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Vážení čtenáři,

chci pojmout těchto pár řádků jinak než obvykle. Nebudu mluvit o článcích a zajímavostech. Ty si 
dokážete v časopise najít sami. Napíšu něco osobnějšího. Tento rok se mi zdá, že je změn nějak moc. 
Na Hradě prezident, ve Vatikánu papež a u nás v Řepích – celá redakce! Střídání stráží je asi přiroze-
ným vývojem. I přirozenost však nemusí být šťastná. 
Proto mi to nedá – po těch stovkách fotek a tisících řádků, které paní Šímová roky pro vás v časopise 
připravovala, jí chci za redakční radu poděkovat. Přeji si, aby nové redaktorky byly stejně tak úspěš-
né. Jak se jim to podařilo a podaří, budete hodnotit hlavně vy, čtenáři. Já myslím, že už toto číslo 
sedmnáctky ukázalo, že jsme nevybrali špatně.

Hezké čtení za redakční radu přeje Pavel Maxa

Rada MČ Praha 17 mj.
Rozhodla: 
•  že přezkoumání hospodaření MČ Praha 17 

za rok 2013 bude požadovat od Magistrátu 
hl. m. Prahy – odboru kontrolních činností.

Vzala na vědomí:
•  znění návrhu Obecně závazné vyhlášky o ome-

zujících opatřeních k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti 
s provozováním pouliční umělecké veřejné 
produkce na veřejných prostranstvích;

•  vyhlášení ředitelského volna ředitelů základ-
ních škol a Základní umělecké školy Blatiny ve 
dnech 9. 5. a 10. 5. 2013.

Schválila:
•  výše odměn vyplácených vedoucím organiza-

cí z jejich rozpočtů;
•  znění výroční zprávy Úřadu městské části 

Praha 17 za rok 2012;
•  odpisový plán Centra sociálně zdravotních 

služeb na rok 2013 dle předložené žádosti.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Zrušilo: 
•  rozpočtové provizorium Městské části Praha 17 

schválené usnesením Zastupitelstva městské 
části Praha 17 č. 17.5 ze dne 12. 12. 2012.

Schválilo:
•  finanční zdroje rozpočtu Městské části Pra-

ha 17 na rok 2013;
•  návrh rozpočtu Městské části Praha 17 na rok 

2013 v hlavní činnosti;

•  počet zaměstnanců, prostředky na platy a na 
ostatní platby na rok 2013;

•  počet zaměstnanců, prostředky na platy a na 
ostatní platby na rok 2013 v příspěvkových 
organizacích;

•  plán hospodářské činnosti Městské části Pra-
ha 17 na rok 2013;

•  návrh rozpočtového výhledu na roky 2014 
až 2018;

•  nové „Podmínky pro poskytování grantů 
v oblasti sportu, volnočasových aktivit, škol-
ství a kultury“;

•  výsledky ankety občanů z výstavy výtvarně 
architektonických návrhů soutěže „Smuteční 
síň“, pořadí návrhů: 42, 56, 41;

•  výstavbu smuteční síně;
•  „Pravidla výběrových řízení na pronájem bytů 

svěřených hlavním městem Prahou Městské 
části Praha 17.

Vzalo na vědomí:
•  výhled předpokládaných investic a velkých 

oprav na roky 2012 až 2018.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 s ohledem na 
bezprostřední sousedství vyjadřuje svůj 
nesouhlas se záměrem zřídit na pozemcích 
v sousedství Parku Na prameništi v Praze 
Zličíně tzv. „Pietní park pro zvířata chovaná 
v zájmových chovech“.

Ing. Eva Vernerová,
kancelář starostky

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 15. 5. 2013 V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17-Řepy.

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

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

lukrativní nebytové prostory s výlohou 
situovanou do otevřené pasáže.

Prostory, o celkové rozloze 81,8 m2, se nachází 
v nově zrekonstruovaném domě  
v Makovského ulici č. p. 1144.

Podrobné informace vám poskytne Odbor správy 
obecního majetku Úřadu MČ Praha 17.

Tel.: 234 683 529, 234 683 530

Městská část Praha 17 nabízí k pronájmu

Úvodní slovo
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna 2013 v 1  hodin

Městská část Praha 17, Sbor dobrovolných hasičů Praha - Řepy a Kulturní centrum Průhon
pořádají na ploše naproti řepské radnici v ulici Žalanského

Špekáček a limo 
pro děti zdarma

Soutěže a hry  
pro děti

Pruty na pečení  
s sebou

Soutěž o nejlepší 
koště

Vyhlášení nejlepší 
masky

Unikátní ohňová 
show

Vystoupení 
hudební skupiny

After párty  
pod stanem

Letošní závěrečný termín opravy hlavní dráhy na Letišti Václava Havla Praha 
je plánován na dobu od 15. května do 30. září 2013. 

V roce 2012 byla realizována 1. etapa generální opravy hlavní dráhy. Druhá etapa byla 
naplánována na rok 2013 a závěrečná třetí na rok 2014. S ohledem na tlak okolí i na technická 
doporučení k dalšímu průběhu oprav však vedení Letiště Praha rozhodlo obě etapy sloučit 
do jedné, realizované v roce 2013. K dokončení generální opravy hlavní dráhy tedy dojde 
o rok dříve. 

Další informace 
Informace o generální opravě hlavní dráhy najdou zájemci na webových stránkách letiště 
v sekci s názvem Generální oprava. Podrobnější dotazy mohou občané směřovat na 
e-mail komunikace@prg.aero. Letiště plánuje během generální opravy také pravidelné 
dny otevřených dveří v novém infocentru, které bude otevřeno ve druhé polovině dubna 
v přízemí  areálu starého letiště na adrese K Letišti 6/1019. Konkrétní termíny, kdy zde budou 
zaměstnanci letiště odpovídat na vaše dotazy, budou zveřejněny na stránkách www.prg.aero 
v sekci Generální oprava. 
Více informací najdete také v příštím vydání našeho zpravodaje.

-red-

Český statistický úřad organizuje v roce 2013 
výběrové šetření o životních podmínkách 
domácností v České republice. 
Šetření se uskuteční na území celé ČR 
v 10 127 domácnostech, které byly do projektu 
zahrnuty na základě náhodného výběru počíta-
čem. Akce bude probíhat až do 12. května 2013. 

Speciálně vyškolení tazatelé se budou proka-
zovat průkazem tazatele a příslušným pověře-
ním, které je ve spojení s občanským průkazem 
opravňuje k provedení šetření. Ve všech fázích 
zpracování je zaručena anonymita zjištěných 
údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.

-red-

Průzkum i ve vaší domácnosti?

Termín opravy hlavní dráhy  
na Letišti Václava Havla

Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou dubnové číslo Řepské 
sedm náctky s čerstvými informacemi o dění 
v naší městské části. A že jich není málo! 
Koncem února jsme s kolegy zastupiteli 
schválili rozpočet, se kterým budeme v letoš-
ním roce hospodařit. Tento rozpočet určuje, 
jakým směrem se budou ubírat investice do 
spokojeného žití nás, obyvatel Řep. Investi-
ce do budoucnosti – to znamená nejen kva-
litnější údržbu městské zeleně, komunikací, 
budov a dalších „náležitostí“ běžného života 
– ale také především investice do nadějných 
plánů a vizí. Vždyť sportovní centrum s ba-
zénem je zatím nesplněným přáním většiny 
z nás. Ano, je důležité, aby bazén byl sou-
částí celého komplexu služeb, protože jen 
tak můžeme vytvořit provoz ekonomičtější. 
Více informací o projektu Sportovního cen-
tra Na Chobotě najdete na straně 4.
Dalším důležitým momentem jednání za-
stupitelstva bylo odsouhlasení návrhu 
podmínek pro přidělování grantů. Proč 
důležitým? V minulém roce došlo na zá-
kladě rozhodnutí parlamentu ke změně 
legislativy v oblasti zdanění hazardních 
her – zejména výherních automatů. Podíl 
z daní z výherních automatů přichází přímo 
na Magistrát hl. m. Prahy, a ten s těmito 
prostředky nakládá podle svého uvážení. 
Polovinu z těchto financí poskytne měst-
ské části výhradně formou účelové dotace 
na sport, kulturu, školství a sociální oblast. 
Znamená to novou situaci v hospodaření 
obce a tím pádem i nové podmínky pro udě-
lování grantů na veřejně prospěšné účely. 
Bohužel to znamená i nárůst administrati-
vy ze strany žadatele. Odměnou budiž jasná 
pravidla pro všechny. 
Těším se, že vyhlášení grantů přispě-
je ke zkvalitnění využívání volného času 
v Řepích.

Bc. Jitka Synková

Slovo starostky
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Areál tedy získává konkrétní podobu, kte-
rou lze rozdělit na čtyři části. Prvním objek-
tem je sportovní hala s hlavní hrací plochou 
44 x 22 m, hlediště s kapacitou pro 
400 až 600  diváků a malá trénin-
ková hala standardních rozměrů 
28 x 16 metrů. Součástí sportovní ha-
ly jsou zázemí jednotlivých sportovišť 
včetně sociálních zařízení. Dalším dů-
ležitým objektem je prostor pro uby-
tování a catering. Ubytovací kapacita 
je plánovaná přibližně na 60 lůžek. 
Stravování a občerstvení zajistí pro-
voz restaurace, do budovy je včleně-
na také hlavní recepce a prostory pro 
fitness. Třetím objektem sportovního 
areálu je plavecký bazén s příslušen-
stvím a vodní plochou o rozměru, 
který splňuje přání sportuchtivých 
obyvatel Řep – takzvanou „pěta-
dvacítkou“ – 25 x 12,5 metrů. V tomto 
objektu dále najdeme wellness a sa-
mozřejmě zázemí včetně sociálního zařízení. 
Venkovní sportoviště příjemně překvapí třemi 
tenisovými kurty a třemi hřišti na beach volej-
bal. Významným adrenalinovým prvkem bude 
celoroční horolezecká stěna, pro ty nejmenší se 
vystaví dětské hřiště. 
Rozhodnutí zastupitelstva předcházela ně ko  li-

ka le tá diskuze zastupitelů, občanů, členů komi-
se rady a přizvaných odborníků. Když se podívá-
me na zápisy komise pro Sportovní centrum Na 

Chobotě, která vznikla již v roce 2009, tak zjis-
tíme, že otázky týkající se vzniku centra se stále 
točily kolem smyslu celého projektu, financí, 
rozmístění sportovišť, údržby a podobně. My-
slím, že za bezmála čtyři roky úvah a probírání 
tohoto záměru jsme dospěli ke zralému rozhod-
nutí. Ano, bude to investice většího formátu, ale 

s pevně daným rámcem 300 milionů Kč, odsou-
hlaseným řepským zastupitelstvem.
Úřad městské části také nechal vypracovat 

studii s názvem „Koncepce rozvoje 
zařízení pro trávení volného času na 
území Městské části Praha 17“, která 
analyzuje potřeby obyvatel Řep v ob-
lasti sportovních programů a volno-
časových aktivit nesportovního cha-
rakteru. Tato koncepce jednoznačně 
podporuje vznik takového zařízení, 
jakým je právě připravovaná výstav-
ba Sportovního centra Na Chobotě. 
Analýza silných a slabých stránek 
volnočasových aktivit v Řepích říká: 
„Vybudujte kvalitní zázemí pro roz-
voj sportovně-společenských aktivit 
a rozšiřte nabídku volnočasových ak-
tivit v místě bydliště pro co nejširší 
vrstvy obyvatel“.
Vážení čtenáři, jsem přesvědčena, 
že snaha o lepší život v naší městské 

části bude úspěšná a všichni se sejdeme ne-
jen u „poklepání“ na základní kámen, ale také 
u slavnostního otevření Sportovního centra 
Na Chobotě.

Bc. Jitka Synková, 
starostka

Foto: -akraj-

Zatím nepříliš hezké místo, kde by mělo sportovní centrum vyrůst.

Vizualizace Sportovního centra Na Chobotě z dílny H.arch projekt s. r. o. (vpravo supermarket a za ním sokolovna).

Sportovní centrum Na Chobotě: 
od myšlenky k realizaci 
Sportovní centrum Na Chobotě je další krok k lepší budoucnosti obyvatel Městské části Praha 17. Zastupitelstvo na svém 
únorovém zasedání schválilo rozmístění sportovišť a jednotlivých částí tohoto víceúčelového centra. 
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Odkud pocházíte a jak dlouho žijete 
v Řepích?
Narodila jsem se na Slovensku, v Košicích. Můj 
tatínek, Pražák, byl zplnomocněncem výstav-
by východoslovenských železáren. Absolvovala 
jsem tam základní školu. Po roce 1968, kdy se 
vyostřily vztahy mezi Slováky a Čechy, jsme se 
vrátili zpět do Prahy. Byla jsem ráda, v Košicích 
se mi nelíbilo.
V Řepích bydlím od roku 1989. V poslední době 
často pobýváme s manželem na chalupě. Když 
jsem byla mladší, nejezdila jsem tam ráda. Jsem 
spíše městský člověk, ráda si zajdu někam na 
kafíčko, do kina, divadla nebo na koncert. Pak 
se ale dostavila těžká nemoc, během vteřiny 
bylo všechno jinak. Překonala jsem velmi vážné 
onemocnění, opravdu jsem si „sáhla na dno“ a je 
vůbec zázrak, že jsem se z toho dostala. 

Jaké bylo vaše zaměstnání?
Od roku 1993 jsem měla svou advokátní kance-
lář. Chodila jsem domů večer v osm v devět ho-
din, na zastupitelstvu se bojovalo za privatizaci 
bytů. Ve své advokátní praxi jsem se zabývala 
občanským, rodinným a obchodním právem. 
Hodně jsem pronikla do bytové problematiky. 
Regulace nájemného bydlení probíhala v histo-
rii České republiky téměř devadesát let. Sloužila 
hlavně k ochraně nájemníků proti nepřiměřené 
výši nájemného. Vývoj nájemného bydlení po 
roce 1989 se musel transformovat na podmín-
ky tržní ekonomiky. Postupně dostávali sou-
kromníci zpět svoje domy a obce dostávaly do 
správy obecní byty. Z regulovaného nájemného 
šlo těžko bytový fond udržovat a opravovat. Na 
jedné straně bylo levné regulované nájemné 
a na straně druhé nájemné tržní. Na trhu ná-
jemného bydlení tedy docházelo k deformaci. 
V roce 2002 Ústavní soud ČR zrušil vyhlášku mi-
nisterstva financí o regulaci nájemného a teh-
dejší ústavní soudce profesor Vojtěch Cepl do 
zdůvodnění rozsudku prosadil, že stát už obce 
a vlastníky domů nemůže nutit k tomu, aby dále 
dotovali bydlení svých nájemníků. Tehdy jsem 
si uvědomila, že se nájemné bude rok od roku 
zvyšovat, a proto jsem se v této problematice 
chtěla angažovat. 

Tehdy jste se rozhodla poprvé kandidovat?
V roce 2002 jsem v Řepích kandidovala za 
SNK (Sdružení nezávislých kandidátů) a sta-
la jsem se zastupitelkou. Upozorňovala jsem 
na to, že nájemné se za pár let zvýší natolik, 

že bude stejně vysoké jako splátka úvěru. Bý-
valý starosta pan Fencl a další zastupitelé za 
ODS a ČSSD to tenkrát nechtěli pochopit. Pro-
to jsem založila Sdružení za rozvoj Řep, které 
bylo velmi akční. Členy sdružení se stali lidé, 
kteří měli zájem na privatizaci bytů a byli ta-
ké ochotni pro toto sdružení pracovat. Na naše 
mítinky do Kulturního centra Průhon chodilo 
mnoho lidí, stáli i na schodech, až do přízemí. 
V řepských novinách se tehdy psalo něco v tom 
smyslu, že Řepy obchází strašidlo privatizace... 
Prodej obecních bytů se nám nakonec podařilo 
prosadit.

Kde jste pracovala před revolucí?
Pracovala jsem v Podniku zahraničního obcho-
du. Měla jsem na starosti zdravotnictví. Třeba 
v Tripolisu, hlavním městě Libye, jsem personál-
ně obsazovala celou polikliniku – od ředitele, 
přes primáře až po údržbáře. Před rokem 1989 
u nás lidé jazyky moc dobře neuměli, takže to byl 
docela oříšek. Ale bavilo mne to. Spolupracovala 
jsem přitom s ministerstvem zdravotnictví a zís-
kala jsem tam spoustu známých. Kamarádíme se 
dodneška. Baví mne práce s lidmi, a tak jsem se 
po revoluci rozhodla, že se budu věnovat advo-
kacii. Musela jsem samozřejmě složit advokátní 
zkoušky.

Kdy jste se rozhodla studovat práva?
V dětství jsem moc vyhraněné zájmy neměla. 
Chodila jsem na střední ekonomickou školu. Již 
v průběhu studia na této škole jsem zjistila, že to 
byla špatná volba, protože mne nebavily před-
měty jako je stenografie, psaní na stroji, statis-
tika atd. Po střední škole jsem volila, zda jít na 
medicínu, nebo na práva. Už jako dítě jsem ale 
měla hrůzu z injekcí, tak jsem se rozhodla pro 
práva. Udělala jsem dobře. Ta práce mne bavila.

S jakým cílem jste před půl rokem opět 
vstoupila do řepské politiky? 
Chtěla jsem mít možnost spolurozhodovat o zá-
sadních otázkách, které se týkají dění v Řepích. 
Myslím si, že by občané naší městské části měli 
být více zapojeni do spolurozhodování. Uvedu 
příklad: Rada městské části schválila záměr vý-
stavby smuteční síně v Řepích, zorganizovala 
výstavu architektonických návrhů, aby se k nim 
občané vyjádřili. Myslím si, že to bylo špatně. 
Nejdřív si měla městská část formou ankety 
udělat průzkum, zdali občané Řep smuteční síň 
vůbec chtějí. Teprve poté se mělo rozhodnout, 

zda síň stavět, nebo ne. Osobně si myslím, že by 
se síň stavět neměla, protože je to velký luxus. 
Důstojné smuteční rozloučení se zesnulým lze 
uspořádat v Domově sv. Karla Boromejského, 
nebo máme o dvě stanice dále krematorium Mo-
tol. Peníze lze lépe investovat například do vý-
stavby domova pro seniory. 

Jenže náklady na výstavbu smuteční síně 
jsou nesrovnatelně nižší...
Myslím si, že i ty dva miliony korun jsou zbyteč-
nou investicí. Jsem také zásadně proti výstavbě 
Sportovního centra Na Chobotě, protože mám 
za to, že je koncipováno pro potřeby vrcholové-
ho sportu se zbytečně rozsáhlým zázemím, jako 
je například hotel. Je to mrhání penězi, které 
jsme získali za prodej bytů. Podle mne by stači-
lo vybudovat bazén, který by sloužil jak dětem 
ze základních a mateřských škol, tak i občanům 
Řep.

V Řepích žijete přes dvacet let. Jak vnímáte 
změny, k nimž za ta léta došlo?
Řepy získaly úplně jiný kabát. Tím, že si tu lidé 
koupili byty, začali opravovat svoje domy, zača-
li se také zajímat o předzahrádky. V tom vidím 
veliký posun. Je potřeba kladně hodnotit, že 
městská část investovala hodně finančních pro-
středků do oprav škol, školek i hřišť. Líbí se mi 
rovněž projekt Zdravé a hravé Řepy, kdy bude 
městská část opravovat pět dalších hřišť a více-
účelových sportovišť. 

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Otázky pro zastupitelku 
JUDr. Věru Havlíčkovou
Rozhovorem s JUDr. Věrou Havlíčkovou (Věci veřejné) uzavíráme seriál, v němž jsme 
vám od ledna 2011 pravidelně představovali řepské zastupitele. 

JUDr. Věra Havlíčková (57 let)
•  Zastupitelkou je podruhé.  

1.) 2002 – 2006 (SNK), 2.) od roku 2012 (VV).
•  V Řepích bydlí od roku 1989.
•  V roce 2002 založila Sdružení za rozvoj 

Řep.
•  Je vdaná, má dospělou dceru.
•  Koníčky: politika, čtení, túry 

s manželem.

Foto: Z archivu JUDr. V. Havlíčkové
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V letošním roce městská část obdržela z rozpoč-
tu hl. m. Prahy méně finančních prostředků. Do-
tace, která tvoří významnou část příjmů rozpoč-
tu městské části, byla snížena oproti roku 2012 
o 1,7 milionu Kč. 
Další propad dotací přinesla novela rozpočto-
vého určení daní, podle níž obce již neobdrží od 
státu příspěvek na školství, a městská část tak 
přišla o dalších 2,9 milionu Kč od hl. m. Prahy. 
Městská část počítá s příjmy ve výši 127 mil. Kč 
a výdaji ve výši 301 tisíc Kč. Schodek ve vý-
ši 174 milionů Kč pokryjí úspory hospodaření 
z minulých let. Městská část bude i v roce 2013 
pokračovat v realizaci plánovaných investičních 
akcí, jako jsou rekonstrukce obecních domů, 
školských budov, dětských hřišť a také opravy 
chodníků a silnic ve vlastnictví městské části. 
Rozpočtové výdaje jsou rozděleny do kapitol, 
z nichž jsou pak financovány jednotlivé činnosti 
a akce.  

Rozvoj obce: 44 milionů Kč
Do oblasti rozvoje obce je zařazeno téměř 
44 milionů Kč, z toho 43 mil. Kč bude měst-
ská část investovat především do rekonstrukcí 
obecních domů. Bude provedena rekonstrukce 
objektu v ulici Čistovická 252, oprava vzdu-
chotechniky v bytech v ul.  Jiránkova 1135-36, 
modernizace výtahů v ul. Žufanova 1112-14, 
v ul. Vondroušova 1195-98 a v ul. Žufano- 
va 1093-95. Vzniknou dvě nové ordinace pro 
lékaře v objektu Socháňova 1221, současně 
bude budova zateplena. Nadále bude probíhat 
rekonstrukce bytových jader ve volných bytech. 
Dále budou finanční prostředky čerpány na vy-
budování kontejnerových stání v ul. Nevanova 

a v ul. Galandova, dojde i k úpravě veřejného 
prostoru před ZŠ Jana Wericha. V rámci běž-
ných výdajů pořídí městská část sedmnáct kusů 
informačních (naučných) tabulí, které budou 
rozmístěny na území Řep. 

Peníze na zeleň i lavičky
Na péči o veřejnou zeleň vyčlenila městská část 
téměř 13 milionů Kč. Půjde nejen o úklid a péči 
o zeleň, ale i o nákup laviček, které budou vhod-
ně umístěny na území městské části. Zde je nut-
né se zmínit, že z částky určené na údržbu zeleně 
je vyčleněno 1,2 mil. Kč na svoz a likvidaci psích 
exkrementů. Více než 1 milion Kč bude použit 
na běžnou údržbu a opravy stávajících dětských 
hřišť.

Dětská hřiště: 11 milionů Kč
Na projekt Zdravé a hravé Řepy II vynaloží 
městská část 11 milionů Kč – budou použity na 
rekonstrukci dětských hřišť v ulicích Nevano-
va, Socháňova a Makovského a na vybudování 
víceúčelového hřiště v ul. Mrkvičkova. Městská 
část podala žádost o dotaci na spolufinancová-
ní tohoto projektu z programu OPPK (Operační 
program Praha – Konkurenceschopnost). Další 
finanční prostředky v této oblasti budou čerpá-
ny na pořízení altánu, vybudování schodů a in-
stalaci 10 fitness prvků v lesoparku (v oblasti 
mezi východním okrajem k. ú. Řepy a sídlištěm 
Řepy I.) a na rekonstrukci parku na Bílé Hoře. 

Investice do chodníků a parkovišť
Do oblasti dopravy je určeno 20 milionů Kč, a to 
nejen na běžnou údržbu silnic a chodníků, ale 
především na jejich finančně náročnější opravy. 

Půjde o opravy chodníků v ul. Augustova – Heko-
va, chodníku v ul. Bendova, rekonstrukci komu-
nikace v ul. U Boroviček, rekonstrukci vozovky 
a chodníku v ul. Řetězokovářů, výstavbu nového 
chodníku v ul. Na Chobotě, a především pak akce 
v souvislosti s rozšířením parkovacích míst na 
území městské části.

Školství: 83 milionů Kč  
Pro oblast školství je vyčleněno 83 milionů Kč, 
z toho 48 mil. Kč je určeno na rekonstrukce škol-
ských budov. V MŠ Pastelka ve Španielově ulici se 
plánuje zateplení objektu, v MŠ Socháňova mo-
dernizace výtahů a také bude zahájena příprava 
na rekonstrukci varny, kuchyňky, třídy, rampy 
a chodníku. V ZŠ genpor. Fr. Peřiny – v objektu 
Laudova – dojde k zateplení budovy, v ZŠ Jana 
Wericha k rekonstrukci elektroinstalace v budo-
vě školy a dále budou v základních školách pro-
vedeny rekonstrukce šaten. Základní umělecké 
škole Blatiny budou poskytnuty finanční pro-
středky na nákup hudebního nástroje – křídla.

Sociální oblast: 11 milionů Kč 
Do sociální oblasti půjde 11 milionů Kč. Finanč-
ní prostředky jsou určeny především příspěvkové 
organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb, 
která pečuje nejen o seniory, ale také zajišťuje 
provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Klub 17 a provoz AT poradny s AT linkou. Další fi-
nanční prostředky z tohoto rozpočtu jsou určeny 
na financování sociální péče a pomoci zdravotně 
postiženým občanům, a to formou dotace pro 
Klub občanů bezbariérového domu a také Do-
movu sv. Karla Boromejského, kde je pro potřeby 
městské části smluvně zajištěno 5 lůžek.

Rozpočet Městské části Praha 17 na rok 2013
Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo dne 27. 2. 2013 rozpočet městské části na rok 2013. 

rozvoj obce                        
27,8% 

m stská infrastruktura 
7,1% 

doprava 
7,9% 

kolství 
31,3% 

sociální oblast  
0,2% 

kultura 
16,4% 

bezpe nost 
4,3% 

hospodá ství 
0,3% 

vnit ní správa 
4,7% 

Rozpočet 2013 – kapitálové výdaje

rozvoj obce 
0,8% 
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doprava 
5,5% 

kolství  
23,9% 

sociální oblast  
7,0% 

kultura 
7,3% bezpe nost 

1,5% 

hospodá ství 
0,5% 

vnit ní správa 
41,7% 

pokladní správa 
2,3% 

Rozpočet 2013 – běžné výdaje
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Finance patří i kultuře a sportu: 
téměř 36 milionů korun
Do oblasti kultury a sportu půjde téměř 36 mi-
lionů Kč. Finanční prostředky jsou určeny pře-
devším příspěvkové organizaci Kulturní centrum 
Průhon, na vydávání časopisu Řepská sedmnáct-
ka, na činnosti, jako je vítání občánků či blaho-
přání jubilantům, a také na společenské, kulturní 
a sportovní události pořádané městskou částí. 
Z této částky je vyčleněno 25 mi lionů Kč na reali-
zaci investičních akcí, jako je rekonstrukce budovy 
Kulturního centra Průhon, oprava sálu v sokolov-
ně a na přípravné práce v souvislosti s výstavbou 
Sportovního centra Na Chobotě. Oproti minulému 
roku se zvedl objem finančních prostředků, které 
půjdou na granty v oblasti sportu, volnočasových 
aktivit, školství a kultury.

Bezpečnost a údržba Řep
Rozpočet na úseku bezpečnosti počítá s nece-
lými 9 miliony Kč, a to především na rozšíření 
městského kamerového systému na území měst-
ské části (výstavba tří kamerových stanovišť 
v ul. Nevanova 1055 a 1057 a v ul. Makovského) 
a na podíl městské části pro vybudování dohle-
dového centra na Ředitelství městské policie 
Praha 13 v případě výstavby lokálního kamero-
vého stanoviště na území městské části. 

Údržba hřbitova 
Na činnosti spojené s údržbou hřbitova, na vý-
stavbu uzavíratelných kolumbárních okének 
a na přípravné práce pro stavbu smuteční síně je 
určen 1 milion Kč.

Finance pro řepský úřad
Na vlastní správní činnost je v rozpočtu vyčleně-
no 69 milionů Kč. Z této částky je 7 mil. Kč vy-
hrazeno na financování investičních akcí. Bude 
provedena rekonstrukce terasy a fasády budovy 
úřadu, začne se též s přípravou výstavby druhé 
budovy úřadu a část finančních prostředků je 
určena na pořízení a obnovu výpočetní techniky 
v rámci úřadu. 

Pokladní správa
Poslední oblastí rozpočtu je pokladní správa 
s více než 3 miliony Kč, jejíž součástí je přede-
vším finanční rezerva na krytí nepředvídatel-
ných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb ostat-
ních kapitol. 

Plán hospodářské činnosti
Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo 
dne 27. 2. 2013 rovněž plán hospodářské čin-
nosti na rok 2013 s celkovými výnosy 84 mil. Kč 
a celkovými náklady 31 mil. Kč. Na základě těch-

to plánovaných výnosů a nákladů je za hospo-
dářskou činnost předpokládán ziskový hospo-
dářský výsledek.
Výnosy jsou tvořeny jednak předpisem nájem-
ného z bytových a nebytových prostor, dále 
příjmy z pronájmů, které vyplývají z platných 
nájemních smluv, a také ještě příjmy z dobí-
hajícího prodeje obecního majetku – byto-
vých jednotek. Náklady zahrnují finanční pro-
středky, které bude nutné vynaložit na opravy 
a údržbu bytového fondu a pronajímaného 
majetku. 

Investice od magistrátu
Mezi další akce, které budou financovány přímo 
z rozpočtu hl. m. Prahy, patří revitalizace Řep-
ského potoka, která by měla zajistit minimální 
průtok do rybníka u Domova sv. Karla Boromej-
ského a dále až do Litovického potoka. 
Další investicí bude výstavba hasičské zbrojnice 
v Řepích, městská část se bude podílet na spo-
lufinancování této akce. Ze svého rozpočtu pře-
vedla v roce 2012 do rozpočtu hl. m. Prahy část-
ku 5 milionů Kč a stejná částka bude převedena 
i v roce 2013.

Ing. Milena Michlová,
vedoucí ekonomického odboru

Státní podpora v rámci Nové zelené úsporám je 
podle zveřejněné informace určena především 
pro sociálně slabší žadatele. Podpora bude 
mít formu přímé dotace, zvýhodněného úvěru 
a případného bonusu. Zvýhodněný úvěr bude 
poskytován nad rámec přímé dotace, a je tak 
dodatečnou výhodou poskytovanou pouze so-
ciálně slabým domácnostem.
Alokace prostředků bude navržena jako po-
stupná, formou výzev k podávání žádostí pro 
jednotlivé oblasti podpory s předem defino-
vanou výší alokace, a pro různé typy příjemců 
(soukromé byty rodinné, obytné, panelová zá-
stavba, vytápění, veřejné budovy). Prostředky 
budou vypláceny po celé plánované programo-
vé období programu. Poslední výzva může být 
vyhlášena po roce 2020 na prostředky získané 
z posledních dražeb emisních povolenek.

Podporované oblasti 
Snižování energetické náročnosti stávajících 
budov jak veřejného, tak soukromého sektoru, 
výstavba budov s velmi nízkou energetickou 

náročností, výměna lokálních neekologických 
zdrojů tepla za ekologicky efektivní šetrné 
zdroje a instalace fototermických solárních 
systémů na přípravu teplé vody s možností 
podpory vytápění, podpora na zpracování od-
borného posudku a na projektovou přípravu 
pro realizaci programem podporovaných opat-
ření.

Nová realizační opatření 
Příjem žádostí proběhne v rámci výzev výhrad-
ně elektronicky, po jejich zanesení do systému 
tak bude zjevné pořadí podané žádosti a ak-
tuální stav čerpání alokace. Žadatelé, kteří 
nebudou schopni zpracovat žádost vlastními 
silami, mohou požádat o pomoc kontaktní 
centra. 
Přednost budou mít projekty komplexního za-
teplení obytných budov – podle skutečného 
rozsahu provedených opatření (výměry). Vý-
počet nenávratné podpory u soukromých bu-
dov bude odvislý od výše energetické úspory. 
Více budou podpořeny projekty, které generují 

vyšší úspory energie a CO2. Akceptované bu-
dou náklady na realizace zateplení rodinných 
domů, výstavby, výměny zdrojů na tuhá fosilní 
paliva a instalaci solárních systémů na ohřev 
teplé vody započaté po 1. lednu 2013 a v sou-
ladu s podmínkami programu Nová zelená 
úsporám. 
Nově bude podporována také výměna kot-
lů na tuhá fosilní paliva za nové zdroje tepla 
s lepšími parametry a také instalace solárních 
systémů na ohřev teplé vody. Solární systémy 
mohou být instalovány i na nezateplené bu-
dovy, protože zde dochází k úspoře energie na 
výrobu teplé užitkové vody.

Informační linka
Žadatelům o dotace z programu Nová zele-
ná úsporám je k dispozici bezplatná infor-
mační linka 800 260 500 (pondělí až pá-
tek, od 7.30 do 16 hodin) a webové stránky  
www.nova-zelenausporam.cz.

-red-

Dotace pomohou sociálně slabším
Jak jsme vás již informovali v lednovém čísle zpravodaje, Ministerstvo životního prostředí ČR 
představilo koncem minulého roku návrh programu Nová zelená úsporám. Vláda České republiky 
dne 20. 2. 2013 schválila věcný záměr tohoto programu jako jedno z prorůstových opatření.
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Velkoobjemové kontejnery 
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracovní 
dny ve středu, čtvrtek a pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu a neděli 
od 12 do 16 hodin.
•  Křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu x U Boroviček: 15. 5., 16. 5., 17. 5.
•  Ulice Šímova, u objektu Bílý beránek: 10. 4., 11. 4., 12. 4.
•  Parkoviště u křižovatky ulic Hofbauerova x Žufanova: 24. 4., 

25. 4., 26. 4. 
VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatel-
skými subjekty! Případné dotazy a připomínky ke sběru a svozu 
objemného odpadu vám zodpoví Vladimíra Šrámková z odboru ži-
votního prostředí a dopravy, tel. 235 300 655.

Co se nesmí odkládat do VOK
Směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby, 
nebezpečné složky komunálního odpadu, odpad ze zeleně, elektro-
odpad, stavební suť.

Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných 
dvorech: Praha 6-Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 284 098 906; 
Praha 5-Jinonice, ul. Puchmajerova (u křižovatky s Radlickou),  
tel.: 251 612 343. Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod.,  
sobota: 8.30 – 15.00 hodin.
Upozorňujeme, že provoz sběrného dvora v Praze 5 v Klikaté ulici 
byl ukončen!

Ing. Vladimíra Šrámková,
odbor životního prostředí a ochrany

    Kam s bioodpadem
Stanoviště kontejnerů na bioodpad:

•  parkoviště ul. Hofbauerova x Žufanova – 7. 4., 13 – 16 hodin;
•  křižovatka K Trninám x Laudova – 28. 4., 13 – 16 hodin;
•  parkoviště v ul. Na Moklině (u rest. U hasiče) – 19. 5., 13 – 16 hodin.
V případě naplnění BIOVOK před koncem doby přistavení budou kontej-
nery měněny za prázdné. U kontejnerů bude přítomna obsluha. 
Do bioodpadu nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, 
kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky 
nerozložitelné odpady apod. -red-

Deratizace v Řepích
Magistrát hl. m. Prahy letos opět zajišťuje cyklickou deratizaci v objektech 
a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, dále v přilehlých prostorách 
i v kanalizační síti. Deratizace bude prováděna odbornými firmami a pod 
kontrolou Hygienické stanice hl. m. Prahy.
Harmonogram pro jaro
13. až 24. května: ulice Slánská, Skuteckého, Bazovského, Nad Motolskou 
nemocnicí, Galandova, Na Chobotě, Makovského, Engelmüllerova + okolí, 
Karlovarská, Vondroušova, Drahoňovského, Čistovická, Zrzavého, Laudo-
va, Součkova, Mrkvičkova, Nevanova, Šímova. 
Kompletní informaci pro oblast celé Prahy včetně podzimních termínů 
deratizace v Řepích najdete na www.repy.cz. Harmonogram deratizačních 
prací může být dále upravován, např. podle klimatických podmínek.

-red-

Vám svezeme monitory, televize, pračky, ledničky, mikrovlnky, drobná a další zařízení, která fungují na 
elektrický proud nebo baterie, včetně baterií, CD, DVD a tonerů

M ě s t s k á  č á s t  P r a h a  1 7  a  R E M A  S y s t é m  p ř i p r a v i l i  p r o  o b č a n y  Ř e p  a k c i

1. ulice Čistovická 67 - kontejnerová stání 9:00 - 9:15

2. ulice Čistovická x Třanovského - kontejnerová stání 9:30 - 9:45

3. ulice Čistovická - u DDM 10:00 -10:15

4. ulice U Boroviček x Na Bělohorské pláni 10:45 - 11:00

5. ulice Na Fialce II - kontejnerová stání 11:30 - 11:45

6. parkoviště v ul. Drahoňovského – u podzemních garáží č. p. 1192/4 9:00 - 9:15

7. ulice Galandova 5 - kontejnerová stání 9:30 - 9:45

8. ulice Kristiánova x Severýnova - kontejnerová stání 10:00 -10:15

9. ulice Hofbauerova - parkoviště 10:45 - 11:00

10. ulice Mrkvičkova 32 - kontejnerová stání 11:30 - 11:45

SVOZ ELEKTROODPADU a BATERIÍ

Je možné domluvit jiný čas i místo nakládky přímo s řidičem v den pořádání svozu do 12:00
na telefonním čísle 736 228 244 (v okolí stanovišť 1. - 5.) a na čísle 733 521 388 (v okolí stanovišť 6. - 10.)
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Foto: Eva Květoňová

Udělals to dobře!
Našel jsem na Facebooku zajímavou informaci, a tak posílám: 7. dubna je 
Světový den zdraví. Pro to, aby byl člověk zdravý, potřebuje jak pohodu 
fyzickou, tak i duševní. Chtěl bych vás vyzvat, abyste v tento den udělali 
něco pro druhé, pomohli jim v jejich duševním zdraví. Namotivujte je pro 
jejich další postup, poděkujte jim za jejich roli ve vašem životě, povzbuďte 
je, nebo je utěšte. I taková jednoduchá věta „To jsi udělal/a fakt dobře,“ 
dokáže zvednout člověku náladu na celý den. 

Jirka D.

Fréza úklid urychlila. Odbor životního prostřední a dopravy ÚMČ Praha 17 
začal k úklidu využívat sněhovou frézu, která výrazně usnadnila údržbu 
zasněžených a zledovatělých chodníků. Jelikož fréza pracuje 20x rychleji 
než lopata nebo hrablo, urychlilo se tak odklízení zimních cest, což jistě 
obytelé Prahy 17 ocenili.
 -red-

Poděkování za úklid sněhu
Letošní zima, respektive druhá polovina února, zasypala sněhovou na-
dílkou celou naši zemi. To, co je ve vyšších polohách obvyklé, je v Praze 
většinou nezvyklé. Při ranním nedělním úklidu sněhu v Doubravínově 
ulici jsem zachytila nejen bagr, jenž sníh odklízel, ale i místostarostu 
Martina Marka, který se úklidu aktivně účastnil bez ohledu na to, že 
byla zrovna neděle. 

Alena Havlová 

Jsem velmi rád, pokud jsou občané spokojeni. Na druhou stranu musím 
uznat, že ne všude jsem byl s úklidem spokojený já. Ale uklidit v jednu 
chvíli všechny ulice je dost složité. Pokud tři dny intenzivně sněží a na-
padne více než 30 cm nového sněhu, tak už přestává fungovat i technika. 
A to nemluvím o lidech, kteří stroje obsluhují. Přesto si myslím, že se nám 
nakonec podařilo kalamitu zvládnout bez nějakých zásadnějších potíží. 
Velice děkuji všem, kteří berou sněžení v zimních měsících jako samozřej-
most a rychlost úklidu posuzují s velkou dávkou tolerance. 

Martin Marek, zástupce starostky Foto: Alena Havlová

Programy  
pro ohroženou 
mládež

Občanské sdružení Lata pomáhá již 19 let sociálně ohroženým 
dětem, mladým lidem a rodinám v tíživé životní situaci v Praze 
a okolí. 

Klientům nabízíme vrstevnickou podporu s pomocí vyškolených od-
borníků, odbornou sociální práci a služby. Stěžejním programem je 
projekt „Ve dvou se to lépe táhne“, který pomáhá dětem a mládeži 
od 13 do 26 let. Nově spouštíme projekt individuální podpůrné práce 
s rodinou, určený pro rodiny s dětmi do 18 let.

•  Nechceš už být na své problémy sám?
•  Máš chuť se scházet s někým, kdo tě podpoří?
•  Chceš získat nové zážitky?
•  Je ti 13 až 26 let a bydlíš v Praze?
Přihlas se do projektu „Ve dvou se to lépe táhne“!

•  Ocitla se vaše rodina v těžké životní situaci?
•  Řešíte výchovné potíže svých dětí? 
•  Potřebujete posílit vazby a zlepšit komunikaci mezi členy rodiny?
Pak je tu pro vás program „Podpůrná práce s rodinou“!

•  Chceš jednou týdně věnovat svůj volný čas někomu,  
kdo tě potřebuje?

•  Je ti 18 až 30 let?
•  Chceš se stát dobrovolníkem?
Kontaktuj naši koordinátorku dobrovolníků!

Kontaktujte nás na:
www.lata.cz
info@lata.cz
tel.: 234 621 361
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Rada městské části na svém zasedání dne 5. února 2013 schválila nové 
podmínky pro poskytování grantů v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 
školství a kultury. Grant, jehož poskytovatelem bude Městská část Pra-
ha 17, představuje účelovou dotaci z rozpočtu městské části.
Radou schválené grantové programy se týkají aktivit sportovních oddílů 
působících v obvodu Městské části Praha 17, volnočasových aktivit dětí, 
mládeže, studentů, seniorů a občanů se zdravotním hendikepem, podpory 
sociálních služeb poskytovaných na území městské části, podpory činnosti 
základních a mateřských škol v Řepích a na podporu kultury.
Žádat lze o příspěvky v rámci následujících grantových programů.

Sportovní aktivity dětí, mládeže a dospělých
Grant na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a starších dospě-
lých může být poskytnut na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže 
(26 let a mladších), na činnost zdravotně hendikepovaných sportovců, na 
podporu trenérů a na pravidelnou sportovní činnost dospělých starších 
60 let.

Závodní činnost, sportovní akce
Grant na podporu závodní činnosti a organizaci významných sportov-
ních akcí může být poskytnut na pořádání významných sportovní akcí 
v Řepích republikového či mezinárodního charakteru, na zajištění účasti 
na významných sportovních akcích v tuzemsku i zahraničí, na výkonnost-
ní sport klubů hrajících soutěž dospělých řízenou republikovým svazem. 
Grant na výkonnostní sport je určen pro všechny věkové kategorie.

Údržba sportovišť
Grant na podporu provozu a údržbu sportovišť a sportovních areálů mů-
že být poskytnut na zajištění provozu sportovišť a sportovních areálů a na 
zajištění jejich oprav.

Volnočasové aktivity
Grant na podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže, seniorů a obča-
nů se zdravotním hendikepem může být poskytnut na provoz volnočaso-
vých klubů pro děti, mládež, pro hendikepované a pro seniory, na provoz 
letních a zimních táborů pro děti.

Sociální služby
Grant na podporu sociálních služeb poskytovaných na území MČ Pra-
ha 17 může být poskytnut k úhradě nákladů na podporu sociálních 
služeb, poskytovaných na území správního obvodu MČ Praha 17. Pří-
jemcem dotace se rozumí poskytovatel sociálních služeb, který splňuje 
náležitosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Grant je určen především na následující druhy 
sociálních služeb: pečovatelská služba, osobní asistence, odborné so-
ciální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením a na provoz nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež.

Základní a mateřské školy
Grant na podporu činnosti základních a mateřských škol v MČ Praha 17. 
Příspěvek může být poskytnut na integraci hendikepovaných žáků, speci-
ální péči, pomůcky a učební materiál, obnovu počítačového vybavení včet-
ně programů, obnovu vybavení škol, revitalizaci zahrad a jejich vybavení, 
realizaci různých forem primární prevence, materiál pro soutěže pořádané 
školami.

Kultura
Grant na podporu kultury může být poskytnut na realizaci kulturních pro-
gramů a na zajištění provozu kulturního zařízení.

Další informace
Pro další informace sledujte webové stránky www.repy.cz, kde naleznete 
bližší podmínky o podání žádosti, žadatelích, poskytnutí a evidenci gran-
tu, kontrole a vyúčtování grantu.

Žádosti o grant je třeba podat prostřednictvím formuláře ŽÁDOST PRO 
ROK 2013 v závazné formě, jedenkrát v písemném vyhotovení a jednou 
v elektronické formě na e-mail: granty@repy.mepnet.cz do 24. dubna 
tohoto roku.

Marcela Haladová,
ekonomický odbor

Městská část Praha 17 schválila 
podmínky pro poskytování grantů! 
Městská část Praha 17 poskytne granty v oblasti sportu, volnočasových aktivit, školství a kultury  
z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení.

Granty 
pro úspěšné sportovce

Nadace sportující mládeže vyhlašuje grantové řízení
na podporu mimořádných sportovních talentů, které je určeno 
pro sportovce od 12 do 19 let s působností v České republice. 

Uzávěrka pro podávání žádostí je do 31. 10. 2013. O grant mohou žádat 
fyzické nebo právnické osoby neziskového charakteru. 

Více informací na www.nsm.cz.
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Slavnostní vítání nových řepských občán-
ků proběhlo na radnici ve dnech 19. února 
a 12. března 2013.
Kulturním programem celý ceremoniál zahá-
jily děti z Mateřské školy Bendova a Mateřské 
školy Laudova, které maminkám i miminkům 
zazpívaly a zarecitovaly veselé básničky se 
zimní tematikou.
Mezi občany Řep děti přivítala starostka 
Městské části Praha 17 Bc. Jitka Synková. 
Každý nově uvítaný Řepánek obdržel na pa-
mátku zlatý přívěsek ve tvaru čtyřlístku, ma-
minky pak kytičku a přání všeho nejlepšího 
do dalších let. Nechybělo ani pózování dětí 
v kolébce a společné focení. 

První občánek roku 2013
Společně s ostatními miminky uvítala 
12. března starostka i prvního občánka Řep 
roku 2013 – maličkou Lucii Málkovou. Lucin-
ka na svět opravdu pospíchala a narodila se 
o dost dřív, než byl plánovaný termín. Vyhrá-
la tím však letošní řepské prvenství, v celo-
pražském „miminkovském klání o prvního 
občánka roku“ byla třináctá. Rodičům, kteří 
již téměř dvacet let žijí v Řepích, dělá jen sa-
mou radost. Bc. Synková popřála celé rodině 
hodně štěstí, zdraví a lásky. Jako dárek pak 
Lucie s rodiči obdržela od Městské části Pra-
ha 17 šek v hodnotě 5 000 Kč.

Novými řepskými občánky se stali:
Lukáš Rezek, Mikuláš Ondřej Rychetský, Ma-
rek Cícha, David Halaška, Kryštof Koutský, 
Antonie Maršíková, Daniella Sedláčková, 
Kryštof Ondra, Ella Aksamitová, Lilien Skálo-
vá, Viktorka Verčáková, Jakub Špalek, Martin 
Musil, Benjamín Horák, Natalie Šebestová, 
Mikuláš Strupek, Lukáš Šmíd, Václav Říčař, 
Jakub Černohlávek, Stella Frantová, Lucie 
Málková, Tereza Wolfová, Matyáš Pech, Ši-
mon Andr, Marek Pospíšil, Matěj Jícha, Lucie 
Strnadová, David Valdhans, Viktorie Sýkoro-
vá, Daniel Bartoš. -red-

Foto: -kam-

Foto: -kam-

Vítání občánků

Foto: Jakub Adam

Foto: Jakub Adam

Společné fotografování nových Řepánků je příjemnou tečkou celého ceremoniálu. 
Všem dětičkám i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a štěstí!
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Foto: -kam-

Řepští jubilanti
Ve čtvrtek 14. března proběhlo v koncertním sále Základní umělecké školy 
Blatiny setkání řepských seniorů, kteří slavili svá životní jubilea. Pestrý 
kulturní program zajistila ředitelka ZUŠ Věra Pavlíková a uvedla hudebně 
nadané žáky, jež předvedli svůj talent při klavírních, kytarových, houslo-
vých a saxofonových vystoupeních. Příjemnou tečkou na závěr se stalo 
představení komorního sboru Junior pod nadšeným vedením MgA. Evy 
Kováříkové. Po zpěvu následovalo blahopřání od starostky MČ Praha 17 
Bc. Jitky Synkové, která oslavencům předala květinu, dárkovou tašku 
a s přáním štěstí a pevného zdraví je pozvala k malému pohoštění a po-
povídání u kávy.
Svá jubilea oslavili: Miroslav Diviš, Vlasta Honzíková, Drahomíra Jánská, 
Květuše Kasírková, Jiřina Kovrzková, Lubomír Krejčí, Hana Kubišová, Boři-
voj Kybic, Milan Novák, Jiřina Pařízková, Jarmila Říkovská, Bořek Smolák, 
Miroslava Šináglová, Miloš Voplakal. Našim jubilantům ze srdce přejeme 
hodně zdraví, lásky a optimismu v dalších letech!

-red-

Smuteční síň na hřbitově v Žalanského ulici
V polovině měsíce ledna měli řepští občané možnost navštívit výstavu 33 architektonických návrhů plánované smuteční síně, která by měla vyrůst na 
místním hřbitově. Výstavu zhlédlo celkem 182 návštěvníků, 95 z nich, kteří měli trvalé bydliště v Řepích, se zúčastnilo hlasování o nejlepší návrh. 
Svými hlasy měli obyvatelé naší městské části možnost zvolit tři nejzajímavější projekty, jejichž autoři získali od městské části honorář.
První cenu v soutěži a odměnu ve výši 30 000 Kč získal návrh Bc. Jiřího Lasovského a Bc. Prokopa Vondrušky, 2. cenu a odměnu ve výši 10 000 Kč 
získal návrh Ing. arch. Věry Stejskalové, 3. cenu a částku ve výši 5 000 Kč získal návrh Ing. arch. Jakuba Hály.
O dalším postupu budování smuteční síně bude zastupitelstvo jednat na svém příštím zasedání 15. května. Text + foto: -red-

Jedná se o malometrážní byty, které jsou pronajímány nejvýše na dobu 
pěti let bez možnosti dalšího prodloužení. Mají pomoci mladým lidem si za 
tuto dobu zajistit jiné vlastní bydlení (např. z našetřených peněz nebo vý-
běrovým řízením). Pokud počet žadatelů převyšuje počet nabízených bytů, 
provede se výběr budoucích nájemců veřejným losováním.

Kde najdete informace
Přesná pravidla a podmínky pro pronájem startovacích bytů najdou zájem-
ci na webových stránkách Městské části Praha 17: www.repy.cz – Důležitá 
témata – Bytová politika. Aktuální nabídka volných bytů je zveřejněna na 
Úřední desce Úřadu městské části Praha 17.  

-red-
Několik malometrážních tzv. startovacích bytů Městské části Praha 17 
je v tomto domě v Nevanově ulici.

Foto: -akraj-

Startovací byty pro mladé
Městská část Praha 17 se snaží nabízet pomoc při řešení 
bytové problematiky rodinám či žadatelům o byt s dítětem 
ve vlastní péči formou startovacích bytů. 

Vítězné architektonické návrhy na výstavbu smuteční síně na místním hřbitově – v pořadí tak, jak je zvolili řepští občané.

1. 2. 3.
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Celebrity na Průhonu
Poděkování za výborný nápad si zaslouží pracovnice řepské knihovny, díky 
nimž se v Kulturním centru Průhon rozhodli „oprášit“ akci Březen – měsíc 
knihy. Každou středu tu uspořádali autorské čtení spojené s besedou a au-
togramiádou. Jako první usedl k mikrofonu známý fejetonista a publicista 
Rudolf Křesťan se svou manželkou Magdalenou (viz foto), pozvání přijala 
spisovatelka a moderátorka Irena Fuchsová, dalším hostem byl spisova-
tel Jan Bauer, mimo jiné autor knihy Dramatické střídání na Hradě. Sérii 
příjemných večerů uzavřela mladá historička umění Michaela Košťálová, 
která se specializuje na faktografickou literaturu. 

-red-

Maškarní bál v Kulturáčku 
na Bílé Hoře
Radost z tance a veselých písniček zažili všichni, kdo 2. března přišli 
do Kulturáčku na Bílé Hoře na „Velký společný maškarní bál s hudební 
skupinou Myš a Maš“.
Studené předjarní počasí si bohužel vybralo svou daň, a tak celý pro-
gram spadl na bedra pouze jedné „polovičce“ z hudebního uskupení 
Myš a Maš – paní Kristýně Radějové. Ta však dokázala v čarodějnickém 
kostýmu zaujmout děti i jejich doprovod skvělým dvouhodinovým pro-
gramem – všechny masky tančily, zpívaly, kreslily i soutěžily… Každé 
z dětí získalo drobnou odměnu i malou sladkost. Vyvrcholením celého 
odpoledne bylo losování nejkrásnější masky – z vítězství se radoval ba-
revný motýlek.
Věříme, že si všechny děti i jejich rodiče odnesli dobrý pocit z příjemně 
stráveného sobotního odpoledne. -raš-

Foto: -raš-

Foto: -akraj-

Alternativní možnosti vytápění
Aula Základní školy gen-
por. Františka Peřiny 
v Socháňově ulici uvítala ve 
středu 13. března účastníky 
konference na téma 
„Alternativní možnosti 
vytápění panelových domů 
a rodinných domků“.
Tato akce, jejímž pořa-
datelem je Městská část 
Praha 17, se zde konala 
již potřetí. Místostarosta 
Mgr. Bořek Černovský, kte-
rý celou akci také modero-

val, konstatoval: „Těší mě, že se koná již třetí ročník konference na toto 
zajímavé téma, a mám radost, že zájem ze strany občanů je stále vyšší“.
Konference přinesla mnoho poučných přednášek a podnětů 
k možnostem šetření na topných nákladech. Přítomni byli samozřejmě 
také vystavovatelé, kteří zájemcům nabízeli odborné materiály i indivi-
duální konzultace.

Věříme, že tato akce byla pro všechny zúčastněné přínosem a další, po-
drobné informace přineseme v příštím čísle.

-raš-

Organizátor akce místostarosta Mgr. Bořek Černovský v roli moderátora.

Foto: -raš-
Foto: -raš-
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Domov sv. Karla Boromejského
 1. 4.  Velikonoční koncert Břevnovského chrámového sboru pod 

vedením dirigenta Státní opery Praha Adolfa Melichara. Kos-
tel sv. Rodiny, v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

 3. 4.  Jarní koncert Evy Pilarové a Hynka Tomma, vernisáž výsta-
vy s názvem Eva Pilarová – Fotoobrázky). Refektář, v 15 ho-
din. Vstupné dobrovolné.

 7. 4.  Maranatha Gospel Choir pod vedením Marka Jonczy (klasic-
ké i moderní gospelové písně). Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

11. 4.  Otec Jan Med – misionář v Indii: Beseda salesiána P. Jaro-
slava Mikeše o misijním díle a zapojení dobrovolníků, s vi-
deoprojekcí. Refektář, v 15.30 hodin. Vstupné dobrovolné.

12. 4.  Flétna a klavír – jarní koncert žáků paní učitelky Zuzany 
Hrbkové. Refektář, v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

14. 4.  Paganini, jak ho neznáte: Pavel Eret – housle, host z Francie 
Franck Leblois – fagot. Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

18. 4.  Založení a výzdoba Karlova mostu. Přednáška Ing. Jana 
Zemánka s videoprojekcí. Klub, v 15 hodin. Vstupné dobro-
volné.

28. 4.  Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Ma-
courka (A. Dvořák, Slovanské tance, I. řada) – kostel sv. Ro-
diny, v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

 3. 5.  Vernisáž výstavy Matka Vojtěcha – služebnice boží, stateč-
ný svědek víry. Refektář, v 19 hodin. Vstupné dobrovolné.

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

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

Kulturáček na Bílé Hoře
31. 3.  Velikonočně-aprílový dětský bál se skupinou Myš a Maš, 

program pro děti na téma „Apríl – to není pravda!“ a Veliko-
noce (s velikonoční dílničkou). Od 15 hodin. Vstupné 60 Kč.

31. 3. – 1. 4. Velká velikonočně-aprílová noc s živou hudbou, tancem 
a tombolou! Po půlnoci si připravte aprílové vtípky, nejlepší 
bude oceněn. Pomlázku s sebou! Od 19 hodin. Vstupné 60 Kč.

17. 4.  Divadélko – Sváťovo Dividlo: Pohádka O Broučkovi. Každý 
měsíc jedna nová pohádka! Od 16 hodin. Vstupné 50 Kč. 

19. 4.  Oficiální předpremiéra divadelního představení Medvěd(i) 
aneb Všechno je jinak (Anton Pavlovič Čechov). Vydrží odhodlání 
mladé vdovy strávit zbytek života o samotě, když do jejího domu 
vpadne neotesaný, ale přece jen přitažlivý muž? Adaptace Čecho-
vovy hry v podání M. Maděriče, R. Skamene, jako sluha se předsta-
ví R. Tesařík. Režie R. Štolpa. Od 19 hodin. Vstupné 100 Kč.

28. 4.  Dětský čarodějnický rej se skupinou Myš a Maš. Nejlepší 
čarodějnice budou odměněny. Od 15 hodin. Vstupné 50 Kč.

30. 4.  Pálíme čarodějnice a hrajeme na kytary! K posezení, opé-
kání u ohýnku na zahradě, zpěvu, tanci či jen k poslechu. 
Od 19 hodin. Vstupné dobrovolné.

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

KAM ZA KULTUROUPřijďte oslavit Den Země
Pořádají Městská část Praha 17 a školy MČ Praha 17

Pondělí 22. 4. 2013 od 10 do 17 hodin
Areál ZŠ Jana Wericha, ul. Španielova, Praha 17-Řepy

Těšit se můžete na: 
•  projekty škol a jejich úspěchy 

v oblasti ekologické výchovy
•   zajímavé informace o ekologii, 

zeleni a vodě
•   znalostní soutěže pro rodiče 

a děti
•   infostánek Centra sociálně 

zdravotních služeb
•  infostánek Odboru životního prostředí  

a dopravy Úřadu MČ Praha 17

Jarní burza v KC Průhon
V sobotu 20. dubna od 9 do 12 hodin proběhne v Kulturním centru Průhon 
tradiční burza.
K mání bude oblečení pro dospělé a děti, hračky a hry, sportovní potřeby, 
knihy a další předměty. Vstup zdarma.
Zájemci o pronájem stolů se mohou přihlásit v KC Průhon – na telefonních 
číslech: 724 057 699, 235 313 289.
Adresa: Řepy, Socháňova 1220 (nedaleko zastávky Blatiny).

-red-

Pro milovníky zvířat
Den otevřených dveří pořádá 20. a 21. dubna veterinární klinika v Řepích 
(Reinerova 9, poblíž autobusových garáží).
Návštěvníci si budou moci prohlédnout operační sály i další prostory klini-
ky a setkat se s odborníky. Bližší informace: www.jaggypraha.cz.

-red-

Svátek sousedů: 28. května
Přijďte oslavit Svátek sousedů! Ak-
ce se bude konat 28. 5. 2013, od 15 
do 18 hodin na zahradě u Mateřského 
centra Řepík v Bendově ulici. Pořada-
telem je Městská část Praha 17 ve spo-
lupráci s Japonskou školou, řepskými 
ZŠ a MŠ a Centrem sociálně zdravot-
ních služeb.
Přijďte se podívat na zajímavá před-
stavení, seznámit se s novými lidmi 
i poznat tradice Japonska! Přijďte 
se pobavit! Program akce zveřejníme 
příště.

-red-



KALENDÁŘ AKCÍ

15

O SMOLÍČKOVI
Loutková pohádka s divadlem Elf 
na známé téma o neposlušném 
Smolíčkovi, starostlivém Jelenovi a 
lstivých Jezinkách.

8-30
VÝSTAVA
10-20 h

3
STŘEDA
18.45 h
vstup
volný

6
SOBOTA

16 h
40 Kč

10
STŘEDA
19.30 h

70 Kč

20
SOBOTA
9-12 h

17
STŘEDA
18.45 h

60 Kč

16
ÚTERÝ

8.15,10.30

13
SOBOTA

16 h
40 Kč

19
PÁTEK
16 h
40 Kč

20
SOBOTA

16 h
40 Kč

24
STŘEDA
18.45 h

60 Kč

26
PÁTEK

8.30, 10 h
50 Kč

27
SOBOTA

16 h
40 Kč

25
ČTVRTEK

10 h
50 Kč

30
ÚTERÝ

16 h

5
PÁTEK
18 h

OZVĚNY FESTIVALU 
EKOFILM  Uvidíme tyto filmy: 
Nalezeni na ztraceném (z Šumavy), 
Strážci Rudého moře (zkoumání 
podmořské přírodní rezervace), 
Příroda a památky Moravského 
krasu a další filmy.

I HOUBY MAJÍ 
POD ČEPICÍ  
Veselá pohádka s divadlem Akorát, 
plná veselých písniček a říkadel. Princ 
Blažej na své cestě světem pozná 
dobro, zlo i lásku a také zjistí, že není 
houba jako houba. I houby totiž mají 
pod čepicí – tedy pod kloboukem!

CHUDINKOVÉ
Večer se svéráznou trampskou 
kapelou a hostem:
Saša Ryvolová – vyprávění  
a promítání filmu.

BURZA
oblečení, sportovních potřeb apod.
Objednávky stolů á 50,- Kč nutné 
předem v KC Průhon.

ZLATÍ ÚHOŘI OTY 
PAVLA  Večer věnovaný 
vzpomínce na výjimečného 
žurnalistu a spisovatele, jehož knihy 
patří v české literatuře stále mezi 
nejlepší a nejčtenější. Pozvání přijali 
také Otův bratr Hugo, herec Jiří Brož 
a další hosté. Promítání dokumentů 
ze života Oty Pavla.

NICHOLAS WINTON  
– SÍLA LIDSKOSTI 
Promítání dokumentu o zachránci 
669 českých židovských dětí, kterým 
umožnil odjet z Československa do 
Anglie. Po skončení filmu beseda se 
Zdenkem Tulisem, který se setkal se 
Sirem Wintonem osobně. 

O POPELCE  
Pohádka z oříšku upravená pro 
herečku Evu Hruškovou a loutky. 
Děti budou pomáhat Popelce 
vybírat hrách z popela, budou 
tančit na plese s princem, zkoušet 
Popelčin střevíček. V představení je 
mnoho krásných písniček.

TANEČNÍ KAVÁRNA 
se Sparťankou

PĚŠÍ VANDR  
s písničkami
 Večer k 50. výročí založení hudební 
skupiny Kamarádi táborových 
ohňů. Vzpomínky na zlaté časy 
K.T.O., na Waldemara Matušku a na 
slavné písničky K.T.O. (Zrádný banjo, 
Loudavý vlak, Nezapomeň hochu, 
atd).

O HLOUPÉM 
HONZOVI 
Česká lidová pohádka s loutkami 
a s písničkami Standy Procházky 
ml. Podle J.Š.Kubína O hloupém 
Honzovi a hubatý Mariáně, která 
skrze peklo k nápravě přišla. Hraje 
divadlo Xaver.

KÁŤA A ŠKUBÁNEK
Pohádka o flekatém pejskovi 
Škubánkovi a jeho roztomilé paničce 
Kátě! Těšit se můžete na výlet do 
zoologické zahrady nebo třeba na 
oslavu Škubánkových narozenin! 
Účasten bude všudypřítomný a 
nenapravitelný kocour Luciáš, který 
Škubánka nemá rád a tak se mu 
všemožně snaží uškodit. Divadlo Věž.

VČELÍ MEDVÍDCI  
OD JARA DO ZIMY  
Pohádka je plná známých písniček a 
úplně nových melodií od skladatele 
Petra Skoumala. Celému příběhu 
pak dává nezaměnitelné kouzlo 
hlas herečky Jany Hlaváčové, která 
namluvila roli maminky a babičky. 
Zahraje Divadlo Věž.  

PÁLENÍ ČARODĚJNIC  
Soutěž o nejkrásnější koště * 
Vyhlášení nejstrašidelnějších 
čarodějnic a čarodějů v kategorii 
dětí i dospělých * Návštěva dvou 
čarodějnic * Soutěže a hry pro děti * 
Ohňová show * K poslechu zahraje 
Richard-band.

RÁJ OTY PAVLA 
– fotografie, 
dokumenty.
Výstava je otevřena každý všední 
den 10 – 20 h, v sobotu v době 
programu.

VESELÉ TANEČNÍ 
III. díl  Děti se veselou formou učí 
znát a tančit základy nejznámnějších 
českých tanců: polka, twist, letkis, 
rock´n´roll, tanec malého ptáčka, 
disco, macarena, country, blues atd. 
Divadélko Andromeda 

OKO JE OKNO DO 
DUŠE - přednáška  
Seznámení se s irisdiagnostikou, 
jednou z metod alternativní 
medicíny. Povídání  
o tom, jak odlehčit našemu 
organismu od škodlivin, jedů  
a zbytků chemických látek. 

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 – Řepy, tel.: 235 313 289, info@pruhon.cz

KC Průhon Program duben 2013
www.pruhon.cz

4
ČTVRTEK

40 Kč
10 h

Sokolovna
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ZE SPORTU

Šachista Řepy 2013
Řepská sokolovna se stala v sobotu 16. března místem konání šachového 
turnaje s názvem Šachista Řepy 2013. Jednalo se již o šestý ročník této 
soutěže, organizátorem, stejně jako v minulých letech, byla Společnost 
pro obnovu řepských tradic ve spolupráci s Městskou částí Praha 17.
„Jsem moc ráda, že je o soutěž stále velký zájem,“ pochvalovala si hlavní 
organizátorka Anna Baumová a dodala: „Letos zde máme dva nejmladší 
šachisty, těm je osm let, a nejstaršímu soutěžícímu je sedmdesát!“ Celkem 
o pohár šachisty pro rok 2013 bojovalo čtyřicet účastníků.
Poháry a medaile vítězům předal spolu s Annou Baumovou zastupitel 
MUDr. Antoine Katra.

A jaké byly výsledky celodenního zápolení?
V kategorii registrovaní šachisti: 1. místo získal Jaromír Kaláb, 2. místo 
Alois Dvořák, 3. místo obsadil Stanislav Kudela.
V kategorii neregistrovaní šachisti: 1. místo vyhrál Luboš Chlanda, 2. mís-
to obsadil David Karaba, na 3. místě se umístil Viktor Karaba.
V kategorii mládež do 15 let se vítězem stal Pavel Porteš, 2. místo získal 
Lukáš Frk, bronzový byl Jan Práza. -raš-

Sváteční fotbalový turnaj
Fotbalové naděje – ročníky 2002 – představí svůj talent na tradičním tur-
naji O pohár Prahy 17 ve středu 1. května. Tentokrát se akce uskuteční na 
fotbalovém hřišti u řepské sokolovny při ulici Na Chobotě!
Fotbaloví fanoušci si přijdou na své, neboť podle sdělení pořadatele Jarosla-
va Chudomského účast na turnaji přislíbila například mužstva Teplice, Bohe-
mians 1905, Sparta, Příbram, Jihlava, HFK Olomouc, Slavia a Hradec Králové.
Předpokládaný začátek akce v 9 hodin, ukončení cca v 16 hodin.
Turnaj proběhne pod záštitou starostky MČ Praha 17 Bc. Jitky Synkové.

-red-

Vítězní šachisté s organizátorkou Annou Baumovou a zastupitelem MUDr. Antoi - 
nem Katrou. Více fotografií naleznete na www.repy.cz – fotogalerie.

Foto: -raš-

Nohejbalový turnaj 
V sobotu 11. května 2013 se uskuteční nohejbalový turnaj neregistrovaných 
„O pohár starostky Městské části Praha 17“. Sportovní klání proběhne na 
hřišti u řepské sokolovny v ulici Na Chobotě 125. Hráči se zde mohou regist-
rovat od 9.30 do 9.45 hodin, slavnostní výkop bude následovat v 10 hodin. 
Tříčlenné týmy mohou být i smíšené. Přihlášky zasílejte do 6. května 2013 
na adresu: Jan Kechner, Všehrdova 21/435, 118 00 Praha 1 nebo na  
e-mail: ferklova.petra@centrum.cz. 
Informace: 257 316 929, 603 438 053. -red-

Sporting APIS Praha
pod záštitou  

 

Dětská atletická 
liga 2013

Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici

Vždy od 15 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení

 8. května  – běh
15. května  – skok daleký
13. června  – sprint a překážky 
 4. září  – víceboj
11. září  –  vrhy, štafetové běhy + 

slavnostní vyhlášení výsledků 
celé série

Doprovodný program: skákací hrad, nafukovací 
prolézačky, občerstvení.

Věkové kategorie: atletická školka: 2007 – mladší, 
minipřípravka: 2005 – 2006, přípravka: 2004 – 2002, 
mladší žactvo: 2001 – 2000, starší žactvo: 1998 – 1999. 

Pod záštitou Městské části Praha 17 pořádá Atletika 
Řepy při ZŠ Jana Wericha a Atletika Tábor. Hlavním 
organizátorem je triatlonista Tomáš Slavata.

www.repy.cz
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Odcházíte z redakční rady i z Prahy, a tak 
mi nezbývá, než se zeptat: Proč?
Odcházím do Chorvatska k moři, budu učit lidi 
potápět. Dostal jsem zajímavou pracovní nabíd-
ku a doufám, že tam budu několik let působit. 

Zatím jedu na jednu sezonu, tak na sedm měsí-
ců. Jsem zvědavý, co mě čeká a hrozně se těším. 
Měl bych stihnout pět set ponorů.

Jak a kdy jste se k potápění dostal?
To bylo asi před sedmi lety – říkal jsem si, zní to 
zajímavě. Začal jsem se potápět a hrozně mě to 
bavilo. První kurz jsem absolvoval v Chorvatsku, 
někdy v roce 2006. Za rok jsem se tam vrátil zno-
vu, abych si dodělal nástavbu kurzu a začal jsem 
objevovat krásy tohoto sportu. Loni už jsem 
chtěl potápění povýšit na profesionální úroveň, 
tak jsem si udělal kurz „vedoucího skupiny“, pak 
„asistenta instruktora“ a v červnu jsem dodělal 
„instruktora“ – to je první příčka profesionální 
dráhy. Doufám, že se mi podaří dosáhnout finá-
le, což je tak práce na patnáct až dvacet let.

V českém vnitrozemí není potápění úplně 
obvyklý sport. Věnoval jste se předtím 
i nějakému jinému vodnímu sportu?
Kromě klasického plavání v bazénu asi ne, vodní 
pólo nebo něco podobného jsem určitě nehrál. 
Šel jsem suchou nohou do vody a našel v ní 
zalíbení. Ale i v Česku se dá potápět. Vlastně 
kdekoliv, kde je nějaká voda.

Čeští potápěči se dělí na lidi, kteří milují moře 
a české vody je moc nezajímají a pak jsou ti dru-
zí, kteří si najdou krásu i u nás. Tady je ve vodách 
horší viditelnost a jsou chladnější – standardně 
má voda kolem patnácti stupňů v létě. A mno-

ha lidem, zejména holkám, se tam kvůli zimě 
nechce. Ale v žulových zatopených lomech – to 
jsou úplné skanzeny – jsou tam autobusy, vr-
tulníky, je opravdu na co koukat. A to pominu 
všechny ryby – kapry, štiky, sumce, jesetery… 
Takže mně se potápění v Čechách líbí, nemusíte 
vyjíždět k moři, což je finančně náročnější. Ale 
zase je moře krásnější, živější, teplejší, je tam 
více života, je tam víc vidět… Já jsem ale „pod-
obojí“, miluji Čechy 
i moře. 
A vůbec nejlepší je po-
tápění pod ledem – což 
je úplně specifické. 
Mnoho lidí se tomu 
nevěnuje, protože pod 
ledem je opravdu zima 
a jsou tam vyšší náro-
ky na bezpečnost. Ale 
zase díky tomu, že do 
vody nic nepadá, tak je 
průzračně čistá. V lé-
tě je viditelnost 3 až 
4 metry a v zimě až 10 
metrů. Je to opravdu 
krásné. 

Chce se vám vůbec v takové zimě do vody?
Potápět se dá opravdu od ledna do ledna, od 
plus třiceti do minus třiceti… Loni v únoru jsem 
se potápěl pod ledem, venku minus dvacet pět, 
a když jsem vylezl z vody, všechno na mně oka-
mžitě zmrzlo. Ale člověk je na to výborně vyba-
ven. My nemáme – na rozdíl od surfařů – mokré 
neopreny, kam zateče voda a ta pak ohřeje tělo. 
Máme suché neopreny a jediný kontakt s vodou 
jsou tváře. A pod neoprenový oblek si člověk 
vezme ohromný vaťák nebo kombinézu a ještě 
si tam pouští vzduch, který ho hřeje, takže to je 
daleko komfortnější než mokrý neopren. S tím 
se dá potápět od Antarktidy až po Egypt. Člověk 
cítí třeba po hodině nějaký chlad. S mokrým 
neoprenem by však potápěč vydržel jen dvacet 
minut, my vydržíme hodinu.

Co se vám na tom sportu líbí úplně nejvíc?
Od začátku se mi líbil ten svět ticha. Slyšíte jen 
bublinky a jinak nic. Když jsem pod vodou, tak 
není pondělí, není úterý, není sedm ráno, není 
práce, není nic… Člověk jen plave, užívá si těch 
rybiček, kouká, co kde plave, co kde leze, co by 
mohl vidět, užívá si to, a je to relax.
Pak je další věc – a to je potápění do hloubek. 
Tam na vás působí různé tlaky, je to až opojné. 
Je to úžasný pocit, člověk je jakoby omámený. 
A tohle opojení mají rádi především chlapi. Hol-
ky radši upřednostňují rybičky, teplou vodu, 
chtějí „něco“ vidět. V hloubkách už jsou spíš 
jen vraky, proč by se potápěly dolů k nějakému 
šrotu…
A pak se mi na potápění líbí přátelskost – nikdy 
jsem se při tomhle sportu nesetkal s někým 
špatným. Jeli jsme se potápět, jeden z nás si 
zapomněl rukavice a úplně neznámý chlap řekl: 
Vezmi si moje a večer mi je tady nech. Camp kam 
jezdíme, funguje od osmdesátého roku a ještě se 
nikdy nic neztratilo.

Měl jste někdy strach?
Strach ani úplně ne, ale spíš takový nepříjemný 
pocit. Jednou jsem byl na dovolené v Indonésii, 
kvůli zátěži jsem si nechtěl brát do letadla vlast-

Úžasný svět ticha…
Michal Kulkus byl dva roky členem redakční rady. V těchto dnech opouští Řepskou  
sedmnáctku i Řepy, aby se vydal daleko k moři, kde si chce plnit své potápěčské sny. 

Michal Kulkus v plné potápěčské výstroji

Foto: archiv M. Kulkuse

Foto: archiv M. Kulkuse
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ní výstroj a půjčil si na místě jejich vybavení. 
Potopil jsem se asi do čtyřiceti metrů a přístroj 
mi přestal dávat vzduch. Naštěstí je vždy vše 
zdvojené, takže mi po chvíli začal fungovat dru-
hý regulátor. To byl asi nejhorší zážitek. Pokud 
ale člověk přistupuje k potápění se zdravým ro-
zumem a nehazarduje, tak je to bezpečné. Tech-
nika je dnes na tak vyspělé úrovni, že nezklame. 
Většinou se ale nejedná o strach, je to spíš re-
spekt z ryb. Občas si říkám: Je to jen štika, ale 
co asi udělá? Kousne mě, nekousne… Zvířata se 
však spíš bojí, než aby byla agresivní, pokud je 
tedy potápěč nějak neruší...

Kde jste byl nejdál a nejhlouběji?
Nejdál nejspíš v Indonésii, na Bali. A nejhlou-
běji asi v Chorvatsku, kousek od Šibeniku. Tam 
jsem se ponořil k potopené italské nákladní lodi 
do hloubky 55 metrů. Ale můj cíl je dát sto! Na to 
jsou však potřeba další čtyři kurzy – tady končí 
rekreační potápění a začíná technické. Rekord 
překonávat určitě nebudu. Jeden Francouz se po-
topil do hloubky 330 metrů, to je světový rekord. 
Jedenáct minut šel dolů a devět hodin nahoru. 

Jaký je váš nejzajímavější zážitek?
To je asi z Indonésie. Já chtěl vidět rejnoka 
mantu – jedná se o největšího rejnoka na svě-
tě. Ponor měl trvat hodinu. Sestoupili jsme asi 
do 15 metrů a padesát minut stáli na jednom 
místě a čekali. Naši průvodci se modlili ke všem 
místním bohům a pak připlavaly dvě – udělaly 
kolečko a zase zmizely. Byl to nezapomenutelný 
zážitek. Žraloka jsem viděl taky, i když ze vzdále-
nosti asi 20 metrů. Krásné jsou i želvy. Málokdo 
ovšem ví, že želva nemá klasické, čtyřkomorové 
srdce, ale jenom tříkomorové. Pokud se na ni 
člověk pověsí, tak ho sice utáhne, ale její srdce 
to nevydrží, takže pak vyplave a umře.
Proto jedno z pravidel potápění, které se snažím 
lidem vštípit, je koukat, ale nesahat! V Egyptě 
mají třeba uzákoněno, že člověk při potápění 
nesmí mít rukavice ani nůž. Rukavice proto, aby 
se nedotýkal korálů a nůž proto, aby si nějaký 
nechtěl uloupnout. U nás i ve světě je to zatím 
tak, že existuje spousta dobrých lidí, kteří to-
hle respektují, na nic nesahají a jen se kochají. 
Ti druzí si bohužel myslí, že když si mušličku od 

vezou domů, tak to bude super. Nebo si ulomí 
kus korálu a vůbec jim nedochází, jak dlouho ten 
korál roste. 

A teď mi poraďte – pokud se rozhodnu pro 
potápění a v životě jsem to nedělala, kde 
mám začít?
Nejdříve je potřeba najít si nějakou potápěčskou 
školu, kde vám vysvětlí základní podmínky. Je 
třeba vyšetření od praktického lékaře. Člověk 
by například neměl mít potíže se srdcem. A pak 
se vrhnete přímo na kurz. První část je teorie 
v učebně – vysvětlí vám, jak funguje výstroj, 
z čeho se skládá… Když se tohle naučíte, tak se 
přistoupí k druhé části – jde se do bazénu. Bazén 
má člověku pomoci překonat případný strach, 
protože je tam hloubka jen kolem dvou metrů. 
Trénuje se správné dýchání, technika potápění. 
Až to zvládnete, jdete na otevřenou vodu, kde už 
instruktor neučí, je zde jen taková pomocná ru-
ka a žák plave sám, začíná se potápět. Celý kurz 
trvá asi čtrnáct dní až tři týdny, aby člověk měl 
čas si to vyzkoušet a vše se naučit. Ve výjimeč-
ných případech, když například člověk někam 
odjíždí, existují i třídenní rychlokurzy.
Součástí celého kurzu je i zoologická část, kde 
se dozvíte základní informace o rybách. Pokud 

vás to chytne, můžete si udělat další nástavby, 
zaměřené právě na pozorování podvodní fauny 
a flóry. Je také dobré udělat si kurz podvodního 
focení. Protože když člověk fotí, dýchá rychleji, 
spotřebuje více vzduchu a doprovodná skupina 
se musí vynořit dřív. 

Má mít zájemce určité předpoklady?
Snad jen ta zdravotní. Člověk musí být fyzicky 
v pořádku, zejména jeho srdce. Jinak je jedno, 
zda máte 120 kg nebo je vám 70 let. Jediné 
omezení je to, že kurz mohou absolvovat děti od 
deseti let. Potápění rozhodně není jen mužský 
sport. Je to skoro „půl na půl“, jen ti chlapi jsou 
větší blázni. Potápějí se dokonce také vozíčká-
ři – i bez nohou, mají ploutve na rukou a jdou 
normálně pod vodu. Dělají se i dioptrická skla do 
brýlí, takže se může potápět opravdu každý. 

Kolik stojí vybavení?
Existuje spousta půjčoven, kde vám vše zapůjčí. 
Pokud si chcete pořídit vybavení vlastní, záleží na 
kvalitě. Základ stojí deset až patnáct tisíc korun, 
a to vám vydrží tak tři až čtyři roky. Pak jsou vý-
bavy dražší – kolem sto tisíc korun. Vydrží deset 
patnáct let, ale člověk se o výbavu musí opravdu 
starat, musí se zařízením chodit na revize. 
Potápění je velmi mladý sport. Počátky se datují 
do období po druhé světové válce, jako komerční 
sport se rozvinulo v sedmdesátých letech a jde 
neustále hrozně dopředu. Každý rok se vymýšlí 
novinky. Dřív byly „gumáky“, které se oblékaly 
dvacet minut, dnes jsou neopreny tak jemné, že 
jsem oblečen za minutu. Dělají se i na míru, jiné 
pro ženy i muže. Už je to příjemné, přicházejí 
i barvy, barevné doplňky – oranžová, zelená, 
růžová, člověk se může kompletně sladit.

Chystáte se pryč na dlouhou dobu. Bude se 
vám po Řepích stýskat?
Po Řepích se mi bude stýskat určitě, bydlím tu už 
dvacet let. Když zavzpomínám, jak to tady vypa-
dalo, tak musím říct, že díky mnoha úpravám je 
sídliště stále hezčí. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí na souši 
i pod vodou!

Radka Šplíchalová

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

ní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím 
si stávající i potenciální zákazníci Pražské 

plynárenské, a. s., mohou vyřídit záležitosti 
související s odběrem zemního plynu bez nut-
nosti osobní návštěvy kontaktních míst v Pra-
ze 2 a 4.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém 
automobilu VW Transporter, označeném lo-
gem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném 
na parkovišti u Úřadu MČ Praha 17, Žalanské-
ho 291/12b.

Termíny přistavení: 11. dubna od 8 do 11 hodin, 
16. května od 12 do 14.30 hodin, 17. června od 
10.30 do 13.30 hodin.

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

-red-

Foto:-raš-

Michal Kulkus (27 let)
•  Členem redakční rady od roku 2011. 
•  Potápění se věnuje 7 let.
•  Nejhlouběji se ponořil 55 metrů.
•  Vystudoval střední průmyslovou školu.
•  V Řepích žije od roku 1993.
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Programy pro řepské seniory
Klub seniorů Průhon
Každou středu, vždy od 9 do 11 hodin, Kulturní 
centrum Průhon, Socháňova 1220, Praha 17. Vstup 
volný. Klub vede paní Ivana Jelínková.
Program v dubnu: 3. 4. Autorský přednes básní – 
J. Procházka, 10. 4. Volný program, 17. 4. Beseda 
s paní Koštelovou na téma „Alzheimerova choroba 
– prevence“, 24. 4. Volný program.

Klub aktivního stáří (KLAS)
Každé pondělí, vždy od 15 do 17 hodin, Kulturá-
ček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17. 
Vstup volný. Klub vede paní Libuše Pražáková.
Program v dubnu: 1. 4. Velikonoce – zavřeno, 
8. 4. Posezení s jubilanty, 15. 4. Beseda s paní Mi-
kšovskou na téma „Zdravá výživa“, 22. 4. Beseda 
s příslušníkem městské policie panem Bicanem na 
téma „Osobní bezpečí“, 29. 4. Trénink paměti s paní 
Koštelovou.

Klub Gemini
Každé pondělí od 15.30 do 17.30 hodin, nízkopra-
hové zařízení Klub 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
Vstup volný. Klub vede paní Majka Hallerová.
Program v dubnu: 8. 4. Keramika – hrníčky, 
15. 4. Společenské hry podle výběru klientů, 
22. 4. Glazování keramiky, 29. 4. Výměna receptů.
Kluby provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pra-
covnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121 při osobním jednání nebo telefonicky na číslech 
235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7 do 15.30 hodin.

 PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Pravidelné setkání seniorů v Kulturním centru Průhon 
navštívila první březnovou středu starostka Městské části 
Praha 17 Bc. Jitka Synková. Seznámila seniory s aktuálním 
děním v Řepích a se zájmem vyslechla jejich názory 
a připomínky.

Jedním z témat besedy byla plánovaná rekonstrukce Kulturního cent-
ra Průhon i sokolovny. Bc. Synková vyvrátila obavy z pozdějšího prodeje 
kulturního zařízení a ubezpečila přítomné, že městská část o prodeji ani 
v nejmenším neuvažuje.
S dalším programem kulturního centra a rekonstrukcí seniory seznámil 
také Mgr. Aleš Koutný, MBA, který funkci ředitele KC Průhon zastává od za-
čátku tohoto roku. Všechny ujistil, že i v době opravy budovy Průhonu bu-
de na seniory pamatováno. O možnostech setkávání pohovořil i PhDr. Jin-
dřich Kadlec, ředitel Centra sociálně zdravotních služeb.
Zajímavým bodem besedy byla výstavba sportovního centra u koneč-
né tramvaje. Senioři kladně hodnotili plánovaný bazén, kromě dalších 
sportovišť však také projevili přání mít ve svém okolí procházkovou zónu 
s přírodou a klidem. Bc. Synková vysvětlila záměr na vybudování tohoto 
centra, akutní potřebu vhodných sportovišť pro široké pole řepských spor-

tovců a zároveň promluvila o možnostech zapojení i starších obyvatel do 
sportovních aktivit – např. kurzy nyní velice populárního sportu „nordic 
walking“. Pro relaxaci v přírodě doporučila přítomným lesopark na Fialce, 
který nabízí všem obyvatelům Řep dostatek místa k odpočinku i procházce 
v zeleni.
Celá beseda byla zakončena živou diskuzí všech přítomných. 

-raš-

Foto –raš-

Starostka Bc. J. Synková a PhDr. J. Kadlec na besedě s řepskými seniory

Beseda se seniory v KC Průhon

Klub náhradních 
rodičů
V únoru se uskutečnilo první setkání Klubu rodi-
čů, pěstounů a poručníků v Klubu 17 v Socháňo-
vě ulici 1221 iniciovaný Sociálním odborem 
Úřadu MČ Praha 17, orgánem sociálně právní 
ochrany dětí. Začalo tak pravidelné setkávání 
náhradních rodičů, které se bude konat vždy 
první pondělí v měsíci (pokud na tento den ne-
připadne státní svátek).
Od začátku tohoto roku vstoupila v platnost 
novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, 
kde je kromě výhod zakotvena i povinnost pro 
pěstouny ročně absolvovat 24 hodin odborného 
školení.
Příjemnými dvěma hodinami nás provázely za-
městnankyně sociálního odboru Mgr. Presslová 
a Bc. Valentová, hlavním hostem byla paní Ale-
na Vránová z Magistrátu hl. m. Prahy, která nám 
představila Středisko náhradní rodinné péče 
a vysvětlila, jakými činnostmi se zabývá. Nako-
nec se mezi rodiči rozběhla diskuze, při níž jsme 
si vzájemně vyměňovali zkušenosti, svěřovali ra-
dosti a strasti, které s sebou náhradní rodinná 
péče přináší. 
Nechybělo skromné občerstvení ve formě čaje či 
kávy. Pro rodiče s malými dětmi bylo zabezpeče-
no hlídání jejich ratolestí Mgr. Čermákovou a pa-
ní Štěpánkovou z Centra sociálně zdravotních 
služeb, které pro děti připravily program. Soudě 
podle toho, jak se dětem nakonec nechtělo do-
mů, byl asi zábavný. Za to jim patří od nás rodičů 
dík!

Jan Bösser, člen redakční rady
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Děti rozdávaly radost 
nevidomým
Palata – Domov pro zrakově postižené, který sídlí v Praze na Smí-
chově, poskytuje svým klientům celoroční pobyt, stravování, výuku 
prostorové orientace a sebeobsluhy, sociální poradenství, kulturní 
programy a mnohé další služby. Domov si letos připomíná výročí 120 
let od doby, kdy své brány otevřel zrakově handicapovaným poprvé. 
Oslavám tohoto výročí bude věnován bohatý kulturní program. 
Na první společenskou akci, pořádanou začátkem února přímo v Do-
mově pod názvem „Když Palata tančí”, přijaly pozvání i děti ze ZŠ gen-
por. Fr. Peřiny z Laudovy ulice z Prahy 17. Pod vedením paní učitelky 
Dvořákové předvedly tradiční českou besedu. Výběrem tohoto tance 
byli naši senioři velice potěšeni, protože si mohli společně s dětmi 
zazpívat. Za hezké vystoupení sklidili malí tanečníci bouřlivý aplaus.
Chci poděkovat dětem ze Základní školy genpor. Fr. Peřiny, paní 
učitelce Dvořákové a vedení školy za vstřícný přístup a velmi milou 
návštěvu v Palatě. Nezbývá než doufat, že takových dní se zpěvem, 
tancem a dětmi zažijí senioři více... 

Mgr. Eva Švecová, zástupkyně ředitele,
Palata – Domov pro zrakově postižené

Historie, současnost 
i budoucnost
Naše škola nese v názvu jméno československého letce genpor. Františka 
Peřiny. Snažíme se tedy dětem zprostředkovávat setkání s válečnými vete-
rány 2. světové války i vojáky současnými. Naším cílem je přiblížit žákům 
historii českého národa a poznání, že i v dnešní uspěchané době slova 
čest, odvaha a vlast nejsou jen prázdnými pojmy. 
Spolupráce s Ministerstvem obrany ČR funguje k oboustranné spokoje-
nosti. Děti mají možnost se nejen setkávat s českými i československými 
hrdiny, ale také s nimi mohou diskutovat, učit se od nich úctě k symbolům 
našeho státu. Snaží se pochopit zápal a odvahu, která je zapotřebí k to-
mu, aby se naši vojáci vydávali dobrovolně do bojů, ať už minulých nebo 
současných. 
Někdy děti žasnou nad uniformami či zbraněmi a jindy zase jihnou světem 
protřelí vojáci, když pro ně naši žáci vystupují, nebo jim pošlou vánoční 
přání, která dorazila dokonce až do Afganistánu.
Během školního roku organizujeme různá setkání a výstavy. V lednu 
2013 jsme na školní besedě přivítali např. plk. Pavla Vranského, který se 
zúčastnil bojů v Tobruku, nebo plk. Ludevíta Štefku, přímého účastníka 

Slovenského národního povstání. Dalším projektem byla výstava u příle-
žitosti dvaceti let existence Armády ČR. Slavnostní zahájení bylo uvedeno 
pásmem písní a básní v podání žáků školy – Ester Malé, Diany Ditrichové, 
Terezy Bártové, Šárky Kupcové a Tomáše Ringela.
Věříme, že naše snaha je pro děti velkým přínosem a plánujeme v těchto 
aktivitách pokračovat i nadále. 

Lucie Fulínová, 
učitelka ZŠ genpor. Františka Peřiny

Kyberšikana není scifi
V naší škole genpor. Fr. Peřiny se konala přednáška o kyberšikaně, kterou 
vedl strážník městské policie. Nejprve nám vysvětlil, co to kyberšikana 
vlastně je. Jedná se o druh šikany přes elektronické komunikační pro-
středky, jakými jsou mobil, iPhone, iPad nebo počítač, a probíhá formou 
výhružných smsek a mailů. 
Okrajově nám ukázal příklady obětí kyberšikany, které dokonce mohou 
vést k sebevraždě. Jak se kyberšikana nejčastěji projevuje? 

Zasíláním urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv.
Pořizováním videí či fotografií, jejich upravováním a zveřejňováním.
Vytvářením internetových stránek, které urážejí a pomlouvají určitou 
osobu.

Zneužíváním cizího účtu (= krádež identity).
Provokováním a napadáním uživatelů v diskuzních fórech, tapetováním.
Odhalováním cizích tajemství.
Vydíráním pomocí mobilního telefonu nebo internetu.
Obtěžováním a pronásledováním voláním, psaním zpráv nebo prozváně-
ním. Podle portálu Policie ČR www.E-bezpeci.cz.

Zkrátka jsme se dozvěděli, že bychom si měli dát pozor na to, abychom 
svým chováním nikomu neubližovali, ale také, že si nemusíme nechat 
všechno líbit. Může to začít jako legrace, ale ve většině případů to špatně 
končí. Proto je důležité, aby případné příští oběti kyberšikany věděly, že 
existuje někdo, na koho se můžou obrátit a nemyslely si, že jediné řešení 
je vzít si život. 

Kristýna Kosejová, Natálie Kočovská, 
7. A, ZŠ genpor. Fr. Peřiny – Socháňova

Za bezpečnější 
internet

Základní škola Jana Wericha ve Španielově ulici se zapojila do pro-
jektu „Podporujeme SID 2013“. 
V průběhu druhého pololetí se žáci prvního stupně zúčastní bese-
dy na téma „Bezpečný internet“ ve spolupráci s Policií ČR. Cílem je, 
aby si děti uvědomily vlastní zodpovědnost ve světě internetu ne-
jen vůči sobě, ale samozřejmě i k ostatním. Celý pedagogický sbor 
bude proškolen odborníky z NCBI (Národní centrum bezpečnějšího 
internetu) v oblasti prevence rizikových jevů spojených s užíváním 
internetu a online komunikací. 
Na základě účasti v kurzu budou pedagogové připraveni kvalifiko-
vaně informovat žáky o základních sociálně psychologických rizi-
cích internetu a online komunikace, předat jim zásady bezpečné-
ho a etického užívání těchto technologií a zprostředkovat pomoc 
specializovaných pracovišť online bezpečnosti. Jsme přesvědčeni, 
že se ZŠ Jana Wericha podaří získat čestný titul „Škola bezpečného 
internetu“.

Mgr. Eva Vojtíšková,
ZŠ Jana Wericha

Foto: Z archivu školy

V ZŠ genpor. Fr. Peřiny pořádají pravidelně besedy s válečnými veterány.
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Duben v DDM
12. 4. Vycházka za uměním: Strahovský klášter – 
obrazárna a historické sály. Vstupné děti 40 Kč, dospělí 80 Kč. Sraz 
v 15 hodin u DDM.

13. 4. Jarní turnaj v klubu: Přijďte se utkat v šipkách, stolním tenisu 
a Mario kart. Pro všechny od 8 do 18 let. Startovné se neplatí, 13.30 až 
14 hodin prezentace, od 14 do 17.30 hodin turnaj, DDM.

13. 4. O keramickou pálku DDM: Amatérský ping-pongový turnaj ve 
dvouhře pro děti a mládež.

Kategorie: I. 6 – 10 let,  II. 11 – 15 let, III. 16 – 19 let. Startovné se 
neplatí. Od 13.15 do 13.45 hodin prezentace, do 17.30 hodin turnaj, 
DDM.

20. 4. Talenty v domečku: 3. ročník zpěvácké soutěže určené přede-
vším amatérským zpěvákům – jednotlivcům ve věku od 7 do 21 let. 
Bližší informace na www.ddmp6.cz, v sekci „olympiády a soutěže“. 
Vstup volný. Diváci i noví soutěžící vítáni. Od 10 hodin, DDM.

20. 4. Setkání instruktorů. Bavit se budeme o skákacích botách, 
trampolíně a tanečních podložkách. Určeno mládeži od 15 let, uvítáme 
i nové zájemce o práci instruktora. Přihlášky do 18. dubna. Vstup vol-
ný. Od 10 do 20 hodin, DDM a hřiště U Boroviček.

26. 4. Čarodějnice – pro děti a mládež. Soutěže a hry. Čarodějné vzezře-
ní vítáno. Vstup volný. Od 16 hodin, Dopravní hřiště DDM Na  Vypichu.

Podrobné informace o všech programech najdete na www.ddmp6.cz.
Mgr. Jana Němcová

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

Pozvání do Klubu 17
Nízkoprahové zařízení Klub 17 sídlí v Socháňově ulici naproti Kultur-
nímu centru Průhon. Vstup zdarma pro všechny děti a mládež od 6 
do 18 let. Otevřeno v úterý, ve středu a v pátek od 15 do 20 hodin. 
Tématem měsíce jsou čarodějnice a čarodějové.

Z dubnového programu vybíráme: 2. 4. – Bingo soutěž. 3. 4. – Ke-
ramika (tužkovníky). 5. 4. – Lití astrologických znamení do sádry. 
9. 4. – Výroba čokoládových lízátek. 10. 4. – Papírová ZOO aneb Ja-
ké je tvé oblíbené zvířátko. 12. 4. – Hry na zahradě, filmový večer. 
16. 4. – Tvoříme masky na čarodějnické rejdění (26. 4. bude vyhláše-
na nejlepší maska). 17. 4. – Glazujeme keramiku. 19. 4. – Malujeme 
čarodějnice, soutěž o nejlepší obrázek. 23. 4. – Příprava klubu na ča-
rodějnické rejdění. 24. 4. – Dokončení papírové ZOO. 26. 4. – Pálíme 
čarodějnice, Den otevřených dveří. 30. 4. – Výrobky ke Dni matek.

-red-

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

Podpora pro školy a školky
Dotaz: V některém z minulých vydání zpravodaje jste otiskli informaci 
o rozdělení dotací z odvodu výherních hracích přístrojů. Zajímalo by 
mne, jakou částku získaly řepské mateřské a základní školy. 

Zastupitelé o rozdělování dotací z odvodu výtěžku výherních hracích pří-
strojů a jiných technických herních zařízení za I. pololetí roku 2012 jednali 
v listopadu minulého roku. Mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem 
je MČ Praha 17, získaly následující podporu: 

–  MŠ Bendova: 55 000 Kč (např. na výměnu krytů radiátorů, 
posuvné dveře).

–  MŠ Laudova: 216 000 Kč (na 13 ks čističek vzduchu, část nákladů 
na asistenty).

–  MŠ Pastelka: 42 000 Kč (na opravu krytů topení v hernách 
a umývárnách).

–  MŠ Socháňova: 52 000 Kč (např. na botníky, opravu mlhoviště, 
údržbu zahrady a likvidaci nevyužitých pískovišť).

–  ZŠ Jana Wericha – 195 000 Kč (např. na úpravu zeleně, nábytek, 
učebnice, asistenty pedagoga).

–  ZŠ genpor. Fr. Peřiny – budovy v ul. Socháňova + Laudova: 389 000 Kč 
(např. na asistenty pedagoga, vybavení pro TV, multimediální 
a PC vybavení, učebnice a atlasy).

–  ZUŠ Blatiny: 25 000 Kč (hudební nástroj Yamaha).

Dotace získaly nejen mateřské a základní školy, ale také občanská sdružení 
a další organizace, například ty, které nabízejí volnočasové aktivity obča-
nům naší městské části.

-red-

Nový domov pro žížaly. V únorové Řepské sedmnáctce jsme zveřejnili člá-
nek o vermikompostování – domácí přípravě kompostu s pomocí žížal, jehož 
autorkou byla zpěvačka Vesna Vaško Cáceres. Informace zaujala Ing. Ivetu 
Javůrkovou, učitelku ze ZŠ Jana Wericha, která svým žákům připravila pře-
kvapení a autorku příspěvku pozvala do školy na návštěvu. Ve třídě se prý krá-
jelo, škrábalo, trhalo, mačkalo, drtilo, míchalo... Všichni se snažili zapojit 
a vytvořit žížalám dobrý nový domov. Závěrem návštěvy Vesna Vaško Cáceres 
zazpívala a slíbila, že se přijde podívat, jak se žížalám i dětem daří 

-red-

Foto: Ing. Iveta Javůrková
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Kdy by měla rekonstrukce začít a jak 
dlouho by měla probíhat?
Plánujeme začít počátkem léta tohoto roku 
a skončit bychom chtěli k 31. květnu 2014. 
V červnu roku 2014 bychom chtěli kulturní 
centrum otevřít a zahájit jakýsi „zkušební pro-
voz“ nové budovy, abychom přes léto mohli 

odstranit případné nedostatky. Počítáme s tím, 
že v letních měsících zde probíhá méně kurzů 
a celková obsazenost Průhonu je menší. Od září 
by pak centrum mělo fungovat plně tak, jak si 
představujeme. 

Kde budou v době uzavření centra probíhat 
kurzy a další akce?
Kurzy a akce budou v drtivé většině probíhat 
v Základní škole genpor. Františka Peřiny – v bu-
dově Laudova. Chceme zachovat většinu kurzů 
v plném rozsahu. Větší akce by se měly konat 
v sokolovně. Chtěl bych podotknout, že i její 
interiéry plánujeme letos v létě zrekonstruovat. 
V budoucnu by menší, komornější akce měly 
probíhat v novém Kulturním centru Průhon a ty 
větší v sokolovně.

A co obchody, které teď v budově fungují? 
Věřím, že i tento problém vyřešíme. Například 
pro řeznictví momentálně hledáme vhodné pro-
story v blízkosti Kulturního centra Průhon.

V čem se KC Průhon zlepší?
Kromě toho, že budova bude mít celkově hezčí, 
modernější vzhled, bude také vybavena nejmo-
dernější technikou. Přesuneme sem knihovnu, 
myslím, že to je výborná věc. Doposud byla 
knihovna umístěna v Jiránkově ulici, ale Průhon 
se přece jen nachází v centrálnější části Řep. 

Knihovna bude spojena s infocentrem. Budova 
také nabídne dva sály – jeden bude konferenční 
s dokonalým ozvučením, druhý v patře pro po-
hybové aktivity. Městská část chce využívat kon-
ferenční sál pro konání zasedání zastupitelstva. 
Plánujeme tady také pořádat výstavy, kulturní 
akce, besedy, setkání...
Celá budova bude bezbariérová, vybavená výta-
hem.
V souvislosti s nadcházející rekonstrukcí bych 
chtěl požádat řepské občany o toleranci. Je 
pravda, že po tři čtvrtě roku s pracemi budou 
spojena určitá omezení, například pro kolem-
jdoucí. Ale Kulturní centrum Průhon opravu nut-
ně potřebuje a bude pak sloužit nám všem. Za 
pochopení všem občanům předem děkuji!

Děkuji za rozhovor.
Radka Šplíchalová

Kulturní centrum Průhon  
dostane nový kabát
Pomalu se blíží termín zahájení rekonstrukce Kulturního centra Průhon. 
Na podrobnosti jsme se zeptali místostarosty Martina Marka.

Budova, kde sídlí Kulturní centrum Průhon, se generální opravy dočká v létě letošního roku.

Foto: -raš-

Od června 2014 bude pro návštěvníky otevřena již kompletně zrekonstruovaná budova.  
Autorem vizualizace projektu je atelier RH-ARCH s. r. o.

„Kulturní centrum Průhon opravu nutně 
potřebuje,“ říká místostarosta Martin Marek. 

Foto: -raš-
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PRO NEJMENŠÍ 
* BROUČEK – kombinovaný program pro děti okolo 2 let (100 Kč 
za dopoledne 9 – 12) * cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti okolo 
2 let (1 hod. týdně, 800 Kč) * cvičení pro děti – 4 až 7 let (600 Kč za 
1 x 1 hod) * ŠIKULKY – výtvarná výchova pro rodiče s dětmi okolo 2 let 
(60 min. týdně, 1 000 Kč)

HUDBA, TANEC, DIVADLO
* sólový zpěv – pro děti od 6 let i dospělé (1 hod. týdně, děti 1 800 Kč, 
dospělí 2 200 Kč) * klavír, keyboard, zobcová flétna, klarinet, 
saxofon, housle, kytara – pro děti od 6 let i dospělé (1 hod. týdně, děti 
1 800 Kč, dospělí 2 200 Kč) * PIŠKOTKY – tanec a balet pro děti od 5 let 
(1 + 2 hod. týdně, 1 200 Kč) * akrobatický rock´n´roll – přípravka pro 
děti od 6 do 12 let (60 min. týdně, 600 Kč) * STONOŽKA – dramatický 
kroužek pro děti od 6 let (2 hod. týdně, 900 Kč) * hudební přípravka 
– pro děti od 5 do 8 let (1 hod. týdně, 1 200 Kč) NOVÉ! * výrazový 
tanec a jazzdance – pro děti školního věku (2 hod. týdně, 1 000 Kč) 
NOVÉ! * loutkářský kroužek – pro děti školního věku (2 hod. týdně, 
1 200 Kč) NOVÉ!

KERAMIKA, VÝTVARKA, MALBA A KRESBA, ANIMACE
* keramika – pro děti od 5 let a dospělé (2 hod. týdně, děti 1 400 Kč, 
dospělí 1 800 Kč) * výtvarná výchova – pro děti od 5 let (2 hod. týdně, 
1 200 Kč) * malba a kresba pro dospělé (2 hod. týdně, 1 200 Kč, 
pomůcky nejsou v ceně) * animační tvorba – pro děti školního věku 
(2 hod. týdně, 1 200 Kč) NOVÉ!

CVIČENÍ, JÓGA 
* aerobik a gymnastika pro dívky – 7 až 11 let (1 hod. týdně, 600 Kč) 
* cvičení pro děti – 4 až 7 let (1 hod. týdně, 600 Kč) * cvičení po ženy 
– bossu, aerobik, step – aerobik, kalanetika, zumba (50 Kč/1 hod.) 
* jóga – pro dospělé – Integrální jóga nebo Jóga v denním životě 
(2 hod. týdně, 1 200 Kč) * jóga proti bolestem zad a kloubů – pro 
dospělé (2 hod. týdně, 1 200 Kč)

TURISTIKA
* ŤAPKA – turistický oddíl pro děti od 5 let (60 min. týdně, 800 Kč)

JAZYKY
* angličtina pro děti – pro děti 6 až 9 let (1 hod. týdně, 800 Kč)
* angličtina, němčina (různá pokročilost) – pro dospělé 
(2 hod. týdně, 1 500 Kč) 

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17-Řepy
tel. 601 324 846, 235 313 289 

www.pruhon.cz * alena.kulhankova@pruhon.cz

                    v KC Průhon 
II. pololetí školního roku 2012/2013

Navštivte nové    
          stránky 
       www.pruhon.cz

Kalendář s programem

Odběr novinek

Rezervace vstupenek

Objednávky pronájmů

Knihovna Řepy

Nabídka kurzů

Pořady pro děti

Kurzy
 
 

 

 



Vyslovením jeho jména se okamžitě všem staro-
usedlíkům vybavuje jediné – sokolovna, Slavoj 
Řepy a TJ Sokol. Jako jeho bratr Antonín a žena 
Libuše, tak i Karel Spálenka zasvětil svůj život řep-
skému sportu a Sokolu. Byl neúnavným pracantem 
a funkcionářem, dovedl TJ Sokol podržet v těch 
největších krizích po 2. světové válce a následně 
v padesátých letech. Patřil mezi řepské sokolské 
osobnosti, kterými bezpochyby byla jména Tesařů, 
Slabochů, Mikešů, Pšeničků, Čápů, Slámů, Marků 
a Hrdinů. Spálenka i tito jmenovaní dovedli v Ře-
pích udržet sport i v roce 1948, kdy došlo k tzv. 
sjednocování tělovýchovy a kdy byl k Sokolu při-
členěn fotbalový klub Slavoj Řepy. „Slavojáci“ do-
vedli překlenout rovněž potíže vzniklé tím, že řada 
funkcionářů byla vyřazena z činnosti akčním výbo-
rem (tzv. vyakčněna), a započali v obci za daných 
možností opět rozvíjet sportovní činnost.
Ještě bych neměl opomenout jednu zajímavou 
informaci: Karel Spálenka byl otcem Luboše 
Spálenky, současného velitele řepských dobro-
volných hasičů.

Jaroslav Hájek, zastupitel 
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Vzpomínka na řepskou sportovní legendu
Tento měsíc, v pátek 12. dubna 2013, si připomeneme třicáté výročí od úmrtí Karla Spálenky (1918 – 1983),  
jedné z největších řepských osobností. 

Nejvýraznější osobnost řepského fotbalu 
Karel Spálenka, aktivní hráč Slavoje,  
na snímku z roku 1943.

Karel Spálenka na fotografii z roku 1960. 
Harcovník a činovník  se slavojáckým  srdcem, 
který dodnes mnohým schází.

SK Slavoj Řepy při postupu do II. třídy v roce 1943. Karel Spálenka ve druhé řadě, třetí zprava. Foto: Z archivu Jaroslava Hájka
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Vzpomínáte si na svůj první den v redakci? 
Nechtěla jste utéct?
Na svůj první den v redakci si nevzpomínám, už je 
to přece jen nějaký pátek, bylo to v červnu 2008. 
Z přípravy šestnácti stran, které tehdy zpravodaj 
měl, jsem vyjukaná nebyla – měla jsem za sebou 
zkušenost s vedením časopisu „Zdraví“ a ten měl 
stran přes osmdesát. Co mě ale zarazilo, byla 
nízká čtenářská odezva. To se za ta léta hodně 
změnilo a je pravda, že z toho dnes mám občas 
až zamotanou hlavu.

V čem se liší práce v redakci městského 
zpravodaje a komerčního časopisu?
Redaktor je často v osobním kontaktu se čtená-
ři. Dříve jsem pracovala mimo Řepy, ráno jsem 
odjížděla a vracela se domů až večer, asi tak jako 
mnozí naši čtenáři. O víkendu jsme si s mužem 
sbalili batohy a jeli do přírody. Takže jsem vlast-
ně život v Řepích vůbec neznala! Když jsem na-
stoupila v redakci, tak mě překvapilo, jak to tady 
žije, kolik tu je fajn lidí, kteří ve svém volném 
čase připravují zábavu ostatním. 

Co se vám na práci v redakci líbilo nejvíc?
Asi to, že jsem měla možnost čtenářům, kteří 

v Řepích také jen „přespávají“, přiblížit život 
v naší městské části. Odezva od čtenářů by-

la v tomto směru moc milá. Samozřejmě, ne 
všichni jenom chválili, ozývala se i kritická 
slova. Redakce se často stává terčem nespoko-
jených občanů... Měla jsem ale vždycky dobrý 
pocit z toho, že redakce pomáhala „startovat“ 
řešení problémů. Vážím si toho, že čtenáři ne-
litují peněz za telefon, že věnují čas napsání  
e-mailu. Je fajn, že jen nehudrují, udělají prv-
ní krok k tomu, aby se problémy začaly řešit. 
Moc děkuji všem, kteří za ta léta s redakcí spo-
lupracovali, děkuji za všechny příspěvky, pod-
něty i tipy.

Proč vlastně odcházíte z redakce?
Rozhodli jsme se s manželem pro razantní život-
ní změnu. Stěhujeme se do jižních Čech, kde má-
me část rodiny. Vzhledem k tomu, že druhá část 
mých blízkých žije v Praze, do Řep se občas po-
dívám. Samozřejmě už se těším na další vydání 
Řepské sedmnáctky 

Za celou redakční radu a určitě i za všechny čtená-
ře Řepské 17 vám přeji hodně štěstí a úspěchů ve 
vaší další životní etapě!

Pavel Maxa,
předseda redakční rady

Řepská sedmnáctka na cestách: Občas čtenáři připraví redakci dojemné chvíle – jako třeba paní Olga 
Platkevičová, která letos v únoru vyrazila do světa a nezapomněla si do zavazadla přibalit náš zpravo-
daj. Řepská sedmnáctka tak doputovala až k turisticky nejtraktivnějšímu cíli Indie – slavnému Tádžma-
halu. Na snímku Olga Platkevičová (vlevo) s Ivanou Pickovou, obě Řepanky si pro tuto příležitost oblékly 
pandžábí. -red-

Foto: Bc. Jitka Synková

Foto: Z archivu Olgy Platkevičové 

Ohlédnutí na závěr…
Určitě jste si všimli, jak se nám za poslední léta zpravodaj rozšiřuje, mohutní, je stále pestřejší a nabitější zajímavými články 
a rozhovory. Rád bych vám dnes představil šéfredaktorku, která pro vás téměř pět let časopis připravovala. Paní Jaroslava 
Šímová bohužel redakci opouští, a tak bych jí rád i touto cestou poděkoval.

KURZY ALFA 
v Řepích

Pořádají Farnost sv. Martina a sestry 
boromejky z Domova sv. Karla Boromejského

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

S možností HLÍDÁNÍ DĚTÍ!

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

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

www.farnostrepy.estranky.cz

Jaroslava Šímová a „jejích“ 53 čísel Řepské 
sedmnáctky.
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ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Prodej pánských a dámských 
oděvů za velmi výhodné ceny

Trička již od 49,- Kč

PRODEJNA GALANTERIE
Velký výběr pletací příze, zipů, 

korálků, nití atd.

To vše pasáž Makovského 1143 
Praha 17-Řepy

PO – ČT    9.00 – 18.00
PÁ        9.00 – 17.00

Řádková inzerce: 1 řádek (tj. 60 znaků i s mezerami) stojí 80 Kč + 21 % DPH.
Další informace o inzerci: tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688

e-mail: redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz

SLUŽBY
•  Zpracování účetnictví, personalistiky, daň. evidence, 

zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů. 
Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. Tel.: 731 515 392

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

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

•  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

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

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

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

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

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

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

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

•  PRÁCE PŘI ÚDRŽBĚ BYTŮ – elektro, zámečník, drobné 
instalace, truhlář.  Tel.: 604 279 213

•  PODLAHÁŘSTVÍ J. UDRŽAL – POKLÁDKA A PRODEJ – 
byty, domy, komerční prostory, schodiště. 
 Tel.: 603 271 240

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

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

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

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

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

•  MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ, TAPET. PRÁCE, ŠTUKOVÁNÍ 
(nátěry oken, dveří, topení, umakartová jádra, 
koupelny, WC), včetně hrubého úklidu. Tel.: 603 221 653

•  SPRÁVA, INSTALACE a opravy IT techniky v Řepích.  
Po – Čt: 16 – 20 hodin. servis@lanservices.cz,  
www.lanservices.cz  Tel.: 603 145 642

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

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

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

•  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

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

•  ELEKTROSERVIS ŘEPY. Tel.: 773 693 350

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

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

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

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

•  KOUPÍM GARSONKU NEBO nebo 1+1 v Řepích.  
 Tel.: 774 116 505

OSTATNÍ

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

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

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

•  PRONAJMU GAR. STÁNÍ, ul. Zrzavého.  Tel.: 737 234 550 

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

ZAMĚSTNÁNÍ

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

Prodejna sudových vín s ochutnávkou
• Šimonova 1100, Praha 17-Řepy

• Pondělí – sobota: 9 až 12, 13 až 20 hodin

• Neděle: 13 až 20 hodin

NOVÝ MAJITEL NOVÁ VÍNA

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 TJ SOKOL ŘEPY 

nabízí  
K PRONÁJMU MÍSTNOST

o ploše 18,5 m2 v objektu 
tesko k administrativním 
nebo skladovacím účelům. 
Bezproblémové parkování,  
cena dohodou.

Kontakt: J. Rosenbaumová.

Tel.: 606 485 533

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

NEJSTE SPOKOJENI 
SE SVOJÍ POSTAVOU?

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

ZDARMA
1.  zpracování ANALÝZY STAVBY TĚLA 

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

HUBNUTÍ NIKDY NEBYLO TAK SNADNÉ 

Marie Zajíčková
+420 724 977 958

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

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

MATE¤SKÁ ‰KOLA 
SOCHÁNOVA
př ijme vedoucí školní jídelny
Nástup: 1. 10. 2013
Informace na tel.: 235 310 007 a 734 428 342
Praha 17-Řepy, Socháňova 23/1176

‹
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rekonstrukce

stavební firma Hrabánek
Nad Jenečkem 344 

Hostivice, Praha - západ

www.hrabako.cz
hrabanek@hrabako.cz

tel.: 723 894 498

bytového jádra 
koupelen a bytu

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

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

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

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

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

 235 311 411 
 774 000 092, 774 000 093

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

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

P n
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 201  

v ceně 150 Kč

+

50 000 Kč

VÁŠ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

    326 303 470

VÝSTAVBA 
KOTELEN
Výstavba výměníkových 

stanic, tepelných čerpadel, 
solárních soustav, regulace 

otopných soustav.

Vše na klíč včetně stavebního 
povolení a kolaudace.

Cenová a technická 

nabídka ZDARMA!

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

Ekologická likvidace autovraků

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

Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885
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Nový FORD KUGA
Důmyslné SUV již v AMB Praha! 

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

již od 565 940 Kč vč. DPH

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

Výprodej stávající verze KUGA 

se slevou až 28%

DELIKATESY
VÍNO DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

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

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

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

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Trainer
Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům
Na vybraná krmiva

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma

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

Tel.: 777 236 782
Otevírací doba:

Pondělí–Pátek 10.00–18.00,
Sobota 9.00–12.00

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

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

Též nás můžete kontaktovat na 233 311 414

777 188 063 

                            774 127 868 

VODA-PLYN-TOPENÍ-ELEKTRO 
OPRAVY A  

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

www.sadon.cz   email: y.r1@seznam.cz 
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MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY:

Těžké životní situace

Výchovné problémy

Školní problematika

Rodinné terapie 739 021 610

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

NOVÉ 
FARMÁRSKÉ 

TRHY
Od 1. března, pravidelně každý pátek 

Od 7 do 19 hodin

Praha 17-Řepy, u konečné tramvaje 
a vlakového nádraží

Pestrý výběr domácích výrobků, 
potravin a jiných produktů farmářské 

výroby

Srdecne vás zveme!

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.
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EKO-Kopecký, s.r.o.

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

SUPER MILÁČKU,
PŘÍŠTĚ ZASE S NIMI!

NABÍDKA POUZE PRO REGION ŘEPY

200 Kč200 Kč
zaváděcí cena  

Zprostředkování STK a emisí

až do Vašeho domu 
STK Motol s.r.o. ve spolupráci s partnerským 

autoservisem Auto Řepy s.r.o. Vám nabízí novou službu 

STK až do Vašeho domu! 
Ceny STK a Emisí dle platného ceníku na www.stkmotol.cz

Auto dle Vašich časových možností vyzvedneme u Vás 
a dle dohody vrátíme po STK zpět!!

Případně zjištěné závady po dohodě odstraníme.

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE:

STK Motol s.r.o. - GARANT DŮVĚRYHODNOSTI
Plzeňská 215b, Praha 5 - Motol, tel.: 257 210 963

POUZE

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE:
Auto Řepy s.r.o.

Makovského 1390/38
konečná tramvají Řepy
163 00  Praha 6 - Řepy

tel.: 235 316 878, 602 526 080

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

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

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

Informace o inzerci v Řepské 17: www.repy.cz
Uzávěrka květnového čísla je 8. 4. 2013.

Pivnice Beránek
Příjemné posezení, sportovní přenosy, 

sázková kancelář, kulečník, šipky,  zahrádka, 
wi-fi zdarma. Možnost pořádání různých akcí. 

Otevřeno non-stop
E-mail: jabernat@seznam.cz

Nevanova 1050 
Praha-Řepy
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Nová ŠKODA Octavia

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

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ

POPTÁVKA
Garáž

Koupě 3+1/L , OV, hotově
Koupě 3+1/L, hypotéka

Koupě 1+kk, Španielova ul.
Koupě 2+kk, OV

Pronájem 2+kk, 3+1/L

PRONÁJEM. Celkově zařízený přízem. byt 81 m2, 
zaskl. lodžie, moder. kuch. linka, vest. skříně, plov. 
podlaha, zděné jádro. Lze bez nábytku. Zvířata ano. 
Dlouhodobě. Poplatky 3 000 Kč + nájem + elekt.

NOVINKA 3+1/L 
ŠPANIELOVA UL.

PRONÁJEM. Krásný, špičkově vybavený byt, 
9. NP, orientace na Z, vestav. skříně, sprcha, nová 
kuchyně, dlažba, koberce, plov. podlaha. Poplat-
ky 3 000 Kč vč. elektřiny + nájem. Dlouhodobě.

NOVINKA 2+kk
GALANDOVA UL.

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

NOVINKA 3+kk/B/2xG
FIALKA II

PRODEJ. Cihlový RD 4+kk z roku 1927, užitná 
plocha 160 m2, pozemek 1 608 m2, garáž, hos-
podářská stavení, velká půda, elektřina, studna, 
jímka, topení na tuhá paliva.

NOVINKA RD
STATENICE, P-Z

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

PRODEJ 4+1/L
VONDROUŠOVA UL.

PRONÁJEM. Byt 2+kk + sklep, 44 m2, OPV, 4. NP, 
zařízen nábytkem, okno v kuch. koutě. Lze pro 
studenty. Orientace na západ. Vedle poliklinika, 
MHD. Poplatky jsou 3 330 Kč + elektřina + nájem.

NOVINKA 2+kk
UL. BAZOVSKÉHO

Jsme specialisté na Řepy
  Prodáváme nejvíce bytů v Praze 17

  Kompletní servis a skvělé reference

PRODEJ. Byt 2+kk/L + sklep, OV, celkem 47 m2,  
10. NP (11), zděné jádro, nová kuchyňská linka, 
lino, zasklená lodžie, orientace oken na západ, 
popl. 3 500 Kč. Velké parkoviště, MHD 100 m.

NOVINKA 2+kk/L
UL. MAKOVSKÉHO

Novostavba, 2. NP. Plně zařízený byt vč. nábytku, 
kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. K bytu 
patří garáž a sklep. Dlouhodobě. Orientace J–S. 
Služby 4 000 Kč vč. elektřiny + nájem.

PRONÁJEM 3+kk/T/G
ZRZAVÉHO UL.


