.: 603 226 831

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

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

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

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

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

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

Josef Hejda
telefon 602 238 615

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

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

ale především se svou intuicí.

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

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

Neprovozuji černou magii a neprovádím rituály k poškození druhých.

Čistím čakry, doplňuji energii, 
léčím skrze krystaly.

Regresivní léčba minulých životů.

Pomohu Vám na Vaší cestě k plnohodnotnému životu.

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

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

Dlouholetá praxe!
22 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

Po předložení tohoto inzerátu SLEVA 30 % z montáže.

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

inz HAR 60x33_22_let.indd   1 05.02.14   19:39

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

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

Těším se na Vaši návštěvu

NOVĚ OTEVŘENO

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

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

Pro bližší informace navštivte 
www.masaze-cocopalm.cz

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

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

MASÁŽNÍ A KOSMETICKÉ STUDIO

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

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

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

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

S vámi od A do Z

Komplexní
nabídka
pojištění

Pojišťovací kancelář
Makovského 1142/9
(žlutá pasáž)
Praha 6 - Řepy
tel.: 777 800 850
jiri.jaros@iallianz.cz
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774 355 424

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

ČIŠTĚNÍ MATRACÍ 

a KOBERCŮ

JARNÍ 
ÚKLID

bez  
námahy

☎

Kade ̌rnictví Lenka

Makovského 1143/7
Praha – Řepy (žlutá pasáž)
Po – Pá: 8 – 20 hod
Tel.: 775 459 754

! ZAVOLÁME Vám        prozvoňte nás !

777 566 582 www.dluhova-past.cz

POMÁHÁME
lidem v tíživé životní situaci!

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

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

GARANCÍ

DLUHY
EXEKUCE
KONSOLIDACE
DRAŽBY

ODDLUŽENÍ

POTŘEBUJETE 

PŮJČKU?

☎

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo
ÚKLID – ŘEMESLA

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

➢ Nabízíme Vám komplexní 
úklidové a rozšířené řemeslné 

služby.

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Prodej pánských a dámských 
oděvů za velmi výhodné ceny

Trička již od 49,- Kč

Pasáž Makovského 1143, Praha 17-Řepy 
PO – ČT 10.00 – 18.00, PÁ 10.00 – 17.00

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.

SLEVA 50% na záclony a závěsy

• kuchyně • vestavné skříně • přestavby • grafické návrhy •
stavební práce před realizací kuchyňské linky

Smíchovská 142, Praha 5 - Řeporyje
Čtvrtek 17.00 – 19.00 hodin

Nebo kdykoliv po tel. domluvě: ☎ 603 279 066

www.drevobyt.cz 

zdarma zaměření + nezávazná konzultacedrevobyt@cmail.cz
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Ukazujeme Boží lásku praktickým způsobem

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

Na Moklině 672/32
163 00  Praha 17 - Řepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Pečo - vařo
Otevřené bohoslužby
Cesty do hlubin Bible

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

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

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.skolkamodrinek.cz

 604 433 057

ŠPANIELOVA 52a,
Praha 17 - Řepy

Opět
v

Řepích

šk
ol

ka Modřínek
Mytí oken • čištění koberců • úklid po

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E

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

Vám nabízí své služby.

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

Každá desátá návštěva SLEVA!

Kadeřnictví SOŇA

RVstavební, s.r.o.

Kompletní rekonstrukce bytů.
Rychle a kvalitně.

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

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

Pondělí–Pátek : 8-12, 14-20 | Sobota: 9-14 | Neděle: 15-19

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

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

pavla.chladkova@re-max.cz

Ing. Pavla Chládková
           ✆ 774 116 505
VAŠE REALITNÍ SPECIALISTKA PRO TUTO OBLASTVAŠE REALITNÍ SPECIALISTKA PRO TUTO OBLAST

Znovu otevřený a zrekonstruovaný

BAR A HERNA
LEGENDA 

Otevřeno NON-STOP  PO-NE
Zveme Vás na  Pivo od 15 Kč,  Vodku 28 Kč
nebo  Rum od 28 Kč. 
Také můžete zahrát ve fotbálek nebo užít si hry 
na výherních hracích přístrojů.

Těšíme se na Vás.

Najdete nás na adrese: Na Moklině 42,
160 00 Řepy-Praha 17 (oranžová budova)

Těšíme se na Vás.

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

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

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

včetně veškerých instalací
Za Mototechnou 1114, Praha 5-Stodůlky
tel: 602 318 551     www.stavbyjz.cz
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10. - 16.8. 201410. - 16.8. 2014

REKREAČNÍ STŘEDISKO MÁCHŮV MLÝN

Break dance
Registrace a info: b-original.cz/dance-kemp

The BOYZ

B-Original

cena: 3400,-

finalisté ČSMT

lektoři taneční školy

Hip Hop
Bazén

Streetdance

email: info@b-original.cz    
tel: 734 498 184

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DAMETANECinzerce17_2.pdf   1   17. 2. 2014   23:27:06

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

Uzávěrka inzerce březnového čísla je 7. 3. 2014.

Z A M Ě S T N Á N Í                                                      

Poskytovatel sociálních služeb 

přijme pracovníky na pozici 

zdravotní sestra s registrací, 

aktivizační pracovník s praxí. 

Své životopisy zasílejte na email strava@centrin.cz, Dvořáková Hana, tel: 777 555 683

CENTRIN CZ s.r.o., Tyršovo nám. 211, Unhošť & Libocká 271/1, Praha 6 - Liboc

R  E  A  L  I  T  N  Í      K  A  N  C  E  L  Á  Ř  E

POBOČKA ŘEPY                                  
NAPROTI BOWLINGU

po - pá 9:00 - 19:00
sobota  9:00 - 13:00

222 965 350 repy@chirs.cz

R  E  A  L  I  T  N  Í      K  A  N  C  E  L  Á  Ř  E

Máme více než 1000 
klientů poptávajících 

byty v Praze 17

222 965 350 repy@chirs.cz

R  E  A  L  I  T  N  Í      K  A  N  C  E  L  Á  Ř  E

STAŇTE SE NAŠIMI KOLEGY

Hledáme aktivní a komunikativní 
lidi ve věku od 30 let na novou 

pobočku v Řepích!

222 965 350 repy@chirs.cz

R  E  A  L  I  T  N  Í      K  A  N  C  E  L  Á  Ř  E

PRODEJ BYTU 3+kk OV, 94 m2,
Lipovská 436/8, Praha 5 Zličín
(R037) CHIRŠ nabízí k prodeji byt 
3+kk/Z/GS, 94m2, OV, se zahradou 
104m2. Nemovitost se skládá ze 3 
prostorných místností. K bytu náleží 
sklep a garážové stání.

222 965 350 Litvinov Alexandr

R  E  A  L  I  T  N  Í      K  A  N  C  E  L  Á  Ř  E

PRODEJ BYTU 1+kk OV, 30 m2,
Vondroušova 1172/14, Praha 17 Řepy
CHIRŠ nabízí prodej bytu 1+kk v 
osobním vlastnictví. Byt v původním 
stavu v 7. patře panelového domu. 
Vhodný k investici.

222 965 350 JUDr. Palkoska Jaroslav

R  E  A  L  I  T  N  Í      K  A  N  C  E  L  Á  Ř  E

PRODEJ BYTU 1+1 OV, 55 m2,
Makovského 1224/21, Praha 17 Řepy
(R030) CHIRŠ nabízí prodej bytu 1+1/
L v OV, v ulici Makovského, v klidné 
lokalitě sídliště Řepy. Byt se nachází v 
panelovém domě po kompletní revita-
lizaci,v 8.patře z 12. 

222 965 350 Aleksandrov Artur 

PRODÁNO

R  E  A  L  I  T  N  Í      K  A  N  C  E  L  Á  Ř  E

PRONÁJEM BYTU 2+kk OV, 44 m2,
Makovského 1223/23, Praha 17 Řepy
(R033) CHIRŠ nabízí k pronájmu byt 
2+kk v ul. Makovského, nastěhování 
možné ihned. Nachází se v 6. patře 
panelového domu. 
Nájem: 8.000,- Kč + poplatky.

222 965 350 Xaverová Olga

R  E  A  L  I  T  N  Í      K  A  N  C  E  L  Á  Ř  E

PRODEJ BYTU 4+kk OV, 88 m2,
Vondroušova 1151/19, Praha 6
(PR001)CHIRŠ nabízí prodej bytu v 
ulici Vondroušova, Praha 6, Řepy. 
Dvougenerační byt  4+kk/L  (upraven 
na  4kk, 2x WC) v OV, o velikosti  88,3 
m2 (6,5 m2).

222 965 350 Ing. Altmannová Renáta 

PRODÁNO
R  E  A  L  I  T  N  Í      K  A  N  C  E  L  Á  Ř  E

PRODEJ BYTU 4+kk OV, 94 m2,
Za Mlýnem 1746/5, Hostivice
(SL473) CHIRŠ nabízí k prodeji 
mezonetový byt 4+kk/B/L/Z situovaný 
v 1. a 2. NP novostavby z roku 2010. 
Dispozice nabízí 83 m² užitné plochy a 
předzahrádku s terasou.

222 965 350 Šerák Miroslav

R  E  A  L  I  T  N  Í      K  A  N  C  E  L  Á  Ř  E

PRODEJ BYTU 4+kk OV, 134 m2,
Sazovická 458/30, Praha 5 Zličín
(SL426) CHIRŠ nabízí k prodeji pros-
torný, atypický a slunný byt 4+kk/L/T.

Možná výměna za menší byt v 
Praze 17. NABÍDNĚTE!

222 965 350 Mgr.  Goldiná Lilia

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

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ

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

PRONÁJEM 2+kk
UL. LAUDOVA

PRODEJ. 3+kk + garáž, OV, cihla, 83 m2. Komo-
ra, bezpečnostní dveře, klimatizace, vestavěné 
skříně, 2x balkon. Byt se prodává vč. nadstan-
dardního kompletního vybavení. 

NOVINKA 3+kk + G
SAZOVICKÁ, ZLIČÍN

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

NOVINKA RD 3+1
HOSTIVICE

Byt 2+kk, 45 m2, OV, 7. NP, Skuteckého ul. Zděné 
jádro, plov. podlaha, WC a koupelna společné, 
vest. skříně, novější kuchyně, nové dveře. Dům 
po rekonstr., orientace na západ. Skvělá cena.

PRODÁNO
+kk, 45 m2, OV, 7. NP, Skuteckého ul. Zděné 

plov. podlaha, WC a koupelna společné,
kříně, novější kuchyně, nové dveře. Dům 

konstr., orientace na západ. Skvělá cena.

PRODÁNO

TENTO BYT BYL 

PRODÁN ZA 7 DNÍ

Byt 2+kk, 1. NP (7), ul. Ježovská, Praha-Motol, 
DV, 44 m2. Slunečný byt, zděné jádro, plovou-
cí podlahy, nová kuchyň, bezp. dveře, sprch. 
kout. Dům po celk. rekonstrukci. Blízko metro.

PRODÁNO
+kk, 1. NP (7), ul. Ježovská, Praha-Motol, 
4 m2. Slunečný byt, zděné jádro, plovou-
dlahy, nová kuchyň, bezp. dveře, sprch. 
Dům po celk. rekonstrukci. Blízko metro.

PRODÁNO

TENTO BYT BYL 

PRODÁN ZA 3 DNY

Prodáváme nejvíce bytů v Praze 17
Kompletní servis v ceně

Nízká provize a skvělé reference
Již 15 let na trhu

Jsme Váš realitní soused

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

NOVINKA 3+1/L
ŠIMONOVA UL.

PRODEJ. Byt 1+1/L, 54 m2, po celkové rekon-
strukci, OV. Zděné jádro, lodžie, kuchyňská linka 
včetně spotřebičů, orientace oken na západ. 
Více info v RK.

NOVINKA 1+1/L
GALANDOVA UL.


