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Vážení čtenáři,

doufám, že právě listujete dubnovým číslem Řepské sedmnáctky. Duben je měsícem nejen opravdo-
vého jara, ale také Velikonoc. měsícem, kdy se naplno začne probouzet a pučet vše živé.  
Pro časopis bude duben také měsícem, kdy po zimní odmlce se k vám opět bez problémů dostane. 
Říkám to proto, že poslední měsíce se bohužel často stávalo, že jste časopis nedostali do schránky, 
a tak práce všech lidí, kteří ho pro vás vytvářeli, nedošla naplnění. 
Jako redakční rada jsme podnikli všechno možné, aby se tato situace už neopakovala.  V tomto na-
šem snažení jste nám však velkou měrou pomohli hlavně vy, naši čtenáři. Vy, kteří jste reagovali, 
když se časopis nedostal přímo k vám. Za tento aktivní přístup bych vám rád poděkoval. 
Zároveň pak popřál za redakční radu klidné a příjemné prožití velikonočních svátků a dnů volna. 
Třeba s časopisem nebo pomlázkou v ruce.

Pavel Maxa

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

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

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

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

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

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

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

Informace živnostenského úřadu
Upozorňujeme podnikatele, kteří jsou oprávněni prodávat kvasný líh, 

konzumní líh a lihoviny na blížící se termín 17. 4. 2014, do kterého mají 
možnost na základě přechodného zákona č. 309/2013 Sb.,  

požádat o koncesi „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ 
bez povinnosti platit správní poplatek.

Marným uplynutím této lhůty právo prodávat kvasný líh,  
konzumní líh nebo lihoviny zaniká.

Po tomto datu bude žádost o koncesi zpoplatněna  
podle sazebníku správních poplatků.

Rada MČ Praha 17 mj.:
VZALA NA VĚDOMÍ
•  informaci o umístění kolotočů a jiných 

atrakcí na části pozemku parc. č. 342/12 
v měsíci březnu letošního roku,

•  vyhlášení ředitelského volna ředitelkami 
základních škol mč Praha 17 a ředitelkou 
ZUŠ Blatiny.

SOUHLASILA
•  s připomínkováním návrhu obecně zá-

vazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě 
stavebních pozemků, ve znění pozdějších 
předpisů,

•  s vypsáním výzvy na zpracovatele studie 
„Domova s pečovatelskou službou v Praze- 
Řepích“ na pozemku č. parc. 19 k.ú. Řepy, 
při ul. k Šancím, se jmenováním komise pro 
přípravu stavby.

NESOUHLASILA
•  s revokací usnesení Rmč č. 000345/2013 

ze dne 9. 9. 2013 – žádost společnosti OmV 
o revokaci usnesení Rmč.

SCHVÁLILA
•  upravené „Podmínky pro poskytování gran-

tů v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 
sociálních služeb, školství, kultury a péče 
o veřejnou zeleň a životní prostředí“,

•  darovací smlouvu mezi mč Praha 17 a Do-
movem sv. karla Boromejského na podporu 
pěti zdravotních lůžek následné péče pro 
občany mč Praha 17,

•  předložené znění „Výroční zprávy za rok 
2013“,

•  záměr opravy oplocení řepského hřbitova.

Barbora Skalníková, Dis.,
kancelář starostky

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

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 12. 5. 2014 VE 13 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17 – Řepy.
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milí čtenáři,
dlouho jsem přemýšlela, které z témat 
upřednostnit do dubnového čísla Řepské 
sedmnáctky. Tentokrát bych ovšem opome-
nula naše tradiční plánované akce a místo 
toho vám raději poodhalím některé pláno-
vané projekty naší mč. Jedná se o projekty, 
které, v případě, že budou schváleny EU 
a magistrát hl. m. Prahy nám na ně vyčle-
ní dostatek finančních prostředků, budou 
spolufinancovány EU v rámci OP Praha – 
konkurenceschopnost. V prvé řadě se jedná 
o realizaci nové služby e-Goverment. Cílem 
je rychlejší, spolehlivější a také levnější 
poskytování služeb veřejnosti, jelikož oběh 
dokumentů by byl plně digitalizovaný.
Druhým plánovaným projektem je revita-
lizace parteru sídliště Řepy. Jedná se o lo-
kalitu mezi ulicemi makovského a Španie-
lova, která je značně exponovaná. Naším 
cílem je vybudování promenády s dlažbou, 
která nahradí nevzhledný asfaltový povrch 
a následná výsadba dvouřadé aleje stromů. 
Věříme, že tento projekt by přinesl značné 
zvelebení této lokality, které bylo v době 
výstavby opomenuto. Třetím projektem je 
„Aktivní lesopark Řepy“. Všichni jistě víte, 
jak se snažíme starat a hlavně zpříjemnit 
místa odpočinku v naší mč.  Řepský leso-
park se, doufejme, v brzké budoucnosti 
stane místem, které budou rádi navštěvo-
vat všichni občané, bez ohledu na jejich věk 
a kondici. Projekt zahrnuje revitalizaci ze-
leně, cest a hřišť a cílem je vybudování kva-
litního veřejného prostranství, kam si rádi 
přijdou odpočinout všichni – ať už aktivně 
či pasivně. 

S přáním příjemných jarních dní
Jitka Synková

Slovo starostky

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Středa 30. dubna 2014 v 16 hodin

Špekáček a limo 
pro děti zdarma

Soutěže a hry 
pro děti

Pruty na pečení 
s sebou

Městská část Praha 17 vás zve na tradiční akci 
pořádanou před řepskou radnicí

Vyhlášení nejlepší 
masky
Unikátní ohňová 
show
Vystoupení 
hudební skupiny

CVIČENÍ PRO SENIORY

– intenzita a náročnost přizpůsobena 
pro seniory 55+ 
– aktivita kombinuje prvky dechových, 
protahovacích, mobilizačních 
a nenáročných posilovacích cviků 
využívajících speciálních cvičebních 
stanovišť.

Cvičení je na vlastní zodpo-
vědnost. O závažných zdra-
votních omezeních je nutno 
před zahájením cvičení in-
formovat trenéra. Za ztráty 
osobních věcí v průběhu 
cvičení organizátor nenese 
hmotnou ani žádnou jinou 
zodpovědnost. Trenér je na 
místě vždy a v případě nepří-
znivého počasí rozhodne na 
místě, zda-li se cvičení z bez-
pečnostních důvodů nebude 
konat. Cvičební podložku má 
každý svou vlastní s sebou.

Organizační informace:

změna v rozpisech vyhrazena  •  www.repy.cz, www.BudFitSeniore.cz

den čas druh cvičení místo

úterý 9.00  ‐ 9.50 Cvičení 
pro seniory

Fit park ul. Bendova 5/1121
(zahradu u Centra sociálně 

zdravotních služeb)

CVIČENÍ 
PRO SENIORY 
ZDARMA 

rozvrh od 6. května do 15. října 2014
Dne 4. 6. 2014 se lekce konat nebudou z důvodu 
pořádání Sportovních her seniorů, na které jste srdečně zváni!

Na cvičení Vás zve Jitka Synková, starostka MČ P17 - Řepy



Martin Vaic  ČSSD

Dr. Tomáš Finger  NEZ
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OTÁZKA MĚSÍCE DUBNA

Dnes na téma: Doprava v klidu
Jaký je váš názor na zřízení rezidenčních stání pro automobily na území Prahy 17?

Ivana Körberová  TOP 09

Na území Prahy 17 je zcela jistě mnoho lokalit, kde 
je potřeba řešit dopravu v klidu, např. formou zří-
zení rezidenčních stání.
V současnosti v Praze funguje několik systémů 
tohoto parkování: Všichni známe tzv. „modré zó-
ny“, které umožňují parkovat jen s kartou, která je 
zpoplatněna. magistrát hl. města se chystá tento 
rok otestovat tzv. „Zóny placeného stání“, které 

budou umožňovat komfortní parkovaní rezidentům a zároveň umožní 
krátkodobě zaparkovat například návštěvám či řemeslníkům.
V Praze 17 řešíme nedostatek parkovacích míst z několika důvodů: V ně-
kterých lokalitách vznikl již při výstavbě sídliště v 80. letech obrovský de-
ficit parkovacích míst, zejména v ulicích mrkvičkova a makovského. k to-
mu musíme přičíst auta, které lidé nechávají zaparkovaná poblíž zastávek 
mhD, aby mohli pokračovat do centra hromadnou dopravou. Další nárůst 
parkujících aut můžeme sledovat poblíž hotelu Comfort a ubytovny.
Jako živnostník pracující každý den na území Prahy doporučuji zřízení 
lokálních rezidenčních parkovacích zón „Alternativní formou“, tedy 
osazením vybraných ulic a parkovišť značkami, které umožňují par-
kovat jen s kartou ve vymezeném časovém úseku, například od 17 do 
7 hodin. Jednoznačně bych se přikláněl, aby takovéto parkovací karty 
obyvatelům Řep vydal Úřad mč Praha 17 zcela zdarma.

Několik městských částí Prahy tímto způsobem 
částečně řeší problematiku parkování.
Domnívám se, že je možno tuto metodu vhodně 
využít i v Praze 17. Přínos tohoto řešení je prav-
děpodobně vyšší než omezení nerezidentů. Pří-
kladem může být mrkvičkova ulice, kde je denně 
mnoho míst k parkování obsazeno hotelovými 
hosty, kteří nevyužívají parkovací plochy hotelu, 

protože jsou tato místa placená. Nechápu to však jako řešení zásad-
ní, ale doplňkové. Zásadním řešením je výstavba nových parkovacích 
míst.

Z mého pohledu tato otázka pro naší městskou 
část Praha 17 nemá logický smysl a to hned z ně-
kolika důvodů. Řepy nejsou brány jako „odstavné 
plochy pro automobily“ přijíždějících občanů do 
Prahy. Nemáme zde stanici metra a jsme dosta-
tečně vzdáleni od centra. Pokud taková potřeba 
nastane, tak to lze řešit zřízením parkovištěm 
P+R. když si uvědomíme, že rezidentní zóny by 

měly sloužit občanům naší městské části, tak si musíme položit i otáz-
ky, budou tyto zóny zdarma pro občany, pro kolik aut to bude? Jedno 
auto na rodinu, dvě auta na rodinu? Budou k dispozici smíšené zóny? 
Budou k dispozici placené zóny? Jaký bude poplatek za hodinové stá-
ní, jaké bude časové omezení? Co se stane, když podnikatel provozuje 
auto vedené na svoji firmu a tudíž nemá zapotřebí vlastnit jiné vozidlo 
v rodině? kolik podnikatel bude muset platit za možnost stání v zóně?
Daleko důležitější je, aby se více úřad věnoval problému s parkováním 
a to hlavně v ulici mrkvičkova. V současné době je tam velký problém 
s parkováním. Rozhodně rezidenční stání pro automobily to nevyřeší. 
Raději chci podporovat výstavbu parkovacího domu v ulici mrkvičko-
va, ale pod podmínkou, že provozovatel parkovacího domu bude Úřad 
městské části Praha 17 a tudíž občané Řep budou mít tak garantova-
nou službu za rozumné finanční prostředky.

Vytvoření rezidenčních stání na území Řep se 
dotk ne bez rozdílu všech občanů, nejen majitelů 
vozidel. Je to závažné rozhodnutí a velký zásah do 
života obyvatel Řep. Nejsem přesvědčena o nut-
nosti ani přínosu této změny. Bezpečnostní studie 
hovoří jasně. ke zvýšení bezpečnosti vozidel před 
odcizením a vykradením ve sledovaném místě a ča-
se nedošlo. Řešením jsou hlídaná uzavřená parko-

viště, s přehledem o pohybu jednotlivých osob a vozidel. R. S. neřeší 
ani bezproblémové zaparkování vozu v lokalitě, kde již dříve nebyla 
kapacita. motorizované návštěvy, známí, rodinní příslušníci, řemesl-
níci budou nuceni řešit známý takřka Nerudovský problém kam s vo-
zidlem. Porušit zákaz znamená možnost odtahu, který je zpoplatněn. 
Navíc řidič následně řeší z toho vyplývající sankci, obvykle pokutu. Ani 
v případě, že vám někam ve spěchu karta zapadne, tj. nebude viditel-
ně umístěna ve vozidle, se pravděpodobně nevyhnete odtahu. Řeše-
ní těchto negativních jevů je spojeno se stresem, s časovou ztrátou, 
s administrativní zátěží na obou stranách. Řidič s trvalým pobytem je 
povinen zaplatit za každé vozidlo řádný roční poplatek za oprávnění 
zaparkovat v místě rezidenčního stání atd. Je to velká změna, která 
občanům přinese jen víc povinností a nezaručí ani právo rychle bez 
obtíží zaparkovat…

Jaroslav Stolina  ODS

Omlouváme se za nepřesné uvedení politické příslušnosti 
mUDr. A. katry v minulém čísle. mUDr. A. katra je nezávislým 
členem za klub TOP 09.

-red-
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V pondělí 10. března jsem dostala pozvání od 
účastníků jazykových kurzů pro seniory, abych 
se přišla podívat na jednu z jejich pravidelných 
lekcí. musím přiznat, že takhle aktivní a emočně 
pozitivní setkání jsem dlouho nezažila. klub 17 

pořádá od září letošního roku, pod vedením lek-
torky Ing. hany Dzurendové, lekce anglického 
a francouzského jazyka pro seniory.  
Věkové rozpětí studentů je 65 – 87 let, přičemž 
angličtinu pravidelně studuje 18 seniorů a fran-
couzštinu 11. Tři studenti navštěvují dokonce 
oba kurzy najednou! Nejstarší účastnice kurzů, 
paní Veronika (87), nám řekla: „Bylo by dobré 
ještě otevřít kurz němčiny, potřebovala bych jí 
trošku oprášit“. 
když jsem položila otázku týkající se motivace 
k návštěvě kurzů, nestačila jsem se divit. čekala 
jsem odpovědi typu „abych se doma nenudil(a)“. 
Ovšem místo toho jsem slyšela: „potřebuji se do-
mluvit, až pojedu do Norska rybařit“ nebo „mu-
sím přece dokázat odpovědět, když mě zastaví 
turista“ a „nemůžu přece zaostávat za dcerou, 
když ta je schopná se plynně domluvit“. Jeden 
názor na mě zapůsobil ovšem nejvíc: „Zpoma-
luji Alzheimera“. Všechny zmíněné důvody jsou 
bezesporu obdivuhodné, ten poslední je ovšem 
nejvýznamnější. Až zde mi došlo, jak komplexní 
služby řepský klub 17 starým lidem nabízí. mgr. 
monika čermáková, která klub dlouhá léta ve-
de, mi při krátkém rozhovoru řekla: „Nejde jen 
o socializaci těchto lidí. Zapojujeme aktivizační 
prvky, jde nám o motivaci a jejich povzbuzení, 
jde ale i o prevenci poruch kognitivních proce-
sů a mnohem víc. V kombinaci s knihovnou, PC 
kurzy a plaváním toho pro seniory dělá řepská 
radnice skutečně hodně“. Vzápětí pokračovala: 
„Skutečným požehnáním pro nás ovšem byla 
nabídka Ing. hany Dzurendové, se kterou jsme 

se poprvé setkali na jaře letošního roku. Přišla 
k nám s žádostí o praxi, kterou potřebovala na 
kurz, který právě dělala. Nicméně práce se seni-
ory jí oslovila natolik, že nám nabídla jazykovou 
výuku a to zcela zdarma. Byl to pro mě dar z ne-

bes. Nečekala jsem, že by někdo mohl něco tako-
vého nabídnout. Jsem za to moc ráda“. 
Samozřejmě, že jsem měla příležitost krátce po-
hovořit i se zmiňovanou hanou Dzurendovou, 
která působí jako vřelý a otevřený člověk, kte-

rý je ovšem navíc nesmírně skromný. Velmi mě 
zaujalo, že vystudovala Sorbonnu, ale také to, 
že celý svůj profesní život tráví mezi čísly, která 
vlastně nemá moc ráda. Učení, kterému se věnu-
je ve volných chvílích již více než 35 let, je sku-
tečně jejím pouhým koníčkem. Řekla mi: „Říkala 
jsem rodičům, že chci učit, ale trvali na tom, že 
musím mít pořádnou práci“. Po chvilce pokračo-
vala: „Zapojení v klubu vyšlo ode mě. Byla to ná-
hoda. Zajímala jsem se, co se zde děje a zeptala 
se, zda bych se mohla nějak zapojit.“ Následně 
s úsměvem dodala: „ Je to pro mě veliká radost, 
moc u toho odpočívám“. 

Na otázku, jestli tito studenti dostávají také 
úkoly, mi bylo sděleno, že samozřejmě ano. Píší 
pravidelné testy, rozdávají se známky a koncem 
letošního školního roku čeká na studenty ne-
jen vysvědčení, ale také dárek v podobě krátké 
procházky po Praze s anglickým výkladem. Jak 
jinak, i tohoto průvodcovství se ujala Ing. Dzu-
rendová. Co bych dodala závěrem? Jen asi to, že 
všem studentům přejeme hodně sil a trpělivosti 
s učením, neutuchající nadšení a pevné zdraví. 
Paní lektorce pak radost nad pokroky svých stu-
dentů.

Na kurzy v novém školním roce 2014/2015 bude 
opět uveřejněna výzva v našem časopise.

-mish-

Setkání s občany
23. 4. 2013 v 17.30 hodin
Přijďte diskutovat s vedením radnice 

nejen na téma

DOPRAVNÍ SITUACE 
V HORNÍCH ŘEPÍCH

Těšíme se na vás!                       Martin Marek, místostarosta

Kulturáček na Bílé Hoře
Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17 – Bílá Hora 
Podrobné informace z minulého setkání naleznete na: 
http://www.repy.cz/doprava-horni-repy

Jazyky jsou třeba v každém věku!

Foto: -mish-
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Bude se letošní konference v něčem odlišovat od těch minulých?
Určitě, přinášíme nová témata, která nebyla v minulosti tolik zmiňována. 
minulé konference poměrně na velkém prostoru diskutovaly investičně 
náročnější způsoby snižování nákladů na teplo pomocí výstavby nových 
úsporných domovních tepelných zdrojů. Ne každý dům má ovšem možnost 
investovat do nové kotelny a snížit si tak významně cenu tepla. Nicméně 
zajímavých úspor se dá dosáhnout i při vynaložení minimálních nákladů. 
Vždyť spotřebu tepla a vaše náklady na vytápění můžete významně ovliv-
nit pouhou volbou optimálního způsobu měření a rozúčtování topných 
nákladů, které eliminuje nehospodárnosti v nakládání s teplem v daném 
objektu.

Jak může zjednodušeně řečeno „tužka a papír“ ovlivnit naše 
náklady na teplo?
To je velice jednoduché, jen si vzpomeňte, jak se dřív v panelácích regu-
lovalo teplo – otevřením okna. To by dnes již nikoho nenapadlo. A co to 
způsobilo? Zavedení rozúčtování topných nákladů dle poměrových měři-
del a samozřejmě zdražení tepla. Optimální způsob měření a rozúčtování 
topných nákladů dokáže ušetřit i desítky procent, rovněž se i umí vypořá-
dat s filuty,  kteří si od vás nechávají vytápět svůj byt přes sousedící zeď.

Takže letošním mottem konference by mohlo být: „Za málo peněz 
hodně úspor“.
Dalo by se to tak říci. Z témat této skupiny bych ještě zmínil otázku regula-
ce otopných soustav a problematiku termostatických ventilů na bytových 
radiátorech. Po zateplení domu, nebo jakémkoliv zásahu do otopné sou-
stavy, je nutno provést novou regulaci otopné soustavy a to až na úrovni 
bytových těles a jejich termostatických ventilů. mnoho uživatelů bytů si 
neuvědomuje, že kromě termostatické hlavice, kterou regulujeme teplo-
tu v místnosti, obsahuje ventil i regulaci, kterou se těleso nastavuje vůči 
celému otopnému systému. Pokud po zateplení domu, výměně oken nebo 
výměně jednotlivých bytových radiátorů nedojde k nové regulaci celé sou-
stavy, dochází k jejímu nehospodárnému provozu a zbytečným ztrátám.

Co dalšího, zajímavého čeká na účastníky konference?
Trochu více do hloubky se chceme věnovat ekonomickým parametrům 
investic do lokálních domovních kotelen. často slyším, že uváděné hod-
noty úspor nákladů nebo návratnosti investice do domovní kotelny jsou 
zkreslené a že tam dotyčný zapomněl započítat tu odpisy zařízení, onehdy 
náklady na servis či revize a dozor, nebo že tam chybí spotřeba elektrické 
energie oběhových čerpadel, regulace atd. myslím, že to jsou povídačky 
bez reálného podkladu. Toto svoje přesvědčení opírám o skutečnost, že 

odpojení od centrálního zdroje tepla je umožněno až na základě prokázání 
ekonomické výhodnosti takového kroku. Ta výhodnost se prokazuje pro-
jektem od autorizovaného projektanta. Vlastní projekt je poté oponován 
posudkem nezávislého soudního znalce a to vše pod mikroskopem zkoumá 
dosavadní centrální dodavatel tepla. Pokud by se neprokázala jednoznač-
ně výhodnost nového domovního zdroje tepla, nebylo by povoleno odpo-
jení od stávajícího zdroje. A do této mnohdy vypjaté diskuse bychom rádi 
vnesli další trochu světla a seznámili účastníky konference se závěry diplo-
mové práce diplomanta čZU zpracovávající ekonomické parametry investi-
ce do vybudování lokálního zdroje tepla v panelovém domě ve Španielově 
ulici u nás v Řepích.

Budete také zmiňovat aktuální téma obnovitelných zdrojů tepla?
V obnovitelných zdrojích tepla vidím velký potenciál pro budoucnost vy-
tápění bytových a rodinných domů. Z obnovitelných zdrojů tepla se sou-
středíme na tepelná čerpadla vzduch – voda, jejichž technologie se za 
poslední roky výrazně zdokonalila. Při současném poklesu ceny zařízení 
jsou tepelná čerpadla výhodnou alternativou ke spalování plynu. Rád bych 
návštěvníkům konference předvedl na příkladu úspěšných instalací v ne-
dalekém okolí výhodnost a ekologičnost těchto zařízení. Znovu budeme 
klást důraz na ekonomické hodnoty takového řešení. Na příkladu ukáže-
me, jak správně vybrat bivalentní zdroj tepla a jak se jednotlivé řešení pro-
mítá do ceny investice a následných provozních nákladů. Navíc tam, kde je 
problém s dostupností plynu nebo je nutno budovat draze novou přípojku, 
je toto řešení jedinou smysluplnou alternativou.

Bude program konference myslet také na majitele rodinných domů?
Zcela určitě, vždyť je to zmíněno přímo v názvu konference. myslím, že 
již výše uvedené téma regulace otopných soustav je zajímavé i pro menší 
otopné soustavy rodinných domů. Nezapomeneme ani na informaci o ak-
tuálních trendech v oblasti problematiky kondenzačních plynových kotlů 
a jejich využití pro vytápění bytových objektů od velikosti rodinného domu 
až po velké sídlištní paneláky.

Máte nějaký závěrečný vzkaz pro zájemce o program konference?
Určitě je co nejsrdečněji zvu, přijďte. myslím, že máme šanci pro návštěvníky 
připravit tradičně zajímavý a hodnotný program a věřím, že je nezklameme. 
Na své si zajisté přijdou i pravidelní návštěvníci konferencí, neboť, jak jsem 
se snažil říci v úvodu našeho rozhovoru, nebudeme se určitě opakovat a při-
neseme nové a aktuální informace z oblasti topení a výroby tepla.

Děkuji za rozhovor.
Michaela Linhartová

Alternativní možnosti vytápění panelových a rodinných 
domů aneb Jak ušetřit na topných nákladech
Městská část Praha 17 pořádá 17. dubna v aule Základní školy genpor. Františka Peřiny již IV. ročník konference na výše uvedené 
téma. V souvislosti s touto konferencí jsme požádali o rozhovor zástupce pořadatele, místostarostu Mgr. Bořka Černovského.

Dotaz občanky Řep Jany S.:
Obracím se na Vás s dotazem ohledně možnosti opravy chodníků na sídlišti 
Řepy II. Myslím, že nebudu uvádět nic nového, jestliže uvedu, že chodníky 
na sídlišti nejsou v uspokojivém stavu. Dle názoru vedoucího odboru životní-
ho prostředí s tímto nelze nic dělat s ohledem na skutečnost, že vlastníkem 
chodníků není MČ Praha 17, ale Magistrát hlavního města Prahy. Jde o fi-
nančně náročnou záležitost. Nicméně, jak jsem se nedávno dočetla v tisku, 

podobná situace je i v jiných částech Prahy a řešení se našlo; příslušná měst-
ská část našla finanční prostředky ve svém rozpočtu a přispěla Magistrátu na 
opravu chodníků. Nešlo by takto řešit i na našem sídlišti?

Na některých chodnících se projevuje jejich špatná údržba
Jak správně uvádí autorka dotazu, většina chodníků mezi panelovými by-
tovými domy na sídlišti je v majetku hl. m. Prahy a tento majetek nebyl 

Jak je to s financováním oprav chodníků?
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Městská část Praha 17

pořádá 
pro vlastníky bytových domů a občany

IV. ročník konference na téma

Alternativní možnosti vytápění 
panelových domů 

a rodinných domků
aneb Jak ušetřit na topných nákladech

Čtvrtek 17. dubna 2014

V 16 hodin zahájení vlastní přednáškové části 
konference a prezentace vystavovatelů

Od 15 hodin možnost prohlídky stánků vystavovatelů 
včetně individuálních konzultací

•
Aula Základní školy 

genpor. Františka Peřiny v Socháňově ulici

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

Vstup volný

naší městské části svěřen. O tyto chodníky se stará Technická správa ko-
munikací, podnik zřízený a financovaný hl. m. Prahou. musím bohužel se 
stěžovatelkou souhlasit, že některé chodníky nejsou v uspokojivém stavu 
a podepisuje se na nich významně to, že se výše zmíněný podnik o ně nesta-
rá a vedení hl. m. Prahy se tímto zřejmě netrápí. S takovým stavem nejsme 
samozřejmě spokojeni a snažíme se dlouhodobě dosáhnout změny k lep-
šímu. Určitě by pomohlo naší snaze o nápravu současného neutěšeného 
stavu, kdyby se občané v této záležitosti obraceli přímo na příslušného po-
litika z vedení hl. m. Prahy zodpovědného za údržbu městských komunikací 
(náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Jiří Nouza).

Posílat peníze na Magistrát není řešení
Některé městské části (zejména ty centrální) tento problém řeší tak, že 
převádí svoje finanční prostředky do rozpočtu hl. m. Prahy, z kterého jsou 
poté poukázány městské příspěvkové organizaci Technické správě komuni-
kací a ta v dotčené městské části opraví několik chodníků, případně zalepí 
pár děr. Zmíněný postup, zejména těch movitějších městských částí není 
řešením, ale aktem naprosté zoufalosti tam, kde bylo vedení městské části 
k takovému kroku donuceno přistoupit. Nezbývá než znovu připomenout, 
že magistrát hospodaří s 92 % sdílených daní, což činí cca 37 000 kč na 
Pražana a zbytek ve výši 8 %, poskytuje městským částem v podobě pro-
vozní dotace, což v našem případě činí 2 400 kč na obyvatele Řep. Provozní 
dotace naší městské části pokrývá cca 40 % našich běžných výdajů a jsme 
tak silně podfinancováni. Ukrajovat z toho mála co máme a posílat to zpět 
magistrátu, aby se staral o svůj majetek, to postrádá smysl.

Komu ubrat?
Navíc vyvstává otázka, komu u nás snížit rozpočet, abychom mohli dotovat 
magistrát. mnoho možností nemáme, v rámci přenesené působnosti mu-
síme zajišťovat služby, které na nás delegoval stát. Zde nemáme možnost 
volby, vydávání pasů nebo stavebních povolení, atd. nelze omezit nebo 
zrušit a ušetřit tak nějaké finance. Zbývá tudíž pouze oblast samosprávné 
činnosti, která je plně v naší kompetenci. mohli bychom krátit peníze na 
sociální služby, na práci s dětmi, na údržbu hřišť a zeleně atd. Nic z toho 
myslím není možné a ani to není spravedlivé.

Dočasné řešení se našlo
Naše městská část řeší rezignaci magistrátu hl. m. Prahy na svoje povinnos-
ti pro nás složitějším, ale pro naše občany výhodnějším způsobem. Než aby-
chom ukrajovali z toho mála, co máme a sypali naše omezené prostředky do 
bezedné díry ve financích magistrátu, kde se ztrácí miliardy a za to dostali 
opravy často sporné kvality realizované Technickou správou komunikací, 
opravujeme raději nejhorší závady v komunikacích magistrátu ve své re-
žii. Za uplynulý rok 2013 jsme tímto způsobem opravili závady v chodnících 
a výtluky ve vozovkách spravovaných hl. m. Prahou v objemu cca 200 tis. kč 
a ve stejném finančním objemu (tj. dalších 200 tis. kč) jsme zrekonstru-
ovali chodník z ul. Bendova směrem k poliklinice. Na velké rekonstrukce 
to nestačí, ale nebezpečné závady se odstraňují. Do oprav a rekonstrukcí 
chodníků a vozovek, které jsou v naší správě, jsme v uplynulém roce inves-
tovali cca 3,2 mil. kč.
Trvalé řešení spatřuji v tom, že se magistrát začne starat o svůj majetek. 
Nebo nám chodníky svěří a s odpovědností za jejich stav nám převede i od-
povídající finanční zdroje na jejich údržbu. Nicméně, to že není financí 
nazbyt neznamená, že musíme zakopávat o boule nebo výmoly. Pokud ve 
svém okolí máte na chodnících nebezpečné výtluky, praskliny nebo hrboly, 
obraťte se se svým zjištěním na náš Odbor životního prostředí a dopravy, 
prostřednictvím telefonu 235 300 655 anebo e-mailem: cisterepy@repy.
mepnet.cz. Pracovníci zmíněného odboru sami v rámci pravidelných kont-
rol závady zjišťují a odstraňují, ale vaše připomínky jim zajisté pomohou.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta
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Kam s bioodpadem
Stanoviště BIOVOK:

•  parkoviště v ul. hofbauerova x Žufanova –  
13. 4. (neděle) 13 – 16 hod;

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rost-
lin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovo-
ce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od 
vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastrood-
pad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hob-
liny, biologicky nerozložitelné odpady apod.
Biovoky jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.
UPOZORNĚNí: Vzhledem k tomu, že harmonogram BIOVOk je ve fázi příprav 
a musí být schválen začátkem dubna Radou hmP, může dojít ke změně ter-
mínu přistavení – případné informace na úřední desce OŽPD na interneto-
vých stránkách www.repy.cz.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

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

✗	  baterie, akumulátory

✗	  nádoby od sprejů

✗	  mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)

✗	  ředidla a barvy

✗	  léky a teploměry

✗	  kyseliny a hydroxidy

✗	  lepidla a pryskyřice

✗	  detergenty (odmašťovací přípravky)

✗	  fotochemikálie

✗	  pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, 
odstraňování plísní)

✗	  zářivky a výbojky

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

17. 4. (čtvrtek)

•  ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085)15. 00 – 15.20
•  ul. Laudova (slepé rameno – nad ZŠ)15.30 – 15.50
•  ul. Nevanova (proti zdravotnímu středisku č. 1079) 16.00 – 16.20
•  ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050 – bývalý Julius Meinl)  

16.30 – 16.50
•  ul. mrkvičkova (dle možnosti zastavení)17.00 – 17.20
•  ul. Na Fialce I. 17.30 – 17.50
•  ul. Brunnerova (parkoviště)18.00 – 18.20
•  křižovatka ul. Březanova – U Boroviček 18.30 – 18.50

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

N

Velkoobjemové 
kontejnery v dubnu
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracovní 
dny ve středu, čtvrtek, pátek v odpoledních hodinách od 14 do 
18 hod, v sobotu a neděli od 12 do 16 hod.

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

•  parkoviště u objektu Bílý Beránek: 9. 4., 10. 4., 11. 4., 12. 4., 13. 4.
•  parkoviště v ul. Drahoňovského: 23. 4., 24. 4., 25. 4., 26. 4., 27. 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

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 deratizačních prací může být dále upravován, např. podle 
klimatických podmínek.

Harmonogram na jaro

23. dubna až 5. května 2014: Slánská, Skuteckého, Bazovského, 
Nad motolskou nemocnicí, Galandova, Na Chobotě, makovského, 
Engelmüllerova + okolí, karlovarská, Vondroušova, Drahoňovského, 
čistovická, Zrzavého, Laudova, Součkova, mrkvičkova, Nevanova, Šímova.

-red-



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9

Když se před časem Robert Chládek rozhodl postavit v malé obci nedaleko Karlštejna poměrně atypický hotel s restaurací,  bylo mu od 
samého začátku jasné, že v jedné jeho části bude i malý pivovar.  Protože nemá ve zvyku  dělat něco jen tak napůl,  přizval k spolupráci nej-
lepšího sládka z České republiky Josefa Korbela, pivovar vybavil nejmodernějšími technologiemi značky Kaspar Schulz a pivo vaří jen 
z nejlepších surovin, které jsou k dostání. 
 
Robert Chládek je velkým milovníkem piva a  tak můžete očekávat, 
že právě jeho vlastní pivovar špatné pivo neopustí.

„Pivo piju třicet let a tak k němu nějaký vztah mám. Ochutnal jsem mnoho 
druhů piva po celém světě a pochopil, že správné pivo musí člověka naladit, 
aby si dal druhé, třetí, případně i čtvrté, páté… Proto mám rád piva jasná, 
chmelová, lehká. Vzhledem k tomu, že nesnáším kompromisy, postavil jsem 
pivovar s tím, že bude nejlepší a myslím, že se mi to podařilo“, říká on sám 
o splnění jednoho svého velkého snu a určitou neskromnost si opravdu může 
dovolit. Stavba hotelu - přesněji a správně Pivotelu MMX - vzbuzuje vášně 
stejně jako pivo, které se tam vaří. Je totiž opravdu velmi dobré a stále častěji 
se točí v pečlivě vybraných restauracích, a nyní už i v Praze!

Světlé, černé i řezané pivo MMX nyní můžete exklusivně ochutnat 
v restauraci Sportovka Řepy, a jen u jednoho určitě nezůstanete.  
Přijďte na pivo bez kompromisu! 

PIVO MMX - pivo bez kompromisu
Malých pivovarů je v České republice už několik stovek, 

ale podle znalců jen přibližně třicet z nich vaří opravdu kvalitní 
pivo. Na přední místo zcela  jistě patří pivovar 

MMX v Letech u Dobřichovic.

• zvýhodněné podmínky platí v termínu 14. 4. – 25. 4. 2014
• přímo z domácnosti dle individuální domluvy 
• minimální váha objednávky je 25 kg

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

Místo Čas

1. ulice Šímova (u objektu Bílý Beránek) 9:00 - 9:15

2. ulice Mrkvičkova 32 (kontejnerová stání) 9:30 - 9:45

3. ulice K Trninám x Laudova (kontejnerové stání) 10:00 - 10:15

4. ulice Ke Kulturnímu domu x U Boroviček (parkoviště) 10:30 - 10:45

5. ulice Čistovická x Třanovského 11:00 - 11:15

Místo Čas

6. Drahoňovského (parkoviště) 9:00 - 9:15

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

8. ulice Galandova 31 (parkoviště, restaurace U Hasiče) 10:00 - 10:15

9. ulice Kristiánova x Severýnova (kontejnerová stání) 10:30 - 10:45

10. ulice Hofbauerova x Žufanova (parkoviště) 11:00 - 11:15

www.repy.cz l www.remasystem.cz l www.budliny.cz

nebo využijte 26. 4. 2014 svoz
z následujících sběrných míst
dle harmonogramu (bez omezení hmotnosti)

SVOZ ELEKTROODPADU a BATERIÍ

Objednejte si svoz v rámci projektu „Buď líný“ telefonicky na 840 550 650

SVOZ ELEKTROODPADU a BATERIÍ

rema_BL_inzerat_REPY_A5_o.indd   2 21.2.2014   13:18:57
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Jak dlouho se pohybujete 
před kamerou?
Vlastně už od roku 2005. Nej-
dříve jsem měl nějaké menší 
role, reklamy, spoty. Pak 
přišla nabídka „Ulice“ a již 
od srpna 2008 zde účinkuji. 
To byl určitě můj největší 
herecký posun. Dříve to byly 
opravdu jen menší role. Ale 
až tady jsem nabral nejvíce 
zkušeností, kontaktů, sezná-
mil se s mnoha herci.

Jak jste se dostal k těm 
prvním menším rolím, 
vždyť tenkrát vám bylo 
šest let?
Dostal jsem příležitost, pro-
tože jsem byl zaregistrovaný 
v několika agenturách. Pů-
vodně to začalo mojí sestrou, 
která toužila být herečkou. 
A tak když moje maminka 
sestru registrovala, zaregis-
trovala i mě. Ironií osudu 
se stalo, že u herectví jsem 
zůstal já a sestra se věnuje 
úplně něčemu jinému. 

Bavilo vás to už jako 
šestiletého kluka?
Vlastně už ani nevím, co se 
mi v šesti letech honilo v hla-
vě… Ale hrál jsem na flétnu, 
na klavír, zpíval, byl jsem 
dost extrovert, takže mě ba-
vilo vyjadřovat pocity a emo-
ce navenek a před kamerami 
to bylo ještě znásobené. kro-
mě toho jsem svou povahou 
byl vždy trochu bohém…Takže mě to vlastně hrozně bavilo.

K „Ulici“ jste se také dostal přes casting?
Ano, tam byla tři výběrová kola – v prvním byla vybrána hrstka lidí, druhé 
prověřovalo fotbalistické schopnosti. Já jsem v podstatě špatný fotbalis-
ta, takže ani nevím, jak se mi podařilo se přes tohle kolo přenést. A pak 
přišlo třetí kolo, kde jsem už hrál se svojí budoucí filmovou „maminkou“, 
která byla vybrána dopředu, a kterou ztvárňuje Zuzana Vejvodová. A asi se 
jim to líbilo nejvíc, protože jsem byl vybrán právě já.

Máte nějakou hereckou průpravu?
V životě jsem nesáhl na žádnou knihu o herectví, ale byl jsem jednou na 
letní herecké škole. hodně jsem na sobě pracoval. V době, kdy jsem začal 
více poslouchat lidi kolem sebe a nevypouštět informace druhým uchem 

ven, jsem si začal brát k srd-
ci nějaké rady od režiséra – 
např. když mi radí, jaká má 
postava vlastně je, jak se 
cítí… 

Teď jste na základní 
škole. Co plánujete 
potom?
Vlastně jsem se ještě po-
řádně nerozhodl, co bych 
opravdu chtěl studovat, ale 
přihlášku jsem si podal na 
gymnasium a na průmyslov-
ku. Pokud by vyšlo gymnasi-
um, šel bych ještě na vyso-
kou školu, pokud by vyšla 
průmyslovka, nastoupil bych 
pak do praxe.

To jste mě velmi překvapil 
– čekala jsem konzervatoř 
nebo jinou uměleckou 
školu…
Necítím se na to, že bych 
chtěl být profesionálním 
hercem a věnovat se tomuto 
povolání naplno.

A není to škoda?
Nechci se s tím určitě rozlou-
čit nadobro, ale na druhou 
stranu se nechci ubírat smě-
rem, aby herectví bylo mým 
jediným oborem, tak to pro-
stě necítím.

Jak se dá natáčení seriálu 
skloubit se školou?
Zatím jsem měl pokaždé vy-
znamenání, teď však v polo-

vině devítky to trošku flákám (směje se), ale žádná tragédie. když se člo-
věk naučí na testy, tak to zvládne. mám štěstí na hodné a chápavé učitelky.

Vaše postava v seriálu stárne a vyvíjí se, víte, jaký bude její další 
osud?
Nemůžu to otevřít úplně, ale mohu naznačit, že můj Boris se bude plně 
věnovat kapele, a to přinese problémy, protože se to ostatním tak úplně 
nelíbí. A možná přijde i první láska. kdo ví…

Seriál běží už dlouho. Chcete někdy ovlivňovat jednání své 
postavy?
Občas se scénáristy probírám, jaké mají záměry a já mohu říct svůj názor 
na to, co bych s Borisem rád. A to se mi moc líbí, že existuje taková domlu-
va, že mohu svojí dějovou linku nějak ovlivnit.

Líbí se mi přejímat emoce druhých
Seriály vládnou dnešnímu světu a mnoho diváků s napětím usedá k televizorům, aby sledovali pokračování osudů svých 
oblíbených hrdinů. Mezi  populární „nekonečné“ seriály patří jistě i „Ulice“. Jednu z ústředních postav – Borise – v něm již 
několik let ztvárňuje usměvavý žák řepské Základní školy genpor. Fr. Peřiny, Vladislav Rousek.

Foto: -ras-



Tuto možnost mají všichni herci?
Ano, když se pak natáčí, tak se někdy stává, že se dohodne, že ten který 
obraz se zahraje trochu jinak. Lidé tyto změny nevidí, protože nevědí, jak 
to mělo být původně. Tyto drobné úpravy vytvářejí osobitý herecký seriál 
a to se mi moc líbí.

A nechtěl byste hrát ještě někde jinde než v seriálu?
Určitě existují dvě věci, které bych moc chtěl – jednou bych rád zkusil film 
a také divadlo mě láká.

Co je na natáčení pro vás nejtěžší?
Asi se s každým pozdravit. Tam je tolik lidí, že když člověk přijde a s každým 
se chce pozdravit, tak to „ahoj“ zopakujete snad sedmdesátkrát.

Co se vám na tom naopak nejvíc líbí?
Asi to, že se můžu herecky vyjádřit, to mě na tom opravdu baví. Na chvíli 
mohu přijmout emoce postavy, převezmu je za vlastní a hraju… Těžko se 
to vysvětluje.

A dokážete se pak od postavy odstřihnout?
Ale ano, postava Borise mi do života nijak nezasahuje. Je to opravdu jen 
na tu chvíli, od povelu „akce“ po „stop“.

Kolik textu se musíte naučit?
No, kdybych to vzal kompletně, tak už to je pořádná hromada… Jeden ob-
raz má tak tři až čtyři strany, kde má člověk polovinu replik. Za den můžu 
natočit až deset obrazů.

Jak často natáčíte?
To je různé, je tam sice nějaký harmonogram, ale jde o to, jak se naše dě-

jová linka líbí lidem. Pokud se bude líbit, tak nám scénáristi připíší více 
obrazů, takže pak za týden točím tři až čtyři dny. Jindy, když se řeší jiné 
zápletky, točím třeba jen jednou za týden.

Co na to kamarádi ve škole, závidí vám?
Doufám, že ne. my máme celkově velmi zajímavou třídu – máme tam repre-
zentanta české republiky v hokeji, mistra české republiky ve standardních 
tancích…Takže tam nejsem se svým hraním až tak ojedinělý.

Díváte se na sebe v televizi?
Ne, v žádném případě, sebe vidět opravdu nemůžu. U nás se na „Ulici“ dí-
vají pravidelně babičky, ale já to beru jako práci.

Co sestra? Nemrzí ji, že seriálovou hvězdou není ona?
Ne, nemrzí. Studuje vysokou školu, má před sebou bakalářské zkoušky 
a její život se ubírá jinam.

Má natáčení seriálu nějaká specifika?
Seriál má jiné podmínky než film, všechno se jede rychleji. Ale pokud se 
něco nelíbí, tak se to opakuje, dokud to není dobré. Pamatuji si na jeden 
nepříjemný den, kdy se snad všichni špatně vyspali a třináctkrát jsme vra-
celi jeden obraz. Je pravda, že to už jsem byl hrozně naštvaný.

Jak vlastně vypadá váš natáčecí den? Jaká je vaše příprava?
Ráno vstávám někdy už v půl šesté, na Skalce na mě čeká řidič, který mě 
odveze do atelieru. Zajdu se podívat, co si dám dobrého k snídani – miluji 
párky. Pak se v šatně převléknu, podívám se na text a přesunu se do mas-
kérny, kde mi vyčistí pleť, dají mi make up, pudr, udělají mi vlasy… Před tím, 
než začne můj obraz, si párkrát text řeknu s hercema, protože já se text učím 
až na místě. mám krátkodobou paměť, takže se to na místě naučím, zahraju 
to a následně vypustím. Na „place“ si domluvím s režisérem podrobnosti, 
přeříkám mu text, domluvíme si změny. Pak se zkouší „kroková zkouška“, při 
které se trénuje, jak se budeme pohybovat, je důležité, aby byl člověk dobře 
osvětlen. Je třeba hlídat, aby herec dobře stál, nebyl mu vidět mikroport…  
Udělá se generálka a pak se jede na ostro. Točí se třeba celý den. 

Poznal jste spoustu známých tváří. Kdo na vás nejvíc zapůsobil?
Nedá se říct, že bych někoho měl nejradši. Rozhodně mě však překvapilo, 
že všichni herci jsou naprosto normální, mají rodiny a řeší běžné, aktuální 
dění. To mě velmi pozitivně překvapilo, že to jsou „obyčejní“ lidé.
hodně jsem ale přilnul k Zuzaně Vejvodové, která mi v seriálu hraje ma-
minku, takže to nejde jinak.
Rozhodně mě bude nejvíc mrzet, že pokud skončí „Ulice“, tak už se s těmi 
lidmi neuvidím. A tím nemyslím jenom herce. To je celý štáb, rekvizitáři…
člověk si musí celkově uvědomit, že to není jen práce herců, ale je to 
opravdu celý tým lidí – práce ve střižně, maskérně, kameraman, zvuk, kos-
týmy – prostě všechno.
Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat štábu a všem, kteří se na seriálu 
podílejí. Lidé jejich práci nevidí, ale je hrozně důležitá.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová
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Vladislav Rousek
•  Věk: 15 let
•  Studuje: Základní školu genpor. Fr. Peřiny v Řepích
•  V seriálu „Ulice“ účinkuje od roku 2008
•  hrál v seriálu Expozitura, v seriálu Soukromé pasti – Riskantní 

interview, ve filmu Rudý baron, účinkoval v desítce reklam
•  Záliby: PC hry, plavání, lezení na stěnách, posilování, hudba 

např. hypno 808
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Zastupitelstvo městské části na svém zasedání dne 19. března 2014 schvá-
lilo podmínky pro poskytování grantů v oblasti sportu, volnočasových ak-
tivit, sociálních služeb, školství, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní 
prostředí. Grant, jehož poskytovatelem bude městská část Praha 17, před-
stavuje účelovou dotaci a peněžní dar z rozpočtu městské části.
Zastupitelstvem schválené grantové programy se budou týkat aktivit spor-
tovních oddílů působících v obvodu městské části Praha 17, volnočasových 
aktivit dětí, mládeže, studentů, seniorů a občanů se zdravotním hendike-
pem, podpory sociálních služeb poskytovaných na území městské části, 
podpory činnosti základních a mateřských škol v městské části, podpory 
kultury a podpory péče o zeleň a ochranu životního prostředí.

Žádat lze o granty v rámci těchto grantových programů:
• Grant na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a starších do-
spělých, který může být poskytnut na pravidelnou sportovní činnost dětí 
a mládeže (26 let a mladší), na činnost zdravotně hendikepovaných spor-
tovců, na podporu trenérů dětí a mládeže, na podporu cvičitelů trénujících 
starší dospělé nad 60 let a na pravidelnou sportovní činnost starších do-
spělých nad 60 let.
• Grant na podporu závodní činnosti a organizaci významných spor-
tovních 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.
• Grant na podporu provozu a údržbu sportovišť a sportovních areálů 
může být poskytnut na zajištění provozu sportovišť a sportovních areálů 
a na zajištění jejich oprav.
• Grant na podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže, seniorů a ob-
čanů se zdravotním hendikepem může být poskytnut na provoz volnoča-
sových klubů pro děti a mládež, na provoz letních a zimních táborů pro dě-
ti, na provoz volnočasových klubů pro seniory a na provoz volnočasových 
klubů pro hendikepované.

Grant na podporu sociálních služeb poskytovanou na území MČ Pra-
ha 17 může být poskytnut k úhradě nákladů na podporu sociálních služeb, 
poskytovaných na území správního obvodu mč Praha 17. Příjemcem grantu 
se rozumí poskytovatel sociálních služeb, který splňuje náležitosti záko-
na č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 
Poskytnutý grant je určen především na následující druhy sociálních slu-
žeb: pečovatelská služba, osobní asistence, odborné sociální poradenství, 
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
a na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
• Grant na podporu činnosti základních a mateřských škol v MČ Pra-
ha 17 může být poskytnut na integraci hendikepovaných žáků, speciální 
péči, pomůcky a učební materiál, obnovu počítačového vybavení včetně 
programů, obnovu vybavení škol, revitalizaci zahrad a jejich vybavení, 
reali zaci různých forem primární prevence, materiál pro soutěže pořádané 
školami.
• Grant na podporu kultury může být poskytnut na realizaci kulturních 
programů a na zajištění provozu kulturního zařízení.
• Grant na podporu péče o zeleň a ochranu životního prostředí může být 
poskytnut na podporu péče o vzhled veřejné zeleně, např. na revitalizaci 
předzahrádek a jiných veřejných ploch a na ochranu životního prostředí.

Zastupitelstvo městské části na zasedání dne 19. března 2014 schválené 
grantové řízení pro rok 2014 vyhlásilo a nechalo zveřejnit na webových 
stránkách Městské části Praha 17, proto sledujte stránky www.repy.cz. 
Na těchto stránkách budou uveřejněny bližší podmínky o podání žádosti, 
žadatelích, poskytnutí a evidenci grantu, kontrole a vyúčtování grantu.

Žádosti o grant budete podávat prostřednictvím formuláře ŽÁDOST PRO 
ROK 2014 v závazné formě jedenkrát v písemném vyhotovení a jeden-
krát v elektronické formě na e-mail granty@repy.mepnet.cz v termínu 
ode dne vyhlášení do 11. 4. 2014 včetně.

Marcela Haladová,
ekonomický odbor

Městská část Praha 17 schválila 
podmínky pro poskytování grantů
Městská část Praha 17 poskytne granty v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, školství, kultury a péče 
o veřejnou zeleň a životní prostředí z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení

Lokality karlovarská, Bílá hora, Opuková a ke kaménce nebo pod garáže-
mi (lokalita U Boroviček) za kalendářní rok 2014.
Odbor správy obecního majetku upozorňuje oprávněné nájemce, aby ne-
zapomněli na včasné uhrazení nájmu z pozemku za kalendářní rok 2014.

Roční nájemné je splatné vždy 30. června každého kalendářního roku.

Nájem lze hradit:
–   bankovním převodem,
–   v úředních hodinách na pokladně Úřadu městské části Praha 17 (ul. Ža-

lanského 291),
–   na poště složenkou typu A, kterou však mč Praha 17 nezasílá.

Ve všech případech způsobu platby je velice důležitý znát váš variabilní 
symbol, který je desetimístný a začíná 121…, případně 999… (je uveden 
ve vaší nájemní smlouvě).

Číslo účtu (vedený u České spořitelny, a.s.) pro všechny platby nájmu je:
9021-2000700399/0800

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.30 hod.
Středa 8.00 – 12.00 / 13.00 – 18.30 hod.
Pátek 7.30 – 11.00 hod.

Pokud někdo neví svůj variabilní symbol, bude-li potřebovat nějakou bliž-
ší informaci či si není jistý výší nájemného, může kontaktovat martinu 
Jarešovou (e-mail: jaresovam@repy.mepnet.cz, telefon: 234 683 559, 
příp. mobil: 724 942 375).

Martina Jarešová,
Odbor správy obecního majetku

Nájemné za pronájem pozemků užívaných jako zahrádka
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Akci pořádala Společnost pro obnovu řepských 
tradic pod vedením Anny Baumové ve spolupráci 
s městskou částí Praha 17. čilými pomocnicemi 
byly zejména Barbora hudcová a mUDr. Zdeňka 
Neužilová, ředitelem klání byl mgr. Jiří Bauma. 
Záštitu nad celým turnajem převzala starostka 
městské části Praha 17, Bc. Jitka Synková, která 

pak společně se zastupitelem mUDr. Antoinem 
katrou dekorovala vítěze.
Účast byla velice hojná, stejně jako v minulých 
letech. A hrálo se opravdu napříč všemi věkový-
mi kategoriemi – nejmladšímu účastníkovi René 
konopáskovi bylo 6 let, nejstarším sedmdesáti-
letým hráčem byl mUDr. Pavel Pavelka. Organizátoři velice děkují za zapůjčení šacho-

vých sad. Jmenovitě: kulturnímu domu mlejn 
Praha 13, DDm Praha 6 – Bílá hora, Šachovému 
klubu z Nebušic a Šachovému klubu Lokomotiva 
Praha 5 – Radlice.

Výsledky celodenního zápolení:
V kategorii registrovaní šachisti: 1. místo 
získal Vladimír křivánek, 2. místo Václav Dbalý, 
3. místo obsadil František kindl.

V kategorii neregistrovaní šachisti: 1. místo vy-
hrál Luboš Chlanda, 2. místo obsadil Bohuslav 
Sosna, na 3. místě se umístil Václav Srba.

V kategorii mládež do 15 let se vítězem stal Jan 
Práza, 2. místo získal matouš hlavina a z bronzu 
se radoval martin Ondřej.

Více fotografií si můžete prohlédnout na 
www. repy.cz, v sekci Fotogalerie/Akce Řepy 2014.

-ras-

Šachista Řepy 2014
Dne 8. března proběhl v sále řepské Sokolovny již 7. ročník šachového turnaje 
s názvem „Šachista Řepy 2014“.

Ve středu 12. února 2014 se v kostele sv. Rodiny 
v Domově sv. karla Boromejského uskutečnil be-
nefiční koncert houslového virtuóza Jaroslava 
Svěceného uspořádaný k 4. výročí založení Na-
dace T-SOFT Eternity a na podporu Domova.
Jaroslav Svěcený patří mezi naše nejvýznamněj-
ší houslisty – a je právem označován jako hous-
lový mág a světoběžník. Je uznávaným znalcem 
historie a stavby houslí, jejich nadšeným sbě-
ratelem – a v neposlední řadě je též hudebním 
skladatelem.
Vyniká šíří a hloubkou znalostí týkajících se au-
tora právě interpretované skladby nebo doby, 
ve které skladba vznikla. k jeho velké přednosti 
patří bezprostřednost, s jakou dokáže oslovit 
nejširší publikum a navodit vnímavou a přátel-
skou atmosféru. Celá umělecká kariéra Jaroslava 
Svěceného je prodchnuta nesmírným zaujetím 
pro hudbu a vzácnou schopností přenést toto 
zaujetí na své posluchače. To se mu ve zcela za-
plněném kostele sv. Rodiny v plné míře podařilo.
V programu koncertu zazněly skladby N. Paga-
niniho, J. S. Bacha, B. Smetany, m. Giulianiho, 
„Ave maria“ A. Piazolla a nechyběla ani ukázka 
z vlastní tvorby Jaroslava Svěceného nazvaná 

„Strings for New york“. Závěrečnou skladbou 
koncertu byla „main Theme“ Johna Williamse 
(z filmu Schindlerův seznam).
Poděkováním za nádherný koncert byla slova 
představené Domova sv. karla Boromejského 
mgr. m. Frýdecké a nadšený a dlouhotrvající po-

tlesk posluchačů ve stoje, vyjadřující velký obdiv 
a vřelé díky za úžasný zážitek.
Nadace, jejímž posláním je vymýšlet a vytvářet 
prospěšné projekty si pro oslavu svého vzniku 
nemohla vybrat lépe.

Anna Křižková

Jaroslav Svěcený v Domově sv. Karla Boromejského

Foto: Archiv nadace T-SOFT Eternity

Foto: -ras-

Foto: -ras-
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20. 3. – 9. 4. – Velké děti – výstava lodí amatérských modelářů z mo-
delářského klubu Lány (nejstaršímu vystavovateli je 75 let a stále ho 
tento koníček baví). Refektář, vstup volný.

6. 4. – Koncert pro hospice (na programu: L. Boccherini – Stabat 
mater, J. haydn – Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži), Voj-
těch Spurný – dirigent, hana Jonášová – soprán, Adéla Štajnochrová 
– 1. housle, magdaléna malá – 2. housle, michal Dušek – viola, Libor 
mašek – 1. violoncello, helena matyášová – 2. violoncello. moderuje 
Vladimíra Lukařová, host pořadu mUDr. marie Svatošová, zakladatel-
ka hospicové péče v čechách. koncert vysílá v přímém přenosu český 
rozhlas Vltava. Od 14.15 hodin. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

14. 4. – Křížem krážem po Japonsku – beseda s promítáním (sopra-
nistka Daniela Radosa vypráví o svých uměleckých cestách po Japon-
sku). Od 15 hodin – klub Domova, vstupné dobrovolné.

21. 4. – Velikonoční koncert Břevnovského chrámového sboru pod 
vedením dirigenta Státní opery Praha Adolfa melichara (na programu 
W. A. mozart, J. haydn, F. X. Brixi a další). Od 17 hodin. kostel sv. Ro-
diny, vstupné dobrovolné.

25. 4. – Jarní koncert žáků Zuzany Hrbkové (flétna a klavír). Od 
17 hodin. Refektář, vstupné dobrovolné.

27. 4. – Johannes Brahms – Uherské tance v provedení Archioni Plus 
pod vedením michala macourka (Uherské tance jsou nesmírně krásné 
svojí melodikou a vášnivostí, na koncertních podiích u nás se s ni-
mi příliš často nesetkáváme, proto je jejich zařazení do orchestrální 
řady velmi atraktivní). Od 17 hodin. kostel sv. Rodiny, vstupné dob-
rovolné.

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

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

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

Domov sv. karla Boromejského 
– program na duben 2014Hon za velikonočními 

vajíčky
Kulturně-zábavné dopoledne pro děti a rodiče

Na louce před Úřadem MČ Praha 17 v Žalanského ulici

Dopolední venkovní akce pro rodiče s dětmi, připraveny 
jsou workshopy s velikonoční tematikou či drobné dárky. 

Všichni jsou vítáni!
Pořádá Pochodeň Praha

Přijďte oslavit svátek 
sousedů!

Akce se bude konat 
27. května 2014

od 15 do 18 hodin

na zahradě u Mateřského 
centra Řepík v Bendově 
ulici. 

Pořádá Městská část 
Praha 17 ve spolupráci 
s Japonskou školou, 
řepskými základními a mateřskými školami 
a Centrem sociálně zdravotních služeb.

Přijďte se podívat na pěkná představení, 
potkat nové lidi i poznat tradice Japonska.

Sobota 19. dubna 2014
Od 10 do 12 hodin

Svátek sousedů:
27. května

Přijďte oslavit Den Země
Pořádají mč Praha 17, mhmP a řepské školy pod záštitou 
starostky Bc. Jitky Synkové.

Základní školy představí své projekty, úspěchy v oblasti 
ekologické výchovy. Budete mít také možnost seznámit 
se s produkty z farem, možná i živými zvířátky.

Úterý 6. 5. 2014 od 10 do 17 hodin u ZŠ Jana Wericha, 
Španielova 19/1111, Praha-Řepy



Kulturní program duben 2014
Kulturní centrum Průhon 
Kulturáček na Bílé Hoře

www.pruhon.cz

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Sobota 5. 4. od 14 h
Sraz fanoušků a přátel 

Zpěvačky a herečky 
Lindy Finkové
Kulturáček na Bílé Hoře       Vstupné dobrovolné

Neděle 6. 4. od 15 h 
Divadélko pro děti Frydolín

Kašpárek a čarodějnice 
Jak se Kašpárek dostal ze služby u ježibaby a Jak 
získal zpátky kouzelnou knihu.
Kulturáček na Bílé Hoře             Vstupné Kč 45,-

Neděle 13. 4. od 15 h 
Divadélko pro děti Frydolín

Povídání o víle Amálce  
Víla Amálka a vodník Kebule a Jak Amálka zachránila 
pěnkavičku.
Kulturáček na Bílé Hoře             Vstupné Kč 45,-

Pátek 4. 4. od 19 h
V hospůdce v Kulturáčku

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

Váš partner pro kulturu  
a vzdělávání

Vám nabízí:
•	 kulturní a společenské akce na klíč
•	 pronájem sálu, salonku a zázemí
•	 zajištění firemních akcí vč. cateringu

Pátek 18. 4. od 20 h 
Velikonoční víkend

Velikonoční bál
S oldies & rock´n´rollovou kapelou THE FRIBBLES. Kapela 
posluchače přenese v čase do dob hitů Elvise Presleyho, 
Chucka Berryho přes The Monkees, Status Quo, Erica Claptona, 
Stray Cats - zavítá písněmi do filmů Šakalí léta, Dirty Dancing, 
Pulp Fiction. Soutěž o nejlepší donesenou vlastnoručně 
upletenou pomlázku a malované vajíčko!
Kulturáček na Bílé Hoře                                  Vstupné Kč 60,-

Neděle 27. 4. od 15 h 
Divadélko pro děti Pruhované panenky

O kůzlátkách
V představení je kombinován projev herecký s hrou s loutkami  
a rozmanitými předměty, z převážně přírodních materiálů. 
Pohádky jsou obohaceny zpěvem, hrou na flétnu, buben a kytaru. 
Kulturáček na Bílé Hoře                                  Vstupné Kč 45,-

Středa 30. 4. od 16 h 
Tradiční akce MČ Praha 17

Pálení čarodějnic
Špekáček a limo pro děti zdarma, soutěže a hry pro děti,  
vyhlášení nejlepší masky, unikátní ohňová show, vystoupení 
skupiny The Rock Fusion, bohaté občerstvení.
Žalanského ulice, venkovní plocha před radnicí

Neděle 20. 4. od 15 h
Velikonoční pořad pro děti

Veselé velikonoční zpívání
Děti si mohou v dílničce pod vedením naší „tety“ vyrobit 
několik velikonočních dekorací a zazpívat si u kytary  
s Petrem „Čokym“ Cíchou známé dětské nebo lidové 
písničky. Vyhlásíme také soutěž o nejhezčí malované vajíčko 
a dětskou pěveckou soutěž o ceny!
Kulturáček na Bílé Hoře        Vstupné vč. materiálu Kč 60,-

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

Skončení nájmu: Nájem skončí dohodou s pronajímatelem, uplynutím 
doby, na níž byl nájem sjednán, nebo výpovědí. Na uzavření dohody 
o skončení nájmu není právní nárok. Pokud se jedná o společný nájem, 
je nutný souhlas všech společných nájemců, v případě manželů je nut-
ný souhlas obou, jinak je dohoda neplatná.

Přechod nájmu: Zemře-li jeden ze společných nájemců, ostatní spo-
leční nájemci pokračují v nájmu. Pokud zůstane pouze jeden, stává 
se výlučným nájemcem. Co se týká přechodu nájmu, platí nadále, 
že toto právo přechází na člena domácnosti, který žil se zemřelým 
ke dni smrti a nemá vlastní byt, pokud s tím souhlasí pronajímatel. 
Jeho souhlasu však není třeba, pokud tímto členem domácnosti je 
manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, 
avšak pouze na dobu dvou let. Bez tohoto omezení na osoby starší 
sedmdesáti let, na osobu mladší osmnácti let však pouze do jejích 
dvaceti let. 
Přechází-li nájem na více osob, práva a povinnosti na ně přecházejí 
společně a nerozdílně. každý, na něhož přešel nájem, má možnost 
se tohoto nároku vůči pronajímateli do jednoho měsíce písemně 
vzdát.

Nově se stanoví, že při přechodu práv nájmu na člena domácnosti ze-
mřelého nájemce pronajímatel má právo požadovat po něm složení 
jistoty až do výše šestinásobku nájmu, pokud zemřelý tuto jistotu ne-
složil.
Úplné novum je to, že nepřejde-li nájem na člena domácnosti, 
přechází na dědice. Těm však může pronajímatel dát výpověď i bez 
uvedení důvodů s dvouměsíční lhůtou. Totéž může učinit dědic do tří 
měsíců poté, kdy se o smrti zůstavitele dozvěděl, nejpozději však do 
šesti měsíců od jeho smrti. Není-li dědic znám do šesti měsíců, může 
pronajímatel byt vyklidit, čímž dochází k zániku nájmu.

Pokračování v nájmu: Novinkou je i to, že pokud nájemce pokračuje 
v nájmu alespoň tři měsíce poté, kdy podle smlouvy měl nájem skon-
čit, a nájemce jej písemně nevyzval k tomu, aby byt opustil, platí, že 
se nájem prodlužuje na stejnou dobu, na jakou byl ujednán, nejdéle 
však na dva roky. V praxi to znamená, že nájemce s nájemní smlouvou 
na dobu určitou již nemusí žádat pronajímatele o prodloužení nájemní 
smlouvy, neboť k jejímu prodloužení dochází přímo ze zákona. To však 
neplatní u startovacích bytů, kde si pronajímatel ve smlouvě o nájmu 
vyhradil, že dobu nájmu nelze prodloužit. Dále to neplatí u služebních 
bytů, kde je možné dobu nájmu prodloužit, avšak nájemce o to musí 
včas pronajímatele požádat.

ThDr. JUDr. Leo Salvet, Th.D.

Vážená paní starostko,
s velikým povděkem jsme 
kvitovali váš článek k vý-
stavbě nového Domu s pe-
čovatelskou službou u nás 
v Řepích, který jsme si přečetli v minulé 
Řepské 17. Jsem zde doma 30 let a právě 
v současné době řešíme s manželem tuto 
aktuální otázku. muži je 71 roků a rok trpí 
polyneuropatií – chodí velmi špatně o holi.
mě je jen 67, ale jsem na tom podobně, za-
tím bez hole, ale děsím se, kdy přijde ten 
okamžik, kdy přijde „stop“. Již obvolávám 
okolní domovy, žádost jsem podala po po-
radě s paní čermákovou ze sociálního od-
boru, která je velmi ochotná a poradí, do 
domova ve Zličíně. Všude v okolí je to však 
hodně drahé a důchody nestačí. Na Pra-
ze 6 je ještě DPS v Liboci, ale tam mi paní, 
která vydává žádosti o umístnění řekla, že 
tam nepatříme a přímo mě odmítla. Tak se 
budeme modlit, aby to bylo brzy postavené 
u nás v Řepích, třeba se toho dočkáme. Dě-
kuji, že na nás staré také myslíte.

Vladimíra Kripnerová

Vzkaz pro zloděje dekorací
Dne 20. února jsem vytvořila jarní dekoraci 
před papírnictvím ve žluté pasáži v Řepích. 
Nenechavé ruce ji však do 1. března odci-
zily. Chci zloději vzkázat, že dekoraci jsem 
nevyráběla pro něj, ale pro všechny šikov-
né lidi jako tip na jarní výzdobu. Stačí si 
koupit vlnitý papír a lepidlo.

Stanislava Mattanelli

Poděkování
Chtěl bych poděkovat za 
všechny vozíčkáře z řep-
ské „Vondroušovky“ paní 
Elišce Langové. Pracuje ja-
ko bezpečnostní technička na rekonstrukci 
kC Průhon. Podmínky pro průjezd všech 
vozíčkářů kolem Průhonu se postavením 
vysokého panelového nájezdu doprostřed-
ka chodníku od loňska velmi ztížily. V únoru 
jsem však s velkou radostí kolem části plo-
tu, který ohraničuje a zakrývá stavbu, našel 
rovné a volné místečko s betonovou drtí. 
Touto zkratkou se dá mnohem lehčeji, tak 
jako dříve, samostatně projet tento pro-
stor. Je to cesta mnohem snazší než přes 
dva prudké nájezdy na panelovém náspu. 
Poprosil jsem paní Langovou, jestli by tu-
to cestičku nemohli zbavit hrubé betonové 
drtě a občas ji zametat – aby se nám, všem 
vozíčkářům, tudy lépe jezdilo. To mi bylo 
ochotně slíbeno a také splněno! Denně je 
cestička pěkně zametená a průjezdná.
Děkuji moc za pomoc a vstřícnost.

 Josef Procházka 



INFORMUJEME

17

Kostel sv. Rodiny (Žalanského ul.)
17. 4.	 	Zelený	čtvrtek	–	začátek	Velikonočního	tridua.	

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

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

19. 4.	 	Bílá	sobota	–	
Velikonoční	vigilie,	
ve	21	hodin,	kostel	
sv.	Rodiny.

20. 4.	 	Neděle	Zmrtvýchvstání	
Páně	–	mše	svatá,	
v	9	hodin,	kostel	
sv.	Rodiny	+	žehnání	
pokrmů.

21.4.	 	Velikonoční	pondělí	–	
mše	svatá,	v	9	hodin,	
kostel	sv.	Rodiny.

Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře 
(při Karlovarské ul.)
13. 4.	 	Květná	neděle,	v	11	hodin.

17. 4.	 	Zelený	čtvrtek,	v	17.30	hodin.

18. 4.	 	Velkopáteční	obřady,	v	17.30	hodin.		
(předtím	v	17	hod.	Křížová	cesta	v	ambitu	u	kostela)

19. 4.	 	Velikonoční	vigilie,	v	19.00	hodin.

20. 4.	 	Slavnost	Zmrtvýchvstání	
Páně,	v	11	hodin.

21. 4.	 	Velikonoční	pondělí,	
v	11	hodin.

Bohoslužby o Velikonocích

11. 5.	 	Koncert	filmové	hudby	
v	16	hodin.

Své vybrané firmy a živnostníky můžete podpořit a anketní lístky zasílat do 31. srpna 2014 
na adresu redakce:       Žalanského 291/12b 

163 02 Praha 6 - Řepy

V každé kategorii vyplňte pouze jednu firmu, živnostníka či instituci sídlící v Praze 17,
kterou považujete za nejlepší

Kategorie:

  Restaurace a pohostinství   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  Kavárny, cukrárny   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  Krása, zdraví, relaxace   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  Kultura a sport   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  Prodejny   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

  Řemeslníci a služby   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ANKETA
Nejlepší na sedmnáctce
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Programy pro řepské seniory

Duben v DDM na Bílé hoře

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

Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Jana Tvrdková.
Program v dubnu: 1. 4. Beseda s J. Bösse-
rem (výlety do okolí), 8. 4. Pražská taneční 
konzervatoř Řepy pod vedením pí khauerové, 
15. 4. Volný program, 22. 4. Beseda s mís-
tostarostou T. Fingerem, 29.4. Volný program.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
každou středu, vždy od 9 do 11 hodin v klu-
bu 17, Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program v dubnu: 2. 4. Volný program, 9. 4. Be-
seda s místostarostou T. Fingerem, 16. 4. Volný 
program, 23. 4. Poradce přírodní léčby pí Nová-
ková – přednáška – byliny, 30. 4. Volný program.

Klub Gemini 
(zdravotně znevýhodnění)
každé pondělí, vždy od 15.30 do 17.30 ho-
din, nízkoprahové zařízení klub 17, Socháňo-
va 1221, Praha 17.
klub vede Petra Szarová.
Program na duben: Volný program v termí-
nech – 7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4.

Klub aktivního stáří (KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, kulturá-
ček na Bílé hoře, ke kulturnímu domu 14, Pra-
ha 17. klub vede miluše Pražáková.
Program v dubnu: 7. 4. Beseda s Dr. Pernesem 
– Rada seniorů čR, 14. 4. Oslava jubilantů – 
k poslechu zahraje p. kotas, 21. 4. Velikonoční 
pondělí – zavřeno, 28. 4. Beseda s Dr. Štilcem 
– mysl jako zák. faktor kvality života.

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

Program Klubu 17
Téma měsíce: Čáry a máry
1. 4.  malujeme na kameny a obklady.
2. 4.  Udělej si své „Ufo“.
4. 4.  Výklad karet s Petrou.
8. 4.  Barvíme kraslice.
9. 4.  Duchové kolem nás.
11. 4.  Astrologická znamení + výrobky 

z fimo hmoty.
15. 4.  Sejeme velikonoční osení + kuřátka 

z fimo hmoty.
16. 4.  Egypt a jeho mýty ( bořiči mýtů).
18. 4.  čínský rok koně – namaluj si své 

čínské znamení.
22. 4.  Příprava klubu na čarodějnické 

rejdění J.
23. 4.  Udělej si svou malou čarodějnici.
25. 4.  Pálení čarodějnic – Den plný zábavy 

a her, možná i buřtíky budou J 
„Den otevřených dveří“.

29. 4. Výroba dárečků ke Dni matek.
30. 4. čínská medicína. -red-

Ve čtvrtek 17. 4. 2014 oslaví 
60 let společného života – diamantovou 

svatbu Růžena a Josef Soldánovi.

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

3. 4. Turnaj ve stolním fotbálku – pro děti 
a mládež od 7 do 15 let. Zdarma. 
Od 14 do 16 hodin, klub k.m.R. na ZŠ Dědina.

7. 4. Představení Čert a Káča – hudební po-
hádka – kühnův dětský sbor a Opera Národní-
ho divadla. Symbolické vstupné 100 kč. Vstu-
penky v DDm na: klara.pliestikova@ddmp6.cz.
Od 18 hodin, Státní opera Praha.

12. 4. Keramická sobota – pro děti i další zá-
jemce, kteří nemají čas na pravidelné kroužky.
Cena za dvouhodinovku 50 kč pro děti, 200 kč 
pro studenty do 26 let a 250 kč pro dospělé.
Rodinná vstupenka (1 rodič + 1 dítě) 250 kč.
Od 10 do 12 hodin a od 12 do 14 hodin, kera-
mická dílna.
Přihlášky předem na tel. DDm 235 323 333 ne-
bo na: klara.pliestikova@ddmp6.cz.

12. 4. Talenty v domečku IV – pěvecká soutěž 
pro všechny, kteří mají chuť si zazpívat a uká-
zat všem co umí. Propozice a přihlášky na we-
bu, vstup volný a diváci srdečně vítáni! Od 10 
do 15 hodin, kC kaštan.

17. 4. Prázdniny s animací – vyzkoušejte si 
tvorbu animovaného filmu od vymýšlení scé-
náře, přes výtvarnou realizaci a animaci. Dílna 
určena pro děti 9 – 12 let.

Na akci je nutné přihlášení: 
mv@ddmp6.cz. Cena 180 kč. Velikonoční 
prázdniny, od 9 do 13 hodin, DDm.

17. 4. Prázdninový klub – Nintendo Wii, XBox, 
kulečník, šipky, PC, stolní hry, internet, muzi-
ka... Pro děti 8-15 let, vstup zdarma. Veliko-
noční prázdniny, od 9 do 13 hodin, DDm klub 
Šestka.

17. 4. Namaluj si svůj talíř – glazování předem 
připravených talířů. Cena: 50 kč/děti, 100 kč/
dospělí. Velikonoční prázdniny, od 9 do 13 ho-
din, DDm od 9 do 10.30 hodin, atelier DDm.

17. 4. Velikonoční tvořivé dílny – výroba 
velikonočních dekorací, pomlázky, kraslice 
(vyfouklá vajíčka a 8 proutků na pomlázku 
s sebou). Cena: 30 kč/děti, 60 kč/dospělí. Ve-
likonoční prázdniny, od 9 do 13 hodin, DDm od 
10.30 do 13 hodin, atelier DDm.

25. 4. Čarodějnice na dopravním hřišti – zá-
bavné odpoledne pro děti. Vstup volný. Od 16 
do 19 hodin, dopravní hřiště DDm Na Vypichu.

26. 4. FIMO dílna – vlastnoručně si vyrobte 
krásné šperky. Vhodné pro účastníky od 12 let
a dospělé. Cena 290 kč včetně materiálu. Od 
14 do 17 hodin, atelier. Pouze přihlášky pře-
dem na gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

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

K výročí gratuluje rodina, dva vnuci a tři pravnoučátka.
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Dne 18. března se konalo v obřadní síni 
řepské radnice již tradiční vítání občánků. 
Tentokrát se ovšem účastnilo i první naro-
zené řepské miminko letošního roku, Linda 
Wohlrábová.  Z rukou starostky Bc. Jitky 
Synkové její rodiče kromě zlatého přívěsku 
ve tvaru čtyřlístku a pamětního listu, které 
dostávají všechna miminka, obdrželi i pe-
něžitý dar ve výši 5 000 kč. 
Ještě jednou všem zúčastněným přejeme 
hodně zdraví a společné radosti.
Řepskými občánky se stali: Tobiáš Roubal, 
Tomáš Soukup, matyáš kout, Nela Vonáš-
ková, Ela mikátová, Barbora hornová, 
Simona Dahlan, Vojtěch Škoda, helena 
kratochvílová, Linda Wohlrábová, Štěpán-
ka Pešková, Eliáš Janík, Samuel Vrchota, 
Gabriela Sotonová, michaela krupičková, 
Vítek Lajtkep, Vladimíra Bolková, Sabina 
Štěpánková, Viktorie Sedláčková a matěj 
Teslík.

-mish-

První řepský občánek roku 2014 navštívil radnici

Foto: -mish-

Foto: -mish-

MC Řepík informuje
milé maminky, tatínkové, babičky či tety na hlídání,
jste z Řep a okolí a rádi byste trávili čas společně s vaším dítkem 
(vnoučetem) aktivněji? Přijďte do našeho mateřského centra Řepík! 
mC Řepík nabízí pravidelný program pro rodiny s dětmi od pěti měsíců 
do předškolního věku pro aktivní trávení volného času. Na dopolední 
program se můžete zapojit kdykoliv v průběhu roku, není třeba se 
zapisovat, stačí přijít včas, kapacita je omezena na cca 10 dětí.
Pro rodiče a děti připravujeme každý měsíc zajímavý program:
3. 4. a 28. 4. od 17 hodin nově kroužek KLUBÍČKO – základů pletení 
pro každého. motiv a stupeň náročnosti si každý zvolí sám. Pletení jde 
opět do módy, je to skvělá relaxace a výsledek vždy stojí za to. Zatoužily 
jste někdy po vlastnoručně upletené šále s čepicí? A co svetr? Že je to 
pro vás těžké? hezký svetr se dá uplést i jen za použití dvou druhů oček 
střídáním barev. Do vlny můžete „obléknout“ i váš domov – polštáře, 

přehoz přes postel… Prostě, cokoliv vás napadne! Pro vaši úvodní lek-
ci nepotřebujete vůbec nic, vše dostanete na místě. Přijďte i s dětmi, 
zatímco si pohrají, vy si vyzkoušíte techniky pletení.

4. 4. a 25. 4. v 10,45 hodin v rámci páteční volné herny MONTESSORI 
HRÁTKY na téma „každodenní radosti aneb hurá do praktického živo-
ta“. Děti se zábavnou formou učí každodenní úkony, které jsou nutné 
pro sebeobslužnost dítěte, např. jemná motorika, odhad, soustředění 
atd. Pro děti od šesti měsíců do šesti let.
17. 4. v 16 hodin v rámci pravidelné výtvarné dílničky pro šikovné děti 
od tří let a rodiče „ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ S ANITOU“.
24. 4. v 16 hodin zábavné a soutěžní ČARODĚJNÉ ODPOLEDNE pro děti 
a rodiče v zahradě u mC Řepík. Nezapomeňte masky s sebou!
kromě čarodějnic je nutné se na všechny akce předem přihlásit.

Více na http://mc-repik.webnode.cz/

Silvie Faletti, předsedkyně MC Řepík

Bc. Jitka Synková spolu se šťastnými rodiči 
a prvním řepským miminkem roku 2014, 
Lindou Wohlrábovou na již tradičním vítání 
občánků.
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Dubnové 
KONCERTY 
v ZUŠ Blatiny
1. 4. 2014 (úterý) koncert žáků kytarové třídy Petra kubáče, Dis
2. 4. 2014 (středa) koncert žáků kytarové třídy Aleny Solařové 
a mgr. Jiřího Voborského
8. 4. 2014 (úterý) koncert žáků klavírní třídy Gohar Aharonyan
15. 4. 2014 (úterý) koncert žáků klavírní třídy Eleny Zubriliny

koncerty se konají vždy v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ, 
není-li uvedeno jinak.

Vedení ZUŠ Blatiny

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

Děti učí děti i paní učitelku
V naší třídě proběhl „Den naruby“, během kterého jsme vyučovali své 
spolužáky. každý z nás nejprve dostal určité téma z matematiky, čes-
kého jazyka, angličtiny, vlastivědy nebo výtvarné výchovy. Po domácí 
přípravě jsme učili ostatní děti i paní učitelku, ze které se stala zlobivá 
žákyně se spoustou všetečných otázek. Stát za katedrou se nám moc lí-
bilo, ale zjistili jsme, že zaujmout upovídanou třídu a něco jí vysvětlovat 
není úplně jednoduché. Byla to pro nás zajímavá a poučná zkušenost. 
Paní učitelku moc potěšilo, jak dobře jsme se svého úkolu zhostili.

žáci 5. D ZŠ genpor. Františka Peřiny,
pracoviště Laudova

Masopustní vystoupení
V úterý čtvrtého března jsme se vydali s masopustním vystoupením do Do-
mova čtyř světů. Nejprve děti s doprovodem banja a kytary předvedly ma-
sopustní pásmo písniček a říkanek od Aše až po Slovácko ve stacionáři. Děti 
s maminkami upekly něco na zub, aby dojem masopustního průvodu byl co 
nejvíce autenticky. Po vystoupení ve stacionáři jsme obcházeli klienty Domo-
va, zpívali písničky z masopustního pásma, někdy i písničky na přání klientů.

Největším zážitkem bylo nejen pro děti, ale i pro nás dospělé, setkání se 
stopětiletým panem doktorem, který si s námi s chutí zazpíval.
Chceme moc poděkovat všem zaměstnancům Domova, že nás již třináct 
let vítají s úsměvem a radostí, zvláštní poděkovaní patří Ing. monice Stra-
kové, která s námi trpělivě absolvuje celé vystoupení, a také vždy má pro 
naše unavené účinkující občerstvení.

Budeme se těšit na květnové vystoupení ke Dni matek.
ZŠ U Boroviček, Lucie Řehořová

Foto: -ras-

hrát na vojáky, 
jako kluk si hrát…
Základní škola genpor. Františka Peřiny je už několik let spojena s vojá-
ky a díky generálu Peřinovi především s letectvím. Žáci naší školy pra-
videlně na počest vojáků recitují, zpívají, tančí. Svým způsobem jim tak 
vzdávají hold a myslím, že velmi spontánně a s láskou.
Zhruba před rokem se na nás obrátilo ministerstvo obrany, zda bychom 
byli schopni pro vojáky mírových jednotek v zahraničí vytvořit, nebo 
lépe řečeno, zkomponovat skladbu, která by zároveň pro ně byla hym-
nou. Vznikla skladba „hrát na vojáky“, jejímž autorem je učitel miroslav 
maxant, který ji také s našimi dvěma výtečnými zpěváky Františkem ma-
jerem a Tomášem Ringelem nazpíval.
Vždy, když se vrací naše mírové jednotky ze zahraničních operací, zní 
tato píseň po celém Vítkově – při předávání řádů a vojenských oceně-
ní. Oba žáci i s panem učitelem ji zpívají naživo. Naposledy zazněla na 
slavnostním ceremoniálu 23. ledna 2014 při předávání ocenění Na Va-
lech. Reakce samotných vojáků vhání do oka slzu. Nejen, že se pokaždé 
zahraniční jednotky ptají, zda i jim zazní tato píseň. Také si vymohli, že 
v rámci přísného vojenského protokolu mohou po zaznění zatleskat. 
Asi nejdojemnější bylo, když jeden z navrátivších se generálů pozna-
menal, že naši vojáci si dneska s sebou do mírových operací vozí dvě 
písně. Státní hymnu a skladbu „hrát na vojáky“.

Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

Valentýn na Borovičkách 
trochu jinak
Letos jsme se rozhodli oslavit svátek sv. Valentýna netradičně. Vánoč-
ní akce pro psí a kočičí útulky, a také návštěva v nich, nás inspirovaly 
k tomu, abychom valentýnský svátek věnovali sbírce pro opuštěné psy 
a kočky.
Chtěli bychom moc poděkovat rodičům a dětem, protože naše sbírka 
utěšeně rostla a my jsme mohli dovézt do útulků plné auto dobrot 
a hraček pro méně šťastná zvířata.

ZŠ U Boroviček, Lucie Řehořová

p

ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Foto: -ras-
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Foto: -mish-

Čistík nebo Chemík?
Od února letošního roku probíhá v řepských základních školách série před-
nášek s názvem „Ekologická výchova s panem Včelkou“. Jedná se o pro-
gram ekologické výchovy pro žáky čtvrtých a pátých ročníků a pořádá je 
pro školy společnost Letiště Praha, a.s. 

Přednášky na sebe navazují v měsíčních intervalech a zabývají se tématy, 
která souvisí s provozem a životem na letišti ve vztahu k životnímu pro-
středí, ať už jde o hluk, ochranu vzduchu, čištění a ochranu vod nebo na-
kládání s odpady. Na úvodní přednášky jsme se do ZŠ Jana Wericha i do 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici zašly podívat. 
Žáci měli možnost se hravou formou, s pomocí kreslených tvorečků s pří-
hodnými názvy „čistík, Chemík, Dusoň, Prašík, Siřík a Uhličík“, seznámit 

s problematikou ochrany životního prostředí. Využívali interaktivní tabuli, 
názorné pomůcky nebo zábavné kvízy. V prvním bloku se tedy třeba žáci 
dozvěděli, z jakých vrstev se skládá atmosféra, co všechno se řadí mezi 
největší znečišťovatele ovzduší, čím se na letišti snaží eliminovat škodlivé 
dopady na životní prostředí a mnoho dalších informací. V druhé polovi-
ně přednášky si mohli sami vyzkoušet své nově nabyté znalosti v testech 
a i když všechny odpovědi nebyly hned na poprvé správné, jsme si jisté, že 
tyto přednášky byly nesmírně přínosné. Děti nejenže se budou moci těšit 
na další, ale rozhodně budou mít o čem přemýšlet. Jako bonus jsou pro 
žáky ze všech zúčastněných škol připraveny srovnávací soutěže a vítězné 
třídy čeká odměna v rámci závěrečného programu na letišti.

-mish-

Z dění na taneční 
konzervatoři
Jak mnozí z vás vědí, mají Řepy od školního roku 
2013/2014 ve své lokalitě novou školu. Mnozí si k nám již 
cestu našli a těm z vás, kteří tak ještě neučinili, bychom 
rádi Pražskou taneční konzervatoř a střední odbornou 
školu představili.

Taneční konzervatoř je osmiletá, zakončená maturitní zkouškou 
a absolutoriem. Studenti se během studia věnují klasickému ba-
letu, modernímu tanci, lidovému tanci domácímu a cizímu. Po-
kud nejste rození tanečníci, můžete u nás studovat čtyřleté obory 
s maturitou: Obchodní akademie, hotelnictví či Cestovní ruch 
a kosmetické služby.
Ale dost už bylo suchých údajů. Raději se pochlubíme tím, co jsme 
v prvním pololetí vedle běžného studia stihli.
V září naše studentky konzervatoře tančily mezi kapkami deště při 
oslavách Babího léta, sportovci se zapotili na turnaji v minikopané 
v rámci celopražské soutěže „Poprask“, jejichž akcí se pravidelně 
účastníme. V říjnu proběhl první barmanský kurz základní úrovně 
v prostorách hotelu Amadeus. „Barmaňáky“ pod vedením úžasného 
lektora p. Janouška (Bar high Institute) se staly na škole již tradicí 
a účastní se jich nejen naši hotelníci, ale i studenti ostatních oborů 
a široká veřejnost. Tanečnice se po prázdninové pauze opět začaly 
vznášet v divadle v Ústí nad Labem, kde tančí ve sboru baletu „Labutí 
jezero“. Proběhlo školní kolo soutěže ve fantazijním líčení, což byla 
generálka na soutěže celorepublikové, a meziškolní kolo v cizích ja-
zycích, tentokráte na Střední odborné škole mAJA v mladé Boleslavi.
V listopadu kosmetičky žily přípravou na soutěž harmonie 2013, 
která se konala v českých Budějovicích. Letošní téma znělo: Retro 
Barocco a líčení mělo být v souladu s kostýmem a účesem. Takže jsme 
od začátku listopadu mohli na školních chodbách potkávat opravdu 
zajímavě nalíčené, učesané a oděné studentky. Tanečníci se inten-
zivně připravovali na vystoupení „Podoby tance“ v městské knihovně 
určeném žákům ZŠ i široké veřejnosti.
Prosinec se nesl v duchu horečnatých příprav na kosmetickou soutěž 
mladý módní tvůrce Jihlava. hotelníci připravili pro své rodiče, své 
pedagogy a návštěvníky dne otevřených dveří raut s vánoční tema-
tikou. Byla radost pozorovat, co se prváci za těch pár měsíců nau-
čili a jak profesionálně si mnozí z nich počínali. Tanečníci zažili svůj 
velký den při premiéře hry „Strakonický dudák“ v Národním divadle. 
A od ledna nanovo. 14. února jsme oslavili sv. Valentýna a téma na 
další veřejné vystoupení bylo jasné – láska. Sólové vystoupení, duet, 
skupinové vystoupení, klasický balet, moderna nebo lidovky? To jsme 
se museli nechat překvapit, neboť naši mladí choreografové – ano, 
všechna vystoupení si studenti dělali sami – svá díla úspěšně drže-
li za zavřenými dveřmi tanečních sálů. A výsledek? Jedním slovem 
strhující. Potlesk za nápadité choreografie a jejich provedení nebral 
konce.
Byl to opravdu náročný půlrok, ale pěkné výsledky hodin práce na-
šich studentek a studentů určitě stojí za vynaloženou námahu.
Ve dnech 19. – 23. května proběhne v budově školy barmanský kurz. 
Všechny informace o připravovaných akcích najdete na stránkách 
školy (www.sosstodulky.cz).

Mgr. Zuzana Pokorná
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klub seniorů Řepy uspořádal v Sokolovně Na Chobotě tři turnaje dvojic se-
niorů. V jeden den mohlo vždy mezi sebou soutěžit šestnáct seniorů z osmi 
družstev. Aby turnaj organizačně během dvou hodin zdárně proběhl, tak 
jsme si v rámci klubu udělali týden předem takovou malou „generálku“. 
Pár chybiček se v organizaci vyskytlo, než hráči a hráčky turnajový systém 
na dvě porážky pochopili. Na dvou semifinálových turnajích již klapalo vše 
tak, jak mělo.
Pétanque je pro seniory vynikající relaxační hra, ve které někdy rozhoduje 
poctivým tréninkem nabyté umění hráčů, ale častěji obyčejné štěstíčko.
Ve čtyřech turnajích startovalo celkem padesát jedna seniorů a seniorek ve 
dvaceti čtyřech družstvech. Ve finále porazila dvojice kolaříková Josefína 
a Szitányiová mária 8:4 dvojici Šnobl Jan a Satranský Jaroslav. V souboji 
o třetí místo zvítězila dvojice Věry a miroslava Ptáčkových 8:6 nad dvojicí 
Jan, hejnicové a Tesařové.

Josef Procházka

Řepští senioři propadli petanque

3. května 2014 

Tělocvična Základní školy 
genpor. Fr. Peřiny,  
začátek v 8 hodin

Pořádá Klub silového trojboje – 
Sporting Apis Praha

22. mistrovství ČR 
V SilovÉM trojbojI 

mužů a žen MASTERS

Dětská atletická 
liga 2014

Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici

23. 4. –  Běžecké odpoledne
1. 5. –  Přespolní běh – prvního máje – 

závod rodinných dvojic
14. 5. –  Skokanské odpoledne
18. 6. –  Sprintersko-překážkové odpoledne
3. 9. –  Vícebojařské odpoledne
10. 9. –  Vrhačsko-štafetové odpoledne, 

slavnostní vyhlášení celé série

Věkové kategorie: atletická školka: 2007 a mladší, 
minipřípravka: 2005 – 2006, přípravka: 2003 – 2004, 
mladší žáci: 2001 – 2002, starší žáci: 1999 – 2000.

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 -red-

Foto: -ras-

CYKLO ZÁVODY I PRO VEŘEJNOST
1. 5. 2014 Krajský přebor Praha

3. 5. 2014 King of Prague BMX 2014

4. 5. 2014 Český pohár BMX

Registrace závodníků vždy od 9 hodin, 
start závodů v 11 hodin,  
vyhlášení výsledků ve 14 hodin.

Občerstvení na místě, vstup zdarma.

Areál BMX Řepy
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Už v dubnu nám začíná jarní část sezóny 2013-2014, ve které se představí 
všechny naše týmy. klub má dva týmy dospělých „A“ a „B“, dále tým star-
šího dorostu, starších a mladších žáků, starší a mladší přípravky. V plánu 
jsou i zápasy naší mini přípravky jako předzápasy starším týmům. Všechny 
domácí zápasy se budou odehrávat na naší nové trávě, jež byla otevřena 
v roce 2012. hřiště se nachází na adrese Engelmüllerova 625/4. Rádi zde 
přivítáme všechny fanoušky, kteří dokážou svým povzbuzováním hráče, ať 
už ty nejmenší, tak i ty dospělé, vyburcovat k lepším výkonům. V areálu je 
i klubová restaurace, kde se můžete během zápasů občerstvit. Na chodbě 
u šaten si můžete prohlédnout mnoho fotografií a pohárů z dlouhé histo-
rie klubu. 
Takže kdo by chtěl přijít zafandit nebo se jen tak při procházce zastavit, 
občerstvit se a zhlédnout některý ze zápasů, nyní přinášíme kompletní se-
znam termínů domácích zápasů:

Nakonec bychom rádi touto cestou oslovili další hráče, 
kteří by měli zájem rozšířit řady některého z týmů nebo 
se jen podívat či vyzkoušet tréninkovou jednotku. 

Pro bližší informace kontaktujte jednotlivé trenéry:
Mini-přípravka (4–6 let), Josef Weiss tel.: 604594604

Mladší přípravka (7–8 let), Jiří kočovský tel.: 605973685

Starší přípravka (9–10 let), David machurka tel.: 603811646

Mladší žáci (11–12 let), Zbyněk Blažek tel.: 604729298

Starší žáci (13–14 let), martin koch tel.: 602395158

Dorost (15–18 let), Petr Žmolil tel.: 604156967

TJ Sokol Řepy-FOTBAL

Datum Den
Tým

muži „A“ muži „B“ Dorost St. žáci ml. žáci St. přípravka ml. přípravka

5.4. SO
AFk Slavoj Podolí 

(11:15)
FC háje Jižní 
město (9:00)

13.4. NE
PSk UNION Praha 

„B“ (16:30)

16.4. ST
Sk Aritma Praha 

„B“ (17:00)

18.4. PÁ
TJ Sokol Nebušice 

(17:00)

19.4. SO
LOkO Vltavín a.s. 

(11:15)

21.4. PO TJ Ďáblice (16:00)

26.4. SO
Fk Zlíchov 1914 

„B“ (17:00)
Sk Dolní Chabry 

(14:45)

30.4. ST
FC Přední ko-

panina (17:00)

3.5. SO
TJ Sportovní klub 
Satalice (11:15)

Sk Dolní Chabry 
„B“ (9:00)

4.5. NE
Fk Zlíchov 1914 

(17:00)

11.5. NE
Fk Řeporyje  

Praha 5 (17:00)
Fk Slavoj Vyšehrad 

(15:00)

17.5. SO
Sokol Stodůlky „C“ 

(14:15)
čAFC Praha 

(11:15)
TJ Ďáblice (9:00)

18.5. NE TJ Ruzyně (17:00)
TJ Sokol Bílá hora 

(14:30)

25.5. NE
Sk meteor kačerov 

„B“ (17:00)
AC Sparta Praha-

dívky (15:00)

31.5. SO
TJ Slavoj Suchdol 

„B“ (14:15)
Sk Střešovice 1911 

(11:15)
FC háje Jižní 

město „B“ (9:00)

1.6. NE
Sk hostivař „B“ 

(17:00)
FC Zličín (14:45)

4.6. ST
TJ Sportovní klub 
Satalice (18:00)

7.6. SO SC Radotín (11:15)
Sk Střešovice 1911 

(9:00)

8.6. NE
Fk Zlíchov 1914 

(17:00)
Fk Slavoj Vyšehrad 

(15:00)

14.6. SO
Sokol Lysolaje 

(17:00)

15.6. NE
TJ Sokol Bílá hora 

(17:00)
1999 Praha 

(14:45)

TJ Sokol Řepy – fotbal



historický křížek stojící při dnešní ulici Žalanského opět zdobí soška 
ukřižovaného krista. Jak jsem se již v jednom z čísel loňské Řepské se-
dmnáctky zmiňoval, byla tato bronzová soška rukou nenechavce odci-
zena. Naštěstí se podařilo, přesně na den Popeleční středy – tedy pro 
křesťany počátku postní doby před Velikonocemi, křížku znovu jeho 
ozdobu navrátit.

historie tohoto křížku sahá do roku 1892, kdy 11. listopadu v den 
svátku sv. martina, patrona nás Řepských, byl postaven a vysvěcen. 
Umístěn byl, tak jak bývalo zvykem, na okraji tehdejší vesnice. Přežil 
tam mnoho historických mezníků – zprvu monarchii, pak i prvního čes-
koslovenského prezidenta. Byl svědkem první republiky, první i druhé 
světové války, ale také celé doby komunismu. Přežil i srpen 1968. Tehdy 
k němu lidé chodili demonstrativně rozsvěcet svíčky před zraky sovět-
ských vojáků, kteří v těsné blízkosti na dnes již neexistující polní ces-
tě, v tanku hlídali Řepy. mimochodem – tato zmiňovaná zaniklá polní 
cesta spojovala dolní Řepy, Blatiny, Fialku a vedla mezi Linhartovým 
zahradnictvím. Pozůstatky tohoto zahradnictví ještě dokladují zbytky 
vrbového porostu na školním hřišti ZŠ Jana Wericha, které byly součás-
tí malého rybníčku, ze kterého se zalévalo.

V dnešní historické rubrice chci tedy mnohokrát poděkovat některým 
řep ským nadšencům. Především těm, kterým událost ukradení sošky 
krista nebyla lhostejná a přičinili se o záchranu a opětovné zrestau-
rování historického křížku. Touto cestou patří vřelé díky profesoru 
pražské konzervatoře Janu kalfusovi, který novou sošku krista obsta-
ral a Řepům daroval. Dalšími, kterým slova díků nejen mých, ale všech 
prostých „Řepáků“ patří, jsou Jindřich Zukal, zámečník a řepský rodák 
a dále restaurátor Petr Suchel, současně řepský varhaník.

Jaroslav Hájek, zastupitel

Soška je opět na svém místě
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Křížek při cestě ke hřbitovu v roce 1943 – dnešní ulice Žalanského, dříve 
Gottwaldova, ale také Cesta k Bílé Hoře. V pozadí ještě polnosti, dnes 
urnový hřbitov.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Foto: -ras-Foto: -ras-
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U kamenných Žehrovic jsou rybníky a mokřady s množstvím líhnišť a hníz-
dišť ptáků. Je to kraj, který ještě skoro po 200 letech upomíná na druhou 
nejstarší veřejnou železnici v kontinentální Evropě – koněspřežku, která 
vedla z Prahy přes kladno do Lán. Tam vás chci v tomto tipu na výlet po-
zvat.
Rovinatým krajem nás provede zelenobílá značka 12 kilometrů dlouhé 
Drvo to vy naučné stezky s dvanácti zastaveními. Výlet je tedy fyzicky nená-
ročný a mohu ho doporučit pro všechny věkové skupiny.
Dopravíme se tam ani ne za 40 minut vláčkem z nádraží Praha-Zličín.  Sice 
musíme dvakrát přesedat (v hostivici a kladně), ale pokud využijeme spoj, 
který odjíždí v 8.19, nebudeme na přestupech čekat. A v 9.19 bychom 
v kladně ztratili hodinu. Takže doporuču-
ji si přivstat.
Za nádražní budovou se vydáme dole-
va, přejdeme koleje a staneme u cedule 
č. 11 naučné stezky. Jsme v místě zaniklé 
vesnice „Německá Lhota“. Z obce zbyla 
jen studna na bývalé návsi. Celý kraj je 
poznamenán těžbou černého uhlí a pís-
kovce (tzv. žehrováku), jenž byl použit 
například k výstavbě Národního divadla, 
Národního muzea a karlova mostu v Pra-
ze. V místech zrušených lomů jsou dnes 
jezírka. Jedno z nich, jemuž se říká lekní-
nové, uvidíme za chvíli. Pokračujeme dál 
k hájovně „mrákavy“. Zde můžeme na-
vštívit stejnojmennou kilometr dlouhou 
naučnou stezku o osmi cedulích, která 
nás seznámí se stromy zde rostoucími. 
Po malém odbočení pokračujeme po Dr-
votově naučné stezce, která nás dovede 
k mokřadům „kalspot“ v povodí říčky 
„kačáku“. Při troše štěstí zahlédneme 
kromě kachen, lysek a labutí i volavku či 
racka.

Zanedlouho jsme u hráze Turyňského rybníka. Byl založen již Přemyslem 
Otakarem II. V roce 1593 zrušen a po záplavách v roce 1948 znovu obno-
ven. Proto se mu také říká „Záplavy“. Pěstují se zde vodní sporty a rybo-
lov. Po několika kilometrech cesty po břehu rybníka se dostaneme do obce 
Srby, jejíž stará část se dnes nachází pod hladinou. První cedule naučné 
stezky nás mimo jiné seznámí s jejími tvůrci – Jaroslavem Lorencem a Vác-
lavem Drvotou, ornitologem, který v mladém věku tragicky zemřel. Odtud 
je to již asi 2 kilometry na nádraží v Žehrovicích. Před nádražím se ještě 
zastavíme u cedule č. 12, která nás upozorní na ještě dnes patrný zbytek 
náspu zaniklé koněspřežky a její historii. Šťastnou cestu!

Jan Bösser

Výlet – Stezkou Václava Drvoty

Foto: Pavel Chrpa

Hankova – V dnešním Uličníku zavítáme do horních starých Řep. Ulice 
vznikla a byla pojmenována jako „Západní“ v letech 1948-68. Po připo-
jení k Praze v roce 1968 dostala dnešní název.
Václav hanka (1791–1861) byl český filolog, básník, vydavatel, slavista, 
literární historik, knihovník, archivář, překladatel, editor staroslověn-
ských a staročeských památek a vysokoškolský pedagog. Je pokládán za 
hlavního autora padělků „Rukopisů královédvorského a zelenohorské-
ho“. Byl nadšeným rusofilem, a proto své křestní jméno někdy psal jako 
„Vjašeslav“ nebo „Váceslav či Váceslavič“.
Narodil se v hořiněvsi v rodině rolníka a hostinského. Po studiu gym-
nasia v hradci králové odešel studovat filosofii na karlovu universitu 
do Prahy a pak práva do Vídně. Zde se začal věnovat žurnalistické práci 
ve Vídeňských novinách. Své první básně publikoval v „Prvotinách krás-
ného umění“. Od roku 1819 pracoval ve Vlasteneckém muzeu (dnešní 
Národní muzeum) a od roku 1848 do svého úmrtí přednášel na pražské 
universitě staroslověnštinu, ruštinu, polštinu a češtinu – a to jak jazyk, 
tak i literaturu. Přes Palackého protesty prosadil reformu českého jazy-
ka, změnu psaní místo „w“ – „v“ a místo „au“ – „ou“. Tato reforma vychá-
zela z práce Josefa Dobrovského. Václav hanka je pohřben na pražském 
Vyšehradě.

Jan Bösser

HANKOVA
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser



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

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

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

Pobytové a příměstské tábory KC Průhon
V létě se Vaše děti mohou opět těšit na tábory připravené turistickým oddílem ŤAPKA.

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

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

Pobytový tábor OSTROV POKLADŮ 
Termín: 28.6. – 12.7. 2014 
Cena: základní 3 900 Kč (možnost slev). Místo: skautská 
základna Šiškovice u Slatiňan. Tábor pro děti od 5 do 15 let 
vede tým zkušených  a vyškolených vedoucích a instruktorů.  
Velká táborová hra nás v honbě za pokladem  ukrytým  
na neznámém ostrově přenese zpátky  do pirátských časů. 
Kromě toho budeme sportovat, hrát hry a učit se různé 
táborové dovednosti  (orientace v mapě, šifrování, uzly aj.).  
Podrobné informace a přihlášky: Lucie Macourková GSM:  
720 595 484, Tomáš Poláček (hlavní vedoucí) GSM:  
720 750 873, info@zelnacek.cz, www.tabor.zelnacek.cz

Příměstský tábor SPORŤÁČEK
Termín: 4.8. – 8.8. 2014 
Denně 8.30 – 16.30, o děti se v případě potřeby  postaráme  
od 8.00 do 17.00. Cena: 1 500 Kč Tábor pro všechny děti  
od 6 do 10 let, které mají  rády pohyb a chtějí vyzkoušet i nové  
a neobvyklé  sporty. Sportovat budeme za každého počasí. 
Přihlášky a platby: nejpozději do 27.6. 2014  v kanceláři KC Průhon. 

Příměstský tábor MALÁ ZOO
Termín: 14.7. – 18.7. 2014 
Denně 8.30 – 16.30, o děti se v případě potřeby postaráme  
od 8.00 do 17.00. Cena: 1 500 Kč Tábor pro všechny děti  
od 6 do 10 let, které mají rády zvířata a chtějí se s nimi blíže 
seznámit. Vypravíme se za nimi za každého počasí.Přihlášky 
 a platby: nejpozději do 27.6. 2014 v kanceláři KC Průhon.  

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

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

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

Informace o volných místech: tel. 601 324 846 Zápis: na uvedeném pracovišti denně 13.00 - 19.00 hod.
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školního roku 2013 - 2014 
Kulturní centrum Průhon

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

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

Pobytové a příměstské tábory KC Průhon
V létě se Vaše děti mohou opět těšit na tábory připravené turistickým oddílem ŤAPKA.

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

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

Pobytový tábor OSTROV POKLADŮ 
Termín: 28.6. – 12.7. 2014 
Cena: základní 3 900 Kč (možnost slev). Místo: skautská 
základna Šiškovice u Slatiňan. Tábor pro děti od 5 do 15 let 
vede tým zkušených  a vyškolených vedoucích a instruktorů.  
Velká táborová hra nás v honbě za pokladem  ukrytým  
na neznámém ostrově přenese zpátky  do pirátských časů. 
Kromě toho budeme sportovat, hrát hry a učit se různé 
táborové dovednosti  (orientace v mapě, šifrování, uzly aj.).  
Podrobné informace a přihlášky: Lucie Macourková GSM:  
720 595 484, Tomáš Poláček (hlavní vedoucí) GSM:  
720 750 873, info@zelnacek.cz, www.tabor.zelnacek.cz

Příměstský tábor SPORŤÁČEK
Termín: 4.8. – 8.8. 2014 
Denně 8.30 – 16.30, o děti se v případě potřeby  postaráme  
od 8.00 do 17.00. Cena: 1 500 Kč Tábor pro všechny děti  
od 6 do 10 let, které mají  rády pohyb a chtějí vyzkoušet i nové  
a neobvyklé  sporty. Sportovat budeme za každého počasí. 
Přihlášky a platby: nejpozději do 27.6. 2014  v kanceláři KC Průhon. 

Příměstský tábor MALÁ ZOO
Termín: 14.7. – 18.7. 2014 
Denně 8.30 – 16.30, o děti se v případě potřeby postaráme  
od 8.00 do 17.00. Cena: 1 500 Kč Tábor pro všechny děti  
od 6 do 10 let, které mají rády zvířata a chtějí se s nimi blíže 
seznámit. Vypravíme se za nimi za každého počasí.Přihlášky 
 a platby: nejpozději do 27.6. 2014 v kanceláři KC Průhon.  

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

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

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

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

SLUŽBY
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce, 

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

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

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

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

•  HODINOVÝ MANŽEL, mALOVÁNí, ŠTUkOVÁNí, kOmPLETACE 
 NÁByTkU. f.seher@seznam.cz Tel.: 603 305 211

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  A. S. PŮJČÍ 5 – 50 000 Kč, rychlé jednání, stačí sms – 
zavolám. Tel.: 736 764 218

•  LUXUSNÍ KOLAGENOVÉ OŠETŘENÍ PLETI (čištění 
ultrazvukem , masáž, maska, úprava a barvení obočí, 
kolagenové sérum). S tímto inzerátem 30% sleva. 
kosmetické studio, Galandova 1235, Řepy. 
 Objednávky na tel.: 777 601 018

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

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

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

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

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

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

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

•  KOUPÍM BYT V ŘEPÍCH A OKOLÍ v jakémkoli stavu. 
 Tel.: 603 841 001

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

 Tel.: 728 995 661

•  NABÍZÍM PŘIVÝDĚLEK PRO MUŽE I ŽENY 
administrativního charakteru. Tel.: 605 890 515

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

 Tel.: 724 965 505

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2014 

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

Rozmarýnek
HLÍDÁNÍ DĚTÍ

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

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

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

a hygienické potřeby
●  Pěkné prostředí se zahradou

www.irozmarynek.cz
Tel.: 603 226 831

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

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

Dostáváte Řepskou sedmnáctku 
do schránky?

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

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  b ř e Z e n  2 0 1 4  |  R O č n í k  2 0  |  Z D A R m A

Nej na 17

Řepský šampión v úsporách tepla



INZERCE

28

Kade ̌rnictví Lenka

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

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

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

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

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

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

Josef Hejda
telefon 602 238 615

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

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

ale především se svou intuicí.

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

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

Neprovozuji černou magii a neprovádím rituály k poškození druhých.

Čistím čakry, doplňuji energii, 
léčím skrze krystaly.

Regresivní léčba minulých životů.

Pomohu Vám na Vaší cestě k plnohodnotnému životu.

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

MASÁŽNÍ A KOSMETICKÉ STUDIO

Jaro se blíží a s ním i doba úklidu: přijďte  
k nám shodit starou kůži a vyměnit  ji za novou.

Vyzkoušejte exkluzívní kosmetické ošetření  
celého těla v podobě omlazujícího a hydratačního  
zábalu s vůní a ingrediencemi exotického ovoce.  

Po ošetření bude Vaše pokožka vypnutá, hydratovaná a zářící.

Nyní za akční cenu 1530,- Kč (místo obvyklých 1890,- Kč)

Více na www.masaze-cocopalm.cz
Tel.: 731 110 950

akce platí od 10. 4. 2014 do 31. 5. 2014

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

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

Nebo kdykoliv po tel. domluvě: ☎ 603 279 066

www.drevobyt.cz 

zdarma zaměření + nezávazná konzultacedrevobyt@cmail.cz

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

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

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

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

S vámi od A do Z

Komplexní
nabídka
pojištění

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

Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Trainer
Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům
Na vybraná krmiva

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba:
Pondělí–Pátek 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00
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774 355 424

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

ČIŠTĚNÍ MATRACÍ 

a KOBERCŮ

JARNÍ 
ÚKLID

bez  
námahy

☎
! ZAVOLÁME Vám        prozvoňte nás !

777 499 544 www.dluhova-past.cz

POMÁHÁME
lidem v tíživé životní situaci!

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

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

GARANCÍ

DLUHY
EXEKUCE
KONSOLIDACE
DRAŽBY

ODDLUŽENÍ

POTŘEBUJETE 

PŮJČKU?

☎

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo
ÚKLID – ŘEMESLA

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

➢ Nabízíme Vám komplexní 
úklidové a rozšířené řemeslné 

služby.

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Prodej pánských a dámských 
oděvů za velmi výhodné ceny

Trička již od 49,- Kč

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

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.

SLEVA 50% na záclony a závěsy

RVstavební, s.r.o.

Kompletní rekonstrukce bytů.
Rychle a kvalitně.

Tel.: 776 229 292, t.sutula@seznam.cz
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Ukazujeme Boží lásku praktickým způsobem

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

Na Moklině 672/32
163 00  Praha 17 - Řepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Pečo - vařo
Otevřené bohoslužby
Cesty do hlubin Bible

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

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

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.skolkamodrinek.cz

 604 433 057

ŠPANIELOVA 52a,
Praha 17 - Řepy

Opět
v

Řepích

šk
ol

ka Modřínek
Mytí oken • čištění koberců • úklid po

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E

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

Vám nabízí své služby.

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

Každá desátá návštěva SLEVA!

Kadeřnictví SOŇA

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

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

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

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

pavla.chladkova@re-max.cz

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

Znovu otevřený a zrekonstruovaný

BAR A HERNA
LEGENDA 

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

Těšíme se na Vás.

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

Těšíme se na Vás.

AKCE sleva 15% na montáž a výměnu plynového kotle
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10. - 16.8. 201410. - 16.8. 2014

REKREAČNÍ STŘEDISKO MÁCHŮV MLÝN

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

The BOYZ

B-Original

cena: 3400,-

finalisté ČSMT

lektoři taneční školy

Hip Hop
Bazén

Streetdance

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

CY

CMY

K

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

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

PRODEJ
KOMERČNÍCH 

PROSTOR
Plocha 140 m²

Ideální pro kavárnu, 
ordinace, kanceláře, 

showroom a pod.
Tel.: 603 447 746 
WWW.NOVYZLICIN.CZ

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

•  Rychlost v pohodlí Vašeho domova

•  Profesionální jednání

•  Férovost

•  On-line přehled nad svým účtem

•  Transparentnost

800 888 120
www.faircredit.cz

Akce pro motoristy 
2 + 2 ZDARMA!
Nabízíme volná parkovací místa 
na parkovištích Drahoňovského, 

Galandova, Na Chobotě, Na Moklině 
od 480,-Kč/měs.

Hlídání non-stop, elektronické závory, slevy 
pro další vozidlo rodinných příslušníků.

Po sepsání smlouvy o parkování vozidla na dobu 
nejméně 12-ti měsíců a úhradě parkovného prvních 

dvou celých kalendářních měsíců najednou, Vám bude 
poskytnuta sleva v podobě parkování za 11 a 12 měsíc 

zdarma. Tato akce neplatí pro rodinné příslušníky, 
vozy invalidů, motorky, přívěs. vozíky a karavany.

Kontakt: tel.: 608 672 857

PRÁCE Z DOMOVA
O  Pracujte z domova pro české výrobce.

O  Poskytneme vám e-shop, který je již naplněný 

sortimentem od výrobce, kterého si vyberete.

O  Vše vás naučíme.

☎ 734 428 448
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