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

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

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

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

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

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

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

Kam za kulturou • Kam za kulturou
•Domov sv. Karla Boromejského 
  1. 5.–31. 5. Jarní snění Terezy Kolovratníkové: 

Výstava obrazů s motivy květin (vernisáž 
výstavy 3. 5. od 17 hodin). Refektář, 
vstup volný.

 1. 5.  Jarní koncert: Komorní smíšený sbor Gau-
dium Cantorum (W. A. Mozart, G. F. Händel, 
A. Dvořák, C. Franck), varhany, trubka, zpěv. 
Kostel sv. Rodiny, od 17 hodin. 

 9. 5.  Staropražské harmoniky pod vedením Jose-
fa Horvátha. Denní stacionář, od 14 hodin.

 15. 5.  Nejkrásnější melodie z muzikálů (Fantom 
Opery, West Side Story, Bídníci, Za zvuků 
hudby), zpěv – sólistka Státní opery Praha 
Daniela Radosa a Tamer Bunni, klavírní 
doprovod Šárka Knížetová. 
Refektář, od 15.30 hodin.

 17. 5.  Setkání sponzorů a přátel Domova s kon-
certem sopranistky Pavlíny Senič. Kostel 
sv. Rodiny. Vstup na pozvánky.

 20. 5.  Trio Sírius: Barokní hudba J. S. Bacha, 
G. Vitaliho, A. Corelliho a dalších mistrů 
17. století. Kostel sv. Rodiny, od 17 hodin.

 23. 5.  Májový koncert žáků prof. Virginie Walte-
rové (operní pěvkyně a držitelky prestižní 
Světové ceny Antonína Dvořáka). 
Refektář, od 15.30 hodin. 

 26. 5.  Koncert německého pěveckého sboru 
Chorgemeinschaft Bröcher. 
Kostel sv. Rodiny, od 16 hodin.

 27. 5.  Duchovní hudba českých autorů 18. 
a 19. století. Koncert Břevnovského 
chrámového sboru pod vedením Adolfa 
Melichara. Kostel sv. Rodiny, od 17 hodin.

Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné. Výtěžek 
z koncertů jde na podporu činnosti a provozu Domova. 
Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit 
z Domova sv. Karla Boromejského se mohou přihlásit na 
e-mailu: kultura@domovrepy.cz.

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

Spojení: tram č. 9 a 10, bus č. 264 a 180.

•Kulturní středisko Průhon
Pořady pro děti 
(Vždy v sobotu od 16 hodin, vstupné 40 Kč)
 12. 5.  Je zbytečné být strašpytel: Písničkové 

příběhy Ďulíka a Kokoláče a jejich přátel. 
Divadlo Kocábka.

 19. 5.  Známé pohádky na přání: Loutkové divadél-
ko Hračka.

Dopolední pořady (od 10 hodin, vstupné 40 Kč)
 24. 5.  Hrátky s dopravkou: Zpěvačka Jana Rychte-

rová a herečka Hanka Strnadová – úvod do 
dopravní výchovy. Soutěže, písničky.

Akce pro děti v sokolovně
 31. 5.  Kouzelná diskotéka v květinovém stylu: 

Tancování, soutěže, kouzelnické vystoupení. 
Dárky pro všechny k Mezinárodnímu dni dětí. 
Od 17 hodin.

Pořady pro dospělé 
 9. 5.  Vernisáž výstavy fotografií z Nepálu 

a motivů na textilu. Od 18.44 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

 23. 5.  Chudinkové: Koncert trampské kapely s hos-
tem. Od 19.30 hodin. Vstupné 70 Kč.

 25. 5.  Taneční kavárna se Sparťankou. Od 16 ho-
din. Vstupné 30 Kč.

 30. 5.  Filmový večer k narozeninám Jiřího Voskov-
ce. Režisérka Libuše Rudinská – film „Můj 
otec Jiří Voskovec“ (vyprávění o natáčení, 
zážitky z Ameriky, snímky z archivu jeho 
dcery Gigi). Od 18.44 hodin. Vstupné 50 Kč.

5.–8. 5.  Výlet na Vysočinu. 

Výstava
3.–16. 5. Antonín Mikát: Nepál – fotografie, Jarmila 

Koutecká a Marie Vlachová: Dobové motivy 
na textilu. Setkání s autory 9. 5. od 18 hod.

17.–30. 5. Jana Svobodová: Šperky z polymero-
vých hmot a korálků, Jarmila Broulová: 
Šperky z korálků, Ivana Dlabalová: Šperky 
z hedvábí, Dagmar Hynková: Textilní hračky. 
Výstava je prodejní, je otevřena všední dny od 
10 do 20 hodin, v sobotu v době programu.

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

e-mail: ks-pruhon@volny.cz

Akce v sokolovně
 29. 5.  Pocta Edith Piaf. Připravuje firma 

Fritsch. Předprodej vstupenek: podatelna 
Úřadu MČ Praha 17-Řepy, KS Průhon a Li-
dová cestovní kancelář. Od 19.30 hodin. 
Vstupné 190 Kč.

Sokolovna,  ul. Na Chobotě, cca 200 m od koneč-
né stanice tramvaje v Řepích

Spojení: tramvaj č. 9 a 10, bus č. 264 a 180

Vážení čtenáři,
květnové vydání našeho zpravodaje je informacemi opět nabito k prasknutí. Nechybí pozvánky na 
spoustu akcí, s nimiž se v květnu v Řepích doslova „roztrhl pytel“!  Věřím, že se na mnohých z nich 
potkáme osobně ☺. Příjemné odpoledne si určitě užijeme třeba 29. května na Dni sousedů, jehož 
tradici hodlá Městská část Praha 17 spolu s Japonskou školou, řepskými základními a mateřskými 
školami a Centrem sociálně zdravotních služeb opět oživit.
Vážení čtenáři, za celou redakční radu vám přeji hezké májové dny a těším se na vaše dopisy, náměty 
a fotografie! 

Pavel Maxa, předseda redakční rady
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Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

nedostatek parkovacích míst v někte-
rých oblastech Řep je dlouhodobým 
problémem, kterým se vedení městské 
části zabývá a hledá řešení. Najít v po-
měrně husté zástavbě sídliště vhodnou 
„skulinu“ pro další parkovací místa není 
jednoduché (například také proto, že ne 
všechny na první pohled vhodné plochy 
jsou v majetku Městské části Praha 17).
Řidiči, zvláště ti bydlící v oblasti ulic Žufa-
nova, Bazovského a Španielova, ale také 
návštěvníci polikliniky, určitě přivítají 
informaci o nových 87 parkovacích mís-
tech, která na podzim přibudou u polikli-
niky a naproti Mateřské škole Bendova.
Parkoviště jsme se rozhodli zřídit na dlou-
hodobě nevyužívané ploše při Základní 
škole Jana Wericha, kde bude vybudová-
no 29 parkovacích stání. Ředitelka školy 
Mgr. Zuzana Martinovská vyšla našemu 
nápadu vstříc – údržba této části areálu 
školu finančně zatěžovala. V Bendově 
ulici rozšíříme komunikaci, na ní bude 
možno zřídit 40 kolmých parkovacích 
stání. Dalších 18 míst vznikne u poliklini-
ky rozšířením ulice Žufanova.
V areálu základní školy jsme museli při-
stoupit k likvidaci 16 boroviček a keřů. 
Dendrologickým průzkumem v roce 2011 
bylo zjištěno, že jsou keře napadeny 
škůdci a že stromy nejde přesadit. Náhra-
dou letos vysadíme dvojnásobný počet 
stromů. Uvažujeme o lokalitě při ulici 
Šímova, ale přivítáme od vás tipy na dal-
ší možná místa. V ulici Bendova budou 
navíc vysázeny sakury a podél oplocení 
areálu školy nové keře.

Bc. Jitka Synková
redakce@repy.mepnet.cz

Zastupitelstvo v dubnu
odmítlo další prodej bytů
Ve středu 4. dubna 2012 se uskutečnilo zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17. Jednání bylo výji-
mečné tím, že byl na programu jeden z nejdůležitějších bodů tohoto volebního období – zastu-
pitelstvo rozhodovalo o otázce, jak dál s privatizací obecních bytů.

Před pěti lety zcela nová reprezentace obce roz-
hodla, že i v Řepích bude část bytového fondu 
prodána občanům, kteří v těchto bytech bydleli. 
Bylo to přání mnoha občanů, protože Řepy byly 
poslední městskou částí, která neprivatizovala 
část svého majetku.
Dnes jsme v situaci, kdy jsme prodali dvě třetiny 
bytového fondu a ukazuje se, že další prodej by 
vážně ohrozil hospodaření obce. Na zastupite-
lích bylo, aby zvážili všechna pro a proti a roz-
hodli, zda prozatím ukončit privatizaci, nebo 
v ní pokračovat s tím, že se obec může dostat do 
vážných ekonomických problémů.
Rozprava nad návrhem ukončení prodeje bytů 
se vedla hlavně na téma, zda-li současné pří-
jmy umožňují další prodej bytů městské části, 
které v rámci hospodářské činnosti obce gene-
rují nezanedbatelný příjem rozpočtu. Diskuze 
se nakonec omezila pouze na běžné příjmy, tj. 
na ty, které jsou opakovaně dosahovány a lze je 
s určitou tolerancí dopředu předvídat a pláno-
vat. Stranou diskuze byly ponechány mimořádné 
příjmy z probíhajícího prodeje bytů, neboť tyto 
příjmy se již nebudou opakovat a logicky s nimi 
nelze počítat na úhradu pravidelných výdajů 
obce.

Příjmy městské části
Příjmová část rozpočtu městské části se opírá 
o čtyři skupiny příjmů:

•  První skupinu tvoří vlastní daňové příjmy ve 
výši 14 mil. Kč, dominantní položkou je daň 
z nemovitostí a správní poplatky.

•  Druhou položku tvoří dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy ve výši 61 mil. Kč, kterou nám magistrát 
poskytuje z prostředků státem obhospoda-
řovaných výnosů daní (obdržel je dle zákona 
o rozpočtovém určení daní).

•  Třetí skupinu tvoří dotace Ministerstva fi-
nancí ČR na státní správu a školství ve výši 
19 mil. Kč.

•  Poslední položkou je příjem z hospodářské 
činnosti ve výši 29 mil. Kč.

Výše uvedenými čtyřmi druhy příjmů a drobnými 
nebo náhodnými příjmy financujeme běžné roz-
počtové výdaje ve výši 149 mil Kč. 
Každému musí být na první pohled jasná dis-
proporce mezi hlavními zdroji příjmů a běžnými 
výdaji. Téměř 18 % běžných výdajů, což předsta-
vuje v absolutním vyjádření 27 mil. Kč, financu-
jeme drobnými, a mnohdy náhodnými, příjmy 
(sankční platby, apod.), nebo příjmy, které do 
budoucna budou klesat (úrokové příjmy, daň 
z příjmů právnických osob, fond obnovy). Tento 
stav příjmů rozpočtu, spolu s rostoucími cenami 

energií, zboží a služeb obecně, představuje zá-
važné riziko, které nelze bagatelizovat.

Porovnání s domácím 
hospodařením
Jinými slovy řečeno: Pokud přirovnám rozpočet 
městské části k rozpočtu domácnosti, tak hlavní 
příjmy domácnosti (městské části) tvoří příjmy 
hlavy rodiny (Zastupitelstva hl. m. Prahy a Mi-
nisterstva financí ČR) v podobě stálého příjmu 
z pracovního poměru (podíl na výnosu celostát-
ních daní). Další část příjmů plyne z rodinné fi-
nanční rezervy na horší časy (finanční majetek 
uložený na termínovaných účtech) a odměny za 
práci ve výboru místní organizace zahrádkářů 
(vlastní příjmy a místní daně a poplatky). Posled-
ní příjem rodiny stojí na tržbách z lahůdkářství, 
které provozuje druhý z manželů (hospodářská 
činnost v podobě pronájmu bytů). 
Diskuze při jednání zastupitelstva se odvíjela od 
tvrzení některých zastupitelů a občanů: „Pro-
dejte lahůdkářství, nic se nestane.“ Zazněla též 
alternativa předchozího: „Co se stane, není naše 
starost, za rozpočet odpovídáte vy!“

Rozum nakonec zvítězil
Zdravý rozum nakonec zvítězil nad populismem 
i nezodpovědností a zastupitelstvo neschválilo 
další prodej domů nad – již v minulosti – domlu-
vený rozsah. Je ale s podivem, že s některými 
zastupiteli a občany bylo nutné několik hodin 
polemizovat o tom, zda-li je možné zbavit měst-
skou část příjmů, které nezbytně potřebuje ke 
své činnosti a poskytování služeb veřejnosti. 
Nechápeme, jak se někteří kolegové-zastupitelé 
změní, když dorazí na jednání našeho zastupi-
telstva. To, co by se svým rodinným rozpočtem 
nikdy neudělali, je najednou v roli zastupitele 
možné. Jde přece o veřejné finanční prostředky, 
tedy o peníze nás všech...

Mgr. Bořek Černovský, místostarosta
Bc. Václav Krása, radní

Změna v zastupitelstvu
Dne 28. března 2012 informoval zastupitel 
MUDr. Jiří Nedělka (Věci veřejné – nezávislý) 
starostku MČ Praha 17 Bc. Jitku Synkovou, 
že se vzdává svého mandátu. Jeho nástupce 
by měl složit slib na příštím jednání zastupi-
telstva, které se bude konat 20. června v Zá-
kladní škole genpor. Františka Peřiny.
 -red-
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17: 20. 6. V 15 HOD.
Místo konání: ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova čp. 1139, Praha-Řepy

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

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Nesouhlasí: 
•  s prodejem dalších bytových domů v majet-

ku Městské části Praha 17.
Schvaluje: 
•  zvýšení počtu startovacích bytů o tyto tři 

nově vybudované bytové jednotky: 1143.2 
o velikosti 1+kk, 38,9 m2, v 1. podlaží domu 
čp. 1143 v Makovského ulici; 1144.2 o ve-
likosti 1+kk, 38,9 m2, v 1. podlaží domu 
čp. 1144 v Makovského ulici; 1145.3 o ve-
likosti 2+kk, 65,9 m2, v 1. podlaží domu 
čp. 1145 v Makovského ulici.

Rada MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s navrhovanou změnou obecně závazné 

vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o míst-
ním poplatku z ubytovací kapacity;

•  s návrhem obecně závazné vyhlášky, 
kterou se ruší obecně závazná vyhláška 
č. 21/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním po-
platku za provozovaný výherní hrací pří-
stroj, koncový interaktivní video-loterijní 
terminál a herní místo lokálního herního 
systému.

Schvaluje: 
•  účel čerpání Fondu pro podporu základních 

škol v roce 2012: Doplnění fondu učebnic na 
základních školách podle navržených pod-
mínek;

•  doplněný volební řád školských rad;
•  předložené znění Směrnice starosty čís-

lo 1/2012 o zadávání veřejných zakázek 
s účinností od 1. 4. 2012;

•  tvorbu a čerpání sociálního fondu pro rok 
2012.

Bere na vědomí: 
•   úpravu ceníku pečovatelských služeb pro 

rok 2012, které poskytuje Centrum sociálně 
zdravotních služeb, v souladu se zněním 
důvodové zprávy.

Bc. Eva Vernerová, 
kancelář starostky

Přispějeme 
na učebnice
V roce 2009 zřídila Městská část Praha 17 
Fond pro podporu základních škol. Díky 
němu mohou být realizovány zajímavé pro-
jekty, na jejichž financování školám nesta-
čí prostředky poskytované Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Letos jsme se rozhodli rozdělit částku 
250 000 korun na mimořádný nákup učeb-
nic. Pedagogové řepských základních škol 
mohli do 15. dubna předložit své projekty, 
dokládající, jak budou učebnice využity ve 
výchovně-vzdělávacím procesu. Odbor škol-
ství a kultury projekty posoudí, zpracuje 
a předloží k projednání radě městské části. 
V řepských základních školách máme 
1 313 žáků, na učebnice pro každého z nich 
připadne částka až do výše 190 Kč.

Bc. Jitka Synková,
starostka

Vstupní dveře musí obyvatelům domu sloužit 
také jako úniková cesta při požáru či jiné nebez-
pečné situaci, zároveň musí umožňovat přístup 
složkám záchranného systému – hasičům apod. 
Na posledním zasedání Bezpečnostní rady Měst-
ské části Prahy 17 upozornil jeden z jejích čle-
nů – příslušník Hasičského záchranného sboru 
hl. m. Prahy na zvyšující se výskyt výše zmíněné-
ho nevhodného zabezpečení vchodových dveří. 
Takto provedená opatření jsou v rozporu se zá-
konem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 5 
odst. 1. písm. b) a vyhláškou č. 246/2001 Sb. 
§11 odst. 3 písm. b) v návaznosti na ČSN 730802 
čl. 9.13.1. Tudíž jsou z hlediska bezpečnosti úni-
kové cesty zcela nevhodná.
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších změn a doplňků, výměna 
vchodových dveří nepodléhá režimu stavebního 
zákona (dále SZ). Je však třeba splnit, v soula-
du s § 169 SZ, obecné technické požadavky na 
výstavbu stanovené prováděcími předpisy. V da-
ném případě jde o vyhlášku 398/2009 Sb., která 

Vchodové dveře: bezpečí a legislativa
Do vchodových dveří bytových domů bývají pro zvýšení bezpečnosti instalovány různé čipové 
systémy. V některých případech systém vyžaduje použití čipového zařízení i pro výstup z objek-
tu, aniž by bylo zařízení opatřeno tzv. zálohovým vyrážecím tlačítkem pro případ úniku. Takový 
systém je v rozporu se zákonem! 

a to nejméně 1 250 mm (s hlavním křídlem svět-
losti nejméně 900 mm).

Dveře podle normy
Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí podle 
ČSN 730802 (9.13.1) umožňovat snadný a rych-
lý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. 
a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikají-
cích osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře 
na únikových cestách umožňují buď ve směru 
úniku trvale volný průchod, nebo jsou-li opatře-
ny speciálními bezpečnostními zámky (např. pro 
kódové karty), musejí být v případě evakuace 
osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez 
dalších opatření; kódové karty apod. nelze užít 
u dveří chráněných únikových cest.
Dveře na únikových cestách, které jsou při 
běžném provozu zajištěny proti vstupu nepo-
volaných osob, musejí být při evakuaci oteví-
ratelné a průchodné. 
Také uzamykatelné dveře místností určených 
pro spaní se doporučuje vybavit tak, aby je bylo 
možno v případě nouze otevřít zvenčí. Dveře 
nebo vrata ovládaná motoricky musí umožňovat 
také ruční otevření.

PhDr. Pavel Soural,
referent krizového řízení

Pozn. redakce: Článek krácen, v plném znění na: 
www.repy.cz v sekci Bezpečnost – aktuálně.

stanoví obecné technické požadavky zabez-
pečující užívání staveb osobami s pohybovým, 
zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, 
osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, 
osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo 
dítě do tří let (bezbariérové užívání stavby). 
V uvedené vyhlášce je mimo jiné uveden nový 
parametr vstupních dveří do bytového domu, 

Foto: -buri-
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Mgr. Václav Soukup (46)
•  Zastupitel, radní (ČSSD, nezávislý), je 

členem Komise pro sportovní centrum Na 
Chobotě.

•  V Řepích žije od roku 1988.
•  Na ZŠ Jana Wericha učí tělesnou výchovu 

a angličtinu, je zástupcem ředitelky.
•  Koníčky: práce, sport, kultura.

Otázky pro zastupitele 
Mgr. Václava Soukupa
S jakým cílem jste vstupoval do politiky?
Určitě z následujících důvodů: Pracuji ve škol-
ství a znám spoustu lidí. V Základní škole Jana 
Wericha už učím třiadvacet let. Měl jsem pocit, 
že mohu napomoci kontaktu občanů s vedením 
obce a hlavně, že se mohu podílet na rozhodo-
vání o obecních věcech. Podle zpětné vazby, 
kterou mám, si myslím, že to bylo rozhodnutí 
prospěšné.

Proč jste se rozhodl právě pro Českou stranu 
sociálně demokratickou?
Bylo mi to nabídnuto. Oslovil mne jeden z mých 
bývalých žáků, zda bych za jejich stranu nekan-
didoval. Přišlo mi to v té době jako zajímavý 
nápad, pustit se do něčeho nového, 
rozšířit si obzory a pomoci dobré 
věci. Za ČSSD jsem kandidoval jako 
nezávislý.
 
Jak jste v té době vnímal dění na 
komunální politické scéně?
Abych se přiznal, nějak žhavě jsem 
se o ni nezajímal – třeba že bych sle-
doval Zprávy z radnice. Spíše jsem 
vnímal, co se mne bezprostředně tý-
kalo ve školství anebo v okolí mého 
bydliště. 

Jaké oblasti jste se chtěl věnovat?
Zajímá mne školství a sport. Jsem 
v Komisi pro sportovní centrum Na 
Chobotě. Ale jako radní nemám na 
starosti žádnou konkrétní oblast. 

Na březnovém jednání zastupitel-
stva jste se ale do diskuze o výstavbě sportov-
ního centra nezapojil.
Všechno podstatné již bylo řečeno na začátku 
a jednalo se pouze o schválení záměru výstavby.

Vítáte výstavbu sportovního centra?
To ano, výstavbu sportovního centra podporuji. 
Je tu několik sportovních oddílů, které podávají 
kvalitní výkony, a další sportující veřejnost, tak-
že rozšířit sportovní plochy potřebujeme. Zastu-
pitelstvo konečně schválilo záměr, takže může 
být zahájen postup prací, které budou směřovat 
k realizaci. Mělo by jít o víceúčelové zařízení 
s wellness centrem a hotelovým ubytováním, 
které považuji za důležité. Třeba v Radotíně mají 
nové sportovní centrum, ale malá ubytovací ka-
pacita je limituje.

Bude tam možné pořádat plesy, koncerty?
V zásadě to možné bude. Podlaha, která bude 
pouze pro sportovní účely, nebude vhodná pro 
pořádání plesů. Pokud budoucí provozovatel 
zajistí bezpečné zakrytí plochy tak, aby se ne-

poškodila, budou se tam zcela jistě moci konat 
i zmíněné kulturní akce.  

Před lety jste v Řepích založil basketbalový 
klub. Jak si vedete?
V roce 2004 jsem založil občanské sdružení 
BC Řepy Bulls – tak trochu po vzoru slavné-
ho amerického basketbalového klubu Chicago 
Bulls. Vedeme si čím dál líp. Začali jsme hrát od 
nejnižší soutěže – 3. třídy. Postupem času jsme 
se propracovali do 1. třídy, kterou letos vede-
me. Měli bychom postoupit do přeboru. Jedním 
z našich největších soupeřů je klub TJ ČSA, kde 
hraje kolega zastupitel Jaroslav Bíro. Zápasy po-
řádáme ve sportovní hale ve Zličíně, v Řepích už 

o politice, mne ani nenapadlo. V angličtině by 
to asi byla škoda času a v tělocviku na to ani čas 
není.

Jaká je podle vás tělesná zdatnost současné 
mládeže?
Fyzická zdatnost je asi trochu nižší, ale nijak 
dramaticky bych to neviděl. Alespoň u nás ve 
škole hodně dětí chodí do sportovních kroužků, 
věnují se softballu, atletice, volejbalu a úspěchy 
máme i v různých sportovních soutěžích zá-
kladních škol. Například softballisté jsou velmi 

úspěšní, několikrát zvítězili ve škol-
ní lize, v roce 2009 jsme byli mistři 
republiky a někteří naši bývalí hráči 
to dotáhli až do reprezentace. V po-
sledních letech hrajeme extraligu 
kadetů.

Neměl by být rozšířen počet hodin 
tělesné výchovy?
To určitě ano. U nás ve škole začí-
náme příští rok takový experiment. 
Budeme otevírat třídu s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy, která bude 
mít dvojnásobný počet hodin těles-
né výchovy. Tedy čtyři hodiny týdně. 
Garantem bude Tomáš Slavata.

Co říkáte tomu, že Tomáš Slavata 
získal od Mezinárodního olympij-
ského výboru ocenění?
Na Tomáše Slavatu jsem pyšný. Cho-

dil k nám do školy, měl jsem ho na tělocvik. Znám 
jeho životní příběh a moc mu fandím. Jsem rád, 
že se k nám do školy vrátil a pomáhá nám podpo-
rovat sportovní aktivitu dětí.

Jaké jsou Řepy z vašeho pohledu?
Řepy se mi moc líbí. Sídliště v poslední době 
prokouklo, určitě vypadá lépe než jiná pražská 
sídliště. Vadí mi ignorance některých občanů tý-
kající se pořádku a úklidu exkrementů po psích 
miláčcích. Nelíbí se mi poškozený tunel na Slán-
ské. 

Jak dlouho tu žijete? 
V Řepích bydlím od roku 1988. Pocházím z Pra-
hy 1. Teď už se mi tu bydlí dobře, ale když jsem 
se sem tenkrát stěhoval, na nedobudované roz-
bahněné sídliště bez občanské vybavenosti, tak 
to byl teda šok! Těžko jsem si tu zvykal, ale teď 
už bych neměnil. 

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

podle pravidel hrát nemůžeme – není tu vhodná 
plocha. Nyní zakládáme družstvo B. Vedle bas-
ketbalového klubu jsem při naší škole založil 
před devatenácti lety i softballový oddíl, který 
si také vede zdárně.

U vaší školy je pěkně zrekonstruovaný spor-
tovní areál, který může využívat i veřejnost. 
Máme tu jedno víceúčelové hřiště s umělým po-
vrchem pro basketbal, volejbal a podobně, ale 
rozměrově není vhodný pro tenis, i když se tam 
dá „pinkat“. Pak tu máme dvě volejbalová hřiště 
s antukovým povrchem, fotbalové a softballové 
hřiště. Za sportem sem chodí hodně lidí, nejvíc 
si jich asi chodí zakopat. Ceny za pronájem spor-
toviště se liší podle druhu pronajatého hřiště 
a frekvence jeho užívání.  

Vědí vaši žáci, že jste radní? Mluvíte s nimi 
o komunální politice?
Někteří to možná vědí. Ale rozhodně jsem po 
volbách nepřišel do školy a neřekl: „Děti, stal 
jsem se radním!“ Přiznám se, že mluvit s nimi 

Foto: -akraj-
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Zveme vás na

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
neregistrovaných hráčů

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

hřiště u řepské sokolovny, ul. Na Chobotě 125

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

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

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

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

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

Kde budou kontejnery
•  Křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu a U Boroviček: 31. 5.
•  Křižovatka ul. K Trninám a Laudova – parkoviště: 28. 6.
•  Parkoviště u prodejny Bílý beránek – ul. Šímova: 21. 6.
•  Parkoviště v ul. Drahoňovského: 14. 6.
•  Parkoviště u prodejny Penny (Žalanského – Hofbauerova): 10. 5.

Kontejnery budou přistavovány vždy od čtvrtka mezi 6. a 14. hodinou 
a budou přistaveny do doby, než se vyčerpá kvóta 6 ks VOK na jedno stano-
viště. Poté bude svoz ukončen. Není tedy zaručeno, že kontejnery budou 
stát na místě až do soboty. -redo-

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

Pryč s potkany!
V průběhu letošního roku čeká hlavní město další cyklická deratizace. 
Proto Magistrát hl. m. Prahy vypracoval časový a místní harmonogram celé 
akce. V jejím průběhu se bude zbavovat nevítaných nájemníků objektů 
a ploch, jež vlastní a spravuje, v jejich přilehlých prostorách a kanalizační 
síti. Deratizace bude prováděna odbornou firmou, používající schválené 
přípravky, a pod kontrolou Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Deratizace v Řepích
•  od 14. 5. do 25. 5.: ulice Slánská, Skuteckého, Bazovského, Galandova, 

Na Chobotě, Makovského, Engelmüllerova + okolí, Karlovarská, Vond-
roušova, Drahoňovského, Čistovická, Zrzavého, Laudova, Součkova, 
Mrkvičkova, Nevanova, Šímova. 

•  od 27. 8. do 21. 9.: ulice Zrzavého, Skuteckého, Laudova, Součkova, 
Mrkvičkova, Nevanova, Šímova, Galandova, Na Chobotě, Drahoňovské-
ho, Vondroušova, Reinerova, Žufanova, Bazovského.

•  od 24. 9. do 12. 10.: ulice Na Chobotě, Makovského.
•  od 15. do 31. 10.: ulice Socháňova, Žalanského, Slánská, Makovského, 

Čistovická, Karlovarská.
Harmonogram je neustále doplňován, některé oblasti proto mohou být 
ošetřeny později, ale v uvedeném měsíci.  -redo-

Kolik nás stojí lenoši
Majitelé psů nemusí řešit, co s exkrementy, které jejich čtyřnozí přátelé 
zanechají při venčení na veřejných prostranstvích. Mohou je odkládat ve 
speciálních sáčcích do odpadu směsného, anebo přímo do košů pro psí 
exkrementy, kterých je v oblasti Řep již 77. Jejich obsah likviduje speciali-
zovaná firma, která také čtyřikrát týdně doplňuje sáčky. Provoz stojí naši 
městskou část 890 000 Kč ročně. 
Majitelům psů tedy stačí jen sehnout se a nadělení vhodit do pytlíku. 
Ale pro někoho je i to příliš mnoho. Aby bylo na veřejných trávnících pro 
boty „bezpečno“, musí obec přistupovat k dalším opatřením. Dvakrát za 
rok se provádí jednorázový sběr exkrementů. Náklady se pohybují kolem 
50 000 Kč za jeden úklid, to znamená 100 tisíc korun za jediný rok. 

Aby toho nebylo málo
Městská část Praha 17 již třetím rokem zaměstnává pracovníka, jenž se 
speciálním vysavačem likviduje exkrementy, které líní a bezohlední ma-
jitelé psů nesebrali. 
„Čištění v jednotlivých lokalitách se provádí zhruba jednou za měsíc - tolik 
času přibližně trvá postupně obejít celou městskou část. Tento výdaj se 
dá ročně vyčíslit na dalších zhruba 100 000 Kč. S pravidelným úklidem se 
začíná po zimním období, letos to bylo v polovině března (práce se ne-
provádí pouze za deště nebo po dešti). Denně se exkrementy naplní asi 
pět pytlů po přibližně 7 kg, což je celých 175 kg týdně,“ upřesňuje Rudolf 
Záruba z Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 a dodává: „za 
největší hulvátství považuji venčení psů na dětských hřištích!“ 
Částka vynaložená na likvidaci exkrementů je dohromady více než jeden 
milion korun ročně. A to vše platíme ze společného rozpočtu. Nebylo by 
jednodušší a hlavně levnější po svém psu uklízet?! 

Úklid exkrementů v číslech
Provoz specializovaných košů: 890 000 Kč
Jednorázové úklidy: 100 000 Kč
Pravidelné měsíční vysávání: 100 000 Kč
Celková roční částka: 1 090 000 Kč

-buri-

Buďme ohleduplní!
Před nějakým časem jsme v Komisi pro životní prostředí nedoporučili zá-
měr vymezit v Řepích pozemek nebo jeho část jako „psí louku“. Tedy louku 
vyhrazenou výhradně pro psy, kam by je jejich „páníčci“ či „paničky“ cho-
dili venčit a kde by si s nimi mohli zadovádět.
Osobně jsem byl proti především z toho důvodu, že jsem proti jakékoliv 
separaci jakýchkoliv skupin obyvatelstva. Myslím si, že je užitečné vědět, 
že život je různorodý, že mezi námi nejsou jen mladí a krásní lidé, ale i lidé 
s postižením, různé barvy pleti, rozdílných zvyků a zájmů. A jednou skupi-
nou jsou ti, kteří spojili svůj život s péčí o psy.
Připadá mi, že v poslední době výrazně přibylo těch, kteří po svých psích 
kamarádech pečlivě uklízejí. Jistě k tomu přispěla instalace košů se sáčky 
na psí exkrementy, ale asi i to, že jsme se tomuto problému často věnovali 
na stránkách Řepské sedmnáctky. Proto mě mrzí, že se také dnes najdou 
ti, kteří nechají pobíhat svého pejska, a tedy i dělat tělesnou potřebu, na 
místech, která jsou vyhrazena dětem, a to zejména těm nejmenším. Mám 
na mysli dětská hřiště a pískoviště!
Malé děti jsou hlasitější, mládež ráda provokuje nás dospělé, starší lidé 
nejsou tak hbití a „zdržují“ a pes se potřebuje proběhnout a neumí chodit 
na záchod jako my. Žijme tu proto spolu, tolerujme se, buďme k sobě ohle-
duplní a mějme na vědomí, že nejsme na světě sami!

Jan Bösser,
člen Komise pro životní prostředí a redakční rady
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K parkování v zálivech
Chtěl bych reagovat na vyjádření paní starostky k problému aut stojících 
v tzv. zálivech. Vítal jsem je s nadějí, že neukáznění řidiči, kteří nedodržují 
předpisy, budou za to sankcionováni a snad se tohoto přestupku v budouc-
nu vyvarují. V některých dnech je situace vcelku únosná, ale častěji zde 
stojí i několik aut současně a dosti dlouhou dobu (i celou noc). Konkrétně 
se jedná o záliv před domy čp. 1303 a 1305 ve Španielově ulici. Rovněž zde 
obvykle auta stojí i celé noci a nemyslím si, že by právě v noci nebylo někdy 
třeba zajet k domům například se sanitkou.  Zdeněk B.

Před naším domem ve Vondroušově ulici 1167/14 parkuje neustále několik 
vozidel a v noci bývá záliv úplně plný. Parkuje zde stále několik stejných 
řidičů, kteří si zde udělali své soukromé parkoviště. Policie chodí většinou 
nevšímavě kolem a přitom by stačilo rozdat pár „botiček“, když na ozná-
mení zastrčené za stěrač řidiči reagují tak, že papír zmuchlají a zahodí.

Václav T.

Vyjádření městské policie
S ohledem na zmiňovaný problém byl zahájen intenzivnější dozor. Měl by 
být prováděn denně – jak v denních, tak v nočních hodinách. Reakce oby-
vatel na aktivitu strážníků jsou různé: Městská policie v tomto směru ne-
podniká vůbec nic. Při postihu je potřeba odlišovat denní dobu či důvod, proč 
k porušování dochází. Aktivita městské policie je v tomto směru nadměrná.
Konkrétně v březnu 2012 bylo v ulici Vondroušova a Španielova řešeno té-
měř 200 přestupků. Od 20. 3. bylo rovněž využito nasazování technických 
prostředků zabraňujících odjezdu vozidla (TPZOV – „botiček“), a to cca ve 
40 případech. Strážník nemá povinnost, ale pouze oprávnění využít TPZOV 
v určitých, zákonem stanovených, případech. Nelze tedy vynucovat, že 
v rámci řešení přestupku  musí být TPZOV na vozidlo nasazen.
Tuto problematiku se snažíme v rámci možností řešit tím, že tu strážní-
ci budou provádět kontroly. Řidiče vozidel, která zde neoprávněně stojí, 
budou postihovat dle zákona (vypsáním výzvy pro osobu podezřelou ze 
spáchání přestupku, domluvou, uložením blokové pokuty, sepsáním ozná-
mení o přestupku a podobně). Jak je zmíněno, při projednávání přestupku 
s řidičem lze důvod či dobu nedovoleného stání zohlednit. I když zákon 
vše přesně definuje. 
Řešení přestupků v této oblasti však není záležitostí pouze městské policie, 
která je v tomto případě „vděčným“ terčem. Zákon č. 553/1993 Sb., uvá-
dí, že obecní policie se při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku a plnění dalších úkolů podílí v rozsahu stanoveném zákonem na 
dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Ing. Hynek Svoboda, ředitel 
Obvodní ředitelství Městské policie Praha 13

Přibude parkoviště! Na nevyužívané ploše zadní části areálu při ZŠ 
Jana Wericha budou na podzim vybudována další parkovací místa, 
která jistě přivítají nejen návštěvníci polikliniky a rodiče, kteří vozí své 
děti do MŠ Bendova auty (viz Slovo starostky na straně 3). -red-

Foto: -akraj-

Parkujeme s rozmyslem? Fotografie byla pořízena u parkoviště kolmé-
ho na ulici Makovského, které by mělo mít, podle mého názoru, vyzna-
čené parkovací pruhy. Řada řidičů si zřejmě myslí, že jsou jediní, kdo má 
auto a potřebuje parkovat. V tomto případě nešlo zaparkovat ani zprava 
a takových „nanic“ míst jsem napočítala devět... Tereza Šumanová

Foto: Tereza Šumanová

Značení parkovacích stání
Na první pohled se může zdát, že vyznačení jednotlivých parkovacích stání 
příslušným dopravním značením by nepochybně přispělo ke zlepšení stá-
vající situace nejen v ulici Makovského, ale i v dalších lokalitách. Problém 
však představují aktuální požadavky na rozměry stání (dle ČSN 73 6056). 
Změnou oproti současnému stavu (zvětšení šířky kolmého stání z 2,4 m 
na 2,5 metru) by vzhledem ke vzájemným odstupům mezi vozidly došlo ke 
snížení celkového počtu míst, zejména na velkých parkovacích plochách.
Dále je nutné zmínit, že uvedený předpis nedoporučuje užití kolmého stá-
ní na místních komunikacích funkční skupiny B u nově zřizovaných stání 
(případ ulice Makovského). Vzhledem k nedostatku parkovacích stání na 
našem sídlišti by tedy jejich vyznačení nebo obnova paradoxně vedly ke 
snížení parkovacích kapacit a dalšímu odvedení dopravy mimo místa, kte-
rá jsou k tomu účelu vyhrazena (nemluvě o finančních nárocích).

Ing. Zdeněk Kymr,
odbor životního prostředí a dopravy

Pořád jsou to lidé
Vážení čtenáři, děkujeme vám všem, kteří jste zareagovali na článek 
pod titulkem „Pořád jsou to lidé“ otištěný v březnovém zpravodaji. 
K tématu se vrátíme v příštím vydání Řepské sedmnáctky. -red-

Děkujeme za plůtek
Dovolte nám touto cestou poděkovat jménem všech uživatelů bytů v domě 
čp. 1167–1169 v ul. Vondroušova za iniciativu Ing. Kateřině Havlíčkové 
z odboru životního prostředí a dopravy při realizaci projektu „Plůtek pro 
předzahrádky domu 1167–1169“. 
Velmi si vážíme toho, že se jejím přičiněním podařilo zpříjemnit životní 
prostředí v ulici Vondroušova i okolí základní školy v ul. Socháňova. Spo-
lečně se nám tak podařilo navázat na úspěch v soutěži Rozkvetlé Řepy 
v roce 2011, kdy náš dům obsadil první místo.
Zároveň děkujeme i dalším dvěma pracovníkům, kteří odvedli skvělé dílo 
a kvalitní práci.

Manželé Kroupovi
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Foto: Jakub Adam Foto: Jakub Adam

Noví řepští občánci
Při slavnostním vítání občánků, které pro-
běhlo dne 3. 4. 2012 v obřadní síni Úřadu MČ 
Praha 17, nejprve rodiče s malými oslaven-
ci pozdravily pracovnice matriky, starostka 
Bc. Jitka Synková přednesla krátký projev 
a následoval program dětí z MŠ Laudova-Fial-
ka, pod vedením učitelek Radky Přibylové 
a Simony Janečkové. Druhé skupině oslavu-
jících pro změnu předvedly, co nacvičily, děti 
z MŠ Laudova-Sluníčko, které doprovázela 
paní učitelka Dana Kiršová. Poté následovalo 

přání starostky, fotografování, vše se průběžně 
nahrávalo. Rodiny, jež se vítání zúčastnily, se 
proto mohou těšit nejen z květin a dárků, ale též 
z profesionálních fotografií a DVD.
Novými řepskými občánky jsou: Ondřej Kra-
tochvíl, Petr Albrecht, Zuzana Predescu, Lada 
Jeklová, Jakub Gongol, Ondřej Eduard Havlíček, 
Samuel Malik Shweki, Ondřej Šaraj, Matěj Vojík, 
Jan Řičica, Lucie Kabele, Josef Nevečeřal, Tomáš 
Slatinský a Eliška Císařová. 
Přejeme jim do dalšího života štěstí, zdraví, 
úspěchy a spokojenost!

-redo-

Vítání občánků
Slavnostního vítání občánků na řepské 
radnici se mohou zúčastnit děti ve věku 
od 4 do 12 měsíců s trvalým pobytem na 
území Městské části Praha 17. Akce se koná 
přibližně osmkrát ročně. Prosíme rodiče, 
aby se nám v případě zájmu o účast na 
této akci hlásili osobně v úředních hodi-
nách na matrice Úřadu MČ Praha 17, Ža-
lanského 291/12b, přízemí vlevo, kancelář 
č. 101.  Ivana Simonová, matrikářka

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

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

Iva Balážová, 
odbor občansko správní

S léky si odnášíme 
i dobrý pocit
Ten, kdo vymyslel a nechal realizovat řepské 
pasáže v samotném srdci naší městské části, za-
slouží od nás obyvatel velký dík. Nejen, že vyzdo-
bily do té doby nevzhledné paneláky, ale nové 
krámky obohatily nabídku sortimentu. Zvláště 
dobře se „chytily“ pekařství s čistírnou a parfu-
merií i mnoho dalších. Ovšem úplně na prvním 
místě chceme jmenovat lékárnu. Je prostorná, 
oku lahodící, ale zejména velice dobře sloužící.

Manželé Hnilicovi

Díky za pomoc!
Ráda bych touto cestou poděkovala třem 
ženám a jednomu pánovi, kteří byli tak 
hodní a pomohli mi po nešťastném pádu 
v Galandově ulici. Tato událost se stala 
v sobotu 17. března mezi 13. a 14. hodinou. 
Přestože tito čtyři zcela neznámí lidé klidně 
mohli jít dál a vůbec mé nehodě nemuseli 
věnovat pozornost, okamžitě ke mně při-
běhli. Jejich pomoc jsem skutečně potřebo-
vala, protože bych se sama jen těžko posta-
vila zpět na nohy. Mrzí mě, že neznám jejich 
jména. I přesto jim mnohokrát děkuji. Těší 
mě, že ještě existují lidé, kteří bez nároku 
na jakékoli ocenění přispěchají na pomoc.

R. Říhová

Koncert 
pro jubilanty
Své krásné životní jubileum se ve čtvrtek 
22. března 2012 sešlo oslavit v koncertním sále 
ZUŠ Blatiny patnáct seniorů. 
Nejprve je přivítaly pracovnice matriky Úřadu 
městské části Praha 17, vzápětí je přišla pozdra-
vit i Věra Pavlíková, ředitelka této umělecké ško-
ly. Jménem svým i vystupujících dětí jim popřála 
mnoho štěstí k prožitým jubileím a také to, aby 
si celý koncert příjemně vychutnali a užili. Za 
několik okamžiků již první tóny klavíru nenecha-
ly nikoho na pochybách, že všechny čeká příjem-
ný hudební zážitek. 
Po skončení první části této důstojné akce všem 
oslavencům postupně gratulovala starostka 
Bc. Jitka Synková, jež jim též předala květiny 
a dárky. Posléze jubilanty doprovázela i k po-
sezení s chutným pohoštěním, při kterém si 
s nimi popovídala. Oslavy se zúčastnili: Jaroslav 
Řežábek, Jaroslava Dudáková, Václav Hryniv, 

Miroslav Hudousek, Jaroslava Janková, Bohu-
slav Nikl, Vladimír Novák, Anna Gartová, Jarmila 
Welschová, Milada Jirková, Bari Al Muchantaf, 
Ludvík Dřevíkovský, Věra Petrovická, Anna Ši-
chová a Hana Řežábková.
Všem oslavencům přejeme do dalších let mno-
ho zdraví, štěstí a životního optimismu!

-redo-

Foto: Jakub Adam
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Poznáváme Prahu
Také tento měsíc pořádá Pražská informační služ-
ba vycházky po Praze a okolí. Např. 17. května se 
můžete seznámit s „Prahou svatojanskou“ (při-
pomene sv. Jana Nepomuckého). Sraz v 15 hod. 
u morového sloupu na Malostranském náměstí. 
Informace: www.praguewelcome.cz. -redo-

Ocenění pro nejlepší
Ve středu 28. března předala starostka Bc. Jit-
ka Synková Plaketu J. A. Komenského nejlep-
ším řepským pedagogům.
Oslavy se zúčastnili nejen školští pracovníci, ale 
i mnozí řepští zastupitelé. S kulturním progra-
mem vystoupili žáci ZUŠ Blatiny. 
Nejlepšího z nejlepších si zvolili sami pedagogo-
vé škol a školek, jejichž zřizovatelem je Městská 
část Praha 17. Plaketa byla udělována již potřetí, 
doposud ocenění získaly samé ženy. Jak uvedla 
vedoucí odboru školství a kultury Mgr. Naďa 
Zemanová, za zvlášť vynikající výsledky ve vzdě-
lávací a odborné činnosti v každodenní pedago-
gické práci a za to, že jsou již více než deset let 
pro své žáky i kolegy inspirací a vzorem, plaketu 
získaly Mgr. H. Veselková ze ZŠ genpor. Fr. Peři-
ny, Mgr. Š. Jindrová ze ZŠ Laudova, B. Špátová 
z MŠ Socháňova a I. Stašová z MŠ Bendova. Za 
výjimečné výkony nad rámec běžných pedago-
gických činností převzaly ocenění Mgr. D. Ko-
nečná ze ZŠ Jana Wericha, MgA. E. Kováříková ze 
ZUŠ Blatiny a Jana Směšná z MŠ Laudova.
Všem oceněným blahopřejeme!  -red-

Domov pro seniory
Dotaz: Ve zpravodaji jsme četli o výstavbě domu 
pro senio ry. Prosíme o další informace. Pařízkovi

O plánu investora – firmy BONAKO Praha, a. s. – 
postavit domov pro seniory s 214 ubytovacími 
jednotkami nedaleko kláštera v ulici K Šancím 
jsme vás informovali v roce 2010. Firma chtěla 
zahájit stavbu na jaře 2011, pozemek pro výstav-

bu tzv. Boromea odkoupila od Domova sv. Karla 
Boromejského. 
Městská část Praha17, jako vlastník pozemků do-
tčených stavbou (parcely č. 1433, 1434 a 63/1 
k. ú. Řepy), však nesouhlasí s prodloužením 
platnosti územního rozhodnutí. Rada městské 
části při svém jednání 25. 1. 2012 změnila svůj 
původní souhlas s umístěním stavby Boromea 
na nesouhlas. Záměrem MČ Praha 17 je postavit 
v Řepích vlastní domov pro seniory. -red-

Foto: -akraj-

Plaketu J. A. Komenského převzaly (zprava): Mgr. Hana Veselková, Mgr. Šárka Jindrová, Mgr. Dagmar 
Konečná, Iva Stašová, Blanka Špátová, Jana Směšná a MgA. Eva Kováříková. Vlevo starostka Bc. Jitka 
Synková.

V Domově sv. Karla Boromejského se 
v březnu konala oslava. A ne ledajaká! 
Paní Anna Marková oslavila neuvěřitelné 
102. narozeniny! Řady gratulantů rozšířila 
i starostka MČ Praha 17 Bc. Jitka Synková (na 
snímku vpravo). Anna Marková žije v Řepích 
od roku 2002, donedávna o ni pečovala dcera, 
v poslední době pobývá v Domově. Osvěže-
ním a největší radostí jsou pro oslavenkyni 
pravnoučata, kterých má už osm. Připojujeme 
se s gratulací a přáním všeho dobrého! -red- 

Foto: -akraj-

Záměr městské části
Náš záměr vybudovat v Řepích vlastní pobyto-
vé zařízení pro seniory (domov pro seniory se 
zvláštním režimem a domov pro seniory) vychází 
z věkové  struktury obyvatel. Bereme na zřetel 
zejména zvyšující se počet obyvatel starších 
65 let – k 31. 12. 2010 tu žilo 2 982 seniorů. 
Na území Městské části Praha 17 v současnos-
ti působí v oblasti péče o seniory níže uvedení 
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách, ve znění pozdějších předpisů: 
–  Centrum sociálně zdravotních služeb – pří-

spěvková organizace zřízená MČ Praha 17 pro 
pečovatelskou službu, odborné sociální pora-
denství, s AT poradnou a AT linkou, s nízkopra-
hovým zařízením pro děti a mládež Klub 17.

–  Domov sv. Karla Boromejského – církevní 
organizace poskytující přechodné zdravot-
ní a sociální pobyty jako odlehčovací služby 
a denní stacionář pro seniory z celé Prahy.

–  Občanské sdružení Martin – poskytuje osobní 
asistenci nemocným v celé Praze.

–  Klub občanů bezbariérového domu ve Von-
droušově ulici – poskytuje osobní asistenci 
pouze osobám se zdravotním postižením byd-
lícím v tomto  bezbariérovém domě.

Seniorské pobytové zařízení potřebujeme pro 
osoby se zdravotním znevýhodněním, které již 
nemohou pobývat ve svém přirozeném prostředí 
a jsou odkázány na stálou pečovatelskou nebo 
zdravotní službu.
Výstavbou pobytového zařízení respektujeme 
názory řepských seniorů, kteří pocházejí z naší 
lokality a dobře ji znají, dlouhodobě zde žijí 
a nejsou nakloněni pro umístění do jiných, kraji 
zřizovaných, domovů.

Jaká je současná situace?
Protože v naší lokalitě není vhodný pozemek na 
výstavbu domova, jednáme s majiteli pozemků 
o odkoupení. Současně jednáme i s Magistrátem 
hl. m. Prahy. Jakmile bude pozemek vyřešen, 
bude Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 
17 předložen záměr výstavby domova ke schvá-
lení. Bude-li všechno optimálně vycházet, např. 
pozemek, výběrová řízení jak na projektovou 
dokumentaci, tak na realizaci stavby, stavební 
povolení atd., a nevyskytnou-li se nečekané pře-
kážky, výstavba domova by měla být připravena 
v roce 2014.
Všichni si držme palce, ať se nám dobrá věc 
podaří!

Ing. Marie Vaicová, 
místostarostka

Z RADNICE 9



Magistrát hl. města Prahy,

Odbor zdravotnictví, sociální péče 

a prevence ve spolupráci s Centrem 

prevence, o. s., 

provozují

CENTRUM ZDRAVOTNÍ 

PREVENCE
Posláním centra je odborné poradenství 

zaměřené především na zdravý životní styl

OTEVÍRACÍ DOBA: 

KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 9 DO 17 HODIN

Adresa: Jungmannova 29/35, Praha 1

Tel.: 236 005 328

Služby Centra zdravotní prevence 

hl. města Prahy: 
•  poradenství 

•  vyhledávání kontaktů na organizace 

zaměřené na odbornou pomoc 

•  orientační vyšetření a interpretace 

výsledků 

•  pomoc při výběru vhodného zdravotnic-

kého zařízení 

•  distribuce informačních a edukačních 

materiálů 

•  poskytování informací pro rodiče a seniory

Poradenství je bezplatné!

Zajímavosti z letiště
•  Výstava k 75. výročí pražského letiště. Ne-

nechte si ujít unikátní výstavu fotografií 
z prostředí pražského letiště, které pořídil 
a shromáždil známý fotograf Herbert Slavík. 
Expozice zahrnuje zajímavé momenty z histo-
rie letiště i originální pohled na současný svět 
letecké dopravy. Odletová hala Terminálu 2 do 
konce května, vstup je zdarma. 

•  Exkurze pro fotografy. Novinkou jsou speciál-
ní exkurze pro fotografy na tzv. trase F, v je-
jichž průběhu budou moci pořizovat snímky 
z autobusu i z místa poblíž dráhy. Fotoexkurze 
budou probíhat pravidelně dvakrát měsíčně. 
Nutná předchozí rezervace prostřednictvím 
registračního formuláře na stránkách www.
prg.aero v sekci Exkurze. Účast na každém ter-
mínu je omezena na 20 osob ve věku od 15 let.

Zdroj: Zpravodaj Letiště Praha

Úpravy na křižovatce
Přibližně na přelomu května a června proběh-
ne obnova světelného signalizačního značení 
na křižovatce ulic Slánská – Bazovského.
Stávající zařízení bude zrušeno, demonto-
váno (včetně kabeláže) a nahrazeno novým 
světelně signalizačním značením. Na křižo-
vatce bude provedena úprava vodorovného a 
svislého dopravního značení. Součástí stavby 
budou rovněž další stavební úpravy – vložení 
dělícího ostrůvku přes ulici Bazovského za 
účelem zkrácení délek přechodů pro chodce, 
bezbariérové úpravy přechodů včetně osa-
zení slepeckých pásů, ozelenění narušených 
povrchů travnatých ploch.
Předpokládáme, že stavební práce budou 
probíhat po dobu 7 až 14 dní.
Investorem akce je Hlavní město Praha (za-
stoupené Technickou správou komunikací 
hl. m. Prahy), zhotovitelem Eltodo dopravní 
systémy, s. r. o.

Ing. Miloslav Tlustý,
odbor životního prostředí a dopravy

Foto: -akraj-

Informace k opravě 
hlavní dráhy
Generální oprava hlavní dráhy RWY 06/24 bude 
zahájena 15. května. Během první etapy opra-
vy, která potrvá do 30. května, bude dráha úpl-
ně uzavřena. Veškerý provoz bude přesunut na 
vedlejší dráhu RWY 12/30. Letiště bude během 
této fáze uzavřeno od jedné hodiny po půlno-
ci do pěti hodin ráno s tím, že od půlnoci do 
jedné hodiny nebudou plánovány žádné lety 
a budou umožněny pouze vzlety a přistání 
zpožděných letů.

Eva Krejčí, ředitelka Komunikace 
Letiště Praha, a. s.

Výsledky měření 
hluku letadel
V minulém vydání Řepské sedmnáctky jsme vás 
v rozhovoru s Ing. Jiřím Posem, ředitelem Letiš-
tě Praha, a. s., informovali o opravě hlavní dráhy 
RWY 06/24, jež bude zahájena 15. května a potr-
vá do 8. srpna 2012.
Tentokrát zveřejňujeme tabulky dokladující vý-
sledky měření hluku z leteckého provozu, kte-
ré bylo prováděno v Řepích v minulých letech. 
V této souvislosti Ing. Jiří Pos minule uvedl: 
„Na stacionární stanici se měření provádí konti-
nuálně po celý rok v denní i noční dobu. Měření 
mobilními stanicemi v lokalitě Řepy proběh-
lo v souladu s metodickým návodem Minister-
stva zdravotnictví ČR po dobu nezbytně nutnou 
k naměření dostatečného předepsaného počtu 
validních záznamů potřebných k výpočtu vý-
sledných hodnot. Tyto hodnoty byly v porovnání 
s hygienickým limitem o 10 až 15 dB nižší. Měře-
ní v uvedených termínech probíhalo kontinuálně 
po celou denní i noční dobu.“

-red-

Lokalita Termín měření Výsledné hodnoty 
v dB

Hygienický limit 
v dB

Praha 17 
Skuteckého 1388

15. 9.–20. 9. 2010
LAeq,D = 49,9 LAeq,D = 60

LAeq,N = 35,3 LAeq,N = 50

Praha 17 
Gallašova 581/10

16. 9.–20. 9. 2011
LAeq,D = 50,9 LAeq,D = 60

LAeq,N = 40,8 LAeq,N = 50

LAeq,D ... denní hodnoty, LAeq,N ... noční hodnoty

Výsledné hodnoty z měření stacionárními stanicemi v lokalitě Řepy:

Číslo monitorovací 
stanice – lokalita

Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní 
a noční dobu v podmínkách charakteristického letového dne [dB]

2008 2009 2010 2011

denní noční denní noční denní noční denní noční

11 – Řepy – 
ul. Severýnova

48,8 34,6 47,4 38,0 46,3 38,2 45,9 41,3

12 – Řepy – 
ul. Podkrkonošských 
tkalců

51,5 43,7 55,6 47,4 55,1 47,6 54,2 47,8

Informace poskytla akciová společnost Letiště Praha.
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Letadla vám prý létají přímo nad komínem. 
Jak vnímáte nárůst leteckého provozu?
V Řepích bydlím od narození. Provoz se zvyšuje, 
ale hluk ne. Hluková zátěž není daná jen počtem 
přeletů, ale také tím, jaký hluk to které letadlo 
způsobí. Povolená hlučnost letadel, podle vá-
hové kategorie, je stanovena mezinárodními 
předpisy – pokud parametry nejsou 
splněny, může se stát, že letadlo na 
některé letiště vůbec nepustí. Výrob-
ci letadel jsou tak tlačeni k tomu, aby 
hlučnost snižovali co nejvíce. Záleží 
také na tom, zda je letadlo nové, anebo 
staršího data výroby. U letadla staré-
ho například deset let může být rozdíl 
v hluku 1 až 2 decibely.

Jak si máme představit hodnotu 1 de-
cibelu? Normy povolují ve dne hluč-
nost do 60 dB, v noci do 50 dB.
Co je jeden decibel, to vám fakt neřek-
nu. V hlukové problematice se pohybuji 
dost roků, ale nejnižší hladina hluku, 
kterou jsme kdy měřili – a to bylo ve 
druhém nebo třetím suterénu a navíc 
v noci – byla 17 decibelů. Měřicí přístroj 
je ovlivněn i tepem člověka, který úro-
veň hluku měří. Vliv má i dech, kručení 
v žaludku. Někdy necháme zvukoměr 
na stativu, z místa odejdeme, ale i tak 
je téměř nemožné dostat se pod 15 až 
17 decibelů. 
Lednička například produkuje 41 až 
45 dB. I když samozřejmě není lednič-
ka jako lednička. Padesát decibelů si 
můžete představit tak, jako když jsou 
v provozu tři hlučnější ledničky najed-
nou. Když si zvyknete na určitou hladinu hluku, 
tak rozeznáte změnu ve výši 2 až 3 decibelů. 
Rozdíl jednoho decibelu prakticky nepozná ani 
akustik.

Platí rovnice: čím menší letadlo, tím méně 
hluku?
Menší a lehčí letadlo je samozřejmě většinou tiš-
ší. Pokud ovšem konstruktér nezpůsobí nějaké 
„zvěrstvo“. Záleží samozřejmě i na tom, zda je 
letadlo vrtulové nebo tryskové. Řídit letadlo se 
ale taky musí umět. To je, jako když řídíte auto. 
Někdo to nedovede, jezdí stylem brzda – plyn. 
Pamatuji, že jsme u daného typu letadla uměli 
jen sluchem rozeznat, kdy přistává Čech a kdy 
Bulhar. Čech přistával krásně potichu, „pián-
ko“, nemusel přidávat na výkonu, prostě „to 
měl vychytaný“. Letadlo při přistání musí mít 
určitou rychlost – čím menší, tím je menší hluč-
nost. Jenže vzniká nebezpečí, že při příliš nízké 

rychlosti letadlo spadne. A když si piloti nevěří, 
přistávají rychleji a také hlučněji.
Velkého měření hluku z letadel jsem se zúčastnil 
v roce 2007. To jsme měřili především západní 
okraj Prahy – Hostivici, Unhošť, Červený Újezd, 
Lidice a také Řepy. Tehdy nás bylo deset měří-
cích skupin. 

ještě sneseme relativně v pohodě. Záleží také na 
osobní citlivosti jedince. Člověk pracující v hluč-
ném provozu by za osmihodinovou směnu neměl 
v průměru „dostat“ více než 85 dB, pak už musí 
používat chrániče sluchu. 

Jakou nejvyšší hlučnost jste měřil?
Myslím, že to bylo 120 až 125 decibelů – to když 
vojenský letoun zapnul na chvilku „forsáž“. To 
mě skutečně ještě druhý den bolela hlava. Nebyl 
jsem na to tehdy připraven a neměl jsem slu-
chátka. Hluk v takovém případě už vyvolává také 
vibrace, které cítíte v lebce, hrudním koši. 

Je hladina hluku ovlivněna počasím?
Určitě ano. Závisí to například na vlhkosti vzdu-
chu. Například když jsme na Bílé Hoře slyšeli 

zkoušky motorů z ruzyňského letiště, 
tak jsme věděli, že bude pršet! Zná-
te to – někdy slyšíte zvony z kostelíku 
v Řepích, někdy ne. Když je vlhko, zvuk 
se lépe nese a projeví se to na velké 
vzdálenosti. Mám osobní zkušenost, 
když jsem hrával tenis na Prašném 
mostě: Normálně jsme zvonky z Lorety 
neslyšeli. Jakmile jsme je slyšeli, mohli 
jsme balit rakety, protože jsme věděli, 
že bude pršet. Ale hladinu hluku též vý-
znamně ovlivňuje směr a rychlost větru.

Kdo bydlí ve vzdálenosti třeba 
200 metrů od leteckého koridoru, 
vnímá výrazně menší hluk z letadel 
než ten, kdo bydlí přímo pod ním?
To se nedá paušalizovat. Navíc když 
jde letadlo na přistání, tak někde je 
300 metrů nad terénem, jinde už jen 
100 metrů. Na sídlišti se zvuk ještě od-
ráží od fasád paneláků...

Jak lze omezit hluk pronikající do 
bytu z venku?
Asi jedině tak, že budete vegetovat 
za zavřenými okny, která mají dobré 
akustické parametry. Musí jít o izolač-
ní dvojsklo. Ale nemyslím tím izolační 
okna z hlediska tepelné energie, ale 

i hlediska akustiky. To je rozdíl! Okno, které izo-
luje dobře z hlediska tepla, nemusí dobře izolo-
vat z hlediska zvuku! Velmi kvalitní protihluková 
okna jsou však také velmi drahá.

Co nejčastěji měříte?
Na sídlišti nejčastěji měříme takzvanou vzdu-
chovou neprůzvučnost bytových příček a kro-
čejovou neprůzvučnost stropů – když vás třeba 
soused ruší hlukem i při běžném užívání bytu.

Můžete zmínit nějaký zajímavý zážitek?
Při měření hluku na jedné diskotéce v Praze jsem 
zažil, co dokáže silný zvuk. Když zapnuli repro-
duktory, od kterých jsem byl vzdálen asi 10 met-
rů, a „oprali to“, došlo k takovému akustickému 
tlaku, že na mně vlály džíny.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

O hluku a decibelech
Jak přiblížit čtenářům hluk o intenzitě 50 decibelů, to netuším. Hledám informace 
a objevuji akustické centrum zabývající se touto problematikou. Telefonicky si 
domlouvám schůzku a ve sluchátku se ozve: Ale to máte štěstí! Náš odborník na 
měření hluku z leteckého provozu akustik Ing. Otakar Hackl bydlí v Řepích...

Jak měření probíhá?
Zvukoměr zapnete v 6.00 a nonstop jede do 
22.00 – to se měří denní doba, od 22 do 6 hodin 
se měří noční doba. Pak se vyhodnotí průměr, 
střední energetická hladina. Takže pak můžete 
posoudit, zda máte normu 50 decibelů za noc 
splněnou. Kdysi se hodnotil jak průměr, tak ma-
ximální hladina. 
V maximu, které trvá jednu vteřinu dvě a letadlo 
je v té době přímo nad vámi, může letadlo gene-
rovat hluk i 90 až 95 dB. To ale mluvím o lokalitě 
„horní Řepy“, kde se také před časem vyměňo-
vala okna. 

Kolik decibelů může ohrozit náš sluch?
Hranice je asi tak 85 decibelů, ale je třeba zdů-
raznit, že roli hraje délka působení hluku. Napří-
klad častý pobyt na diskotéce nebo práce v hluč-
ném provozu, to může být průšvih. Nelze ale tuto 
hranici brát striktně. Hluk těsně pod 85 dB třeba 
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Další třída v MŠ Bendova
Zcela neobvykle v polovině školního roku byla 2. dubna zprovozněna 
další třída pro 25 dětí v Mateřské škole Bendova. 
Vedení Městské části Praha 17 se tak rozhodlo pružně reagovat „na po-
ptávku“ ze strany rodičů. Slavnostní přestřižení pásky, za účasti starostky 
Bc. Jitky Synkové, ředitelky školy Mgr. Ivany Panochové a řepských zastu-
pitelů, se uskutečnilo v 10 hodin. Pár minut poté už si prostory prohlíželi 
také rodiče s nově přijatými dětmi.
Kompletně vybavená herna se šatnou, hygienickým zázemím a přípravnou 
jídel byla zrekonstruována z hospodářských prostor školy za 1,5 milionu 
korun. Městská část bude financovat také náklady na mzdy zaměstnanců 
třídy do té doby, než bude škola zapsána do školského rejstříku.
Městská část Praha 17 je zřizovatelem čtyř mateřských škol s celkovou ka-
pacitou 806 míst. -red-

Sokolovna ožívá
Zaznamenali jste, že v březnu proběhl v řepské sokolovně koncert 
revivalové skupiny ABBA a v dubnu tu účinkoval Staropražský ka-
baret? 
Akce zorganizoval Jindřich Fritsch, jehož záměry vypadají slibně: „Rád 
bych využil svých zkušeností a ‚přitáhl‘ do sokolovny více návštěvníků. 
Mám v plánu pořádat akce pro všechny generace, sokolovna by se po-
dle mých představ mohla stát dalším řepským kulturním centrem, kde 
by se lidé rádi scházeli. Věřím, že atraktivní programy, které připravu-
ji, dokážou  lidi zvednout od televize. Do sokolovny to mají řepští pár 
kroků, nebudou se muset za kulturou trmácet do centra.“ 
Jindřich Fritsch chce uskutečnit v sokolovně zábavné pořady různoro-
dých žánrů, například revivalové a folklórní večery, má v plánu pozvat 
Michala Davida, kapelu Hradišťan, chtěl by uspořádat také večery sal-
sy a programy pro děti. Jaké bude vstupné? Podle organizátora budou 
vstupenky stát do 200 Kč. 
V květnu se prý můžeme těšit na večer šansonů s názvem Pocta Edith 
Piaf – uskuteční se 29. května v 19.30 hodin. Vstupenky za 190 Kč si 
můžete zakoupit v KS Průhon, v podatelně ÚMČ Praha 17 v Žalanského 
ulici anebo před koncertem přímo na místě.

-red-

V Řepích hořelo. 
Polední siestu první 
dubnové neděle 
přerušilo houkání 
hasičských vozů. 
Černý dým a plameny 
šlehaly z okna kuchyně 
ve čtvrtém patře 
domu v Makovského 
ulici 1140. Na místě 
zasahovaly dvě jed-
notky hasičů – z Petřin 
a Pražského hradu. 
Vyšetřovatel hasičů 
jako příčinu požáru 
určil nedbalost při 
vaření.

Jan Bösser

Zapouštíme kořeny?
„Řepy – jaké jsou a jaké by mohly být“, tak zněl název semináře, který se 
konal 11. dubna v aule ZŠ v Laudově ulici. 
S názory na architektonické uspořádání naší městské části a s úvahami, 
jaké možnosti skýtá život na sídlišti, vystoupili psychoanalytik PhDr. Mi-
chael Šebek, CSc. a architekti Tomáš Vích s Milanem Körnerem. Seminář 
moderoval psycholog PhDr. Allan Gintel. 
Zazněla nejen fakta – řepskému sídlišti chybí náměstí nebo menší plochy 
pro společné trávení volného času, panelákovou šeď nahrazují barvy, zele-
ně je tu poměrně dostatek, domy s pasážemi v ulici Makovského jsou slib-
ným začátkem proměn, které snad budou následovat. 
Značnou část večera zaplnila diskuze na téma, co je to vlastně domov. 
„Domov je důležitý pro pocit životní spokojenosti, neměl by končit dveřmi 
bytu nebo domu. Domov je tam, kde zapustíme kořeny. Na západ od nás 
je vnímání domova rozšířeno i na veřejné prostranství, souvisí s různými 
občanskými aktivitami. Je to samozřejmě ovlivněno i tamní vyšší životní 
úrovní,“ vyjádřil se PhDr. Šebek. Jeden z mladších účastníků semináře 
sdělil své pocity následovně: „Myslím, že sídlišti stále něco chybí. Řepy 
nejsou dost sexy!“ Konkrétně? Chybí tu podle něj místa pro setkávání mla-
dých, například hudební zkušebny, a také akce typu street party.
Hodně lidí prý považuje přebývání na sídlišti za přechodnou kapitolu své-
ho života a budoucnost vidí v bydlení v domku se zahradou. Nelze ale ze-
všeobecňovat, což svým vyjádřením potvrdila jedna z účastnic: „Bydlím tu 
třicet let, pamatuji ještě sídliště rozbahněné a bez obchodů. Ale už se tady 
cítíme doma – já i moje dospělé děti!
Organizátoři akce, členové řepské Strany zelených, plánují uskutečnit po-
dobná setkání i v budoucnu. -akraj-

Foto: -akraj-

ABBA SHOW – řepská sokolovna, 22. března 2012

Foto: -akraj-

Foto: Jan Bösser

Co nevíme, to nepovíme!
Chcete o svých aktivitách informovat čtenáře Řepské sedmnáctky? Pořádá-
te zajímavé kulturní nebo sportovní akce? Dejte nám o nich vědět! 
Přivítáme též tipy na rozhovory se zajímavými osobnostmi žijícími v Ře-
pích. Kontakt na redakci: redakce@repy.mepnet.cz, tel.: 234 683 544 
(234 683 531). Děkujeme! -red-
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Hasiči zvou na oslavu!
V roce 2012 řepští hasiči slaví významné jubi-
leum. Letos je tomu přesně 120 let, kdy byl za-
ložen náš Sbor dobrovolných hasičů. Nebyla to 
vždy jednoduchá cesta, ale „hasičina“ v Řepích 
překonala dvě světové války, několik změn re-
žimů i pár krizí a rozkolů. Naštěstí se i v dnešní 
uspěchané době najde parta lidí, jak my hasiči 
říkáme bratrů a sester, kteří nesou poslání dob-
rovolných hasičů dál. Díky tomu můžeme hrdě 
říct, že jsme tu pro vás, občany Řep, již 120 let. 
Pokud s námi chcete oslavit naše „narozeniny“, 
přijďte v sobotu 19. 5. na travnatou plochu na-
proti Úřadu MČ Praha 17. Od 8 do 15 hodin zde 
bude probíhat 20. ročník Memoriálu Františka 
Zvoníčka. Můžete fandit našim sportovním druž-
stvům nebo si prohlédnout výstavu hasičských 
vozů a techniky. 
Budeme rádi, když nás přijdete podpořit, a kdo 
ví, třeba se právě vy stanete jedním z nás!

Mgr. Veronika Langerová,
starostka SDH Řepy

Kulturáček na Bílé Hoře
4. 5. Jaromír Holub – zpěvák z muzikálu Drakula 
zahraje s přáteli k tanci i poslechu. Od 20 h.
11. 5. Twins – revivalová kapela bratří Urbán-
ků. Hraje live hity známých kapel (Queen, Bryan 
Adams, Bon Jovi, Scorpions, Smokie, Beatles, 
Olympic, ETC, Robbie Williams, Deep Purple, Gre-
en Day, Led Zeppelin, Rolling Stones a dalších). 
Od 20 h.
18. 5. Swingový večer skupiny K4 – kapela Jiří-
ho Chvojky hraje k tanci i poslechu. Od 19 h.
25. 5. Petr Macháček s přáteli budou hrát zná-
mé i méně známé melodie. Od 20 h.
26. 5. Přátelské setkání s Lindou Finkovou – 
pro fanoušky této oblíbené zpěvačky. Od 11 h.
Na všechny akce vstupné dobrovolné.
Adresa: Řepy, Ke Kulturnímu domu 14 (vedle 
bikrosového areálu). -red-

Benefiční 
houslový koncert
V neděli 13. 5. v 16 hodin se bude konat 
houslový koncert sourozenců Věry a Pavla 
Eretových v ambitu poutního místa Panny 
Marie Vítězné na Bílé Hoře. 
Výtěžek koncertu bude věnován na finan-
cování projektu opravy tohoto poutního 
místa (podaří-li se sestrám benediktinkám 
získat podporu z Norských fondů, došlo by 
k realizaci v roce 2013–2014). 
Pro ty, kteří mají zájem podpořit projekt 
i jinak než účastí na koncertu, se od 17 ho-
din ve farní místnosti při kostele uskuteční 
stručná prezentace projektu s diskuzí. Areál 
poutního místa bude přístupný od 13 hodin, 
prohlídky s průvodcem proběhnou ve 14.00, 
14.30 a v 15.00 hodin.
 -red-

Městská část Praha 17, Japonská škola, 
řepské základní i mateřské školy 

a Centrum sociálně zdravotních služeb 
pořádají 

Svátek sousedů 
Úterý 29. května od 15 do 18 hodin 

Zahrada u Mateřského centra Řepík v Bendově ulici čp. 1121

Přijďte se pobavit!
Ochutnejte tradiční pokrmy české i japonské kuchyně! 
Poznejte kulturní tradice Japonska!

Z programu: ukázky bojových sportů, břišní tance, vystoupení 
gymnastického oddílu Želvičky a pěveckého sboru ZUŠ Blatiny, 
country tance, hip hop, aerobic, mažoretky.
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Beseda s hokejistou 
Hokejový „Vivaldi“ Jan Gusta Havel se 13. března zúčastnil besedy se žáky 
2. stupně ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici. Legendární hráč pražské 
Sparty a posléze i Slavie, dnes šedesátník a majitel restaurace, má jistě 
stále co říci dětem i dospělým. Sportovně nejúspěšnějším byl na přelomu 
let šedesátých a sedmdesátých, kdy vstřelil 34 branek. V roce 1968 do-
konce získal stříbrnou olympijskou medaili, v roce 1972 pak bronzovou 
a s 316 brankami se stal členem Klubu hokejových střelců.
Besedou diváky provázela paní Agnesa Zochová, jež žákům přiblížila 
nejen kariéru a celou osobnost známého hokejisty, ale též podrobnosti 
o Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Zmínila jeho zakladatele Ro-
berta Změlíka a Romana Šebrleho, snahy a směřování tohoto sportovního 
programu. Hovořila o cíli obou olympijských medailistů: Přiblížit sport 
a pohyb dětem, které na podobné aktivity příliš nemyslí a na postavách 
úspěšných sportovců jim demonstrovat, že na počátku stojí vždy jen snaha 
a úsilí.
Akci zorganizovala tělocvikářka PaedDr. Zita Květová. 

-redo-

Pohádkové kostýmy
Jako každý rok, tak i letos proběhla v březnu v naší škole celodružinová 
akce s názvem Měsíc šikovných rukou. Letos byla věnována výrobě pohád-
kových kostýmů. Do každého oddělení školní družiny děti dostaly neupra-
vený základ kostýmu, který si společně dotvořily podle vlastní fantazie. 
Byly svými vychovatelkami a vychovateli vedeny ke vzájemné spolupráci, 
aby tak dosáhly konečného výsledku. A tak tu vznikl kostým sluneční prin-
cezny Jasmíny, hastrmánka Brekekekeks, čaroděje Abrakadabra, zimní 
princezny Sněženky, vodnice Majdaleny a další.
Všechny kostýmy byly vystaveny na chodbě školní družiny, aby si je děti 
mohly prohlédnout a porovnat výsledek svého snažení s ostatními. Práce 
na pohádkových kostýmech je nadchla a toto snažení bylo na jejich práci 
také vidět.

Vychovatelky ŠD, 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Jak jsme se učili hrát divadlo
Moje milá maminko,
včera nás navštívil jeden takový pán (herec z divadla - Oto Tesař) a ten nás 
učil, jak se hraje divadlo. Hráli jsme pohádku „O Otesánkovi“. Otesánka 
hrál můj kamarád Filip, dědečka Lukáš. Ostatní děti dostaly taky roli. Víš, 
o čem je tato pohádka? Otesánkova maminka byla smutná, chtěla dítě. 
Tatínek se tedy vydal do lesa, že prý kloučka vytesá. Marně hledal nějaký 
pařez a v tu chvíli mu jeden takový pařízek skočil do náruče. Hned začal 
tesat. Domů se vrátil s kloučkem a maminka byla štěstím bez sebe. Klouček 
spustil: „Já bych jed'.“ Máma přinesla mléko a kaši. Otesánek řekl, že půjde 
ven a máma šla taky. Zavolal na mámu a tátu, že jim něco pošeptá. A než se 
nadáli, byli v břiše. Potkal Mařenku, zdvořile pozdravila a Otesánek řekl: 
„Něco ti pošeptám.“ Než se nadála, byla v břiše. Potkal pasáčka a řekl: 
„Něco ti pošeptám.“ A než se nadál, byl taky v břiše. Pak potkal pachol-
ka, taky ho snědl. Na dědu, který byl skoro hluchý, musel přidat na hlase: 
„Něco ti pošeptám.“ Než se děda nadál, byl taky v břiše. Potkal babičku, 
která právě okopávala pole. Když ho babička spatřila, sekla ho motyčkou 
do břicha a z Otesánka vyskákali: máma, táta, Mařenka, pasáček, tulák, 
pacholek a děda. Všechno dobře dopadlo. Moc se mi to líbilo. Už všichni 
víme, jak se hraje divadlo.

Katka Slavíčková 3. třída, 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Softballistky hledají hráčky
Po úspěšné loňské sezóně, která byla na podzim završena 4. místem 
v Extralize ČR žákyň, se naše řepské naděje soustředí na nadcházejí-
cí sezónu. Od 1. ledna se nyní věnují především speciální softballové 
přípravě, což znamená především házení, chytání a odpalování míče 
pálkou. Dívky ve věku od 8 do 13 let se tak zdokonalují ve hře, která 
je běžně provozovaná na všech stupních škol zejména v USA, a stále 
populárnější je také v ČR. 
Náš oddíl má celkem čtyři věkové kategorie – žákyně (9–12 let), ka-
detky  (13–16), juniorky (17–19) a ženy. Ve všech kategoriích obsazu-
jeme nejvyšší celostátní soutěž – Extraligu ČR. Díky koncepční práci 
trenérů se můžeme pochlubit i několika hráčkami, které jsou členkami 
reprezentačních výběrů České republiky. 
Díky partnerství se ZŠ Jana Wericha můžeme využívat zázemí školy 
k tréninkovým účelům. Žákyně trénují celý rok dvakrát týdně, o někte-
rých víkendech se zúčastňují turnajů. 
Protože nám hráčky odcházejí do vyšších věkových kategorií, potře-
bujeme doplnit kolektiv. Uvítáme zejména pohybově nadaná děv-
čata ve věku od 8 do 12 let (3. až 7. třída), která mají zájem stát se 
součástí sportovního kolektivu a chtějí si najít nové kamarádky. 
Zájemkyně či jejich rodiče se mohou informovat na tel. čísle 
737 273 959, či nás mohou navštívit přímo na tréninku (úterý a čtvr-
tek od 16 do 18 hodin) v ZŠ Jana Wericha. 

Milan Kalina, trenér žákyň

Foto: -buri-

Softballový turnaj ligy žákyň
Kdy?  4. 5. až 6. 5. 2012
Kde?   ZŠ Jana Wericha, 

Španielova 19/1111, Řepy

Přijďte fandit 
a nezapomeňte bubny, 
trumpetky a píšťalky.

Softballový turnaj ligy žákyň
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Dětská atletická liga 2012 začíná!
Tento měsíc, 9. května, odstartuje 2. ročník soutěže Dětská 
atletická liga!
Pod záštitou Městské části Praha 17, ve spolupráci se ZŠ Jana Wericha i Atletikou 
Tábor akci organizuje Tomáš Slavata. „Chtěl bych v dětech probudit chuť sporto-
vat a dodržovat při tom zákony fair play,“ říká triatlonista.

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

 série.

Soutěž proběhne na hřišti při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici. Prezentace je 
vždy od 15 do 15.40 hodin, zahájení v 16 hodin. Účast ve všech disciplínách není 
podmínkou. Soutěž je určena pro atlety s rokem narození 1996 až 2005. 

Doprovodný program: skákací hrad, nafukovací prolézačky, občerstvení. 
Při závěrečném vyhlašování výsledků celé série se bude opět losovat o dvě 
kola značky Author! -red-

Potlesk olympioniků patřil 
Tomáši Slavatovi
Mezinárodní olympijský výbor udělil Tomáši 
Slavatovi cenu „Sport a společenská odpověd-
nost“.
Cenu převzal triatlonista, žijící v Řepích, během 
slavnostního vyhlášení cen Českého klubu fair 
play za rok 2011, které se uskutečnilo 29. března 
ve Smetanově sále Autoklubu ČR. Mezinárodní 
olympijský výbor tak vyslovil uznání nejen pro-
jektu Albert triatlon tour, jehož cílem je podpora 
dětí z dětských domovů i sociálně znevýhodně-
ných rodin a jejich integrace do společnosti, ale 
i dalším aktivitám mladého sportovce.
Cenu triatlonistovi předali MUDr. Milan Jirá-
sek, předseda Českého olympijského výboru 

a JUDr. Petr Hrubec, generální sekretář ČOV. To-
máš Slavata se tak zařadil mezi osobnosti, jako 
je hokejista Jaromír Jágr anebo keňská běžkyně 
a bojovnice za práva žen Teglu Loroupeová, kteří 
ocenění získali v předchozích letech. 
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnily mnohé 
české olympijské celebrity, jako třeba legendární 
oštěpařka Dana Zátopková, běžkařka Mgr. Kvě-
toslava Jeriová-Pecková (předsedkyně Českého 
klubu fair play) anebo diskař Imrich Bugár.
Rozhovor s Tomášem Slavatou najdete v příštím 
vydání zpravodaje. Více foto na www.repy.cz 
v sekci Fotogalerie.

-red-

Tomáš Slavata získal cenu Mezinárodního olympijského výboru. Slavnosti se zúčastnila také Bc. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17 (foto 1) a olympionič-
ka Dana Zátopková (3). Ocenění předávali MUDr. Jirásek, předseda ČOV (na snímku uprostřed), a sekretář JUDr. Hrubec (2). 

ZŠ Jana Wericha
pořádá 

ve čtvrtek 10. 5. 
v 17 hodin

SETKÁNÍ 
S TOMÁŠEM SLAVATOU,

bývalým žákem ZŠ Jana Wericha, 
který je čerstvým držitelem 

významného ocenění 
Mezinárodního olympijského výboru!

Tělocvična ZŠ Jana Wericha 
(ul. Španielova)

Srdečně zveme všechny zájemce!

Foto: -akraj-1 Foto: -akraj-2 Foto: -akraj-3
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Květnové dny roku 1945
Konec druhé světové války a osvobození od nacistické zvůle silně za-
sáhlo i naši tehdejší dědinku. Tyto dny našich dějin je nutné si připo-
mínat neustále! Nesmíme zapomenout na ty,  kteří za osvobození Řep 
položili své životy. 

Svoji vzpomínku a tiché díky můžeme projevit třeba jen tím, že položí-
me kytičku nebo se jen zastavíme na místním hřbitově u hrobu Vlasovců, 
osvoboditelů naší obce. Nechci tímto vyvolat polemiku, kdo vlastně – pro 

Neměli bychom zapomenout
Ve středu 11. 4. se v zasedací místnosti řepské radnice opět sešli členové Českého sva-
zu bojovníků za svobodu. 

Toto občanské sdružení vzniklo v roce 1990 z po-
válečného Svazu protifašistických bojovníků, 
jehož někteří členové se zdiskreditovali svým 
prokomunistickým postojem. 
V Českém svazu bojovníků za svobodu se sdru-
žují aktivní účastníci odboje za druhé světové 
války i dob socialismu, jejich rodinní příslušníci 
a další. 
Jedním z jejich cílů je uchovávat tzv. paměť 
národa. Usilují proto o seznamování, zejména 
mladých lidí a dětí, s pravdivou historií jejich 
boje i obětí. Tomu nejvíce napomáhají besedy 
se členy sdružení organizované školami. Bohu-

žel s postupujícími lety je těchto lidí méně, stár-
nou, ubývá jim energie a jiní z pamětníků nejsou 
oslovováni. 
Je škoda, že podobná spolupráce není lépe vy-
užívána. Při diskuzi zaznělo, že důvodem může 
být i to, že názory a zkušenosti některých z nich 
jsou v rozporu se školními osnovami. Na nápravu 
nám však již mnoho času nezbývá...
Pokud byste měli zájem uskutečnit besedu se čle-
ny Českého svazu bojovníků za svobodu, obraťte 
se na naši redakci (redakce@repy.mepnet.cz). 
Kontakt vám zprostředkujeme.

-redo-

Foto: -akraj-

někoho kontroverzní – Vlasovci byli (armáda ROA, ruská osvobozenecká 
armáda). Pravdou je, že ještě před příchodem Rudé armády Vlasovci osvo-
bodili Řepy a dobyli i největší baštu SS – kasárna v Ruzyni.
Někteří starousedlíci ještě pamatují dobu, kdy byly hroby osvoboditelů na 
zdejším hřbitově udržovány. Během totality pietní místa upadla v zapo-
menutí, ale dnes je o ně městskou částí opět pečováno s úctou, kterou si 
zaslouží. V říjnu 2001 byly hroby znovu vysvěceny páterem D. P. Janáčkem 
za přítomnosti tehdejších představitelů obce.

Starousedlíci vzpomínají
• „Vidíme to sobotní odpoledne, jako by to bylo včera. Poté, co český roz-
hlas začal volat o pomoc, vstoupila do Řep osvobozující armáda s ozna-
čením ROA, chcete-li Vlasovci. Lidé je vítali jako osvoboditele, dávali jim 
potravu. Byla to předsunutá rozvědka, která mapovala útok na kasárna 
v Ruzyni.“
• „Armádě, která vstoupila do Řep, velel důstojník tak kolem pětatřiceti 
let. Byl to překrásný člověk, což nám, tehdy dvacetiletým slečnám, neunik-
lo. Těžce jsme nesly, že ještě týž den chudák padl při dobývání ruzyňských 
kasáren, kde zuřily snad nejtvrdší boje a kde kromě Němců padlo i mnoho 
Vlasovců. Tento důstojník je s několika dalšími druhy pohřben na řepském 
hřbitově, mnoho padlých bylo uloženo také ve skále bývalé pískovny u ru-
zyňského hřbitova.“
• „Ať byla armáda Vlasovců jakkoliv kontroverzní (to nechť posoudí histo-
rici), čistou pravdou zůstává, že Řepy, ruzyňská kasárna s letištěm a Pra-
hu z největší části osvobodili právě Vlasovci. Tím nesnižuji obrovský podíl 
Rudé armády. Tyto pravdivé výroky o našem osvobození nám způsobily 
za minulého režimu veliké problémy.“
• „Vážím si pomoci Rudé armády, ale nejhorší bojové operace provedli 
Vlasovci – v Řepích a Ruzyni byli již 5. května. Téhož dne dobyli tamní ka-
sárna a letiště, 6. května vstoupili do západní části Prahy, kterou praktic-
ky osvobodili. Odrazili oddíly SS útočící z jihu, obsadili mosty a pomohli 
barikádníkům udržet získané pozice. Smutné byly lži o americké armá-
dě, která údajně nechala Prahu vykrvácet a nepomohla. Všichni věděli, 
že Američané byli pouhých 80 km od Prahy, ale podle dohody se sovět-
ským velením nezasáhli. Smekám před Rudou armádou, má nepochybně 
lví podíl na poražení fašismu. Uctívám vojáky, kteří položili své životy za 
naši svobodu. Současně ale uctívám prosté Pražany, Řepany, naší armádu 
i Vlasovce, kteří v Pražském povstání bojovali. Není však pravdou, že Rudá 
armáda jako jediná osvobodila Prahu. Když dorazila 9. května do Prahy, po 
kapitulaci Německa a prakticky po skončení války, vstoupila již do téměř 
osvobozeného města.“
• „Nejde zapomenout na krásnou euforii a nadšení ze získané svobody, to 
hrdé vlastenecké cítění, kdy jsme měli k sobě všichni tak blízko. To je to, 
co nám dnes chybí.“

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Hrob Vlasovců na řepském hřbitově

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Zničené domy po leteckém bombardování, květen 1945. Smutný pohled 
na Zvoníčkův dům, v pozadí dodnes stojící vila „U Dolejšů“ – vedle ZŠ Jana 
Wericha.

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Ulice Žalanského, v pozadí klášter boromejek – v současnosti tu je zastávka 
autobusu a parčík.
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Noc kostelů
Společně s dalšími stovkami pražských zvonů  

se rozezní v pátek 1. června v 17.50 hodin zvony 
kostelíku sv. Martina v Žalanského ulici.

Místní farnost se tak opět připojí k mezinárodnímu 
projektu Noc kostelů, jehož cílem je přiblížit místo 

veřejnosti netradičním způsobem.

Z programu: prohlídka kostela s historickým 
výkladem, písně, stínohra, meditace a rozhovory. 
Podrobnosti budou zveřejněny na plakátech.

Slavnostní otevření 
fotbalového hřiště

23. června 2012 ve 13 hodin
TJ Sokol Řepy zve srdečně všechny své 
bývalé i současné členy, hráče, cvičence, 
funkcionáře a příznivce na slavnostní 
otevření zrekonstruovaného fotbalo-
vého hřiště Na Chobotě, které se bude 
konat v sobotu 23. 6. za přítomnosti 
významných osobností společenského 
i sportovního života. 

Z programu: v 9.30 hodin fotbalové zá-
pasy našich nejmenších • ve 13.00 hodin 
slavnostní otevření • fotbalové zápasy 
dospělých mužstev • promítání ze zápasů A mužstva a staré gardy, 
ze soustředění, z rekonstrukce hřiště • výstava pohárů a historic-
kých fotografií • vystoupení mažoretek ze ZŠ Jana Wericha a gym-
nastek oddílu Želvičky TJ Sokol Řepy • ukázka hromadné skladby 
České asociace Sport pro všechny, připravované na letošní Vše-
sokolský slet (vystoupí členky TJ Sokol Řepy, jako hosté vystoupí 
cvičenky a cvičenci z Prahy) • zábava pro děti!

Podrobný program v červnovém vydání Řepské sedmnáctky a na webu 
www.sokolrepy.cz.

Přijmou všechno 
možné i nemožné!
Občanské sdružení Společnost pro obnovu řep-
ských tradic opět pořádá Letní jarmark – letos 
se uskuteční v sobotu 16. června. 
Jak se zdá, společnosti se podařilo založit další 
tradici – dobročinná akce se koná již počtvrté! 
Opět probíhá sbírka předmětů, které budou na 
jarmarku prodávány za pouhou dvacetikoru-
nu. „Výtěžek z prodeje tentokrát podpoří Klub 
důchodců Průhon,“ vyjádřila se organizátorka 
Anna Baumová a upřesnila: „přijímáme všechno 
možné i nemožné, hračky  použijeme při Dětské 
pouti.“
Vlastníte nepotřebné hračky, dárkové předmě-
ty, módní doplňky nebo věci pro domácnost? 
Darujte je! Pomůžete realizovat dobrou myš-
lenku! Dary od vás přijmou v Lidové cestovní 
agentuře v Žalanského ulici čp. 57 od pondělí do 
pátku od 9 do 18 hodin, v neděli od 14 do 18 ho-
din. Informace na tel.: 721 057 132. -akraj-
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Foto: -buri-

Beránek Cup. V sobotu 31. března se v Pivnici Beránek v Nevanově 
ulici konalo první setkání nadšených hráčů kulečníku – poolu. Šest 
dvoučlenných družstev se účastnilo klání o putovní pohár Beránek Cup. 
Ten by se, podle organizátora Jaroslava Bernata, měl stát kulečníkovou 
obdobou Stanley Cupu. Turnaj se bude opakovat přibližně každého půl 
roku a možná jej v nejbližších měsících vystřídá jeho mladší kolega, 
turnaj v šipkách.
 -redo-

Přijďte na koncert
Výuka na Základní umělecké škole Blatiny dosahuje 
vysoké úrovně. O tom svědčí mnohá vítězství jejích 

žáků v nejrůznějších soutěžích. Nejnověji oceněnými jsou Lucie Pupáková 
a Marie Aufová ze třídy MgA. Evy Kováříkové, které se umístily v Krajském 
kole národní soutěže ZUŠ ve zpěvu na 1. a 3. místě.

 17. 5. –  Koncert pěvecké třídy MgA. Evy Kováříkové.
22. 5. –  Koncert absolventů ZUŠ Blatiny.
29. 5. –  Závěrečný koncert žáků ZUŠ Blatiny.
Vystoupení se konají v koncertním sále v 1.  patře Základní umělecké školy 
Blatiny, Španielova ulice 1124/50. Začínají v 18 hodin. -redo-

Veletrh neziskovek
Již 13. ročník Veletrhu neziskových organizací NGO 
Market se koná 11. května od 11 do 19 hodin v Ná-
rodní technické knihovně (Technická ulice čp. 6 v Pra-
ze 6). Největší akci tohoto typu u nás pořádá Nadace 

Forum 2000. Celá rodina zde může využít řady tematických aktivit a dopro-
vodných programů (workshopy, promítání, hudební vystoupení, sportovní 
disciplíny, kurzy a jiné). Více informací na www.ngomarket.cz. -redo-

Milovníci koček vítáni!
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 
všech plemen s názvem Star Cats Show se 
bude konat ve dnech 19. a 20. května 2012 
v hotelu Olympik – Tristar, U Sluncové 14, 
na pražské Invalidovně. Každý den se bude 
volit nejkrásnější kočka a probíhat speci-
ální soutěž plemen. K parkování lze použít 
plochy v blízkosti hotelu. Spojení MHD: me-
tro B – stanice Invalidovna, tram č. 8 a 24. 
Info: www.starcats.wz.cz. -redo-

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

Klub 17 v květnu
9. 5. – Výroba přáníček ke Dni matek, 11. 5. –  Obrázky z přírodnin, 
15. 5. – Interaktivní hry, 16. 5. – Glazujeme keramiku, 18. 5. – Vý-
robky z Fimo hmoty, 22. 5. – Jdeme na kuželky. Bowling Manta, 
od 16 do 18 hodin, 23. 5. – Úklid zahrady, přesazujeme kytičky, 
25. 5. – Fotbalové utkání, 29. 5. – Den sousedů (Klub 17 uzavřen, 
čekáme vás na zahradě u Centra sociálně zdravotních služeb v Ben-
dově ulici), 30. 5. – Malujeme obrázky bavlnkou. 
Vstup zdarma. -redo-

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

Sobotník: Odpoledne pro mládež od 10 do 15 let. Kuleč-
ník, šipky, PC, hry. Vstup volný.
3. 5. Rembrand & Co.: Komentovaná prohlídka v Národní galerii. Sraz 
u DDM v 15 hodin. Vstupné 20 Kč, jízdné MHD si řeší každý sám. 
5. 5. Keramická sobota: Akce pro předem přihlášené. V DDM od 10 do 
14 hodin. Vstupné od 50 do 250 Kč (děti – rodina). 
12. 5. Street art II.: Půlden tanečně-výtvarných dílen (hip hop, street 
dance, graffiti, potisky na oblečení, zumba). Od 8 do 18 let, vstupné 
50 Kč. Nutno se předem přihlásit do 9. května.
19. 5. Žonglpárty: Festival žonglování. Více na www. zonglparty.
ddmp6.cz. Výroba pomůcek, workshopy i volné žonglování, fireshow 
a další. Od 10 do 22 hodin, sportovní hřiště Na Vypichu. Vstup volný.
18.–19. 5. Prague Kotei 2012: Turnaj ve hře Legend of the Five Rings 
s mezinárodní účastí o skvělé ceny. Více na www.l5r.com nebo www. 
forum.l5r.cz. Registrace vždy v 9 hodin. Startovné na celý víkend 
750 Kč. DDM, diváci vstup zdarma.  Mgr. Jana Němcová

Nabídka pro seniory
Každou květnovou středu nabízíme seniorům bezplatný interneto-
vý klub. V PC učebně v DDM, od 12.15 do 13.15 hodin (ulice U Boro-
viček 1, Řepy). Těšíme se na vás!

Výstava Má vlast 2012
V Praze na Vyšehradě se 12. května v 10 hodin uskuteční vernisáž pu-
tovní výstavy „Má vlast 2012“. Jejím organizátorem je Asociace EF CZ – 
Souznění, o. s., na místě se setkají zástupci všech krajů, podílejících se 
na projektu zušlechťování zanedbaných lokalit. Nejprve zazní Smetanův 
Vyšehrad, poté se návštěvníci budou moci ponořit do pestrého programu, 
ochutnat krajové speciality, pokochat se nej úspěšnějšími výsledky projek-
tu a také si zdarma prohlédnout některé vyšehradské expozice. 
Více info na www.aefcz.org. -redo-

Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu čp. 439/14

Klub aktivního stáří – květen
7. 5. – Posezení s hudbou, 14. 5. – Centrum sociálně zdravotních slu-
žeb: Jaké služby nabízíme, 21. 5. – Informace k připravovanému výle-
tu, 28. 5. – Jak předcházet zadlužování.
Senioři z Klubu aktivního stáří (KLAS) se setkávají vždy v pondělí 
v 16 hodin. Vstup je zdarma. -red-
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• Malování, tapetování, lepení stropních podhledů,
i o víkendech. PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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

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

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

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

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

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

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE Samek. Provádím rozvody vody 
a odpadů v plastech, výměny vodovodních baterií, opravy 
a výměny WC, připojení myček, praček apod. Tel.: 606 813 162. 
E-mail: veny.super@seznam.cz

• V květnu otevíráme provozovnu ručního žehlení – 1 kg vyžehle-
ného prádla 50 Kč, košile 25 Kč, možnost svozu a rozvozu ve 
večerních hodinách PO–ČT 50 Kč pro oblast Řep a Stodůlek. 
Kde nás najdete: Jeremiášova 870, Praha 5-Stodůlky (areál IPS/
Skanska, 2. p. nad registrem vozidel). Tel.: 736 134 371

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

• Koupím do OV malou zahrádku, chatka není podmínkou, 
voda a el. nutná. Praha 5, 6 a Berounsko. Tel.: 605 218 106

• Sháním zahrádku v lokalitě Řepy. Vydrová. Tel.: 775 647 939

• Pronajmu garáž, konečná tramvaje Řepy. Tel.: 603 424 727

OSTATNÍ

• HLEDÁM KADEŘNICI na ŽL – Řepy. Tel.: 728 995 661

ZAMĚSTNÁNÍ

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

• Vyměním obecní 1+kk za 2+kk v Řepích. Tel.: 603 252 958

• KOUPÍM BYT – Řepy, do 3 mil. Kč. Hotovost. Tel.: 608 110 579

• Hledám pronájem bytu v Řepích, min. 2+kk i nezařízený, cena
do 13 tis./měs., slušné jednání. Nabídněte. Tel.: 776 586 858

• Vyměním 4+1, 6. p. v ulici Soch. za 2+kk. Tel.: 773 518 801

BYTY

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

Domov sv. Karla Boromejského v Praze přijme 

fyzioterapeuta
(muže i ženu). Požadujeme příslušné vzdělání. 

Více na www.domovrepy.cz
CV prosím zasílejte na: konsolata@domovrepy.cz

Inzerce: tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688, redakce@repy.mepnet.cz, www.repy.cz
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AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

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

v ceně 150 Kč

+

žaluzie – podlahy

žaluzie – zaměření, prodej, montáž

podlahy – pokládka plovoucích podlah

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

SERVIS EUROOKEN 
seřízení, vyčištění 

a promazání dřevěných, 
plastových a hliníkových 

oken a dveří. 
Tel.: 721 220 468

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.modrinek.cz

PRVNÍ
HODINA
ZDARMA

d

ět
ské studio

d

ět
ské studio

604 433 057

OVOCNÁ 1072/26 
160 00 PRAHA 6

Stavební zkolaudované pozemky 
v Doksech u Kladna

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

Stavební zkolaudované pozemky 
v Buštěhradě

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

veškeré sítě, 7 min. po R7 od Prahy

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

2 150 2 150 Kč/mKč/m22

2 200 2 200 Kč/mKč/m22

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

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

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

MandlMandl,,  čistírnačistírna  
Jarka a JarkaJarka a Jarka

Zrzavého 1084, Řepy (u tunelu)Zrzavého 1084, Řepy (u tunelu)
PPo až Čt  7–12, 1o až Čt  7–12, 144–18 –18 •  PPá  7–12á  7–12

Tel.: 721 742 625Tel.: 721 742 625
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Ú K L I D O V É  P R Á C E
Mytí oken • čištění koberců • úklid po

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

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

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

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

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

– REKONSTRUKCE –
BYTOVÁ JÁDRA, KOUPELNY  

BYTY, KANCELÁŘE

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

Kovové odpady s. r. o. VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

Zajistíme přistavení kontejneru a odvoz železného šrotu od 1 t a barevných kovů od 100 kg.

Provozovny:  Družstevní 951, Hostivice, kontakt: František Hanzlík, tel./fax: 220 981 382

Nádražní 272, Hostivice, kontakt: Jozef Gál, tel. 222 353 848 – v So ZAVŘENO

V provozovně v Nádražní 272 je cenově zvýhodněn výkup železa a litiny o 200 Kč za tunu.

Otevírací doba: Po-Čt  7-16 hod.,  Pá  7-15 hod.,  So 8-12 hod.  Polední přestávka: 12-12.30 hod.

Kontakt: Martin Doubek, mobil 603 279 498, e-mail: doubek@tiscali.cz, www.kovove-odpady-doubek.cz

·  barevné kovy a jejich slitiny
·  železné odpady
·  vzácné kovy a jejich slitiny

·  kabely, vodiče
·  noviny, časopisy, lepenka
·  elektrošrot, počítačový šrot

·  kovové rafi nace
·  autobaterie, Pb akumulátory
·  autokatalyzátory

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

DÁRKOVÝ OBCHDÁRKOVÝ OBCHU° DEKDEK
Pozor! Od 1.Pozor! Od 1. 6. budeme na nové adrese!6. budeme na nové adrese!

Najdete nás v přízemí obchodního domu 
Bílá labuBílá labut’, Na Po, Na Poříčí 23, Praha 1.í 23, Praha 1.

Otevírací doba: 
* po–pá 9.00–20.00 

* so 9.00–18.00  * ne 10.00–18.00
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ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
MONTÁŽ A PRODEJ ŽALUZIÍ

CHYTRÉ SUŠÁKY PRÁDLA      MALOVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE      VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

PRODEJNA: Radlická 2018/78, Praha 5

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

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.

Ekologická likvidace vozidel
Prodej použitých pneu a disků 

a odtahová služba
Zajímavé vozy vykoupíme

Tel.: 725 680 885

Kompletní správa 
nemovitostí

Specializace na účetnictví pro společenství vlastníků a bytová družstva

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

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

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

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

Nabídka komerčních prostor k podnájmu 
Penny Market Řepy

Společnost Penny Market nabízí k podnájmu budovu stávajícího Penny 
Marketu v Řepích, Hofbauerově ulici, o celkové užitné ploše 1 056 m2

Kontakt: Ing. Klára Koukalová
 +420 725 704 998
 koukalova@penny.cz  
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Obchod 
specializovaný 

na krmiva: 

Nutram
K9

First Mate
Arden Grange

Cibau
Trainer

Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům 
Na vybraná krmiva 

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma 

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba: 
Pondělí–Pátek 10.00–19.00, 

Sobota 9.00–12.00

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

  Tel.: 602 266 384, 235 316 609  

  E-mail: jirilansdorf@seznam.cz  

Příjem zakázek nepřetržitě!

SALÓNEK GIGI
Solárium • modeláž nehtů 

pedikúra (i u vás doma)
Makovského 1349 – OVUS 

(nad Českou spořitelnou)

Mobil: 773 590 878

Tónování autoskel 
profesionální instalace 

homologovaných (protislunečních 
a bezpečnostních) autofólií

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

10 let záruka!

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

ww
w
p

t

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

733 311 747    211 141 160

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

ANGLIČTINA
pro začátečníky (i ty „věčné“)

tel.: +420 720 653 044

• Speciální a individuální přístup • Časová flexibilita 

• Příjemné prostředí • Lektorka je po studijním pobytu 

v Cambridge • Domluvte si nezávaznou info-schůzku •

Restaurace Na Formance
www.smichovskaformanka.cz

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

Pivo Gambrinus z tanku
Tradiční česká kuchyně – polední menu

Nekuřácký salónek – možnost různých akcí
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NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ
PRONÁJEM. Byt 77 m2 v RD. Po rekon., moder. 

kuch. linka vč. spotř. 2x park. stání, zahrada. Sam. 

topení na plyn. Velká koupelna, plov. podlaha, 

dlažba. Bez nábytku. Poplatky 2 500 Kč + nájem.

NOVINKA 2+kk,
ŽALANSKÉHO UL.

PRODEJ. 1+kk + sklep, 34 m2, 7. p., nové jádro, 

sprch. kout, WC, bidet. Parkety, plast. okna, šatní 

skříň, nové dveře. Kuch. linka pův. Orientace: Z. 

Dům po rekon. Poplatky 1 755 Kč vč. elektřiny.

NOVINKA 1+kk,
NEVANOVA UL.

PRODEJ. Byt 3+kk/L, 78 m2, OV, zvýšené příze-

mÍ, zděné jádro. Kuchyňská linka vybavena spo-

třebiči, komora, plastová okna, zasklená lodžie, 

lino, parkety a dlažba. Dům je po rekonstrukci.

NOVINKA 3+1/L,
NEVANOVA UL.

PRONÁJEM. Byt 95 m2, 2xG, zahrada, 1. NP. 

Komplet. vybaven nábytkem, alarm, vest. skříň, 

sam. plyn. kotel. Rezid. lokalita, poblíž japonská 

škola. Všude zeleň, blízko je dětské hřiště, MHD.

NOVINKA 3+kk/B/2xG,
UL. NA FIALCE

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

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

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

postel. Vest. skříně. Nájem 7 000 Kč + el. + služby.

SLEVA 2+kk
UL. ZRZAVÉHO

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

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

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

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

SLEVA 3+1/L
GALANDOVA UL.

POPTÁVKA

Garáž a 3+kk Nad Beránkem

2+kk a 3+1 pasáž Makovského

2+kk OV, Galandova

4+1/L, Řepy I a II

3+1, OV a DV hotově

Pronájem 2+kk zařízený

Pronájem 3+1 až 3+1

Od 1. května 
jsme na nové adrese: 

Makovského 1222

Vchod naproti 

KS Průhon a Albertu

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

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

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

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

NOVINKA 2+kk,
GALANDOVA UL.

Byt 2+kk, Galandova ul., OV, 4. NP, 46 m2. Byt má 

pův. jádro a kuchyň, lino, vestavěnou skříň. Plast. 

okna, orientace na Z, pěkný výhled. Dům po cel-

kové rekonstrukci. Zálohy 2 900 Kč + elektřina.

  PRODÁNO
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