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

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

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

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

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

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

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

Kam za kulturou • Kam za kulturou
•Domov sv. Karla Boromejského 
 1. 4.–30 . 4. Imaginace světlem: Výstava fotografií 

Jaroslava Páska, refektář. Vstup volný.
 9. 4.  Velikonoční koncert smíšeného pěveckého 

sboru Orfej: Na programu Stabat Mater 
Františka Tůmy, J. S. Bach, G. F. Händel, 
B. M. Černohorský, sólové varhanní vystou-
pení  – prof. Jan Kalfus. Kostel sv. Rodiny. 
Od 18 hodin. Vstupné dobrovolné.

 11. 4.  Velikonoční odpoledne s Jiřinou Bohda-
lovou a Martinem Dejdarem. Refektář. Od 
14 hodin. Vstupné dobrovolné.

 15. 4.  Koncert japonské houslistky Sayaky Itaku-
ry a klavíristky Yuuky Fukuzawy: J. S. Bach, 
CH. Gounod, N. Paganini, W. A. Mozart, 
J. Brahms. Slovem provází Pavel Eret. 
Refektář. Od 16 hodin. Vstupné dobrovolné.

 19. 4.  Česká beseda v podání taneční skupiny 
Geri. Refektář. Od 15 hodin. Vstupné dobro-
volné.

 20. 4.  Jarní koncert žáčků paní učitelky Zuzany 
Hrbkové (flétna a klavír). Refektář. Od 
17 hodin. Vstupné dobrovolné.

 29. 4.  Klasická kytara – duo Jitka Nouzová a Alice 
Jíšová: Od baroka až po současnost. Kostel 
sv. Rodiny. Od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

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

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

•Kulturní středisko Průhon
Pořady pro děti 
(Vždy v sobotu od 16 hodin, vstupné 40 Kč)
 14. 4.  Pohádka pohádková. Veselá, výpravná 

loutková pohádka. Divadélko Ančí a Fančí.
 21. 4.  Ošklivé káčátko. Klasická loutková pohádka. 

Divadlo Div a Dílo.
 28. 4.  Princezna a kouzelná píšťalka. Divadélko 

Kos.

Pro školy i veřejnost (ve čtvrtek od 10 hodin)
 12. 4.  Byla jednou jedna pohádka. Pohádky Eduar-

da Petišky s malovanými loutkami Heleny 
Zmatlíkové. Divadélko jednoho herce. 

 26. 4.  Dobrodružství krokodýla v Africe. Veselá 
hudební pohádka. Loutkové divadlo Skazka. 

Pořady pro dospělé 
 4. 4.  Tajemství českého podzemí. Host Ladislav 

Lahoda, prezident Společnosti pro výzkum 
historického podzemí. S promítáním obrázků 
a videí. V 18.44 hodin. Vstupné 50 Kč. 

 11. 4.  Chudinkové. Koncert trampské kapely 
a jejího hosta Romana Vojtěcha, písničkáře 
s harmonikou. V 19.30 hodin. Vstupné 70 Kč.

 13. 4.  Lucerna aneb Boj o lípu. Komedie Josefa 
Dvořáka a Pavla Fialy na motivy divadelní 
hry Aloise Jiráska. Divadelní představení 
souboru DiAj. V 19 hodin. Vstupné 80 Kč.

 18. 4.  Literární hodinka Vráti Ebra na téma Praha 
(k probíhající výstavě kreseb Zdenky Ram-

bouskové) za účasti autorů a jejich hostů: 
Jan Cimický, František Dostál, Jaroslava 
Cermanová a Radko Pytlík. Literární hodinky 
vždy v 17.30 hodin. Vstupné dobrovolné. 

 18. 4.  Eduard Ingriš: Plachetnicí z Tahiti do Peru. 
Další unikátní film. V 19 hodin. Vstupné 70 Kč. 

 20. 4.  Taneční kavárna se Sparťankou. V 16 hodin. 
Vstupné 30 Kč.

 20. 4.  Literární hodinka Vráti Ebra s hosty: Jiří 
Melíšek, Jaroslav Holoubek, Zdeněk Hrabica. 
Na housle zahraje Milan Matoušek. V 17.30 h.

 25. 4.  Literární hodinka Vráti Ebra s hosty: 
Libuška Švormová, Jovan Dezort, Věnceslava 
Dezortová. V 17.30 h.

 27. 4.  Literární hodinka Vráti Ebra s dalšími hosty. 
Ukončení výstavy kreseb Zdenky Rambousko-
vé s posezením. V 17.30 h.

Výstava
1.–14. 4 . Jaro vítej! (Výstava keramiky, šperků atd.) 
16.–30.  4. Praha v kresbách Zdenky Rambouskové. 
Výstava je otevřena vždy ve všední dny 10–20 hodin, 
v sobotu v době programu.

Akce v sokolovně
 24. 4.  Staropražský kabaret aneb Frajéři 

z galérky. V 19.30 hodin. Vstupné 190 Kč.

 28. 4.  Taneční večer s lidovou písničkou 
v podání souboru Laskavec a valašské 
cimbálové muziky Kyčera. V 19 hodin. 
Vstupné 80 Kč.

Připravujeme
 2. 5.  Znám jedno krásné místo – Černovice. 

Jiří Turek, místní rodák, a Rudolf 
Křesťan, známý fejetonista představí 
město na pomezí Vysočiny a jižních Čech. 
V 18.44 hodin.

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

e-mail: ks-pruhon@volny.cz

Vážení čtenáři,
při psaní tohoto úvodníku mi slunko zalévá monitor a hřeje do zad – příroda se probouzí čím dál víc 
a my, snad pod vlivem „jarního“ rčení Kde se nelení, tam se zelení, jsme zaplnili dubnové vydání 
zpravodaje, jak jen to šlo. Je doslova nabito zprávami a informacemi. Musím  přiznat, že na všechna 
témata se místa ani nedostalo. Osobně mne nejvíc zaujal rozhovor a informace k opravě dráhy na 
lezišti Praha-Ruzyně. 

Užijte si Velikonoce ve zdraví, klidu a s úsměvem na rtech! 
Za redakční radu Pavel Maxa, předseda

2 ÚVODNÍ SLOVO



Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

v průběhu dubna nás čekají mnohé zají-
mavé akce, které jistě potěší nejen příz-
nivce sportu, ale také zábavy a poučení 
pro děti i dospělé. 
První událostí, na kterou bych vás ráda 
pozvala, je Den Země. Bude se konat 
16. dubna v areálu ZŠ Jana Wericha. Její-
mi organizátory jsou učitelé této i ostat-
ních základních a mateřských škol naší 
městské části. Součástí celodenního pro-
gramu, na němž se podílí i žáci zmiňova-
ných škol a školek, je představení nejrůz-
nějších projektů těchto zařízení v oblasti 
ekologie. Návštěvníci se dozvědí nejednu 
zajímavou informaci, která s ní nějakým 
způsobem souvisí, budou si moci ověřit 
své znalosti v soutěžích pro rodiče i děti 
nebo se seznámit s aktivitami odboru ži-
votního prostředí a dopravy. 
Pod záštitou Městské části Praha 17 se 
22. dubna uskuteční závod horských kol 
a v bikrosu s názvem King of Prague MTB 
a BMX 2012. Sportovních klání se zúčast-
ní mistr světa Jaroslav Kulhavý a vynika-
jící řepský bikrosař Lukáš Tamme, který je 
též mistrem republiky z roku 2007. Obě 
akce organizují SK handicapovaných cyk-
listů a Bikrosclub Řepy. 
Závěrem tohoto měsíce pořádáme již 
tradiční společenskou událost, Pálení 
čarodějnic. Na 30. dubna tedy srdečně 
zvu rodiče i děti. Pro návštěvníky je, jako 
vždy, připraven bohatý program plný her 
a soutěží. Děti opět dostanou špekáček 
zdarma.

Bc. Jitka Synková
redakce@repy.mepnet.cz

Pod titulkem Zastupiteli hrozí až pět let zveřej-
nilo tiskové oddělení pražské policie 27. února 
2012 následující zprávu: 
„Počátkem minulého týdne obvinil vyšetřovatel 
prvního policejního obvodu devětatřicetiletého 
zastupitele z Řep z trestného činu podvodu. Za-
stupiteli je kriminalisty kladeno za vinu, že se 
podvodně obohatil o téměř čtvrt milionu korun 
na úkor důvěřivé ženy. Té z pozice zastupitele sli-
boval, že pro ni zajistí přidělení bytu, který je ve 
vlastnictví městské části. Poškozená však netuši-
la, že zastupitel k takovému úkonu nemá v rámci 
úřadu žádnou kompetenci a že pouze zneužívá 
dobrého jména městské části ke svému osobnímu 
obohacení. Po poškozené totiž požadoval finanční 
hotovost, která měla dle jeho slov sloužit k úhradě 
dlužného nájemného, jehož zaplacení bylo pod-
mínkou k získání bytu. Zmiňovanou více než dvě-
stětisícovou částku devětatřicetiletý muž z poško-
zené vylákal v průběhu minulého roku celkem ve 
třech „splátkách“. Jakmile zjistil, že žádné další 
peníze z poškozené nevyláká, přestal s ní komuni-
kovat. Kriminalisté v rámci prošetřování zjistili, že 
podvodně vylákaný obnos obviněný použil výhrad-
ně pro svou potřebu. S největší pravděpodobnos-
tí k úhradě dluhů, na základě kterých je na jeho 
osobu vydáno několikero exekutorských příkazů. 
Za zmiňované podvodné jednání hrozí obviněné-

mu v případě odsouzení trest odnětí svobody až 
na pět let.“ 
Výše uvedená informace se týkala řepského za-
stupitele Tomáše Fanty (Sdružení za rozvoj Řep, 
SPOZ a Suverenita), který se k 7. 3. vzdal man-
dátu zastupitele. Na příštím jednání zastupi-
telstva, které se bude konat 4. dubna, složí slib 
jeho nástupce.

Stanovisko rady městské části
Rada Městské části Praha 17 se tentýž den 
(27. února) od jednání zastupitele Tomáše Fanty 
důrazně distancovala s následujícím vysvětle-
ním: 14. 2. 2012 se dostavila na Odbor správy 
obecního majetku Úřadu MČ Praha 17 občanka 
ve věci stížnosti na zmíněného zastupitele, kte-
rý od ní převzal vyšší finanční částku a slíbil, že 
jí zajistí přidělení bytu z majetku městské části. 
Městská část Praha 17 proto dne 15. 2. 2012 po-
dala v této věci trestní oznámení Policii ČR pro 
důvodné podezření ze spáchání trestného činu. 
„Jednání opozičního zastupitele Tomáše Fanty 
považujeme za neetické a neslučující se s dob-
rými mravy,“ vyjádřili se členové Rady městské 
části Praha 17 – Bc. Jitka Synková, Mgr. Bořek 
Černovský, Martin Marek, Pavel Maxa, Bc. Václav 
Krása, Mgr. Václav Soukup a Ing. Marie Vaicová.

-red-

Pravidla prodeje a pronájmu 
obecních bytů
Vážení spoluobčané,
v návaznosti na stanovisko Rady městské části Praha 17 k jednání bývalého opozičního zastu-
pitele Tomáše Fanty (Sdružení za rozvoj Řep, SPOZ a Suverenita) bych vás ráda informovala 
o všech předpisech, které se týkají jak prodeje, pronájmu a přidělení bytů z majetku městské 
části, tak i vrácených obecních bytů pro rekonstrukci.

Zásady prodeje
Zásady prodeje bytových jednotek v panelo-
vých domech z majetku MČ Praha 17 a Prová-
děcí předpis k těmto zásadám prodeje byly 
schváleny na jednání Zastupitelstva městské 
části Praha 17 dne 22. 6. 2011. 
V zásadách, vedle rozsahu, způsobu, postu-
pu a organizace prodeje, je uveden i okruh 
nabyvatelů, ocenění i platební podmínky. 
Nabídnuté byty, které nejsou prodány, zůstá-
vají ponechány pro potřeby naší městské čás-
ti. Naši občané – nájemníci tak nemusejí mít 
obavy o své bydlení, protože tyto byty jsou jim 
pronajímány za příslušnou výši nájmu. Obavy 
z vystěhování nájemníků při prodeji bytových 
jednotek do osobního vlastnictví nejsou na 
místě.
Nebytové jednotky (např. kočárkárny a atelié-
ry) zůstávají v majetku MČ Praha 17 a nejsou 
předmětem prodeje. 

Služební byty
Městská část disponuje též služebními byty, 
které rovněž zůstávají v majetku MČ Praha 17 
a jsou regulovány v souladu se Zásadami 
ukončování charakteru jako byty služební 
a jejich následný přechod na byty s nájmem 
sjednaným na dobu výkonu povolání nebo 
na dobu neurčitou.

Další předpisy
Součástí předpisů, uvedených v úvodu, jsou 
v platnosti následující předpisy:
•  Zásady postupu při pronájmu obec-

ních bytů za nájemné dle zákona 
č. 107/2006 Sb., v MČ Praha 17. Jde o byty 
pro žadatele s trvalým bydlištěm v MČ Pra-
ha 17 po dobu minimálně 3 let, který je zle-

(Pokračování na straně 4)

O čem se v poslední době mluví
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tilý a plně právně způsobilý k právním úko-
nům. Na pronájem bytů není právní nárok.

•  Pravidla výběrového řízení na pronájem 
bytů v majetku MČ Praha 17. Pravidla jsou 
určena pro výběrová řízení bytů, na kterých 
váznou pohledávky (dluhy) nebo vyžadují 
nadstandardní náklady na jejich opravu.

•  Pravidla pronájmu startovacích bytů pro 
mladé rodiny za regulované nájemné v MČ 
Praha 17. Jsou to byty, které jsou určeny na 
pomoc mladým manželům do 35 let nebo 
i jednotlivcům pečujícím o dítě, za regulova-
né nájemné po dobu 5 let. Podmínkou při-
dělení bytu je splnění příslušných kritérií.

•  Fond ústupového bydlení. Tento fond je ur-
čen pro sociálně potřebné občany s možností 
levnějšího bydlení, t.j. se sníženým nájmem, 
a to u malometrážního bytu nebo stávajícího 
bytu – ovšem ve vlastnictví MČ Praha 17. Tyto 
byty nejsou určeny k odprodeji a po dobu tr-
vání nájemní smlouvy se stávají nepřevoditel-
né na další osobu.

•  Pravidla výběrového řízení na prodej by-
tových jednotek v majetku MČ Praha 17 do 
osobního vlastnictví. Jde o vrácené byty 
městské části z bytových domů, které už jsou 
prodány. Tyto byty jsou prodávány za nejvyšší 
cenovou nabídku.

Vedle toho Městská část Praha 17 připravuje ná-
vrh osnov přidělování bytů do nájmu z majetku 

(Pokračování ze strany 3) MČ dle charakteru žádosti žadatelů a jejich 
sociálního postavení.
Všechny výše uvedené předpisy jsou uvedeny 
na webových stránkách MČ Praha 17 – www.
repy.cz (Bytová politika).

V případě problémů, nejasností či dota-
zů souvisejících s pronájmem či prodejem 
obecních bytů kontaktujte vedoucího od-
boru správy obecního majetku Bc. Jarosla-
va Červeného na telefonu: 234 683 537, 
e-mailu: cervenyj@repy.mepnet.cz nebo 
osobně v úřední dny.

Ing. Marie Vaicová,
místostarostka

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONAJÍ 4. DUBNA A 20. ČERVNA V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova čp. 1139, Praha-Řepy

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

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Schvaluje: 
•  záměr výstavby sportovního centra Na Cho-

botě;
•  postup přípravy k realizaci výstavby spor-

tovního centra Na Chobotě.

Rada MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s termínem prázdninového provozu od 9. 7. 

do 20. 7. 2012 v MŠ Socháňova, od 13. 8. do 
27. 8. v MŠ Laudova se speciálními třídami 
a od 27. 8. do 31. 8. v MŠ Pastelka. V obdo-
bí od 23. 7. do 10. 8. 2012 je provoz ma-

teřských škol z technických důvodů přerušen 
a pro nutné případy zabezpečen v  mateřských 
školách Městské části Praha 6;

•  s uzavřením dohody o poskytnutí dotace pro 
rok 2012 ve výši 500 000 Kč pro zajištění 
sociál ních služeb občanům MČ Praha Zličín 
v roce 2012; 

•  s udělením záštity projektu Praha bez před-
sudků 2012.

Schvaluje: 
•  možnost prodlužování nájemních smluv po 

přechodu nájmu bytu, uzavřených na dobu ur-
čitou 2 let od okamžiku přechodu nájmu bytu 
na žádost nájemců, kteří řádně plní povinnos-
ti vyplývající z těchto smluv, na dobu určitou 
2 roky a po uplynutí 6 let na dobu neurčitou;

•  předložené znění Výroční zprávy za rok 2011;
•  předložený Organizační řád Úřadu MČ Praha 17 

s účinností od 15. 3. 2012;
•  poskytnutí příspěvku Domovu sv. Karla Bo-

romejského ve výši 335 000 Kč na provoz 
5 zdravotních lůžek následné péče pro ob-
čany MČ Praha 17.

Bere na vědomí: 
•   vyhlášení ředitelského volna ředitelů 

základních škol a Základní umělecké školy 
Blatiny dne 7. 5. 2012;

•   důvodovou zprávu k daru pro učitele 
v souvislosti s udělením plaket J. A. Ko-
menského.

Seznámila se: 
•   s plněním rozpočtu příspěvkových organi-

zací MČ Praha 17.
Rozhodla: 
•   přezkoumání hospodaření Městské části 

Praha 17 za rok 2012 bude požadovat od 
Magistrátu hl. m. Prahy.

Bc. Eva Vernerová, 
kancelář starostky

Recese, anebo znechucení
Začátkem března se mnoho kolemjdoucích jistě podivilo „zkrášlení“ veřej-
ného prostranství mezi ulicemi Makovského a Španielova. 
Někdo již nevydržel do očí bijící bezohlednost některých majitelů psů. 
Přestože se zde totiž nachází vybavený koš s pytlíky na psí exkrementy, 
sousední travnatá plocha jimi byla poseta. Tento nechutný pohled někoho 
inspiroval natolik, že věnoval svůj čas a invenci k výrobě vlaječek, které 
příhodně glosovaly tato nadělení a svým umístěním na ně ještě více upo-
zorňovaly. Těžko říci, jestli situace tvůrce natolik pobavila, nebo již jeho 
trpělivost přetekla a on jednal. Jisté je, že tento počin některé spoluob-
čany pobavil a jiné snad i vyburcoval k nějaké změně. Možná se viníci nad 
sebou zamyslí a přidají se k většině ostatních normálních pejskařů, kteří 
po svých miláčcích vzorně uklízí. 
Nutno poznamenat, že za poslední dva roky se situace zlepšila a jen málo-
který z pejskařů si při venčení nenese sáček.  -buri-

Ukliďte si po svém psovi. Tady by někdo mohl mít piknik. Pokuta 1 000  Kč! 
Několik vzkazů z mnoha, které si na vlaječkách mohli přečíst kolemjdoucí...

Foto: -buri-
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MUDr. Jiří Nedělka (62)
•  Zastupitelem je 2. volební období (nezá-

vislý – tč. Věci veřejné).
•  Vedoucí lékař na rehabilitaci – poliklinika 

v Řepích.
•  Je ženatý, manželka je také lékařkou.
•  Má dvě děti a dvě vnoučata.
•  V Řepích žije od roku 1989.
•  Zájmy: literatura, historie faktu, turistika 

a sport

V rozhovoru, který jsme spolu vedli na pod-
zim roku 2008, jste zmínil přání, aby Řepy 
v budoucnu patřily k dobrým čtvrtím. Jak naši 
městskou část vnímáte dnes?
Myslím, že přes určité náznaky se přání moc ne-
naplnilo. Kulturní a občanská vybavenost se za 
tu dobu moc nezlepšila. Stále nám tu chybí kou-
paliště, podle průzkumů ho občané chtějí. Pod-
statně menší obce koupaliště, otevřená i krytá, 
mají. Je také problém navštívit v Řepích dobrou 
restauraci, literární kavárnu, zařízení, která re-
flektují úroveň dané lokality.

Podobné místo by mělo vzniknout v plánova-
ném sportovním centru v ulici Na Chobotě. 
Ke sportovnímu centru mám velké výhrady. Už 
jsem se na jednání zastupitelstva vyjádřil, že je 
tu riziko, že se z toho stane „černá díra“. Obec 
by měla přemýšlet ekonomicky. V době s určitý-
mi krizovými parametry by se neměla pouštět do 
riskantních velkých finančních investic, které 
nemají jasnou ekonomickou návratnost a ren-
tabilitu.
Chybí tu městský architekt, odborník, který by 
sledoval rozvoj obce. Řepy by měly mít jasnou 

futuristickou vizi, která bude 
respektovat lokalitu, klimatic-
ké a přírodní podmínky. 
Alespoň poliklinika už je opra-
vena. Je tu zdravotnický sub-
jekt na vysoké úrovni, který, 
myslím, funguje k plné spo-
kojenosti občanů. Je to ale 
hlavně díky nasazení doktorů! 
Ještě je třeba dořešit vstup 
k venkovním výtahům a hlavně 
vchodovým dveřím, které by 
večer měly fungovat na čipy, 
aby se zamezilo vstupu bezdo-
movců a dalších individuí.

Co se vám podařilo prosadit 
v minulém volebním období?
Byly to jen dílčí úspěchy. To, co 
jsme navrhovali, bylo vládnou-
cí koalicí často odmítnuto. 
Jednou z absurdit bylo vlád-
noucí koalicí prosazené odpuš-
tění soudních poplatků skupině 
„budovatelů“ zvířecího krema-
toria ve výši cca 100 000 Kč – za 
prohraný soudní spor s měst-
skou částí. Toto považuji za vr-
cholně neekonomický přístup.
A teď vlastně není žádná fun-
gující opozice, která by vedení 
obce vedla k tomu, aby bylo 

uvážlivé a bylo prozíravé k respektování vůle ob-
čanů, což je vidět i na jednání zastupitelstva.

Scházíte se s opozičními zastupiteli a plánuje-
te své kroky?
To ne. Spíše komunikujeme e-mailem. A já jsem 
velice odborně vytížený, jsem navíc členem vý-
boru odborné společnosti, členem rady Sdruže-
ní ambulantních specialistů a dalších institucí. 
Publikuju, přednáším na kongresech u nás i v za-
hraničí. V tomto roce plánujeme jednu přednáš-
ku na konferenci v Kolumbii. Bude to zhodnocení 
aplikace nejnovějších léčebných postupů, které 
s mým synem Tomášem provádíme na našem Od-
dělení pro léčebnou rehabilitaci a léčbu bolesti. 
 

Otázky pro zastupitele 
MUDr. Jiřího Nedělku

S čím se na vás lidé nejčastěji obracejí?
Například se na mne obrací část občanů z loka-
lity na Fialce, která má výhrady proti umístění 
hřiště ve vnitrobloku. Nelíbí se jim, že budou 
mít za plotem hřiště a záměr vybudovat ho tam 
s nimi nikdo nekonzultoval. Přitom je krásné 
hřiště, které zřídil magistrát, přímo na Fialce.
Další hřiště je v Opukové ulici. Další stížnosti 
jsou na to, že ze strany obce nebyly vytvořeny 
zákazy vjezdu motorových vozidel do oblasti re-
kreační zóny Fialky, tak se zde prohání čtyřkolky, 
motorky mezi matkami s kočárky, je otázka času, 
kdy se přihodí nějaké neštěstí. Starší občané se 
na mne obracejí kvůli bezpečnosti. Chtěli by, aby 
v ulicích byla více vidět policie.

Proč jste kandidoval za Věci veřejné?
Bylo mi to nabídnuto. Kandidoval jsem ale sa-
mozřejmě jako naprosto nezávislá osoba. Apo-
litičnost považuju za základní a nejdůležitější. 
K politickým stranám mám výhrady, mám pocit, 
že ke konsensu jsou schopny dojít jen na zákla-
dě osobního zájmu. Ztrácí se zájem na tom, že 
tento stát má prosperovat na základě tradičních 
společenských hodnot. Měli bychom se inspiro-
vat 1. republikou, kdy se tyto hodnoty ctily. Byli 
jsme elitní demokratický stát na všech úrovních. 
Nejsme schopni navázat na tradice. 
Bohužel nikdo z vládních představitelů národu 
neřekne: „Tato doba má určité znaky krize, ale 
vláda a prezident udělají všechno pro to, aby její 
dopad na obyvatele byl co nejmenší.“ Bohužel 
lidem neřeknou: „Žijte normálně, ale moc ne-
plýtvejte a nezadlužujte se! To je nejlepší způ-
sob, jak se k této krizi postavit.“ Už Tomáš Baťa 
se vyjadřoval v tom smyslu, že krize ekonomická 
je hlavně krizí morální.

V ordinaci vidíte, jak se negativní naladění 
mysli promítá do tělesných obtíží.
Ano. To spolu jednoznačně souvisí. Lidé, kteří 
žijí ve stresu a chybí jim optimistická motivace, 
často „utíkají do bolesti“, mají deprese. 

Působíte na své pacienty velmi pozitivně… 
Padesát až šedesát procent pacientů má psycho-
somatické potíže. Člověk cítí, že když jim chce 
pomáhat, musí je motivovat - předat jim určitou 
jiskru, pomoci jim nalézt cestu z jejich obtížné, 
třeba rodinné, situace. Když si lidé dokážou 
srovnat žebříček hodnot, přestanou se trápit 
podružnými věcmi.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

To ale asi není vinou vedení městské části.
Je třeba vytvořit podmínky. Tragédií je smrt 
pana doktora Hofbauera, který připravoval vel-
mi zajímavý projekt na Slánské – měly tam být 
exkluzívní byty, brazilská restaurace, parková 
úprava. Projekt v ulici Makovského lze považovat 
jen za dílčí náhradu.

Můžete upřesnit, jakou občanskou vybavenost 
jste měl na mysli? 
Myslím, že nám tu chybí zóna, kde by se lidé se-
tkávali, kde by odpočívali, mohli si zajezdit na 
kole, kde by byly další služby. Jakýsi areál zdra-
ví. Inspiraci je možno hledat v civilizovaném 
světě, ve Vídni je to třeba Donau Insel.

Foto: -akraj-
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Kontejnery nezmizí
Také v letošním roce budou pravidelně velkoobjemové 
kontejnery (VOK) přistavovány na známá místa. Přestože 
se v rozpočtu projevily změny financování tohoto projektu Magistrátem 
hl. m. Prahy a došlo ke snížení dotací, nijak výrazně bychom je pocítit 
neměli. V roce 2011 bylo přistavováno celkem 175 kontejnerů, na první 
pololetí roku 2012 je zatím schváleno 75 kusů. Budou na jednotlivá místa 
doplňovány v počtu šesti kusů, dokud kapacita všech nebude naplněna. 
S přistavováním se začne vždy ve čtvrtek od 6 do 14 hodin a měly by tam 
zůstat do soboty. Je však možné, že dojde k jejich zaplnění i dříve.
„V letošním roce byla v rozpočtu Městské části Praha 17 vyčleněna na vel-
koobjemové kontejnery částka 550 000 Kč,“ doplnil informaci místosta-
rosta Martin Marek.

VOK v 1. pololetí 2012
• Křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu a U Boroviček: 31. 5.
• Křižovatka ul. K Trninám a Laudova – parkoviště: 5. 4., 28. 6.
• Parkoviště u prodejny Bílý beránek – ul. Šímova: 21. 6.
• Parkoviště v ul. Drahoňovského: 14. 6.
• Parkoviště v ul. Na Moklině (restaurace U hasiče): 26. 4.
• Parkoviště u prodejny Penny (Žalanského – Hofbauerova): 10. 5.

-redo-

Adresy sběrných dvorů
• Praha 5-Košíře, ul. Klikatá 1238/90 c, tel.: 731 663 582
• Praha 6-Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 284 098 906
Provoz: Po–Pá od 8.30 do 18 hodin (v době letního času), v sobotu od 
8.30 do 15 hodin.

Tak trochu zázrak!
V oblasti mezi ulicemi Reinerova a K Mostku a dále směrem k zahrádkář-
ským koloniím je honitba, kterou spravuje Myslivecké sdružení Praha 5- 
-Zličín . Občas tu bývá k zahlédnutí stádo srnek, které tu žije. V místech 
honitby jsou i zajíci. 
Srnčí zvěř je nejzranitelnější v období vrhu mláďat, což je v květnu až červ-
nu. Srna je březí asi 40 týdnů, vrhá jedno až tři srnčata, která se úplně osa-
mostatní po roce života. Proto bychom vás chtěli požádat, i za Myslivecké 
sdružení Praha 5-Zličín, které se o honitbu stará, o ohleduplné chování. 
Zvláště prosíme pejskaře, kteří místo navštěvují, aby zde nenechávali psy 
volně pobíhat. V minulosti se bohužel vyskytly i případy roztrhaných mlá-
ďat. 
Svým způsobem je to tak trochu zázrak, že tu s námi jsou tato plachá zví-
řata ochotna zůstávat...

Bc. Eva Soukupová, 
odbor životního prostředí a dopravy

To mi hlava nebere!
Žijí v Řepích negramotní? To snad 
ne. Ignoranti? Pravděpodobně 
ano. Jak jinak vysvětlit červené 
nádoby s posypovým materiá-
lem viditelně označené nápisem 
a logem městské části přeplněné 
směsným odpadem? „To mi hlava 
nebere,“ okomentoval místosta-
rosta Martin Marek podobnou 
nádobu přetékající odpadem ve 
Vondroušově ulici. 
Stejný „osud“ potkávají speciální 
červené kontejnery na elektro-
odpad a také třeba odpadkové 
koše pasáží v Makovského ulici. 
Přitom by stačilo jen pár kroků 
navíc...

-red- Foto: Martin Marek

Čištění komunikací
Jarní a podzimní čištění komunikací bude probíhat v době od 8 do 
15 hodin, bude vyznačeno dopravními značkami B28 s podtabulkou 
E13 – vyznačení času. Tyto značky budou umístěny na komunikacích 
minimálně týden předem. Zákaz zastavení platí i pro parkovací zálivy! 

30. 4. + 11. 9. 2012: ulice Hofbauerova, Žufanova, Španielova, Bendova, 
Bazovského v úseku Makovského – Slánská.

 2. 5. + 12. 9.:  Galandova, Makovského v úseku Skuteckého – Na Chobo-
tě – obě strany.

 3. 5. + 13. 9.:  Drahoňovského, Vondroušova, Socháňova.
 4. 5. + 14. 9.:  Skuteckého včetně zálivů, Nevanova, Zrzavého, Laudova.
 7. 5. + 17. 9.:  Šímova v úseku (Makovského – Mrkvičkova), Brunnerova, 

K Trninám, Na Fialce I, Na Fialce II.
 9. 5. + 18. 9.:  2x parkoviště Na Moklině.
10. 5. + 19. 9.:  parkoviště Žufanova (jih), parkoviště Žufanova (západ), 

parkoviště Hofbauerova (sever).
11. 5. + 20. 9.:  3x parkoviště  Galandova, 2x parkoviště  Galandova, par-

koviště  Makovského.
14. 5. + 21. 9.:  parkoviště Drahoňovského (jih), parkoviště Drahoňovské-

ho (sever). 
15. 5. + 24. 9.:  Jiránkova, parkoviště Jiránkova (sever), parkoviště Jirán-

kova (jih). 
16. 5. + 25. 9.:  Reinerova + parkoviště Šimonova.
15. 5. + 24. 9.:  parkoviště Bazovského.
17. 5. + 26. 9.:  Nevanova – více parkovišť. 
18. 5. + 27. 9.:  parkoviště Šímova (východ), parkoviště Šímova, parkoviště 

Šímova (západ).
Informace o čištění komunikací, včetně situačních plánků, jsou též uve-
řejněny na webových stránkách Městské části Praha 17 – www.repy.cz a na 
úřední desce. 

Eva Šupolíková,
odbor životního prostředí a dopravy

Zveme vás na

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
neregistrovaných hráčů

O pohár starostky Městské části Praha 17 
sobota 19. května 2012

hřiště u řepské sokolovny, ul. Na Chobotě 125

Registrace týmů: 9.30–9.45 hodin
Slavnostní výkop v 10 hodin

Tříčlenné týmy mohou být i smíšené. Hraje se na hřišti s antukovým 
povrchem, k dispozici šatny, sprchy, občerstvení. 

Zúčastnit se mohou všichni, kdo si chtějí zasportovat a pobavit se! 
Pro účastníky turnaje bude opět zdarma šunkové koleno. 

Přihlášky zasílejte do 16. 5. 2012 na adresu: 
Jan Kechner, Všehrdova 21/435, 118 00 Praha 1 

nebo e-mail: ferklova.petra@centrum.cz. 
Informace: 257 316 929, 603 438 053.
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Hledáme aktivní 
maminky!

Mateřské centrum Řepík hledá aktivní maminky, které pomohou 
s vedením kroužků. Info na tel.: 732 403 101 nebo u lektorek. 
Adresa: Bendova 1121/5, Praha-Řepy (v budově Centra sociálně 
zdravotních služeb, mezi mateřskými školami Bendova a Pastelka). 

www.mc-repik.webnode.cz

• Byl jsem vždy proti privatizaci městských bytů a jsem rád, že konečně 
dochází na má slova. Že i někteří zastupitelé pochopili, že zbavovat se ma-
jetku je hloupé a krátkodobé. Držím palce, ať se již žádný další majetek 
neprodává a výnosy z nájemného slouží nám všem. Radek D.

• Dovoluji si s ukončením prodeje bytů ve vlastnictví městské části ne-
souhlasit. Ano, beru jako křivdu, že je mi upřeno právo odkoupit si byt, 
kde bydlím již 25 let a do jeho zařízení a údržby jsem už i já vydala nema-
lé náklady. Nevím, jak to dělají na jiných městských úřadech v Praze, kde 
bylo z bytového fondu prodáno téměř 90 procent. Nevím, jak se rozpočet 
sestavuje. Byla jsem přesvědčena, že lidé, kteří se do zastupitelstev hlásí, 
by si s tím měli poradit, a hlavně, že by měli všem občanům měřit stejným 
metrem... Alena K.

• Skutečně se mi nelíbí situace, kdy byly domy opraveny z prostředků 
všech a nyní tyto byty mají být privatizovány. Chci věřit, že městská část 
neprodá svůj majetek, který přináší zisk. V neposlední řadě je tu otázka, 
jak majitelé se svými byty naloží...  Olga V.

• Rozhodnutí o pozastavení dalšího prodeje bytů je jistě nepopulární, ale 
naprosto oprávněné, pokud zastupitelstvo koncipuje rozumný dlouhodo-
bý rozvoj Řep.  Největším výdajem příštího roku je vnitřní správa (39,8 %). 
Je možné někde zjistit podrobnější informace o tomto výdaji? Zajímalo by 
mne, jak smysluplně je tato investice koncipována.  Jiří K.

Vážení čtenáři, v minulém vydání Řepské sedmnáctky jsme vás spolu s rad-
ním Bc. Václavem Krásou vyzvali, abyste vyjádřili svůj názor na další privati-
zaci obecních bytů. Děkuji všem, kteří jste nám již svoje připomínky poslali 
(cernovskyb@repy.mepnet.cz). Na vaše názory a dotazy budeme postupně 
reagovat v dalších vydáních zpravodaje.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Prodávat obecní byty, 
nebo neprodávat?

Čtenářky roku
Od loňska knihovna v Řepích pravidelně hodnotí své 
nejpilnější čtenáře. Nejlepším se stává ten, který 
v uplynulém roce přečetl nejvíce knih půjčených v naší knihovně.
V oddělení pro dospělé tuto soutěž letos vyhrála paní Jitka Lindová, která 
za rok 2011 přečetla 304 půjčené knihy. V dětském oddělení byla nejpilněj-
ší čtenářkou Leonka Průšová s 67 přečtenými tituly.
Oběma čtenářkám gratulujeme! V březnu, který je „měsícem čtenářů“, 
byla oběma výherkyním předána dárková poukázka na nákup knih v hod-
notě 500 Kč.

Alena Hejhalová, vedoucí místní knihovny

Poděkování
Je mi potěšením poděkovat ve zpravodaji paní Veronice Kouřimské z Odbo-
ru správy obecního majetku Úřadu městské části Praha 17, která se posta-
rala o rychlý a hladký převod mého bytu v Makovského ulici do osobního 
vlastnictví. 
Vše bylo výborně připraveno také správní firmou Optimis, včetně okamži-
tého vrácení přeplatku nájemného. Můj velký dík patří také provozní tech-
ničce paní Tamaře Veselé, která vždy ochotně a bez odkladu zařídila opravy 
závad v bytě, které se během 25 let vyskytly.
Řepy již nejsou jednolitá šeď paneláků, zkrásněly nám do jasných barev, 
zeleně. Moc mne ale mrzí stále se vyskytující vandalství (jistě tupých moz-
ků), nejen na ulicích, ale i v domech. V. S.

Nový život 
pro staré šaty
Rádi bychom vám poděkovali za podporu projektu POTEX sběrné kon-
tejnery a kooperaci v uplynulém roce. Díky naší spolupráci neskonči-
lo za loňský rok ve směsném odpadu téměř 1 500 000 tun použitého 
textilu z celé Prahy a blízkého okolí. Společně jsme tak tomuto tex-
tilu dali „další život“! Ráda bych vás tímto informovala o ustanovení 
speciální úklidové a kontrolní čety projektu POTEX. Nadále také fun-
gují naše kontakty – telefon uvedený na kontejnerech – 739 495 757 
a e-mail: annabezdomnikova@potex.cz.

Lenka Jachninová, generální ředitelka POTEX

Kontejner na použitý textil (před ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici)

Foto: -akraj-

Občanské sdružení Martin zve seniory
Přijďte si s námi vyrobit velikonoční dekorace, namalovat vajíčka, posedět  
a popovídat. Velikonoční tvoření se koná 3. 4. od 12 hodin ve společenské 
místnosti Domu s pečovatelskou službou ve Zličíně, Křivatcova 416.
Těšíme se na vás!
 Občanské sdružení Martin
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Dopis starostce
Přečetla jsem si Vaše „Slovo starostky“ v úno-
rové Řepské sedmnáctce. Týká se Vaší reakce na 
dotazy ohledně plánované 1. etapy rekonstrukce 
Letiště Praha-Ruzyně. Z Vašich informací je zřej-
mé, že naprosto opomíjíte fakt, že ne všechny 
části Řep jsou postiženy provozem letadel. Ne-
rozlišujete také, že některé části jsou postiženy 
více a jiné méně.
Provoz letiště se z 99 % týká starých horních 
Řep. Postižená lokalita je území ohraničené 
ulicemi: Karlovarská silnice, U Boroviček, Slán-
skou silnicí. Nejvíce postiženi jsou obyvatelé 
ulic: Selských baterií, Opuková, Hořovského, 
Krolmusova, Ke Kulturnímu domu, Třanovského, 
Čistovická, Doubravínova. Finanční kompenzaci 
poskytuje letiště za nepříjemnosti, hlavně hluk, 

Děkuji za názor
Vážená paní Tomková,
z mé pozice starostky vyplývá každodenní styk 
s občany naší městské části, kteří se na mne ob-
racejí se svými názory a požadavky. Z tohoto dů-
vodu mohu zodpovědně uvést, že na stejné pro-
blémy mají obyvatelé Řep názory různé a často 
úplně odlišné.
Rovněž důsledky provozu letadel nad naší měst-
skou částí nevnímají občané stejně – někteří 
provoz letadel absolutně odmítají („proč létají 
zrovna přes nás, ať si létají jinudy“), jiní situaci 
komentují shovívavě („dráha se přece opravit 
musí“), dalším je to jedno a někteří se dokonce 
na tuto dobu těší. Možná vás překvapí, že tyto 
rozdílné názory nijak nesouvisejí se vzdáleností 
jejich bydliště od leteckého koridoru. 
Nad oblastí, kterou uvádíte, je veden koridor 
pro přistání – ale nezmiňujete další lokality, 
které jsou hlukem z přistávajících letadel rovněž 
zasaženy více než jiné – například ulice Na Fial-
ce I., Na Fialce II, Mrkvičkova, K Trninám a další. 
Přes jinou oblast Řep v době oprav letadla zase 
vzlétají... Neodvažuji se tedy souhlasit s Vaším 

tvrzením, že ve více než 99 % se provoz letadel 
týká horních starých Řep. 
Na tom, že se naše městská část rozkládá v blíz-
kosti letiště, nic nezměníme. Starousedlíci vědí, 
že za dobu jeho existence narostl letecký pro-
voz mnohonásobně. Jenže to také nemůžeme 
ovlivnit. Blízkost letiště oceníme v okamžiku, 
kdy máme v plánu cestovat letadlem, ale zlobí 
nás v době nezbytné opravy dráhy. Pokud neu-
važujeme o řešení zásadním, a to že změníme 
bydliště, pak se domnívám, že východisko z této 
situace neexistuje. 
Jsem přesvědčena, že dosavadní rozhodnutí ve-
dení Městské části Praha 17 o směřování finanč-
ních prostředků, které jsme obdrželi od Letiště 
Praha, a. s., byla rozumná a smysluplná. Zároveň 

však chápu, že názor některých obyvatel naší 
městské části na vynaložení těchto prostředků 
může být nesouhlasný. Věřte, že žádným roz-
hodnutím se nezavděčíme všem našim občanům. 
V plánu máme rekonstrukci zahrady u Mateřské 
školy Opuková, jež je v lokalitě, kterou zmiňu-
jete, na opravu komunikací v horních starých 
Řepích jsme v rozpočtu pro tento rok vyčlenili 
1 milion korun.
Vedení městské části několikrát jednalo se zá-
stupci Letiště Praha, a. s., o problémech, které 
generální oprava letištní dráhy obyvatelům Řep 
přinese. Jednání byla složitá, nakonec se nám 
podařil dílčí úspěch – prodloužení „bezletové 
doby“ nočního klidu. Během druhé fáze opravy 
od 30. května do 8. srpna bude vedlejší dráha 
uzavřena od 23 do 6 hodin pro přistání a v době 
od 24 do 6 hodin rovněž pro vzlety. Zástupci Le-
tiště Praha, a. s. nám byla také přislíbena vyšší 
finanční kompenzace z programu Dobré soused-
ství. 
Chtěla bych Vám, paní Tomková, poděkovat za 
tipy na opravy chodníků, které jste mi zaslala – 
budeme je v budoucnu řešit.

Bc. Jitka Synková,
starostka Městské části Praha 17

spad a tlakové vlny. Proto za naprosto nevhod-
nou považuji Vaši úvahu o použití těchto pro-
středků mj. na pobyty dětí v zahraničí. Ve „Slově 
starostky“ vyzýváte občany, aby Vám dali tipy na 
využití prostředků. Tak tedy tady je jich několik:
V uvedené postižené lokalitě je mnoho ulic, kde 
povrch chodníků je spíše záplatou na záplatu. 
Obyvatelé Řep by jistě ocenili rekonstrukci spoj-
ky („esíčka“) mezi Čistovickou ul. a Karlovar-
skou silnicí. Je to přístupová cesta ke konečné 
tramvaje číslo 22. Tato spojka je neosvětlená, 
tvoří se na ní obrovské kaluže. Cesta pokračuje 

chodníkem k semaforu přes Karlovarskou silnici 
k tramvajové zastávce. Tento chodník je často 
neudržovaný, jeho povrch poničený. Platí o něm 
to, co o spojce mezi Čistovickou ul. a Karlovar-
skou silnicí.
Finanční příspěvky na opravy střech, či jejich re-
konstrukci, by byly vhodným použitím kompen-
začních prostředků. Pokud není možné finance 
rozdělit přímo, uvítali bychom třeba zaplacení 
odvozu odpadu. Po letech, která uběhla od vý-
měny oken, je třeba uvažovat o jejich rekon-
strukcích a výměnách. Zde by byla také vhodná 
možnost investic.
Doporučuji uvažovat o příspěvku na zdravotní 
dovolenou občanům v nejvíce postižených do-
mech. Vhodný by byl i příspěvek na kompenzační 
pomůcky, např. naslouchadla, protože dlouho-
dobý pobyt v hluku poškozuje sluch...

Jitka Tomková

Nový počítač pro policii
Slavnostního předání věcného daru (stolního počítače) místnímu od-
dělení Policie ČR v Praze-Řepích proběhlo 22. 2. 2012. Zúčastnila se 
jej starostka městské části Bc. Jitka Synková spolu s místostarosty 
Mgr. Bořkem Černovským a Martinem Markem. Za místní oddělení Poli-
cie ČR zde byl npor. Bc. Petr Herink, vedoucí oddělení, npor. Mgr. Josef 
Šlossar a prap. Barbora Prosová, inspektor místního oddělení Policie ČR 
Řepy. Nadporučík Herink uvedl: „Chtěl bych poděkovat Městské části 
Praha 17 za poskytnutí daru, stolního počítače. Přestože se vybavení 
touto technikou v poslední době hodně zlepšilo, je pro nás moderní po-
čítač stále ještě žádanou věcí. Lze na něm lépe využít možnosti někte-
rých aplikací, které jsou policií používány. Zlepší se samozřejmě i pra-
covní podmínky uživatelů, kteří s ním pracují.“ 
Nový počítač tedy nejen napomůže zvýšení efektivity administrativy na 
policejním oddělení, ale zejména zlepší spolupráci s občany.
 -redo- Starostka Bc. J. Synková a npor. Bc. P. Herink při předání nového počítače

Foto: -buri-

Foto: Mgr. Bořek Černovský
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Informace k opravě dráhy na ruzyňském letišti
Rozhovor s Ing. Jiřím Posem, ředitelem Letiště Praha, a. s.:

Jaké jsou rozměry hlavní dráhy RWY 06/24, kterou čeká rekonstrukce, 
a jak dlouhý úsek budete opravovat letos?
Hlavní dráha na Letišti Praha je dlouhá 3 715 metrů. V letošním roce bude 
zahájena generální oprava 900 metrů dlouhého úseku na západním konci 
této dráhy. Od 15. do 30. května bude zároveň provedena údržba zbýva-
jících 2 815 metrů dráhy. Od 30. května do 8. srpna 2012 pak bude hlavní 
dráha k dispozici ve zkrácené  délce 2 500 metrů.

Zveřejnili jste, že v době opravy zajistíte, aby byla v maximální možné 
míře využita zkrácená hlavní dráha. Můžete upřesnit, kolik vzletů a při-
stání bude přes den uskutečněno na této hlavní dráze a kolik vzletů 
a přistání bude vedeno přes Řepy? 
Odhadnout přesně počet vzletů z hlavní dráhy je velmi obtížné, protože to 
závisí na mnoha vnějších okolnostech, z nichž nejvýznamnější jsou směr 
a rychlost větru a možnosti pilotů akceptovat kratší dráhu. Přes tato ome-
zení odhadujeme, že až 75 % odletů se uskuteční z hlavní dráhy. Co se týká 
provozu přes Řepy, tak podle údajů 
z minulých let odhadujeme, že po 
dobu 3 měsíců první etapy generál-
ní opravy hlavní dráhy se přes Řepy 
uskuteční kolem osmnácti a půl ti-
síce přeletů. 

Jak dlouho budou trvat pravidel-
né jarní a podzimní údržby po ge-
nerální opravě? 
Po realizaci celé generální opravy 
budou pravidelné jarní a podzimní 
údržby trvat pouze tři až pět dní 
místo dosavadních dvou až tří týd-
nů, což vidím jako jeden z pozitiv-
ních přínosů opravy.

Občany naší městské části zají-
má, proč nebylo započato s touto 
opravou dříve, třeba už v březnu.
Generální opravu není možné na-
plánovat na dobu, kdy je velká 
pravděpodobnost méně příznivých 
meteorologických podmínek. Ty mohou mít negativní dopad na provoz, 
kvalitu a délku samotné opravy. Zvláště nevhodné je období s vysokou 
pravděpodobností dešťových srážek nebo s častými mlhami. Jarní počasí 
od března do dubna je výskytem mlh typické. Podle dostupných statistik je 
výskyt mlhy v měsíci březnu více než 5x častější než v květnu a 10x častější 
než v červnu. Navíc mlhy v březnu a dubnu často přetrvávají do pozdních 
dopoledních hodin. Opravovaná hlavní dráha je v současnosti jediná dráha 
na letišti Praha-Ruzyně, která je vybavená pro provoz za nízkých dohled-
ností (nižší než 550 metrů). Proto by v době opravy výskyt mlhy znamenal 
zastavení provozu letiště, který si Česká republika nemůže dovolit. Protože 
nižší kvalita stavebních prací není v případě hlavní dráhy mezinárodního 
letiště akceptovatelná, znamenalo by nevhodné počasí ve svém důsledku 
prodloužení stavebních prací, a to až o několik týdnů.

Budou v případě nepříznivých meteorologických podmínek, či z jiných 
důvodů, přes naši městskou část přistávat nebo vzlétat letadla i v době 
mezi 23. a 6. hodinou ranní?
Generální oprava je na letošní rok rozdělena do dvou fází. Během první 
fáze generální opravy v době od 15. 5. do 30. 5. 2012 bude celé letiště 
uzavřeno od půlnoci do pěti hodin ráno v souladu s dohodou s dotčenými 
městskými částmi Prahy. Během druhé fáze, která je plánovaná od 30. 5. 
do 8. 8. 2012, bude letecký provoz na vedlejší dráze, jejíž letové tratě smě-

řují nad Prahu, na noc přerušen následovně: v nočních hodinách od 23.00 
do 6.00 bude vedlejší dráha RWY 13/31 uzavřena pro přistání a v době od 
24.00 do 06.00 hodin také pro vzlety.

Bylo měření hlukového zatížení prováděno kromě Gallašovy ulice také 
jinde v horních starých Řepích, kde letadla přelétávají při přistávání 
opravdu nízko?
Ve zmiňované lokalitě staré horní Řepy je právě z těchto důvodů nainsta-
lována stacionární měřící stanice, která měří letecký hluk kontinuálně. 
Stanice se nachází v ulici Podkrkonošských tkalců, která je přímo mezi 
ulicemi Opuková a Čistovická. Dále bylo v Řepích prováděno měření mo-
bilními stanicemi, které slouží jako doplňkové měření v lokalitách, kde se 
nenachází stacionární stanice. Toto mobilní měření bylo prováděno v uli-
cích Skuteckého a Gallašova.

V jakých denních dobách, hodinách, bylo měření prováděno?
Jak již bylo řečeno, na stacionární stanici se měření provádí kontinuálně 
po celý rok v denní i noční dobu. Měření mobilními stanicemi v lokalitě 

Řepy proběhlo v souladu s metodic-
kým návodem Ministerstva zdravot-
nictví ČR po dobu nezbytně nutnou 
k naměření dostatečného přede-
psaného počtu validních záznamů 
potřebných k výpočtu výsledných 
hodnot. Tyto hodnoty byly v po-
rovnání s hygienickým limitem o 10 
až 15 dB nižší. Měření v uvedených 
termínech probíhalo kontinuálně 
po celou denní i noční dobu.
Pozn. redakce: Tabulky s výsledky 
měření zveřejníme příště. 

Kam mohou občané naší městské 
části směřovat své dotazy týkající 
se opravy dráhy a kde najdou ak-
tuální informace?
Přehledné informace o generální 
opravě hlavní dráhy najdou zájem-
ci již dnes na webových stránkách 
letiště přímo v sekci s názvem Ge-
nerální oprava. Podrobnější dotazy 

mohou občané směřovat na e-mail komunikace@prg.aero, kde jim kolego-
vé zajistí odpovědi. 

Obcím nebo městským částem dotčeným provozem letiště poskytuje-
te pravidelně finanční kompenzaci. Jakou částku od vás letos obdrží 
Městská část Praha 17?
Od roku 2005 poskytlo Letiště Praha Městské části Praha 17 na projekty 
související s ochranou životního prostředí či dalšími aktivitami ve pro-
spěch Řep přes 21 mil. Kč. Více si o programech finanční podpory můžete 
přečíst na našich webových stránkách (www.prg.aero). Po dohodě s paní 
starostkou dostane městská část 350 tisíc korun na zahraniční jazykové 
pobyty žáků základních škol, které proběhnou v rámci vzdělávacího pro-
gramu „My ve světě, svět pro nás“. Další finanční prostředky v celkové 
částce 200 000 Kč jsme přislíbili na opravu MŠ Opuková. V obou těchto 
případech se jedná o příspěvek nad rámec každoroční finanční podpo-
ry. Bezmála 3 miliony korun jsou pro Řepy plánovány v rámci programu 
 ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ, který byl vyhlášen v březnu. Od září 2012 pak bude 
moci městská část a subjekty se sídlem na jejím území žádat o další pří-
spěvky z programu na podporu veřejně prospěšných činností – DOBRÉ 
SOU SEDSTVÍ. 

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Foto: Lenka Pekárková

„Po realizaci celé generální opravy dráhy budou pravidelné jarní a podzimní 
údržby trvat pouze tři až pět dní,“ říká ředitel Letiště Praha Ing. Jiří Pos.
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Vítání občánků
Také v březnu se v obřadní síni řepské radnice uskutečnilo slavnostní 
vítání občánků. Spolu s dalšími šestnácti miminky starostka Městské 
části Praha 17 Bc. Jitka Synková přivítala 1. občánka Řep roku 2012. 
Stal se jím Adam Stareček, který obdržel od Městské části Praha 17 dar 
ve výši 5 000 Kč. Jak uvedla maminka našeho prvního občánka paní Da-
rina Starečková, měl se hošíček narodit už 31. prosince loňského roku. 
Adámek se však rozhodl přijít na svět 4. ledna 2012, a tak získal řepské 
prvenství! Zda šlo o náhodu, anebo taktiku, to ví jen on sám. ☺ 
Dalšími řepskými občánky se 6. března stali: Eva Enčevová, Adriana 
Micevska, Filip Michalčík, Nikol Fišerová, Rozálie Bittmannová, Nela 
Marie Mulíčková, Kateřina Mrázková, Kateřina Skalská, Bianca Luká-
čová, Tereza a Jan Beránkovi, Vojtěch Šlachta, Marek Marass, Marek 
Mirga, Kateřina Bendová a David Gregor. Miminkům i jejich rodičům 
na oslavě moc hezky zazpívaly a zatančily děti z hudebně-pohybového 
kroužku Mateřské školy Socháňova. 
Všem našim novým občánkům přejeme do života hodně zdraví, štěstí 
a lásky! -red-

Foto: Jakub Adam Foto: Jakub Adam

Jaké jsou Řepy
Řepy – jaké jsou a jaké by mohly být: Seminář 
o tom, jak se zde bydlí, kdo tu bydlí, co je třeba 
změnit a taky o tom, zda jsou Řepy hezké a cel-
kově přívětivé. Promluví architekti Tomáš Vích 
a Milan Körner, sociolog prof. PhDr. Jiří Musil 
a psychoanalytik Michael Šebek. Vstup zdarma. 
Seminář se koná 11. dubna v 18 hodin v základ-
ní škole v Laudově ulici, Praha 17-Řepy. -red-

Svátek sousedů: 
29. května
Přijďte společně oslavit Svátek sousedů. 
Akce se bude konat v úterý 29. května od 
15 do 18 hodin na zahradě u Mateřské-
ho centra Řepík v Bendově ulici, pořádá ji 
Městská část Praha 17 ve spolupráci s Ja-
ponskou školou, řepskými ZŠ a MŠ a Cent-
rem sociálně zdravotních služeb.
Poznejte kulturní tradice Japonska! Ochut-
nejte tradiční pokrmy české i japonské ku-
chyně! Přijďte se pobavit! -red-

Foto: Jakub Adam

Prvním řepským občánkem roku 2012 se stal Adam Stareček – na sním-
ku s maminkou, tatínkem a starostkou Bc. Jitkou Synkovou. Od Městské 
části Praha 17 získal dar ve výši 5 000 Kč.

Děti musejí mít cestovní pas!
Upozorňujeme rodiče, kteří mají ve svém ces-
tovním dokladu zapsané děti, že platnost těchto 
zápisů končí dne 26. 6. 2012. Tím však nekončí 
platnost tohoto cestovního dokladu. Datum, do 
kdy je doklad platný, je uvedeno na první stra-
ně pasu. Pokud rodiče budou chtít, aby jejich 

děti vycestovaly za hranice ČR, musí mít děti 
vlastní cestovní pas. Děti nemohou cestovat do 
zahraničí na zápis v občanském průkazu rodičů!
Informace na tel.: 234 683 512 a 235 301 808.

Iva Balážová, 
odbor občansko správní

Kurzy pro ženy 
Bossu dynamic – posílení hlubokých svalů 
břišních a zádových, zlepšení svalové koordi-
nace a rovnováhy. Čt 17.30 hodin. • Zumba – 
spojuje aerobní cvičení s prvky latinsko-ame-
rických tanců na živou hudbu. Út 19 a 20 hodin 
+ Čt 19 a 20 hodin. • Kalanetika – zpevňování 
svalů bez zatěžování kloubů a bez posilova-
cích strojů. Út a Čt 18.20 + Ne 18.30 hodin. • 
Aero bik – zlepšení oběhového systému a cel-
kové kondice. Út 17.30 hodin • Step-aerobik – 
zlepšení oběhového systému a koordinace ce-
lého těla. Ne 19.15 hodin. Cena za lekci: 50 Kč.

Cvičení v Kulturním středisku Průhon
Kurzy pro děti
Základní cvičení (děti od 4 do 7 let) – získání 
pohybových dovedností, rozvoj koordinace, 
hry a soutěže na zvýšení obratnosti a rychlos-
ti. Po + Čt 16 hodin. • Aerobik s prvky gym-
nastiky (dívky od 7 do 10 let) – spojuje ae-
robní cvičení se základy gymnastiky při hudbě 
s jednoduchou choreografií. Po a Čt 15.15 ho-
din. • Pro rodiče s dětmi okolo 2 let (160 Kč 
za měsíc) – zaměřeno na stimulaci pohybo-
vého a smyslového vývoje dítěte, rozvoj řeči. 
Út 9 a 10 + Pá 9 a 10 hodin. Není-li uvedeno 
jinak, je cena 120 Kč za měsíc.

Socháňova 1220, tel. 235 313 289, www.pruhon.cz, e-mail: ks-pruhon.kulhankova@volny.cz

Slavnostní vítání občánků v budově Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského ulici je určeno pro děti do jednoho roku věku. 
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Co vás přivedlo k zájmu o náboženství?
Kromě toho, že jsem se narodil do věřící rodiny, 
jsem se na gymnáziu začal sám o náboženství 
zajímat. Myslím si, že každý člověk touží najít 
 smysl své existence a může tušit i duchovní roz-
měr svého života. Víra, jak ji chápeme v křesťan-
ství, je především vztah našeho „já“ k božskému 
„ty“. Víra je pak dialogem a současně procesem. 
Jako taková není něčím ukončeným. Proto se 
na cestu víry člověk může vydat kdykoliv, stejně 
jako z této cesty sejít. 

Věnoval jste se studiu také nějakého necírkev-
ního směru?
Na gymnáziu jsem měl v záloze architekturu, pří-
padně stavební fakultu, ale nakonec jsem se ve 
čtvrtém ročníku definitivně rozhodl pro teologii. 
V roce 1987 jsem odmaturoval a byl jsem přijat 
ke studiu teologie v Bratislavě. Pak přišla revo-
luce a v roce 1990 jsem nastoupil do Královské 
kanonie premonstrátů tady v Praze na Strahově. 
Rok jsem byl v noviciátě v Milevsku, poté jsem 
dokončil studia v Praze a absolvoval studijní po-
byt v Pasově. Po návratu do Prahy jsem se stal 
farářem nejprve ve Střešovicích, poté v Hostivici 
a nakonec jsem se dostal až sem do Řep, kde pů-
sobím již deset let.

Proč jste si vybral řád premonstrátů?
Kněz nemusí být členem nějakého řádu, ale mně 
se premonstráti líbili již dávno. Poznal jsem je 
ještě jako chlapec, když se u nás v Javornících 
premonstráti ilegálně scházeli. Zejména pan 
opat Michael Pojezdný mě oslovil svou upřímnou 
lidskostí. Na Strahově se věnuje velká péče slav-
nostní liturgii, a to byl snad další důvod, proč 
jsem se rozhodl být premonstrátem.

Při nedělní mši v kostele sv. Rodiny mě pře-
kvapila velká účast.
Slavení neděle patří bytostně ke křesťanství. 
Každou neděli si připomínáme malé Velikonoce, 
Kristovo zmrtvýchvstání. Současně je neděle 
rekapitulací prožitého týdne a nadechnutím se 
do týdne nového. Proto je nedělní bohoslužba 
navštěvována nejvíce. Část farníků chodí pravi-
delně, jiní jen někdy, když nejedou někam mimo 
Prahu. Do malého farního kostela sv. Martina se 
zdaleka nevejdeme, ale díky sestrám boromej-
kám máme v kostele sv. Rodiny skvělé zázemí. 

Velikonoce pro vás jistě mají jiný význam než 
pro laiky, s barvením vajec a pomlázkou.
O Velikonocích oslavujeme v první řadě Kristovo 
vzkříšení, ale i ty kraslice mají náboženský vý-
znam. Vajíčko je symbolem života a zmrtvých-
vstání, skrývá v sobě život. Velikonoce jsou víra, 
že život je silnější než smrt, pravda je silnější 
než lež, láska že je silnější než nenávist. Bůh 
jako Láska nedokáže na nikoho zapomenout ani 
v hrobě, a tak jej nenechá v prázdnotě smrti. 
K obrazu nadějeplných Velikonoc přispívá také 
probouzející se jarní příroda.

Nemáte pocit, že lidé zde v Čechách jsou k ná-
boženství a Bohu poněkud „hluší“?
To si nemyslím. Spíše si kladu otázku, jestli jsme 
schopni lidem na jejich tužby a hledání odpo-
vědět jako církev. K ní mohou mít lidé jistě vý-
hrady. Ona zrcadlí dějiny člověka s jeho světlými 
i stinnými stránkami. Někdy je ve společnosti 
vidět tendenci k individualismu, který může 
být následkem přehnané snahy lidi kolektivizo-
vat. Církev, která je společenstvím věřících, pak 
může být vnímána jako nadbytečná.

Domníváte se, že by pro lidi, zejména mladé, 
mohla mít přínos i jiná náboženství?
Každé náboženství by mělo být pro člověka pří-
nosem, neboť je důležitou dimenzí lidského ži-
vota a kultury. Naše evropská civilizace a kultura 
stojí na křesťanství, které má židovské kořeny. 
Mnozí mladí lidé hledají své naplnění zejména ve 
východních náboženstvích, která, dle jejich ná-
zoru, svým spiritualismem lépe odpovídají jejich 
individuálním potřebám.

Máte nějaké záliby, koníčky?
Záliby a koníčky jsou důležité v každé profesi. 
Hrát si je krásné a kreativní. Dříve jsem se vě-
noval sportu a hudbě. Momentálně jsem ve fázi, 
kdy se do sportu musím spíše nutit a stávám se 
sportovním fanouškem. Z tělesného pohybu mi 
zůstávají pravidelné procházky se psem, v zimě si 
rád zalyžuji nebo zahraji hokej, v létě jezdím na 
kole.  Díky přátelům se občas dostanu do divadla 
nebo na koncert, za což jsem vděčný. Uvědomuji 

si, že si musím hlídat vyváženost mezi tělesnou, 
duševní a duchovní oblastí, která přispívá k cel-
kové vyrovnanosti člověka.

Jaký je váš denní harmonogram?
Ráno začínám modlitbou, kterou i večer končím. 
Vlastní práci faráře Angličané nazývají „servis“. 
To jsou bohoslužby – mše, křty, svatby, pohřby 
a přípravy na ně. Dále různá setkání s lidmi, 
návštěvy, duchovní rozhovory. Část dne je vy-
plněná nezbytnými všedními záležitostmi. Další 
část věnuji studiu. Protože kněžská práce je pře-
devším práce s lidmi, je den kněze různorodý, 
dynamický a někdy i překvapivý.  

Zajímáte se také o světské akce v Řepích?
Nerad bych rozlišoval mezi církevními nebo svět-
skými akcemi. Každá akce, která slouží povzne-
sení člověka, je dobrá a je jedno, kdo ji pořádá. 
Možná nám v Řepích schází klasické náměstí, 
střed, kde by se lidé mohli sejít. S městskou částí 
a jinými organizacemi pořádáme Martinský prů-
vod, Dětský den, Živý betlém. V Domově sv. Kar-
la Boromejského se díky sestrám konají krásné 
koncerty. Možnosti spolupráce s městskou částí 
jsou otevřené a se vzájemnou důvěrou je může-
me dále rozšiřovat.

Děkuji za rozhovor.
Olga Buriánková

Neděle jsou takové malé Velikonoce
O rozšiřování svých duchovních obzorů se zajímáme spíše jen v období různých svátků. Duben se nese ve znamení jednoho z těch pro 
křesťany nejvýznamnějších. O duchovním zamýšlení a mnoha jiných věcech mluví farář R. D. Daniel Peter Janáček, OPraem, administrátor 
řepské farnosti.

Foto: -buri-

Bohoslužby 
o Velikonocích
Kostel sv. Rodiny (Žalanského)
5. 4.  Zelený čtvrtek. Začátek Velikonočního tri-

dua. Večerní mše na památku Večeře Páně, 
kostel sv. Rodiny, v 18 hodin.

6. 4.  Velký pátek. Obřady Velkého pátku, kostel 
sv. Rodiny. V 18 hodin. Křížová cesta na 
Petříně (sraz u Strahovské baziliky), ve 
21 hodin.

7. 4.  Bílá sobota. Velikonoční vigilie, kostel 
sv. Rodiny. Ve 21 hodin.  

8. 4.  Neděle zmrtvýchvstání Páně. Mše svatá, 
kostel sv. Rodiny, v 9 hodin.

9. 4.  Pondělí velikonoční. Mše svatá, kostel 
sv. Rodiny, v 9 hodin.

Kostel Panny Marie Vítězné (Bílá Hora)
5. 4.  Mše svatá na památku ustanovení Eucha-

ristie. V 17.30 hodin.
6. 4.  Pobožnost křížové cesty v ambitech – 

v 17 hodin, v 17.30 hod. bohoslužba slova.  
7. 4.  Velikonoční liturgie. V 19.30 hodin.  
8. 4.  Mše svatá. V 11 hodin.
9. 4.  Mše svatá. V 11 hodin. -redo-
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Ve středu 7. března se uskutečnilo mimořádné zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 17. Hlavním bodem programu bylo projednání záměru výstav-
by sportovního centra Na Chobotě. 
Řepy další sportovní centrum potřebují, shodli se zastupitelé. 

Jak by mohlo vypadat
Předběžný návrh sportovního centra zastupitelům představil architekt 
Ing. Pavel Holouš z firmy H. arch projekt s. r. o.
Navržený sportovní komplex zahrnuje multifunkční halu s hrací plochou 
pro házenou o rozměrech 40 x 20 metrů (44 x 24 m včetně bezpečnostních 
odstupů), světlá výška haly je 12,5 metru – mohla by se tu tedy pořádat 
volejbalová utkání na mezinárodní úrovni. Podle vyjádření architekta 
Ing. Holouše je tato hala určena pro většinu sálových sportů kromě teni-
su, který vyžaduje jiný povrch. Hala by měla být zapuštěna cca 1,5 metru 
pod úroveň terénu, je uvažováno o denním osvětlení střešními světlíky 
a částečně prosklenou boční stěnou chráněnou slunolamy proti oslnění. 
Plánované hlediště má kapacitu 540 sedících diváků, stojícím je vyhrazen 
horní ochoz nad sedadly. V plánu je také menší tělocvična s hrací plochou 
24 x 13 m. Obě haly jsou propojeny a mají vnější rozměr cca 40 x 63 m. 
Součástí komplexu je ubytovací centrum hotelového typu se šedesáti lůžky 

a restaurací, bazén o velikosti 17 x 6 m, dva venkovní kurty pro tenis, dvě 
venkovní víceúčelová hřiště a inline dráha pro bruslaře. 
Vybudování celého komplexu o rozloze 18 790 m2 by mělo stát 200 milionů 
korun. 

Proč další tělocvičny
Některé sportovní oddíly působící v Řepích jsou velmi úspěšné, jejich čle-
nové však nemohou trénovat v odpovídajících podmínkách. Stávající tělo-
cvičny v základních školách mají malé rozměry, nízké stropy, neodpovídají 
oficiálním regulím pro pořádání turnajů. A sehnat volnou tělocvičnu pro 
partu neregistrovaných sportovců? To je takřka nemožné. Mnozí proto 
cestují za sportem do  jiných městských částí. 
O vybudování sportovního centra se uvažuje již delší dobu. Už v roce 2009 
byla ustanovena komise rady městské části (všechny zápisy z jednání jsou 
k náhledu na www.repy.cz). V současnosti jsou členy Komise pro sportovní 
centrum na Chobotě zastupitelé Jaroslav Bíro - předseda, Miroslav Bartoš, 
Ivana Körberová, Martin Marek, Mgr. Václav Soukup, Bc. Jitka Synková, 
z řad občanů Václav Kreisinger, René Podrázský, Ing. Ivo Woleský, tajemni-
cí je Mgr. Naďa Zemanová.

-akraj-

Vizualizace: H. arch projekt s. r. o.
Sportovní centrum Na Chobotě

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

Klub 17
Z dubnového programu: 

6. 4. – Stolní hry, 10. 4. – Soutěž v karaoke 
(přijďte si k nám zazpívat), 11. 4. – Kytičky 
z papíru, 13. 4. – Hry na zahradě/turnaj 
v kulečníku (dle počasí), 17. 4. – Rukodělná 
dílna s čarodějnickou tematikou, 18. 4. – 
Malujeme na kameny, 20. 4. – Ubrousková 
metoda na CD, 24. 4. – Příprava Klubu 17 na 
akci „Čarodějnice“, 25. 4. – Pálení čaro-
dějnic a čarodějů (létání na koštěti, hry), 
27. 4. – Lžičky z Fimo hmoty.
 -redo-

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

Soboty dle rozpisu na www.ddmp6.cz od 14 do 18 hodin. Klub Šestka.
5. 4.  Velikonoční prázdniny v DDM – Výtvarná dílna: s sebou vyfouklá i celá 

 vejce, 8 proutků. Pro děti a mládež 6–18 let. Filmová animace. Pro děti 7–15 let. Nutno se 
dopředu přihlásit! Info: Martin Vejvoda, mv@ddmp6.cz, tel: 235 323 333. 

5. 4.,  6. 4. Velikonoční prázdniny v DDM – Prázdninový klub: pro děti a mládež 9–15 let. 
Od 8 do 16 hodin a od 10 do 16 hodin. Klub Šestka.

14. 4. Talenty v Domečku: Pěvecká soutěž (8–26 let), uzávěrka 6. 4., od 10 hodin. Sál DDM.
15. 4.  Základy práce s digitálním fotoaparátem. Informace a přihlášky v DDM. Cena 350 Kč. 

Od 9 do 17 hodin. PC učebna a studio DDM.
21. 4.  Barevný den v „DéDéeM“: keramické tvoření, stolní fotbal, šipky, workshop žonglování, 

slackline, xlider, snakeboard. Od 10 do 18 hodin. Mgr. Jana Němcová

Nabídka pro seniory
Každou středu od 28. 3. do konce května nabízíme seniorům bezplatný internetový klub. 
V PC učebně DDM, od 12.15 do 13.15 hodin (ulice U Boroviček 1, Řepy). Těšíme se na vás!
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Dětská atletická liga 2012 
Soutěž Dětská atletická liga bude na hřišti při ZŠ Jana Wericha zahá-
jena 9. května!
Pod záštitou Městské části Praha 17, ve spolupráci s touto základní školou 
i Atletikou Tábor akci již druhým rokem organizuje známý triatlonista To-
máš Slavata. Cíl je jasný: Probudit v dětech chuť sportovat a dodržovat při 
tom zákony fair play!

Termíny Dětské atletické ligy:
 9. 5.  Běžecké odpoledne
 23. 5.  Skokanské odpoledne (skok daleký)
 13. 6.  Sprintersko-překážkové odpoledne
 5. 9.  Vícebojařské odpoledne
 10. 9.  Vrhačsko-štafetové odpoledne a slavnostní vyhlášení výsledků celé 

série.
Prezentace je vždy od 15 do 15.40 hodin, zahájení v 16 hodin. Účast ve 
všech disciplínách není podmínkou.
Kategorie pro rok 2012: atletická školka – 2005 a mladší, minipřípravka – 
ročníky 2002 až 2004, přípravka – ročníky 2000 až 2001, mladší žactvo – 
ročníky 1998 až 1999, starší žactvo – ročníky 1996 až 1997.
Doprovodný program: skákací hrad, nafukovací prolézačky, občerstvení. 
Při závěrečném vyhlašování výsledků celé série se bude opět losovat 
o dvě kola značky Author!

-red-

Volejbalová pozvánka
V sobotu 21. dubna se uskuteční 5. ročník mužského volejbalového tur-
naje Memoriál Luboše a Lukáše Maršálků. Jde o přípravný turnaj mužů 
před zahájením jarní části soutěží Pražského volejbalového svazu. Akce se 
zúčastní všechna čtyři domácí družstva a zváni jsou naši tradiční soupeři 
z pražských soutěží. Turnaj proběhne na antukových hřištích za sokolov-
nou. Začátek je v 9 hodin a všichni jsou srdečně zváni. Přijďte podpořit 
domácí řepské týmy!
O našich akcích informujeme pravidelně na stránkách TJ Sokol Řepy (www.
sokolrepy.cz). Pokud máte chuť a čas na volejbal – ať už aktivně nebo jen 
pasivně – přijďte, těšíme se na vás. 

Pavel Racek, 
předseda volejbalového oddílu TJ SOKOL ŘEPY

King of Prague MTB a BMX 2012 
Řepy neděle 22. dubna 

Závod horských kol a v bikrosu

Zúčastní se mistr světa  Jaroslav Kulhavý a mistr ČR Lukáš Tamme

Bikrosový areál a okolí – ulice U Boroviček • Zahájení v 10 hodin

Pod záštitou Městské části Praha 17 pořádají 

SK handicapovaných cyklistů a Bikrosclub Řepy

www.repy.cz

Foto: Michal Červený

Mistrovství České 
republiky v BMX: 
28. dubna 

Velká cena Prahy 17 
v bikrosu: 
29. dubna 

Městská část Praha 17 
a Sbor dobrovolných hasičů Praha-Řepy

pořádají na ploše proti řepské radnici v Žalanského ulici

PÁLENÍ ČARODĚJNICPÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna 2012 v 16 hodin30. dubna 2012 v 16 hodin

* Špekáčky a limo pro děti zdarma * 

* Klacky na pečení s sebou * 

* Soutěže pro děti a tombola * 

* Vyhlášení nejlepší masky 
v kategorii dětí a dospělých! * 

Benefiční koncert 
na podporu projektu kompletní opravy 

bělohorského poutního místa

Kostel Panny Marie Vítězné
na Bílé Hoře

22. dubna v 19 hodin

Varhany: Vladimír Roubal
Zpěv:  mezzosopranistka 

Karolína Berková-Bubleová, 
stálý host opery 
Národního divadla

Fotbalový turnaj žáků
Tradiční fotbalový turnaj O pohár Prahy 17 můžete navštívit během svá-
tečního úterý 1. května.
Akce se bude konat na hřišti u ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici od 8 ho-
din. Podle pořadatele Jaroslava Chudomského budou o pohár bojovat 
mužstva Viktoria Žižkov, Vyšehrad, ČAFC, Kladno, Motorlet, Bílá Hora, Ře-
poryje, nebudou chybět ani fotbalisté TJ Sokol Řepy. 
Turnaj proběhne pod záštitou starostky Městské části Praha 17 Bc. Jitky 
Synkové. -red-
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Pozvání 
na koncerty
  3. 4. –  Koncert žáků dechového oddělení.
16. 4. –  Koncert kytarové třídy MgA. Davida Ho-

lého.
17. 4. –  Koncert klavírní třídy Eleny Zubriliny.
24. 4. –  Koncert třídy PaedDr. O. Martinovského 

(flétna, klarinet, saxofon).
Koncerty se konají v sále v 1. patře ZUŠ Blati-
ny ve Španielově ulici 1124/50, začínají vždy 
v 18 hodin. -red-

Softballový turnaj 
ligy žákyň

Kdy?  4. 5. – 6. 5. 2012
Kde?   ZŠ Jana Wericha, 

Španielova 19/1111, Řepy

Přijďte fandit a nezapomeňte bubny, 
trumpetky a píšťalky.

Městská část Praha 17, Magistrát hl. m. Prahy 
a školy MČ Praha 17 

pořádají

DEN ZEMĚ
V pondělí 16. 4. 2012 od 10 do 17 hodin 

v areálu ZŠ Jana Wericha, Španielova ulice
Můžete se těšit na: představení projektů škol a jejich úspěchů v oblasti ekologické výcho-
vy – zajímavé informace o ekologii, zeleni a cyklistice v Praze – znalostní soutěže pro rodiče 
a děti – galerii na plotě (práce dětí na ekologické téma) – ukázku elektrických kol a elektro-
skútru - představení činnosti Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 17 – 
představení činnosti Centra sociálně zdravotních služeb.

Přijďte se pobavit!
Motto: „Lidem nepatří Země, lidé patří Zemi.“

Ekotým 
ZŠ Jana Wericha
ZŠ Jana Wericha usiluje o získání titulu Ekoško-
la. Proto 23. února navštívil náš Ekotým sdruže-
ní Tereza, kde zjišťujeme informace, co všechno 
musíme pro získání titulu vykonat. Především 
musíme podniknout několik důležitých kroků. 
První už máme za sebou. Na naší škole působí 
ekotým, který tvoří žáci 7. A – musí pravidelně 
dohlížet na to, aby se škola chovala opravdu 
ekologicky. Musíme třídit odpad, šetřit vodou 
i energií a udržovat prostředí školy v čistotě. Dů-
ležité je vytvořit si plán, co je třeba ještě zlepšit. 
O naší činnosti musíme pravidelně informovat 
všechny žáky školy a spolupracovat s nimi, pro-
tože sami bychom nic nedokázali. 
Jsme rádi, že žákům naší školy není ochrana ži-
votního prostředí lhostejná a děkujeme jim za 
pomoc. A co vy? Chováte se také ekologicky?

Za ekotým
Katka Miková a Linda Krsková

Masopustní 
veselí
Tradičně jsme 22. února přišli potěšit klienty 
stacionáře i Domova sv. Karla Boromejského 
masopustním programem. 
Děti pod vedením učitelů Ščurka a Hubáčka na-
cvičily pásmo říkanek a scének se zpěvy, které se 
po staletí objevovaly v masopustních průvodech 
v Čechách i na Moravě, dívky z 8. a 9. tříd při něm 
rozdávaly kobližky. Ve stacionáři jsme si na přá-
ní klientů společně zatančili a zazpívali. Jsme 
pozváni na povelikonoční vystoupení, které při-
pomene zvyky jara a Velikonoc z dětství klientů 
Domova.
Chceme poděkovat za vstřícnost a milé přijetí 
Ing. Strakové, která nás vždy obětavě dopro-
vází a uvádí u jednotlivých klientů. Pro děti je 
vystoupení v Domově nenásilnou výukou etiky 
a empatie, za kterou děkujeme.

Za pedagogy a žáky ZŠ U Boroviček 
L. Řehořová

Dříve spolupráce mateřských a základních škol 
začínala a končila návštěvou předškolních dětí 
v první třídě. V současnosti se snažíme tuto 
spolupráci zintenzivnit.
ZŠ genpor. Františka Peřiny – pracoviště Lau-
dova připravuje pro děti z Mateřské školy Lau-
dova se speciálními třídami několikrát do roka 
divadelní představení. Návštěva předškoláků se 
neomezuje pouze na návštěvu v 1. třídách, ale je 
rozšířena i na prohlídku školy, školní knihovny 
a dalších prostor. K zápisu jdou již děti do zná-
mého prostředí. V letošním roce bychom spolu-
práci chtěli obohatit o nový prvek. Na jednom 
z pracovišť MŠ Laudova probíhá v odpoledních 
hodinách pro předškolní děti a jejich rodiče sku-
pinová příprava pro vstup do ZŠ s názvem „Edu-

kativně stimulační skupiny neboli hrátky pro před-
školáky“. Tato forma péče byla vytvořena jako 
program pro předškolní děti, především pro ty, 
které by mohly být nějakým způsobem ohroženy 
v počátcích školní výuky.  Děti si v těchto lekcích 
většinou hravou formou rozvíjejí schopnosti, 
dovednosti a funkce potřebné pro zvládnutí psa-
ní, čtení a počítání. Děti se učí a rodiče si při tom 
mohou vyzkoušet, jak s dětmi pracovat a pomá-
hat jim s učením. 
Doufáme, že se tato spolupráce osvědčí a přine-
se prospěch nejen školám, ale přispěje rovněž ke 
spokojenosti budoucích školáků a jejich rodičů.

Mgr. Alena Lucová,
ředitelka MŠ Laudova

Spolupráce se vyplatí

Upozornění: Příspěvky, které se do zpravodaje nevejdou, najdete na www.repy.cz, Řepská 
sedm náctka v rubrice Co se nevešlo do Řepské sedmnáctky.
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Příjemné setkání

Víte, že i v Řepích existuje takzvaná domácí zdravotní péče čili Home 
Care? Je poskytována v rámci Centra sociálně zdravotních služeb, jehož 
zřizovatelem je Městská část Praha 17.

Klient si může být jist, že k němu dochází 
vzdělaná odbornice. Naše zdravotní sestry 
jsou registrované, mají osvědčení pro výkon 
povolání bez lékařského dohledu, a průběž-
ně se vzdělávají. Snažíme se nabízet stále 
kvalitnější a komplexnější služby, a proto 
předáváme klientům informace o dalších 
službách Centra sociálně zdravotních slu-
žeb – nabízíme jim zapůjčení kompenzačních 
pomůcek a rovněž se zajímáme o možnosti 
poskytování sociálních dávek. V současné 
době poskytujeme péči více než 120 obča-
nům ročně.

Kdy můžeme péči poskytnout 
Domácí zdravotní péči poskytujeme na zákla-
dě indikace - předpisu praktickým lékařem. 
Lékař z lůžkového oddělení nemocnice může 
tuto péči také předepsat, maximálně však na 
dobu dvou týdnů po ukončení hospitalizace, 
než péči o klienta převezme praktický lékař. 
Zdravotní péče je indikovaná podle určitých 
pravidel a je hrazena z veřejného zdravotní-
ho pojištění na základě smluv se zdravotní-
mi pojišťovnami, pro klienta je zdarma. Roz-
sah péče vždy určuje lékař. Naše organizace 
spolupracuje zejména s praktickými lékaři 
v obvodu Prahy 17, péči poskytujeme hlavně občanům Řep a Zličína.

Jaké úkony provádíme 
Jde především o aplikace injekcí, přípravu a podávání léků, odběr biolo-
gického materiálu, aplikaci inzulínu a jeho nácvik. Měříme také hladinu 
cukru v krvi či krevní tlak a puls. Provádíme převazy ran, ošetřování sto-
mií a permanentních cévek, pohybovou terapii – nacvičujeme s klientem 
sebeobsluhu a používání kompenzačních pomůcek. Komplexně pečujeme 
o nesoběstačného nemocného a zaškolujeme rodinné příslušníky při jeho 

Foto: Jakub Adam

Oslavy pro řepské jubilanty pořádají pracovnice matriky v aule Základní 
umělecké školy Blatiny. Jde pokaždé o příjemnou událost, při níž se naši 
senioři setkají se starostkou městské části Bc. Jitkou Synkovou a užijí si 
koncertní vystoupení žáků této školy. 
Ve čtvrtek 23. února měli jubilanti i jejich doprovod mimořádnou příleži-
tost – zhlédnout vystoupení žáků, kterými se budou prezentovat v kraj-
ských soutěžích. I když se někteří potýkali s trémou, výteční byli všich-
ni účinkující. Snad největší aplaus patřil zaslouženě klavíristovi Lukáši 
Pruklovi.
Občerstvení podávané po koncertě je již tradicí, avšak teprve nedávno 
zavedly pracovnice matriky posezení při kávě. Oslavenci tak spolu mohou 
v klidu probrat všechny řepské novinky, „zaručeně pravdivé“ zprávy i za-
vzpomínat na staré časy.
Tentokrát významné životní jubileum oslavili: Blažena Bayerová, Juliana 
Bebrová, Zdeňka Havlíková, Olga Hlasová, Hedvika Slezáková Libuše Spá-
lenková, Zdeňka Svobodová, Jana Synková, Květuše Šmahová, Jaroslava 
Špálová, Marta Vintrová, Jitka Zídková a Miloslav Novotný. 

Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví a pohodu!
-red-

Domácí zdravotní péče na dosah
ošetřování. Ve spolupráci s rodinou se podílíme i na péči o klienta v po-
sledních dnech života.
Domácí zdravotní péče se neobejde bez vzájemné spolupráce zdravotních 

sester, klientů a jejich rodin, praktických 
i odborných lékařů, fyzioterapeutů, pečova-
telů, sociálních pracovníků a dalších odbor-
níků. Nejužší spolupráce je navazována s ro-
dinnými příslušníky klientů, kteří vyžadují 
vysoce náročnou ošetřovatelskou péči. Všem 
těmto lidem patří naše velké poděkování.

Příklad z praxe 
Klientka s chronickým onemocněním se 
vrátila po operaci z nemocnice jako ležící 
a velmi závislá na pomoci druhých osob. 
Před operací se staral o tuto 75letou klient-
ku manžel. Poté se necítil být kompetentní, 
proto praktická lékařka klientky požádala 
sestry domácí zdravotní péče o zajištění 
ošetřovatelské péče. Cílem bylo dosáhnout 
u klientky takové sebeobsluhy a mobility 
jako před operací a zabránit nežádoucím 
komplikacím zdravotního stavu. Navštívila 
jsem klientku a zhodnotila celkovou situa-
ci. Navrhla jsem řešení, se kterým klientka 
a její manžel souhlasili. Byli přizváni další 
pracovníci - sociální pracovnice, pečova-
telé, fyzioterapeutka, kteří se podíleli na 
zvládnutí běžných denních potřeb klientky, 
odborné péči, zajištění vhodných kompen-
začních pomůcek a odstranění technických 

bariér v bytě či zajištění žádostí o sociální příspěvky. Během následujícího 
půl roku se celkový stav klientky zlepšil na úroveň jako před operací. 

Kam se obrátit
Zájemci o Home Care se mohou obracet přímo na mne – od pondělí do 
pátku od 8 do 15.30 hodin mne zastihnou na telefonu 777 777 628. Infor-
mace poskytujeme také e-mailem: homecare@cszs.cz.

Ivana Rousková,
vrchní sestra domácí zdravotní péče

„Naše zdravotní sestry jsou registrované, mohou vyko-
návat své povolání bez lékařského dohledu,“ říká vrchní 
sestra Ivana Rousková.

Foto: -akraj-

CO VÁS ZAJÍMÁ 15



INZERCE

– REKONSTRUKCE –
BYTOVÁ JÁDRA, KOUPELNY  

BYTY, KANCELÁŘE

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

žaluzie – podlahy

žaluzie – zaměření, prodej, montáž

podlahy – pokládka plovoucích podlah

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

ž

po

tel

SERVIS EUROOKEN 
seřízení, vyčištění 

a promazání dřevěných, 
plastových a hliníkových 

oken a dveří. 
Tel.: 721 220 468

Vítězové turnaje Šachista Řepy 2012. Více foto: www.repy.cz – fotogalerie. Urputné boje sváděli mladí i ti dříve narození.

Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Šachista Řepy 2012
V sobotu 10. března se konal tradiční turnaj 
pro šachové nadšence bez rozdílu věku. Pořá-
dala jej Společnost pro obnovu řepských tradic 
ve spolupráci s Městskou částí Praha 17. 
Hlavní organizátorka Anna Baumová přišla 
s výborným nápadem: 5. ročník této soutěže se 
uskutečnil v sále řepské sokolovny. Byl tu dosta-
tek místa jak pro rekordní počet soutěžících, tak 
pro diváky. Nad šachovnicemi si tentokrát lá-
malo hlavu třiačtyřicet adeptů na titul Šachista 

Řepy 2012 – muži, ženy, mládež i děti, hráči re-
gistrovaní i amatéři. Po odborné stránce turnaj 
řídil Mgr. Jiří Bauma. 
„Těší mne, že přišlo tolik šachistů! Chválím 
si spolupráci s městskou částí,“ uvedla Anna 
Baumová a dodala: „jsem nadšená bezbariéro-
vým přístupem do sokolovny, pan Vrňák se tu 
na vozíčku mohl pohybovat úplně samostatně. 
Děkuji Majce Hallerové za pomoc při organizaci 
a také Domu dětí a mládeže U Boroviček za za-
půjčení šachovnic a hodin.“
Kdo nakonec po celodenním boji získal titul? 

V kategorii registrovaní se Šachistou Řepy 2012 
stal Milan Koyš, 2. místo obsadil Alois Dvořák, 
3. skončil Bedřich Hlaváček. V kategorii nere-
gistrovaní zvítězil Miloslav Ježek, před Davidem 
Karabou, 3. místo získal Rudolf Beran. V ka-
tegorii neregistrovaná mládež na třetím místě 
skončil Tobiáš Kout, na druhém Richard Orá-
lek, vítězný titul získal Antonín Rotter. Poháry 
a medaile vítězům předala starostka Bc. Jitka 
Synková, organizátorka Anna Baumová a zastu-
pitel MUDr. Antoine Katra.

-akraj-

Kde zněly kovadliny
Obec bez kovářů by nebyla obcí, a tak se i v Řepích kovalo a kovalo... 
Kovárny v dolní části byly hned dvě - dnes by tu mohly být pneuservisy na 
přezouvání kol u aut, tehdy se tu „obouvali“ – okovávali koně.

Kovárna U Dvořáků 
Kovárna U Dvořáků patřila s kovářstvím U Kubrů mezi nejstarší živnosti 
v obci. Její počátky sahají daleko před rok 1900. Starý mistr kovářský Voj-
těch Dvořák se svým bratrem Václavem, v duchu tradic rodinného řemes-
la, dovedl ke kovařině i svého syna Antonína Dvořáka. Ten později patřil 

Dům, kde bývala kovárna U Dvořáků (fotografie původního stavení se nedo-
chovala). V pozadí hospoda U Škopů. 

Foto: autor

Kovárna U Kubrů – snímek z roku 1924

Foto: Z archivu autora

mezi největší mistry v oboru a svůj um předal mnoha svým učňům, dnes již 
-sátiletým. Otec Václav Dvořák patřil k prvním zakladatelům místního ha-
sičského spolku. Syn Antonín Dvořák nebyl pouze kovářem, ale byl známý 
svojí všestranností i naší generaci – jako aktivní člen sboru dobrovolných 
hasičů, sportovec v Tělovýchovné jednotě Sokol, především však jako člen 
Pěvecké obce české. 

Kovářství U Kubrů
Stavení, kde později provozoval kovářskou živnost pan Kubr, patří také 
mezi nejstarší v obci. Písemnosti k tomuto gruntu se však dochovaly pouze 
od roku 1801, tehdy patřil dům panu Janu Holasovi. 

Jaroslav Hájek,
zastupitel
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• 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Hodinový manžel: zednické, úklidové práce, mytí oken, 
rekonstrukce bytů a bytových jader – Horyna. Tel.: 603 365 552

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

• Mandl, čistírna Jarka a Jarka. Zrzavého 1084, Řepy (u tunelu).
Po až Čt  7–12, 14–18, pátek  7–12.  Tel.: 721 742 625

• Prodám hrobové místo č. 160, Řepy – starý hřbitov, 
Žalanského. Tel.: 606 940 521

OSTATNÍ

• Prodám 5+1 ve Španielově ulici v OV, 3. p., za cca 3,5 mil. Kč.
 Tel.: 723 617 116

• Prodám byt 3+1, OV Řepy, Španielova ul. Tel.: 605 523 304

• Vyměním obec. 1+kk předěl. na 2+kk za větší. Tel.: 775 638 528

• Vym. obec. 3+1 Španiel. za menší ve st. lok. Tel.: 721 660 934

BYTY

Více o inzerci: tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688, redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz

• Nabízím práci hospodyně na ŽL, možné i další služby, nákup, 
vaření, hlídání, e-mail: jarkamartinko@seznam.cz
 Tel.: 604 430 440

Domov sv. Karla Boromejského 
v Praze přijme 

•  registrovanou zdravotní sestru 
do nepřetržitého provozu 

•  zkušenou účetní, která by podle 
potřeby (nemoc, dovolená, školení 
apod.) zastoupila pracovnici v účtárně. 
Příležitostná práce na dohodu. 
Podmínka: zkušenost s účetním 
programem Pohoda. 

Životopisy prosím zašlete na e-mail: 
konsolata@domovrepy.cz. Děkujeme.
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Stavební zkolaudované pozemky 
v Doksech u Kladna

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

Stavební zkolaudované pozemky 
v Buštěhradě

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

veškeré sítě, 7 min. po R7 od Prahy

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

2 150 2 150 Kč/mKč/m22

2 200 2 200 Kč/mKč/m22

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

AAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAA
PPPPPPPPPPPPNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSS ––– SSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOBBBBBBBBBBBBÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍNNNNNNNNNNNN

Hostivická 7/14, Praha 5
(12letá tradice pneuservis Chrášťany)

• Přezutí osobních, dodávkových 
a nákladních vozidel

• Prodej nových, použitých, protektorovaných 
pneu a disků na veškeré vozy

• Opravy elektronových kol
• Diagnostika vozidel, zjišťování závad 

(Škoda, Seat, VW, Audi)
• Čip tunning
• Plnění klimatizací od 350 Kč
• Čištění interiérů
• Leštění autolaků

Akční ceny přezutí:
OSOBNÍ 490 Kč
DODÁVKA + SUV 690 Kč
NÁKLADNÍ dle dohody

INFORMACE, OBJEDNÁVKY:
Tel:  602 209 123

606 888 078
e-mail: pneuverner@seznam.cz
web: www.pneuverner.cz

PRACOVNÍ DOBA:
Po–Pá  8–12, 13–18 h
So 9–13, Ne dle dohody

Kompletní správa 
nemovitostí

Specializace na účetnictví pro společenství vlastníků a bytová družstva

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

• zajišťování oprav • zajišťování právních služeb
Měsíční poplatek od 120 Kč bez DPH za bytovou jednotku!

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

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

Pavel Černý

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

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

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

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

v ceně 150 Kč

+

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

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

Restaurace Na Formance
www.smichovskaformanka.cz

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

Pivo Gambrinus z tanku
Tradiční česká kuchyně – polední menu

Nekuřácký salónek – možnost různých akcí

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

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

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

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

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

Firma Optimis spol. s r. o. je zavedenou společností působící v oblasti správy a údržby nemovitostí již od roku 1996.

Naše služby využívají společenství vlastníků i bytová družstva.

Z našich služeb vám můžeme nabídnout:
•  předpis plateb a nájemného s kontrolou úhrad a upomínání dlužníků, příprava podkladů pro soudní 

vymáhání dluhů
•  kompletní vedení účetnictví, mzdové účtárny, vyúčtování služeb, vč. zajištění odečtů a jiné 
•  zajištění veškerých oprav, revizí a odborných prohlídek domů, jejich zařízení a rozvodů, vyhotovení plánu oprav
•  zajištění služeb – úklid domu, havarijní služba, v zimním období úklid sněhu, údržba zeleně
•  provádění stavebního dozoru investora, konzultace při přípravě větších oprav či revitalizaci panelových domů

V sídle naší společnosti vás rádi přivítáme i při zcela nezávazné návštěvě.

Cenovou nabídku vám vypracujeme na základě požadovaného rozsahu naší činnosti.

Bendova 1121/5, Praha 6-Řepy, 163 00, tel. 235 300 155, fax 235 323 443

správa nemovitostí
e-mail: optimis@optimis.cz www.optimis.cz

MOTORISTÉ POZOR!
OSOBNÍ A NÁKLADNÍ 

PNEUSERVIS
AB PNEU FENCL 

VÁM NABÍZÍ:

PRODEJ PNEU ZA INTERNETOVÉ CENY

viz www.abpneu.cz
PŘI ZAKOUPENÍ PNEU U NÁS 

VÁŠ VŮZ PŘEZUJEME V AKČNÍ CENĚ
Pneu do 16" za 520 Kč s DPH

nad 16" za 580 Kč s DPH

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

VÝMĚNY OLEJŮ A BRZDOVÝCH DESTIČEK 

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

PRAHA 5-ZLIČÍN 

JSME JEDNI Z NEJLEVNĚJŠÍCH V OKOLÍ!

Máte toulavé boty? Přidejte se k nám.
Nabízíme zážitky a nové přátele. 

Pořádáme vlastivědné zájezdy po krásách 
Čech a Moravy a výlety do okolí Prahy. 

Těšíme se na vás. 
Více info na tel. 323 665 236, 774 175 552 

www.unisma.cz

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

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

Vybavte si kočárek
Užitečné a neobvyklé vychytávky

pro kočárky i děti koupíte

u fi rmy

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

Galandova 1235, Praha 17-Řepy

Chalupářský a zahradnický servis 
SEMIRAMIS

Řez ovocných stromů, 
kácení stromů horolezeckou technikou, 

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

www.chaluparskyservis.cz
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Nedávno rozví il diskuse na internetu i v mé-
diích nový telefonní operátor ve Francii, 

který nabízí neomezené volání za 20 Euro, 
tedy za cca 500 K  m sí n . V eské republice 
bychom tak výhodnou možnost hledali marn . 
V nabídkách tuzemských telefonních operáto-
r  jsou tarify s neomezeným voláním za cenu 
blížící se 3000 K  (u n kterých i více), a pokud 
se setkáte s cenou nižší, p i podrobn jším pro-
studování podmínek brzy zjistíte, že slibova-
ná „neomezenost“ je zna n  omezena po tem 
volaných ísel, možností volat pouze do jedné 
sít , asovým ohrani ením pouze na dobu mimo 
špi ku apod.

Jde to
Je pravda, že radikálnímu poklesu cen na úrove  
francouzského operátora u nás brání technické 
podmínky a velikost trhu, nicmén  prostor pro 
výrazné zlevn ní tu p ece jenom je. D kazem 
je optická kabelová sí  CenTrio, která nedáv-
no p išla na trh s novými tarify. Neomezené 
volání do všech mobilních sítí u ní po ídíte za 
999 K  m sí n , na pevné linky za 599 K  m -
sí n . A v p ípad , že tolik nevoláte, m žete si 

vybrat z dalších ješt  levn jších tarif  p izp so-
bených konkrétním pot ebám.

A bez omezení
Na rozdíl od ostatních telekomunika ních spo-
le nosti nabízejících telefonování, internet a ka-
belovou televizi, vás CenTrio nenutí po ídit si 
k telefonu další služby. A co je velmi významné, 
sí  CenTrio a její tarify je možné využít i tehdy, 
pokud máte doma (nebo v zam stnání) p ípojku 
na internet od jiného operátora. D ležitá je pou-
ze kapacita spojení, a tu dnes v tšina telekomu-
nika ních operátor  poskytuje dostate nou. 
K telefonování s Centrio nepot ebujete ani po-
íta  se sluchátky. Telefonní p ístroj je zcela 

b žný telefon. Vybrat si lze z mnoha typ  a zna-
ek v provedení stolním i bezdrátovém, s nímž 

m žete p i hovoru voln  p echázet po byt , aniž 
by vám v pohybu p ekážela š ra. Pro  rmy 
a podnikatele jsou k dispozici také nejr zn jší 
úst edny umož ující p epínání hovor  mezi po-
bo kami apod.
Snížit radikáln  výdaje za telefon a neomezovat 
se p itom v délkách a množství hovor  už je tedy 
možné i u nás.

Telefonovat neomezeně za rozumnou cenu už je 
možné i u nás.

Centrio inzerat_188x127.indd   1 2.3.2012   14:15:36
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ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
MONTÁŽ A PRODEJ ŽALUZIÍ

CHYTRÉ SUŠÁKY PRÁDLA      MALOVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE      VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

PRODEJNA: Radlická 2018/78, Praha 5

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.

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

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

  Tel.: 602 266 384, 235 316 609  

  E-mail: jirilansdorf@seznam.cz  

Příjem zakázek nepřetržitě!

Tónování autoskel 
profesionální instalace 

homologovaných (protislunečních 
a bezpečnostních) autofólií

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

10 let záruka!

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

BOTIČKY U DRÁČKA
dětská certifi kovaná obuv

* jarní kožená obuv * plavecké pomůcky
* gumovky, tenisky, bačkůrky * zdravá lahev

* doplňky ke kočárku
www.botickyudracka.cz

DÁRKOVÝ OBCHDÁRKOVÝ OBCHU° DEKDEK
VELKÝ VÝBVELKÝ VÝBĚR DÁRKOVÉHO R DÁRKOVÉHO 

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

Kde? Ve 3. podlaží OVUSU 
nad Českou spořitelnou.

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

ANGLIČTINA
pro začátečníky (i ty „věčné“)

tel.: +420 720 653 044

• Speciální a individuální přístup • Časová flexibilita 

• Příjemné prostředí • Lektorka je po studijním pobytu 

v Cambridge • Domluvte si nezávaznou info-schůzku •
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Obchod 
specializovaný 

na krmiva: 

Nutram
K9

First Mate
Arden Grange

Cibau
Trainer

Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům 
Na vybraná krmiva 

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma 

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba: 
Pondělí–Pátek 10.00–19.00, 

Sobota 9.00–12.00

SALÓNEK GIGI
Solárium • modeláž nehtů 

pedikúra (i u vás doma)
Makovského 1349 – OVUS 

(nad Českou spořitelnou)

Mobil: 773 590 878

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

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

BĚLENÍ ZUBŮ
ošetření dětí i dospělých, 

výkony v celkové narkóze, 
smlouvy s pojišťovnami

Kupon na 10% slevu 

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

733 311 747    211 141 160

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

Zdeněk Kalina
zakázkové truhlářství

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

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

mail: kalina.truhlarstvi@ seznam.cz

Ekologická likvidace vozidel
Prodej použitých pneu a disků 

a odtahová služba
Zajímavé vozy vykoupíme

Tel.: 725 680 885
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Byt 2+kk, OV, 4. NP, 46 m2. Byt má pův. jádro 

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

orientace na Z, pěkný výhled. Dům po celkové 

rekonstrukci. Zálohy 2 900 Kč + elektřina.

PRODEJ 2+kk
GALANDOVA UL.

PRODEJ. DV, přízemí, 78 m2. Nová kuch. linka vč. 

spotřebičů, plovoucí podlahy, zděné jádro, bez-

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

sprch. kout. Dům zateplen, po celk. rekonstrukci.

SLEVA 3+1/L
NEVANOVA UL.

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ
PRONÁJEM. 43 m2, po rekonstr., moderní kuch. 

linka vč. spotř. Zařízený, vestav. skříň, sprch. kout. 

Lze kočku, nelze trv. pobyt. Krásný výhled (na Z). 

Vchod na čipy. Poplatky: 2 700 Kč + elekt. + nájem

NOVINKA 2+kk,
GALANDOVA UL.

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

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

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

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

NOVINKA 2+kk
UL. ZRZAVÉHO

PRODEJ. Byt v OV, 6. NP, 43 m2 + sklep. Zděné 

jádro, plovoucí podlaha, zachovalá kuchyně. 

Plastová okna, západní orientace. Dům má nový 

výtah. Blízko MHD. Zálohy 3 000 Kč + elektřina.

NOVINKA 2+kk
UL. NA CHOBOTĚ

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

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

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

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

SLEVA 3+1/L
GALANDOVA UL.

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

a kuchyně. Koberce, vestavěná skříň. Plastová 

okna, orientace na západ. Dům po celkové re-

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

SLEVA 2+kk
UL. ZRZAVÉHO

POPTÁVKA

Garáž nebo garáž. stání
Byt 3+kk  v domě 

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

Prodáváme nejvíce 
bytů v P-17

Pronajato 
90 % nemovitostí

Prodáno 85 % bytů

Máme nízkou provizi

Servis „Vše v ceně“

Skvělé reference

Byt 3+1/L+sklep, 3. NP, Španielova ul., OV, 74 m2, 

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

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

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

  PRODÁNO

Zařízený byt 2+kk, 6. NP, Bazovského ul. Nová 

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

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

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

PRONAJATO
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