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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

Vážení čtenáři,
do prázdninového vydání zpravodaje jsme pro vás připravili mimo jiné dva „velké“ rozhovory - tra-
diční, který představuje dalšího zastupitele naší městské části, a rozhovor s bikrosovým vicemistrem 
České republiky. Dozvíte se, co se v naší městské části bude dít v červenci a srpnu, ale také to, co je 
již za námi. Na své si přijdou příznivci sportu i kultury.
Zejména pro děti školou povinné nastává nejkrásnější doba v roce – dva měsíce letních prázdnin, nás 
dospělé čeká snad alespoň nějaký ten týden dovolené. Vám i kolegům z redakční rady přeji zaslouže-
ný odpočinek u vody nebo v lese a v září opět na shledanou!

Za redakční radu Jan Bösser

KINOBUS 2012
www.dpp.cz/kinobus

ZASTÁVKA FILM
ŘEPY 6. 7. – 9. 7.

Dopravní podnik hlavního města Prahy a Městská část Praha 17
vás zvou do kina

Vstup
zdarma

Program:
pátek 6. 7. 2012
Rebelové + doprovodný
 hudební program 
sobota 7. 7. 2012
TACHO
neděle 8. 7. 2012
Rodina je základ státu
pondělí 9. 7. 2012
Perfect Days

Místo promítání: travnatá plocha před budovou úřadu,
zastávka Řepský hřbitov.

Promítání začne po setmění přibližně od 21.30 hodin.
Změna programu vyhrazena.Z
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infolinkai
U pátečních produkcí doprovodný hudební program

Jednání zastupitelstva a rady ve 2. pololetí roku 2012
Zastupitelstvo MČ Praha 17: 19. září, 14. listopadu a 12. prosince. Jednání zastupitelstva je 
veřejné (aula ZŠ genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici, vždy od 15 hodin).

Rada MČ Praha 17: 18. července, 8. a 29. srpna, 10. a 26. září, 10. a 24. října, 5. a 21. listo-
padu, 3. a 19. prosince. Jednání rady je neveřejné!

-red-
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Městská část Praha 17, Společnost pro obnovu řepských tradic, 
Centrum sociálně zdravotních služeb a Sbor dobrovolných hasičů Praha-Řepy

pořádají

v sobotu 15. září 2012 od 14 hodin
na prostranství před budovou Úřadu m. č. Praha 17 

14 hodin: start 5. ročníku Slavnostní jízdy autoveteránů!
Z programu: Folklorní soubor Musica e Danza, hiphop – Taneční škola B-original, 

gymnastika – TJ Sokol Řepy, bojová umění – Tiger Team, psovodi a policie na koních – 
Městská policie Praha 13, vystoupení žáků ZUŠ Blatiny, hry a soutěže pro děti – 
připravují řepské MŠ, vystoupení žáků ZŠ genpor. Fr. Peřiny, skupina Myš a Maš

V 17 hodin: Ota Balage Band
Hry a soutěže pro děti • Občerstvení a cukrová vata • Skákací hrady

Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

jistě si všímáte, jak se nám Řepy doslova 
„před očima“ proměňují k lepšímu. Jed-
ním z problémů, který nás ale stále trápí, 
je nepořádek kolem kontejnerových stání 
u panelových domů. S větším či menším 
úspěchem se s ním snažíme vypořádat 
zrovna tak jako ostatní pražské městské 
části, v nichž vyrostla sídliště. Odpadky 
odstraňují při pravidelných obchůzkách 
úklidové čety, rozměrný odpad odložený 
vedle kontejnerů pravidelně likviduje-
me a odvážíme (samozřejmě na náklady 
městské části) do sběrných dvorů, zřídi-
li jsme také tzv. linku Čisté Řepy. Děkuji 
vám všem, kteří nás jejím prostřednic-
tvím na nedostatky v úklidu upozorňuje-
te, ať už na telefonu 235 300 655, nebo 
e-mailem – cisterepy@repy.mepnet.cz.
Neschopnost některých obyvatel udržet 
pořádek v okolí kontejnerů je zarážející. 
Rozhodli jsme se nechat vybudovat první 
kontejnerové stání nového typu v ulici 
Žufanova č. 1093–1095, před domem, 
které je ve vlastnictví městské části. Stá-
ní je opatřeno stříškou, čímž je vyřešen 
problém se šířením odpadu po okolí, zů-
stanou-li kontejnery otevřeny, navíc je 
uzamykatelné (aby ho nevyužívali lidé 
bez přístřeší). Dalším pozitivem je také 
fakt, že je stání příjemné na pohled. 
Pro výstavbu dalších tipujeme vhodné 
lokality, konkrétní informaci najdete na 
 straně 6. 

Vážení čtenáři, se začátkem léta bych 
vám i vašim dětem chtěla popřát pří-
jemné a pohodové prázdniny i dovolené. 
Užijte si je!

Bc. Jitka Synková

Náklady na elektřinu sníženy 
téměř o čtvrtinu!
Městská část Praha 17 snížila svoje náklady na 
silovou elektřinu téměř o čtvrtinu!
Vydali jsme se cestou těch obecních samospráv, 
které se v rámci hledání úspor rozhodly pořídit 
elektřinu pro chod svých úřadoven a dalších 
organizací na komoditní burze. Radnice za tím 
účelem sdružila plánovanou spotřebu vlastních 
budov (v ulici Žalanského, Španielova, Makov-
ského a Bendova) se spotřebou našich škol a 
školek, zdravotnických, kulturních a dalších za-
řízení, čímž se podařilo vytvořit centralizovanou 
poptávku přesahující 1 gigawatthodinu za dobu 
odběru elektřiny. Vlastní nákup radnice zajisti-
la koncem dubna na Českomoravské komoditní 
burze Kladno, která je relevantním místem pro 
realizaci veřejných zakázek a v současné době 
i centrálním trhem pro nákup energií veřejnou 
správou. 

Proti dosavadní průměrné ceně 1 755 Kč za me-
gawatthodinu silové elektřiny v hladině nízkého 
napětí se nám podařilo vysoutěžit cenu 1 367 Kč 
za MWh, a to pro všech devět sdružených sub-
jektů (29 odběrných míst). Toto snížení repre-
zentuje úsporu 22 procent nákladů na silovou 
elektřinu. Cena přitom platí nejen pro poslední 
čtvrtletí letošního roku, ale i roky 2013 a 2014. 
Jen na provozu pěti škol a školek ušetříme 
344 tisíc Kč, ve svých vlastních objektech pak 
uspoříme dalších 212 tisíc Kč. Městská část má 
díky realizaci tohoto nákupu detailní přehled 
o jednotlivých odběrných místech, technických 
požadavcích a spotřebách, které můžeme využít 
při nákupech elektřiny i v dalších letech. 

Ing. Lubomír Němejc, 
tajemník Úřadu MČ Praha 17

Je třeba poděkovat
Vážení čtenáři,

před časem jsme vám slíbili „zase o něco tlustší“ 
Řepskou sedmnáctku. Zpravodajem o 32 stra-
nách budete moci zalistovat už příště, tedy 
v září. Od roku 2007 časopis graficky zpracová-
vala firma Typograf, s. r. o., a byla to spolupráce 
výborná především díky ochotě grafika Ing. Da-
niela Zahálky (výroba zpravodaje probíhá podle 
přesného harmonogramu, ale kdo někdy nahlédl 
do redakční „kuchyně“, ten ví, že se občas texty 

připravují na poslední chvíli, „harmonogram ne-
harmonogram“). 
V souvislosti s rozšířením obsahu našeho ča-
sopisu bylo třeba vypsat výběrové řízení na 
dodavatele, z něhož vzešla vítězně firma Print 
Production, s. r. o. Jak se říká: „Život je změna“. 
Spolupráci se společností Typograf tedy ukon-
čujeme – se srdečným poděkováním a přáním 
všeho dobrého! 
Věříme, že s novou Řepskou sedmnáctkou vyro-
benou firmou Print Production budeme všichni 
neméně spokojeni!

Jaroslava Šímová a Pavel Maxa
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PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 19. ZÁŘÍ 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: 
•  výsledek výběrového řízení na stavební 

práce „Rekonstrukce volných bytů II“, spo-
čívající v postupné rekonstrukci max. pěti 
bytů, v návaznosti na jejich uvolňování 
nájemci. Vítězem se stala firma Společnost 
T.A.Q., s. r. o., za cenu zakázky 1 096 548 Kč 
(s DPH), se záruční lhůtou 60 měsíců a do-
bou provedení rekonstrukce jednoho bytu 
do 21 dní od zahájení prací. Rada MČ ukládá 
vedoucímu odboru správy obecního majet-
ku postupovat ve smyslu tohoto usnesení 
a zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu 
smlouvy o dílo včetně případných dodatků;

•  přijetí sponzorských darů Základní školou 
genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139 
určených na výtisk almanachu k 30. výročí 

založení školy Laudova 10/1024 od pěti dárců 
v celkové výši 23 000 Kč.

Byla seznámena: 
•  s návrhem smlouvy pro administrativní zajiště-

ní výběrových řízení pro Víceúčelové sportov-
ní centrum Na Chobotě. Rada MČ souhlasí se 
zněním smlouvy mezi Městskou částí Praha 17 
a firmou GORDION, s. r. o., a zplnomocňuje 
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy;

•  s návrhem smlouvy pro zajištění inženýrské 
činnosti v předinvestiční fázi přípravy stavby 
Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě.

Projednala: 
•   návrh Výzvy jednomu zájemci k jednání o ve-

řejné zakázce malého rozsahu dle § 12 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., s názvem „Rozšíření 
kamerového souboru“ a souhlasí se zadáním 
Výzvy v souladu s bodem 1 tohoto usnesení 
jediné firmě KH Servis a. s., s tím, že předmět 
zakázky je chráněn užitným vzorem této 
firmy; 

•   přijetí nabídky veřejné zakázky na stavební 
práce „Rekonstrukce topného systému v ZŠ 
genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139 

zadané dle § 12 odst. 2 a § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů v otevřeném 
podlimitním řízení. Souhlasí s přijetím na-
bídky uchazeče: PECHA, a. s., (nabídková 
cena 8 990 851,65 Kč bez DPH). Financová-
ní z rozpočtu MČ Praha 17;

•   přijetí nabídky veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební práce „Nová parkoviště 
pro polikliniku a v ulici Žufanova,“ zadanou 
dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozděj-
ších předpisů. Souhlasí s přijetím nabídky 
uchazeče Stavmater International, s. r. o., 
(nabídková cena je 3 334 198 Kč bez DPH); 

•   návrh veřejnoprávní smlouvy nahrazující 
územní rozhodnutí a stavební povolení 
v rámci zakázky na projektovou dokumen-
taci „Stavba skateparku v Praze-Řepích“. 
Rada MČ souhlasí s podpisem veřejnopráv-
ní smlouvy se správním orgánem: Městská 
část Praha 17, Úřad MČ Praha 17, odbor 
výstavby.

-red-

Výstavba domů na Fialce
Dotaz: Je to pravda, že budou na Fialce postaveny další domy?

Úřad MČ Praha 17, odbor výstavby, projednal žádost společnosti AMO, 
spol. s r. o., a na základě výsledků nového projednání žádosti vydal roz-
hodnutí o umístění skupinové zástavby při ulici Na Fialce II. na pozemcích 
parcel č. 1502/13, 1142/331, 1502/14, 1504/5, 1502/8. 
Návrh předpokládá výstavbu pěti bytových domů, čtyři budou řadové 
a jeden samostatný. Stavby jsou navrženy jako třípodlažní, 3. nadzemní 
podlaží je řešeno jako ustupující s terasou. Příjezd k domům bude napojen 
na místní komunikaci při ulici Na Fialce vybudováním slepé komunikace 
v délce cca 166 metrů zakončené obratištěm pro osobní a nákladní vozidla, 
jejíž součástí bude 6 podélných odstavných a parkovací stání, z toho dvě 
pro ZTP. Půjde o místní komunikaci III. třídy s návrhem omezení rychlosti 
na 20 km/h.
K zabezpečení stability sousedních severně situovaných pozemků je navr-
ženo stavebně technické opatření  - opěrné gabionové stěny (o výšce 1 až 
3,5 metru). Na jižní straně je navržena s ohledem na stávající svah opěrná 
stěna o výšce maximálně 1,7 m z drátěných gabionových košů opatřená 
oplocením s nouzovými brankami. Z hlediska bezpečnostního pásma ply-
novodu je mezi bytovými domy a stávajícím VTL (vysokotlakým)  plynovo-
dem navržena svislá zemní difúzní stěna o šířce 0,5 metru. 
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude mimo jiné 
obsahovat akustickou studii hodnotící vliv dopravního hluku ze stavební 
činnosti, podrobný plán organizace výstavby včetně výpočtu hluku z de-
moliční a ze stavební činnosti, projekt sadových úprav odsouhlasený Od-
borem životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 17, návrh řešení proti 
pronikání radonu z podloží vzhledem k závěrům průzkumu a středního ra-
donového rizika a návrh opatření ochrany VTL plynovodu v místě křížení 
s komunikací pro možné zatížení vozidly s hmotností 20 t.

Dana Kolářová, vedoucí odboru výstavby

Kontejnery o prázdninách
Velkoobjemové kontejnery (VOK) nebudou v naší 
městské části během měsíce července přistavovány. 
První přistavení VOK je naplánováno na 30. 8., a to na křižovatku ulic 
Ke Kulturnímu domu a U Boroviček. 
Provoz těchto kontejnerů je hrazen z prostředků Magistrátu hl. m. 
Prahy. V době uzávěrky zpravodaje ještě nebyly známy další termíny 
přistavení VOK, ale již teď je zřejmé, že počty přistavovaných kontej-
nerů budou nižší než v I. pololetí tohoto roku. Systém šesti stanovišť 
pro VOK zůstane nezměněn, termíny však budou omezeny. Prosíme 
občany, aby kontejnery nepřeplňovali.
Informace o dalších termínech přistavení VOK budou aktuálně zveřej-
ňovány na webových stránkách MČ Praha 17 – www.repy.cz.

Ing. Vladimíra Šrámková,
odbor životního prostředí a dopravy

Adresy sběrných dvorů
• Praha 5-Košíře, ul. Klikatá 1238/90 c, tel.: 731 663 582
• Praha 6-Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 284 098 906
•  Praha 5-Jinonice, Puchmajerova (u křižovatky s Radlickou), 

tel.: 251 612 343
Provoz:  Po–Pá od 8.30 do 18 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 hodin.

Čisté Řepy   Nedostatky v úklidu v naší 
městské části můžete hlásit 

na tel.: 235 300 655 nebo cisterepy@repy.mepnet.cz.
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Jaroslav Stolina (46)
•  Zastupitelem je 2. volební období (ODS 

od r. 2002). 
•  Pochází z Prahy.
•  Má jedenadvacetiletého syna. 
•  Záliby: jízda na kole, stolní tenis, film, 

četba.

Otázky pro zastupitele 
Jaroslava Stolinu
Co vás vedlo ke členství v ODS?
K tomu, abych se začal věnovat politice, mě 
přiměl kamarád. Konkrétně u ODS mě zaujala 
jejich pravicová politika, jejich program. Kromě 
toho jsem rád, když jsem u zdroje dění. Jsem 
předsedou Komise pro územní roz-
voj, která se vyjadřuje ke staveb-
ním projektům, momentálně spíše 
v soukromém sektoru vzhledem 
k nedostatku pozemků ve vlast-
nictví městské části. Posuzuje na-
příklad koeficient výšky zástavby, 
řešení příjezdové cesty, splnění 
podílu zeleně a počtu parkovacích 
míst. Mnohdy jsem velmi překva-
pen, když místní obyvatel prodá 
stavební pozemek a potom se snaží 
zabránit ve výstavbě. To je pro mne 
dost zvláštní. 

Mohl byste být konkrétnější?
Konkrétně mohu jmenovat třeba 
výstavbu bytového domu na Fialce, 
kde někteří místní občané zásadně 
nesouhlasili s výstavbou a bránili se 
peticemi i odvoláními na Magistrát 
hl. m. Prahy zejména kvůli příjezdo-
vé cestě. Já osobně se domnívám, že 
by nemělo být správné bránit inves-
torovi ve stavbě na jeho pozemku, 
pokud splnil všechna zákonem daná 
kritéria. Podobná situace nastala 
v minulém volebním obdobní, kdy 
v lokalitě ulice Žalanského majitel 
prodal pozemek k výstavbě bytových domů, což 
vzbudilo vlnu nevole v blízkém okolí. Bránili se 
vzhledu stavby, její výšce a podobně.

V minulém volebním období jste byl členem 
Komise pro Břevnovskou radiálu. 
Tato stavba se bezprostředně týká životního 
prostředí i územního rozvoje v Řepích. Plánova-
ná Břevnovská radiála, která by měla vést naší 
městskou částí, nejenže by velmi zatížila životní 
prostředí, ale zároveň nám dlouhodobě znemož-
ňuje nakládat s pozemky napříč celým územím 
městské části kvůli tzv. ochrannému pásmu - 
v ose radiály je zhruba 80metrové ochranné pás-
mo z každé strany, kde se momentálně nic nesmí 
stavět. Ve druhém zpracování dokumentace EIA 
pro nás platí požadavek varianty bez křižovatky 
Slánská, navíc nám byla nabídnuta alternativa 
s křižovatkou v zahloubeném tunelu. 

Kdy můžeme očekávat konečné rozhodnutí?
Předpokládá se, že asi za dvacet let. V současné 
době není dostatek financí a přednost má Rad-
lická radiála, jež se již realizuje. Další komplika-
cí je, že kvůli Břevnovské radiále jsou blokovány 

všechny pozemky, na kterých by bylo možné 
v naší městské části vybudovat veřejně prospěš-
né stavby, jako například domov důchodců. Po-
kud bychom chtěli uskutečnit nějakou podobnou 
výstavbu, nezbývá nám, než pozemek odkoupit 

náctce. Jejich názory mohou u neznalých vyvolat 
dojem, že radnice vlastně dělá všechno špatně 
a opozice by to dělala lépe. Bohužel nikdo nikdy 

neřekne jak lépe, jen se kritizuje 
bez jakékoliv nabídky řešení. 

Můžete uvést nějaký příklad?
V červnové Řepské sedmnáctce opo-
ziční zastupitel kritizoval rozpočet 
Sportovního centra Na Chobotě, 
ačkoli v té době ještě podrobné roz-
počty projektu nebyly známy. Toto 
jednání bylo na programu červno-
vého zasedání zastupitelstva. 
Opozice, aby se zalíbila občanům, 
prosazuje výstavbu koupaliště. 
Přestože opoziční zastupitelé vědí, 
že to není možné, protože nemáme 
finance, abychom každoročně do-
tovali jeho provoz. Další kritika se 
týkala výstavby nového dětského 
hřiště na Fialce, na radnici však při-
šly dopisy s poděkováním. 

Na co jste z oblasti vašeho půso-
bení pyšný?
Během posledních dvou volebních 
období se naše Řepy změnily téměř 
k nepoznání. Proběhly regenerace 
panelových domů, rekonstrukce 
škol, školek a polikliniky, byly vy-
tvořeny klidové odpočinkové zóny, 

nová dětská a sportovní hřiště, byly provedeny 
obnovy chodníků, zlepšil se stav zeleně, byly 
vytvořeny protihlukové pásy zeleně. Ani jedna 
z těchto úprav se neudělala sama, o to se někdo 
musel postarat a bylo to hodně práce. Díky tomu 
všemu si myslím, že Řepy vypadají opravdu pěk-
ně a že je to hezké místo pro život. Tak to snad 
tak špatně neděláme!

Jaké je vaše zaměstnání?
Jsem osoba samostatně výdělečně činná v ob-
lasti malíř-lakýrník. Musím říci, že momentálně 
je skutečně velice málo práce a není to jen pří-
pad mojí profese. Jak monitoruji situaci kolem 
sebe, tenhle problém trápí všechna řemesla. 
Lidé jsou v současné ekonomické situaci velmi 
opatrní na investice.

Jak dlouho žijete v Řepích? 
V Řepích bydlím od roku 1990. Momentálně žiji 
s přítelkyní v bytě 1+1, který mimochodem nejde 
do prodeje.

Děkuji za rozhovor.
Olga Buriánková

Foto: -buri-

od soukromého majitele nebo od Magistrátu hl. 
m. Prahy. Tato situace se nezmění do doby, než 
bude stavba Břevnovské radiály realizována.

Jakými důležitými projekty se momentálně 
zabýváte?
Momentálně je naším největším projektem vý-
stavba Sportovního centra Na Chobotě. Mělo 
by splňovat kritéria jak pro rekreační sport, tak 
i pro vyšší soutěže míčových sportů. Tím by po-
dle mého názoru mohlo přilákat naše děti a mlá-
dež k rekreačnímu nebo závodnímu sportu. Na-
víc pro všechny občany se zájmem o sport bude 
možnost v místě bydliště navštívit zápasy vyšší 
soutěže atraktivním využitím volného času. 
Projekt předpokládá, že po vstupní investici cca 
200 milionů korun na realizaci stavby nebude již 
dále potřebná dotace městské části na provoz. 

S čím nejste v naší komunální politice spoko-
jený?
V zastupitelstvu jsem již druhé volební období 
a musím konstatovat, že mě nepřestávají šo-
kovat názory některých opozičních zastupitelů 
uveřejňovaných v rozhovorech v Řepské sedm-
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Další parkoviště:
ulice Drahoňovského
Ulice Vondroušova je jedna z těch, kde byl donedávna velký nedostatek 
parkovacích míst. V současnosti už by tomu tak být nemělo. Vedení Měst-
ské části Praha 17 našlo řešení. V sousední ulici Drahoňovského je hlídané 
parkoviště, jehož kapacita nebyla zcela využita. MČ Praha 17 se podařilo 
vyjednat domluvu se správcem komunikace TSK hl. m. Prahy a s nájemcem 
parkoviště firmou Besico, s. r. o., která část nevyužité plochy uvolnila.
„Za pár dnů zde přibude dalších 48 parkovacích míst, což jistě řidiči bydlící 
v ulici Vondroušova  ocení. Obyvatele této lokality určitě potěší, že kvůli 
zřízení parkoviště neubylo ani centimetr zeleně,“ uvedl v době uzávěrky 
zpravodaje místostarosta Martin Marek. 

 -red-

Pro pohodlí 
i bezpečnost
O záměru MČ Praha 17 vybudo-
vat parkovací místa u poliklini-
ky v ulici Žufanova a také Ben-
dově ulici (celkem 87) jsme vás 
již informovali v květnovém 
vydání Řepské sedmnáctky. 
Proč se začalo uvažovat 
o parkovišti v ulici Bendova, 
kde sídlí mateřská škola? 
Jedním z důvodů bylo zajištění 
větší bezpečnosti dětí docházejících do této školky. Zní to 
nelogicky? „Mateřská škola Bendova má kapacitu 233 dětí. Hodně rodi-
čů svoje děti do zařízení přiváží i odváží. Vznikají tu nebezpečné situace. 
Řidiči parkují na chodníku, někteří dokonce porušují dopravní předpisy 
a vjíždějí do jednosměrné Bendovy z ulice Žufanova. Městská policie tady 
na naši žádost v nedávné době zintenzivnila dohled a několik řidičů tu do-
stalo zaslouženou pokutu. Navíc jsme zjistili, že ZŠ Jana Wericha zahradu 
směrem k ulici Bendova dlouhodobě nevyužívá, a tak nás napadlo rozší-
řit tady vozovku a vytvořit další parkovací místa,“ vysvětlil místostarosta 
Martin Marek, v jehož kompetenci je péče o životní prostředí a dopravu 
i územní rozvoj Městské části Praha 17. 
V zahradě školy budou vysázeny nové keře, které nahradí staré poškozené 
dřeviny. Za borovičky, které musely ustoupit parkovišti u polikliniky, budou 
také vysazeny nové stromy. Dvacet boroviček už od května roste při ulici 
Šímova, odbor životního prostředí a dopravy hledá další vhodné lokality. 
Tip od čtenářů zpravodaje zatím došel pouze jeden – vysadit stromy podél 
silnice Slánská, od tunelu ke křižovatce s Čistovickou. Jenže pozemek není 
v majetku obce, a tak nápad zůstane nezrealizován. -red-

Změny na hřišti u Řepíku
Hřiště u Mateřského centra Řepík v Bendově ulici se nachází v klidné loka-
litě v zeleni, je oploceno, jsou zde toalety. Proto zřejmě patří k nejnavště-
vovanějším v Řepích. Vedení městské části reaguje na požadavky maminek 
a hřiště postupně zvelebuje, přibývají houpačky a další herní prvky. V červ-
nu zde byly zrušeny staré, již nevyhovující, zahradní altány a vybudovány 
nové. Postupně budou odstraněny zastaralé betonové nádoby na zeleň. 
V roce 2010 byly v této zahradě instalovány cvičební prvky pro dospělé, 
zatím však nejsou příliš využity. Ostýcháme se snad? Prostor byl původ-
ně prezentován jen jako hřiště pro seniory a zdravotně postižené, to byla 
zřejmě chyba. Na plážích v USA se prý na cvičení na podobných strojích 
stojí fronty... „Myslím si, že to je úžasná věc. Je to jen o tom, abychom se 
tam naučili chodit. Podobné cvičební prvky jsou například na Ladronce, 
v centrálním parku v Praze 13 a tam využity jsou. Jsem přesvědčen, že na 
hřišti v Bendově ulici si zábavu najde každý. Možná moc nepřeženu, když 

řeknu, že je pro všechny – od narození až do 99 let,“ vyjádřil se 
místostarosta Martin Marek. 

-red-

Kontejnerové 
stání 

V Žufanově ulici nechala MČ Praha 17 
vybudovat nové stání pro kontejnery se 
směsným odpadem cca za 250 000 Kč. 
Proč zrovna před domem č. 1093–1095? 

Vždyť jde o stání, kolem kterého býval 
pravidelně – mírně řečeno – nepořádek. 

 „Místo v Žufanově ulici jsme zvo-
lili jednak proto, že je dům ve vlastnictví 

městské části a pak také proto, že to zde bylo nejjednodušší kvůli stáva-
jícím inženýrským sítím. Stání je uzamykatelné, aby do prostoru nemohli 
bezdomovci. Ale s ohledem na zkušenosti s uzavíratelným stáním v ulici 
Makovského zatím s uzamykáním otálíme,“ vyjádřil se místostarosta Mar-
tin Marek. Nová stání u zrekonstruovaných domů v Makovského ulici totiž 
po krátké době někdo vypáčil a někteří obyvatelé, než by stání odemkli, 
raději odhodí odpad vedle. „Není v našich silách tohle vyřešit,“ okomento-
val situaci Martin Marek a dodal: „díky stříšce nebude létat odpad po okolí, 
už to bude výhra.“
V současnosti odbor životního prostředí a dopravy mapuje kontejnerová 
stanoviště v Řepích a hledá prostory, kde by podobné stání jako v Žufa-
nově ulici mohlo být vybudováno. „Někde to nepůjde, například tam, kde 
jsou inženýrské sítě nebo zeleň. Uvažujeme také o budování odlehčených 
verzí stání, a to právě v podobných případech. Určitě se chceme na budo-
vání stání v Řepích finančně podílet, a to i před domy ve vlastnictví SVJ,“ 
uvedl místostarosta Marek. -red-
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Autobus na lince 264
Dotaz: Nevyhovuje mi nový druh autobusu na lince číslo 264 (jezdící ze 
Zličína na Bílou Horu). Myslím, že jediné dveře pro nastupování nestačí, 
vnitřní uspořádání není vhodné pro starší osoby, natož pro seniory s ho-
lemi, kteří se musí na volná místa drápat po několika schodech. Nebylo 
by účelné jej nahradit?
 B. O.

Na lince 264 jsou od začátku jejího provozu nasazovány nízkokapa-
citní autobusy (SOR NB 8,5), které splňují veškeré potřebné tech-
nické normy a odpovídají definici bezbariérově přístupného vozidla. 
Pro upřesnění dodávám, že pro vstup do autobusu jsou určeny nejen 
střední, ale i přední dveře u řidiče. Snížená podlaha v přední polovině 
vozidla umožňuje bezproblémový nástup méně pohyblivým cestujícím 
včetně vozíčkářů, pro které je v autobusu vyhrazena plošina. Autobus 
je také vybaven výklopnou nájezdovou plošinou pro pohodlný ná-
stup a výstup cestujících na invalidním vozíku. Je pravda, že zejména 
v zadní části autobusu jsou sedačky umístěny na vyvýšené podestě, 
ale to je způsobeno konstrukcí autobusu a jeho velikostí. 
Připomínáme, že díky nasazení nízkokapacitního autobusu a jeho níz-
kým provozním nákladům může být zajištěn celodenní a celotýdenní 
provoz v intervalu 20 až 30 minut a mohou být obslouženy některé 
hůře dostupné lokality, jako například oblast Fialka. Vozidla tohoto 
typu používají v současné době čtyři dopravci v systému PID včetně 
Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Ing. Filip Drápal, 
tiskový mluvčí ROPID

(Regionální organizátor Pražské integrované dopravy)

Lachtan nezmizel
Dotaz: Nevíte, kam zmizela socha lachtana, která stávala v blízkosti parko-
viště mezi ulicemi Laudova a Skuteckého?
 pí Hrabětová

Plastika českého sochaře Jana Laudy byla mezi okolními stromy i keři 
při Laudově ulici dost skrytá, a pravděpodobně také proto se často stávala 
terčem sprejerů. Pracovníci odboru životního prostředí a dopravy sochu 
odmontovali a zajistí její očištění. V současné době hledáme pro toto vý-
tvarné dílo jinou, vhodnější lokalitu.

Martin Marek, místostarosta

I na snímku z roku 2010 je patrné, že se lachtan stával terčem sprejerů.

Foto: Jan Bösser

Sýkorky se zabydlely 
na balkoně
Kdybych to neviděl na vlastní oči, nevěřil bych tomu. Asi deset let máme 
na balkoně dvě hnízda jiřiček. Vracejí se každý rok v prvním květnovém 
týdnu a stará hnízda znovu zabydlí. Celá naše rodina se na ně těší, nejvíc 
asi naše domácí kočka. Její šance na chycení jiřičky jsou sice nulové, ale 
čilý pohyb na balkoně trochu rozptýlí její nudu. 
Letos to bylo jinak. Moje manželka už v polovině dubna hlásila: „Jiřičky 
jsou tu!“ Zdálo se mi to hodně brzy. Po chvilce pozorování jsme skuteč-
ně zjistili, že se do hnízda nastěhoval párek sýkorek modřinek. V prvním 
květnovém týdnu už pilně krmily vylíhlá pípající ptáčata. Po příletu jiřiček 
se na balkoně strhla 
krátká bitka o hnízdo. 
Modřinky vyhrály, ji-
řičky se musely usídlit 
jinde. 
Myslel jsem si, že pla-
ché sýkorky modřinky 
by se nenastěhova-
ly ani do připravené 
ptačí budky. Teď mám 
recept: Chcete–li mít 
na balkoně sýkorky, 
nechte jiřičky, aby 
jim postavily hnízdo. 
Do rohu balkonu pod 
hnízdo je nutné kaž-
dý rok položit igelit 
a ptačí trus po sezoně 
zlikvidovat.

Petr Šedivý 

Díky za kontejnerové stání
Chtěla bych moc poděkovat za vybudování stání pro kontejnery s odpadem 
v naší (Žufanově) ulici. Doposud to tam bylo opravdu hodně špatné. Při 
dešti jsme se brodili ve vodě, v mrazu tam byl zase led. Nyní to tu máme 
velice vkusné a pohodlné. Jen aby to tak zůstalo a zakrátko tu opět nebyla 
černá skládka nepotřebných domácích věcí.

Vlasta K.
Foto: Petr Šedivý

Foto: -akraj-

Hřiště si přejeme
Jednou z velmi prospěšných akcí je plánované dětské hřiště, které by mělo 
být umístěno v proluce mezi ulicemi Na Fialce I a Na Fialce II. Tento plán se 
setkal s nadšenou podporou obyvatel této lokality. Přikládám podpisové 
archy, na nichž podporu tomuto záměru vyslovilo dalších více než šedesát  
lidí. Petr V.
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K prodeji obecních bytů
V květnovém vydání Řepské sedmnáctky vyšel článek, pod který se pode-
psali pánové Černovský a Krása. Nese název „Zastupitelstvo v dubnu od-
mítlo další prodej bytů“.
Ano, je to tak – současná koalice ODS, ČSSD a „krásovců“ přehlasovala 
velmi těsně opoziční zastupitele, kteří chtěli v procesu privatizace pokra-
čovat. Domníváme se, že všichni občané Prahy 17, kteří bydlí v obecních 
bytech, by měli mít stejnou šanci. Nemělo by to být tak, že někteří měli 
víc štěstí a někteří ho měli méně. Privatizace v Řepích skončila, ale jsem 
přesvědčen, že pouze na dva až tři roky. Po komunálních volbách se situace 
s velkou pravděpodobností změní.
Magistrát hl. města Prahy dostává na jednoho občana Prahy ročně dotaci 
30 000 Kč. Na občana Řep však „přiteče“ do obecní kasy pouze 2 400 Kč. 
Tyto prostředky přirovnávají pánové Černovský a Krása ke stálému příjmu 
z pracovního poměru hlavy rodiny. Tento příjem však rodině nestačí. Proto 
je potřebné, aby podnikala manželka v cukrárně a aby se sahalo na úspory. 
Podle tohoto přirovnání je stejná situace u obecních příjmů z pronájmů 
bytů. 
Pisatelé však uvažují velmi jednostranně. Vůbec se nezmiňují o jiných 
možnostech. Nemohl by například živitel rodiny vydělávat více a tlačit 
na zaměstnavatele, aby ho platil vyšší sumou než 2 400 Kč? Všichni víme, 
kolik miliard odteklo z kasy magistrátu na předražené investice. Tento pří-
stup však vyžaduje boj směrem NAHORU. To je složitější a nebezpečnější. 
Vyšlápnout si však směrem DOLŮ, to se zdá být méně nebezpečné. Navíc, 

Mýlit se je lidské
Opakovaně jsem na stránkách Řepské sedmnáctky prezentoval věcné a lo-
gické argumenty, proč v současné situaci nelze pokračovat v privatizaci 
bytového fondu a následně tak zbavovat naši městskou část majetku, jenž 
jí generuje dodatečné rozpočtové příjmy. Přesto se najdou tací zastupite-
lé, kteří nedokáží tuto realitu přijmout. 
Mezi největší zastánce univerzální spravedlnosti, ať to stojí, co to stojí, se 
pasoval zastupitel RSDr. Tomáš Finger. Zastupiteli RSDr. Fingerovi vůbec 
nevadí, že prosazováním iluzorní univerzální spravedlnosti pro své příz-
nivce vytváří jinou, větší nespravedlnost, která nakonec dopadne na více 
než 25 tisíc obyvatel Řep v podobě výrazného zhoršení služeb zajišťova-
ných naší městskou částí.

Bezhlavý prodej obec poškodí
Dle RSDr. Fingera má městská část jiné primární úkoly, než efektivně 
hospodařit se svým majetkem ve prospěch všech občanů Řep. Myslet si 
něco takového, je velká hloupost a prosazovat to, je nezákonnost. Zákon 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v § 2 odstavci 2 jasně říká (citu-
ji): „Městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 
občanů,“ nebo v § 18 odstavci 1: „Do samostatné působnosti městské části 
náleží správa bytového fondu.“ Prosazovat bezhlavý prodej majetku zcela 
zřejmě poškodí rozvoj naší městské části a je proti potřebám naprosté vět-
šiny našich občanů.
Na to, že RSDr. Finger figuruje v orgánech téměř desítky kapitálových 
a obchodních společností, má svérázné představy o podnikání. Dle před-
stav RSDr. Fingera občan, který si koupil byt a najednou zjistil, že má ji-
nou možnost bydlení (takových není málo) a pronajímá tento byt za tržní 
nájemné (v Řepích odhadem za 140 Kč/m2), může volně nakládat s tím-
to příjmem a pořídit si za něj třeba dovolenou u moře (proč ne). Naopak 
městská část, která přes nesouhlas RSDr. Fingera podobný byt pronajímá 
(nájemné je stanoveno na 82 Kč/m2), nemůže po úhradě nezbytných ná-
kladů pronájmu s výsledným příjmem volně nakládat ve prospěch všech 
občanů Řep??? 
Ani nad tím nemusíte příliš dlouho přemýšlet, aby vám bylo jasné, že je 
to hloupost.

samospráva má jednoznačně jiné primární poslání než podnikání v oblasti 
pronajímání bytů. Prosím tedy pana Černovského, který je za výkon funkce 
zástupce starosty poměrně dobře měsíčně odměňován: Zabojujte i smě-
rem „nahoru“ a postupně prosaďte navýšení dotací z magistrátu a případ-
ně vstupte i do procesu vyžadování evropských fondů na pokrývání inves-
tičních akcí také v Řepích.
Píše se rok 2012. Ceny za pronájem bytů rychle vzrostly. Nájemníci si tudíž 
uvědomují, že mají právo na vysokou kvalitu bydlení a toto více vyžadují. 
Pokud se podíváme podrobně na zisky z nájemného na straně jedné a na 
potřebu rekonstrukcí bytových jader, stoupaček, oken, zateplování, výmě-
nu výtahů a podobně, může se nám stát, že obec bude ještě ráda, pokud 
najde kupce na domy a byty ze strany nájemníků a bude velmi ráda, že jsou 
tito lidé ochotni do těchto oprav investovat a ještě byty zaplatit. Dobrý 
hospodář, za kterého se pánové Černovský a Krása vydávají, se chová jinak. 
Zisk z bytů by měl jít převážně „do bytů“, do jejich oprav a rekonstrukcí. 
Oni však tento zisk chtějí investovat do péče o zeleň, sekání trávy a další 
podobné činnosti a to ve prospěch celé Prahy 17. Chtějí tím snad veřejnosti 
říci, že privatizace končí hlavně proto, že nájemníky potřebujeme k tomu, 
aby platili v nájmech pro celou obec sekání trávy?
Velice nešťastná situace vznikla kolem ukončení privatizace bytů v Jirán-
kově ulici. Dva domy zde privatizovány byly a dva ne. Nájemníci byli až do 
dubna 2012 udržováni v naději, že k prodeji dojde.
Věřím, že ano, ale doufám, že to bude již za podpory nového zastupitelstva 
a rady, kde budou pravděpodobně tito pánové již chybět.

Dr. Tomáš Finger, zastupitel

Infrastrukturu nezměníme
Mohu ujistit občany Řep, že na radnici všichni využíváme každé příležitosti 
k tomu, abychom posílili rozpočtové příjmy městské části. Nicméně naše 
hlavní rozpočtové dotační zdroje od Magistrátu hl. m. Prahy nejsou něja-
kou blíže nedefinovanou částkou, ale představují zcela konkrétní podíl na 
daních, které jsou v Řepích generovány. 
Vzhledem ke struktuře naší městské části, kde v drtivé většině převažuje 
bydlení a nedostává se nebytových prostor, tak doplácíme na nižší výběr 
daní z příjmů fyzických osob, než dosahují městské části, které mají rozvi-
nutější infrastrukturu (např. obchodní a výrobní zóny). Změnit infrastruk-
turu Řep je nemožné. Změnit redistribuci daní, která vyhovuje většině 
velkých městských částí, je téměř neproveditelné, ale je možné a my to 
rozhodně nevzdáváme.
A pro úplnost: Nejsme žádní „krásovci“, ale jsme Hnutí LEPŠÍ ŘEPY a nemá-
me nic společného s volební stranou Sdružení za rozvoj Řep, SPOZ a Suve-
renita bývalého zastupitele a lídra této strany Tomáše Fanty, obviněného 
z podvodu v souvislosti s obstaráním bytu pro obyvatelku Řep.

Mgr. Bořek Černovský, místostarosta

Program Čistá energie
V rámci programu „Čistá energie Praha pro rok 2012“ (dále jen „pro-
gram“) poskytuje hlavní město Praha dotace na přeměnu topných sys-
témů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či 
bytových domech na území hl. m. Prahy, a to jak fyzickým, tak i práv-
nickým osobám.
Trend i formát programu, nastavený v posledních letech, zůstává za-
chován. Výraznější změnou je pouze zrušení podpory fotovoltaických 
elektráren. Nadále jsou podporovány výměny dožívajících plynových 
kotlů za moderní, podstatně účinnější. Další informace o pravidlech 
programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná 
mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových strán-
kách envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP. Odpovědi na kon-
krétní dotazy lze získat na e-mailové adrese dotace.topeni@praha.eu.

Ing. Vladimíra Šrámková, odbor životního prostředí a dopravy

8 CO VÁS ZAJÍMÁ



Jak se měří hluk z letadel
V souvislosti se zveřejněním tabulek s hygienickými limity týkajícími se hluč-
nosti letadel, která přelétávají nad naší městskou částí, jste se na redakci 
Řepské sedmnáctky obrátili s několika dotazy. Položili jsme je ředitelce Ko-
munikace Letiště Praha, a. s., Evě Krejčí:

Můžete vysvětlit, jak probíhá měření zvuku? Čtenáři pochybují, že leta-
dla způsobují hluk o síle pouhých 50 až 60 decibelů. 
V souladu s evropskou legislativou jsou v české legislativě stanoveny hy-
gienické limity, které se vztahují na tzv. charakteristický letový den pro 
celou denní dobu (06.00 až 22.00) s hodnotou 
60 dB a pro celou noční dobu (22.00 až 06.00) 
s hodnotou 50 dB. 
Charakteristický letový den reprezentuje prů-
měrné provozní podmínky na letišti, odvozené 
pro dlouhodobé působení hluku. Definuje se 
počtem vzletů a přistání všech letadel na daném 
letišti za 24 hodin, které se stanoví jako průměr-
ná hodnota z celkového počtu vzletů a přistání 
letadel za 6 po sobě následujících měsíců s nej-
větším provozem (květen až říjen). Rozlišuje 
se počet pohybů v denní době a počet pohybů 
v noční době. Charakteristický letový den umož-
ňuje objektivně hodnotit hlukovou situaci a zo-
hledňuje proměnlivost intenzity a skladby letec-
kého provozu. Z uvedeného postupu je zřejmé, 
že okamžité nebo ekvivalentní hodnoty namě-
řené u jednotlivých přeletů nejsou porovnatelné 
s hygienickými limity, které jsou stanoveny pro 
charakteristický letový den. 
V případě měření mobilními stanicemi doba mě-
ření závisí na získání potřebného počtu naměřených hlukových událostí 
pro vyjádření platné hodnoty LAeq,T. U letišť, jako je Praha-Ruzyně, tzn. 
s provozem většího počtu typů letadel s rozdílnými akustickými charakte-
ristikami a letovými výkony, se preferuje volit počet naměřených pohybů 
vyšší než trojnásobek počtu pohybů letadel v charakteristickém letovém 
dni. V případě vhodných meteorologických podmínek a při vhodné distri-
buci leteckého provozu je tedy minimální doba měření 3 dny.

Jak probíhá měření hluku stacionárními i mobilními stanicemi? 
V lokalitě Řepy jsou nainstalovány 2 stacionární měřící stanice, které 
zaznamenávají hlukovou situaci soustavně od roku 2008. Jsou umístěny 
v ulici Severýnova a v ulici Podkrkonošských tkalců, a to tak, aby zachyti-

ly nejvíce možných hlukových událostí způsobených leteckým provozem. 
Z naměřených hodnot vyplývá, že na území Řep mimo ochranné hlukové 
pásmo (OHP) k překračování hygienických limitů nedochází. (Pozn. re-
dakce: viz tabulky zveřejněné v květnové Řepské sedmnáctce – k náhledu na 
www.repy.cz, archiv Řepské sedmnáctky.)
Měření mobilními stanicemi je doplňkové měření v lokalitách, kde se staci-
onární stanice nenachází. Takovéto měření proběhlo v lokalitě Řepy v sou-
ladu s metodickým návodem ministerstva zdravotnictví v ulicích Skutecké-
ho a Gallašova. Měření probíhalo vždy po nezbytně dlouhou dobu, aby byl 
naměřen dostatečný počet záznamů potřebný k výpočtu výsledných hod-
not porovnatelných s hygienickým limitem. Z naměřených hodnot vyplývá, 
že na sledovaných místech k překračování hygienických limitů nedochází.

Jsou měřicí stanice umístěny přímo pod letec-
kými koridory? 
Každá z uvedených stanic má svoji prioritní 
funkci. Stanice v ulici Podkrkonošských tkalců 
se nachází v těsné blízkosti osy vedlejší dráhy 
12/30 a zároveň na hranici ochranného hluko-
vého pásma. Jejím účelem je kontrola rozsahu 
OHP, tedy splnění hygienických limitů mimo OHP. 
Stanice umístěná v ulici Severýnova monitoruje 
hluk z odletů turbovrtulových letadel, která se 
odklánějí vpravo od osy vedlejší dráhy 12/30 
již ve výšce 1 700 ft n. m. (Pozn. redakce: 1 ft = 
jedna stopa = 0,3048 metru; 1 700 ft je tedy cca 
518 metrů nad mořem. Pro porovnání: památník 
na Bílé hoře se nachází ve výšce 381 m n. m.) 

Budete provádět měření také v době současné 
opravy dráhy, kdy je provoz nad naší městskou 
částí daleko intenzívnější? 
Měření na stacionárních stanicích v Řepích bude 

samozřejmě pokračovat. Měření v oblastech podél osy vedlejší dráhy 12/30 
bude v době opravy hlavní dráhy 06/24 dostatečně rozšířeno o měření mo-
bilními stanicemi. Ty budou umístěny v lokalitě na Vidouli, v ulici Otopaš-
ská a v Ruzyni v ulici Výtvarná.

Kdy dostaneme tyto údaje k dispozici pro zveřejnění?
Protokoly z měření mobilními stanicemi budou k dispozici po ukončení 
období Charakteristického letového dne. S přihlédnutím k době zpraco-
vání naměřených údajů předpokládáme nejdříve konec listopadu 2012. 
Kontinuální měření stacionárními stanicemi zaznamenává údaje z celého 
kalendářního roku a výsledky tedy budou známy až koncem ledna 2013.

-red-

Novela živnostenského zákona!
Novela živnostenského zákona účinná od července 2012 – nejdůleži-
tější změny:
Novela ruší povinnost označovat provozovnu identifikačním číslem 
provozovny.  Živnostenský úřad i nadále přiděluje při ohlášení provo-
zovny identifikační číslo provozovny, avšak tento údaj má funkci pouze 
statistickou a živnostenský úřad nemá povinnost o přidělení IČP podni-
katele informovat. 
Novela zásadně rozšířila funkci živnostenského úřadu jako centrální-
ho registračního místa (CRM). Byl novelizován § 45a odst. 5, který po 
novele zní: „Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené 
zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů uvedených v při-
hláškách nebo oznámeních podle odstavců 1 a 2 a obsažených v tiskopise 
podle odstavce 3.“ 
Co to znamená? Podnikatel může prostřednictvím živnostenského úřa-
du změny, které jsou uvedeny ve zmíněných odstavcích 1 a 2, nahlásit na 
finanční úřad (podání přihlášky k daňové registraci, oznámit zahájení 
samostatné výdělečné činnosti), správu sociálního zabezpečení (podat 

přihlášku k důchodovému pojištění), úřad práce (oznámit vznik volné-
ho pracovního místa nebo jeho obsazení) nebo na zdravotní pojišťovnu 
(podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění), aniž by 
na živnostenském úřadě prováděl úkony podle živnostenského zákona.

Další změny
•  podnikatel má nově možnost požádat o nastavení automatické změ-

ny místa podnikání na adresu bydliště pro případnou změnu bydliště 
v budoucnu;

•  změna v § 13 – pokračování v provozování živnosti při úmrtí podni-
katele;

•  odstranění duplicitních úprav v samotném živnostenském zákoně, ale 
i duplicitních úprav a odchylek od správního řádu.

Pracovníci Živnostenského odboru Úřadu MČ Praha 17 vám k novele 
rádi poskytnou bližší informace a vysvětlení telefonicky i při osob-
ním jednání. 

JUDr. Irena Žeberová,
vedoucí živnostenského odboru
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Folklorní soubor Laskavec
přijímá nové členy
Pokud máte zájem o lidový tanec, pak se přijďte v září podívat na naši 
zkoušku. 
Od září budeme zkoušet opět dvakrát týdně – ve čtvrtek a v neděli. Aby 
to nebylo moc jednoduché, tak ve čtvrtek zkoušíme v zrcadlovém sále Zá-
kladní školy genpor. Františka Peřiny v Socháňově ulici od 18 do 20 hodin 
(www.zs-perina.cz) a v neděli ve stejném čase v sále Domu dětí a mládeže 
Prahy 6 v ulici U Boroviček 1. (www.ddmp6.cz).
Taneční praxe (ani folklorní) není podmínkou. Přijímáme tanečníky i ta-
nečnice ve věku od 15 let. Věkové složení souboru je od 15 do 55 let, tak se 
ani vy věkem zralejší nebojte připojit!
Pokud ještě váháte, tak přestaňte a v září se přijďte mezi nás podívat! 
S sebou si vezměte taneční obuv (piškoty nebo boty s měkkou podrážkou 
bez podpatku), sportovní oblečení, děvčata sukni (přes kraťasy nebo kal-
hoty), láhev vody a hlavně dobrou náladu. Informace: www.laskavec.com, 
e-mail fslaskavec@gmail.com, telefon 605 488 113.
Folklorní soubor Laskavec vznikl v roce 2009, zpracovává folklor střed-
ních, jižních a jihozápadních Čech, Chodska a Valašska. Tanečnice vystu-
pují v pracovních středočeských krojích z kanafasu, modrotiskových kro-
jích a v krojích z Postřekova na Chodsku.

Jana Krupková,
vedoucí souboru Laskavec

Foto: Jakub Adam

Foto: Jakub Adam

Z květnového vítání občánků

Vítání občánků na řepské radnici se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 12 měsíců s trvalým pobytem na území MČ Praha 17 (na základě požadavku 
jejich rodičů). Informace: v úředních hodinách na matrice Úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291, přízemí vlevo, kancelář č. 101. -red-

Noví Řepánci
Dne 29. května se uskutečnilo další setkání nových občánků Prahy 17.
Svůj start do života oslavili: Antonín Denk, Jan Hurtík, Nicole 
Škrdlantová, Filip Lengyel, Michal Krupka, Ondřej Kratochvíl, Tereza 
Sedláčková, Veronika Švarcová, Ema Rabiecná, Karolína Sýkorová, 
Kateřina Abrahamová, Aneta Škrnová, Sebastian Izzaldin, Barbora 
Vaněčková, Magdalena Šimrová, Valerie Poustecká, Mikuláš Hemerka, 
Eliška Antošíková a Daniel Labonek.
Všem novým Řepánkům přejeme zdraví, štěstí a spokojenost v dal-
ším životě!

Netradiční zážitek
Na hezky oblečené nové občánky je vždy radost pohledět. Tentokrát 
asi nejvíce pozornosti upoutal Michálek Krupka a jeho rodiče, neboť 
se slavnostní události zúčastnili v nádherných folklorních krojích. Je-
jich oblečení sice možná na první pohled vyvolávalo představy poně-
kud vzdálenějších končin, ale ve skutečnosti se jednalo o kroje vyro-
bené podle historických předloh z oblasti Prahy-Smíchova s několika 
detaily z Chodska. Manželé Krupkovi jsou totiž členy folklorní skupiny 
Laskavec, kterou založili, a tančí ještě v dalších dvou souborech. Oba 
si lidové písně a tance zamilovali, láska k folkloru je dokonce přivedla 
k sobě. 

-redo-
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docela trapné, když víte,  že jsou v reprezentaci 
horší jezdci, kteří mají závody hrazené svazem. 
Člověk pořád řeší, jestli má finance na závodění 
a nemá klid na přípravu, což je dost stresující. 
Možná i to sehrálo roli, proč se mi nepovedlo 
„vyjet“ místo do Londýna. Jedna závodní sezo-
na mě stojí cca půl milionu korun. V současnosti 
jezdím za Bikrosclub Řepy s podporou klubových 
sponzorů a samozřejmě i s podporou svých osob-
ních sponzorů a partnerů. Hlavním partnerem, 
který mě poslední tři roky nejvíce podporuje 
a pomohl mi, je Monster energy. Bez něho bych 
už dávno nejezdil. A samozřejmě největší pod-
poru mám od své rodiny a přítelkyně Simony.

a tak by potřebovala zase jiné, ještě náročnější 
parametry. Jezdci si při pravidelném tréninku na 
reliéf trati zvyknou, a to není dobře. Před světo-
vým pohárem v Holandsku jsem byl trénovat ve 
Francii a měl jsem s sebou tři nejlepší kluky z od-
dílu. Tady u nás už jezdí „poslepu“, tam se s drá-
hou nebyli schopni srovnat tři dny. Přitom naše 
dráha je z mého pohledu profilově náročnější. 
Za hranicemi ale mají osmimetrový startovní pa-
horek, který u nás chybí. Na světových a olympij-
ských závodech je běžný. Pokud bychom ho ale 
postavili, tak už by dráha nejspíš nemohla být 
otevřená pro veřejnost. Napadlo mne, že by ten 
pahorek mohl být hliněný. A v zimě by mohl být 

Bikrosem jsme žili!
Bikrosclub Řepy je léta líhní úspěšných českých jezdců. Lukáš Tamme (32) je 
držitelem mnoha titulů mistra republiky, medaile získával i na mezinárodní půdě. 
Vyvrcholením jeho sportovní kariéry měl být start na letní olympiádě v Londýně.

Lukáš Tamme (32)
•  S bikrosem začal v r. 1988. Do r. 2000 byl 

jeho trenérem otec Karel Tamme.
•  Vzdělání: Letecký mechanik s maturitou, 

FTVS – trenérská škola
•  V současné době žije ve Zličíně.

Úspěchy řepských bikrosařů
Jezdci Bikrosclubu Řepy byli na dubnovém 
Mistrovství ČR 2012 velmi úspěšní, což do-
kládá následující přehled:

Kategorie Elite:
1. místo: Petr Mühlhans
2. místo: Lukáš Tamme
4. místo: Dominik Topinka
5. místo: Tomáš Klouda
9. místo: Robert Ženíšek

Kategorie Junior:
1. místo: Jan Kučera
2. místo: Jakub Bohuslávek 

Příznivci bikrosu mají příležitost podpořit 
naše řepské jezdce 22. září 2012 – Mistrovství 
ČR BMX pro žákovské kategorie se bude konat 
v nedalekém Nižboru (okres Beroun).

Proč vás nepodporuje Český svaz cyklistiky?
Možná také proto, že kritizuji jejich koncepci, 
mám připomínky k jejich práci, neodbornosti 
a k tomu, kam tento sport za poslední čtyři roky 
přivedli. Spousta dobrých kluků nedostane šanci 
reprezentovat a musí jezdit „za svý“ , tedy pokud 
na to vůbec mají peníze. Finanční podporu od 
svazu získávají lidi, kteří roky nezajedou kvalitní 
výsledky, anebo mlčí. Svaz se mnou téměř neko-
munikuje. Když splním daná kritéria, tak jsou je 
schopni na poslední chvíli před závodem změnit 
tak, abych je nesplňoval. Přitom jsem jako je-
diný měl splněná vedlejší kritéria pro start na 
Olympijských hrách v Londýně.

Máme v republice dráhu světových parametrů?
Je to v podstatě jen ta naše v Řepích! Teď ji 
máme nově předělanou, v dubnu se zde konalo 
Mistrovství ČR. Dráha už je v současnosti velmi 
náročná. Chtěli bychom zde připravit skupinu 
bikrosařů pro boje o olympiádu v Riu de Janeiro, 

Jak si vedl tým českých bikrosařů na mistrov-
ství světa? 
Bohužel se nám závod nepovedl. Před mistrov-
stvím světa mělo účast na olympiádě dopředu 
zajištěnou, „vyjetou“, jedenáct států. Češi mezi 
nimi nebyli. Podmínkou, abychom se jí mohli 
zúčastnit, bylo umístit se na mistrovství světa 
mezi osmi nejlepšími státy, které neměly olym-
piádu dopředu zajištěnou. Na závod se posta-
vilo 170 závodníků z 35 států. Skončil jsem na 
50. místě. Bohužel jsme jako stát byli devátí, 
takže jsme se nekvalifikovali. Jsme první nebo 
druzí náhradníci. Ale to je spíš taková utopie. Je 
to škoda. Byli jsme tak blízko! Stačilo být lepší 
než ostatní. 

Kde se jelo mistrovství světa?
Mistrovství světa se jelo v anglickém Birmingha-
mu v hale, to je oproti venkovní olympijské drá-
ze obrovský rozdíl. Dráha v hale byla malá, byly 
tam kratší skoky. Časově vycházela na 27 vteřin, 
olympijská dráha se ale jede 42 vteřin. To je, 
jako byste trénovala čtyřstovku a potom by vás 
nechali běhat dvoustovku. Ale nedá se nic dělat, 
pro všechny to bylo stejné.
Čtrnáct dnů před tím jsem závodil v Holandsku 
na dráze, která je kopií té londýnské, a tam se 
mi dařilo. Skončil jsem na 32. místě – nejlepší 
z českých jezdců, takový výsledek by mi olympi-
ádu zaručoval.  
 
Kdo vám hradí účast na závodech?
To je problém. Cyklistická komise BMX podle mne 
nefunguje tak, jak by měla. Je to takový „rodinný 
podnik“. Tři roky jsem si hradil závody ze svého 
a přitom jsem startoval za naši republiku. Je to 

využíván pro bobování řepských občánků. Mu-
síme si ale sehnat peníze sami, svaz nás těžko 
podpoří. Teď se nám podařilo získat grant z ma-
gistrátu a budeme moci vybudovat asfaltové 
zatáčky, které zatím nejsou běžné na drahách 
v Čechách. Řepská dráha pak bude zase rychlejší 
a blíže světovému trendu. Takovéto maličkosti 
dělají rozdíl ve výkonu špičkových závodníků. 
Chtěl bych poděkovat MČ Praha 17 a magistrátu 
hlavního města za dlouholetou podporu.

Kdo má šanci na vítězství?
Dráhu je třeba zajet co nejrychleji, co nejví-
ce skoků přeskákat. Doskoky musí být přesné, 
dvacet centimetrů rozdílu už je znát na výkonu. 
Některé rovinky se jedou tak, že se rozjedete ze 
zatáčky a pak už záleží na tom, jak umíte s kolem 
pracovat, jak umíte šetřit, nebo naopak zvýšit 
energii. Bikrosař na rozdíl od cyklisty-silničáře 

(pokračování na následující straně)

Foto: Patrik Procházka, Gravitymag.com
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musí umět jezdit nejen rychle v krátkém časo-
vém úseku, musí také rychle vystartovat a musí 
mít velkou sílu, umět se rozhodovat v tisícině 
sekundy. V elitní kategorii se na první rovince 
jezdí rychlostí až 60 km v hodině. Bikros, to je 
vlastně taková gymnastika na kole, ale v obrov-
ské rychlosti. Když se vrátím k mistrovství světa: 
64 závodníků tam mělo výsledný čas v rozmezí 
1,5 vteřiny! Tisíciny vteřiny rozhodovaly o tom, 
zda člověk postoupí do hlavního závodu a kdo 
pojede domů. To je jen takové lusknutí prsty – 
jste to vy, anebo soupeř.

Ale vždyť vy jste ohromně úspěšný! Probojoval 
jste se na mistrovství světa! 
To jo, ale mým cílem byla olympiáda v Londýně. 
A to se nepovedlo. Udělal jsem pro to maximum.

Jakého sportovního úspěchu si nejvíce ceníte?
Řekl bych, že moje největší úspěchy už jsou za-
pomenuty. Jako junior jsem v roce 1997 vyhrál 
světový pohár v BMX. Třetí jsem byl na mistrov-
ství Evropy. V roce 1998 už jsem jezdil jako pro-
fík. Vyhrál jsem pět závodů mistrovství Evropy. 
Mistrů republiky v kategorii Elite jsem získal 
spoustu, ani přesně nevím kolik, odhadem tři-
náct. Když tak přemítám – to už se asi v brzké 
době nepovede nikomu z Čechů. 

Čím to je, že byli řepští bikrosaři tak úspěšní?
Byla doba, kdy jsme tři kluci tady z oddílu Bi-
krosclub Řepy závodili jako jediní Češi ve finále 
mistrovství Evropy v Elite. Bikrosem jsme žili. 
Škola nám skončila ve dvě hodiny, v půl třetí 
jsme stáli na dráze a byli tam do tmy. Když se 
nám nelíbil skok, tak jsme si ho překopali. Nebo 
jsme hráli fotbal, lezli po stromech, stavěli jsme 

si skoky na poli. Byli jsme schopni jet na kole tré-
novat na dráhu do Bohnic cca 25 km. Přidělali 
jsme si lopaty na rám a jeli si stavět skoky až do 
Rudný. Nebrali jsme to jako sport nebo trénink. 
Nedělali jsme to s vidinou, že budeme mistři svě-
ta. My jsme bikrosem žili! Prostě nás to bavilo!

Máte v současnosti v Bikrosclubu Řepy nějaké-
ho následovníka? 
Jan Kučera, Jakub Bohuslávek, Petr Mühlhans, 
Dominik Topinka, Robert Ženíšek, Tomáš Klou-
da – to jsou ti, kteří by se měli pokusit probojo-
vat na olympiádu do Ria. Ale budou to mít hodně 
těžké, je to dnes „o penězích“. Chtěl bych při-
pravit kluky tak, aby se o účast mohli rovnocen-
ně poprat. Ale na přípravu jednoho jezdce pro 
olympiádu je potřeba tak 1,5 milionu korun!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

(pokračování rozhovoru z předchozí strany)

Hasičské závody
Slunečnou sobotu 19. května strávilo mnoho profesionálních i dobro-
volných hasičů na travnaté pláni naproti Úřadu městské části Praha 17. 
Konaly se zde totiž zároveň hned dvě akce, které se pyšnily kulatým výro-
čím - Memoriál Františka Zvoníčka (20. ročník) a  oslava 120. výročí vzniku 
Sboru dobrovolných hasičů v Řepích. 
Jejich hlavní součástí byly závody družstev z mnoha pražských městských 
částí i z nejbližšího okolí hlavního města. Starostka Sboru dobrovolných 
hasičů Praha-Řepy, Mgr. Veronika Langerová, uvádí podrobnosti: „Závo-
dů se zúčastnilo 40 družstev v kategoriích děti mladší, děti starší, ženy, 
muži do 35 let a nad 35 let. Náš SDH měl zastoupení ve všech kategoriích, 
ale bohužel se nám moc nedařilo. Všechna družstva skončila na posledním 
místě, jen ženy vybojovaly 3. místo. Návštěvníci mohli zhlédnout výstavku 
historické i současné hasičské techniky. Vrcholem byla ukázka letištního 
hasicího speciálu Panther. Řepské ženy u příležitosti oslav nafotily kalen-
dář, který bylo možné zakoupit za 149 Kč. Výtěžek z prodeje bude věno-
ván Dobrovolnickému centru FN Motol (www.dcmotol.cz). Více informací 
o koupi kalendáře najdete na www.sdhrepy.cz.“ 
Snímky z akce: www.repy.cz - fotogalerie. -redo-

Nohejbalový turnaj
Již desátý ročník nohejbalového turnaje O pohár starostky Městské čás-
ti Praha 17 proběhl v sobotu 19. května. Soutěže se tento rok zúčastnilo 
čtrnáct mužstev neregistrovaných hráčů, z toho pět řepských. 
V 10 hodin proběhl slavnost-
ní výkop, jemuž přihlížel mís-
tostarosta Martin Marek. Po 
mnohahodinovém klání se vítězi 
stali hráči řepského družstva 
Volejbal A. Druhé místo obsadili 
členové mužstva Vejprask, třetí 
příčku pak získali Ježci. Utká-
ní soudcoval kromě jiných také 
Bohumil Cimický, profesionální 
trenér, který má též zkušenosti 
jako nohejbalový rozhodčí z ně-
kolika mistrovství republiky. 
Více foto na: www.repy.cz, foto-
galerie. -redo-

Dětská pouť se vydařila. U příležitosti Mezinárodního dne dětí se v neděli 3. června v zahradě Domova sv. Karla Boromejského konala Dětská 
pouť. Nejprve všechny návštěvníky čekalo divadelní ztvárnění pohádky Mrazík. Pak už se děti i dospělí rozprchli k jednotlivým stanovištím, kde mohli 
malí oslavenci vyzkoušet svou šikovnost, rychlost i chytrost a získat pěkné ceny. Čekalo je skákání v pytlích, chytání rybek na udici, jízda v kolečku, sklá-
dání maxidomina a další soutěže. Kromě nich mohly děti zdarma využít nafukovací hrad, malování na obličej nebo jízdu na koni. Pokud bylo na někoho 
všudypřítomného fandění, jásání či hudby příliš, mohl se projít v přilehlé květinové zahradě nebo tu posedět na lavičce.
Počasí akci přálo, takže si ji všichni mohli beze zbytku užít. Poděkovat za ni můžeme občanským sdružením Společnost pro obnovu řepských tradic, 
Naše Řepy a také Domovu sv. Karla Boromejského, Vězeňské službě ČR a Městské části Praha 17. Další snímky z akce: www.repy.cz, fotogalerie. -redo-

Foto: -buri- Foto: -buri-
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VÝTĚŽEK ZE VSTUPNÉHO JE PŘÍSPĚVKEM DO VEŘEJNÉ SBÍRKY 

VYHLÁŠENÉ NA PODPORU ČINNOSTI A PROVOZU DOMOVA.

OBČERSTVENÍ A ZÁBAVA 

PRO DĚTI ZAJIŠTĚNY.

NEDELE 2.  9.  2012 OD 14.00 HOD. 

VERA
MARTINOVÁ

S BRITSKÝM ZPĚVÁKEM A KYTARISTOU

JAMIE MARSHALLEM

ZAHRADA DOMOVA sv.  Karla Boromejského

VSTUPNÉ 120 KČ DOSPĚLÍ 

60 KČ SENIOŘI A STUDENTI 

RODINNÉ VSTUPNÉ 200 KČ 

DĚTI DO 15 LET ZDARMA 

OBLEČENÍ VE STYLU COUNTRY VÍTÁNO

POD 

ZÁŠTITOU MČ 

PRAHA 17

TANEČNÍ COUNTRY SKUPINA CARAMELKA 
KAPELA KAŠTANI  
TANEČNÍ SKUPINA GERI

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

K ŠANCÍM 50/6, 163 00 PRAHA 17-ŘEPY, TEL. 235 323 248, WWW.DOMOVREPY.CZ

COUNTRY OPEN AIR

ˇ

ˇ

Volejbal o prázdninách
Přijďte si zasportovat na kurty u řepské sokolovny!

Rekreační volejbalisté se budou scházet vždy v neděli od 17 hodin (budou 
mít k dispozici jeden kurt).
Soutěžní volejbalisté a volejbalistky budou mít otevřené tréninky vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 18 hodin na obou kurtech.
Nohejbalisté si mohou přijít zahrát vždy v neděli od 16 hodin (jeden kurt). 
Více informací: www.sokolrepy.cz – v aktualitách sekce volejbalu.

Pavel Racek,
předseda volejbalového oddílu

Co, kdy, kde
●  Výstavu obrazů Sdružení výtvarníků můžete navštívit od 1. července 

do 30. srpna v Kulturním středisku Průhon.
●  Letní kurzy o historii a uměleckých památkách Prahy nabízí zá-

jemcům Pražská informační služba. Například kurz „Proměny Prahy 
v průběhu doby“ seznámí posluchače s vývojem města, jeho dějinami 
a uměleckými památkami. 

 Více informací najdete na www.praguewelcome.cz. -red-

Přijďte 
fandit!

21. července: 
tradiční volejbalový turnaj smíšených dvojic

28. srpna: 
volejbalový turnaj mužů O pohár starostky MČ Praha 17

Kurty u řepské sokolovny, ul. Na Chobotě
Více informací: www.sokolrepy.cz – v aktualitách sekce volejbalu.

Co se děje v Kulturáčku
Kulturáček na Bílé Hoře v ulici Ke Kulturnímu domu projde v červen-
ci plánovanou rekonstrukcí. Od září se ale můžete těšit na zrenovo-
vaný prostornější kulturní sál a nejrůznější akce pro děti i dospělé. 
Připravujeme pro vás divadlo, hudební produkce, taneční večery 
a také pestrou nabídku zájmových kroužků, jako je třeba zumba, 
jóga, slimming dance, dramatický, keramický, pěvecký kroužek, in-
dividuální výuku populárního zpěvu nebo na kytarový kurz, cvičení 
pro maminky s dětmi, taneční kurzy, muzicírování pro předškoláky 
s Myš a Maš či výuku angličtiny pro děti i dospělé. Přihlásit se můžete 
již nyní na: info@mysamas.cz nebo telefonu 777 320 390, anebo se 
k nám můžete přijít podívat 1. září od 15 hodin, kdy proběhne naše 
první akce. Pro děti je připraven zábavný program se skupinou Myš 
a Maš (www.mysamas.cz) a večer (od 19. hodin) bude plný muzikálo-
vých melodií v podání zpěváků působících „kolem“ Kulturáčku. 
Těšíme se na setkání s vámi!

Za tým Kulturáčku na Bílé Hoře Kristýna Radějová

Redakce hledá posilu
Městská část Praha 17 – Úřad MČ Praha 17 vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pozice inzertní pracovnice/redaktorka (inzertní pracov-
ník/redaktor) zpravodaje Řepská sedmnáctka. 

Příjem přihlášek končí 9. července 2012. Informace: www.repy.cz.

Foto: archiv TJ Sokol Řepy

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PODATELNY ÚŘADU
Od 30. 7. do 31. 8. 2012 bude podatelna 

Úřadu MČ Praha 17 na pracovišti Španielova 1280 UZAVŘENA!

V provozu zůstává podatelna  v hlavní budově – Žalanského 291.

Děkujeme za pochopení!
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Stonožky sportovaly
„Velké sportovní stonožkování“ byl název akce Mateřské školy Bendova, 
která se konala 4. a 5. června na hřišti ZŠ Jana Wericha.
Děti ze všech oddělení mateřské školy v rámci oslavy Mezinárodního dne 
dětí plnily různé sportovní disciplíny – běh, chůzi, házení, trojskok snož-
mo z místa. Závodníci také zdolávali překážkovou dráhu a měřili si, která 
třída nejrychleji obejde (ve dvojicích) celý sportovní ovál. Na pomoc uči-
telkám přišly v rámci své odborné praxe i studentky pedagogické školy.
Za své sportovní snažení dostaly všechny děti diplom a od Klubu rodičů 
sladkou odměnu. Akce byla velmi pěkná a stala se prvním ročníkem v na-
šem sportovním projektu pro děti MŠ Bendova.

Mgr. Ivana Panochová, ředitelka MŠ Bendova

Česká beseda je baví! Dne 29. května byly děti z naší školní družiny po-
zvány na oslavu Svátku sousedů, aby ukázaly, jak tančí českou besedu. Děti 
tančily s velkým nasazením a hlavně s radostí, protože je tento tanec moc 
baví. Chtěla bych všem poděkovat za krásné vystoupení!

Šárka Dvořáková, vychovatelka ŠD ZŠ genpor. Fr. Peřiny, 
detašované pracoviště Laudova

Foto: Mgr. František Kubák

Softballistky čtvrté v republice!
První červnový víkend proběhlo softballové OPEN Mistrovství ČR 2012 ju-
niorek v krčském areálu v Praze 4. Zúčastnilo se ho osm týmů z celé České 
republiky a také softballistky oddílu Storms Řepy, který působí při Základ-
ní škole Jana Wericha.
Vzhledem k tomu, že Storms Řepy nemá dostatek hráček v juniorském 
věku, doplnily jejich řady mladší softballistky, kadetky. Nevedly si vůbec 
špatně a skončily na krásném 4. místě. Turnaj vyhrály dívky z oddílu Žra-
loci Ledenice, domácí tým Eagles Praha obsadil druhé místo a třetí patřilo 
hráčkám SK Kotlářka Praha.

Martina Jarešová

Atletický čtyřboj
Atletické závody pro sportovně založené děti všech řepských škol 
se uskutečnily 6. června na hřišti při ZŠ v Laudově ulici.
„Atletické závody Pohár řepských škol v atletickém čtyřboji družstev 
s vloženým závodem mateřských škol jsme poprvé zorganizovali v září 
2001. O čtyři roky později se k nám připojili také žáci Japonské školy 
ze Skuteckého ulice,“ uvedla tělocvikářka Mgr. Jarmila Dětinská, kte-
rá se na pořádání akce pravidelně podílí. 

Letos si nejlépe vedl závodník Syu Tatsuno z Japonské školy – ve své 
kategorii (1. tříd) totiž vyhrál všechny disciplíny. V kategorii 2. tříd 
třikrát zvítězil Vít Chlebičovský ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny. „Vynikajícím 
běžcem je Daniel Roges z 5. třídy téže školy – 60 metrů uběhl za 8,37 
sekund, 500 metrů za 1:41,4 minut. Nejlepší výkon ve skoku do dálky 
podala Simona Rotterová z 5. třídy z Laudovy – skočila 390 cm,“ po-
chválila nadějné atlety Mgr. Dětinská.

Závod družstev byl rozdělen do dvou kategorií – 1. až 2. třídy a 3. až 
5. třídy. „Každé družstvo dostalo pohár, diplom jen ti, kteří byli ‚na 
bedně‘. Medaile, diplomy a poháry považujeme za důležité k motivaci 
pro další soutěže,“ vysvětlila Mgr. Dětinská. 
Jak se umístily jednotlivé řepské základní školy? Z 1. místa se radovali 
žáci ZŠ genpor. Fr. Peřiny – pracoviště Socháňova, 2. místo vybojova-
ly děti z Japonské školy, 3. místo získali žáci ZŠ Jana Wericha, jako 
čtvrtí skončili sportovci ze ZŠ genpor. F. Peřiny – pracoviště Laudova. 
Poháry a diplomy závodníkům předával místostarosta Martin Marek.
Další snímky z akce: www.repy.cz – fotogalerie.
 -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: z archivu MŠ Bendova
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Ohlédnutí za předky
V pátek 27. dubna se u příležitosti Dne Země 
uskutečnil na 2. stupni naší školy projektový den 
s názvem „Bejvávalo aneb Jak se žilo s řemesly“. 
Byl to speciální den bez zvonění a bez učebnic, 
ale přesto s možností mnohému se naučit a na-
víc spolupracovat s kamarády z různých ročníků. 
Tedy něco zcela jiného, než je každodenní život 
ve třídách. 

Žáci si měli možnost vyzkoušet nejrůznější ře-
mesla v „dílnách“ nazvaných např. Setkání u tka-
ní, Knihařství U Brousků, Vyšívání je tu k mání. 
Některé byly pojmenovány tak tajuplně, že si 
děti několik dní dopředu marně lámaly hlavy, 
čím se asi budou zabývat – například Marcipáník 
je když, Už koníček pádí, I babičky sportují, Ten-
hle drát je akorát. 
Přestože byl rok 2012 organizací OSN vyhlášen 
jako Rok udržitelné energie pro všechny, my 
jsme se společně ohlédli za našimi předky, je-
jich dovednostmi a schopností šikovně pracovat 
s nejrůznějšími materiály. Vždyť i dnešní moder-
ní svět plný technických vymožeností, který tak 
mnoho závisí na energiích a surovinách, nemůže 
zapřít své dávné základní kameny a v napros-
té (ekologické) soběstačnosti minulých dob se 
může inspirovat. 
Pro nás to byl veselý den plný malých vítězství 
a pohody. Těšíme se, že i příští rok zažijeme něco 
stejně zajímavého.

Mgr. Stanislava Krejčová a Lucie Fulínová,
ZŠ genpor. Františka Peřiny

Ve školním roce 2010/2011 podala ZŠ Jana 
Wericha žádost o grant v rámci projektu „Vzdě-
lání boří bariéry“ Dobročinného fondu Philip 
Morris ČR, a. s., a Nadačního fondu Slunce pro 
všechny, jejichž cílem je podpora dětí a dospě-
lých se speciálními potřebami, zlepšení kvality 
jejich vzdělávání a také podpora integračních 
trendů těchto skupin obyvatel. 
Hlavním cílem tohoto projektu bylo zkvalit-
nění výuky žáků pomocí informačních tech-
nologií, jako jsou např. počítače a vzdělávací 
programy. Takto znevýhodněným žákům jsme 
chtěli umožnit individuální přístup k informa-
cím zábavnou formou tak, aby byli více moti-
vováni k výuce a měli lepší výsledky ve vzdělá-
vacím procesu.
Na základě výběrového řízení hodnotící komi-
se Dobročinného fondu Philip Morris ČR, a. s., 
a Nadačního fondu Slunce pro všechny získa-
la ZŠ Jana Wericha finanční příspěvek ve výši 
52 000 Kč. Z této částky byly zakoupeny dva 
osobní počítače „All in One“, které jsou vyba-
veny dotykovou obrazovkou s plným vysokým 
rozlišením a intuitivním ovládáním. 
Žáci zde mohou využívat programy určené pro 
výuku českého a anglického jazyka, matema-
tiky, ale také programy, které obsahují hry 
rozvíjející postřeh, logické myšlení, optické 
vnímání i pozornost.
Pro žáky se specifickými poruchami učení 
představují moderní informační technologie 
jednu z kompenzačních pomůcek. Využívání 
počítačových programů je uvedeno v indi-

viduálních vzdělávacích plánech integrova-
ných žáků. Učitelé PC programy využívají při 
výkladu, k procvičování učiva, výuce jazyků, 
korekci gramatických chyb i při reedukačních 
cvičeních.
Moderní inovativní technologie podporují  
nové vyučovací metody a formy práce a zvyšují 
tak zájem žáků o probírané učivo. Staly se ve 
škole významným pomocníkem, napomáhají 
k šíření informací. Žáci se učí samostatně pře-
mýšlet, pracovat a řešit problémové situace, 
v čemž jim velkou měrou pomáhá i osobní po-
čítač „All in One“.
Z prvních zkušeností můžeme říci, že se prá-
ce s dotykovými počítači osvědčila, staly se 
nedílnou součástí vyučovacího procesu a naši 
žáci se na vyučovací hodiny plné interaktivity 
opravdu těší. 

Mgr. Zuzana Martinovská,
ředitelka ZŠ Jana Wericha

Vzdělání boří bariéryTitul máme 
v kapse!
Už v jednom z předchozích vydání Řep-
ské sedmnáctky jsme se zmiňovali, že žáci 
ZŠ Jana Wericha s vedením Ekotýmu (7. A) 
usilují o titul Ekoškola. 
Dne 9. května u nás proběhl audit, pracovni-
ce Sdružení Tereza předaly své posudky od-
borné komisi, která nám za tři týdny poslala 
dopis s rozhodnutím. Když jsme se dobrou 
zprávu dozvěděli, ihned jsme se o ni muse-
li podělit s ostatními. Všichni měli radost. 
Náš dík patří všem, kteří se na projektu po-
díleli. Tři zástupci našeho Ekotýmu půjdou 
spolu s paní ředitelkou 21. června do Sená-
tu oficiálně převzít titul.
 Za Ekotým Klára Flieglová

Foto: z archivu ZŠ Jana Wericha

Foto: z archivu ZŠ genpor. F. Peřiny
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Co nového v Klubu seniorů
Klub seniorů v Řepích, který je součástí základní organizace Svazu důchod-
ců, oslaví letos své 25. narozeniny. Jeho členové se řídí heslem: Nechceme 
jenom brát, ale i dávat. 
Pomáhají při nejrůznějších akcích, například na Dětské pouti nebo na Let-
ním jarmarku. Pořádají rozmanité přednášky a besedy – v červnu se na-
příklad dozvěděli mnoho informací o inkontinenci, Jaroslav Hájek jim vy-
právěl o řepské historii. Organizují též celodenní výlety, o prázdninách je 
čekají zámky v Průhonicích či v Mníšku pod Brdy. Senioři nezapomínají ani 
na kulturu – těšit se mohou na výstavu naivní malířky Emmy Srncové. Do 
Divadla u Hasičů se opět vypraví 3. září, aby si vyslechli povídání D. Hrona 
a jeho hostů, kteří zavzpomínají na své divadelní začátky. 
Klub nezapomíná ani životní jubilea svých členů, 30. května oslavili naro-
zeniny Jany Tvrdkové – předsedkyně klubu, která byla v roce 2010 oceněna 
Pamětním listem Svazu důchodců za dlouhodobou a obětavou práci v seni-
orském hnutí. Stejného poděkování se dostalo i dalším členkám řepského 
klubu L. Horejšové, B. Hradecké a K. Kasíkové. 

Klub seniorů se setkává v Kulturním středisku Průhon každý týden ve 
středu od 9 do 12 hodin a nezmění se to ani v letním období. Noví členové 
jsou vítáni!  -redo-

Sousedské setkání
Ve středu 29. května odpoledne bylo na zahradě u Mateřského centra 
Řepík v Bendově ulici rušno víc než obvykle – po letech se tu opět kona-
la oslava Svátku sousedů.
Městská část Praha 17 se rozhodla obnovit tradici tohoto evropského svát-
ku a pojala ho celosvětově – pořádání oslavy se zúčastnili také příslušníci 
japonské komunity žijící v Řepích. Návštěvníci mohli buď posedět a sle-
dovat bohatý kulturní program, který probíhal po celé odpoledne, anebo 

si vyzkoušet kimono, složit origami, zahrát stolní hry a řešit hlavolamy, 
ochutnat japonský čaj, české koláče nebo třeba „mezinárodní“ párek v roh-
líku. Příjemné odpoledne bylo takovou malou generálkou na Babí léto.
Díky za skvělou organizaci akce patří zaměstnancům Centra sociálně zdra-
votních služeb. Za kulturní vystoupení a další zábavu pro malé i velké si 
zaslouží poděkování žáci i pedagogové řepských základních i mateřských 
škol, Japonské školy, ZUŠ, Gymnázia Mensa a také Mateřské centrum Ře-
pík, TJ Sokol Řepy, skupina Myš a Maš, KS Průhon a rovněž Taneční škola 
B-original! 
Další foto z akce: www.repy.cz, fotogalerie. -akraj-

Čtvrteční odpoledne 24. 5. strávili jubilanti z Řep v koncertním sále Zá-
kladní umělecké školy Blatiny. Přijali pozvání k oslavě svých významných 
životních výročí, kterou zorganizovaly pracovnice matriky Úřadu městské 
části Praha 17. 
Po projevu starostky městské části Bc. Jitky Synkové je čekal program se-
stavený z vystoupení žáků zmiňované školy. Talentované děti se pochlubily 
přednesem, vystoupením pěveckého sboru, klavírními etudami a dalšími 
hudebními produkcemi. Oslavenci je odměňovali zaslouženým potleskem, 
který žáky jistě povzbudil nejen v přípravě na atmosféru uměleckých sou-
těží, ale i při dalším studiu. V závěru slavnostní akce si jubilanti poseděli 
a povyprávěli u občerstvení. 
Své životní jubileum oslavili: Vladimír Nechyba, Jarmila Černá, Václav 
Veselý, Antonie Vohradská, Marie Marková, Marie Poláčková, Jaroslava 
Čechová, Věra Fatková, Marcela Kadičová, Jarmila Kocourková, Taťána 
Krištofová, Květoslav Vaníček, Dagmar Císařová, Hana Leštinová, Božena 
Musilová, Olga Krybusová, Jiří Smělý, Magdalena Urbanová, Josef Ballada, 
Jiřina Vrbová. 
Všem oslavencům přejeme do dalších let hodně zdraví a optimismu!

-redo-

Oslava životních jubileí

Foto: -buri-

Foto: -buri-

Foto: -akraj-Foto: -akraj-
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Vlakem do Řep už 140 let!
V prvních červencových dnech můžeme oslavit sto čtyřicáté výročí příjez-
du prvního vlaku do Řep. Ten byl však tehdy pouze nákladní. První osob-
ní souprava se na této trati objevila až o více než dva měsíce později.

V úterý 3. července si připomínáme významné výročí dotýkající se dopravy 
do Řep. Toho dne před 140 lety k nám dorazil první vlak na trati Hostivice-
Smíchov. Osobní provoz však byl zahájen až 16. září 1872. Trať, kterou vy-
budovala a spravovala společnost Buštěhradské dráhy, patří k nejstarším 
a nejkrásnějším v Čechách. Pro svůj horský charakter (překonává téměř 
dvousetmetrový výškový rozdíl), zejména pro viadukty nad Prokopským 
údolím a Dalejským potokem, bývá znalci nazývána „pražský Semmering“ 
(podle rakouského Semmeringu). 
Nádraží Praha-Zličín, jehož budova je z roku 1898, se dnes sice nalézá 
na území Zličína, ale je pouze několik metrů od katastrální hranice naší 
městské části. Budova nádraží je vzdálena od konečné zastávky tramvají 
v Řepích jen asi 100 metrů a obyvatelé sídliště Řepy II to k vlaku mají pár 
minut chůze. Význam stanice ještě zvyšuje tzv. předávací kolej, sloužící 
k vyložení tramvajových vozů z vlakové soupravy nebo naopak k jejich na-
ložení. Nahrazuje tak původní propojení vlečky ČKD Tatra na Smíchově po 
přestěhování do zličínského závodu. 

Záměr se podařil
Původně se uvažovalo o novém nádraží na Smíchově v lokalitě Na Knížecí. 
Nakonec vlak jezdil ze Smíchovského nádraží – severní nástupiště. V roce 
2010, v době velkých oprav tramvajové trati v oblasti Motola a Řep, byla 
výrazně utlumená železniční cesta oživena a stala se alternativním spoje-
ním pro obyvatele západního okraje metropole se Smíchovem. Tehdy do-
šlo i k oživení původní myšlenky. Trať byla na Smíchově prodloužena až ke 
stanici tramvají Na Knížecí, k přilehlému autobusovému nádraží a výstupu 
z metra trasy „B“. Po rekonstrukci tramvajové trati do Řep železniční spo-
jení se Smíchovem zůstalo. Většina zastávek je „na znamení“ a vlak dnes 
jezdí, zejména ve všední dny, přibližně jednou za hodinu.
Trať je zařazena do Pražské integrované dopravy, máme tedy pohodlné 
a rychlé spojení se Smíchovem (cesta trvá 20 minut). Pro svou atraktivitu 
a krásné okolí se zde několikrát do roka pořádají historické „parní“ jízdy. 
Za ty si ale samozřejmě musíme připlatit. 
V tomto roce snad bude uvedena do provozu zastávka Hostivice-Sadová, 
dále pak zastávka Rudná-město a možná i Hostivice-Chýně. Ve stadiu úvah 
je zastávka v opačném směru mezi Zličínem a Stodůlkami, poblíž nové by-
tové zástavby na Plzeňské. 

Spor o název 
V současné době vede Městská část Praha 17 se Zličínem spor o název ná-
draží. V minulosti se nazývalo Řepy, Zličín, Řepy-Zličín, Praha-Zličín. Ať se 
bude nazývat Praha-Řepy, nebo Praha-Zličín (osobně bych byl pro název 
Praha Zličín-Řepy, ale to prý nelze), nejdůležitější je, že vláček jezdí a ko-
leje nezreznou! 

Jan Bösser

Vzpomínky výpravčího
V letech 1956 až 1957 jsem sloužil ve stanici Zlíčín. Není to chyba, ten-
krát se psala obě i s čárkou.
Směrem k vesnici Řepy vedla polní cesta, byla tam samá pole. Kdo by si 
tenkrát pomyslel, že tam jednou bude konečná tramvají! Zástavba ro-
dinných domků byla na druhé straně tratě – to byla obec Zličín. Cesta 
tam vedla přes lávku nad tratí. Teď je tam robustní most. 
Technické vybavení tehdejší stanice (zabezpečovací zařízení) bylo na 
úrovni devatenáctého století, z doby, kdy společnost Buštěhradská 
dráha „pražský Semmering“ postavila. 

Milan Kohout

Díky, paní Libuško!
V době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje nás zastihla smutná zprá-
va – 10. června 2012, ve věku nedožitých 91 let, nás navždy opustila 
paní Libuše Spálenková. 
Tato smutná událost zasáhla nejen rodinu, členy Sokola ale i všechny 
řepské starousedlíky. Paní Spálenková byla vzácná osobnost s národ-
ní hrdostí v srdci, pro všechny řepské byla nejen vzorem ale i morál-
ní ikonou. Neodmyslitelně se zapsala do dějin naší prvorepublikové 
obce. Jako mladá stála u zrodu místní TJ Sokol a členkou byla po celý 
život. V době totality, kdy byli členové této sportovní jednoty proná-
sledováni, uchovávala v tajnosti jejich prapor, který díky ní po pádu 
komunismu opět spatřil světlo světa v plné kráse. Byla sportovní cvi-
čitelkou mladé generace. Nebála se nás v šedesátých letech nadše-
ně učit českou besedu (tento tanec nebyl zrovna tehdejším režimem 
uznáván), byla také členkou divadelního souboru. 
Pokud se tam někde „shůry“ na nás dívá, chci jí alespoň touto malou 
vzpomínkou za nás všechny „Řepáky“ ze srdce poděkovat a hlavně 
vzkázat: „Paní Libuško, tak jako Váš manžel Karel, tak i Vy dnes neod-
myslitelně patříte do pomyslné řepské síně slávy. Díky Vám za vše!“

Jaroslav Hájek, zastupitel

Jízdní řád z roku 1940, Vyšehrad – Hostivice (z archivu Milana Boubína)

Foto: z archivu Milana Boubína

Nemáte fotku nádraží? Dochoval se pouze tento snímek budovy Nádraží 
Řepy?! Fotografie pochází z roku 1898.

Sehnat historickou fotografii nádraží byl pro redakci problém, ve svém 
bohatém archivu kupodivu žádnou nemá ani zastupitel Jaroslav Hájek. 
Nakonec nám pomohl výpravčí z „našeho“ nádraží Praha-Zličín pan Milan 
Boubín, jenž na stanici slouží od roku 1987. Dovolil nám ofotit jeho snímek, 
který získal před časem v internetové aukci za 500 Kč. Pan Boubín nám 
poskytl také dobové jízdní řády. Moc mu děkujeme!

Pokud někdo vlastníte historickou fotografii řepského nádraží, prosíme, 
ozvěte se do redakce (234 693 544, redakce@repy.mepnet.cz). -red-

PRO ŘEPSKÉ PATRIOTY 17



Praktičtí lékaři:
MUDr. Bajzová Olga, Žufanova 1113, 3. p., tel.: 235 312 732
MUDr. Dresler David, Žufanova 1113, 4. p., tel.: 235 312 733
MUDr. Janeček Jaromír, Křivatcová (DPS), Zličín, tel.: 257 223 852
MUDr. Karmazinová Dagmar, Žufanova 1113, 3. p., tel.: 235 312 734
MUDr. Pavlisová Teodozia, Nedašovská 376, Zličín, tel.: 257 950 122
MUDr. Ritter Peter, Socháňova 1221, tel.: 235 300 758 
MUDr. Štrosová V./ MUDr. Kleinová J., Žufanova 1114, 

tel.: 235 302 689
MUDr. Vaněček Tomáš, Žufanova 1113, 6. p., tel.: 235 310 261
MUDr. Vaněčková Irena, Žufanova 1113, 4. p., tel.: 235 317 220

Interna, kardio, EKG: 
MUDr. Vodárek Pavel, Žufanova 1113, 6. p., tel.: 235 318915

Interna, diabetologie, endokrinologie – IDE s. r. o.: 
Žufanova 1113, 2. p, tel.: 235 311 875  
MUDr. Zamrazil Václav, MUDr. Chodová Ida 

Diabetologie:
MUDr. Šebková Marta, Žufanova 1114, přízemí, tel.: 235 311 875, 

606 421 123, www.diabetologie-sebkova.wz.cz

Alergologie:
MUDr. Fousek Petr, Žufanova 1113, 7. p., tel.: 235 310 294

Ortopedie:
MUDr. Vondráček Jiří, Žufanova 1113, 5. p., tel.: 235 311 226
 
Chirurgie:
MUDr. Šlechta Pavel, Žufanova 1113, 5. p., tel.: 235 311 226
MUDr. Veselý Kamil, Žalanského 17, tel.: 235 300 212 

RTG:
MUDr. Kubias Vít, Žufanova 1113, 5. p., tel.: 235 310 260

Rehabilitace a léčba bolestí:
MUDr. Nedělka Jiří, Žufanova 1113, 1. p., tel.: 235 302 120 
Mgr. Repka Juraj / Mgr. Hanušová Šárka, Nedašovská 376, Zličín, 
tel.: 235 317 760

Neurologie, EEG:
Doc. MUDr. Filipová Marie, Žufanova 1114, 1. p., tel.: 235 311 967

Oční:
MUDr. Katrová Ilona, Žufanova 1114, 2. p., tel.: 235 313 416

Ušní, nosní, krční:
MUDr. Katra Antoine (děti, dospělí, sono dutin, vyšetření sluchu), 
Žufanova 1114, 2. p., tel.: 235 312 780, 235 311 256

Kožní:
MUDr. Tvrdoňová Kateřina, Žufanova 1114, tel.: 235 310 315
MUDr. Vocílková Andrea, Makovského 1396/16b, tel.: 220 515 257

Psychologie, psychoterapie:
MUDr. Galaktionová Marta, Žufanova 1114, 4. p., tel.: 235 311 762
Mgr. Šebková Jana, Žufanova 1114, 4. p., tel.: 235 311 489

Psychiatrie:
MUDr. Hudec Pavel, Žufanova 1114, 4. p., tel.: 235 310 221

Plicní ambulance:
MUDr. Jirmanová Ivana, Socháňova 1221, psychosomatická poradna pro 

děti i dospělé, poradna pro odvykání kouření, tel.: 235 301 232, 
605 281 848

MUDr. Quadrátová Eva, Žufanova 1114, 5. p., tel.: 235 301 362

Urologie:
MUDr. Bárta Jan, K Šancím 50/6, tel.: 235 310 197

Gynekologie:
MUDr. Drazdíková Dagmar, Žufanova 1113, 7. p., tel.: 235 312 245
MUDr. Kouba Ladislav, Nedašovská 376, Zličín, tel.: 257 950 389
MUDr. Kvašová Ivanka, Žufanova 1114, 3. p., tel.: 235 300 516
MUDr. Svárovský Jiří (gynekolog a porodník), Žufanova 1114, 3. p., 

tel.: 235 310 287, www.jirisvarovsky.cz

Zubní:
MUDr. Dvořáková Janka, Žufanova 1114, tel.: 235 312 244
MUDr. Hušáková Marie, Karlovarská 380, tel.: 235 514 444
MUDr. Kolář Vladimír (ortodoncie), Makovského 1339, tel.: 235 325 933
MUDr. Kolářová Marie (ortodoncie), Makovského 1339, tel.: 235 325 933 
MUDr. Kučera Pavel, Žufanova 1114, 6. p., tel.: 235 310 284, 235 310 514
MUDr. Lerchová Jelena, Karlovarská 380, tel.: 235 514 444
MUDr. Mikulejská Marta, Nedašovská 376, Zličín, tel.: 257 950 789
MUDr. Muroňová–Páchová, Žufanova 1114, 5. p., tel.: 235 311 761
MUDr. Quadrát Petr, Žufanova 1114, 5. p., tel.: 235 312 244
MUDr. Zárubová Pavla, Žufanova 1114, 6. p., tel.. 235 312 242

Dětští zubní lékaři:
MUDr. Kravcivová Jitka, Socháňova 1221, tel.: 235 311 767
MUDr. Posádová Marie, Socháňova 1221, tel.: 235 311 767

Zubní laboratoř:
Eva Janišová, Žufanova 1114, tel.: 235 310 297
Rudolfová s. r. o., Žufanova 1114, tel.: 235 310 270

Logopedie:
MUDr. Roubíčková Jaroslava, Žufanova 1113, 2. p., tel.: 235 312 760

Praktický lékař pro děti a dorost:
MUDr. Borůvková Michaela, Socháňova 1221, tel.: 235 300 229
MUDr. Fečová Olga, Žufanova 1113/3, tel.: 235 315 215
MUDr. Havelková Ludmila, Španielova 1280, přízemí, tel.: 235 323 898, 

605 284 204
MUDr. Holečková Daryna, Socháňova 1221, tel.: 235 300 721, 

722 110 762
MUDr. Hrubešová Zdeňka (+ alergo), Socháňova 1221, tel.: 235 311 866
MUDr. Kubátová Gabriela, ZŠ Španielova 1111, tel.: 235 301 261, 

602 315 126
MUDr. Musilová Jana, Boršovská 501, tel.: 235 316 837
MUDr. Nízká Marie, Socháňova 1221/25, tel.: 235 311 868, 777 262 336
MUDr. Slepičková Daniela, Nedašovská 376, Zličín tel.: 257 951 119

Laboratoř AeskuLab a. s. – odběry krve: 
Žufanova 1113, tel.: 235 310 293

Seznam lékařů a zdravotnických zařízení 
na území MČ Praha 17-Řepy

Seznam lékařů vypracoval Sociální odbor MČ Praha 17. Jsou zde uvedeni pouze lékaři, kteří se zveřejněním souhlasili. 
Ordinační hodiny lékařů najdete na webových stránkách MČ Praha 17 www.repy.cz – na liště vlevo dole: Městská část Pra-
ha 17 – důležitá témata – zdravotnictví.
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INZERCE

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

• Prodám garáž v Makovského ul. včetně pozemku. 
Cena 420 tis. Kč, volná od 1. 9. 2012. Tel.: 605 523 304

OSTATNÍ

• 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

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

SLUŽBY • 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

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

• 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

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

• Salon HÓRA, Ostrovského 253 – aromaterapie, kosmetika, ma-
sáže, opět k vašim službám na nové adrese v Ženských domovech. 
Ivana Horáková, www.salonhora.cz Tel.: 737 922 022

• Hledáme ke koupi byt 3+kk, 3+1 v Řepích. NABÍDNĚTE.
Reality LIRA, www.reality-lira.cz. Tel.: 602 275 931

• Vyměním obecní byt 1+kk za stejný nebo 2+kk v Řepích.
 Kontakt: kissinka7002@seznam.cz

BYTY

Řádková inzerce:
1 řádek (60 znaků vč. mezer) 

stojí 80 Kč bez DPH 
(96 Kč s DPH). 

• VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU: Vyrobíme vám skříňku dle vašeho 
zadání. Nyní AKCE 30% SLEVA na ohraněné naformátované dílce 
dle vašeho přání, výběr ze 300 dekorů – lamino, masiv smrk 
a buk, osb. Cena bez montáže, vrtání. Domestav, s. r. o. – čtyři 
pobočky Praha, www.kovaninabytkove.cz. Tel.: 776 334 190

• ITALSKY snadno a s úsměvem – od září kurz v ZUŠ Blatiny, 
kontakt: katerina.spizzirri@seznam.cz Tel.: 723 566 250

• Rekonstrukce bytových jader a bytů (elektro, instalatérské 
a zednické práce + malování). Tel.: 603 460 248

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

DODATEČNÝ ZÁPIS do kurzů:
* 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)
* výtvarná výchova – od 5 let (1 200 Kč/1 x 2 hod.)

* keramika – pro děti od 1. tř. a dospělé 
(děti 1 400 Kč, 1 800 Kč/1 x 2 hod. týdně)
* 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)

Zápisné: V hotovosti při zápisu 40 Kč za osobu.
Kurzovné:  Platí se bankovním převodem nebo 

složenkou A na účet.
Zápis: Pondělí 3. 9. až pátek 7. 9., od 13 do 19 hod.
Pozn.: 1 hod = 45 min. Ceny jsou za školní pololetí, 
není-li uvedeno jinak.
Výuka začíná v pondělí 10. září 2012 podle rozvrhu.
Více info: www.pruhon.cz, tel.: 235 313 289

Dr. Max Lékárna Řepy, Makovského 1349, tel.: 235 300 102
Lékárna Řepy, Žufanova 1114, tel.: 235 300 556
Lékárna Makovského, Makovského 1223/23 (oranžová pasáž), tel.: 235 301 488

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 •

Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice v Motole, 
V Úvalu 84, Praha 5 - Motol, tel.: 224 435 736
Zličínská lékárna, Nedašovská 376, tel.: 235 317 976

Lékárny v Řepích a blízkém okolí 
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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

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

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

 Zlatnictví
     Nově na adrese!!
Podloubí - Makovského 1225, oranžový blok, Řepy
u tramvajové zastávky - Blatiny  • tel.: 603 936 921

235 310 110
ZLATO, STŘÍBRO, HODINKY
ŠPERKY Z OCELI, PEARCING
 Zlatnické opravy
 Výroba šperků na zakázku
 Výkup zlata
 Rytí do drahých kovů
 Hodinářské služby - výměna baterií, kovotahů…

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

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

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

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.modrinek.cz

PRVNÍ
HODINA
ZDARMA

d

ět
ské studio

d

ět
ské studio

604 433 057

OVOCNÁ 1072/26 
160 00 PRAHA 6
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AAMMMMMMBBBB AADDDVVAANNNTTAAGGE

Limitovaná série vozů!
FORD FIESTA, FORD FOCUS, FORD MONDEO

jen v AMB Praha!

 
Fota jsou pouze ilustrační. 
Kombinovaná spotřeba: Fiesta 3,6-6,5 l/100 km, Focus 4,2-6,4l /100 km, Mondeo 4,3-10,3l /100 km.
Emise CO2: Fiesta 95-154 g/km, Focus 109-149 g/km, Mondeo 114-184 g/km

Taneční škola B-Original 
pořádá: zápis do tanečních 
kurzů pro děti (od 4 let), 
mládež i dospělé

Makovského 1349, Praha 6 Řepy  ( 2.patro, zastávka Slánská)

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

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

  Tel.: 602 266 384, 235 316 609  

  E-mail: jirilansdorf@seznam.cz  

Příjem zakázek nepřetržitě!

– REKONSTRUKCE –
BYTOVÁ JÁDRA, KOUPELNY  

BYTY, KANCELÁŘE

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

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
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FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
MONTÁŽ A PRODEJ ŽALUZIÍ

CHYTRÉ SUŠÁKY PRÁDLA      MALOVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE      VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

PRODEJNA: Radlická 2018/78, Praha 5

SLEVY
SLEVY pro družstva

doprava po Praze ZDARMA
ZDARMA

AKCE ČERVENEC

AKCE ČERVENEC – sleva 10 % 

na zasklení balkonu

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

SALÓNEK GIGI
Solárium • modeláž nehtů 

pedikúra (i u vás doma)
Makovského 1349 – OVUS 

(nad Českou spořitelnou)

Mobil: 773 590 878
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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)

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

žaluzie – podlahy

žaluzie – zaměření, prodej, montáž

podlahy – pokládka plovoucích podlah

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

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

Tónování autoskel 
profesionální instalace 

homologovaných (protislunečních 
a bezpečnostních) autofólií

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

10 let záruka!
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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.

PRONÁJEM. Byt 38 m2 + lodžie, 1. p. (8). Nová 

kuchyně, včetně spotřebičů, veliká koupelna, 

úložné prostory. Volné ihned. Lze bez nabídky. 

Nájem 6 000 Kč + 3 500 Kč poplatky vč. elektřiny.

NOVINKA 1+kk/L,
ŠPANIELOVA UL.

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.

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.

POPTÁVKA

1+kk, nebo 2+kk Řepy

3+kk,  Makovského, 

Galandova

Pronájem 2+kk až 3+1

4+1/L, Řepy (hotově)

Jsme řepská realitka
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Rychle prodáme váš byt

Servis vše v ceně

Skvělé reference

PRONÁJEM. Byt 2+kk, 9. NP. Světlý, jižní strana. 
Částečně zařízen, pračka, kuchyňská linka s led-
nicí a dvouvařičem. Nájem 6 000 Kč + poplatky. 
Výhodná nabídka.

NOVINKA 2+kk,
MAKOVSKÉHO UL.

PRONÁJEM. Byt 3+kk/2xB/S/G/K, 78 m2, 4.p. (5), 
Smetáčkova ul. Orient.: V, J, Z. Zařízen (bez TV). 
Skvělá obč. vybavenost. Dlouhodobě. Poplatky 
5 200 Kč (vč. garáže) pro 3 osoby + el. + nájem.

NOVINKA 3+kk,
STODŮLKY, P-13

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.

REZERVACE

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.

REZERVACE
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