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

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

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

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

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

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

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

Kam za kulturou • Kam za kulturou
•Kulturní středisko Průhon
Dopolední pořady pro školy (i pro rodiče s dětmi)
 19. 6.  Pohádky ze zoologické zahrádky: Veselé 

představení o panu doktorovi a zvířátkách, 
která se k němu chodí léčit. Loutkové diva-
délko Hračka. Od 10 hodin, vstupné 40 Kč.

Pořady pro dospělé
 6. 6.  Literární večer k zahájení výstavy: Grafiky 

Karla Benetky, jeho ilustrace ke knížce 
Vráti Ebra „Praha milostná“. Večer uvede 
slavný knihkupec Vráťa Ebr osobně a přivede 
s sebou vzácné hosty – fotografa Jiřího 
Všetečku, sexuologa Radima Uzla, zpěvačku 
Zdenku Lorencovou a další. Od 18.44 hodin, 
vstupné dobrovolné.

 8. 6.  Taneční kavárna pro všechny mladé 
duchem: K tanci i k poslechu zahraje stále 
žádané duo Sparťanka. Od 16 hodin, vstupné 
30 Kč.

 13. 6.  Obraz ze života mého: Máchovské noktur-
no – koncertní hold knížeti českých básníků 
s texty K. H. Máchy – účinkují Štěpán Rak 
a Alfred Strejček. Zazní autobiografický 
milostný příběh Márinka, fragmenty z Má-
chových veršů a z jeho Krkonošské pouti. 
V 19 hodin. Vstupné 80 Kč. 

 27. 6.  Rozloučení se sezónou: Poslední večer před 
prázdninami – dramaturg Lubomír Šterc 
zahraje a zazpívá „Písně, které odvál čas“. 
Zapomenuté, známé i neznámé písničky 30. 
a 40. let doprovodí dobovými souvislostmi 
a historkami. Ohlédnutí s promítáním foto-
grafií z klubových večerů na Průhonu. 
Od 18.44 hodin, vstupné 40 Kč.

Výstava
6.–22. 6. Praha milostná: Karel Benetka – grafika.
Výstava je otevřena všední dny od 10 do 20 hodin.

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

e-mail: ks-pruhon@volny.cz

•Domov sv. Karla Boromejského 
 1. 6.  Konference: Zvládání problémových situ-

ací v péči o seniory (přihlášky na tatana.
klicova@domovrepy.cz). Denní stacionář, 
od 8.30 hodin. 

 3. 6. Dětská pouť: Zahrada Domova, od 14 hodin.

 8. 6. Japonská kaligrafie & housle: Kaligrafie – 
Hiroši Kató, housle – Věra Eretová; zazní 
známé klasické i japonské melodie v podání 
V. Eretové spojené s tvorbou kaligrafie 
japonského mistra. Refektář, od 16 hodin. 

 9. 6. Koncert smíšeného pěveckého sboru: 
Innstranden z Norska (dirigentka Kristin 
Kostopoulos). 
Kostel sv. Rodiny, od 16.30 hodin. 

 10. 6. Houslový koncert: Sayaka Itakura s klavír-
ním doprovodem, slovem provází Pavel Eret 
(zazní J. S. Bach, Ch. W. Gluck, F. Kreisler, 
J. Brahms a M. Ravel). Refektář, od 16 hodin. 

 16. 6. Koncert japonského klavíristy: Hironari 
Wada (zazní L. van Beethoven, Nakajima Tsu-
neo, F. Chopin). Refektář, od 15.30 hodin. 

 22. 6. Flétna a klavír: Závěrečný koncert žáků 
učitelky Z. Hrbkové. Refektář, od 17 hodin. 

 24. 6. Vesna Cáceres: Šanson, lidové písně různých 
národů, swing (zpěv, francouzský akordeón, 
akustická kytara). 
Refektář, od 15.30 hodin.

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

K Šancím 50, Praha 17-Řepy, 
tel. 277 003 564, 774 401 337, www.domovrepy.cz

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

Vážení čtenáři,
i v červnovém čísle zpravodaje najdete spoustu pozvánek na různé akce pořádané v naší městské 
části. Doufejme, že počasí bude jejich návštěvníkům přát a začátek léta nás potěší příjemně tep-
lými dny. Děti budou netrpělivě počítat poslední dny školního roku a jejich rodiče si mohou přečíst 
aktuál ní informace k dění ve škole v Laudově ulici.
Důležitým tématem tohoto vydání je informace o udělení Plakety městské části Praha 17 panu Tomá-
ši Slavatovi. To, že si ocenění opravdu zaslouží, dokazuje i letos na hřišti při ZŠ Jana Wericha, kde 
znovu organizuje Dětskou atletickou ligu. Pozvánku na další soutěžní odpoledne najdete také na 
stránkách časopisu, který právě držíte v rukou.

Za redakční radu vám hezké počtení přeje Martina Vítková

Foto: Z archivu Štěpána Raka

Foto: -akraj-
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krytin na chodbách, 
výměnu dveří a opravu 
osvětlení. 
Škola ze svého rozpoč-
tu na tomto pracovišti 
financuje rozvody in-
ternetu do všech tříd 
prvního stupně. 
Zmíněné akce nás budou 
stát cca 2 miliony Kč.
V průběhu prázdnin 
bude probíhat výměna 
dvou nákladních výtahů 
o nosnosti 500 kg a jed-
noho výtahu o nosnosti 
100 kg v hospodář-
ské části pavilonu A. 
V letošním roce ještě 
plánujeme zpracovat 
průzkum rozvodu top-
ného systému a elek-
troinstalace, který bu-
de podkladem pro pro-
jektovou dokumentaci. Cílem je dosažení energetických úspor. V rámci 
snížení energetické náročnosti objektu je zpracována projektová do-
kumentace na zateplení objektu a sanaci střešního pláště. Stavební 
povolení je zajištěno, k realizaci dojde do dvou let (získání souhlasu 
pro vydání stavebního povolení od Úřadu pro zastupování státu trvalo 
téměř dva roky).
V průběhu dvou let bude zpracována projektová dokumentace na re-
konstrukci sportovišť při budově školy. 
Pozemek kolem školy Laudova – č. parcely 1142/88 k. ú. Řepy je ve 
vlastnictví České republiky. Příslušnost hospodařit s majetkem státu 
má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Městská část 
Praha 17 již od roku 2004 opakovaně a prozatím neúspěšně tento úřad 
žádá o bezúplatný převod pozemku školního hřiště ve veřejném zájmu 
v souladu se zákonem pro potřebu výuky a pro přístavbu zázemí spor-
tovišť k objektu školy. Další investice jsou závislé na převodu tohoto 
pozemku. 
Vážení čtenáři, chtěla bych zdůraznit, že zájmem zastupitelů městské 
části i vedení školy je vytvořit našim dětem co nejlepší podmínky k vý-
uce. Věřím, že žáci i jejich rodiče po návratu z prázdnin uvidí, že jsme 
své cíle splnili.

Bc. Jitka Synková
redakce@repy.mepnet.cz 

Slovo starostky
Vážení čtenáři, 

chtěla bych vás informovat, jak jsme daleko s naším záměrem pro-
najmout část nevyužitých prostor budovy detašovaného pracoviště 
ZŠ genpor. Františka Peřiny v ulici Laudova. 
V dubnu výběrová komise doporučila Radě MČ Praha 17 pronajmout pa-
vilon B2 této školy Taneční konzervatoři Ivo Váni-Psoty v Praze, s. r. o. 
Konzervatoř byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
zařazena do rejstříku škol již v roce 1993. Jde o osmiletou střední od-
bornou školu, která poskytuje ucelené základní vzdělání (1.–4. ročník 
konzervatoře se rovná 6.–9. ročníku ZŠ), dále odborné praktické a teo-
retické středoškolské vzdělání v oboru tanec a vyšší odborné vzdělání 
v oboru taneční pedagogika. Na Taneční konzervatoři Ivo Váni-Psoty 
probíhá výuka podle osvědčené koncepce, navazující na tradice taneč-
ních akademií a škol, které se staly základem celosvětové profesionální 
kultury. 
Třídy pro žáky I. stupně základní školy budou umístěny v pavilonu B1. 
V budově v Laudově ulici bude i nadále sídlit Soukromá střední umělec-
ká škola designu. 
V současné době naše městská část poskytuje škole účelové dotace na 
nátěr střechy, opravu okapů a svodů, zabezpečení oken dětskými pojist-
kami, na nátěry omyvatelných povrchů, částečnou opravu podlahových 

Během prázdnin budou ve škole v Laudově ulici probíhat opravy. Od září 
budou dosud volné prostory pronajaty Taneční konzervatoři Ivo Váni-
-Psoty v Praze, s. r. o.

Kinobus přijede 
opět v červenci!
V červenci zaparkuje kinobus Dopravní-
ho podniku hlavního města Prahy opět 
na pár dnů v Žalanského ulici, na ploše 
před řepskou radnicí.
Můžeme se prý těšit například na filmy 
TACHO a Rodina je základ státu. Přes-
ný program nebyl v době uzávěrky ještě 
znám, a tak sledujte příští vydání Řepské 
sedmnáctky.
Kinobus nabídne zase 200 míst k seze-
ní, bezplatnou půjčovnu dek a možnost 
zakoupení občerstvení. Promítání začne 
vždy po setmění. Vstup bude zdarma!
Více informací: www.dpp.cz/kinobus.
 -red-

Reklama 
pro podnikatele
Soukromé subjekty mají možnost umístit 
reklamu na směrových ukazatelích, které 
jsou rozmístěny na několika místech v naší 
městské části.

Cena za jeden oboustranný ukazatel: 
4 000 Kč/rok. 

V případě zájmu kontaktujte Odbor správy 
obecního majetku Úřadu MČ Praha 17, Ža-
lanského 291/12b, 1. patro, kancelář č. 205 
nebo č. 213. Martina Jarešová

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

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

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

Rada MČ Praha 17 mj.
Schvaluje: 
•  charitativní akci „Řepský jarmark“. Akci po-

řádá CSZS ve spolupráci se Společností pro 
obnovu řepských tradic v sobotu 16. 6. 2012 
na zahradě u CSZS v Bendově ulici, výtěžek 
bude věnován klubům seniorů;

•  odpisový plán příspěvkové organizace CSZS 
na rok 2012;

•  přidělení dotace z Fondu pro podporu zá-
kladních škol ZŠ genpor. Františka Peřiny 
ve výši 144 800 Kč, ZŠ Jana Wericha ve výši 
94 200 Kč;

•  záměr provedení údržbových prací a sta-
vebních úprav objektu sokolovny.

Souhlasí: 
•  s poskytnutím příspěvku na projekt „Kou-

kají na nás správně?“ ve výši 60 000 Kč. Cena 
vyšetření, které bude v mateřských školách 
provádět společnost Prima Vizus, je 150 Kč. 
MČ Praha 17 poskytne na vyšetření každého 
dítěte předškolního věku příspěvek ve výši 
100 Kč (spoluúčast rodičů 50 Kč). Podobné vy-
šetření zraku proběhlo v řepských mateřských 
školách již v roce 2009, tehdy bylo podchyce-
no třináct dětí s různými očními vadami;

•  s využitím programu „Dobré sousedství“ na 
financování rekonstrukce chodníků v horních 
starých Řepích v ulici U Boroviček.

Bere na vědomí: 
•   zprávu odboru správy obecního majetku 

o stavu pohledávek za nájemci a uživateli 
bytů a nebytových prostor spravovaných 
firmou Optimis, s. r. o. ve smyslu Zásad 
vymáhání pohledávek z dlužného nájemného 
za nájemci bytů ve vlastnictví Městské části 
Praha 17 schválených Zastupitelstvem MČ 
Praha 17 dne 2. 11. 2011.

Bc. Eva Vernerová, 
kancelář starostky

Rada městské části schválila uspořádání chari-
tativního jarmarku, který organizují Společnost 
pro obnovu řepských tradic a CSZS 16. 6. na za-
hradě v Bendově ulici (snímek z loňska).

Čarodějnice 2012: Pálení čarodějnic jsme si užili! Tradiční oslavy 30. dubna, v předvečer Filipojakubské noci, se i letos nesly v duchu „hrůzu nahánějícího 
řádění“ čarodějnic i černokněžníků. Na travnatém prostranství před budovou Úřadu městské části Praha 17 se jich sešlo skutečně nespočet. Malí i velcí 
návštěvníci si užívali krásného slunečného počasí, občerstvení i zábavy. Soutěžili, tančili, opékali špekáčky a nakonec přihlíželi zlatému hřebu večera – 
zapálení velké vatry. Více fotografií z akce: www.repy.cz, fotogalerie.  -redo-

Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Velké díky všem!
Chci poděkovat všem, kdo se tento rok podíleli 
na pořádání již tradičních oslav Pálení čaroděj-
nic v naší městské části a také všem sponzorům. 
Díky nim si každý, kdo akci navštívil, mohl užívat 
ničím nerušené zábavné odpoledne i večer po-
sledního dubnového dne. 

Děkuji Sboru dobrovolných hasičů Praha-Řepy, 
Autodopravě Jaroslava Hájka, Mgr. Haně Vesel-
kové a Mgr. Janě Kalinové ze ZŠ genpor. Fr. Pe-
řiny, paní Baňkové a jejím svěřenkyním, Centru 
sociálně zdravotních služeb, restauraci Sokol, 
Vězeňské službě ČR a všem mým spolupracovní-
kům z Městské části Praha 17, kteří letošní Pále-
ní čarodějnic pomáhali organizovat.  Za modero-
vání akce děkuji panu Karlu Janoušovi.

Foto: -akraj- 

Za finanční podporu či věcné dary děkuji fir-
mám Mc Donald‘s, BT-VUSTE, spol. s r. o., Eri-
lens, s. r. o., Pekárna Erika, Pražské služby, a. s., 
ČSOB, Fotomobil, GAW-Net, Botičky u Dráčka, 
Knihkupectví-papírnictví v OVUSu a také měst-
ské policii a Policii ČR. Můj dík patří i řepským 
obchodníkům, kteří pomáhali s propagací této 
akce! Bc. Jitka Synková,

starostka
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Petr Stloukal (44)
•  Zastupitelem je 1. volební období (Sdru-

žení za rozvoj Řep, SPOZ a Suverenita).
•  V Řepích bydlí od roku 1990.
•  Je ženatý, má dvě děti.

Otázky pro zastupitele 
Petra Stloukala
Jaké je vaše zaměstnání?
Mám reklamní agenturu, která se zabývá pod-
porou prodeje, dovozem a potiskem reklamních 
předmětů. 
Vystudoval jsem vysokou vojenskou školu, byl 
jsem vojákem z povolání. Asi nejdůležitější pro 
mne bylo působení v Armádním uměleckém 
souboru. Organizovali jsme tam okolo 
tisíce programů nebo kulturních vy-
stoupení ročně. AUS byl ale pod tla-
kem našich politiků zrušen. Pak jsem 
rok pracoval na Odboru personálního 
marketingu ministerstva obrany. Měl 
jsem na starosti propagaci armády na 
veřejnosti. V roce 1997 jsem z armády 
odešel a začal jsem se reklamě věnovat 
„z druhé strany barikády“.

Jak nahlížíte na kulturní dění v naší 
městské části?
Nikdy jsem se žádné akce, kterou tady 
kulturní středisko organizovalo, nezú-
častnil. Čtu program v Řepské sedm-
náctce, ale asi mne nic nezaujalo. Za-
jímá mne folklór, jezdím s rodinou na 
folklórní festivaly.

Viděla jsem vás na koncertě ABBA 
show v sokolovně!
Akci organizoval Jindra Fritsch, se kte-
rým se známe. Byl bych rád, kdyby se 
mu podařilo přitáhnout do sokolovny 
lidi. Netuším, čím to je, že je o akce 
v sokolovně malý zájem.

Nemůže být problém v cenách vstu-
penek?
Nevím – 190 korun pro jednoho nic 
není, ale když jde na akci čtyřčlenná 
rodina, už je to dost. Slyšel jsem ná-
zory, že člověk tam radši jde do restaurace, kde 
přes okénko koncert stejně uslyší, a těch 190 ko-
run propije. Opravdu nevím. 

Proč jste se rozhodl angažovat v komunální 
politice?
Mým největším motivem bylo, abych se dostal 
k informacím. Když se chci k něčemu vyjádřit, 
nebo věc nějak ovlivnit, tak o tom musím něco 
vědět. 

Co je vaším cílem? 
Zatím se snažím seznamovat s problémy, získá-
vat informace. V současné době bych se chtěl 
více věnovat sportovnímu centru, které by mělo 
být postaveno v ulici Na Chobotě. Jsem přesvěd-
čen, že studie proveditelnosti je „přesný součet 
nepřesných čísel“. Čísla uvedená ve studii jsou 
podle mne velmi nereálná. Zjišťoval jsem si in-

formace u lidí, kteří podobné haly spravují. Na-
příklad jedna z nejmodernějších házenkářských 
hal v republice v Novém Veselí, kde se odehrá-
vají reprezentační utkání, stála 55 milionů ko-
run. Hala v Řepích má stát 98 milionů. To mne 
zaráží. Dalším příkladem je hala na házenou ve 
Žďáru nad Sázavou, která se pronajímá na hodi-

tím umělá konkurence stávající restauraci v ulici 
Na Chobotě, která je zaběhlá a určitě by uměla 
splnit požadavky sportovců.

Další sportoviště ale přece potřebujeme, ne?
Jednoznačně. Strašně bych si přál, aby tu spor-
toviště vzniklo, ale musí to být areál vytvořený 

pro potřeby občanů s účelným vynalo-
žením finančních prostředků. Při tele-
fonátech s provozovateli sportovních 
areálů mně bylo doporučeno, že eko-
nomicky výhodný by byl aquapark s ba-
zénem venkovním i vnitřním, aby šel 
provozovat celoročně. Ten by uspokojil 
i občany, kteří nejsou aktivními spor-
tovci. Sportoviště by mělo zcela určitě 
vznikat za účasti zástupců jednotlivých 
sportů, aby splnilo jejich požadavky 
a potřeby. 

Bydlíte v Mrkvičkově ulici. Budete si 
tam kupovat byt?
Armáda nám odprodej nabídla. V tuhle 
chvíli platíme nájem s poplatky 14 000 
měsíčně, už je to neúnosné. To je hlav-
ní motiv, proč si tu lidé chtějí byty 
koupit. Třípokojový byt tu vyjde cca 
na 1 200 000 Kč – pro toho, kdo ho za-
platí hotově. Úvěr koupi bytu prodraží 
o dalších cca 500 000 Kč. Ve vztahu 
k obecnímu úřadu je nejdůležitější, aby 
pozemky v okolí domů byly co nejdříve 
převedeny na obec.

Jak byste vyřešil problémy s parková-
ním v téhle lokalitě?
Možností je v prostoru vedle hotelu 
vybudovat podzemní a nadzemní stání. 
To by řešilo situaci.

Takové parkování samozřejmě nebude zadar-
mo, o investici do výstavby nemluvě. 
Rozšířit parkovací plochy bez velkých nákladů by 
šlo například na širokých chodnících v zatáčce 
Mrkvičkovy ulice. Šlo by tam vybudovat nájezdy 
na chodník a šikmá stání – tak by mohlo vznik-
nout dalších deset parkovacích míst. 

Budete to iniciovat?
To mohu. I když už asi před pěti lety jsem úřad 
na tuhle možnost upozornil. Další parkoviště by 
mohlo vzniknout místo hřiště naproti hotelu. 
Tam bývalo hřiště na fotbálek. Pak tam byly in-
stalované koše na basketbal, ale povrch pro něj 
vhodný není. A tak tam nikdo nesportuje. Nevím 
ale, zda je tenhle nápad realizovatelný.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Foto: -akraj-

nu za 1 200 Kč, stejně jako se to plánuje v Ře-
pích. O provoz haly se starají čtyři zaměstnanci, 
a přestože je plně vytížená (12 hodin denně), 
město doplácí na její provoz 100 000 Kč měsíč-
ně. Studie proveditelnosti u řepských hal počítá 
se sedmi zaměstnanci a při obsazenosti 8 hodin 
denně vykazuje zisk ve studii okolo 120 tisíc 
korun měsíčně. Mám věřit studii, nebo realitě? 
Předpokládá se, že tréninková jednotka v dél-
ce 90 minut by měla stát 1 800 Kč – trénuje se 
třikrát týdně, je to tedy zhruba 280 000 korun 
ročně. Chtěl bych vidět oddíl v Řepích, který za 
to tyhle peníze dá. Součástí centra by měla být 
ubytovna hotelového typu – studie proveditel-
nosti počítá s platbou za jeden dvoulůžkový po-
koj 1 000 až 1 200 korun. Neumím si představit, 
že přijede oddíl dětí na zápasy nebo soustředění 
a zaplatí to. Také si myslím, že plánovaná restau-
race se 150 místy není dobrý nápad. Vytvoří se 
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Kde budou kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány vždy 
od čtvrtka mezi 6. a 14. hodinou do doby, než se vy-
čerpá kvóta 6 ks VOK na jedno stanoviště. Poté bude svoz ukončen. 
Není tedy zaručeno, že kontejnery budou stát na místě až do soboty.
•  Křižovatka ul. K Trninám a Laudova – parkoviště: 28. 6.
•  Parkoviště u prodejny Bílý beránek – ul. Šímova: 21. 6.
•  Parkoviště v ul. Drahoňovského: 14. 6. -redo-

Podpoříme hlavně sport
Dotaz: Kdy bude městská část rozdělovat finance získané z hazardu?

Tazatel má zřejmě na mysli rozdělování části finančních prostředků z od-
vodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů na území Městské 
části Praha 17 za rok 2011.
Každoročně z těchto peněz podporujeme činnost sportovních oddílů, po-
řádání sportovních akcí a dalších společenských aktivit, které občanům 
Řep nabízejí zajímavé možnosti trávení volného času. V květnu rozdělení 
financí projednala rada městské části a v červnu bude tento návrh na pro-
gramu jednání  zastupitelstva. 
Částka, kterou budeme letos rozdělovat, se bohužel opět zmenšila. Trž-
by z výherních hracích přístrojů se nadále přesouvaly na interaktivní vi-
deo-terminály a výtěžek z těchto přístrojů plynul ministerstvu financí. 
Abychom nemuseli krátit již tak klesající objem prostředků, vyjmuli jsme 
prozatím ze žádostí naše příspěvkové organizace, neboť ty jsou financo-
vány přímo z našeho rozpočtu a nejsou tudíž bezprostředně závislé na da-
rech tak, jako neziskový sektor. Zásluhou tohoto rozhodnutí budeme moci 
podpořit volnočasové a sportovní aktivity v Řepích stejnou částkou jako 
v minulosti. Zejména se snažíme podpořit sportovní oddíly, neboť ty se 
cítí po změně rozdělování prostředků na sport nejvíce ohroženy. Myslím, 
že se o svoji budoucnost nemusejí obávat, neboť podpora sportu v Řepích 
má stoupající tendenci. V roce 2010 jsme darovali na sport 470 tisíc Kč, 
v roce 2011 to bylo 514 tisíc Kč a letos je navrženo 559 tisíc korun.
Vzhledem ke změně zdanění hazardu a způsobu rozdělování těchto daní 
věřím, že budeme moci sport v Řepích ještě více podpořit. V průběhu roku 
bychom měli získat dodatečné finanční prostředky, které dříve plynuly mi-
nisterstvu financí, nebo je loterijní firmy přímo darovaly na veřejně pro-
spěšné účely. Tak jako u každé novinky se teprve vše za pochodu dolaďuje 
a nastavují se nové mechanizmy zdanění hazardu. Loterijní firmy měly 
v dubnu odvést zálohy na daň za první čtvrtletí a my nyní čekáme, kdy tyto 
prostředky doputují na magistrát a z něho následně na naši městskou část. 
Jakmile tyto finance obdržíme a budeme znát konkrétní podíl připadající 
naší městské části, plánujeme vyhlásit „druhé dotační kolo“ a finance ob-
držené za první pololetí letošního roku na podzim rozdělit mezi neziskové 
organizace v Řepích. 
Chtěli bychom vyjít vstříc hlavně sportovcům, kteří čekají, že se novým 
zdaněním hazardu a distribucí těchto daní podaří nahradit finance, kte-
ré již z hazardu nedostávají. Předpokládám ovšem, že nepřijdou zkrátka 
ani ostatní organizace, neboť z této dodatečné částky podpoříme i další 
volnočasové aktivity v Řepích a vybrané projekty našich základních a ma-
teřských škol.
Výše uvedená myšlenka o podzimním rozdělení dotací je ovšem optimis-
tická varianta, neboť Rada hl. m. Prahy si pohrává s myšlenkou ponechat 
si navýšení příjmů z loterií a použít tyto finance ve svém magistrátním 
rozpočtu. Pokud by magistrát skutečně zadržel finance vybrané v jednot-
livých městských částech, byla by to velmi špatná zpráva nejen pro ně, ale 
i pro jejich sportovní oddíly a další neziskové organizace. Pokud by přece 
jenom magistrát uvolnil část těchto peněz pro sport, finance by zřejmě 
skončily ve sportovních svazech a na jednotlivé oddíly by se nedostalo.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Opravené chodníky na Bílé Hoře
Reaguji na tip čtenářky, který byl zveřejněn v dubnové Řepské sedmnáct-
ce: Pisatelka upozorňuje na neosvětlenou neopravenou cestu – za deště 
plnou kaluží – vedoucí z ulice Čistovická směrem ke konečné tramvají na 
Bílé Hoře a doporučuje její opravu.
Cesta, kterou autorka zmiňuje, však není ve vlastnictví Městské části Pra-
ha 17. Proto před časem nechala městská část vybudovat nové chodníky 
v uličce K Motolu a v Čistovické – právě proto, aby se občané dostali na 
Bílou Horu pohodlně „suchou nohou“.
Nedalo mi to a obě trasy jsem si změřil. Neudržovaná cesta („po přeponě“) 
je o cca 40 metrů kratší než druhá trasa („po odvěsnách“) po opraveném 
chodníku s osvětlením. Kdo tedy ráno pospíchá na tramvaj, musí si asi 
o 30 vteřin přivstat...
V této souvislosti bych chtěl dodat, že se v dohledné době budou budovat 
nové chodníky také v ulici U Boroviček.

Martin Marek, místostarosta 

Další stromky vysazeny: V květnovém čísle zpravodaje se starostka 
Bc. Jitka Synková zmínila o nutnosti pokácení několika stromků při 
budování nových parkovacích míst. Přislíbila vysázení stromků nových. 
První z dvaceti boroviček pomáhala sázet, spolu s místostarostou 
Martinem Markem, 26. dubna při ulici Šímova. -redo-

Foto: -redo-

Po novém chodníku dojdete na Bílou Horu pohodlně.

Foto: Martin MarekFoto: P. Tomek
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Bedýnkujete?
Dotaz: Existuje zde v Řepích nějaká skupina zabývající se tzv. bedýnková-
ním? Tento způsob získávání potravin je stále populárnější, přesto se o něm 
příliš nemluví.  Kateřina Semerádová

Nemáme žádné informace o tom, že by někdo v Řepích tímto způsobem 
nakupoval. 
Co je to vlastně bedýnkování? Jde o systém získávání potravin a dalších 
přírodních výrobků, obvykle v biokvalitě, při němž odpadá prostředník – 
nakupuje se přímo od prvovýrobce. Kdo chce získat čerstvé, sezónní a čes-
ké potraviny, může se informovat například na následujících adresách: 
www.bedynky.cz, www.bio-bedynky.cz, www.nalok.cz. Po domluvě se pře-
pravky s nákupem jednou za sedm či čtrnáct dní vyzvedávají u farmáře 
nebo na dohodnutém místě. Platí se předem či při předání, někdy se vý-
robky mohou směňovat nebo odpracovávat. Obsah nákupu je pro odběra-
tele vždy překvapením, protože předem netuší, jakou zeleninu či ovoce mu 
farmář nadělí. To se liší dle kvality a kvantity úrody, ročního období a po-
dobně. Někoho tento fakt odradí, jiný rád podpoří tuzemské zemědělce. 
Pokud byste se chtěli podělit o zkušenosti s tímto fenoménem, napište 
nám na: redakce@repy.mepnet.cz. -redo-

Rozhovor s akustikem
Chci poděkovat za moc zajímavý rozhovor s odborníkem na měření hlukové 
zátěže a přiloženou tabulku s hlukovými normami pro denní a noční provoz 
letadel v květnové Řepské sedmnáctce. 
V této souvislosti bych vás chtěl požádat o uveřejnění stejné tabulky s vý-
sledky měření  hlukové zátěže v době opravy letové dráhy, protože jak uve-
řejnil deník „Právo“, má v době opravy letové dráhy hluk narůstat.Obyva-
tele naší městské části by tyto údaje jistě zajímaly.

Josef Maršík

Díky knihovnicím!
Ráda čtu časopis o dění v naší obci. I já chci přispět svou troškou do mlý-
na. 
Léta chodím do místní knihovny. Život bez knih si neumím vůbec před-
stavit. Proto se do knihovny vždycky těším. Její pracovnice jsou pokaždé 
ochotné, vstřícné a mají přehled. Stačí se o žádaném titulu zmínit a ochot-
ně mi ho pomohou vyhledat, doporučí nové knihy. V dětském oddělení je 
tomu také tak. Když už jste knihu četli, upozorní vás, kdy jste ji měli půjče-
nou. Proto ji nenosíte sem a tam. 
Přála bych našim knihovnicím více peněz na nové knihy a aby jim ochota 
a úsměv nezmizely.

V. Zvoníčková

Umíme ještě česky? I na takovéhle reklamní poutače můžete v Řepích 
narazit. Najdete chyby? 

Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

Dveře mají zabezpečeny
v souladu s legislativou
V květnovém vydání Řepské sedmnáctky jsme vás v článku „Vchodové dve-
ře: bezpečí a legislativa“ informovali o problematice zabezpečení vchodo-
vých dveří. K textu jsme přiložili ilustrační fotografii, která byla pořízena 
v Laudově ulici 1025–1027. 
Na článek zareagoval pan Stejskal, člen SVJ Laudova 1025–1027, s podo-
tknutím, že vchod na snímku je samozřejmě zabezpečen v souladu s legis-
lativou. Za případné nejasnosti, které zapříčinilo zveřejnění fotografie 
bez upřesňujícího popisku, se obyvatelům domu omlouváme! -red-

Foto: -buri-
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Pořád jsou to lidé
Vážení čtenáři, v březnovém vydání zpravoda-
je jsme zveřejnili článek „Pořád jsou to lidé“, 
jehož pisatel v reakci na únorové mrazy přišel 
s úvahou o zřízení azylového centra pro bezdo-
movce v Řepích. Obrátili jsme se na vás s ná-
sledujícím dotazem: „Mají se řepští zastupi-
telé zasadit o zřízení azylového místa pro lidi 
bez domova v naší městské části, anebo ne?“ 
Děkujeme vám za vaše reakce! Z dopisů vyjí-
máme: 

...Podívám se z jednoho okna a vidím bezdomov-
ce, jak visí z kontejneru a vybírá tříděný i netří-
děný odpad. Podívám se na druhou stranu domu 
a vidím to samé. Nastoupím do tramvaje – kdo 
tam také je? Špinaví, opilí bezdomovci. Myslím 
si, že každý se má chovat tak, aby neobtěžoval 
druhé lidi.  Jitka P.

Vám nevadí, že tito lidé generují nepořádek na 
všech myslitelných i nemyslitelných místech 
a v lepším případě za úklid „pouze“ zaplatí-
me prostřednictvím našich daní? Mně to vadí. 
Nevím, proč se tito lidé do této situace dostali 
a nemohu to tudíž posoudit. Co ale vidím a co 
posoudit mohu, je jejich chování ve společnos-
ti a vliv na ostatní spoluobčany. Nevidím proto 
jediný důvod, proč by jim měla naše městská 
část jakýmkoliv způsobem vycházet vstříc. Už 
teď musí naše SVJ vynaložit nemalé prostředky 

Otázky pro místostarostku
Ing. Marii Vaicovou
Ve vaší kompetenci je sociální problematika. 
Víte, kolik je u nás bezdomovců?
V naší lokalitě se v současné době nachází více 
než 20 bezdomovců. V Praze je okolo 4 000 osob 
bez domova. Kapacity všech služeb pro osoby 
bez domova a osoby ohrožené bezdomovectvím 
jsou v Praze nedostačující, lokalizace služeb je 
nerovnoměrná a často převažují služby „velko-
kapacitní“, které vyvolávají konfliktní situace 
v místech jejich sídel. Zdravotní stav bezdomov-
ců je vzhledem k jejich způsobu života většinou 
velmi špatný. Vzhledem k rozvírajícím se sociál-
ním nůžkám při současné životní úrovni a kle-
sající podpoře finančních prostředků ze strany 
státu se stav těchto osob zřetelně zhoršuje.
V naší republice není žádný zákon, který by se za-
měřil na řešení problematiky bezdomovectví, řeší 
jen poskytování sociálních služeb, finanční pod-
poru a pomoc. Striktně stanovené podmínky o ja-
kékoli možné finanční podpoře jsou však zásadně 
v rozporu s možnostmi a schopnostmi bezdomov-
ců. Takže většina těchto osob na dávky nedosa-
huje, rovněž tak na standardní zdravotní péči. 

Můžeme bezdomovcům nějak pomoci?
V zimním období Městská část Praha 17 zastou-
pená odborem sociálních věcí spolupracuje 
s městskou policií za účelem nejaktuálnější po-
moci bezdomovcům. Tito občané jsou přiváděni 

na výměnu vchodových dveří, protože ty staré 
se daly lehce vypáčit. Často se nám stávalo, že 
takovýto rádoby nocležník po sobě zanechal jak 
svůj „pelíšek“, tak občas i různé exkrementy, 
které rozhodně bydlení nezpříjemňují. Rozhod-
ně nesouhlasím s výstavbou jakékoli haly na 
území naší MČ. Naopak bych se přimlouval za 
nějaké nástroje, které by je z Řep vytlačovaly 
(zákaz pití alkoholu na veřejnosti apod). 

p. Volek

...Připomínám, že naši zastupitelé jsou tady od 
toho, aby se starali o naše občany trvale žijící 
v Řepích. Nepřeji si, aby zastupitelé platili měst-
ské peníze na bezdomovce, kteří zde vlastně tr-
vale nebydlí. Radím, abyste si bezdomovce uby-
toval na svůj vlastní pozemek, ve vlastním domě, 
tak, aby neobtěžovali ostatní sousedy, bydlící 
vedle vás. A zaplaťte náklady ze svého. Nepřesou-
vejte tento problém s bezdomovci na naše zastu-
pitele. Na otázku redakce, zda se mají zastupite-
lé zasadit o zřízení azylového domu pro lidi bez 
domova, anebo ne, kategoricky odpovídám NE!

František A. 

Jak vyskočit z kolotoče
Především souhlasím s pisatelem, že i bezdo-
movci jsou lidé a že nevíme, jak se do bezútěš-
né situace dostali. Jistě, spousta z nich nechce 
pracovat, nadměrně požívá alkohol atd. Nicmé-
ně věřím, že jsou mezi nimi i tací, kteří by rádi 

pracovali. Jenže už jsou v kolotoči, ze kterého 
se těžko vyskakuje: Ztráta střechy nad hlavou – 
nemožnost řádné hygieny – nevzhledný zevněj-
šek – nulové finanční prostředky...
Málokterý zaměstnavatel takto vypadajícího 
a zapáchajícího člověka přijme do práce, a tak se 
bezdomovec v tomto kolotoči točí dál. A když má 
člověk hlad a nemůže si peníze řádně vydělat, 
tak se hrabe v odpadcích, žebrá, anebo krade.
Řešení není: „My je tu nechceme, ať jdou jinam!“ 
Kam? Do Motola? Do Stodůlek? Tam zase místní 
řeknou: „My je tu nechceme, ať jdou třeba do 
Řep!“ Nebo na Měsíc? Bezdomovectví a žebrota 
je (bohužel) součást svobodné společnosti a ni-
kde a nikdy se zcela nevyřeší. 
Nejsem pro, aby se jim něco dávalo a nic se za 
to nechtělo. Společnost může nabídnout bezdo-
movcům nekvalifikovanou práci. Mám na mysli 
úklid chodníků a travnatých ploch, v zimě odklí-
zení sněhu. Takový brigádník by dostal finanční 
odměnu (která by byla nižší, než za jakou by ji 
vykonala řádná firma) hned po skončení pra-
covního dne. Odměna by zčásti mohla být ve 
formě jídla. Těmto lidem, kteří by projevili zá-
jem se o sebe začít starat, bychom mohli třeba 
i umožnit vykoupání, získání čistého ošacení 
a snad i (alespoň v zimě) jednoduchou střechu 
nad hlavou.
Každý se v životě může dostat do problémů, kaž-
dý může udělat chybu. Jsme-li lidé, měli bychom 
těmto lidem nabídnout pomocnou ruku! 

Jan Bösser

na náš sociální odbor, který pomáhá s ubytová-
ním i s mimořádnými dávkami okamžité pomoci 
na zaplacení ubytoven pro překlenutí krizové si-
tuace. Přestože jsou osobám bez přístřeší známy 
formy ubytování, nechtějí je využívat. Vyhledá-
vají je pouze v krajních případech, a to při ex-
trémních výkyvech počasí v zimním období.
Městská část Praha 17 se zaměřuje na předchá-
zení ztráty domova u ohrožených domácností, 
zejména u rodin s dětmi. Sociální pracovníci pro-
věřují situaci ohrožených domácností. Problémy 
s finančními prostředky při placení nájmů řeší 
splátkovými kalendáři s přijatelnou výší splátek, 
která ohroženým domácnostem vyhovuje. Ved-
le toho jsou mladým rodinám s dětmi nabízeny 
startovací byty, seniorům tzv. ústupové bydlení 
a zároveň je hledán pozemek pro výstavbu do-
mova pro seniory se zvláštním režimem i domo-
va pro seniory.

Jak nahlížíte na návrh zřídit tu azyl pro bez-
domovce?
Městská část se primární prevencí zaměřuje na 
předcházení ztráty bydlení, a to nejen u ohrože-
ných domácností. Vzhledem k tomu, že MČ Pra-
ha 17 nevlastní žádný pozemek, nemá možnost 
postavit se za vybudování azylového domu, pří-
padně domu na půl cesty či malometrážních bytů 
pro mladá manželství. S tím souvisí i možnost 
výstavby noclehárny pro naše bezdomovce...
Je třeba pracovat systematicky. Důležité je 
vytvořit podmínky pro vypracování koncepce 
a strategického plánu pro oblast bezdomovec-

tví, který bude kompatibilní s plánem rozvoje 
sociálních služeb na území hl. m. Prahy – za 
spolupráce úřadů městských částí s orgány Ma-
gistrátu hl. m. Praha. To vše souvisí s objemem 
finančních prostředků. Je proto důležité, aby 
hl. m. Praha aktivně uplatnilo svou legislativní 
iniciativu v problematice bezdomovectví, koor-
dinovalo svůj postup s příslušnými ministerstvy 
(ministerstvem práce a sociálních věcí, zdra-
votnictví a ministerstvem pro místní rozvoj), 
s legislativní radou vlády a s pražskými poslanci 
a senátory. 
Bez promyšleného rozvoje a uskutečňování kon-
cepce se roztočí spirála zhoršování situace v bez-
domovectví v Praze. Z toho vyplývá, že Městská 
část Praha 17 může řešit otázku bezdomovectví 
jen ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Praha.
 -red-

Foto: -akraj-
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Vydařená oslava: U příležitosti Svátku matek se uskutečnilo v neděli 13. května zábavné odpoledne pro členky a členy řepských seniorských klubů. 
Akci, která se tentokrát konala v sokolovně, pořádala již tradičně Městská část Praha 17 spolu s Centrem sociálně zdravotních služeb. Nechyběly květiny, 
občerstvení, víno ani hudba. Duo Vitamín, snad věrno svému názvu, vyprovokovalo k tanci a zpěvu většinu přítomných, k mikrofonu se postavila dokon-
ce i místostarostka Ing. Marie Vaicová (na druhém snímku vlevo). Více foto: www.repy.cz. -red-

Senioři v Řepích 
žijí naplno!
Po dlouhém odmlčení chceme občany Řep opět 
seznámit s činností Klubu důchodců (součást 
Svazu důchodců České republiky), který zde 
existuje již 25 let. Klub má kolem padesáti 
členů a jeho činnost je velmi pestrá. 
Scházíme se v Kulturním středisku Průhon kaž-
dou středu v 9 hodin, rozcházíme se obvykle ko-
lem dvanácté. Besedujeme u kávy a vždy máme 
zajímavý program, o který se stará naše před-
sedkyně Jana Tvrdková.
V uplynulém čtvrtletí nám přišly zazpívat a za-
tančit děti ze ZŠ genpor. Františka Peřiny pod 
vedením učitelky Jany Kalinové. Členové měst-
ské policie přednášeli o ochraně a bezpečí se-
niorů v bytě i na ulici. Při oslavách významných 
dnů, jako je MDŽ, Svátek matek, svátek seniorů 
nám chodí zahrát naše oblíbená Sparťanka.
Členky klubu pomáhají při různých akcích Domo-
va sv. Karla Boromejského a Sdružení pro obno-
vu řepských tradic. Některé z nás se zúčastňují 
v Centru sociálně zdravotních služeb výuky na 
počítači, rehabilitačního cvičení, plavání atd. 
V neposlední řadě organizujeme pro své členy 
výlety a vycházky do okolí Prahy. Několik našich 
členek pomáhalo učitelce Ivetě Javůrkové v ZŠ 

Podvodníci používají různé druhy záminek, 
aby z důvěřivých osob pokročilejšího věku vy-
lákali finanční prostředky. 
Snaží se vetřít do obydlí svých potenciálních 
obětí a pak je okradou. Často podvodníci kon-
taktují seniory telefonicky. Tvrdí, že jsou ka-
marádem rodinného příslušníka – vnuka atd., 
požádají o finanční prostředky, které jejich pří-
buzný nutně potřebuje na výhodnou koupi (např. 

Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Jana Wericha v hodinách ručních prací a vaření. 
V tomto roce chceme ještě více obohatit náš ak-
tivní život o bowling, návštěvy kulturních před-
stavení a plánujeme i několik celodenních výletů 
do okolí Prahy.
Toto vše si organizujeme sami. Když seženeme 
kontakt na zajímavého přednášejícího, tak si vše 
zařídíme. Jelikož se musíme přizpůsobit časo-
vým možnostem přednášejících, nemůžeme nic 
dopředu oznamovat v Řepské sedmnáctce. Proto 
se může zdát, že nic neděláme – pravý opak je 
ale pravdou! Organizujeme těchto akcí hodně 
a plně si je užíváme.
Jsme také rádi, že do našeho klubu chodí ředitel 
Centra sociálně zdravotních služeb PhDr. Jin-
dřich Kadlec, Mgr. Monika Čermáková a Jana 
Štěpánková. Hlavně pak rádi vítáme místosta-
rostku naší městské části Ing. Marii Vaicovou, 
která žádné naše pozvání neodmítne, a proto je 
vždy naším milým hostem. 
Nejbližší námi organizované akce jsou například 
návštěva vystoupení Vladimíra Hrona – 1. 6. 
v Divadle U hasičů nebo 16. 6. účast na tradič-
ním Jarmarku, který se koná od 14 hodin v za-
hradě CSZS. 
Pro podrobnější informace nás navštivte na 
některé ze schůzek, kde jste srdečně vítáni.

Za spokojené seniory
Miluše Kočová a František Srp

Klub aktivního stáří 
Setkání seniorů Klubu aktivního stáří probíhají 
každé pondělí od 16 hodin v Kulturáčku na Bílé 
Hoře (ul. Ke Kulturnímu domu). Vstup je zdarma.
Program klubu v červnu: 
4. 6. – Posezení s hudbou, 11. 6. – Zooterapie, 
18. 6. – Promítání fotografií z výletu, 25. 6. – 
Rozloučení před prázdninami. -red-

Mají už vaše děti 
cestovní pas?
Upozorňujeme rodiče, kteří mají ve svém 
cestovním dokladu zapsané děti, že plat-
nost těchto zápisů končí dne 26. 6. 2012. 
Tím však nekončí platnost tohoto cestovní-
ho dokladu, platnost je uvedena na první 
straně pasu. 
Pokud rodiče budou chtít, aby jejich děti 
vycestovaly za hranice ČR, musejí mít děti 
vlastní cestovní pas. Děti nemohou cesto-
vat do zahraničí na zápis v občanském prů-
kazu rodičů!
Podrobné informace získáte na tel.: 
234 683 512 a 235 301 808.

Iva Balážová, odbor občansko správní 

motorového vozidla). Další lstí, kterou podvod-
níci používají, je například „výhodná“ výměna 
radiátorů či koupelnového vybavení, odečet 
plynu, elektřiny, vody... Pachatelé seniora po-
žádají o rozměnění bankovky, aby zjistili místo 
a způsob uložení peněz. Poté seniora odlákají do 
jiné místnosti. V této souvislosti varujeme před 
vpouštěním cizích lidí do bytu! Všichni pracovní-
ci různých energetických společností by se měli 

prokázat průkazem s fotografií a jejich návštěva 
je ověřitelná u společnosti, kterou zastupují.
Touto cestou také žádáme občany, kteří mají 
příbuzné v pokročilejším věku, aby je informo-
vali o shora uvedených podvodných praktikách 
a upozornili je, aby cizím lidem nepředávali fi-
nanční hotovost a ani je nevpouštěli do bytu.
Žádáme občany, aby se při jakémkoliv pode-
zření na podobné podvodné jednání obrátili 
na linku 158.

pprap. Bc. Jan Daněk, 
Policie ČR 

Doplácejí na svou důvěřivost
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Tomáš Slavata (31)
•  V Řepích bydlí od roku 1991. 
•  V roce 2001 se mu podařilo získat do pěstounské péče své dva synov-

ce, žijící do té doby v dětském domově.
•  Profesionální sportovec-triatlonista, trenér atletiky.
•  Inicioval a organizuje dlouhodobou soutěž pro žáky řepských základ-

ních škol „Dětská atletická liga“.
•  Při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici vloni založil atletický oddíl. 

Bude se podílet na vedení třídy se sportovním zaměřením, která bude 
v této škole otevřena od příštího školního roku.

•  Prostřednictvím projektu Albert triatlon tour podporuje sportovní 
aktivity dětí z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin – 
pořádá pro ně cyklistické závody, shání sponzory.

•  Od Mezinárodního olympijského výboru obdržel 29. března 2012 cenu 
„Sport a společenská odpovědnost“. Ocenění převzal během slavnost-
ního vyhlášení cen Českého klubu fair play za rok 2011.

Takové si musíme hýčkat!
Triatlonistovi Tomáši Slavatovi byla 2. května 2012 na řepské radnici 
udělena Čestná plaketa Městské části Praha 17.

Radní městské části se tak rozhodli vyjádřit uznání mladému sportovci, 
jehož osobní i sportovní život a angažovanost v oblasti šíření myšlenky 
fair play je příkladem nejen pro obyvatele Řep. Zároveň tak ocenili také 
aktivity Tomáše Slavaty, jejichž cílem je podpora dětí z dětských domovů 
i sociálně znevýhodněných rodin a jejich integrace do společnosti.
Plaketu předávala starostka Bc. Jitka Synková, která mimo jiné uvedla: 
„Myslím, že mohu bez nadsázky říci, že jsme na pana Tomáše Slavatu 

hrdí! Zvláště v dnešní době jde o snahu, které si cení všichni čestní lidé 
nejen v Řepích, ale v celé naší zemi!“ Zastupitel MUDr. Antoine Katra 
starostku doplnil slovy: „Takové lidi si musíme hýčkat!“
Generální sekretář Českého olympijského výboru JUDr. Petr Hrubec se 
při této příležitosti vyjádřil následovně: „Mám opravdu velkou radost 
a myslím si, že život i skutky Tomáše Slavaty mohou být nám všem velkým 
vzorem.“ 
Rozhovor s čerstvým držitelem čestné plakety si můžete přečíst na pro-
tější straně. -red-

Pozn. red.: Ve zpravodaji jsme rozhovor s Tomášem Slavatou zveřejnili již 
v lednu 2010 – www.repy.cz, archiv Řepské sedmnáctky.

Další šance pro atlety
Ve středu 13. června proběhne na hřišti při ZŠ Jana Wericha ve Španie-
lově ulici další soutěžní odpoledne Dětské atletické ligy 2012! 

Tentokrát jsou v plánu sprinty a překážky. Prezence je od 15 do 15.40 ho-
din, zahájení v 16 hodin. Soutěž je určena pro atlety s rokem narození 
1996 až 2005, mohou však závodit i děti mladší. Účast ve všech disciplí-
nách není podmínkou.
Doprovodný program: skákací hrad, nafukovací prolézačky, občerstvení. 
Při závěrečném vyhlašování výsledků celé série se bude opět losovat o dvě 
kola značky Author!
Další soutěže budou následovat v září: 5. 9. – víceboj, 10. 9. – vrhy, 
štafety a slavnostní vyhlášení výsledků celé série.
Pod záštitou Městské části Praha 17, ve spolupráci se ZŠ Jana Wericha 
i Atle tikou Tábor akci organizuje triatlonista Tomáš Slavata.
 -red- Nejmladší atleti po startu běhu na 250 metrů (květen 2012).

Foto: -akraj-

Kdo obdržel plaketu
Čestnou plaketou městské části byli doposud 
oceněni:

2001:  Lubomír Spálenka – za dlouholetou práci 
ve Sboru dobrovolných hasičů Čech, Mo-
ravy, Slezska a také v SDH Praha-Řepy;
Tomáš Dvořák – za vzornou reprezentaci 
České republiky.

2002:  manželé Věra a František Matějovští – 
u příležitosti zlaté svatby (50 let společné-
ho života); Anna Peřinová – za celoživot-
ní obětavost, statečnost a pevný postoj; 
sbory dobrovolných hasičů Suchdol, 
Lysolaje, Nebušice, Zličín, Stodůlky, Tře-

bonice, Řeporyje a Stachy – za obětavou 
práci při srpnové povodni v hl. m. Praze.

2004:  Miloslav Loos – u příležitosti 90. naroze-
nin (cyklista, vzorně reprezentoval naši 
zemi na OH 1936 v Berlíně).

2006:  Mgr. Jarmila Holá-Pavlišová – za dlou-
hodobou osobní péči o manžele Annu 
a Františka Peřinovy.

2008:  manželé Růžena a Bořivoj Kybicovi – 
u příležitosti diamantové svatby (60 let 
společného života).

2012:  Tomáš Slavata – za aktivní šíření myšlen-
ky fair play a podporu sportovních aktivit 
dětí z MČ Praha 17 i dětí z dětských domo-
vů a sociálně znevýhodněných rodin.

-red- Foto: -akraj-

Foto: -akraj-
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S jakými pocity jste cenu od Mezinárodního 
olympijského výboru přebíral?
Přiznám, že jsem byl hodně dojatej. V tu chvíli 
mi patřil celej svět. Cena mi dokazuje, že to, co 
dělám, má smysl. 

V roce 2001 se vám podařilo získat z dětského 
domova do vlastní péče dva synovce. Tenkrát 
jste přišel s nápadem podporovat děti z dět-
ských domovů?
Napadlo mne to někdy v roce 2004, kdy byl zve-
řejněn rozhovor v časopise Žena a život, který 
popisoval můj příběh a sportovní kariéru. Tehdy 
byl také vysílán dokument v České televizi Táta 
jako máma o mužích, kteří fungují také jako 
matky. Začalo mi psát hodně lidí, hlavně ženy 
samoživitelky. Tenkrát jsem byl často v kontak-
tu s Martinem Lněničkou, ředitelem dětského 
domova v Dolních Počernicích. Pomáhal jsem 
mu na sportovních akcích, přivedl tam známé 
sportovce. Ale v té době už jsem právě vychová-
val kluky, nebylo tolik času. Jak se o mne začala 
více zajímat veřejnost, uvědomil jsem si, že se mi 
„zadařilo“ a že jsem schopnej podporu předávat 
dál. Začal jsem hledat způsob, jak pomoci dě-
tem, které jsou v obdobné situaci. Pořádal jsem 
pro ně tréninkové kempy. Jako trenér v Dukle 
Praha jsem se snažil podchytit děti, o kterých 
jsem věděl, že nejsou z ideální rodiny. 

V dubnu jste absolvoval závod „ironman“ v Již-
ní Africe v Port Elizabeth. Jak jste si vedl?
Byl to jeden z nejtěžších závodů ve světě – je 
to 3,8 km plavání, 180 km jízdy na kole a běh 
o délce 42 km. Už po předpovědi počasí mi bylo 
jasné, že plavecká část bude komplikovaná. Měl 
foukat vítr o rychlosti 70 km/hod. a mělo pršet. 
Věděl jsem, že to bude boj o to, abych závod vů-
bec dokončil. Moře bylo rozbouřené, měl jsem 
problém při nadechnutí, vždycky jsem se nalokal 
vody. Po jedné hodině a 43 minutách jsem z vody 
vylezl na 1 129. místě. Bylo tam 1 800 závodní-
ků. Na kole se mi jelo dobře, i když se jelo proti 
větru rychlostí jen 20 km v hodině. Povedlo se 
mi skončit na 173. místě. Maraton jsem uběhl za 
3 hodiny 55 minut a povedlo se mi postoupit na 
140. místo. Byl to můj nejnáročnější závod, jaký 
jsem kdy absolvoval.
Chtěl bych si v letošní sezóně splnit kvalifikaci na 
mistrovství světa v terénním triatlonu. V minu-
lém roce jsem se dokázal udržet v první dvacítce 
triatlonistů u nás – vzhledem k mému pracovní-
mu vytížení je to výsledek, za který se nemusím 
stydět. Když letos zajedu kvalitní výsledky, budu 
rád, protože budu moct o to více vyzdvihnout to, 
co dělám. Ale když se mi to nepodaří, tak se nic 
neděje. Vždycky jsem si přál, aby okolí ocenilo 
moji snahu, a to se mi podařilo.
Čím více pracuju s dětmi, tím více si uvědomu-

ju, že sport není jen o úspěchu.  Snažím se dále 
předávat myšlenku fair play. Chtěl bych, aby si 
děti uvědomily, že nezdravé soupeření a závist 
do našeho světa nepatří. 

Míváte pokušení porušit pravidla fair play?
Mám pocit, že skoro každý den (směje se). Když 
řídím auto, mám tendenci jet rychleji. Myšlenku 
fair play ale vnímám jako přirozenost. Férové 
jednání je přece normální! A nejenom ve sportu! 

Jaké máte další cíle?
Je jich moc! Teď je 
mým nejbližším cílem 
dobře zvládnout další 
ročník Dětské atletic-
ké ligy tady v Řepích, 
který jsme zahájili 
v květnu. Také bych 
byl rád, aby letošní 
Albert triatlon tour 
proběhla dobře. Spolu 
s paní ředitelkou Mar-
tinovskou chceme v ZŠ 
Jana Wericha od září 
„rozjet“ sportovní tří-
du. Chtěli bychom se 
individuálně věnovat 
sportovně nadaným 
dětem a také těm hy-
peraktivním. Chceme 
dokázat, že díky spor-
tu a fyzické námaze, 
která uvolňuje endor-
finy, se mohou děti lépe koncentrovat na výuku. 
Je také třeba, aby děti pochopily, že sport a fy-
zická námaha vůbec je pro život strašně důležitá. 
Člověk se naučí lépe zvládat zatížení, psychické 
problémy. 

Čím se živíte?
Jsem placen jako sportovec a trenér pod Atleti-
kou Tábor, a také pobírám odměnu za realizaci 
projektu Albert triatlon tour. Není to žádná vel-
ká částka, ale stačí mi to. Na projekty sháním 
peníze od sponzorů. Chvíli peníze jsou, pak zase 
nejsou. Vloni jsem se musel zadlužit, abych do-
kázal projekt Albert triatlon tour rozjet. Potře-
boval jsem dokázat přesvědčit velké partnery, že 
jsem schopnej.

Jak si vedou vaši synovci?
Staršímu Mírovi už je dvaadvacet let. Osamostat-
nil se, bydlí s kamarádem v podnájmu a pracuje 
jako číšník v Mantě. Ale Tomáš, ten si stále razí 
tu svoji cestu. Naštěstí doba, kdy mne to hodně 
trápilo, už je za mnou. Útočil na mne, obviňoval 
mne. Uvědomil jsem si, že jsem mu dal šanci - 
zrovna tak, jako jsem ji kdysi dostal já – a že se 

musí rozhodnout sám. Tomáš se zatím rozhodnul 
jít jednodušší cestou – čeká, že ho bude svět za-
chraňovat, že bude v lidech vzbuzovat lítost. 

Ujal byste se výchovy synovců po svých zkuše-
nostech znovu?  
Určitě. Snažil jsem se kluky vychovat k samostat-
nosti. Tak jsem je na život určitě připravil líp, než 
kdybych je rozmazloval. Můžeme do dětí hučet 
„horem dolem“, nic nedokážeme. Samy si musí 

Férové jednání je přece normální!
Nemyslí jen na sebe. Tak by se dal v maximální stručnosti shrnout životní příběh pěstouna a sportovce Tomáše Slavaty (31) 
oceněného Čestnou plaketou Městské části Praha 17. Mezinárodní olympijský výbor zaujaly jeho aktivity podporující sportování 
dětí z dětských domovů, za něž mu letos v březnu udělil cenu „Sport a společenská odpovědnost“.

uvědomit, že je to na nich, že se samy musí spá-
lit... Každé dítě by mělo dostat šanci. Ale každý 
si také musíme najít svůj mechanismus, který 
nám pomůže problémy zvládnout. Doufám, že 
si to Tomáš za pár let uvědomí a bude na sobě 
makat. 
Taky jsem kdysi cítil zlost vůči svojí mámě, která 
měla problémy s alkoholem. Trvalo dlouho, než 
jsem se s tím vyrovnal, přijmul to a pochopil ji. 
Teď vím, že jen díky ní jsem tam, kde jsem. Díky 
ní ze mne není nafoukanej floutek, ale jsem stá-
le nohama na zemi.

Ještě si sám žehlíte košile?
Ne. Košile mi žehlí Pája. Konečně jsem potkal 
člověka, který vnímá můj svět a dokáže mne 
pochopit. Učím se přijímat pomoc a to, že se 
o mne někdo stará. Přes pět let jsem nebyl scho-
pen opětovat city. Ublížil jsem spoustě žen, což 
asi nebylo úplně fair play. Asi to tak mělo bejt. 
Musel jsem také dospět a pochopit, že se musím 
zastavit a myslet na svůj osobní život.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Foto: -akraj-
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Kingem se stal Škarnitzl
V neděli 22. dubna se na řepských pláních při bikrosovém areálu konal 
cyklistický závod King of Prague MTB 2012.
Závod, který proběhl pod záštitou Městské části Praha 17, byl zařazen do 
prestižního seriálu horských kol Central Europen Cup 2012, pro kategorie 
žáků a kadetů byl zároveň Mistrovstvím Prahy. Na start se měl postavit též 
mistr světa Jaroslav Kulhavý, nakonec se ale závodu nezúčastnil. V kate-
gorii Muži Elite zvítězil Jan Škarnitzl, v ženské kategorii Elite se jako první 
umístila jeho sestra Jitka Škarnitzlová. Ceny vítězům předala starostka 
Bc. Jitka Synková.
„Na tento jarní závod navazuje podzimní závod horských kol King of Pra-
gue I, který se v Řepích pojede v sobotu 10. listopadu, závod seriálu TOI TOI 
Cup se tu uskuteční v neděli 11. listopadu,“ řekl ředitel závodu Mgr. Viktor 
Zapletal. Výsledková listina je k náhledu na www.skhcp.cz, kde si také mů-
žete „projet“ celou cyklotrasu na videu. 
Foto: www.repy.cz – fotogalerie. -akraj-

Uctili památku padlých. U příležitosti výročí Květnového povstání českého 
lidu představitelé MČ Praha 17 položili 4. května věnce u všech památníků 
padlých v Řepích. Na snímku zleva: místostarostové Martin Marek a Bc. Bo-
řek Černovský, místostarostka Ing. Marie Vaicová, starostka Bc. Jitka 
Synková a tajemník úřadu MČ Ing. Lubomír Němejc. -red-

Foto: -akraj-

Foto: Lucie Jandová

Bikrosovým mistrem republiky v juniorské kategorii se stal člen Bikros-
clubu Řepy Jan Kučera, titul vicemistra získal jeho klubový kolega Jakub 
Bohuslávek!

Foto: -buri-

Více fotografií z bikrosového mistrovství: www.repy.cz – fotogalerie.

Softballový víkend
První víkend v květnu proběhla již pátá softballová Werichiáda žákyň. 
Turnaje se zúčastnilo 10 týmů, včetně jednoho ze Slovenska. Žákyně z po-
řádajícího oddílu Storms Řepy (při ZŠ Jana Wericha) bojovaly se ctí, i když 
nakonec skončily na posledním místě. Zvítězily hráčky ze Dvora Králové, 
slovenský tým obsadil druhé místo a třetí skončil pražský oddíl Eagles 
z Krče. 
Je politováníhodné, že 
děvčata z domácího tý-
mu Storms Řepy přišlo 
podpořit tak málo di-
váků, a to i z řad rodičů 
hrajících dívek.
Poděkování patří celé-
mu realizačnímu týmu, 
rozhodčím a zapisova-
telkám – vesměs šlo 
o kadetky místního od-
dílu.

Jiří Jareš Foto: -buri-

Máme mistra republiky!
V sobotu 28. dubna se za krásného počasí konalo na bikrosové drá-
ze v Řepích UCI Mistrovství České republiky Elite + Junior a 2. závod 
Českomoravského poháru.
Členové Bikrosclubu Řepy dráhu pro tento závod špičkově připravili 
a jezdci pilně trénovali už od doby, kdy polevily největší mrazy. Jejich 
cílem bylo ukázat, že v Řepích se jezdí bikros na té nejvyšší úrovni.
K tomuto závodu, který byl poslední velkou zkouškou před mistrov-
stvím světa v anglickém Birminghamu, se sjelo 185 jezdců z celé ČR. Ve 
dvou kategoriích, které soutěžily o titul mistra republiky, měl řepský 
oddíl hned několik želízek v ohni. V kategorii Elite nastoupil adept na 
olympiádu v Londýně a oddílový trenér Lukáš Tamme a dále Robert Že-
níšek, Tomáš Klouda i Dominik Topinka. Mezi juniory byli favority Jan 
Kučera a Jakub Bohuslávek. V ostatních kategoriích, které pojedou 
svůj šampionát až v září v Nižboru, se představila celá řada řepských 
jezdců – Michal Přibyl, Jakub Smola, Matěj Bohuslávek, Lukáš Cikánek, 
bratři Popelové, Mádrové, Janošové a mnoho dalších.
Nejdříve se jezdci představili v timetrialu, což je jízda jednotlivců na 
čas. Nejlepšího času v kategorii Elite dosáhl Lukáš Tamme, mezi ju-
niory byl nejrychlejší Jan Kučera, který zároveň obsadil třetí příčku 
mezi všemi závodníky. Dále následovaly tři kvalifikační jízdy, ze kte-
rých řepští s přehledem postoupili do malého i velkého finále. Zde 
bohužel Lukášovi Tamme nepřálo štěstí a po vycvaknutí nášlapného 
pedálu musel dohánět vedoucí závodníky ze zadních pozic. Jeho jízda 
však byla tak excelentní, že se mu nakonec podařilo dojet na druhém 
místě. 
V kategorii junior si suverénně dojel pro titul mistra republiky Jan Ku-
čera následovaný Jakubem Bohuslávkem. Řepy tedy získaly další titul 
mistra republiky v bikrosu a k tomu dva tituly vicemistra.

Lenka Kučerová
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pořádají

závody horských kol 
O pohár Městské části Praha 17

pro žáky pražských ZŠ – 1. až 5. tříd

Středa 27. června od 11 hodin
Areál Bikrosclubu Řepy při ulici U Boroviček

Motto závodu: „Hledáme nového Járu Kulhavého 
a Radomíra Šimůnka!“

Akce se uskuteční pod záštitou Městské části Praha 17

SK HCP Nutrend Specialized Cycling Team a Bikrosclub Řepy, 
ve spolupráci se Cycling Talent Project Radomíra Šimůnka

Softballový 
turnaj kadetek

15. až 17. června

Hřiště u ZŠ Jana Wericha, 
Španielova ulice

Přijďte fandit!
Nezapomeňte doma trumpety, píšťalky, 

bubínky!

Oprava dráhy na letišti v Ruzyni
Druhá fáze generální opravy hlavní dráhy RWY 06/24 na letišti Praha-Ruzyně potrvá od 
30. května do 8. srpna 2012.

V této době bude část hlavní dráhy v délce 
2 500 metrů otevřena pro vzlety a přistání. 
Pro přistání bude primárně využívána vedlejší 
dráha ve směru 30, tedy od Prahy, protože na 
zkrácené hlavní dráze nebude z důvodu sta-
vebních prací v provozu radionavigační systém 
pro přesné přístrojové přiblížení. Zkrácená 
hlavní dráha bude, pokud to meterorologické 
podmínky dovolí, používána pro vzlety.
Letiště Praha předpokládá, že až 75 % všech 
odletů bude možné realizovat na zkrácené 
hlavní dráze ve směru 24, tedy směrem na Je-

neč. V této fázi bude v nočních hodinách od 
23 do 6 hodin vedlejší dráha RWY 12/30 uza-
vřena pro přistání a v době od 24 do 6 hodin 
také pro vzlety.
Všechny lety v době od 24 do 6 hodin bu-
dou realizovány na zkrácené hlavní dráze 
RWY 06/24, což znamená, že letadla, kterým 
nebude délka dráhy 2 500 metrů postačovat, 
budou moci odletět až v 6 hodin ráno.

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

Promenádní koncerty
Do Zahrady Na Valech by se letos měly vrátit tra-
diční koncerty promenádní hudby. Budou probí-
hat vždy od 10 hodin, vstup je zdarma.
16. 6., 30. 6. a 8. 9. – Hudba Hradní stráže 
a Policie ČR, 23. 6. – Národní policejní orchestr 
z Holandska, 7. 7. a 28. 7. – Ústřední hudba Ar-

mády ČR, 14. 7. – Hudba Hradní stráže – Fanfá-
rový orchestr, 11.  8. a 25. 8. – Vojenská hudba 
Olomouc.
Informace: www.kulturanahrade.cz. Do Zahrady 
Na Valech se dostanete pěšky například ze za-
stávek tramvaje č. 22 Pohořelec, Pražský hrad 
i Malostranské náměstí.

-redo-

Kam na volejbal
Na hřištích za řepskou sokolovnou se uskuteční 
21. července Turnaj smíšených dvojic (11. roč-
ník) a 28. srpna turnaj ve volejbalu mužů O po-
hár starostky MČ Praha 17 (13. ročník). -red-

Kulturáček 
na Bílé Hoře

1. 6. Den dětí: Rodinný program, vystou-
pení Myš a Maš – písničky, tanec, soutěže, 
legrace. Od 15 hodin, vstup volný.

2. 6. Rock’n’Rollová kapela The Fribbles: 
hity v podání kapely Davida Holého. Od 
19 hodin, vstupné 80 Kč.
8. 6. Večer s kytarou: Živá hudba v podání 
Jardy Holuba (muzikál Jesus Christ Super-
star a další). Za hezkého počasí hrajeme 
venku u ohýnku. Od 19 hodin, vstup volný.
9. 6. Kapela Jiřího Zonygy: Koncert vítěze 
X–Factoru s jeho kapelou – známé moravské 
melodie i vlastní písně. Od 20 hodin, vstup-
né 100 Kč.
15. 6. Taneční podvečer s kapelou Twins. 
Od 18.30 hodin, vstupné 60 Kč.
16. 6. Velký dětský den na Bílé Hoře: 
S Kapkou medu… rodinný charitativní den, 
jehož výtěžek bude věnován ORL Motol. Od 
10 do 18 hodin. Soutěže a zábavný program 
nejen pro děti – skákací hrad, horolezecká 
stěna, kouzelník, vystoupení Myš a Maš. Pro 
maminky: vizážista, kadeřník apod. Za hez-
kého počasí se uskuteční program venku. 
Vstup volný.
V 19 hodin: setkání zpěváků, herců, taneč-
níků a tvůrců týmu nové rodinné muzikálové 
pohádky: Kapka medu pro Verunku. Vstup 
dobrovolný.
22. 6. Písničky mezi řečí: Výjimečné setkání 
s hercem a zpěvákem Jiřím Štědroněm. Večer 
plný povídání, vyprávění, písniček. Přijďte si 
zavzpomínat s jedním z nejznámějších po-
hádkových princů. Od 18.30 hodin, vstupné 
dobrovolné.
23. 6. Muzikálový večer: Známé i méně zná-
mé muzikálové melodie k tanci i posezení. 
Od 20 hodin, vstupné dobrovolné.
Více info: www.kulturacek.cz. -redo-

Ke Kulturnímu domu 14 (u bikros. areálu)
Spojení: konečná tramvaje č. 22
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Sportovní třída
v ZŠ Jana Wericha
Základní škola Jana Wericha v Řepích otevírá od školního roku 
2012/13 v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
zaměřenou na atletiku a všeobecnou sportovní aktivitu.
Hodinová dotace ve třídě s rozšířenou výuku tělesné výchovy bude 
4 hodiny týdně, rozsah učiva ostatních předmětů zůstane zachován. 
Součástí výuky budou i zimní (lyžařská) a letní soustředění, účast na 
sportovních kláních a reprezentace školy.
Další informace a přihláška jsou na webu: www.zs-jana-wericha.cz. 
Přihlášku je třeba odevzdat do ředitelny ZŠ Jana Wericha nejpoz-
ději do 15. 6. 2012. Mgr. Václav Soukup

Deváťáci mlsali
v Muzeu čokolády
Ve čtvrtek 19. dubna navštívila třída 9. A ZŠ genpor. Františka Peřiny Mu-
zeum čokolády v Celetné ulici. 
Žáci se ponořili do vzrušujícího světa čokolády. Stali se součástí příběhu 
přeměny kakaa v čokoládu. Vžili se do role Mayů a Aztéků, kteří viděli čo-
koládu jako dar od bohů. Seznámili se nejen s historií čokolády a její ces-
tou do Evropy, s původem názvu kakao (od mayského slova „ka-ka-wa“) 
a čokoláda (od indiánského slova „cacahuatl“), ale také získali mnoho 
zajímavých informací o rostlině kakaovníku. Díky návštěvě muzea už žáci 
například vědí, že kakaovník vykvétá jen dvakrát do roka, ale jen 3 až 4 % 
květů dozrají v plody. 
Na vlastní oči měli žáci možnost vidět, jak vznikají vynikající hedvábné čo-
koládové pralinky. Každý dostal jednu ochutnat, byla opravdu božská. Na 
závěr návštěvy se žáci zúčastnili workshopu, kde se dozvěděli informace 
o složení jednotlivých druhů čokolád a jakým způsobem se čokoláda tem-
peruje. Ale hlavně si sami práci s čokoládou vyzkoušeli. Každý si vyrobil 
a domů odnesl vlastní čokoládu. Exkurze do Muzea čokolády byla proto 
požitkem nejen pro oči a nos, ale hlavně chuť.

Jitka Bajerová, Dana Pačesová,
učitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Projekt Zdravé zuby
Tým autorů projektu Zdravé zuby se skládá ze specialistů na zubní zdraví 
a odborníků na školní výukové programy. Program je již tradiční součástí 
výchovy ke zdraví na I. stupni základních škol.
A my se každý rok aktivně zapojujeme. Součástí jsou pracovní listy (kvízy, 
křížovky, doplňovačky, apod.). Na internetových stránkách www.zdra-
vezuby.cz lze pracovat s materiály tematicky zaměřenými na části zubu, 
zubní hygienu i důležitost zubní prohlídky. Následně si mohou děti vyplnit 
testíky, kterými si prověří své znalosti.
Práce na počítačích s prvňáčky probíhá za pomoci starších spolužáků. Od-
měnou je dětem nejen zdravý chrup, ale i diplomy s emblémem projektu 
Zdravé zuby. Letos žáci vytvořili i krásné kresby, literární články a básničky 
na téma Zdravé zuby. Tyto práce jsme poslali i na stránky projektu, aby-
chom svou práci prezentovali. Také příští rok budeme pokračovat.

Žáci a učitelé 1. stupně
ZŠ Jana Wericha

Při Jarním běhu oborou 
udělena cena fair play
První dubnovou středu se žáci ZŠ Jana Wericha již poněkolikáté 
zúčast nili sportovní akce nazvané Jarní běh oborou Hvězda. Soutěžili 
v osmi kategoriích v běhu na 450 a 1 300 metrů a dosáhli velmi pěk-
ného umístění. Konkrétně se jednalo o tyto žáky: 
1. místo – Arina Paškina (4. A), 2. místo – Otakar Zouvala (3. C), 
3. místo –  Tereza Chlupáčová (4. A).
Ještě více si však můžeme vážit činu našeho žáka, který v polovině zá-
vodu svůj běh přerušil, aby pomohl závodníkovi, který upadl a zranil 
se. Podpíral ho a pomalu společně došli až do cíle. Za tento čin dostal 
Tomáš Zýma (3. B) cenu fair play a stal se v očích účastníků závodu 
největším vítězem napříč všemi kategoriemi.

Jan Křivanec a Jana Styblíková,
učitelé ZŠ Jana Wericha

„Viděl jsem, že závodník potřebuje pomoc. Nikdo další si toho 
nevšiml,a tak jsem ho vzal jsem ho kolem ramen a dokulhali jsme 
spolu do cíle,“ uvedl Tomáš Zýma (na snímku vpředu uprostřed), který 
obdržel cenu fair play.

Foto: -buri-

Charitativní bazárek ve Stodůlkách
Příjemné odpoledne můžete strávit na Charitativním bazárku spojeném 
se zahradní slavností, který organizuje v sobotu 23. června od 14 do 
16 hodin Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE ve Stodůl-
kách ve Vlachově ulici 1502. 
Z programu: Zahraje Kokeš Jazz Trio, ukázky canisterapie, výstava fotogra-
fií manželů Folvarských, občerstvení. Vstup zdarma. Nákupem drobností 
napomůžete k pořízení zvedacího a transportního systému.
Další informace o škole na www.skola-stodulky.diakonie.cz. -red-

Vážení rodiče a přátelé školy,
ZŠ Jana Wericha vás zve na

5. ŠKOLNÍ AKADEMII
19. 6. 2012 v 17.30 hodin, tělocvična (budova A)

Uzávěrka pro příjem příspěvků: 10. dne předcházejícího měsíce.
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Gymnázium Nad Kavalírkou
slaví dvacetiny!
Dovolujeme si pozvat všechny absolventy Gymnázia Nad Kavalírkou na 
Den otevřených dveří „Speciál“ v rámci oslav 20 let existence školy.
Těšíme se na vaši účast v pátek 8. 6. 2012 od 12 hodin v areálu gymnázia. 
Kromě vzpomínání na středoškolská léta můžete využít nabídku sportov-
ních aktivit, zhlédnout kulturní představení nebo si popovídat s bývalý-
mi i současnými učiteli. Program a podrobnosti zveřejníme na webových 
stránkách školy www.kavalirka.cz.

Mgr. Jiří Matějka, ředitel gymnázia

Den Země
V pondělí 16. dubna přivítali v Základní škole 
Jana Wericha ve Španielově ulici návštěvníky 
oslav Dne Země. 
Stejně jako v předchozích dvou letech bylo pro 
děti i dospělé připraveno mnoho zajímavostí 
a překvapení souvisejících nějakým způsobem 
s ekologií, ekologickými přístupy k životnímu 
prostředí, získáváním energie či likvidací odpadu. 
Přestože letos akci její patronka příliš nepřá-

la – déšť a chladno znemožnily konání Dne Země 
venku – díky šikovné organizaci a improvizaci to 
neznamenalo žádný vážnější problém. Všichni 
organizátoři se shromáždili v chodbách a přileh-
lých místnostech areálu ZŠ a rozmístili zde svá 
stanoviště.
Na návštěvníky čekalo nespočet soutěží, sklá-
daček, dotazníků a her, ve kterých mohli získat 
nejrůznější ceny. Zejména malé děti zaujalo sta-
noviště MČ Praha 17, kde jim zástupce odboru ži-
votního prostředí a dopravy zapůjčil svítivě žluté 
vesty a sběrné kleště, takže si mohly vyzkoušet 

uklízení odpadků. Větší návštěvníky zase zaujala 
překážková dráha pro jízdu na kole, připravená 
společností Kola Šimsa, vystavená elektrokola 
a naleštěný elektroskútr. Dalším vděčným láka-
dlem byly ukázky některých živočichů, například 
žížal či pakobylek s výkladem. Pro milovníky 
techniky byl před areálem ZŠ přistaven sběrný 
vůz a elektromobil.
I tento rok oslavy organizovaly řepské základní 
školy, Gymnázium Mensa, Městská část Praha 17, 
Magistrát hl. m. Prahy, Pražské služby, a. s., 
a několik dalších společností. -buri-

Díky za trpělivost
Ráda bych se s vámi podělila o svoji zkušenost. Máme dnes šestiletou 
dceru, která do školky nastupovala v roce 2009. Doporučena nám byla 
MŠ Laudova se speciálními třídami. 
Dnes, kdy dcera ve školce končí a nastupuje od září do školy, musím 
říct, že jsme tenkrát zvolili nejlepší řešení! Kačenka ve školce, kde je 
sice jen 12 dětí (zato ale velmi různorodých, častokrát postižených 
velice silnou hyperaktivitou), úplně rozkvetla. Přístup pedagogů je 
naprosto profesionální a celková organizace ve školce je k nezaplace-
ní. Ačkoliv se zde neustále „něco děje“ a děti přirozeně zlobí, nestalo 
se mi za celou dobu, že bych šla do školky znepokojená tím, co na mě 
kdo vychrlí. Pokud byl vážnější problém, bylo mi to vždy sděleno jako 
potíž, se kterou se budou snažit sami ve spolupráci s námi rodiči něco 
udělat. 
Kačenka dnes školku opouští jen velmi nerada a totéž je cítit ze stra-
ny pedagogů – je jim líto odchodu nejen naší dcery, ale všech dětí, 
které nastupují do školy. Za dobu pobytu dcery v MŠ Laudova jsem se 
naučila žít s pocitem, že máme šikovné dítě, které umí žít vedle více či 
méně postižených jedinců.
Moje veliké díky patří paní ředitelce MŠ Laudova Mgr. Aleně Lucové 
(která nejenže zná všechny děti ze školky jménem, ale zná i jejich ro-
diče!) za to, v jaké podobě školka funguje a dále pak obrovské díky za 
trpělivost a snahu učitelkám ze třídy Kytička – Báře, Ivaně, Veronice 
a Janě. Ve třídě Mráček, kam dochází náš syn Matěj, děkuji paní uči-
telce Míše a Hance za skvělé začlenění syna do školního života.

Lenka Bártová

Bojovali o každý míč
V úterý 1. května se na hřišti u ZŠ Jana Wericha ode-
hrál již 4. ročník Řepského poháru v kopané.
Turnaj pro kategorii starší přípravky ročník 2002 se hrál 
na umělé trávě za krásného počasí. Všichni hráči si vysloužili velkou 
pochvalu, jak v horku bojovali o každý míč.
Turnaje se zúčastnilo osm mužstev, která se umístila v následujícím 
pořadí: 1. Motorlet Praha, 2. Viktoria Žižkov, 3. Slavoj Vyšehrad, 
4. ČAFC Praha, 5. TJ Sokol Řepy, 6. SK Kladno r. 2003, 7. Řeporyje, 
8. Bílá Hora.
Nejlepším brankářem se stal Tadeáš Motyčka (Bílá Hora), nejlepším 
hráčem Matouš Tichý (ČAFC Praha). Nejlepším střelcem turnaje byl 
vyhlášen Filip Margolius (Motorlet Praha).  Jaroslav Chudomský

Foto: -akraj- Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Oslava Dne Země se uskutečnila v ZŠ Jana Wericha 16. dubna. Více foto: www.repy.cz, fotogalerie.
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Sladké vzpomínky
Zrovna tak jako dnešní školáčci, tak se i žáč-
kové tehdejší prvorepublikové řepské dědinky 
těšili na vytoužené prázdniny. 

Již sám měsíc červen se 
nesl v duchu příprav na 
konec školního roku. Ko-
nala se oslava dětského 
dne a také průvod obcí, 
který pořádal tehdejší 
učitel František Marek.
Dnes jsou v Řepích tři 
základní školy, tehdy 
tu byla školička jedna – 
v dnešní ulici Žalanské-
ho. Školu navštěvovali 
především žáci z dolních 
Řep a Fialky. Někte-
rá děcka z horní části 
obce navštěvovala školu 
na Bílé Hoře a později 
v Břevnově. Tím vznikala 
mezi mladými, -náctile-
tými, pomyslná „rivalita“. Dělili se na „horňáky“ 
a „dolňáky“. No a „horňáci“, kteří navštěvovali 
základní školu v Břevnově, nebyli „dolňáky“ po-
važováni za Řepáky – neboť jak praví jejich ne-
psaný zákon: „Kdo nevychodil řepskou Sorbon-
nu, není Řepákem“. 
Velká rivalita vznikala také na poli sportovním. 
„Dolňáci“ většinou hrávali fotbal za Slavoj Řepy 
a „horňáci“ za Viktorku Bílá Hora. Veškerá rivali-
ta však vzala za své večer, kdy jsme se sešli třeba 
na takzvaných čajích. Tam jsme byli ti nejlepší 
přátelé.

Vraťme se však zpět ke konci školního roku. Ti, 
kteří navštěvovali při základní škole také školu 
hudební, měli závěrečný koncert v sále tehdej-
šího hostince U Auřadů – Hornofů (dnešní ha-
sičská zbrojnice). „Hudebku“ vedl tehdejší učitel 
a současně řepský kapelník Václav Bohuslav.
Pak ovšem přišel pro děti ten nejočekávanější 
poslední den v měsíci a hurá pro vysvědčení. 
Následující dva měsíce, pokud počasí přálo, děti 
trávily u rybníku na Průhoně, ty odvážnější se 
koupaly v rybníku Hliník.

Jaroslav Hájek, zastupitel

Václav Bohuslav se „svou“ hudební školou U Auřadů – Hornofů. Mnohé 
tváře, dnes patřící mezi pamětníky, možná poznáváte...

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Dětský den pořádaný učitelem Františkem 
Markem v roce1937. Průvod prochází ulicí, která 
se nyní nazývá Žalanského, v pozadí je koloniál 
U Škopů.

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Řepská zákoutí
Na snímku vidíte krásné dřevěné vstupní 
dveře do bývalé Velké hospody na Bílé Hoře 
čp. 1 (zkraje ulice Karlovarská). Budova 
měla být původně klášterem, který chtěl 
Ferdinand II. vystavět na oslavu vítězství 
na Bílé Hoře. Stavba na okraji Prahy byla za 
třicetileté války často drancována válčící-
mi vojsky, a tak byla v roce 1673 prodána. 
Vznikla tu věhlasná formanská hospoda.
 Jan Bösser

Foto: -akraj-

Foto: Blanka Kejvalová

Časopis na cestách
Člen redakční rady Jan Bösser si s naším ča-
sopisem vyšlápl na Milešovku, nejvyšší horu 
Českého středohoří (837 m. n. m.). Pokud 
byste se také chtěli pokochat překrásným 
rozhledem a nevěděli, kterou z turistických 
tras zvolit, nahlédněte třeba na www.mile-
sovka.cz.
Děkujeme všem, kteří jste zareagovali na 
naši otázku v lednovém vydání zpravodaje. 
„Vaši cestovatelé jsou vyfotografováni před 
symbolem bolševické revoluce křižníkem 
AURORA zakotveným v Petrohradě,“ správně 
odpověděl pan Jan Laibl. Jeho e-mail dora-
zil do redakce jako první, obdržel odměnu – 
propagační materiály MČ Praha 17. -red-

Léto v KS Průhon
•  BROUČEK: Program pro děti od 2 do 3 let pod 

vedením T. Šimkové, učitelky MŠ. Od 9 do 12 
hodin, denně v týdnu od 16. 7. do 20. 7., 
100 Kč, max. 10 dětí.

•  TÝDEN MALÝCH INDIÁNŮ: Příměstský tábor 
pro děti 1. stupně ZŠ pod vedením Mgr. L. Ma-
courkové, učitelky ZŠ. Od 9 do 17 hodin, den-
ně v týdnu od 16. 7. do 20. 7., 1 250 Kč za celý 
týden, max. 15 dětí. 

•  ZUMBA: Cvičení pro ženy, každé úterý kromě 
3. 7. (červenec – 10., 17., 24., 31., srpen – 7., 
14., 21., 28.). Od 19 do 20 hodin, 560 Kč za 
8 lekcí, 300 Kč za 4 lekce, 80 Kč za 1 lekci, 
max. 30 osob. 

Tel. 235 313 289, www.pruhon.cz, e-mail: ks-pru-
hon.kulhankova@volny.cz.  -red-

Děkujeme za tipy!
Vážení čtenáři, jak víme z vašich ohlasů, na pra-
videlnou rubriku Pro řepské patrioty se mnozí 
vysloveně těšíte. Léta ji pro vás připravuje pře-
devším zastupitel a zároveň člen redakční rady 
Řepské sedmnáctky Jaroslav Hájek. Čerpá ze 
svého archivu a také z „Knihy o Řepích“, kterou 
napsal společně s bývalým zastupitelem Jiřím 
Svobodou. 
Možná vás zajímá nějaké téma z řepské historie, 
kterému se Jaroslav Hájek dosud nevěnoval. 
Pošlete nám svůj tip! E-mail: redakce@repy.
mepnet.cz. -red-
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Ulice Bazovského
Pojmenováním patří ulice k „malířským“. Vychází z ulice Makovského, 
protíná část sídliště Řepy, křižuje Slánskou a za ní končí křižovatkou 
s ulicí Skuteckého. 
Národní umělec Miloš Alexandr Bazovský (*1899 Turany nad Váhom, 
✝1968 Trenčín) byl malíř, který patřil k zakladatelským osobnostem 
slovenského moderního umění. Výtvarná studia absolvoval v Buda-
pešti, Praze a Vídni. Cestoval po Evropě, kde na něj zapůsobilo přede-
vším francouzské výtvarné umění. Jeho největší inspirací ale zůstalo 
slovenské lidové umění, prostí lidé slovenského venkova. Jeho tvorba 
je nesena duchem baladické poetičnosti, ať jde o krajiny „ze srdce 
Slovenska“ – Turce, Liptova, Oravy, Detvy, Horehroní, nebo portréty 
prostých obyvatel těchto oblastí. Stejně je tomu také u působivých 
zátiší. Zemi, lidi i věci zobrazoval osobitě. Tvořil převážně v ústraní 
a nepodléhal nátlaku doktríny tzv. socialistického realismu. Na tisí-
covku jeho obrazů, kreseb a kvašů shromažďuje a vystavuje Galerie 
M. A. Bazovského v Trenčíně. 
Ulice vznikla a byla pojmenována s výstavbou sídliště v roce 1979.

PaedDr. Helena Kupcová

Foto: Jan Bösser

Kdo rychle dává, 
dvakrát dává!
V neděli 13. května se uskutečnil v kos-
tele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře 
další z benefičních koncertů, jejichž 
cílem je získat prostředky na obnovu 
zdejšího klášterního komplexu.

Tentokrát se z kostela linuly líbezné tóny houslí - pozvání k vystoupení bez 
nároku na honorář ochotně přijali houslisté, žijící v Řepích, sourozenci 
Věra a Pavel Eretovi. Návštěvníkům koncertu přednesli například skladby 
B. Smetany, A. Vivaldiho, B. Bartóka i japonské melodie.
Akce se zúčastnil také místostarosta MČ Praha 17 Martin Marek spolu se 
starostkou Bc. Jitkou Synkovou, která vyslovila přání, aby se sestrám be-
nediktinkám podařilo sehnat finanční prostředky na opravu co nejdříve.
Okruh příznivců, kteří podporují obnovu tohoto unikátního poutního mís-
ta při Karlovarské ulici, se pomalu rozšiřuje. Čtyřem sestrám benediktin-
kám z Komunity Venio OSB, které tu žijí, se dosud podařilo sehnat a inves-
tovat do oprav 30 milionů korun. Byla přestavěna bývalá fara, vybudován 
dům s 11 pokoji pro hosty a novostavba v zahradě s dalšími pěti celami 
pro sestry. 

Každý dar je důležitý
Průzkumy ukázaly, že klášterní komplex vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci – 
například je třeba restaurovat 39 nástěnných maleb a 46 maleb v kupolích 
ambitu, opravit dlažbu, kamenné prvky i sochy, studnu, elektroinstalaci, 

Foto:-akraj-

Bez nároku na honorář vystoupili v kostele na Bílé Hoře houslisté sourozenci 
Věra a Pavel Eretovi. Více foto: www.repy.cz, fotogalerie.

kanalizaci, vysušit zdivo. V plánu je vybudování osvětlení celého areálu, 
hřiště pro děti a také částečné prosklení ambitu. Projekt počítá s cenou 
26 milionů korun (bez DPH). Sestry benediktinky plánují požádat o pod-
poru z Norských fondů. 
Pomůžete? Číslo účtu: 5151515151/2700 – UniCredit Bank CZ a. s.
Informace: www.benediktinky.cz, benediktinky@centrum.cz.
 -akraj-

Nové fotbalové hřiště
23. června 2012

Nenechte si ujít slavnostní otevření nového 
fotbalového hřiště TJ Sokol Řepy v ulici Na Chobotě!

Z programu
   9.00–10.00 hod.:  Řepy – AFK Slivenec (mladší přípravka), 

Řepy – AC Sparta Praha (starší přípravka)
10.15–11.20 hod.:  Řepy – FC Zličín (mladší žáci)
11.30–12.45 hod.:  Řepy – FC Zličín (starší žáci)
13.00–13.30 hod.:   Slavnostní otevření hřiště, 

vystoupení mažoretek ZŠ Jana Wericha
13.45–14.10 hod.:  Vystoupení gymnastického oddílu Želviček – 

TJ Sokol Řepy
14.15–15.25 hod.:  Stará garda Řepy – XI. poslanců a senátorů 
15.30–15.50 hod.:  ČASPV – skladba pro Slet 2012
16.00–17.25 hod.:  Řepy A – Sokol Tuchořice
17.35–19.00 hod.:  Řepy B – Sokol Bílá Hora
Promítání videa z rekonstrukce hřiště, ze zápasů A mužstva a staré 
gardy. Výstava fotografií a pohárů. Soutěže pro děti. Občerstvení.

Srdečně vás zve TJ Sokol Řepy a Městská část Praha 17
www.sokolrepy.cz

ení nového 
ici Na Chobotě!
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Výstava komiksů
Během června probíhá v Základní umělecké škole 
Blatiny ve Španielově ulici výstava komiksů Diany 

Balažovičové, Kláry Bartoňové, Zuzany Bednářové, Jakuba Marena a Ra-
doslava Penkova. Na výstavu závěrečných prací výtvarného oddělení ZUŠ 
jste srdečně zváni! MgA. Dana Tauerová

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

Klub 17 v červnu
1. 6. – Den dětí (soutěže), Den otevřených dveří, 5. 6. – Interak-
tivní hry, 6. 6. – Mozaikové obrázky z papíru, 8. 6. – Výrobky z Fimo 
hmoty, 12. 6. – Kreslíme karikatury, 13. 6. – Sportovní odpoledne 
(dle počasí), 15. 6. – Turnaj v kulečníku, 19. 6. – Udělej si prázdni-
nové pohlednice, 20. 6. – Jedeme na Paintball (Hostivice, od 15 do 
19 hodin), 22. 6. – Obrázky z rychleschnoucí hmoty, 26. 6. – Míčové 
hry na zahradě, 27. 6. – Výroba desek na vysvědčení, 29. 6. – Vítání 
prázdnin, DISCO.
Děti i mládež se mohou účastnit všech aktivit zdarma. -redo-

Zastupitelům „to natřeli“!
PaedDr. Zita Květová ze ZŠ Jana Wericha uspořádala 10. května na ven-
kovních kurtech školy již druhý turnaj v Czech bumbác ballu pro děti 
i dospělé.
Zúčastnilo se ho 8 smíšených družstev žáků a učitelek Základní školy Jana 
Wericha i z Japonské školy a také řepští zastupitelé, kteří v podzimním tur-
naji zvítězili. 
Družstvo zastupitelů, ve složení Mgr. Bořek Černovský, Martin Marek, Pa-
vel Maxa a Jaroslav Stolina (letos nahradil starostku), nastoupilo na kurt 
sebevědomě s cílem obhájit loňské vítězství. Už po prvních zápasech však 
bylo zřejmé, že více energie, taktiky i sportovního štěstí je na straně žáků 
a jejich učitelek. Hrálo se podle pravidel - přes nízkou síť s velkým gym-
nastickým balónem, což může vyvolat představu, že se do něj musí trefit 
každý. Není to ale tak snadné, příjem obrovského míče vyžaduje leckdy 
odvahu, někdy je dokonce lepší jít mu z cesty. Legrace si hráči užili „ažaž“, 
o což tu také šlo. Po perném boji zvítězilo družstvo ve složení Filip Drouot, 
Lukáš  Blažek, Filip Kadlec a učitelka Zita Květová, druhé místo získali Jan 
Soukup, Martin Nahodil a učitelky Dana Rážová s Janou Styblíkovou, za-
stupitelé skončili až třetí.
„Bylo to obrovské zklamání, že jsme prvenství neobhájili,“ uvedl s úsmě-
vem místostarosta a zároveň kapitán mužstva Martin Marek a vážně dodal: 
„vůbec jsme netrénovali a bylo to znát. Příští rok ale samozřejmě nastou-
píme znovu!“ Další z místostarostů Mgr. Bořek Černovský přiznal: „To víte, 
že jsme chtěli obhájit první místo! Budeme muset trénovat a přizpůsobit 
jídelníček.“ ☺ 
Díky patří rozhodčímu Dr. Pavlu Tomkovi (který je autorem hry Czech bum-
bác ball),  organizátorce PaedDr. Květové i vedení školy ZŠ Jana Wericha za 
ceny pro účastníky turnaje.  -akraj-

Turnaj v Czech bumbác ballu se bude pro velký úspěch opakovat. Více foto: 
www.repy.cz, fotogalerie.

Foto: -akraj-

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

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

Sobotník: Klubové odpoledne pro mládež od 12 let. 
Nintendo Wii, XBOX, kulečník, šipky, PC, hry. Vstup volný.
3. 6. Základy práce s digitálním fotoaparátem: Workshop nejen pro 
začínající fotografy od 15 let. Informace a přihlášky v DDM. Vstupné 
350 Kč. Od 9 do 17 hodin. 
6. 6. Hudební večer: Závěrečný koncert hudebního oddělení. Od 18 ho-
din, sál Na Marjánce. Vstupné 1 Kč. 
7. 6. Taneční večer: Závěrečné vystoupení členů našich souborů. Od 
18 hodin, sál Na Marjánce. Vstupné 1 Kč.
18. 6. Vernisáž výstavy – Z pohádky do muzea: Práce keramických 
a výtvarných kurzů DDM. Od 18 hodin, sál DDM. Výstava potrvá do 
22. 6., vstup volný.  
26. 6. Veselé loučení se školou: Skákací hrad, hry a soutěže. Od 15.30 
do 18.30 hodin, registrace do soutěží do 17.30 hodin. Dopravní hřiště 
Na Vypichu, vstup volný. Mgr. Jana Němcová

ZÁPIS do kurzů: 2012/2013
* čeština pro cizince – pro děti školního věku a pro 
dospělé, možno i příprava na zkoušku z Čj (děti 
800 Kč/1 x 1 hod., dospělí 1 600 Kč/1 x 2 hod.)
* sólový zpěv (populár nebo klasika) – pro děti od 
2. třídy a dospělé (děti 1 800 Kč /1 x 1 hod., dospělí 
2 200 Kč/1 x 1 hod. týdně) 
* klavír, keyboard, zobcová flétna, klarinet, sa-
xofon, housle, kytara – pro děti od 1. tř. a dospělé 
(děti 1 800 Kč, dospělí 2 200 Kč/1 x 1 hod. týdně)
* kytara akustická i elektrická, klavír – hudební 
speciály pro pokročilé (3.000 Kč / 1 hod týdně)
* klavír pro pokročilé – speciál pro dospělé 
(2 800 Kč/1 x 1 hod. týdně)
* hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let 
(1 200 Kč/1 x 1 hod. týdně)

* keramika – pro děti od 1. tř. a dospělé 
(děti 1 400 Kč, 1 800 Kč/1 x 2 hod. týdně)
* výtvarná výchova – od 5 let (1 200 Kč/1 x 2 hod.)
* ŠIKULKY – výtvarná výchova – pro děti okolo 
2 let a jejich rodiče nebo samotné děti okolo 3 let 
(1 000 Kč/1 x 1 hod. týdně)
* BROUČEK – dopolední kombinovaný program pro 
děti od 2 let (100 Kč/1 x 4 hod. týdně)
* cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti od 2 let 
(800 Kč/1 x 1 hod. týdně)
* cvičení pro děti – 4 až 7 let (600 Kč / 1 x 1 hod)
* aerobik a gymnastika pro dívky – 7 až 15 let 
(600 Kč/1 x 1 hod. týdně)
* cvičení pro děti – 4 až 7 let (600 Kč/1 x 1 hod.)
* cvičení po ženy – bossu, aerobik, step-aerobik, ka-
lanetika, zumba (50 Kč/1 x 1 hod. týdně), skupinová 
výuka, 1 hod 1x týdně, 30 Kč/1 hod
* jóga – pro děti od 1. tř., pro rodiče s dětmi, pro do-
spělé (děti 600 Kč, rodiče s dětmi 1 000 Kč/1 x 1 hod., 
dospělí 1 200 Kč/1 x 2 hod.)

* jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé 
(1 200 Kč/1 x 2 hod. týdně)
* ŤAPKA – turistický oddíl pro děti od 5 let 
(800 Kč/1 x 60 min. týdně)  
* PIŠKOTKY – tanec a balet pro děti od 5 let 
(1 200 Kč/1 x 1 hod. + 1 x 2 hod. týdně)
* STONOŽKA – dramatický kroužek pro děti od 6 let 
(900 Kč/1 x 2 hod. týdně)
* akrobatický rock‘n‘roll – přípravka pro děti 6 až 
12 let (600 Kč/1 x 60 min.)
* angličtina, němčina, ruština (různé stupně po-
kročilosti) – pro dospělé (1 500 Kč/1 x 2 hod. týdně)
* počítače a internet – pro dospělé i začátečníky 
(1 200 Kč/1 x 2 hod. týdně)

Zápis: pro letošní žáky KS Průhon – pondělí 11. 6. 
až pátek 15. 6., vždy od 14 do 19 hodin, 
pro nové zájemce – pondělí 18. 6. až pátek 22. 6., 
vždy od 14 do 19 hodin.
Více info: www.pruhon.cz, tel.: 235 313 289
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• HLEDÁM KADEŘNICI na ŽL – Řepy. Tel.: 728 995 661

• MČ Praha–Zličín nabízí k pronájmu pozemek parcela č. 811/2
k. ú. Zličín (u točny tramvají na konečné v Praze–Řepích), 
o výměře 857 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha. 
Nabídka trvá do 19. 6.
Kontakt: ÚMČ Praha–Zličín, pí Měchurová. Tel.: 257 950 113

• MČ Praha–Zličín nabízí k pronájmu část pozemku parcela 
č. 286/4 k. ú. Zličín (parkoviště u křižovatky ul. Hrozenkovská/
Na Radosti), o výměře 760 m2 (dle geodet. zaměření), za účelem 
pořádání farmářských trhů. Nabídka trvá do 19. 6.
Kontakt: ÚMČ Praha–Zličín, pí Měchurová. Tel.: 257 950 113

OSTATNÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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

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

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

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

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

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

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

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

• ZLATNICTVÍ AMETYST. Vážení zákazníci, přesídlili jsme z OD 
Ovus na adresu Makovského 1225, tramvajová zastávka Blatiny. 
Přijďte se podívat na naši nabídku sortimentu a služeb! Těšíme 
se na vaši návštěvu.

• Zámečnictví Král - zámečnické a údržbářské práce doma i na 
zahradě. Na Chobotě 125, Praha-Řepy.
 Tel.: 728 149 030, www.zamecnictvi-vyroba.cz

• Koupím byt v Praze 6 nebo 17. Děkuji za vaše nabídky.
 Tel.: 736 241 189, e-mail: p.hornat@seznam.cz

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

• MČ Praha–Zličín nabízí k prodeji byt. jednotku č. 230/2, 
v domě č.p. 230 a č.p. 231, v ul. Mladých, Praha–Zličín, za min. 
kupní cenu 2 000 000 Kč. Byt 2+1, 1NP, 63,50 m2. 
Nabídka do 4. 6., form. žádosti na www.mczlicin.cz. Prohlídka 
bytu možná.  Tel.: 257 950 113

BYTY

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

Tónování autoskel 
profesionální instalace 

homologovaných (protislunečních 
a bezpečnostních) autofólií

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

10 let záruka!

Stavební zkolaudované pozemky 
v Doksech u Kladna

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

Stavební zkolaudované pozemky 
v Buštěhradě

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

veškeré sítě, 7 min. po R7 od Prahy

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

2 150 2 150 Kč/mKč/m22

2 200 2 200 Kč/mKč/m22

SALÓNEK GIGI
Solárium • modeláž nehtů 

pedikúra (i u vás doma)
Makovského 1349 – OVUS 

(nad Českou spořitelnou)

Mobil: 773 590 878

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

Uzávěrka pro červencové vydání: 8. června PÁLENÍ AROD JNIC: 30. DUBNA
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* RO NÍK 18 sedmnáct

ka
sedmnáct

ka
MĚSÍČNÍK PRAHY 17 * ZDARMA

Domov sv. Karla Boromejského v Praze přijme 

fyzioterapeuta
(muže i ženu). Požadujeme příslušné vzdělání. 

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

Pavel Černý

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

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

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

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

v ceně 150 Kč

+

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

MandlMandl,,  čistírnačistírna  
Jarka a JarkaJarka a Jarka

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

Tel.: 721 742 625Tel.: 721 742 625

Kompletní správa 
nemovitostí

Specializace na účetnictví pro společenství vlastníků a bytová družstva

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

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

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

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

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

Restaurace Na Formance
www.smichovskaformanka.cz

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

Pivo Gambrinus z tanku
Tradiční česká kuchyně – polední menu

Nekuřácký salónek – možnost různých akcí

ANGLIČTINA
pro začátečníky (i ty „věčné“)

tel.: +420 720 653 044

• Speciální a individuální přístup • Časová flexibilita 

• Příjemné prostředí • Lektorka je po studijním pobytu 

v Cambridge • Domluvte si nezávaznou info-schůzku •

žaluzie – podlahy

žaluzie – zaměření, prodej, montáž

podlahy – pokládka plovoucích podlah

tel.: 602 310 783    fa.ber@seznam.cz
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Půjčka do 24 hodin

gsm: +420 775 559 172
tel.: +420 226 062 155

Tomáš Chromý
manažer fi nanční divize

Karlovarská 814/115
161 00 Praha 6-Řepy
fi nance@onyxs.cz
www.onyxs.cz
(areál Autosalonu Klokočka,
administrativní budova, 2. patro)

Rychlá 
půjčka

Splátka 
12 měs.

Splátka 
9 měs.

Splátka 
6 měs.

Splátka 
3 měs.

Jistina 
1 měs.

3 000 397 494 688 1 213 3 500

3 400 442 550 767 1 053 3 900

5 000 680 847 1 180 2 120 6 000

5 400 748 931 1 298 2 332 6 600

7 000 952 1 186 1 652 2 968 8 400

7 400 1 009 1 256 1 750 3 145 8 900

10 000 1 360 1 694 2 360 4 240 12 000
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Obchod 
specializovaný 

na krmiva: 

Nutram
K9

First Mate
Arden Grange

Cibau
Trainer

Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům 
Na vybraná krmiva 

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma 

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba: 
Pondělí–Pátek 10.00–19.00, 

Sobota 9.00–12.00

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
MONTÁŽ A PRODEJ ŽALUZIÍ

CHYTRÉ SUŠÁKY PRÁDLA      MALOVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE      VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

PRODEJNA: Radlická 2018/78, Praha 5

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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

  Tel.: 602 266 384, 235 316 609  

  E-mail: jirilansdorf@seznam.cz  

Příjem zakázek nepřetržitě!

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

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

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

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

 Tel.:  777 681 447 (kosmetika, pedikúra), 
603 509 733 (kadeřnictví), 
605 788 943 (modelace nehtů), 
736 513 425 (masáže)
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TELEVIZE-servis
OPRAVY – byt i dílna, všechny značky a druhy
antény, satelity, settopboxy – prodej, instalace, opravy

733 311 747    211 141 160

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

Ekologická likvidace vozidel
Prodej použitých pneu a disků 

a odtahová služba
Zajímavé vozy vykoupíme

Tel.: 725 680 885

Pivnice Beránek
Příjemné posezení, sportovní přenosy, 

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

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

Nevanova 1050 
Praha-Řepy

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

Naše služby využívají společenství vlastníků i bytová družstva.

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

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

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

Cenovou nabídku vám vypracujeme na základě požadovaného rozsahu naší činnosti.

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

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

– REKONSTRUKCE –
BYTOVÁ JÁDRA, KOUPELNY  

BYTY, KANCELÁŘE

www.promm.cz, info@promm.cz
Tel.: 312 525 440, 736 486 386
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Championi skórují hned 4krát ŠKODA Fabia Champion

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Fabia Champion: 5,2–5,9 l/100 km a 121–139 g/km

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

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ

PRODEJ. Byt 3+1/L, 78 m2, OV, zvýšené přízemí, 

zděné jádro. Kuchyňská linka vybavena spotře-

biči, komora, plastová okna, zasklená lodžie, 

lino, parkety a dlažba. Dům je po rekonstrukci.

NOVINKA 3+1/L,
NEVANOVA UL.

PRODEJ. Garáž, ul. Na Chobotě, OV, 19 m2, vy-

koupený pozemek. Poplatky jsou 400 Kč/měs.

PRONÁJEM. Garáž, ul. Makovského, OV, 19 m2, 

elektřina, zabezpečená vrata. Cena: info v RK.

NOVINKA GARÁŽ,
ŘEPY

PRODEJ. Byt 3+1/L, 77 m2 + lodžie, 10. p. (11.), 

OV. Zděné jádro, udržovaný, světlý, vestavěné 

skříně, koberce, plovoucí podlaha. Dům je po 

rekonstr. Poplatky 5 048 Kč. Výhodná nabídka.

NOVINKA 3+1/L,
GALANDOVA UL.

PRODEJ. Byt v OV, 79,3 m2, umakartové jádro, 

původní, ale velice zachovalá kuchyně, koberce, 

zasklená lodžie. Krásný výhled na staré Řepy. 

Dům je po rekonstrukci. Poplatky 5 500 Kč.

NOVINKA 3+1/L,
ŠPANIELOVA UL.

Od 1. května 
jsme na nové adrese: 

Makovského 1222

Vchod naproti 

KS Průhon a Albertu

PRODEJ. Hezký byt 56 m2, 9. NP, komora, velká 

lodžie, WC a koupelna zvlášť, lino, koberce, orien-

tace na západ. Dům po rekonstr.: plastová okna, 

zateplená fasáda atd. Lze upravit na 2+kk/L.

NOVINKA 1+1/L,
GALANDOVA UL.

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

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

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

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

SLEVA 1+kk,
NEVANOVA UL.

POPTÁVKA

Garáž a 3+kk Nad Beránkem

2+kk a 3+1 pasáž Makovského

2+kk OV, Galandova

Činžovní dům na prodej

Pronájem 2+kk až 3+1

Byty Na Fialce II, Praha-Řepy

PRODEJ. Krásný byt 4+1/L, OV, 98 m2, dvouge-

nerační, přízemí. Zděné jádro, vestavné skříně, 

nová kuchyň, koberce, dlažba, plovoucí podlaha, 

zasklená lodžie, komora. Dům je po rekonstrukci.

NOVINKA 4+1/L,
ŠPANIELOVA UL.

PRONÁJEM. Byt 2+kk, 46 m2 + sklep, 2. NP. Dům 
a byt po rekonstrukci. Nová kuchyně, vestavná 
skříň. Částečně zařízen, bezpečnostní dveře, ža-
luzie. Blízko centra. Nájem 8 tis. + popl.

NOVINKA 2+kk,
HOSTIVICE

24 INZERCE


