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Vážení čtenáři,

květen je vpravdě už měsícem jarním se vším všudy. Slunko, teplo, dobrá nálada, delší a delší dny. 
Připadá mi, že lidé po těch chladných měsících mají k sobě nějak blíž a více se usmívají. Možná oprav-
du bude něco na tom, že máj je měsícem lásky. Tohle období je prostě předzvěstí něčeho nového. 
Snažíme se i my v redakci. Kromě pravidelných zpráv je jistě zajímavá informace o odhalení pamětní 
desky řepským odbojářům nebo pozvánka na Svátek sousedů. Užijte si celý měsíc naplno a vezměte 
Řepskou sedmnáctku s sebou třeba na Petřín.

Pavel Maxa

Rada MČ Praha 17 mj.
Schválila:
•  vyhlášení grantového řízení pro rok 2013 

určeného na podporu sportu, volnočaso-
vých aktivit, školství a kultury; 

•  účel čerpání Fondu pro podporu základních 
škol v roce 2013;

•  návrh materiálů komise pro přípravu Střed-
nědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
a služeb souvisejících v městské části na ro-
ky 2014 – 2018;

•  výběrové řízení „Rekonstrukce volných by-
tů – VI“;

•  dodatek organizačního řádu ÚMČ Praha 17;
•  znění společné žádosti Rady MČ Praha 17 

a Rady MČ Praha-Zličín o převedení stavby 
do majetku hl. m. Prahy.

Souhlasila:
•  s návrhem úpravy Územního plánu sídelního 

útvaru hl. m. Prahy;
•  s rekonstrukcí sálu sokolovny, Na Chobo-

tě 125, Praha 17 – Řepy;
•  s návrhem zadání Územního plánu 

hl. m. Prahy (Metropolitního plánu); 
•  s bezúplatným převodem majetku MČ Pra-

ha 17 na příspěvkovou organizaci KC Prů-
hon;

•  s vypsáním VŘ na Dodání venkovních posilo-
vacích strojů a nářadí včetně příslušenství – 
sportovního vybavení v oblasti lesoparku 
v MČ Praha 17.

Ing. Václava Šindelářová,
vedoucí kanceláře starostky

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 15. 5. 2013 V 15 HODIN.
Místo konání: Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17.

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

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

 

Informace na tel. 234 683 111
nebo www.repy.cz
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Svátek sousedů
 Úterý 28. května

Srdečně zve Městská část Praha 17, 
Japonská škola, řepské základní  
a mateřské školy, Centrum sociálně 
zdravotních služeb a Kulturní 
centrum Průhon.
www.repy.cz

Od 15.00 do 18.00 hod 
s bohatým zábavným 
programem na zahradě  
Centra sociálně zdravotních 
služeb v Bendově ulici 1121.

Vážení čtenáři,

měsíc květen nadešel a my se snad už ko-
nečně můžeme radovat z teplého jarního 
počasí a všudypřítomné vůně kvetoucích 
stromů. Na tento měsíc lásky ale také při-
padá téma generální opravy hlavní dráhy 
Letiště Praha, o jejíž problematice se více 
dočtete o pár stránek dále. 15. května to-
tiž započne druhá a zároveň poslední etapa 
rekonstrukce letiště s plánovaným datem 
ukončení k 30. září 2013. Čekají nás tedy 
hlučné čtyři měsíce, které se dotknou oby-
vatel Řep a blízkého okolí. Tato situace pro 
mnohé nebude přívětivá, a proto Městská 
část Praha 17 opět požádala Letiště Pra-
ha, a. s. o finanční podporu jako kompen-
zaci za toto nepříjemného období.
Tento peněžní dar použijeme v Programu pro 
podporu školství MČ Praha 17 s názvem My ve 
světě – svět u nás pro rok 2013. Cílem projek-
tu je rozvoj vzdělávání žáků základních škol 
v oblasti výuky cizích jazyků formou výjezdů 
do zahraničí. A právě tento program je tou 
cestou, jak mohou děti využívat cizí jazyk 
v praxi: formou konverzace s pedagogy – ro-
dilými mluvčími, v hostitelských rodinách či 
ve styku s místními obyvateli. V neposlední 
řadě nám také tyto studijní pobyty nastaví 
zrcadlo ke srovnání úrovně výuky cizího ja-
zyka u nás a v zahraničí. Finanční příspěvek 
zahrnuje nezbytně nutné náklady k zajištění 
studijního pobytu žáka, jakými jsou cestov-
né, výuka, technicko-organizační zabezpe-
čení a pedagogický doprovod. 
Generální oprava hlavní dráhy pražského 
letiště je nezbytná, a tak nám nezbývá nic 
jiného než přivřít oči a toto hlučnější ob-
dobí v klidu a bez stresu ustát. Můžeme se 
alespoň těšit z finanční podpory na výjezdy 
našich žáků do zahraničí, vždyť znalost ci-
zího jazyka je pro děti tou nejlepší investicí 
do budoucnosti. Přeji pěkné jaro!

Bc. Jitka Synková

Slovo starostkyChcete se podílet 
na přípravě plánu rozvoje 

sociálních služeb v Řepích?
Městská část Praha 17 by ráda zapojila občany do činnosti pracovních 

skupin, které se budou svými podněty podílet na plánování 
sociálních služeb a přípravě strategického plánu rozvoje 

těchto služeb v naší městské části.

Za tímto účelem budou zřízeny následující pracovní skupiny:
• Rodiny s dětmi a mládež
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby poskytující péči osobám se zdravotním postižením
• Senioři
• Cizinci a národnostní menšiny

Každá pracovní skupina by měla mít cca 5 až 8 zástupců. Setkání se uskuteč-
ní „u kulatých stolů“, jejichž účelem bude zjistit potřeby uvedených skupin 
obyvatelstva – jaké sociální služby jim v naší městské části chybějí, jaké služ-
by tu naopak oceňují, co je potřeba zlepšit apod. Výstupy z těchto setkání 
budou podkladem pro vytvoření plánu dalšího rozvoje služeb v MČ Praha 17.
Městská část Praha 17 tímto vyzývá zájemce, kteří mají chuť a zájem se po-
dílet na rozvoji naší městské části, aby se přihlásili do 30. května 2013 na 
následujících kontaktech:
–  Ing. Marie Vaicová, místostarostka MČ Praha 17, tel.: 234 683 500.
–  PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel Centra sociálně zdravotních služeb, 

tel.: 235 300 474.
–  Mgr. Alena Presslová, vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 234 683 269.
Těšíme se na spolupráci a na vaše podněty!

Ing. Marie Vaicová,
místostarostka



O letošní ročník konference, v porovnání 
s předchozími ročníky, byl největší zájem. 
Čím si to vysvětlujete?
Náklady na topení představují jednu z nejvyš-
ších položek v rodinných rozpočtech. Cena tepla 
je druhou nejrychleji rostoucí cenou, kdy bohu-
žel smutné prvenství drží cena vody. Myslím, že 
jsme se strukturou nabízených informací trefili 
do problémových oblastí, které naši občané mu-

sí řešit, pokud se snaží snížit svoje náklady na 
topení. Proto také nejvíce očekávaným bodem 
programu konference byly informace z již rea-
lizovaných projektů lokálních kotelen v pane-
lových bytových domech. Na dvou příkladech si 
účastníci konference mohli ověřit reálné ekono-
mické výsledky a porovnat je s hodnotami z pro-
jektů.

Splnila konference i očekávání vlastníků 
rodinných domů?
Informace ze všech tematických okruhů byly 
aplikovatelné na řešení úspor ve vytápění ro-
dinných domů, s jedinou výjimkou, a tou byl 
blok věnovaný výstavbě lokálních zdrojů tepla. 
Jak jsem předpokládal, největší zájem obyvatel 
rodinných domů byl o tepelná čerpadla, byť je-
jich pořizovací cena není nikterak malá. Vyšší 
pořizovací náklady však vyváží levný provoz, 
a tak i při vyšší vstupní ceně investice lze do-
sáhnout zajímavé doby návratnosti vložených 
prostředků.

Na konferenci zaznělo pozvání na seminář, 
který se měl konat hned následující den 
v Poslanecké sněmovně na obdobné téma. 
Zúčastnil jste se zmíněného semináře?
Ano, využil jsem pozvání jednoho z přednášejí-
cích a semináře se zúčastnil. Někteří poslanci se 
začínají zabývat problematikou centrálního vy-
tápění a připravují návrh legislativních opatře-
ní, která by usnadnila administrativu spojenou 
se změnou dodavatele tepla. Návrh vzešel z opo-
zičních řad, a pokud nezíská podporu i dalších 
vládních poslanců, nedojde ke změnám. Osobně 
bych byl rád, kdyby se podařilo dosáhnout změ-
ny legislativy, neboť dnes je v této oblasti dost 
bizarní situace.

Co konkrétně máte na mysli?
Pokusím se to vysvětlit na příkladu. Pokud se 
z nějakého důvodu rozhodnete změnit obchod, 
kde nakupujete pečivo, budete muset tomu stá-

vajícímu pekaři přinést studii, že se vám vyplatí 
kupovat rohlíky jinde. V případě, že by se vám 
to nepodařilo prokázat, tak můžete zapomenout 
na křupavější rohlíčky od konkurence. Připadá 
vám tento příklad přitažený za vlasy? Bohužel 
v oblasti vytápění bytových domů je to realita.

Na konferenci jste slíbil, že umožníte 
publikaci ekonomických výsledků, které 
zazněly na konferenci…
To samozřejmě rád ve spolupráci s vámi splním. 
Nicméně, i když se problematice snižování ná-
kladů na topení věnuji již několik let, nestal se 
ze mne specialista na topení, a tak přenechá-
me možnost prezentace výsledků jednotlivých 
projektů těm, kteří je připravili a realizovali - 
představitelům jednotlivých SVJ.

Děkuji za rozhovor.
Radka Šplíchalová
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Alternativní možnosti vytápění
Konference na téma Alternativní možnosti vytápění, která se konala v březnu v aule Základní školy genpor. Fr. Peřiny 
v Socháňově ulici, byla velice úspěšná. Několik otázek na toto zajímavé téma jsme tedy položili hlavnímu organizátorovi 
a moderátorovi celé akce, místostarostovi Mgr. Bořkovi Černovskému.

Foto: -raš-

Ing. Václav Stejskal, předseda Společenství Laudova 1025-1027, připravil jednoduchou tabulku, 
která ukazuje srovnání plateb za odběr tepla u Pražské plynárenské okolních domů a bytového 
domu v Laudově ulici 1025–1027, kde zrealizovali právě projekt alternativního vytápění.

Spotřeba a platba Pražské teplárenské, a.s.
 spotřeba platba cena za GJ
Laudova 1003–1005 1 264 GJ 1 001 368 Kč 792 Kč/GJ
Nevanova 1053–1055 1 296 GJ   898 000 Kč 698 Kč/GJ

Laudova 1025–1027 1 195 GJ   427 087 Kč 357 Kč/GJ

Pokud bychom platili PT cenu 698 Kč/GJ, tak při spotřebě 1 195 GJ by platba činila 834 110 Kč, 
takže úspora činí 407 023 Kč. Při platbě 792 Kč/GJ by byla cena 946 440 Kč a úspora by činila 
519 353 K4. Cena kotelny byla 926 000 Kč. Z toho vyplývá, že bude zaplacena přibližně za dobu 
dvou let.

Podobně o svých zkušenostech hovoří i Mgr. Jiří Tomeš, zástupce dodavatelské firmy a provozo-
vatele zařízení ve Vondroušově ulici: 
Bytový dům Vondroušova 1161–1166 byl v Řepích první, který se odpojil od centrálního zásobo-
vání teplem a na podzim v roce 2011 zprovoznil vlastní tepelný zdroj osazený plynovými konden-
začními kotli o celkovém výkonu 492 kW. Současně s tím byly na střeše instalovány solární panely 
na ohřev TUV o celkové rozloze 150 m2. 
Pro posouzení ekonomického zhodnocení vybudování vlastního zdroje oproti CZT PT a.s. bylo pro-
vedeno srovnání celkových provozních nákladů za topné období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012. Do 
ceny tepla z vlastní plynové kotelny byly započteny veškeré náklady na provoz – primární energie 
– plynu, spotřeba el. energie, servisní náklady, obsluha, revize a další poplatky.  Celková cena za 
takto vyprodukované teplo činila 435 Kč včetně DPH za GJ. Cena za 1 GJ včetně DPH se z CTZ a.s. 
pohybovala v této oblasti ve výši 669 Kč.
Rozdíl v ceně je tedy 234 Kč. Primární energie zemního plynu bylo v daném období odebráno 
2 423 GJ. Vlastní úspora kondenzační plynové kotelny, tedy činí 566 982 Kč pro konečného uživa-
tele. Návratnost vlastního tepelného zdroje při investici cca 2 350 000 Kč včetně DPH tedy odpo-
vídá cca pětiletému provozu kotelny. Životnost tepelného zdroje lze odhadnout při pravidelném 
servisu a údržbě na více jak 15 let.
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Orientační časový harmonogram E-aukce:
22. 4. 2013   Zahájení sběru Vašich podkladů a uzavírání 

smluv na kontaktním místě
31. 5. 2013  Ukončení sběru podkladů a uzavírání smluv
 6. 6. 2013  Proběhne 1. E-aukce v prostorách MČ Praha 17

Organizátor pak postupně předá podepsané smlouvy vítěznému 
dodavateli, který na základě zplnomocnění občanů (součást smlouvy 
s vítězným dodavatelem) zajistí výpověď u stávajícího dodavatele. 
Distribuci smluv zajišťuje organizátor aukce ve spolupráci s vítězným 
dodavatelem. Vítězný dodavatel poté zahajuje dodávku  
elektřiny/zemního plynu.

Kontakty:
www.setrime-lidem.cz, www.chirs.cz
RK Chirš – infolinka 224 326 768 a info@chirs.cz
Natalija Malečková – natalija.maleckova@a-tender.cz , 725 369 029
Radek Drmota – radek.drmota@a-tender.cz , 605 839 836

Jednoduše ke snížení  
nákladů na domácnost
1.   Na pobočkách RK CHIRŠ 

a v sídle společnosti OPTIMIS, 
Bendova 1121/5, Praha 17 - Řepy, 
podepíšete smlouvu s organizá-
torem aukce a předáte potřebné 
podklady (kopie vyúčtování a kopie 
stávající smlouvy na odběr elektřiny/
plynu)

2.   Organizátor dá dohromady 
podklady od všech domácností, 
které se budou účastnit E-aukce

3.   Hromadná poptávka všech 
účastníků bude sdružena 
v E-aukční síni

4.   Organizátor osloví dodavatele 
energií a pozve je do E-aukce

5.   E-aukce proběhne on-line a to 
v prostorách MČ Praha 17 pod 
záštitou starostky Bc. Jitky Synkové

6.   Organizátor E-aukce porovná 
stávající ceny s novými

7.   Je-li cena z E-aukce nižší nejméně 
o 11 %, než je Vaše stávající 
cena, organizátor zajistí podpis 
smlouvy mezi Vámi a vítězným 
dodavatelem. Je tak zajištěn 100% 
administrativní servis a garance 
ceny na 2 roky!

Bude Vás zajímat:
Standardní aukce trvá cca 60 minut.
Cena je po dobu 2 let neměnná 
(silová elektřina a zemní plyn).
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Nutná generální oprava 
Letiště Praha pravidelně provádělo drobnější 
opravy hlavní dráhy na jaře a na podzim během 
dvou až třítýdenních uzávěr. Pravidelná údržba 
ale již nedostačovala, a proto bylo nutné při-
stoupit ke generální opravě. Hlavními důvody 
renovace jsou vylamování částí betonu dráhy, 
praskliny betonových desek a asfaltového povr-
chu. Celková rekonstrukce bude vedena v jistých 
místech až do hloubky více než 1 metr. 

Pozitivní budoucnost
Výsledkem úspěšné opravy bude zkrácení pravi-
delné jarní a podzimní péče (tzv. odgumování) 
– stávající údržba totiž trvala dva až tři týdny, 
nově by se měla pohybovat v horizontu pár dnů. 
S výstavbou nové, paralelní dráhy, která je dle 
aktuálního harmonogramu plánována na pře-
lom let 2018/2019, by se trvale vyloučil provoz 
na vedlejší dráze, a tím by se i zmenšil nápor na 
současné hlavní dráze.

Letiště Praha bude opravené o rok dříve
V roce 2012 se na Letišti Václava Havla uskutečnila 1. etapa generální opravy hlavní dráhy z důvodu jejího špatného technického 
stavu. První renovace trvala tři měsíce, další dvě etapy oprav byly naplánovány až do roku 2014. Po důkladném prozkoumání 
situace se však vedení Letiště Praha rozhodlo sloučit obě etapy do jedné, s datem realizace od 15. května do 30. září 2013.

PRAHA

FAF

BÍLÁ HORA

BRANÍK

LHOTKA

KAMÝK
S

Z V

J

SOBÍN

Hlavní dráha 

FAF

Hlavní dráha RWY 06/24

od 15. 5. do 30. 9. 2013

JENEČ

KLADNO

Vedlejší dráha RW
Y 12/30

Druhá etapa generální opravy hlavní dráhy

SUCHDOL

PRAHA

pouze pro 
zpožděné 
lety

00:00
až
05:00

Oprava 2. části hlavní dráhy

Veškerý provoz realizován na vedlejší dráze
05:00 – 24:00 vzlety převážně ve směru na Kladno a přistání od Prahy 
00:00 – 05:00 veškeré vzlety ve směru na Kladno a přistání od Kladna

Dráha zcela mimo provoz
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Provoz během generální opravy
Cílem všech zúčastněných je, aby provoz celého 
letiště byl hladký, samozřejmě za dodržení všech 
předpisů leteckého provozu a v neposlední řadě 
s citlivým přístupem k obyvatelům okolních obcí 
a městských částí Prahy a Kladna. Od 15. května 
bude letiště využívat ke svému provozu pouze 
ved lejší dráhu. Starty letadel budou vedeny ve 
směru na Kladno, pro přílety se využije směr 
přes Prahu. Po dobu oprav se také zpřísní pod-
mínky pro noční lety – mezi půlnocí a pátou ho-
dinou ranní se žádné lety neplánují. Výjimkou 
mohou být zpožděné lety, v tom případě bude 
provoz organizován pouze ve směru na Kladno.

A co hluk?
Letecký provoz bohužel hluk působit bude, ale 
po celou dobu generální opravy bude snímán 
a v souladu s platnou legislativou vyhodnocen 
nezávislou hlukovou laboratoří. Monitoring hlu-
ku a letových tratí na Letišti Václava Havla Praha 
se provádí nejmodernějším systémem ANOMS8.  

Informace a dotazy
Souhrnné informace o generální opravě hlavní 
dráhy se nacházejí na webových stránkách le-

tiště v sekci „Generální oprava“, bližší dotazy 
mohou občasné směřovat na e-mailovou adre-
su komunikace@prg.aero. V areálu starého le-
tiště (na adrese K Letišti 6/1019) se v přízemí 
nachází nové Infocentrum. Jeho otevírací doba 

je každé druhé úterý v měsíci od 15 do 18 hod, 
dotazy návštěvníkům budou zodpovídat pra-
covníci letiště Praha. 

-kam-

PRAHA

10NM
DME OKL

PRAHA
BÍLÁ HORA

HOSTIVICE

NEBUŠICE

VOKOVICE

BRANÍK

LHOTKA

KAMÝK

M.CHUCHLE

SOBÍN

NOVÉ BUTOVICE
JINONICE

Hlavní dráha 

7,5 17,9 

JINONICE

10NM
DME OKL

0 

S

Z V

J

V březnu proběhlo na radnici Prahy 13 setká-
ní nově jmenovaného ředitele Městské policie 
hl. m. Prahy Ing. Eduarda Šustera se starostou 

Městské části Praha 13 Ing. Davidem Vodrážkou. 
Setkání se účastnili také starostové okolních 
městských částí – starostka Prahy 17 Bc. Jitka 

Synková, starostka Prahy-Řeporyjí Ing. Marcela 
Holovská a místostarosta Prahy-Zličína Mojmír 
Muzikář. Přítomen byl také ředitel Obvodního 
ředitelství Městské policie Praha 13 Ing. Hynek 
Svoboda.  
Hlavním bodem jednání byla bezpečnostní si-
tuace v Praze 13 a jejím blízkém okolí. Dalším 
tématem byly také možnosti rozšiřování kame-
rového systému, mluvilo se i o specifických pro-
blémech jednotlivých městských částí. Všichni 
zúčastnění se také setkali se strážníky sloužící-
mi v obvodu Prahy 13, ředitel Šuster informoval 
o reorganizaci, která povede k personálnímu po-
sílení obvodních ředitelství. Starosta Prahy 13 
Ing. David Vodrážka a jeho kolegové pochválili 
dosavadní komunikaci a spolupráci s městskou 
policií a poděkovali strážníkům za jejich činnost. 

-red-Foto: PhDr. Samuel Truschka

Setkání starostů a ředitele městské policie v Praze 13

Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a. s., a Úřadem MČ Praha 17 – Řepy  
nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. mobilní obchodní kancelář, která bude umístěna v dodávkovém 
automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a. s. Automobil bude zaparkován na parkovišti  
u Úřadu MČ Praha 17 - Řepy, Žalanského 291/12b.  
Termíny přistavení: 16. května od 12 do 14.30 ho din, 17. června od 10.30 do 13.30 hodin.    
Bližší informace na tel. 267 175 174  a 267 175 202 nebo www.ppas.cz.
 -red-

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské
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Nové místo  
pro kontejnery na textil
Společnost POTEX umístí dva nové charitativně ekologické kontejnery 
na textil u prodejny Billa. Původní umístění před restaurací Sportovka 
v Makovského ulici bude zrušeno z důvodu neustálého vandalismu.

-red-

Mobilní sběrný dvůr 
26. 5. 2013 od 10 do 16 hodin – parkoviště u bývalého Penny marketu 
(křižovatka ul. Hofbauerova x Žufanova)
Mobilní sběrný dvůr (dále jen MSD) funguje jako dočasné stanoviště sběr-
ných nádob a velkoobjemových kontejnerů určené pro krátkodobý sběr 
určitých druhů odpadu od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Pra-
hy. Svozová společnost Pražské služby, a.s.  povede evidenci občanů, kteří 
zde odloží odpad: jméno a příjmení, adresa, složka komunálního odpadu, 
množství. 
Zdarma lze odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně 
a kovy. -red-

Od 1. května do 31. října mohou obyvatelé 
Řep třídit kromě plastů, papíru, skla a ná-
pojových kartonů také nápojové plechovky. 
Občané je mohou vhazovat do příslušných 
sběrných nádob o velikosti 240 l se stříbrným 
víkem s vyhazovacím otvorem (podobně jako 
je tomu u nádob na tetrapacky). Tyto kontej-
nery budou po dobu trvání projektu uzamče-
ny a četnost jejich odvozu byla stanovena na 
1 x za měsíc. Nicméně v případě potřeby lze 
operativně zajistit vývoz i častěji. Rozmístě-
ní celkem 30 ks sběrných nádob naleznete 
na www.repy.cz/aktuality i na stránkách Od-
boru životního prostředí a dopravy. Provo-

zovatelem této služby je společnost Pražské 
služby, a.s. 
Hlavní město Praha ve spolupráci se svozovou 
společností se tímto krokem snaží posílit sepa-
raci, která umožní další využití komunálního 
odpadu. Třídění plechovek rovněž zvyšuje po-
měr materiálového využívání odpadů a přispí-
vá tak k lepší ochraně životního prostředí. 
Tříděný sběr nápojových plechovek je pilotním 
projektem Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Pra-
ha 17 – Řepy byla určena jako jedna z měst-
ských částí na území Prahy, kde bude sběr ná-
pojových plechovek zkušebně probíhat.
  -red-

Harmonogram čištění 
komunikací jaro 2013
Jarní čištění komunikací bude probíhat od 8 do 15 hodin a bude 
vyznačeno dopravními značkami B28 s podtabulkou E13 s časovými 
údaji a označením „platí pro parkovací zálivy“. Tyto značky budou 
umístěny na komunikacích minimálně týden předem. Zákaz zastave-
ní platí i pro parkovací zálivy. 

•  30. 4. 2013:  Galandova, Makovského v úseku Skuteckého – 
Na Chobotě – obě strany

•   2. 5. 2013:  Drahoňovského, Socháňova, Vondroušova 

•   3. 5. 2013:  Laudova, Nevanova, Skuteckého včetně zálivů, 
Zrzavého 

•   6. 5. 2013:  Brunnerova, K Trninám, Na Fialce I, Na Fialce II, 
Šímova v úseku Makovského – Mrkvičkova

•   7. 5. 2013:  2x parkoviště Na Moklině

•   9. 5. 2013:  parkoviště – Žufanova (jih), parkoviště Žufanova 
(západ), parkoviště Hofbauerova (sever)

•  10. 5. 2013:  3x parkoviště Galandova, 2x parkoviště Galandova, 
parkoviště Makovského

•  13. 5. 2013:  parkoviště Drahoňovského (jih), parkoviště 
Drahoňovského (sever), 

•  14. 5. 2013:  parkoviště Jiránkova (sever), parkoviště Jiránkova 
(jih), Jiránkova

•  15. 5. 2013:  Šimonova, Reinerova, parkoviště Šimonova

•  14. 5. 2013:  2x parkoviště Bazovského

•  16. 5. 2013:  Nevanova – více parkovišť 

•  17. 5. 2013:  parkoviště Šímova (východ), parkoviště Šímova, 
parkoviště Šímova (západ)

Informace o čištění komunikací, včetně situačních plánků, jsou 
též uveřejněny na webových stránkách Městské části Praha 17 
www.repy.cz a na Úřední desce. 

Obyvatelé Řep mohou nově třídit 
nápojové plechovky

Kompostování v Řepích
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jakou mám možnost komunitního 
kompostování v Řepích. Bydlím v ulici Zrzavého. Doposud jsem domácí 
kuchyňský odpad odvážela jednou týdně do Ekodomova, kam chodí mé 
děti do lesní školky, nebo na chalupu, kde máme vlastní kompost. Frek-
ven ce vyvážení bioodpadu jednou týdně mi však nevyhovuje. 
Předem děkuji za odpověď. Hana Veselá

V Řepích funguje již šestým rokem komunitní kompostování na dvou mís-
tech – ve Španielově ulici a v ulici Makovského. Zájemci o kompostování 
jsou vítáni a mohou se přihlásit u paní Ivany Štětinové (kontakt a bližší in-
formace viz http://kompost.zaantar.eu nebo e-mail k doptání v redakci); 
budou jim sděleny podmínky kompostování a předán klíč od kompostéru.
  Ivana Štětinová
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Pronájem 
obecního bytu 
Dotaz: Za jakých podmínek mohu žádat 
o pronájem obecního bytu Městské části Pra-
ha 17? František Koza

Obecní byt lze pronajmout za splnění pod-
mínek, které jsou uvedeny v Zastupitelstvem 

schváleném dokumentu Zásady postupu při 
pronájmu obecních bytů v Městské části Pra-
ha 17. 
Pro podání žádosti o obecní byt musí být splně-
na alespoň jedna z následujících podmínek:
1.  Žadatel je občanem ČR, trvale bydlí v měst-

ské části Praha 17, v k. ú. Řepy minimálně 
3 roky, je zletilý a plně právně způsobilý 
k právním úkonům, případně požádá pro-
střednictvím svého opatrovníka a není ná-
jemcem ani vlastníkem jiného bytu. 

2.  Žadatel je zaměstnán v oblasti veřejných 
služeb, nebo vykonává jiné obecně prospěš-
né činnosti v zájmu MČ Praha 17 (policie, 
školství, zdravotnictví, zaměstnanec Úřadu 
MČ Praha 17 apod.).

3.  Žadatel náhradou za pronajímaný byt uvolní 
a předá k dispozici MČ P 17 byt, který do té 
doby užíval na základě dříve uzavřené ná-
jemní smlouvy s MČ Praha 17.

Michaela Novozámská, 
odbor správy obecního majetku

V Řepích bydlíme cca od roku 1988, vyrůstali 
jsme zde, dnes je nám přes třicet a máme své dě-
ti. Manžel chodí do práce, já jsem momentálně 
na rodičovské dovolené. Takovýchto rodin v na-
šem blízkém okolí známe přibližně deset a další 
přibývají. Proto mám potřebu napsat vám svůj 
názor na projekt Sportovního centra Na Chobotě. 
Na vizualizaci výše zmiňovaného projektu 
v dubnové Řepské 17 je 5 tenisových kurtů, 
z toho 3 oplocené – tudíž placené. Jinak je ce-
lé sportovní centrum v uzavřených budovách. 
Podle mého názoru je zbytečné mít 3 oplocené 
venkovní tenisové kurty. Vždyť kolik měsíců 
v roce se dá tenis takto hrát? Od dubna (pokud 
nebude počasí jako letos) do října? To je zhru-
ba půl roku, a potom tu budou půl roku hřiště 
ležet ladem a my okolo nich budeme chodit?
Pro jakou cílovou skupinu obyvatel je Spor-
tovní centrum určeno? Pro tzv. „singl“ lidi, 
co přijedou autem, zahrají si tenis, pak si za-
plavou a jedou domů? Potom má projekt cenu. 
V takové podobě, která je na fotce, určitě není 
určeno pro obyčejné normální rodiny s dětmi, 
ani pro vyžití dětí samotných. Pokud by mělo 
Sportovní centrum sloužit normálním obyva-
telům Řep, pak se domnívám, že by zde mělo 
být veřejně přístupné např. basketbalové, vo-
lejbalové či nohejbalové hřiště, venkovní ba-
zén, aby nalákal lidi i v létě. Jinak vám mohu 
garantovat, že v létě bude bazén téměř prázd-
ný. Rodiny, jako jsme my, si raději dojedou au-
tem kousek za Prahu na otevřená koupaliště.
Jako dlouhodobý a vlastně spokojený obyva-
tel Řep mám doporučení ohledně zamýšlené-
ho projektu Sportovního centra Na Chobotě: 
1) Méně tenisových kurtů, méně plotů, méně 
zdí. 2) Více otevřenosti a možností pro obyčej-
né rodiny. Tak, jak je Sportovní centrum vyob-
razeno na výše zmiňované fotografii, nebude 
sloužit rodinám, dětem, ani normálním mla-
dým lidem, ale cizím lidem, kteří sem občas 
přijedou autem a zase odjedou...

Ing. Besserová

Děkujeme za Vaši reakci, vážíme se každého 
podnětu, který občané naší městské části vzne-
sou. Rozvržení a celou koncepci Sportovního 
centra jsme zpracovali na základě výsledků stu-
die, která se zaobírala trávením volného času 
v Řepích. Snažíme se vyhovět všem skupinám 
řepských obyvatel a věříme, že výstavba tohoto 
sportoviště kladně ovlivní život v naší městské 
části. K Vašemu dopisu se vyjádřil i člen komise 
pro Sportovní centrum Na Chobotě, předseda SK 
Španielka a místopředseda TJ Sokol Řepy Jaro-
slav Honzík.

Bc. Jitka Synková, 
starostka MČ Praha 17

Reaguji na dopis paní inženýrky Besserové. 
Kromě toho, že i já jsem obyvatelem Řep přes 
patnáct let, jsem předsedou sportovního klubu 
Španielka Řepy. Do našeho klubu chodí okolo 
stovky dětí, mnohé z nich bydlí na území té-
to části Prahy a trénují u nás přibližně 3-5krát 
týdně a ročně absolvují mnoho dalších spor-
tovních akcí, mezi něž patří mistrovské zápasy, 
přípravné zápasy, soustředění, sportovní semi-
náře a regenerační pobyty. Budu tedy psát jako 
člověk, který zde v Řepích vytváří volnočasové 
aktivity, jednak pro talentovanou mládež, ale 
rovněž pro děti, které mají chuť si ve svém vol-
ném čase zasportovat bez ohledu na talent či 
sportovní ambice. 

Výstavba sportovní haly zde v Řepích je, dle mé-
ho názoru, nutností a přirozeným vývojem měst-
ské části, a já tuto aktivitu plně podporuji. Mlu-
vím-li za řepský sportovní klub, musíme si každý 
rok kvůli mistrovským utkáním či absolvování 
kvalitních tréninkových jednotek pronajímat ji-
né sportovní haly a zařízení. Pořádání různých 
turnajů i sportovních soutěží je v současné do-
bě v Řepích rovněž nemožné. Každým rokem od 
května do září navštěvujeme se svými družstvy 
různé bazény či plavecké areály z důvodu zatrak-
tivnění tréninkových jednotek a také z důvodu 
regenerace a aktivního odpočinku. Na tyto akce 
jsme nuceni vyjíždět do plaveckých bazénů na 
Homolce, v Radlicích, popřípadě cestovat až do 
Berouna nebo do Kladna.
I já mám zde v Řepích mnoho známých, kteří mají 
problém pouštět děti samotné do jiných částí Pra-
hy nebo dokonce do jiných měst. Proto si myslím, 
že výstavba plaveckého bazénu s příslušenstvím 
je na místě a že přinese obyvatelům Řep rozší-
ření možností využití volného času. Co se týká 
výstavby venkovních kurtů, přikláním se k jejich 
realizaci. Ze své pozice vím, že beachvolejbalové 
kurty budou využity po celou sezónu a obyvatelé 
je budou moci navštěvovat buď jako členové 
řepského volejbalového družstva, nebo jako 
rodiče s dětmi v hodinách tomu určených. 
Také tenisové kurty budou dle mého průzkumu 
využívané. I zde se předpokládá vyčlenění něko-
lika hodin pro veřejnost. Je však nutností tyto 
prostory, určené pro sportování, oplotit. Nechtěl 
bych každý den chodit na sportoviště s obavou, 
zda svěřené děti nešlápnou v písku na střep z láh-
ve nebo nenarazí na stříkačku či jiné předměty, 
jež zde zanechala zdejší omladina při svém noč-
ním putování naší městskou částí. Rovněž se obá-
vám, abych často nenalézal sportoviště rozbité 
nebo dokonce zdevastované.

Jaroslav Honzík, předseda SK Španielka Řepy 
a místopředseda TJ Sokol Řepy

(redakčně zkráceno)

Reakce na plánované sportovní centrum
Článek v minulém čísle Řepské sedmnáctky na téma schválení výstavby Sportovního centra Na Chobotě vyvolal otázky týkající 
se využitelnosti tohoto sportoviště.

Foto: -akraj-

Místo, kde by mělo být sportovní centrum 
vybudováno.
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Jak vnímáte vítězství paní učitelky 
v pražském kole letošního Zlatého Ámose?
S. P. Je to úspěch nejen paní učitelky, ale i na-
šich dětí. Tři z našich žaček tohle dokázaly zor-
ganizovat, a pak i celkově obstát při prezentaci. 
Snažíme se děti vést k samostatnosti a dobrému 
sebevědomí, ale je to cesta hodně složitá. 
Překvapená úspěchem jsem však určitě nebyla, 
protože paní učitelku dobře znám.
L. Ř. Není to žádná moje falešná skromnost, ale 
Pražský Ámos je vítězstvím našich dětí. Já jsem 
o ničem dopředu nevěděla, dozvěděla jsem se 
to, až když volali z Ámose a to jsem byla v na-
prostém šoku.

Jak se Vám na speciální škole učí?
L. Ř. Působila jsem i na běžné základní škole 
a nikdy bych neměnila, tady jsou hrozně fajn 
děti. Zde cítím, že to není jen o učení, často 
mám pocit, že jim suplujeme i rodinu. Někteří 
rodiče bohužel nemají čas ani zájem. Kamarád-
ky, které učí na běžných základních školách, 
vůbec nemohou pochopit, jaké problémy tady 
řešíme. Normálně rodiče děti do učení nutí, 
dohlíží na ně. My se často setkáváme s malou 
motivací rodičů i dětí, mnozí nedoceňují vý-
znam vzdělání. Zároveň si uvědomuji, že dneš-
ní společnost rodičům neukazuje, jaké jsou ty 
správné hodnoty, které by dětem měli dávat. 
Myslím, že v dnešní době je velmi podceňovaná 
role matky i rodiny.
S. P. Tahle škola zkrátka není jen o učení, ale 
o tom, jestli si učitel na dítě udělá čas. Některé 
děti tu jsou klidně do pěti, šesti hodin, jen když 
najdou nějakou spřízněnou duši, které by se 
mohly svěřit, vypovídat… Ale musím ze své zku-

šenosti říct – cokoliv se do dětí vloží, později se 
vrátí, i když to třeba není vidět hned.

Co Vám udělalo po vítězství největší 
radost?
L. Ř. Velkou radost jsem měla samozřejmě z dětí. 
A hrozně mě dojala naše paní řiditelka, která mi 
připravila nádhernou kytici, vyrobila i vázu s ná-
pisem Ámos a ještě mi darovala talisman. A pak 
mě úplně rozplakala milá reakce paní hospodář-
ky naší jídelny a paní vrátné. Vůbec mně předtím 
nedošlo, že i dospělí by mohli mít z vítězství ta-
kovou radost, nejen děti.

A jaké jsou Vaše pocity ze soutěže?
L. Ř. První kolo Zlatého Ámose se konalo v prosto-

rách Poslanecké sněmovny. Byli jsme přijati paní 
poslankyní, která nás všemi prostory provedla. 
Největší zážitek pro naše děti byl vstup do zasedací 
místnosti, odkud se přenosy vysílají v televizi. Krá-
sa prostor malostranských paláců a milé přijetí by-
lo pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem. 
V prvním kole nás prezentovaly děti, v druhém 
kole jsme se museli prezentovat my učitelé třemi 
předměty, které nám připravily děti. V obou kolech 
jsem poznala skvělé učitele ze všech koutů naší 
země, a bylo mi líto, že se tato anketa nesetkává 
s větším ohlasem v médiích. Tito učitelé a tisíce 
dalších bezejmenných kantorů, by si to opravdu 
zasloužili. Naší společnosti chybí prezentování 
těch správných hodnot. Kantořina nikdy nebyla 
povoláním ani zaměstnáním, je to poslání. Bo-
hužel dnes prestiž tohoto poslání je velmi nízká. 
A přitom učitel ovlivňuje desítky dětských životů. 

Děti si pro soutěž připravily krásný 
plakát…
S. P. Moc se povedl. Líbí se mi hlavně ta myšlen-
ka plakátu – že děti vidí v paní učitelce anděla 
s ochrannými křídly. Neměla bych to říkat, ale 
tohle je víc než vysokoškolský diplom, protože 
těch učitel může mít třeba deset a stejně dobrým 
učitelem nebude. 
L. Ř. Uznání od dětí je moje největší vyznamená-
ní v životě, vidím, že člověk není zbytečný. Svou 
práci nedělám proto, abych byla někde zviditel-
něná. Myslím, že učitelské povolání je zejména 
o tom pomáhat a připravovat pro život. Člověk 
to dělá z vlastenectví, protože děti – to je bu-
doucnost.

 Děkuji za rozhovor a moc gratuluji!
Radka Šplíchalová

Kantořina je poslání
Titul PRAŽSKÝ ÁMOS – tedy nejlepší učitel v Praze, a postup do celorepublikového semifinále letos získala sympatická 
Lucie Řehořová, která působí již třináct let na Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení, v ulici U Boroviček 1, 
v Praze 17. Nejen o soutěži Zlatý Ámos jsem si povídala s ní i ředitelkou školy, Mgr. Stanislavou Prouzovou. 

Foto: –raš-

Lucie Řehořová se soutěžním plakátem a svou 
žačkou Nikolou, která byla jednou ze tří hlavních 
iniciátorek jejího přihlášení do soutěže.

Ve středu 27. března 2013 se uskutečnilo na řep ské radnici již páté slav-
nostní předání Plaket Jana Amose Komenského nejlepším pedagogům 
řepských základních, mateřských i uměleckých škol. Oceněným učitelkám 
předala čestné uznání ve formě plakety starostka Městské části Praha 17 
Bc. Jitka Synková. Nechyběl ani pestrý kulturní program, který zajistili 
zástupci ze Základní umělecké školy Blatiny. MgA. Lenka Chmelová zahrá-
la sólo na příčnou flétnu, Roman Kříž všechny přítomné zasnil svou hrou 
na kytaru, celé představení završilo akční pěvecké vystoupení komorního 
Sboru Junior pod vedením MgA. Evy Kováříkové. 
Vyznamenání za jedinečné výsledky ve vzdělávací a odborné činnosti ob-
držely: Mgr. Helena Stejskalová (ZŠ genpor. Fr. Peřiny), Mgr. Zuzana Fol-
prechtová (ZŠ J. Wericha), Zlatica Grznárová (ZUŠ Blatiny), Jana Vaňačo-
vá (MŠ Laudova), Hana Paulová (MŠ Socháňova), Mgr. Ivana Panochová 
(MŠ Bendova). -kam- Foto: -kam-

Vyznamenání nejlepším řepským pedagogům
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22. dubna se na celém světě slaví Den Země, kdy si lidé připomínají dů-
ležité téma životního prostředí, ekologie a ochrany přírody. U nás v Ře-
pích proběhlo tento den hned několik událostí. Celodenní akci naší modré 
planety slavnostně zahájila v 10 hodin před ZŠ Jana Wericha starostka 
Městské části Praha 17 Bc. Jitka Synková za přítomnosti radního Magistrá-
tu hl. m. Prahy Radka Lohynského. Ti se pak přesunuli na bývalou skládku 
u řepského lesoparku na kopec známý jako Fialka, kde za pomoci žáků ze 
7. třídy ze ZŠ Jana Wericha vysadili borovice a lípy. Další stromy se vysazo-
valy i v ulici Brunnerova u Mateřské školy Laudova. 
Celý den probíhala zábava pro děti ve venkovních prostorách ZŠ Jana 
Wericha ve Španielově ulici. Bylo připraveno dvanáct soutěžních hra-
vých stanovišť – děti se nejen pobavily, ale také prostřednictvím soutěží 

sbíraly body na kartičky, aby se pak mohly zúčastnit losování o věcné 
ceny. Na místě bylo také sedm prezentačních vzdělávacích míst plných 
nových informací a poznatků z oblasti přírody a ekologie – zejména vo-
dy, protože tento ročník byl věnován naší životodárné tekutině. Děti tak 
měly šanci se seznámit například s kořenovou čističkou od Přírodově-
decké fakulty UK, druhy vodních živočichů od Českého rybářského svazu 
nebo vyzkoušet různé pokusy s vodou. Přijeli i řepští dobrovolní hasiči 
svým houkáním odstartovali v 16 hodin losování o padesát cen, které 
žáci převzali z rukou starostky MČ Praha 17 Bc. Jitky Synkové. Den Země 
se zkrátka vydařil!

-kam-

Foto: -kam-

Foto: -kam-

Den Země v Řepích



Nejen dubnové jarní sluníčko po-
těšilo 16. dubna klienty Domova 
sv. Karla Boromejského. Zpříjem-
nit dopoledne jim přišly děti ze 
Základní školy U Boroviček, které si 
pod vedením učitelky Lucie Řeho-
řové připravily pásmo veselých pís-
niček. „Nacvičení celého programu 
dalo hodně práce, ale těší mě, že 
z toho děti mají radost a stejná 
radost panuje i na straně se niorů“, 
vysvětluje Lucie Řehořová. Ředi-
telka školy, Mgr. Stanislava Prou-
zová dodává: „Do domova chodíme 
pravidelně několikrát za rok a má-
me radost, že svým vystoupením 
přítomné potěšíme. Mezi dětmi je 
o účinkování velký zájem, mají to 
vlastně za odměnu. A ještě při tom pochopí, že svou energii mohou zúro-
čit i jiným způsobem, než zlobením,“ směje se a říká: „Je skvělé, že se tady 
děti nestydí, že vezmou staré lidi za ruku, pohladí je, zazpívají… A chá-

pou, že stáří patří k životu. Zpíváme v denním stacionáři, chodíme i po 
pokojích k ležícím pacientům a všem se snažíme rozdat alespoň úsměv, 
písničku a pohlazení.“ -raš-

BYLI JSME PŘI TOM
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Foto: -raš-

Síla lidskosti
Městská část Praha 17 se zapojila do vzdělávacího projektu o siru Nicholasi 
Wintonovi, který je určen zejména studentům základních a středních škol.
V sále Kulturního centra Průhon měli žáci osmých a devátých tříd zá-
kladních škol naší městské části možnost zhlédnout poutavý dokument 
režiséra Mateje Mináče – Síla lidskosti, který velice působivým způsobem 
vypráví o siru Wintonovi. Právě tomuto jedinečnému muži se těsně před 
vypuknutím druhé světové války podařilo z tehdejšího Československa 
zachránit 669 židovských dětí. Dětem zajistil všechny potřebné doklady 
k vycestování a v Anglii jim našel náhradní rodiny. Snímek i následná za-
jímavá přednáška a diskuse pod vedením organizátora celého projektu, 
Zdeňka Tulise, žáky jistě zaujal a podal živé svědectví o hrůzách války 
a holocaustu. Více informací naleznete na www.wintonfilm.com.

-raš-

Foto: -raš-

Letošní nepříliš přívětivé jarní počasí mi nedovolilo s dětmi opustit na ve-
likonoční svátky Prahu. Nejdříve jsem trochu litovala, ale to jen do chvíle 
než jsme se vydali do Kulturáčku na Bílé Hoře 
na Velikonočně-aprílový dětský bál se skupi-
nou Myš a Maš.
Na všechny příchozí zde totiž čekala krásná 
jarní dílnička, kde si děti i rodiče mohli vyrobit 
kraslice, ke zdobení bylo připraveno mnoho 
různých materiálů. Děti samozřejmě ocenily 
i malování na sádrové odlitky nebo výrobu 
velikonočních stojánků ve tvaru slepiček. 
A aby bylo do stojánků co dávat, dostaly za 
úkol najít poztrácená vajíčka, která zapo-
mnětlivá slepička roznosila všude po sále.
Pak už byla připravena spousta veselých 
písniček skupiny Myš a Maš, které bych roz-

hodně doporučila rodičům, kteří chtějí pro své ratolesti něco nového, 
neohraného a při tom krásně rytmického. Všechny děti tančily a vesele 

se bavily, ty odvážnější mohly i samy do mi-
krofonu něco zazpívat, případně vyvést účin-
kující z míry nějakým povedeným aprílovým 
žertíkem.
Myslím, že se velikonoční odpoledne moc 
povedlo, snad jen byla škoda, že návštěvní-
ků nepřišlo víc… Doufejme, že na příští akci 
v Kulturáčku na Bílé Hoře bude publikum po-
četnější.
Kulturáček však nenabízel velikonoční vyžití 
jen dětem, a tak večer následovala i Veliko-
nočně-aprílová noc s živou hudbou pro všech-
ny dospělé.

-raš-
Foto: -raš-

Velikonoční radovánky v Kulturáčku na Bílé Hoře

Beránek Cup
V sobotu 13. dubna proběhlo 
v Pivnici Beránek v Nevanově 
ulici další set kání nadšených 
hráčů kulečníku pod názvem Be-
ránek Cup. Soutěže se zúčastni-
lo celkem šestnáct hráčů, kteří 
bojovali o putovní pohár Pivnice Beránek.
Podle slov hlavního organizátora Jaroslava Bernáta je o kulečníkové 
klání velký zájem a mělo by se stát řepskou tradicí. Celou akci dopro-
vázela příjemná a srdečná atmosféra, všichni hráči se už nyní těší na 
další turnaj. -raš-

Jarní pohlazení v Domově sv. Karla Boromejského



KALENDÁŘ AKCÍ

13

Domov sv. Karla Boromejského

 3. 5.  Vernisáž výstavy Matka Vojtěcha – služebnice boží, sta-
tečný svědek víry (příběh moravského děvčátka Tonečky 
od narození, vstupu do řádu sester boromejek, jejího věz-
nění až po funkci generální představené), hudební pro-
gram: Dmitrij Večer a Markéta Dominikusová – housle, Mar-
tina Hájková – klavír (výstava otevřena od 9 do 18 hodin až 
do 2. 6.).  Refektář, v 19 hodin. Vstupné dobrovolné.

12. 5.  Benefiční koncert mezzosopranistky a držitelky Světové 
ceny A.  Dvořáka Virginie Walterové s varhanním doprovo-
dem a violou (M. Corretto, G. Frescobaldi, E. Bloch, A. Dvo-
řák, C. Franck a J. Brahms). Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

14. 5.  Koncert Pavlíny Filipovské a Karla Štědrého ke Dni matek 
(pod záštitou Nadačního fondu maltézského kříže). Refek-
tář, v 14.30 hodin. Vstupné dobrovolné.

19. 5.  Svatodušní koncert smíšeného sboru sv. Jiří z Vrané - 
ho n. Vltavou pod vedením Alfonse Limpoucha (duchovní 
písně a spirituály). Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

22. 5.  Koncert sólistky Státní opery Daniely Radosa a jejích hos-
tů (z lidových nápěvů a jarních námětů V. Nováka, B. Marti-
nů, M. Schneidera – Trnavského, Z. Fibicha. J. Ježka, A. Al-
jabjeva a A. Grečaninova). Refektář, v 15.30 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

26. 5.  Orchestrální řada Archioni Plus (4. koncert) pod vedením 
Michala Macourka (z tvorby J. S. Bacha, M. P. Musorgského 
a M. Ravela).  Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin. Vstupné dobro-
volné.

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

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

Kulturáček na Bílé Hoře

11. 5.  Divadlo Artur – Dívčí válka. Legendární představení s no-
vými a mladými tvářemi je plné energie a radosti. Vstupen-
ky k zakoupení v Kulturáčku nebo v předprodejích Ticket-
portal. Od 19 hodin. Vstupné 290 Kč.

17. 5.  Další pohodový kytarový večer. K pivu či vínku, ke zpěvu, 
tanci či jen k poslechu. Od 19 hodin. Vstupné dobrovolné.

24. 5.  Druhý velký KULTURÁČKOVSKÝ COUNTRY BÁL s kapelami 
Reservé, Pohoda kántry band a Fousy. Taneční večer s živou 
hudbou a tombolou. Od 19 hodin. Vstupné 60 Kč. 

30. 5.  Společný dětský den se skupinou Myš & Maš a KD Prů-
hon. Zahrada a přilehlá louka u Kulturáčku na Bílé Hoře. 
Od 16 hodin. Vstupné 60 Kč.

30. 5.  Roberto Athayde: Vyučování dony Margaridy. Divadlo 
jednoho herce – monodrama pro věčné učitele a žáky. 
Od 19 hodin. Vstupné 110 Kč.

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

KAM ZA KULTUROU

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

Z květnového programu vybíráme: 3. 5. – Výroba dárků ke dni ma-
tek. 7. 5. – Výroba hudebních nástrojů (přines vše, co má zvuk a není 
ti líto jeho rozebrání). 10. 5. – Filmový večer 18 – 20 hod. (film k té-
matu handicap). 14. 5. – Nevidět, neznamená si nehrát. 15. 5. – Ma-
lujeme prstovými barvami. 17. 5. – Hry na zahradě na téma handi-
cap. 21. 5. – Hudební den. 22. 5. – Keramická dílna, po hmatu, po 
slepu. 24. 5. – Výrobky z chlupatých drátků. 28. 5. – Malířské umění 
bez pomoci rukou. 29. 5. – Glazování keramiky. 31. 5. – Den dětí, 
„Den otevřených dveří“.

1. a 8. května – Státní svátek, volný program, otevřeno od 13 do 
18 hodin. -red-

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

Areál poutního místa Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

zve v úterý 4. června v 19.30 hod.
na přednášku Libora Gottfrieda, archiváře Národního archivu ČR, 

na téma Kaple Sv. Kříže na Karlštejně.
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Praha 17 – rozvrh od 7. května do 24. září 2013
den čas druh cvičení místo

úterý 9.00  ‐ 9.50 Cvičení 
pro seniory

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

zdravotních služeb)

CVIČENÍ 
PRO SENIORY 
ZDARMA 

CVIČENÍ PRO SENIORY

– intenzita a náročnost 
přizpůsobena pro seniory 55+ 

– aktivita kombinuje prvky 
dechových, protahovacích, 
mobilizačních a nenáročných 
posilovacích cviků využívají-
cích speciálních cvičebních 
stanovišť.

Cvičení je na vlastní zodpovědnost. O závažných 
zdravotních omezeních je nutno před zahájením 
cvičení informovat trenéra. Za ztráty osobních věcí 
v průběhu cvičení organizátor nenese hmotnou 
ani žádnou jinou zodpovědnost. Trenér je na místě 
vždy a v případě nepříznivého počasí rozhodne na 
místě, zda-li se cvičení z bezpečnostních důvodů 
nebude konat. Cvičební podložku má každý svou 
vlastní s sebou. Maximální počet 35 cvičících osob.

Organizační informace:

změna v rozpisech vyhrazena

Charitativní 
bazárek 
Mateřská škola a Základní škola speciální 
Diakonie ČCE Praha 5 ve spolupráci se ZUŠ Sto-
důlky pořádá dne 25. 5. od 14 hodin na za-
hradě školy Vlachova 1502, Praha 5 již dru-
hý „Charitativní bazárek se zahradní slavností“.  
Na akci zazpívá Petr Skoumal, vystoupí žáci Zá-
kladní umělecké školy Stodůlky, k poslechu za-
hraje Kokeš Jazz Trio. Slavnost doprovodí ukázky 
canisterapie, součástí bude nabídka grilování 
masa, ochutnávka zákusků, skotačení na tram-
políně a další aktivity.
Cílem letošního Charitativního bazárku je zís-
kat finanční prostředky na další část zvedací-
ho a transportního systému do třídy A, který 
usnadní těžkou fyzickou práci pedagogů a asis-
tentů a zkvalitní se péče o naše žáky. 
Vstup je zdarma. -red-

Letní jarmark 
pro děti i dospělé
Společnost pro obnovu řepských tradic a Cen-
trum sociálně zdravotních služeb pořádají dne 
15. června od 14 hodin Letní jarmark. Akce 
se uskuteční v zahradě Centra sociálně zdra-
votních služeb v Bendově ulici 5 a připraveny 
budou stánky s různými výrobky, soutěže, hry 
a kavárna s občerstvením a hudbou. To vše za 
20 Kč, kterými přispějete i na činnost mládeže 
v  Klubu 17. Více informací u Anny Baumové na 
tel.: 235 300 208-9 nebo lck@cestujte.cz.

-red-



17
PÁTEK
16 h
40 Kč

TANEČNÍ KAVÁRNA  
Pro starší věkem, ale mladé 
duchem. K tanci hraje duo 
Sparťanka.

22
STŘEDA
18.45 h

40 Kč

ZAPOMENUTÉ 
ŘEMESLO – 
FORMANI  
Přednáška Jiřího Svobody  
o historii řemesla českých 
formanů s promítáním 
dokumentárních obrázků. Víte, 
že Řepy patřily k významným 
dodavatelům výrobků pro 
formany? Na Bílé Hoře byla také 
slavná formanská hospoda, 
kterou tam ostatně najdete ještě 
dnes. 

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

KC Průhon Program květen 2013
www.pruhon.cz

ČERVENÁ  
KARKULKA  
a TŘI PRASÁTKA   
Dvě z nejoblíbenějších pohádek 
v podání Tradičního loutkového 
divadla Zvoneček, s maňásky.

11
SOBOTA

40 Kč
16 h

DĚTI

18
SOBOTA

16 h
40 Kč

HRNEČKU VAŘ!
Loutkové pohádky: Stolečku, 
prostři se! Hrnečku, vař!  
O kohoutkovi a slepičce. Strejček 
Příhoda. O Smolíčkovi. Otesánek. 
Hraje Divadlo Kejklíř.

DĚTI

2
ČTVRTEK

 8.30 h

PÍSNĚ  
ZTRACENÉHO 
RÁJE  
Pocta Jaroslavu Foglarovi – 
Jestřábovi s ukázkami  
z Foglarových knížek  
a s hudebními vstupy. Účinkuje 
Alfred Strejček /mluvené slovo, 
flétna/ a Jan Matěj Rak /kytara/.

50 Kč

DĚTI

25
SOBOTA

16 h
40 Kč

POHÁDKOVÁ 
BABIČKA 
Popletené pohádky, které vypráví 
babička Hanka, děti ji opravují, 
soutěží o ceny a v pohádkách  
si pak mohou i zahrát. S dětmi  
si hraje Hanka Strnadová.

DĚTI

DĚTI30
ČTVRTEK

16 h

DĚTSKÝ DEN NA BÍLÉ HOŘE
SPOLEČNÝ DĚTSKÝ DEN Kulturáčku a KC Průhon
Přijďte se bavit se skupinou MYŠ A MAŠ
Kde? Zahrada a okolí Kulturáčku (v případě deště v sále)
Zábavný hudební program, soutěže, skákací hrad, občerstvení, grilování, hlídací 
koutek, dílnička. Vstupné dobrovolné

28
ÚTERÝ

15 h
 

SVÁTEK SOUSEDŮ
Přijďte se pobavit!
Seznamte se s novými lidmi
Bohatý zábavný program 
řepských škol a školek, 
Japonská škola, Myš a Maš  
a další!
Hřiště u Mateřského centra 
Řepík v Bendově ulici, od 
15 do 18 hodin, občerstvení 
zajištěno.

29
STŘEDA
18.45 h

60 Kč

JAROSLAV SEIFERT
Jaroslav Seifert očima jeho obdivovatelů: Herečka 
Valérie Zawadská, MUDr. Radim Uzel  
a Vráťa Ebr, který večer připravil. Na večeru zazní 
verše Jaroslava Seiferta, hosté vysloví svoje vyznání 
tomuto milovanému českému básníkovi a s pásmem 
zhudebněných veršů Jaroslava Seiferta vystoupí 
také hudebně-poetické duo Jan Paulík a Václav 
Fikrle. Představíme nejnovější knížku Vráti Ebra, 
kterou věnoval Jaroslavu Seifertovi, sestavenou  
ze vzpomínek celé řady známých osobností

TIP!

15
STŘEDA

80 Kč
18.45 h

EDUARD  
HRUBEŠ  
V cyklu „Osobnosti zblízka“. Herec, 
režisér, hudebník, konferenciér  
a moderátor, v rozhlase, kde je 
průvodcem světa kutilů,  
ví všechno o zahrádkaření  
a chalupaření. V televizi uváděl 
pořad Pokus pro dva, Neváhej  
a toč,  Kavárničku dříve 
narozených a psal scénáře pro 
Marii Rottrovou k jejímu pořadu 
Dostaveníčko pod věží. Uvádí 
Honza Dobiáš. 

TIP!

27
PONDĚLÍ

10 h
40 Kč

JAK TONDA 
LÉČIL ROHATOU 
PRINCEZNU  
Veselá pohádka s písničkami 
Divadélka Andromeda na námět 
Josefa Lady.

DĚTI
6.-25.

10-20 h

Akad. mal. 
RENÁTA KAISEROVÁ: 
Ex libris – grafika – malba – 
kožené šperky aj. 
Výstava je otevřena každý  
všední den 10 – 20 h,  
v sobotu v době  
programu. 

VÝSTAVA
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INFORMUJEME

Muzikál Pomáda 
s Klubem 17
V sobotu 9. března 2013 se Klub17 vypravil na 
muzikál Pomáda do Divadla Kalich. Vládla zde 
krásná atmosféra, po skončení muzikálu násle-
dovala autogramiáda se zpěváky. Podařilo se 
nám zajistit s panem producentem společné fo-
tografování přímo na jevišti divadla. Byl to pro 
nás moc hezký zážitek a těšíme se, až budeme 
moci navštívit nějaké další představení.

Klub 17

Domov sv. Karla Boromejského se stal pořada-
telem druhého ročníku dobročinného projektu 
na pomoc potřebným s názvem Musica Tere-
ziana 2013. Autorkami tohoto projektu jsou 
Mgr. Iva Klusalová a přední česká mezzosopra-
nistka a sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou 

ve Francii Edita Adlerová. Po úspěšném prvním 
ročníku, který prospěl městu Terezín příspěv-
kem na opravu varhan, se obě autorky rozhodly 
pomoci právě Domovu sv. Karla Boromejského 
v Řepích, který poskytuje zdravotní a sociál-
ní pobyty nemocným seniorům, o něž pečuje 
v nepřetržitém provozu. Domov by uvítal pomoc 
dárců, kterým není lhostejný osud starých a ne-
mocných lidí. 
Pomoci může jakýkoliv příspěvek na sbírkový 
účet číslo 1061010610/5500 u Raiffeisen-
bank pod symbolem Musica Tereziana nebo 
odeslání sms zprávy ve tvaru DMS DOMOVREPY 
na číslo 87777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, 
z níž Domov obdrží 27,- Kč. Poskytovatelem 
DMS podpory je Fórum Dárců.
Celá akce bude koncipována jako malý festival, 
jehož zahájení proběhne v neděli 8. 9. 2013 od 

15 hodin v zahradě Domova sv. Karla Boromej-
ského. V pořadu „Edita Adlerová zpívá CARMEN“ 
zazní skladby ze světové opery G. Bizeta. Editu 
doprovodí flamencová skupina Miroslava Žáry, 
žáka prof. Š. Raka. Punc výjimečnosti celému 
programu dodá vynikající tanečnice flamen-
ca Lola Kapenka z Běloruska. 

Následovat bude chrámový koncert „Perly baro-
ka – Canto Dolce“ (Edita Adlerová – mezzosop-
rano a A. Hlavenková C soprano, klavírní dopro-
vod Sara Bukowski), který se uskuteční v neděli 
6. 10. 2013 od 17 hodin v kostele sv. Rodiny. 

Závěrečný koncert proběhne v neděli 
20. 10. 2013 od 17 hodin rovněž v kostele 
sv. Rodiny. 

-red-Foto: -akraj-

Odpoledne 
pro seniory 
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy pořádá 
preventivní akci se soutěžemi pro občany v seni-
orském věku. Akce je zaměřena na ochranu živo-
ta, zdraví a majetku před kriminalitou páchanou 
na seniorech. 
Středa 22. 5. 2013 od 13 do 16 hodin v Muzeu 
Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2. 
V areálu muzea budou na stanovištích připrave-
ny např. tyto aktivity: 
–  měření krevního tlaku a složení tělesného tuku 

zdarma 
–  stanoviště rad a informací z oblasti prevence 

kriminality 
–  cvičení na trénování paměti 
V rámci akce je vstup do výstavních expozic mu-
zea zdarma. 

-red-

Festival hudby Musica Tereziana 2013 – druhý ročník 
dobročinného projektu na pomoc potřebným

Programy pro řepské seniory
Klub seniorů Průhon
Každou středu, vždy od 9 do 11 hodin, Kulturní 
centrum Průhon, Socháňova 1220, Praha 17. Vstup 
volný. Klub vede paní Ivana Jelínková.
Program v květnu: 15. 5. Den matek, k tanci a po-
slechu zahraje Sparťanka, 22. 5. Nordic walking 
(severská chůze) s panem L. Majtánem, 29. 5. Volný 
program.
1. a 8. května je Státní svátek a klub je uzavřen.

Klub aktivního stáří (KLAS)
Každé pondělí, vždy od 15 do 17 hodin, Kulturá-
ček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17. 
Vstup volný. Klub vede paní Libuše Pražáková.
Program v květnu: 6. 5. Posezení s jubilanty, 
13. 5. Nordic walking (severská chůze) s panem 
L. Majtánem, 20. 5. Beseda s paní Drobnou na téma 
„M. D. Rettigová“, 27. 5. Volný program.

Klub Gemini
Každé pondělí od 15.30 do 17.30 hodin, nízkopra-
hové zařízení Klub 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
Vstup volný. Klub vede paní Majka Hallerová.
Program v květnu: 6. 5. Výměna receptů, 
13. 5. Společenské hry dle výběru klientů, 
20. 5. Malujeme mandaly, 27. 5. Filmové odpole-
dne. 
Kluby provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pra-
covnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121 při osobním jednání nebo telefonicky na číslech 
235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7 do 15.30 hodin.

 PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS
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Děláte krásná představení pro děti. Jak jste 
se k práci s dětmi dostala?
Už v patnácti letech, když jsem si vybrala střed-
ní pedagogickou školu, tak jsem věděla, že chci 
pracovat s dětmi. Jsem člověk, který nenávidí 
lháře a pokrytce, tak je pro mě někdy těžké žít 
v téhle době. Občas mě natolik rozhodí lidská 
zlost, hloupost a podlost, že na dva dny vypínám 
mobil, zalezu domů a nechci nikoho vidět – ale 
většinou to má příjemný efekt třeba v tom, že 
napíšu nový text. Právě u dětí oceňuji, že jsou 
bezelstné, upřímné a spoustu věcí řeknou na ro-
vinu. Jsou schopny vám nějakou hroznou pravdu 
říct do očí mile, bez obalu a neumějí být zlé – 
alespoň ty malinké.

Kde jsou vlastně počátky Vaší umělecké 
tvorby? Vždyť jste mohla být „normální 
paní učitelka“ třeba v mateřské školce?
Byla jsem těhotná, čekala jsem své první dítě. 
A protože nejsem člověk, který by mohl jen sedět 
doma, tak jsem si na mateřské začínala vymýšlet 
nějakou práci. Tenkrát jsem žila v Brně a začala 
tam zakládat mateřské centrum. Chtěla jsem dě-
lat dětské programy, učit děti angličtinu a ještě 
dělat angličtinu pro maminky na mateřské dovo-
lené, aby se i ony mohly vzdělávat. Bohužel jsem 
to nestihla plně rozvinout, protože už po dvou 
a půl letech jsem se z rodinných důvodů stěho-
vala zpět do Prahy. A zase jsem začala přemýšlet 
co dál… Miluju muziku, od šesti let jsem hrála 
na klavír, pořád jsem si zpívala, a tak jsem chtě-
la vymýšlet nějaké písničky pro děti – přišlo mi, 
že ta současná tvorba už byla příliš jednotvárná 
a chtělo by to něco nového…

A tady jsou tedy začátky vaší hudební 
skupiny Myš a Maš?
Ano, já jsem si převážně psala texty a můj ka-
marád, skvělý muzikant a jazzman Michal Dole-
žal, k nim skládal hudbu. Fascinovalo mě, jakou 
hravou lehkou formou ty písničky udělal, a tak 
jsem mu nechala volnou ruku – on psal muziku, 
já texty. Dohodli jsme se, že text bude jednoduš-
ší, aby si to děti snadno zapamatovaly a mohly 
zpívat s námi. Když mi mateřská skončila, tak 
jsme se shodli, že je škoda, aby písničky zapad-
ly a rozhodli jsme se z nich udělat CD. Vybrali 
jsme si k tomu šikovné mladé lidi z konzervato-
ře, kteří po vydání CD začali s písničkami jezdit 
jako s představením po republice. Mezitím jsem 
otěhotněla podruhé, a to jsem už připravovala 
druhé CD. Ke konci rodičovské dovolené mi to 
nedalo, začala jsem na představení jezdit s ni-
mi. Osazenstvo se samozřejmě časem změnilo, 

jedni z Myš a Maše odešli, přišli ale zase někteří 
noví členové a pevnou sestavu máme už tři ro-
ky. Z mých nejbližších kolegů a myšmašáckých 
partnerů jsou to: Petr Kutheil a Adélka Zejfar-
tová s Davidem Boušou – ti jsou odchovanci 
Semaforu, takže v jejich projevu občas můžete 
poznat Jiřího Suchého. A nakonec jsme přibra-

li mužskou posilu Petra Urbánka. Což je zpěvák 
a kytarista několika rockových kapel, který ale 
na druhou stranu má hrozně rád děti a dokáže 
si s nimi krásně hrát. Stejně jako Petr Kutheil, 
který zpívá třeba i hard rock a má teď i dost lu-
krativnějších nabídek, tak si dál stojí za tím, že 
ho práce s dětmi baví a zůstane věrný MyšMaši. 
Všichni lidi, kteří jsou v naší skupině, mají děti 
rádi, baví je pro ně něco dělat. Hlavní naše krédo 
je to – aby se naše tvorba líbila dětem.

A co na to vaše rodina?
Se založením skupiny Myš a Maš a vydáním prv-
ního CD mi hodně pomohli rodiče – máma je he-
rečka, táta je dramaturg a scénárista. Máma byla 
poradním hlasem a táta nám začal psát scénáře 
na programy, když jsme začínali jezdit na zá-
jezdní představení. Takže mu vděčíme za různé 
promluvy mezi jednotlivými písničkami. Nepou-
žíváme je vždycky – záleží, o jakou akci se jedná. 
Někdy je to více divadelní, někdy je to víceméně 
dětská diskotéka a někdy prostě improvizace. 
Táta nám nahrál i několik videoklipů k písničkám 
a zafinancoval vydání prvního cédéčka. Takže 

rodiče jsou vlastně také v týmu. Po nějaké době 
jsem přizvala ke spolupráci i sestru, která s námi 
účinkovala asi rok a půl. Máme to v rodině zají-
mavě rozdělené – já si dělám tvorbu, písničky, 
muziku, texty, hlavní produkci dělá sestra, má-
ma je všeobecný poradce a táta je hlavní scéná-
rista a financovatel.

Takže máte po kom mít umělecké geny…
Náš rodinný podnik má kořeny ještě dál – v na-
šem dědečkovi JUDr. Janu Pixovi, který byl 
významný konferenciér v České televizi, byl za-
kladatelem a dramaturgem redakce zábavných 
pořadů. A to byl možná ten prvopočátek, který 
nás všechny tímhle směrem ovlivnil. Dědeček se 
věnoval i divadlu, jezdil na zájezdy, tak to má-
me asi po něm. Kromě toho psal úžasné povídky 
a fejetony do novin, byl to neobyčejně vzdělaný 
člověk se širokým rozhledem, nejen v politice 
a kultuře. Když jsme se narodily my, jeho vnuč-
ky, vždycky se nám rád věnoval. A tak pro nás 
napsal i krásnou pohádku s původním názvem 
„Krůpěj medu pro Verunku“. Dnes nevím, jest-
li dědeček viděl do budoucnosti, ale je pravda, 
že v pohádce staré třicet let je silný ekologický 
podtext a varování jak by to s lidmi mohlo špat-
ně dopadnout. 

To zní moc zajímavě! Zpracovali jste tuhle 
dědečkovu pohádku i ve své tvorbě?
Původně to byla rozhlasová pohádka a táta jí 
přepsal pro divadlo. S mamkou tam ještě přidali 

Miluji dětskou bezelstnost a upřímnost
Skvělá představení pro děti, písničky, tanečky, zábavu… To všechno zažijete na akcích se skupinou Myš a Maš. Její hlavní 
představitelku, textařku a také vůdčí osobnost Kulturáčku na Bílé Hoře Kristýnu Radějovou Pixovou vám chceme představit 
v tomto čísle Řepské 17.

Skupina Myš a Maš přináší již sedm let radost dětem i dospělým.

Foto: archiv Kristýny Radějové Pixové
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pár pohádkových postav a pohádka se hraje jako 
muzikál od 15. září 2012 v Hybernii. Jen jsme 
ji přejmenovali na „Kapku medu pro Verunku“, 
protože většina dnešních dětí už asi neví, co to 
krůpěj vlastně je. Hlavními hvězdami jsou Bára 
Basiková a Kamil Střihavka, kteří nám tvrdí, že 
se jim to hrozně líbí, protože vlastně poprvé 
hrají pohádku pro děti. Mám radost, že pro to-
hle vystoupení jsem kromě ostatních textů sama 
vymyslela i dvě písničky – tedy i hudbu. Jinak na 
pohádce hudebně spolupracovali Petr Kutheil, 
František Pytloun a třetím skladatelem a hlavně 
skvělým aranžérem byl Tomáš Beran. No a moje 
skvělá ségra – Lenka Průšová, nám to celé zpro-
dukovala!

Na čem pracujete s Myš a Mašem teď?
V poslední době jsme díky „Kapce“ moc nepo-
kročili s novou tvorbou, ale doufám, že se teď 
začínají rýsovat nové písničky a nové CD. Mělo 
by vyjít snad za čtyři měsíce, takže se těším na 
další nahrávání. Momentálně také připravujeme 
výchovný program pro starší děti, pro školy, aby-
chom se nevěnovali jen těm nejmenším. Bude to 
třídílný pořad o muzikálech, který by měl děti 
navnadit, aby šly něco zkusit – hrát, zpívat, tan-
covat. Dnešní děti znají jen počítače a pak třeba 
ani neobjeví, jaký talent v sobě mají.

A jak jste se vlastně dostala ke Kulturáčku 
na Bílé Hoře?
Úplnou náhodou. Minulý provozovatel na nás 
dostal doporučení, a tak jsme přijeli na Bílou 
Horu hrát na dětský den. Shodou okolností jsme 
v té době chtěli nahrát několik pracovních na-
hrávek pro naše představení a potřebovali jsme 
vhodný prostor, nejlépe sklep. Hledali jsme bez 
úspěchu po inzerátech, a když jsme hráli ta-
dy, tak nás napadlo se také zeptat. Bývalý pan 
provozovatel si uvědomil, že za domem je malá 
„klubovnička“, kde dlouho nic nebylo. Navrhl 
nám, že si ji můžeme upravit a nahrát tam, co 
potřebujeme. Byli jsme tehdy velice nadšená 
parta, a tak jsme vlastními silami kůlnu zrekon-
struovali, a vznikly zde první nahrávky právě ke 
„Kapce medu“.
Postupem času se ukázalo, že předchozí provo-
zovatel zde (kulturně) moc úspěšný nebyl. A tak 
nás coby umělecky činné  partnery oslovili zá-
stupci z Bikros klubu, kteří mají Kulturáček v ná-
jmu a provozují i zdejší závodiště, zda bychom se 
toho tady nechtěli ujmout my. Začali jsme tedy 
provozovat nějaké kulturní akce a musím říct, že 
zpočátku s malým úspěchem. Jak nám později 
řekli místní, mnozí měli zafixováno, že se zde 
konala občas nějaká hrozná diskotéka a od té 
doby je snad zavřeno. Takže začátky byly smut-
né – jen pro malou skupinu lidí, ale později se 
přeci jen začalo proslýchat, že zde nefunguje jen 
ta pivnice, ale i občas nějaká kultura. Hospodě 
se navíc začal věnovat náš další skvělý kamarád 
a zpěvák Jarda Beneš, jeho zásluhou se zde če-

pují i výborná piva z malých domácích pivovarů, 
která sám pečlivě vybral. Jemu patří velký dík 
za to, že hospůdka funguje. Spousta lidí si sem 
chodí s panem hostinským i popovídat. Třeba až 
budou nějaké další peníze, tak se nám podaří ji 
ještě trochu zútulnit. 

Jaké máte v Kulturáčku další plány?
Velmi nám pomohlo, že máme krásně zrekon-
struovaný sál, za což jsme velmi vděční. V pů-
vodním stavu nebylo možné Kulturáček provo-
zovat mnohoúčelově jako to je teď. Dřív tu byly 
nevzhledné boxy pro diskotéky, na stěnách špi-
navé koberce… Dnes je sál krásný, ideální i pro 
pořádání svateb a rodinných oslav.
Snažíme se po částech objekt vylepšovat a hle-
dat nejlepší uspořádání. Hlavní plán na letní 
sezonu je dát do provozu nejen pivní zahrádku, 
ale i velkou zahradu s obrovským grilem a ale-
spoň o víkendu se bude grilovat. Pokud bude 
hezky a bude zájem, tak by gril mohl být otevře-
ný i v týdnu.  Koupili jsme i udírnu, tak chceme 

nabízet uzené pochoutky. Také bychom rádi 
otevřeli druhý bar, kde chceme podávat dobrou 
kávu, víno, alko i nealko koktejly – zase trochu 
jiné dobrůtky, než bude nabízet pivnice. Bohu-
žel nemáme podmínky na to, abychom vařili, ale 
rádi bychom zavedli nějaké toustíky nebo malé 
občerstvení pro děti.

A co kulturní program?
Přála bych si, aby se tady rozběhl kulturní život, 
aby sem bylo na co chodit. Věřím, že si lidé do 
Kulturáčku opět najdou cestu, zvednou se od te-
levize a půjdou sem na jinou kulturu, než která 
jde třeba v kině. Kulturáček mi, asi i proto, že 
jsem rodačka z přilehlé Prahy 6, přirostl moc 
k srdci a hrozně nerada bych to tu někdy vzdala. 
Chtěla bych tady provozovat hudební koncerty 
i divadlo a samozřejmě programy pro děti. Na 
květen plánujeme divadelní představení „Dívčí 
válka na Bílé Hoře“. Nebo také divadlo jednoho 
herce: Evy Přibylové, monodrama – „Vyučování 
dony Margaridy“. A do prázdnin chceme ještě 
uvést úžasné představení pana Jiřího Štědroně 
s názvem „Jsme tým“. Pokud se to bude lidem lí-
bit, tak bychom po prázdninách rádi pokračovali.

Budou i nějaké kurzy?
Kurzy jsme sem zatím dali na zkoušku, jako 
přidanou hodnotu. Složili jsme nabídku kurzů 
z toho, co sami nejlépe dovedeme. Jeden je vý-
borný tanečník, druhý zpěvák, třetí hraje dobře 
na nástroj, čtvrtý je herec… Takže bychom mohli 
nabídnout všechny možné umělecké obory a do-
konce tady v okolí se nám hlásili další lidi, kteří 
zase umí učit keramiku, výtvarku nebo třeba jó-
gu... Letos se bohužel otevřely jen tři kroužky, 
zájemců je zatím maličko. Máme kytarový krou-
žek, já vedu předškolní hudebně-pohybový a pak 
tu probíhala jóga pro maminky na mateřské, aby 
si mohly jít dopoledne zacvičit. Vytvořili jsme 
jim tady i malý mobilní dětský koutek s hračkami 
a tetou na hlídání, aby maminky mohly v klidu 
cvičit. Bohužel jsme tohle cvičení teď museli 
zrušit, protože jedna maminka čeká miminko, 
jedna se stěhuje pryč a zůstalo by nás velmi má-
lo. Začínají se však pomalu ozývat i noví zájemci, 
takže doufám, že bychom od září mohli tento 
kurz spolu s dalšími zase otevřít. Jinak kolegové 
vyučují individuálně zpěv, připravují i na konzer-
vatoř atp. Můj sen je vytvořit kroužek, kde bude 
všechno dohromady – zpěv, tanec i dramatická 
výchova, tak aby dítě dostalo průpravu ve všech 
těchto složkách a pak si samo mohlo vybrat, co 
by ho bavilo nejvíc. Takový muzikálový kroužek. 
Pokud by se to dařilo, mohlo by to nadaným dě-
tem posloužit i jako příprava na přijímací zkouš-
ky na nějakou uměleckou školu.

Děkuji za rozhovor a přeji vám i Kulturáčku mnoho 
nadšených návštěvníků a diváků!

Radka Šplíchalová

Foto: archiv Kristýny Radějové Pixové

Kristýna Radějová Pixová 
(33 let)
•  Zpěvačka, textařka, skladatelka, 

moderátorka
•  Organizátorka nejen dětských akcí   
•  Vystudovala střední pedagogickou školu
•  V roce 2006 založila skupinu Myš a Maš 

s vlastním repertoárem pro děti, 
se kterou působí dodnes

•  Od roku 2011 jednatelka Kulturáčku 
na Bílé Hoře

•  V roce 2012 spoluautorka rodinné 
muzikálové pohádky „Kapka medu 
pro Verunku“

•  Více informací na www.mysamas.cz, 
www.kulturacek.cz a www.kapeska.cz 
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Náročné ošetřovatelské péče na lůžkách LDN, 
sociálních odlehčovacích a v denním stacioná-
ři se při kapacitě 92 míst ročně dostane téměř 
čtyřem stům pacientů, kteří se po nemoci nebo 
po úrazu či po ztrátě soběstačnosti ve vysokém 
věku nemohou vrátit domů. Potřebují stabiliza-
ci zdravotního stavu, potřebují povzbuzení po 
stránce psychické, potřebují základní míru reha-
bilitace a aktivizace – a hlavně potřebují trpěli-
vost, lásku, čas, potřebují získat důvěru v perso-
nál, potřebují vědět, že těm, kdo se o ně starají, 
na nich záleží. Naší hlavní snahou je s trpělivostí 
a láskou pečovat o nemocné v prostředí, které 
pro ně nechce být „jen nějakou eldéenkou“, ale 
domovem.

Propojení řeholních sester, odborného civilní-
ho personálu, pacientů a také žen odsouzených 
k výkonu trestu je neobvyklé, ale projekt se bě-
hem šestnácti let výborně osvědčil a nese své 
ovoce. 
Kdo bude číst tento článek, dost možná se zamy-
slí, jak tuto náročnou službu zvládáme po strán-
ce finanční... Tento rozsah a kvalita péče se 
naprosto nedá zajistit bez pomoci sponzorských 
zdrojů, které neustále a intenzívně vyhledává-
me. Jsme vděční za každou pomoc, které se nám 
dostane, abychom nemuseli ubírat z toho, co si 
naši pacienti zaslouží – po životě plném práce 

pro druhé a pro společnost. Prostředků nikdy 
nebylo mnoho, ale letos jsme se dostali do vel-
kého ohrožení – především razantním snížením 
úhrad od zdravotních pojišťoven. Snížení úhrad 
je takové, že přináší přímo existenční otázky. 

Jaký je přínos Domova pro občany Řep?
Řepští spoluobčané mohou využívat jak zdravot-
ních, tak sociálních služeb, které Domov nabízí. 
Naše mateřská městská část u nás podporuje 
tři zdravotní lůžka, která jsou rezervována pro 
místní nemocné seniory. Pravidelně však u nás 
pečujeme v průměru o 7 – 8 řepských pacientů. 
Zájem o přijetí do Domova je velký. Je však za-
potřebí zdůraznit, že pobyt u nás je přechodný. 
Jeho cílem je nemocného seniora doléčit, stabi-
lizovat a dále propustit do domácího prostředí 
nebo mu pomoci nalézt umístění v zařízeních 
s trvalými pobyty. Nejsme domov pro seniory, 

a nemohou tu tedy všichni dožít. Naše sociální 
pracovnice však lidem pomáhají při hledání tr-
valého umístění. Místní senioři také využívají 
služeb denního stacionáře, kde není délka po-
bytu takto časově omezena. V současné době 
pečujeme ve stacionáři o 6 řepských seniorů. 
Řepští občané mají také nadstandardní možnost 
účastnit se krásných koncertů v našem kostele, 
vystoupení a přednášek v refektáři nebo akcí po-
řádaných v prostorách zahrady Domova. Většina 
z nich má vstupné dobrovolné a škála nabídek 
je pestrá. Výtěžek z dobrovolného vstupného 
však mnohdy neuhradí ani vynaložené náklady. 
Občas tedy vybíráme vstupné v určité výši. Máme 
radost, že takto zprostředkujeme duševní a du-
chovní obohacení jak pacientů, tak veřejnosti, 
která si této možnosti váží. 

Domovu může pomoci příspěvek na sbírkový 
účet číslo 1061010610/5500 u Raiffeisenbank 
nebo běžný účet číslo 174-1950304504/0600 
u GE Money Bank. Nejjednodušší způsob ob-
darování je také odeslání sms zprávy ve tvaru 
DMS DOMOVREPY na číslo 87777. Cena dárcov-
ské SMS je 30 Kč, z níž Domov obdrží 27 Kč. 
Poskytovatelem DMS podpory je Fórum Dárců. 
Za jakýkoliv příspěvek budeme vděční.

S. M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká,  
představená Domova

Tam, kde se hojí rány těla i duše
Domov sv. Karla Boromejského je církevní zařízení, ve kterém se spojují čtyři světy, a vytvářejí tak zcela ojedinělý projekt. Jsou 
to řeholnice Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, věkem pokročilí a nemocní lidé, odsouzené ženy a civilní 
zaměstnanci. Tyto čtyři světy se setkávají v prostorách Domova, aby spoluvytvářely prostředí vzájemné služby a spolupráce.

Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře
17.45 – 24.00 Areál poutního místa bude volně přístupný 

veřejnosti, v kostele bude probíhat následující program  
(v té době je místy omezená možnost prohlídky kostela):

18.00 – 18.30   Nešpory – večerní  
modlitba (vedou 
sestry benediktinky)

19.00 – 19.45   Prohlídka poutního 
areálu s průvodcem

20.00 – 20.45   Prezentace kláštera 
sester benediktinek – 
Komunity Venio OSB

21.00 – 22.00   Koncert barokní 
hudby – soprán 
a varhany

23.00 – 24.00   Vigílie – noční 
modlitba (vedou 
sestry benediktinky)

Kostel sv. Martina v Řepích
17.50 – 18.00  Zvonění a přivítání

18.00 – 18.30   Prohlídka 
s komentářem

18.30 – 19.15   Kostel, církev a já 
+ Kurzy Alfa

19.15 – 20.00   Hudební pásmo 
(folk, varhany aj.)

20.00 – 20.15   Kurzy Alfa v naší 
farnosti i jinde

20.15 – 20.45   Poutní místa 
v Čechách

20.45 – 21.15   Kříž v umění 
a v našem životě

21.15 – 21.30   Kurzy Alfa v naší farnosti i jinde

21.30 – 22.00  Historie řepské farnosti ve fotografiích

22.00 – 23.00  Obrazová meditace – P. Daniel Janáček

23.00 – 23.10  Zakončení

Noc kostelů – pátek 24. května

Foto: archiv Domova
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Jaro v Peřině
My, reportéři z 9. C, máme ovšem na mysli projektový den, konaný 
21. března v ZŠ genpor. Fr. Peřiny v ulici Socháňova. V naší škole 
místo vyučování v lavicích vyrostlo celkem 19 stanovišť, kde si žáci 
6. – 9. tříd mohli vyzkoušet různé aktivity související s příchodem 
jara a Velikonoc:

•  škola rozkvetla květinami z papírů i drátků

• pečení beránků provonělo celou školu

• košíček na vajíčka z proutí, ten nikoho nezarmoutí 

• nechybělo ani tradiční pletení pomlázky a barvení vajíček

• do dávných dob jsme se vrátili spřádáním vlny na kolovrátku

• pod názvem „Taškařice“ nás překvapila výroba tašek

• obtížné bylo vytvořit 1000 jeřábů formou origami

• zajímavé byly i pokusy s vodou, ledem i medem

• jarní slogany se sestavovaly pomocí starověkého písma

•  ani sportovci nebyli ošizeni, protože nabídka byla tak lákavá, 
že neodolal ani náš fotograf z 9. C a skočil si salto

Ptali jsme se spolužáků, proč je projektový den bez učebnic pro ně 
dobrý. Odpovídali způsobem: „Učíme se jinak, nemáme těžké tašky 
nebo zkoušíme si věci, co bychom jindy ve škole zkoušet nemohli i uči-
telé jsou jiní než v hodinách.“
Když nás jaro zavolalo, byla naše škola plná nápadů, šikulů a na nu-
du nebyl čas.

Denisa, Tereza, Tomáš, Jakub, tiskové středisko z  9. C, 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny – Socháňova

Pro rodiče žáků 5. tříd
Ve školním roce 2013/2014 bude ZŠ genpor. Františka Peřiny, ul. So-
cháňova 1139, doplňovat 6. třídu s výukou cizích jazyků pro žáky 
z letošních 5. tříd.
Učební plán tříd s výukou cizích jazyků obsahuje na II. stupni výuku 
anglického jazyka v rozsahu tří hodin týdně. Jako druhý cizí jazyk 
si mohou žáci vybrat německý, ruský nebo francouzský jazyk také 
v rozsahu tří hodin týdně. Informace: tel.  235 317 251–2.
E-mail: zssoch@volny.cz, www.zs-perina.cz

Noc s Andersenem
V pátek večer 5. dubna 2013 bylo ve třídách Základní školy genpor. 
Fr. Peřiny i na detašovaném pracovišti Laudova živo. Více jak stovka 
dětí z 1. – 5. tříd se zúčastnila tradiční Noci s Andersenem. A čím se 
děti bavily? Zahrály si pohádkové divadlo včetně loutkového, vyrá-
běly záložky do knih a věnovaly se čtení pohádek. Nechyběla noční 
bojovka, ani spát se jim nechtělo! Ráno děti vypadaly sice unaveně, 
ale spokojeně.

Mgr. Jaroslav Mevald, ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Co se děje 
v ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Výuka angličtiny 
od prvopočátku
Ve školním roce 2011/2012 Základní škola Jana Wericha zařadila do svých 
učebních osnov již od 1. ročníku školní docházky anglický jazyk jako povin-
ný vyučovací předmět. Žáci hravou formou rozvíjí i prohlubují své vyjadřo-
vací schopnosti a dovednosti v oblasti jazykového vzdělávání. Nenásilně 
zařazujeme do vyučovacího procesu běžné jazykové situace. V 1. a 2. roč-
níku jde především o seznámení se s fonetickou stránkou jazyka a se zá-
kladní slovní zásobou prostřednictvím poslechových aktivit, dramatizace, 
básniček a písniček. Běžně využíváme moderní informační technologie, 
které jsou v dnešní době nepostradatelnou nutností. Chceme, aby naši žá-
ci byli již od samého začátku jazykově vybaveni, k čemuž také napomáhá 
intenzivní spolupráce s Japonskou školou v Praze. Děti tak mají možnost 
poznat japonské prostředí, seznamují se s odlišnou kulturou a tamní men-
talitou. Přejeme si, aby naši žáci byli schopni pracovat v mezinárodním 
kolektivu, měli zájem o cizojazyčnou komunikaci a vytvořili si k ní pozitivní 
přístup a zároveň si osvojili základy nejméně jednoho světového jazyka. 
A my doufáme, že jsme toho příkladem.

Mgr. Jana Martáková Styblíková,
 ZŠ Jana Wericha

Jídelníček na přání 
Od 4. do 15. března nám v naší školní jídelně uvařili 
spoustu chutných jídel, které jsme si opravdu přáli. 
V každé třídě si žáci sestavili vlastní jídelníčky a z nich 
byla vybrána ta nejchutnější jídla. Myslíme, že nám všem chutnalo a že se 
paní kuchařky opravdu vyznamenaly. Tímto jim děkujeme a doufáme, že 
v příštím roce bude tato akce stejně úspěšná.

Natálie Fittnerová, Dominika Štefanová, 
7. A, ZŠ Jana Wericha

Inspektor světla  
si na vás posvítí

Energie je věčné téma. Žít bez ní nedokážeme, ale za její využití platit 
musíme. V době, kdy zdražování elektřiny je čím dál častější, uvažuje-
me nad tím, jak ušetřit. V rámci předmětu Člověk a svět, kde je ener-
gie, její využití i šetření tematicky začleněno do výuky, jsme se poku-
sili zamyslet, zda existují způsoby, jak ušetřit i na půdě školy. Různé 
nápady nás přivedly k řešení, které jsme nabídli třídám 1. stupně, 
a které snad přinesou výsledky. Hlídky Ekotýmu namátkově kontrolují 
stav svícení ve třídě, především o přestávkách. Pokud svítí nezbytně 
nutné množství zářivek, získává pro ten den třída znak „OK“; pokud 
se svítí se zataženými žaluziemi nebo s maximálním možným osvět-
lením, je zapsáno: „svítí zbytečně“. Po několika kontrolách a jejich 
zápisech předpokládáme, že se situace bude zlepšovat a učitelé a žáci 
si budou více všímat nutného či zbytečného svícení. Abychom ostatní 
motivovali, bude třída s nejlepšími výsledky oceněna „Certifikátem 
Inspektora světla“ a sladkou odměnou, protože dobrá vůle ušetřit, 
a získat tak peněžní prostředky i na jiné užitečné věci, by měla být 
ohodnocena.

 Třída 5. A, ZŠ Jana Wericha



Prázdniny v Praze aneb 
Oblíbené „příměšťáky“
Téměř každý pražský rodič o letních prázdninách řeší dilema, kam s dětmi. 
K babičce na venkov? Na tři týdny na tábor? A co dál? Existují však i další 
možnosti. Velmi praktickou a pro děti jistě atraktivní alternativou jsou pří-
městské tábory pořádané pražskými Domy dětí a mládeže (DDM). Ty pro-
bíhají ve všedních dnech v Praze nebo jejím blízkém okolí. A díky grantové 
podpoře magistrátu hl. m. Prahy se cena pohybuje kolem dvou set korun 
za den včetně pedagogického dozoru, oběda a pitného režimu. Děti se rá-
no odeberou na „příměšťák“, celý den mají pestrý nabitý program a v pod-
večer se navrací opět domů a vyspí se ve své vlastní posteli. Tento způsob 
vyhovuje nejen rodičům, kteří mají jistotu, že je o jejich potomky postará-
no po všech stránkách, ale i dětem, které se o letních prázdninách v Praze 
vydovádí mezi svými vrstevníky a nemusí přitom opustit svůj domov.

Rozmanité programové zaměření
Každé DDM si svoje příměstské tábory ladí do různých tematických celků, 
nabízí se tedy široká škála možností, kam svoji ratolest přihlásit. Zaměřují 
se již tradičně tvořivé dílny, ať již výtvarné nebo keramické, modelářské 
aktivity, sportovní nebo specializované činnosti. Milovníkům fauny mů-
že například učarovat Stanice přírodovědců na pražském Smíchově, kde 
chovají mnoho druhů zvířat ve své mini ZOO, „koňáci“ zas ocení nabídku 
Jezdeckého střediska Zmrzlík a dobrodruzi si rádi zkusí svoji obratnost 
v Lanovém centru na Libeňském ostrově.

Kdy, kde, jak?
O příměstské tábory je opravdu velký zájem, takže se rozhodně nevyplatí 
vyčkávat. Rodiče mohou svoje děti přihlásit nejlépe přímo v jednotlivých Do-
mech dětí a mládeže, obyvatelé Řep mají nejblíže DDM Praha 6 na Bílé Hoře 
– na jejich internetových stránkách www.ddmp6.cz se nachází přehled všech 
táborů na nadcházející letní prázdniny. Existuje však i elektronická databá-
ze „příměšťáků“ na webech: ddmpraha.cz, www.lpd.volnycaspraha.cz nebo 
www.mitkamjet.cz. Formality jsou podobné jako u běžných táborů – rodiče 
musí vyplnit přihlášku, ke které přiloží kopii kartičky zdravotní pojišťovny 
a prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.  -kam-
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Květen v DDM
4. 5. Keramická sobota: pro děti a další zájemce, 
kteří nemají čas na pravidelné kroužky v DDM. Vstupné děti 50 Kč, 
studenti do 26 let 150 Kč a dospělí 250 Kč. Přihlášky předem 
na tel.: 235 323 333 nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz. Od 10 nebo 
12 hodin, DDM. 

6. 5. Turnaj ve hře TWISTER: pro děti a mládež od 7 do 15 let. Star-
tovné se neplatí, od 15.30 do 17.30 hodin, klub K. M. R. na ZŠ Dědina.

17. 5. Vycházka za uměním: Strahovský klášter č. 2 – klášterní knihov-
na. Vstupné děti 10 Kč, dospělí 80 Kč. Sraz v 15 hodin u DDM.

18. 5. Žonglpárty: 4. ročník festivalu žonglování a volného času. 
 Bohatá nabídka aktivit pro všechny: www.zonglparty.ddmp6.cz. Vstup 
volný. Od 11 do 22 hodin, dopravní hřiště DDM NaVypichu.

Sobotník: klubové odpoledne pro děti a mládež od 9 do 15 let. Ninten-
do Wii, Xbox, kulečník, šipky, PC, hry, internet, muzika… Vstup volný. 
Dle rozpisu na www.ddmp6.cz, klub Šestka.

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

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

Pozvánka na koncerty 
do ZUŠ Blatiny
Koncertní sál Základní umělecké školy Blatiny,  
Španielova ul. 1124/50 Praha-Řepy. 
14. 5. – Koncert žáků třídy PaeDr. O. Martinovského (flétna, klarinet, 

saxofon), v 18 hodin.
16. 5. – Koncert pro Městskou část Praha 17, v 16 hodin.
18. 5. – Taneční představení „Pohádka o Sněhurce“ (Divadlo Na 

Prádle, Besední 3, Praha 1), v 19 hodin.
21. 5. – Koncert absolventů ZUŠ Blatiny, v 18 hodin.
21. 5. – Koncert žáků pěvecké třídy MgA. Evy Kováříkové, v 18 hodin.
28. 5. – Závěrečný koncert žáků ZUŠ, v 18 hodin. -red-

Bambiriáda 2013
Patnáctý ročník celorepublikové akce, se uskuteční od 23. do 26. 5. na 
„Kulaťáku“ v Praze 6. Formou přehlídky se budou prezentovat střediska 
volného času a občanská sdružení pro děti, na návštěvníky čeká spousta 
zábavy, her, soutěží a zajímavých představení. 
Více informací: www.bambiriáda.cz -red-

Chystáme se rozšířit výuku 
tělesné výchovy
Základní škola Jana Wericha opět otevírá od školního roku 2013/14 
v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na atle-
tiku a všeobecnou sportovní aktivitu.
Přibíráme také žáky do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v sed-
mém ročníku. Hodinová dotace ve třídě s rozšířenou výukou tělesné vý-
chovy bude 4 hodiny týdně, rozsah učiva ostatních předmětů zůstane za-
chován. Součástí výuky budou i zimní (lyžařské) a letní soustředění, účast 
na sportovních kláních a reprezentaci školy.
Další informace a přihláška jsou na stránkách školy www.zs-jana-wericha.cz. 
Přihlášku je třeba odevzdat do ředitelny ZŠ Jana Wericha nejpozději 
do 14. 6. 2013.

ZŠ Jana Wericha oznamuje, že ve školním roce 2013/2014 
otevírá další třídu čtvrtého ročníku. Zájemci se mohou 
hlásit osobně na vedení školy nebo na tel.: 235 314 162.

MC Řepík vás zve…
Mateřské centrum nabízí pestrý program pro rodiny 
s dětmi od miminkovského až do předškolního věku. 
Každý den probíhají školičky pro (pra-)rodiče s dětmi, 
kde si děti pohrají, výtvarně tvoří, zacvičí si a zatancují, zazpívají, seznámí 
se s angličtinou. 
Každý měsíc také pro maminky nabízíme tvořivé odpolední výtvarné díl-
ny a vzdělávací programy. V neposlední řadě také kulturně společenské 
programy pro děti (loutkové divadlo, soutěžní odpoledne Rej čaroděj-
nic atd.).
Mnohé maminky již k nám našly cestu. Na ty další ještě čekáme! 
Více na http://mc-repik.webnode.cz/ Silvie Faletti 
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V dnešním čísle oznámíme, jak zvládly konec sezóny volejbalová druž-
stva SK Španielka. Družstvo starších žákyň, které nemělo letos velké 
ambice, skončilo nakonec na hezkém osmém místě v lize pražského pře-
boru. Družstvo mladších žákyň potvrdilo svoji vysokou výkonnost a do-
sáhlo na vytouženou bronzovou medaili v 1. lize pražského přeboru. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčkám tohoto družstva i trenérům 
Lence Malinkovičové a Janu  Hrašnovi za skvělou reprezentaci našeho 
klubu i celé městské části. Dík také patří všem rodičům, kteří družstvo 
neustále povzbuzovali, občas i pomohli a podporovali své ratolesti 
ve sportovní činnosti.

Družstvo extraligových kadetek také úspěšně zvládlo svoji nadstavbo-
vou část – obsadilo třetí místo, a vybojovalo si tak účast v závěrečných 
turnajích „final four“. Nejlepší čtyřku extraligy kadetek tak tvoří druž-

stva Madety Č. Budějovic, Agelu Prostějov, VŠ Plzeň a Španielky Řepy. 
Tato družstva sehrají jeden turnaj v Prostějově, druhý v Českých Budě-
jovicích a budou bojovat o extraligové medaile. Družstvo SK Španielka 
Řepy se do závěrečné čtyřky dostalo podruhé. V roce 2009 obsadilo ne-
populární bramborové místo, letos však určitě má větší ambice. Druž-
stvo je do závěrečných bojů dobře připraveno, avšak vždy je potřeba mít 
trochu toho sportovního štěstí. Doufejme, že letos konečně „cinkne“.

V neděli 7. dubna vyvrcholila závěrečným turnajem volejbalová soutěž 
„Zimní řepská liga“. Soutěž probíhala od října do března a zúčastnilo 
se jí devět volejbalových družstev z Prahy a okolí. Prvenství si nakonec 
odnesly kadetky SK Španielka Řepy, druhé místo obsadily ženy Sokola 
Řepy „C“ a třetí místo volejbalistky Aritmy Praha. Letos to byl premié-
rový první ročník této soutěže a doufáme, že se stane každým rokem 
běžnou součástí sportovního života v Řepích.

Veškeré informace o tomto družstvu i celém sportovním klubu dostane-
te u předsedy klubu Jaroslava Honzíka na tel. 737 375 831.

Jaroslav Honzík

Foto: Robin Stránský

SK ŠPANIELKA ŘEPY
informuje

ŠP
ANIELKA

Ř EPY

Družstvo mladších žákyň – bronzový tým 1. ligy ml. žákyň

ZÁVĚREČNÉ POŘADÍ ZIMNÍ ŘEPSKÉ LIGY 2012/13

1. SK Španielka Řepy „A“ 38 b.

2. Sokol Řepy „C“ 32 b.

3. TJ Aritma Praha 21 b. 

4. SK Španielka Řepy „B“ 19 b.

5. Sokol Řepy „A“ 13 b.

6. Sokol Slaný 12 b.

7. Sokol Řepy „B“ 9 b.

8. TJ Kunratice 9 b

9. SK Španielka Řepy „C“ 0 b.

Pražské Řepy se staly neodmyslitelnou lokalitou 
pro cyklistické závody celorepublikového význa-
mu. V letošním roce se pak mají pražští fanoušci 
cyklistiky a sportu opravdu na co těšit.  V sobotu 
1. června 2013 se zde uskuteční závod Pražského 
MTB poháru 2013 pro nejširší cyklistickou veřej-
nost, od těch nejmenších cyklistů až po katego-
rie veteránů. Pořadatelé ze Sportovního klubu 
cyklistů Praha Nutrend Specialized tradičně ne-
zapomínají ani na kategorie handicapovaných 
cyklistů, pro které bude mít pražský závod statut 
Českého poháru. Atraktivní jistě bude i historic-
ky první Mistrovství České republiky novinářů. 
Startovat uvidíme mnoho mediálně známých 
jmen a tváří.  Během celého sobotního dne bude 
na bikrosové trati probíhat závod King of Prague 
BMX 2013 za účasti naší bikrosové špičky, včetně 
mnohonásobného mistra České republiky a vítěze 
Českého poháru Lukáše Tammeho.

Sobotní cyklistický den bude zakončen atrak-
tivním závodem Českého poháru Sprint Elimi-
nátor, kterého se zúčastní řada slavných jmen, 
např. trojnásobný mistr světa Michal Prokop, 
aktuální světová cyklokrosová „šestka“ Ra-
domír Šimůnek a mnoho dalších vynikajících 
jezdců. 

Neděle 2. června pak bude patřit naší nejvyšší 
cyklistické soutěži, Českému poháru horských 
kol. Na startu opět uvidíme kompletní českou 
špičku včetně úspěšných londýnských olym-
pioni ků.
Pořadatelem cyklistického víkendu v Řepích je 
SK cyklistů Praha Nutrend Specialized ve spo-
lupráci s Bikrosclubem Řepy, více informací 
na www.prahamtb.cz a www.skcpraha.cz.

Jaroslava Krakovičová

Řepy čeká mimořádný cyklistický svátek

Foto: Michal Červený



ZE SPORTU

23

 

Albert Triatlon Tour
Nadační fond Albert a sportovec Tomáš Slavata pořádají celorepublikové 
triatlonové závody pro děti z dětských domovů. Cílem projektu je vzbu-
dit v dětech vůli a chuť udělat něco pro svůj úspěch, přivést je k pohybu 
a probudit v nich soutěživost, zdravé sebevědomí, motivovat je k výkonům 
a také je zároveň pobavit. Osobní zkušenost a vlastní příběh do projektu 
vnáší profesionální triatlonista Tomáš Slavata, který ví, že nelehké dětství 
neznamená konečnou stanici, a že bojovat za druhé je správné. „Rozhodl 
jsem se začít intenzivně pracovat s dětmi, které žijí v dost komplikovaném 
a bolavém světě, a ukázat jim cestu, jakou jsem se vydal,” vysvětluje To-
máš Slavata důvody, které ho vedly k realizaci projektu, a dodává: „Sport 
totiž může být hnacím motorem pro splnění velkých snů, a to nejen těch 
sportovních.“

Série závodů Albert Triatlon Tour proběhne po celé republice, v Praze se 
uskuteční níže uvedené akce: 

14. 5. 2013:  Závody pro Středočeský kraj a Prahu – Galerie Butovice, 
Praha 5 

 8. 9. 2013:  Finále – Praha, Galerie Butovice, Praha 5

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách  
www.alberttriatlontour.cz a www.tomasslavata.cz. 
 -red-

Žonglpárty
18. května 2013 se bude konat již čtvrtý ročník Žonglpárty – festival žong-
lování a volnočasových aktivit. Akce již tradičně bude probíhat na praž-
ském Vypichu v blízkosti obory Hvězda. Program festivalu začne v 11 hodin 
a zakončen bude večerní žonglérskou show, která bude na hlavní scéně 
od 18 hodin. Následovat bude afterparty na místě do 22 hodin. Vstup 
je zdarma. Další informace naleznete na webových stránkách akce:
www.zonglparty.ddmp6.cz.

Karolína Turková

Dětská atletická 
liga 2013

Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici

Vždy od 15 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení

15. května  –  Skokanské odpoledne 
(skok daleký)

12. června  –  Author Rodinná Pražská 
Padesátka pro děti

19. června  –  Sprintersko-překážkové 
odpoledne

 4. září  –  Vícebojařské odpoledne
11. září  –  Vrhačsko-štafetové odpoledne, 

slavnostní vyhlášení celé série

Doprovodný program: skákací hrad, nafukovací 
prolézačky, občerstvení.

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

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

Omlouváme se za změny termínů jednotlivých závodů, které jsme 
otiskli v minulém čísle.

                                       www.repy.cz -red-

POZVÁNKA

na

NOHEJBALOVÝ 
TURNAJ

neregistrovaných hráčů
„O POHÁR STAROSTKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17“

sobota 11. května 2013
hřiště u řepské sokolovny, ul. Na Chobotě 125, Praha 17

(za fotbalovým hřištěm, konečná stanice tram 9,10,  
bus 180 – Sídliště Řepy, dále pět minut pěšky,  

nebo bus 264 – zastávka Škola Řepy)

Pro účastníky turnaje opět zdarma šunkové koleno

Hraje se na hřišti s antukovým povrchem,  
k dispozici šatny, sprchy a občerstvení

Letos se bude konat již 10. ročník 
Zúčastnit se mohou všichni, kdo si chtějí zasportovat 

a pobavit se!

Soutěží tříčlenné týmy, které mohou být i smíšené

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

Těšíme se na vás! 

Přihlášky zasílejte do 6. 5. 2013 na adresu:  
Jan Kechner, Všehrdova 21/435, 118 00 Praha 1 

e-mail: ferklova.petra@centrum.cz

Informace: 257 316 929, 603 438 053
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PRO NEJMENŠÍ 
* BROUČEK – kombinovaný program pro děti okolo 2 let (100 Kč 
za dopoledne 9 – 12) * cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti okolo 
2 let (1 hod. týdně, 800 Kč) * cvičení pro děti – 4 až 7 let (600 Kč za 
1 x 1 hod) * ŠIKULKY – výtvarná výchova pro rodiče s dětmi okolo 2 let 
(60 min. týdně, 1 000 Kč)

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

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

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

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

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

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

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

                    v KC Průhon 
II. pololetí školního roku 2012/2013

KC Průhon
Připravujeme
  na červen

www.beetfest.cz

Závody horských 
kol o hodnotné ceny
Exhibice BMX
Street art
Fireshow
a další...

21.6.
PÁTEK
ŘEPY

BMX Areál, U Boroviček, 
Praha 17

Řepský hudební festival

Kurzy
 
 

 

 



Dělostřelecký poručík čsl. armády Alois Starý si tajně ukrývanou 
zbraň nesl schovanou pod kabátem domů na Bílou Horu už v sobotu, 
5. května. V ulici ho zastavila německá vojenská hlídka, ale tehdy měl 
štěstí a vše dobře dopadlo. V neděli 6. května, s několika ozbrojený-
mi dobrovolníky, vyrazil proti Němcům do Řep. Skupina se dostala až 
na křižovatku k radnici, do které vnikla. Němci byli schovaní v blízkém 
příkopě, a tak je dobrovolnická skupina mohla napadnout jen z patra 
budovy. Poručík Starý vyběhl do prvního patra, do místnosti s oknem, 
kde se chtěl skrýt a přistrčit k oknu skříň. Bohužel přítomný zaměstna-
nec úřadu to nechtěl dovolit s tím, že ve skříni jsou uzavřeny potravi-
nové lístky, za které ručí. Alois Starý tedy přistoupil k nekrytému oknu 
a vystřelil na Němce v příkopu. Ten pravděpodobně zasažen, zmáčkl 
svůj samopal a pokropil střelami zeď budovy od zdola až nahoru. Jedna 
ze střel zasáhla okno a poručíka do úst. „ Ty jsi ji dostal, viď?“ říká za 
ním stojící četař. Alois Starý si jen podvědomě rukou setřel ústa a  padl 
mrtev. Padl za vlast, za naše osvobození. Zůstala po něm zhroucená 
manželka s dvouletou dcerou Jiřinkou a mnoho smutných přátel…

Z pamětí Bohuslava Jiráska.
-raš-
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Pro vysvětlenou se ve zkratce vraťme 
na úplný začátek historických událos-
tí 2. světové války. V létě roku 1939 
pplk. Josef Mašín, pplk. Josef Bala-
bán a štábní kpt. Václav Morávek za-
ložili vojenskou odbojovou organizaci 
„Obrana národa“, kterou samotné 
Gestapo pojmenovalo „Tři králové“. 
Kromě nich byli ještě jádrem této sku-
piny například pplk. Josef Churavý, 
čet. František Peltán a také řepští ob-
čané rtm. Václav Řehák se svým švag-
rem klempířským mistrem Josefem 

Líkařem. Právě v dílně Josefa Líkaře později vznikla jakási malá „zbrojov-
ka“ na výrobu výbušnin, kterým se říkalo „pekelné stroje“. Kromě výroby 
těchto pekelných strojů založili na Bílé Hoře „cukrářství“, kdy kompoty 
a marmelády obsahovaly vlastně konzervy s výbušninami. V domě u Líka-
řů byla také zřízena tiskárna na vydávání ilegálních tiskovin a umístěna 
první vysílačka pro spojení s Londýnem a Francií. V únoru 1941 odbojová 
skupina Tří králů provedla atentát na Reichsführera-SS Heinricha Himmle-
ra. Plánem bylo odpálit časovanou nálož na Anhaltském berlínském nádraží 
v dosahu salonních vlaků nacistických prominentů. I tato nálož byla vyro-
bena v řepské klempířské dílně Josefa Líkaře a do Berlína jí tehdy dopravil 
průvodčí spacího vozu Jan Karel. Byla nastavena na 21:31 hodin, na dobu 
kdy měl přijet Himmlerův vlak. Z důvodu poruchy trati byl však vlak odklo-
něn na Friedrichovo nádraží. Takže když nálož explodovala, nacházel se 
Himmler na jiném nádraží. I přesto vyvolal výbuch v centru Berlína velký 
rozruch a velmi poničil kolejiště a okolí. Takových diverzních akcí bylo ne-
spočet. Bohužel pak následovalo zatýkání, mučení a vyslýchání ve známé 

„Pečkárně“. 30. června 1942 přesně 
v 19.30 hodin byli Josef Líkař, rtm. Vác-
lav Řehák a pplk. Josef Mašín na Koby-
liské střelnici gestapem popraveni.
Po skončení 2. světové války byla v Ře-
pích na budově tehdejšího Národního 
výboru umístěna pamětní deska por. 
Aloise Starého, který padl 6. květ-
na 1945 při Pražském povstání. Jmé-
na zmiňovaných hrdinů Josefa Líkaře 
a Václava Řeháka však byla opomenuta. 
Byla opomenuta i v padesátých a šede-
sátých letech minulého století, kdy byl 
na Bílé Hoře vybudován pomník padlým obětem 2. světové války. Mnoho 
řepských pamětníků nemělo ani v nejmenším tušení, jak velké osobnosti 
ve svém kruhu měli. Ti, co to věděli, se současně s historiky v jednom sho-
dují. Oba totiž byli spolupracovníky pplk. Josefa Mašína, jehož synové se 
po více jak deseti letech po jeho smrti prostříleli přes komunistické hra-
nice na západ. Toto jméno se prostě za totality jaksi ani nevyslovovalo, 
byť pplk. Josef Mašín za čin svých synů nebyl nijak odpovědný. Odhale-
ním této pamětní desky dochází k napravení řepských dějin, k satisfakci 
potomkům, byť naše díky přichází až tak pozdě. Chci tímto poděkovat 
všem historikům, kteří mně ve shromažďování dobových dokumentů vyšli 
vstříc, Spolku pro vojenská pietní místa, kamarádovi a řepskému nadšenci 
fotografovi Josefu Czwartynskému. Největší dík však patří paní starostce 
Bc. Jitce Synkové, která nad celou pietní akcí převzala záštitu a současně 
s Městskou částí Praha 17 ji pomohla uskutečnit.  

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Odhalení pamětní desky
Dne 13. května 2013 ve 14 hodin dojde u pomníku padlým obětem 2. světové války na Bílé Hoře k odhalení pamětní desky 
zapomenutým řepským hrdinům, Josefu Líkařovi a rtm. Václavu Řehákovi. Touto pietní událostí, byť s velkým časovým 
odstupem, dochází k nápravě, že tato jména bohužel zůstala mladším generacím mnoho let jaksi utajena. 

Josef Líkař rtm. Václav Řehák

Pamětní desku poručíka dělostřeleckého pluku č. 1, Aloise Starého, o které je řeč výše, dnes najdeme 
umístěnou v trávě u zdi řepského hřbitova. Původní budova radnice již nestojí, připojujeme tedy ještě malou 
historickou vzpomínku na její obranu v květnových dnech roku 1945.
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Ač je to zvláštní, v okrajových částech těchto 
městských částí byla zjištěna neobvykle vysoká 
početnost koroptví, dokonce vyšší než v přiroze-
nějším, obvyklém prostředí polí. Ornitologové se 
snažili odpovědět na otázku, co je při západním 
okraji Prahy pro koroptve tolik atraktivní. Vědci 
proto některé koroptve z jednotlivých hejnek 
odchytili, označili individuální značkou a také 
vysílačem pro detailní sledování života ptáků. 
Po čase přesně věděli, kde koroptve získávají po-
travu, kde mají hnízdo a kde se ukládají ke spán-
ku. Získali také přehled o přesunech jednotlivců 
a hejnek v průběhu roku. A také jak dlouho jed-
notlivci žijí a co je nejčastější příčinou úhynu.

Vliv přírodních podmínek
Koroptev polní (Perdix perdix) byla dříve velmi 
početným druhem kurovitého ptáka. I přes 
intenzívní lov byly stavy koroptví v minu-
losti na celém území republiky stále vysoké. 
Ve druhé polovině dvacátého století došlo 
ke dramatickému úbytku koroptví v souvislosti 
s radikálními změnami v obhospodařování po-
lí zavedením pesticidních přípravků. Korop-
tve opustily obrovské plochy osazené jedním 
druhem plodiny, které těsně sousedily s jinými 
takovými plochami. Ukázalo se, že velkoploš-
né uspořádání nevyhovovalo celé řadě dalších 
druhů rostlin a živočichů. Zdánlivě neužitečné 

pásy plevelů, cesty a úvozy, neplodné křovina-
té stráňky a meze měly rozhodující význam pro 
udržení biodiverzity krajiny. V devadesátých 
letech se situace načas zlepšila, objevilo se 
množství neobhospodařované půdy a prudký 
rozvoj výstavby umožnil vznik vhodných dočas-
ných biotopů. Pak přišlo velkoplošné pěstování 
řepky, které způsobilo vznik nepřekonatelných 
bariér v krajině a ochuzení o řadu druhů.  

Jak se žije koroptvím
Koroptve žijí v párech, které společně vodí 
mláďata. Sameček je zbarven pestřeji a ozývá 
se hlasem, kterému se říká čiřikání. Samička 
dokonale splývá s okolím a na hnízdě je zcela 
neviditelná. Rodiče mláďata chrání, ale nekrmí. 
Kuřátka jsou od prvního dne schopna pod vede-
ním rodičů nalézat potravu sama. V nebezpečí 
se přikrčí a znehybní. Potrava koroptví se sklá-
dá hlavně z hmyzu a semen plevelů. V zimě se 
rodinky sdružují do hejnek po osmi až patnácti 
jedincích, kteří překonávají zimu společně. Je to 
výhodnější z hlediska bezpečnosti před dravci. 
Noc tráví hejnko ve zvláštním kruhovém útvaru, 
kdy jsou ptáci seřazeni zády dovnitř a hlavami 
ven. Ráno lze nalézt vyležené stopy ve sněhu od 
jednotlivých ptáků. Zima je kritické období pro 
přežití koroptví, které rády přijímají přikrmová-
ní ze zásypů. 

Hrabaví v Řepích
Intenzívní výzkum přinesl řadu zajímavých a po-
učných zjištění. Koroptve se v blízkosti Řep (ze-
jména v okolí kláštera sv. Karla Boromejského) 
a ve Stodůlkách vyskytovaly díky mozaice pro-
středí, která vznikla jaksi neplánovaně. Na okra-
jových částech sídlišť zbyla obnažená půda po 
bývalých stavebních záborech, kde se nacházely 
různě velké travnaté plochy s různým režimem 
sečení a stupněm zarůstání.  Právě nejednotnost 
cílených zásahů a obhospodařování vytvořily 
na určitou dobu téměř optimální prostředí pro 
ubývající druh. Pokud byl někde bylinný kryt 
posekaný, koroptve se snadno přesunuly do jiné 
lokality s jiným rostlinným pokryvem. Pásy ple-
velů mezi polem a zástavbou byly přesně to, co 
koroptve k životu potřebovaly – úkryt hnízdiště 
a zdroj potravy. Pozdější obnova krajiny a další 
zástavba společně s rychlým zarůstáním volných 
ploch dřevinami a dominantními porosty vyso-
kých trav postupně zpomalily, až téměř zastavily 
vývoj populace koroptví polních. V současnosti 
jsou stavy na minimu. Pokud máme velké štěstí, 
stále ještě můžeme koroptve vzácně slyšet a vi-
dět i v okolí kláštera boromejek. 

Jak to bude dál?
Budoucnost (nejen) koroptví v české krajině je 
bohužel nejistá. Současné tendence nahrazovat 
tradiční pole obilovin neprostupnými lány řepky 
koroptvím neprospívají. Ponechání volného za-
růstání vzduchem roznášených dřevin je stejně 
nebezpečné jako nadměrné využívání prostředí.

Text i foto: RNDr. Lucie Brejšková, Ph.D.

Koroptví život v okolí
Řepy, sousední Stodůlky a blízká Ruzyně patřily před deseti lety k důkladně 
sledovaným lokalitám, kde vědci studovali život koroptví polních. 
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SLUŽBY
•  Opravy obuvi a brašnářského zboží, výroba a opravy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Nabízím vypracování návrhů a kompletní projektové 
dokumentace, podání a projednání žádostí o stavební 
povolení. Ing. arch. Miloslav Vajtr, V Brůdku 77,  
155 00 Praha 5-Třebonice, e-mail: m.vajtr@volny.cz.   
 Tel.: 604 238 247  

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

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

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

•  Servis počítačů, notebooků a jiné ICT techniky v Řepích, 
po-čt 16:00-20:00. www.lanservices.cz,  
servis@lanservices.cz.  Tel.: 603 145 642

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

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

•  NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu 
v prostředí vašeho 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

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

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

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

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

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

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

OSTATNÍ
•  Ordinace gynekologie MUDr. Dagmar Drazdíková přijímá 

nové pacientky (od 15 let) bez registračního poplatku. 
Poliklinika Řepy, Žufanova 1113, 7. patro, 8 – 12 hod. 
 Tel.: 235 312 245

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

 Tel.: 728 995 661

•  Hledáme nové spolupracovníky do našeho týmu na 
zpracování analýz. Prosím sms.  Tel.: 725 562 738

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

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

DELIKATESY
VÍNO DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

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

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

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

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

Též nás můžete kontaktovat na 233 311 414
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Příjemné posezení. Otevřeno denně 11.00–22.00 hod., 
včetně ROZVOZU sortimentu na přání. 
Denní zvýhodněná menu. Křižovatka Žalanského 

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

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

777 188 063 

                            774 127 868 

VODA-PLYN-TOPENÍ-ELEKTRO 
OPRAVY A  

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

www.sadon.cz   email: y.r1@seznam.cz 

Ekologická likvidace autovraků

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

Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Prodej pánských a dámských 
oděvů za velmi výhodné ceny

Trička již od 49,- Kč

PRODEJNA GALANTERIE
Velký výběr pletací příze, zipů, 

korálků, nití atd.

To vše pasáž Makovského 1143 
Praha 17-Řepy

PO – ČT    9.00 – 18.00
PÁ        9.00 – 17.00

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

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

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

Chcete u nás inzerovat?

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  B Ř E Z E N  2 0 1 3  |  R O Č N Í K  1 9  |  Z D A R M A

Zápis do mateřských škol

Pietní park pro zvířata

Potřebujeme domov pro seniory?

03_13_Repska17.indd   1

21 2 1

KÁKÁKÁKÁKÁKÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
RRRR OO Č N

O Č NČ NČ N Í KÍ KÍ K  K  K  K  11 9  |

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  Ú N O R  2 0 1 3  |  R O Č N Í K  1 9  |  Z D A R M A

Osudové trojky

Zásady pronájmu obecních bytů

Řepský bál: 23. února

Kontakt na redakci: 234 683 531 (544), 602 228 276, 720 524 688,  

redakce@repy.mepnet.cz. 

Cena plošné inzerce: 1 modul o rozměrech 60 x 33 mm = 700 Kč + 21 % DPH. 
Řádková inzerce: 1 řádek (tj. 60 znaků včetně mezer) = 80 Kč + 21 % DPH. 

Maximální počet řádků: 5 (300 znaků včetně mezer).

Kompletní ceník a objednávka: www.repy.cz, Řepská sedmnáctka.

Po uveřejnění 3 stejných inzerátů za sebou vám čtvrtý otiskneme s 50% slevou! 

Řepská sedmnáctka vychází v nákladu 12 000 výtisků jedenáctkrát ročně. 
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Osudové trojky

Zásady pronájmu obecních bytů

Řepský bál: 23. února

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  D U B E N  2 0 1 3  |  R O Č N Í K  1 9  |  Z D A R M A

Granty MČ Praha 17

Pálení čarodějnic

Rozpočet na tento rok

První občánek 
roku 2013
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SUPER MILÁČKU,
PŘÍŠTĚ ZASE S NIMI!

NABÍDKA POUZE PRO REGION ŘEPY

200 Kč200 Kč
zaváděcí cena  

Zprostředkování STK a emisí

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

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

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

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

Případně zjištěné závady po dohodě odstraníme.

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE:

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

POUZE

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

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

tel.: 235 316 878, 602 526 080
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Znovu otevřena provozovna kadeřnictví 
v ulici Bazovského 1230, Praha 6 – Řepy 

Vám nabízí své služby.
 606 379 780

Pracovní doba: Po – pá 10.00 – 19.00 hod. 
     So dle objednávek

Každá desátá návštěva SLEVA!

Kadeřnictví SOŇA

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ
na míru i s naplněním
(peří, duté vlákno)

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

PSYCHOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY:

Těžké životní situace

Výchovné problémy

Školní problematika

Rodinné terapie 739 021 610

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

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

 235 311 411 
 774 000 092, 774 000 093

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

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

P n
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 201  

v ceně 150 Kč

+

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

SERVIS EUROOKEN 
seřízení, vyčištění 

a promazání dřevěných, 
plastových a hliníkových 

oken a dveří. 
Tel.: 721 220 468

rekonstrukce

stavební firma Hrabánek
Nad Jenečkem 344 

Hostivice, Praha - západ

www.hrabako.cz
hrabanek@hrabako.cz

tel.: 723 894 498

bytového jádra 
koupelen a bytu
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EKO-Kopecký, s. r. o. • Na Chobotě 1344/4, Praha 17-Řepy
Telefon: 242 449 082, 777 151 141

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

Správa nemovitostí, účetnictví, 
vyúčtování služeb

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

ZEDNICKÉ PRÁCE – Jan Zelenka
tel.: 775 98 60 21

Provádíme:
Obklady, dlažby, příčky, zdění, omítání, štukování, 
zdění komínů, fasády, rekonstrukce bytového jádra 
a další zednické práce.
Praha 5 - Stodůlky E-mail: jzeli@seznam.cz

www.zednictvikalina.cz

1+kk, 2+kk, 3+kk 
od 40 do 120 m2

Strojírenská ulice, 
zastávka bus 180,

tramvaje sídl

pavla.chladkova@remax-czech.cz

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Trainer
Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům
Na vybraná krmiva

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma

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

Tel.: 777 236 782
Otevírací doba:

Pondělí–Pátek 10.00–18.00,
Sobota 9.00–12.00

Platí do 10:30 hod. pouze
v restauraci McDonald’s® GalerieButovice 
a v restauraci McDonald’s® Řepy.

1. 5. – 30. 6. 2013

za ZVÝHODNĚNOU 
CENU 69 Kč

Bageta s vajíčkem a slaninou + káva 0,2 l

Začněte den u nás
pořádnou snídaní!

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



INZERCE

32

+ 25 mìsícù

www.klokocka.cz

ZDARMA

Autosalon Klokoèka slaví 25 let

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

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ

PRODEJ. Byt v OV, 2. NP (11), předělán na 4+kk. 
Nová kuchyňská linka, zděné jádro, plovoucí pod-
laha, hezká koupelna, velká předsíň, nové dveře, 
orientace V–Z. Vchod budovy čeká rekonstrukce.

NOVINKA 3+1/L 
ŠIMONOVA UL.

PRODEJ. Byt 2+kk / zasklená lodžie, sklep, OV, 
49 m2, 6. NP (12), zděné jádro, moderní kuchyňská 
linka, plovoucí podlaha, nové dveře, orientace 
oken na západ. Poplatky cca 3 000 Kč.

NOVINKA 2+kk/L
UL. MAKOVSKÉHO 

PRONÁJEM. Zařízený byt v 3. NP, zděné jádro, 
kompletní kuchyně, vestavěná skříň, koberec, 
pračka, lednice, myčka, zasklená lodžie, orienta-
ce na východ, dětské hřiště před domem, MHD.

NOVINKA 3+kk/L
ŠIMONOVA UL.

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

NOVINKA 3+kk/B/2xG
FIALKA II

PRONÁJEM. Byt 2+kk + garáž. stání + balkón + 
komora + sklep 60 m2, novostavba. Plov. podla-
ha, dlažba, kuchyň. linka vč. spotřebičů, orien-
tace jih a západ. Vysoká kvalita a skvělá cena.

NOVINKA 2+kk/G/B
STODŮLKY

PRODEJ. Byt v DV, anuita 0. 5. NP (6),  orient. jih, 
světlý, zachovalý. Umakart. jádro, starší kuch. lin-
ka, lino, žaluzie. Lze koupit kryté garáž. stání před 
domem (DV). Popl. cca 3 000 Kč. Skvělá nabídka.

NOVINKA 2+kk/G
UL. SKUTECKÉHO

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

PRODEJ 4+1/L
VONDROUŠOVA UL.

PRONÁJEM. Byt 2+kk, 44 m2, zděné jádro, čás-
tečně zařízený: postel, gauč, konf. stolek, vesta-
věné skříně v předsíni, nová kuchyně vč. spotře-
bičů, 7. NP. Dům po rekonstr., popl. cca 3 500 Kč.

NOVINKA 2+kk
UL. SKUTECKÉHO

PRODEJ. Nebyt. prostor se samostatným vcho-
dem v domě po rekonstr. Plast. okna, zátěžový 
koberec, plocha 18 m2, lze WC a umyvadlo. Pro-
stor možno užívat jako kancelář. Orientace – jih.

NOVINKA Nebytový prostor
ŠPANIELOVA UL.

KARIÉRA
Přijímáme realitní poradce 
pro oblast Řep. Práce pro všechny.

Staňte se našimi kolegy. 


