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Vážení čtenáři,
už potřetí začínám svůj úvodník podobně: V rukou máte opět o něco obsáhlejší výsledek našeho 
snažení… Opravdu, od roku 2007 jsme rozšířili řepskou sedmnáctku už třikrát! 
Dvaatřicet stran informací, to je pořádná porce novinek, postřehů, fotek a rozhovorů. nebyli by-
chom to však my, kdybychom si nevymysleli i něco navíc. Jistě jste si toho všimli hned při prvním 
pohledu na toto vydání. Pod novým kabátem je konečně prostor pro stránku věnovanou sportu, 
seniorům a také třeba pro kalendář akcí. 
Věřím, že i v případě našeho zpravodaje platí: Do třetice všeho dobrého!

Za redakční radu vám příjemné čtení přeje
Pavel Maxa, předseda 

Termíny jednání zastupitelstva a rady 
V srpnu došlo k několika změnám původně ohlášených termínů zasedání Rady a Zastupitelstva 
MČ Praha 17 pro 2. pololetí roku 2012: Zastupitelstvo – 3. října a 12. prosince. Jednání za-
stupitelstva je veřejné (aula ZŠ genpor. Františka Peřiny v Socháňově ulici, vždy od 15 hodin).
Rada – 12. a 24. září, 10. a 24. října, 7. a 21. listopadu, 3. a 19. prosince. Jednání rady je 
neveřejné! -red-

Rada MČ Praha 17 mj.
souhlasila: 
•  s poskytnutím účelové dotace na adaptační 

kurz pro žáky 6. tříd ZŠ Jana Wericha ve vý-
ši 40 000 kč z finanční rezervy mč Praha 17.

schválila:
•  poskytnutí účelové dotace ve výši 62 000 kč 

pro Centrum sociálně zdravotních služeb 
na kurzy práce s PC a komunitní centrum 
pro seniory v roce 2012;

•  peněžní dar ve výši 20 000 kč pro kongrega-
ci milosrdných sester sv. karla Boromejské-
ho, Šporkova 12, Praha 1, který bude použit 
na restaurování beuronských maleb v koste-
le sv. Rodiny v řepích. Dar bude poskytnut 
z rezervy rozpočtu městské části;

•  realizaci otevřené architektonické soutěže 
o návrh smuteční síně řepského hřbitova, 
včetně následného jednacího řízení bez 
uveřejnění na veřejnou zakázku na služby 
spočívající ve vypracování projektové doku-
mentace výše uvedené stavby, se soutěžní-
mi cenami za 1., 2. a 3. místo ve výši 30, 10 
a 5 tisíc kč.

vzala na vědomí:
•  že sankce uložená zhotoviteli VhL, s. r. o., 

mánesova 20, Praha 2, Ič: 63677521 u ak-
ce „Výměna 2 ks výtahů Jiránkova 1135“ 
za prodlení s termínem dokončením díla dle 
SoD a za nedodržení termínu k odstraně-
ní vad a nedodělků činí 66 772 kč, sankce 

u akce „Výměna 2 ks výtahů Jiránkova 1136“ 
za nedodržení termínu dokončení dle SoD 
činí 144 495 kč a že pohledávka byla prove-
dena zápočtem;

•  výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání 
v řepských mateřských školách (jejichž zři-
zovatelem je městská část Praha 17), která 
na školní rok 2012/2013 činí 600 kč;

•   znění návrhu na změnu vyhlášky č. 3/2012 
hl. m. Prahy, kterou se vydává provozní řád sta-
novišť taxislužby zřízených na místních komu-
nikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy;

•  zprávu odboru správy obecního majetku 
o stavu pohledávek za nájemci a uživate-
li bytů a nebytových prostor spravovaných 
firmou Optimis, s. r. o., ve smyslu čl. 1 bod 2, 
odst. 3 Zásad vymáhání pohledávek z dlužné-
ho nájemného za nájemci bytů ve vlastnictví  
městské části Praha 17 schválených na Za-
stupitelstvu mč Praha 17 dne 2. 11. 2011.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
schválilo:
•  poskytnutí peněžitých darů organizacím 

v rámci rozdělení odvodu části výtěžku 
z provozovaných výherních hracích přístro-
jů na území městské části Praha 17-řepy 
za rok 2011;

vzalo na vědomí:
•  „Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospo-

dářské činnosti za I. čtvrtletí 2012.“
Ing. Eva Vernerová, kancelář starostky

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 3. ŘÍJNA 2012 V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17-Řepy.

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění k náhledu na internetových stránkách 
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře starostky  
MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha 17-Řepy. 
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Vážení čtenáři, 

vítám vás po dvou měsících prázdnin 
a doufám, že jste si krásně užili letní dny 
a načerpali nové síly. 
Jak jste si jistě všimli, dostala řepská 
 sedmnáctka nový kabát. A v novém se nám 
v září představí také kulturáček na Bílé 
hoře, který se v průběhu posledních dvou 
měsíců změnil k nepoznání. 
mnozí z vás možná již nepamatují  doby, 
kdy byl jediným, a nutno podotknout 
 hojně  navštěvovaným, kulturním centrem 
v  řepích. Proto nás velmi těší, že v bu-
doucnu opět ožije a bude plnit svou funkci 
kulturního zařízení a sloužit svému původ-
nímu účelu. Připraveny zde pro vás a vaše 
děti budou hudební programy, zájmové ak-
tivity a další společenské akce. 
Touto cestou bych vás chtěla srdečně 
 pozvat na jeho slavnostní otevření v úte-
rý 11. 9. 2012 v 17 hodin, kdy si společně 
prohlédneme zrekonstruované prosto-
ry. Pro ty z vás, kteří nevědí, kde kul-
tu ráček na Bílé hoře najdou – je v ulici 
ke kul turnímu domu 14, vedle bikrosové-
ho areálu, u hřiště v Opukové ulici. 
Těším se s vámi na shledanou při slav-
nostním otevření kulturáčku a na Babím 
létě, které pro vás připravujeme na sobotu 
15. září. Odpoledne plné zábavy pro děti 
i dospělé bude zahájeno ve 14 hodin, kdy 
bude odstartován již 5. ročník Slavnostní 
jízdy autoveteránů.

Bc. Jitka Synková
redakce@repy.mepnet.cz 

V sobotu 15. září 2012 budou v rámci programu 
Babího léta projíždět Prahou 17 historická vo-
zidla.
Startovat budou od řepské radnice v Žalanské-
ho ulici cca ve 14 hodin a následně trasa pove-
de ulicemi Žufanova, Bazovského, makovského, 
Galandova, na moklině, hofbauerova a znovu 
Žalanského, směrem Zličín. 
Účast v jízdě je otevřená pro všechny zájemce 
z řad majitelů historických vozidel! Startovné se 

neplatí. Účastníci pojedou podle zpracovaných 
mapek, které obdrží před startem. Jízda má mír-
ně soutěžní charakter. Zájemci se mohou pře-
dem přihlásit na adrese markvartovam@repy.
mepnet.cz nebo na tel. 234 683 219. 
Shromaždiště auto- i motoveteránů je před Úřa-
dem mč Praha 17 v ulici Žalanského. Zájemci se 
musí dostavit k vyřízení formalit v dostatečném 
předstihu, nejpozději ve 13.40 hodin. Všich-
ni jsou vítáni! -red-

Slovo starostky

Dejte o sobě vědět!
Podnikatelé mají možnost zveřejnit svou 
reklamu na směrových ukazatelích, které 
jsou v naší městské části rozmístěny 
na mnoha místech.

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

V případě zájmu kontaktujte Odbor 
správy obecního majetku Úřadu mč 
Praha 17, Žalanského 291/12b, 1. patro,  
kancelář č. 205 nebo č. 213. 

Slavnostní jízda historických vozidel

REkLAmA na směrových ukazatelích

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 mč Praha 17 v Žalanského ulici

14 hodin: start 5. ročníku Slavnostní jízdy autoveteránů
Z programu: Folklorní soubor musica e Danza • hiphop – taneční škola B-Original 
• gymnastika – TJ Sokol • mažoretky maxinky Praha • bojová umění – Tiger Team  

• ukázky sebeobrany – městská policie Praha 13 • ukázky hasičské techniky • vystoupení žáků 
ZUŠ Blatiny • country tance mišmaž • vystoupení žáků ZŠ genpor. Fr. Peřiny a ZŠ Jana Wericha 
• hry a soutěže pro děti – připravují řepské mŠ • folklorní soubor Laskavec • vystoupení žáků 

Japonské školy

17.30 hodin: Ota Balage Band
Občerstvení a cukrová vata • Skákací atrakce • Hry a soutěže pro děti
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mUDr. Jiří nedělka (Věci veřejné, nezávislý) 
oznámil ukončení svého působení v řepském za-
stupitelstvu 28. března 2012, jeho místo zauja-
la JUDr. Věra Havlíčková.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity karlo-
vy, pracovala v podniku zahraničního obchodu, 
od roku 1993 je advokátkou se zaměřením na ob-
čanské, obchodní i rodinné právo a bytovou pro-
blematiku. Je vdaná, má jednu dospělou dceru.
„Důvodem, proč jsem se začala zajímat o ko-

munální politiku, byla chuť aktivně něco změ-
nit, nejen nadávat na stávající poměry. ne-
byla jsem spokojená, jak se radnice chovala, 
jak hospodařila s finančními prostředky a od-
mítala privatizovat byty, proto jsem se již v ro-
ce 2002 rozhodla kandidovat za Snk do za-
stupitelstva v Praze 17. naše politická 
strana měla jako jediná ve volebním programu 
privatizaci bytového fondu. Za velký úspěch 
považuji skutečnost, že se mi podařilo prosadit 
prodej bytů v řepích,“ uvedla nová zastupitelka.  
V řepích žije od roku 1989. „Znám konkrétní 
problémy spoluobčanů. myslím si, že obyvatelé 
řep mají mít možnost spolurozhodovat o zásad-
ních otázkách podoby naší městské části a živo-
ta v ní,“ vyjádřila se JUDr. havlíčková. 

Zastupitele Tomáše Fantu (Sdružení za rozvoj 
řep, SPOZ a Suverenita), který se vzdal mandátu 
k 7. 3. 2012, nahradil Stanislav Opluštil, jenž 
za toto politické uskupení kandidoval jako ne-
závislý.
V životě se řídí heslem, že všichni by měli mít 
stejná práva i povinnosti. „V rámci svých mož-
ností jsem se vždy snažil pomoci druhým a v tom 
bych chtěl pokračovat,“ vyjádřil se po složení 

slibu Stanislav Opluštil (47), původem moravák, 
jenž žije v řepích 25 let. 
Proč se začal zajímat o komunální politiku? 
„Zvláště kvůli privatizaci bytů, která se v ře-
pích, oproti jiným pražským městským částem, 
rozběhla opožděně,“ uvedl nový zastupitel a zá-
roveň předseda Sdružení vlastníků bytových 
jednotek pro dům čp. 1222-1227 v makovské-
ho ulici.
Začínající realitní makléř, který vystudoval 
strojní průmyslovku v Praze, v minulosti deset 
let působil ve funkci manažera obchodů na ru-
zyňském letišti. V naší městské části podle 
něj v poslední době došlo k mnoha pozitivním 
změnám. Jako otec 8leté dcery oceňuje zvláště 
množství zrekonstruovaných hřišť a také péči 
o zeleň.  -red-

Od ledna 2012 jsou všechny nepojistné sociální 
dávky a dávky z oblasti státní sociální politiky 
zaměstnanosti vypláceny úřady práce. Dosud 
byly dávky vypláceny třemi způsoby – hoto-
vostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně. 
Postupně se však přechází na výplatu prostřed-
nictvím karty sociálních systémů, tzv. skarty. 
Pokud příjemce nebude chtít s tzv. skartou 
nakládat, bude moci přijímat dávky i na svůj 
účet. Toto ale nebude platit u tzv. účelové dáv-
ky, která byla vyplácena např. prostřednictvím 
poukázek. Pokud bude příjemce trvat na výpla-
tě prostřednictvím poštovní poukázky, bude 
tato služba zpoplatněna.

Dvě varianty sKaret
Tzv. skarty se budou vydávat ve dvou vari-
antách: základní a speciální, která bude zá-
roveň sloužit jako průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P 
(u této varianty bude nutné dodat fotogra-

fii příjemce dávek). Tzv. skartu dostanou 
příjemci dávek  státní  sociální  podpory, dá-
vek  pomoci  v  hmotné  nouzi, dávek  pro  osoby 
se  zdravotním  postižením, příjemci  příspěvku 
na péči i příjemci dávek v nezaměstnanosti, ať se 
dávky vyplácejí jednorázově nebo pravidelně. 
Tzv. sKarta není určena pro výplatu důchodů 
a nemocenské.
Příjemci dávek budou příslušným úřadem prá-
ce písemně informováni od července do konce 

roku 2012, že mají na úřadu skartu připravenu 
k vyzvednutí. Při převzetí skarty budou všich-
ni poučeni o tom, jak skartu používat, jaké  
transakce budou zdarma a co bude zpoplatněno. 
Prostřednictvím skarty bude možné vybírat dáv-
ky v  hotovosti v kterémkoliv bankomatu (nebu-
de možné u příjemců, kterým je část dávek po-
moci v hmotné nouzi vyplácena v poukázkách) 
nebo přímo platit v obchodech.

Nebojte se zeptat
O všech změnách budou příjemci dávek včas 
a detailně informováni prostřednictvím pra-
covníků úřadů práce. Pokud nebudete něčemu 
rozumět nebo si nebudete jisti, zda jste správně 
vše pochopili, nebojte se zeptat. Pracovníci vám 
rádi na vaše otázky odpovědí.

Mgr. Alena Presslová,
vedoucí odboru sociálních věcí 

PLATÍ OD – DO
06/12 – 06/16

1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4

J A N  N O V Á K

Stanislav Opluštil

Výplata sociálních dávek přes skarty
I když výplata sociálních dávek již od ledna 2012 neprobíhá na sociálních odborech, ráda bych alespoň v krátkosti informovala 
o připravované změně, která se dotkne všech příjemců sociálních dávek.

Noví zastupitelé
Na jednání Zastupitelstva městské části Praha 17, které se konalo 20. června 2012, 
jako obvykle v aule Základní školy genpor. Fr. Peřiny, složili slavnostní slib dva noví  
zastupitelé.

JUDr. Věra Havlíčková

Foto: -akraj- 

Foto:  Z archivu JUDr. V. Havlíčkové
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Daří se vám realizovat plány, které jste 
měla před nástupem do funkce starostky?
myslím, že ano. Ale přiznám, zpočátku jsem 
netušila, že řešení problémů bude „během 
na tak dlouhou trať“. člověk musí plánovat 
na léta dopředu, chce-li něco zrealizovat. 
V minulém volebním období, když jsem nastou-
pila do funkce starostky, jsme většinu času vě-
novali prodeji bytů. Díky tomu můžeme získané 
peníze věnovat rozvoji a obnově obce, jak jsme 
slíbili. A je to vidět! V žádném případě tyto část-
ky nejdou na provoz radnice! hodně financí jsme 
věnovali na rekonstrukce hřišť, obnovu zeleně 
a hlavně na opravy řepských základních a mateř-
ských škol. Volné nevyužité prostory škol se nám 
podařilo pronajmout. Všechny peníze z pro náj-
mu vracíme zpět do oprav škol.
na nové projekty nezbýval čas. Teprve nyní se 
věnujeme vizím, sportovnímu centru. Věřím, že 
se nám ho ještě podaří zrealizovat, městská část 
s 25 tisíci obyvateli si ho určitě zaslouží.

Můžete čtenářům přiblížit, v jaké fázi se 
jednání o sportovním centru nachází? 
myšlenkou vybudovat při ulici na Chobotě mul-
tifunkční sportovní centrum se zastupitelé naší 
městské části zabývají od roku 2009, kdy jsme 
ustavili komisi složenou ze zástupců všech po-
litických stran a uskupení. naše původní před-
stavy se trochu lišily od současných požadavků, 
které na tento multifunkční sportovní areál 
klademe. na základě podnětů občanů napří-
klad chceme, aby tu byl větší, cca dvacetimet-
rový bazén. 
Chtěla bych upozornit, že sportovní centrum ne-
plánujeme jen tak „od stolu“. Zajímáme se o to, 
s jakým úspěchem provozují podobná centra jin-
de. Zjistili jsme, že provoz aquaparku a 50met-
ro vé ho vnitřního bazénu je finančně velmi ná-
ročný, vyžaduje dotace od obce. nechceme 
naši městskou část do budoucna zatížit tím, že 
by musela vynakládat další finanční prostředky 
z obecního rozpočtu. Plánujeme tedy investi-
ci do výstavby, ale zároveň budeme hledat pro-
vozovatele, aby byla zajištěna produktivita are-
álu. Zastupitelstvo v březnu schválilo záměr 
výstavby a postup přípravy k realizaci výstavby 
Sportovního centra na Chobotě. 

Co bude součástí sportovního areálu?
komise se shodla, že by součástí centra měly být 
dvě haly – jedna tréninková, druhá větší s hledi-
štěm, dále by zde měl být dvacetimetrový bazén, 

ubytování pro sportovce, fittnes a wellnes, res-
taurace, venkovní kurty, dětský koutek.

Do vaší kompetence patří kromě školství 
a kultury také bezpečnost v naší městské 
části. Co říkáte na názor některých občanů, 
že strážníci v ulicích nejsou moc vidět?
Povedlo se nám, aby byl navýšen počet stráž-
níků. V současné době jich máme už dvanáct, 
to je o čtyři více než v minulosti. Přesto si také 
myslím, že jsou strážníci málo vidět v ulicích. 
Tenhle pocit některých občanů sdílím. měst-

skou policii i Polici čR zveme každých čtrnáct 
dnů na porady, na kterých probíráme a řešíme 
aktuální problémy. Obrátí-li se na mne občané 
s nějakou stížností, pak samozřejmě nečekám 
až na poradu, ale okamžitě kontaktuji vede-
ní policie. Ve služebně ve zrekonstruovaném 
oranžovém domě v makovského ulici jsou stráž - 
níci přítomni pouze přes den. V minulosti jsem 
usilovala o to, aby u nás strážníci sloužili 24 ho-
din denně. nakonec jsme se dohodli, že to ne-
má význam, aby někdo čtyřiadvacet hodin 
seděl na služebně. Pro naši městskou část je 

Bc. Jitka Synková (47)
•  Starostkou mč Praha 17 je 

2. volební období, zastupitelkou 
je potřetí (ODS). 

•  V řepích bydlí od roku 1992, 
pochází ze Žatce.

•  Vzdělání: VŠ regionálního 
rozvoje, SEŠ

•  má jednoho syna (24).
•  hobby: hudba, sport – hlavně 

cyklistika a lyžování

Otázky pro Bc. Jitku Synkovou,
starostku městské části Praha 17
Vážení čtenáři, na této straně jsme vám po léta pravidelně představovali řepské 
zastupitele. Tradici zůstáváme věrni i nadále...



důležité, aby byli strážníci v ulicích, a tak jsme 
raději zvolili navýšení počtu. Děje-li se ně-
co v noci, pak na zavolání okamžitě přijíždí 
do řep hlídka. naši strážníci patří pod měst-
skou policii Prahy 13. 
Je třeba, aby občané strážníky volali okamži-
tě, mají-li pocit, že se něco děje. S přivoláním 
strážníků mám osobní kladnou zkušenost, když 
omladina u nás na hřišti rušila noční klid.

Stává se ale, že se mládež po napomenutí 
strážníků přesune jinam, kde opět dělá 
neplechu.
na hřištích se prostě kouřit a pít alkohol ne-
smí! myslím, že jsme jedna z mála pražských 
městských částí, kde je tolik zrekonstruovaných 
dětských hřišť a sportovišť. Považuji za vel-
mi důležité, aby děti měly možnost sportov-
ního vyžití zdarma. Je to významná podmín-
ka v prevenci negativních sociálních jevů, jako je 
třeba užívání drog. čím více hřišť, tím lépe! Se 
strážníky jednám, aby byli při obchůzkách svých 
okrsků důslední. V mnohých lokalitách je jejich 
důslednost znát. 

Jak hodnotíte možnost kulturního vyžití 
v naší městské části?
městská část Praha 17 začala pořádat daleko více 
akcí pro obyvatele řep než dříve a na ty tradiční, 
jako třeba Babí léto, Průvod sv. martina a Pále-
ní čarodějnic, se přijde pobavit velké množství 
lidí, což nás velmi těší. Vážíme si spolupráce se 
základními a mateřskými školami, Centrem so-
ciálně zdravotních služeb a neziskovými orga-
nizacemi, například se Společností pro obnovu 

řepských tradic, která léta organizuje plesy, 
karnevaly, jarmark, šachový turnaj nebo miku-
lášskou pro děti.
Většinu doby mého působení na radnici, kdy 
mám na starosti kulturu a školství, jsem se 
věnovala přednostně školství. nyní přichází 
na řadu kultura. Chybí nám koncepce rozvoje 
kultury v naší městské části. Rozhodli jsme se 
nejdříve zrekonstruovat naše stávající kultur-
ní stánky: sokolovnu, kulturáček na Bílé hoře 
a kulturní středisko Průhon – tady nás čeká 
největší investice. Dosavadním nájemcům jsme 
zrušili smlouvy, protože v rámci rekonstrukce 
bychom chtěli rozšířit prostory, podobně ja-
ko u Základní umělecké školy Blatiny. Do kul-
turního střediska plánujeme přestěhovat 
knihovnu z Jiránkovy ulice. mým cílem je, aby 
tu vzniklo také informační centrum městské 
části Praha 17. Sál bude variabilní, vhodný ne-
jen pro klubové pořady, divadlo a koncerty, ale 
také by se tu měli scházet řepští zastupitelé. 
Zasedací síň na radnici je malá, občané se sem 
nevejdou, takže si musíme pronajímat škol-
ní aulu. V kulturním středisku bude zbudován 
bezbariérový přístup s výtahem. 
Opravu sokolovny máme rozdělenu do dvou 
etap. Chceme ji zrekonstruovat tak, aby by-
la dalším důstojným kulturním stánkem vhod-
ným pro akce většího rozsahu, jako jsou plesy, 
zábavy, koncerty a pořady pro děti. Pustili jsme 
se také do rekonstrukce kulturáčku na Bílé ho-
ře. nechali jsme vyměnit okna a opravit vnitřní 
prostory. Chceme této budově vrátit její původní 
účel. místo by se zase mělo stát kulturním cen-
trem nejen pro obyvatele horních starých řep.

K jakým změnám za vašeho působení 
na radnici ještě došlo?
Úřad městské části Praha 17 je vůči občanům da-
leko vstřícnější než dřív. Díky ochotě úředníků 
se nám podařilo rozšířit úřední hodiny. Občané 
si tak mohou přijít vyřídit své záležitosti na úřad 
kromě pondělí a středy, kdy jsme prodlouži-
li úřední hodiny, také v pátek dopoledne. mo-
hou si dokonce domluvit jednání i mimo úřední 
hodiny. Ráda bych svým kolegům-úředníkům 
ještě jednou poděkovala za pochopení, s nímž 
k této změně přistoupili!
Další pozitivní změna je patrná na první pohled 
– řepy lépe vypadají, jsou čistší, úpravnější. 
Věnujeme se více úklidu i péči o zeleň. 
Chtěla bych využít příležitosti a poděkovat 
řepským pejskařům! Co se týká exkrementů, 
došlo k velké změně k lepšímu v porovnání se 
situací třeba před třemi lety. možná jsou pejskaři 
zodpovědnější právě proto, že se prostředí v naší 
městské části zlepšilo a nedbalost některých 
z nich je nyní více vidět. Příčinou zlepšení 
je určitě i to, že jsou koše se sáčky pomalu 
na každém rohu. Jejich počet v současnosti opět 
navyšujeme a jsme připraveni reagovat na další 
tipy od občanů.
mohu bez uzardění říci, že celkově se městská 
část Praha 17 velmi vylepšila a z ohlasů obyvatel 
a svých sousedů vím, že se jim tu bydlí dobře. Já 
žiju v řepích dvacet let a také bych neměnila. 
neumím si představit, že bych bydlela někde jin-
de. Jsem tady prostě doma!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Foto: Z archivu Bc. Jitky Synkové
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Charitativní den 
V sobotu 16. června louka u bikrosového areálu v řepích ožila. Tým kul-
turáčku na Bílé hoře „myš a maš“ zde přichystal zábavný rodinný charita-
tivní den.  Vystoupila tu řada zajímavých umělců, jako např. Ondřej Ruml. 
Děti mohly po celý den soutěžit o zajímavé odměny. 
Výtěžek z celé akce – 5 000 kč – byl věnován dětskému oddělení ORL ve 
Fakultní nemocnici motol. částka  byla předána primáři mUDr. michalu 
Jurovčíkovi, jenž přislíbil nákup hraček a vybavení, které dětem zpří-
jemní pobyt v nemocnici. Za tým Kulturáčku na Bílé Hoře

Kristýna Radějová

kS Průhon – zápis do kurzů
čeština pro cizince * Sólový zpěv (populár nebo klasika) * klavír, 
keyboard, zobcová flétna, klarinet, saxofon, housle, kytara akustic-
ká i elektrická * hudební přípravka * keramika * Výtvarná výchova 
* Cvičení pro rodiče s dětmi * Aerobik a gymnastika pro dívky * Cvičení 
pro děti i pro ženy * Jóga * Ťapka – turistický oddíl * Piškotky – tanec 
a balet * Dramatický kroužek * Akrobatický rock´n´roll * Angličtina, 
němčina, ruština * Počítače a internet
Zápis: 3. 9. až 7. 9. vždy od 13 do 19 hodin. Výuka začíná 10. září.
kulturní středisko Průhon, Socháňova 1220, řepy, tel. 235 313 289, 
www.pruhon.cz.

Slavnostní otevření
po rekonstrukci
Úterý 11. září 2012

•  v 16 hodin: Zábavný písničkový pořad 

pro děti – myš a maš, soutěže

•  v 17 hodin: Slavnostní otevření, 

prohlídka zrekonstruovaných prostor

•  v 18 hodin: koncert – michaela nosková 

a František Pytloun

kulturáček na Bílé hoře 
ulice ke kulturnímu domu 14, Praha 17-řepy
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Ušák sousedem
nedávno jsem zase na parkovišti zastihl zajíce, tak posílám něko-
lik fotek. myslím, že by bylo dobré, aby lidé věděli, že se tu vyskytují, 
že tu žijí s námi. Snad budou ohleduplnější.
Zajímavé je, že ten ušák tráví dny stále pod stejným autem. Občas 
vyjde, zacvičí si, podrbe se a zase zaleze. když má hlad, jde se napást 
a zase se vrátí pod auto. Večer běhá v zeleni a ráno je zase pod (pokud 
možno) tím samým autem. 
Ušák vypadá zdravě, pravidelně se pase, ale je stále více krotší. ne-
vím, zda jej někdo nesloví – jak říkají myslivci. Lidé, kteří o něm vědí, 
na našem parkovišti nepouštějí psy. no snad to přežije a časem se 
přemístí na bezpečnější místo.

Dan Vávra

Na výletě o nás bylo 
vzorně postaráno
S klubem aktivního stáří (kLAS) jsme 31. května navštívili barokní zá-
mek hořovice. 
Zájezd, včetně vstupného do zámku, nám věnoval náš městský úřad. By-
lo co obdivovat, zámek je vzorně udržovaný zvenku i zevnitř. kuriozitou 
umělecké a řemeslné dovednosti jsou hodiny se soškou Panny marie stojící 
na otáčející se zeměkouli, kde jsou vyznačeny číslice a čas ukazuje vztyče-
ná hadí hlava ve funkci ručičky. 
Bylo o nás vzorně postaráno, jela s námi průvodkyně „přes historii“ i zdra-
votní sestra, pečovala o nás jako vždy paní Jana Štěpánková. Objednaný 
byl i chutný oběd, všichni vše zvládli a prožili příjemné odpoledne. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali městské části Praha 17 a naší paní 
starostce Bc. Jitce Synkové.

Jarmila Vávrová, 
KLAS Bílá Hora

Super děvčata
Velmi rád čtu poctivě každý měsíc řepskou sedmnáctku od začátku až 
po reklamy. V každém čísle se dozvím spoustu novostí. navíc je v časopise 
hodně pěkných fotek o dění v naší pěkně udržované městské části. V čer-
vencovém čísle mě zaujal článek, že místní senioři mají vlastní klub a schá-
zejí se každou středu od 10 hodin v Průhonu i přes prázdniny.
mám to tam z  „Vondroušovky“ jen kousek. Věděl jsem, že je tam i pojízdná 
plošina. manželka chodí do práce a dopoledne si doma musím vystačit sám 
s denním tiskem a internetem. Proč se jednou nepodívat do spolku, kam 
věkem už dávno patřím? Tak jsem v sobě našel odvahu a na setkání dříve 
narozených jsem 11. července vyrazil. 
Po deváté hodině nás bylo v sále asi třicet (i se mnou jen tři muži). Za-
parkoval jsem u stolu asi osmi žen, které se překvapivě nebavily o svých 
nemocech, jak jsem naivně čekal, ale podržte se, o módě! Byl jsem šikovně 
vtažen do debaty a cítil jsem se mezi ženami, věkem sice seniorkami, ja-
ko ryba ve vodě. Bavily se vesele a radostně jako děvčata z gymplu. Jen 
jim na záda od té doby přibylo několik křížků. na jejich pusy ale ani jeden 
jediný. Bylo slyšet jen veselé štěbetání. Slyšel jsem pár historek ze života 
i několik dávno zapomenutých rčení z našeho mládí. Zavzpomínali jsme 
si na alabůrky, mejdlíčka i eskymo za 50 haléřů, jaké to byly tenkrát jediné 
dobroty. Dost se vzpomínalo i na čaje s tanečkem. když se mi některé se-
niorky pochlubily svým věkem, tak jsem si mezi nimi připadal jako doros-
tenec. Ten věk bych jim nehádal ani náhodou. 
moc děkuji paní Zdeně, Jarce, marii, marušce, Bobině i miluši u naše-
ho stolu za nevšední dopoledne. Dlouho jsem si tak pěkně nepopovídal! 
Věřte nebo ne, ke slovu jsem se dostal často, protože ženská zvědavost 
pořád funguje. 
řepští senioři a seniorky, doma už to znáte jako své boty, tak vyrazte 
mezi své vrstevníky a nabijte si na celý týden baterky! Bude vás ta všech-
na sranda stát jen pětikačku za výborné kafíčko s mlékem a sušenky!

Procházka Josef (66), 
velmi spokojený penzista z Řep

Díky za zábradlí!
Vážená redakce, ráda bych touto cestou poděkovala Úřadu mč Praha 17 
za instalaci zábradlí u chodníku mezi ulicemi Šímova a Plzeňská.
I taková zdánlivá banalita usnadní cestu nám všem, kteří míříme v zimě 
na zastávku hlušičkova. Už nebudeme muset „slaňovat“ po trávě a dr-
žet se křoví, jak tomu bylo všechny předchozí roky. Ještě jednou díky.

M. Richterová

Foto: Dan Vávra

Tomuhle ušákovi se zalíbilo ve Španielově ulici – zabydlel se pod autem.

Foto: M. Richterová

Vážení čtenáři, děkujeme za vaše názory! Uzávěrka pro příjem 
přís pěvků je vždy 10. dne předcházejícího měsíce, například 
10. září pro říjnové vydání zpravodaje. -red-
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kdo třídí, chrání přírodu
nevíte, co s vybitou baterií, starým telefonem, kalkulačkou? nechcete 
tento nebezpečný odpad odložit do směsného a do sběrného dvora to má-
te daleko? V řepích je už šest míst, kde se můžete drobného elektroodpadu 

zbavit, a tím přispějete k ochraně na-
šeho životního prostředí:
kontejnerové stání na rohu ulic čisto-
vická – Třanovského • Úřad mč Praha 
17, Žalanského ul. 291 – přízemí budo-
vy • vjezd do areálu, kde sídlí Centrum 
sociálně zdravotních služeb a Optimis, 
Bendova 1121/5 • ulice Bazovského 
– před poliklinikou • ulice Galandova 
– u tříděného odpadu před čp. 1246 
• křižovatka ulic Laudova – k Trninám 
– u tříděného odpadu.

Jan Bösser,  
komise pro životní prostředí

Čištění komunikací
Podzimní čištění komunikací v řepích bude probíhat v září v níže  uvedených 
dnech, a to v čase od 8 do 15 hodin.  Týden před samotným  čištěním bude 
dotčená komunikace označena dopravními značkami „Zákaz zastavení“ 
s vyznačením času. Zákaz zastavení v době čištění platí i pro parkovací 
zálivy!

Harmonogram na září 2012
11. 9.: hofbauerova, Žufanova, Španielova, Bendova, Bazovského v úseku 
makovského – Slánská. 12. 9.: Galandova, makovského v úseku Skutecké-
ho – na Chobotě – obě strany. 13. 9.: Drahoňovského, Vondroušova, So-
cháňova. 14. 9.: Skuteckého včetně zálivů, nevanova, Zrzavého, Laudova. 
17. 9.: Šímova (v úseku makovského – mrkvičkova), Brunnerova, k Trni-
nám, na Fialce I, na Fialce II. 18. 9.: 2x parkoviště na moklině. 19. 9.: Par-
koviště Žufanova (jih a západ), parkoviště – hofbauerova (sever). 20. 9.: 
5x parkoviště Galandova, parkoviště makovského. 21. 9.: Parkoviště Dra-
hoňovského (jih a sever). 24. 9.: Jiránkova, parkoviště Jiránkova (sever 
a jih). 25. 9.: Reinerova + parkoviště, Šimonova + parkoviště. 24. 9.: Par-
koviště Bazovského. 26. 9.: nevanova – více parkovišť. 27. 9.: Parkoviště 
– Šímova (východ a západ), parkoviště – Šímova.
Informace o čištění komunikací, včetně situačních plánků, najdete ta-
ké na webových stránkách městské části Praha 17 – www.repy.cz, v sekci 
Praktické informace a na úřední desce.

Eva Šupolíková,
odbor životního prostředí a dopravy 

kam s odpadem
Velkoobjemové kontejnery
Nové podmínky přistavení velkoobjemových kontejnerů: VOk bu-
dou přistavovány v níže uvedených termínech, na dobu 4 hodin, 
a to od 14 do 18 hodin. Po celou dobu přistavení kontejneru bude 
přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadu. Upo-
zornění: Od září 2012 nebudou VOk zůstávat na daném stanovišti 
přes noc!

Stanoviště a termíny pro rok 2012
•  k Trninám x Laudova: 10. 10. – 13. 10.; 5. 12. – 8. 12.

•  U prodejny Bílý beránek – ul. Šímova: 14. 11. – 17. 11.

•  Parkoviště v ul. Drahoňovského: 12. 9. – 15. 9. 

•  Parkoviště v ul. na moklině, u rest. U hasiče: 24. 10. – 27. 10.

•  Parkoviště u Penny marketu (bývalý Plus) – hofbauerova x Žufano-
va: 26. 9. – 29. 9. 

Do VOk můžete odložit pouze objemný odpad z domácností (např. 
nábytek, sportovní náčiní, umyvadla, záchodové mísy atd.). V žád-
ném případě nelze do VOK odložit směsný komunální odpad; 
nebezpečné složky komunálního odpadu, jako jsou např. bate-
rie, chemikálie, zářivky atp.; bioodpad; elektroodpad (chladnič-
ky, televize, monitory apod.) a stavební suť. Zároveň není VOK 
určen pro odkládání odpadu podnikatelskými subjekty. 

Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit také ve sběrných dvorech: pondě-
lí až pátek 8.30 – 18 hodin, sobota 8.30 – 15 hodin. 
nejbližší sběrné dvory najdete na adresách: Praha 5-košíře, ul. kli-
katá 1238/90c, 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.

Biodpad
kontejnery pro bioodpad, tzv. BIOVOk budou přistaveny v září, říjnu 
i v listopadu. V době uzávěrky zpravodaje však ještě nebyl potvrzen 
harmonogram svozu, sledujte www.repy.cz.

Ing. Vladimíra Šrámková,
odbor životního prostředí a dopravy

mobilní sběrný dvůr 
mobilní sběrný dvůr (mSD) funguje jako dočasné stanoviště sběrných 
nádob a velkoobjemových kontejnerů na zpevněné ploše určené pro 
krátkodobý sběr určitých druhů odpadu od osob s trvalým pobytem na 
území hl. m. Prahy. V MSD lze zdarma odložit objemný odpad, dřevě-
ný odpad, odpad ze zeleně a kovy.
mobilní sběrný dvůr přistavuje svozová společnost Pražské služ- 
by, a. s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou, která službu organizuje. 
Svozová společnost povede evidenci občanů, kteří zde odloží odpad 
(jméno a příjmení, adresa, složka komunálního odpadu, množství).

Termíny a místa přistavení:

15. 9. + 27. 10. (So) 10 – 16 hodin: křižovatka ulic ke kulturnímu do-
mu – U Boroviček;  16. 9. + 28. 10. (ne) 10 – 16 hodin: parkoviště 
u Penny marketu (u křižovatky hofbauerova – Žufanova).

Ing. Vladimíra Šrámková,
odbor životního prostředí a dopravyFoto: Jan Bösser

kam s použitým 
textilem? 
Sběrné kontejnery na textil najdete 
v ulicích čistovická, Španielova – 
před ZŠ, Žalanského – u zastávky au-
tobusu před Penny marketem a nově 
budou postaveny v ulici makovského 
u restaurace Sportovka. Bližší infor-
mace na www.potex.cz.

-red-
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1   Kolik vlastní Městská část Praha 17 tzv. 
obecních bytů? 
Za předpokladu, že ve zrekonstruovaných do-
mech s pasážemi v makovského ulici prodáme 
cca 95 % bytů, pak ve vlastnictví městské části 
Praha 17 zůstane 1040 bytů. Během privatizace 
bylo prodáno celkem 2 167 bytů. 

2   Stává se, že obyvatelé žijící v obecních 
bytech dluží za nájemné? 
V současné době dluhy na nájemném, tzv. po-
hledávky, činí přes 14 miliónů kč. Pohledávky 
řešíme soudní cestou nebo exekutorskými zá-
pisy. Před nedávnem bylo na Úřadě mč Praha 17 
vytvořeno speciální oddělení pro vymáhání po-
hledávek, které již úspěšně jedná s dlužníky. 
Za pomoci našeho terénního pracovníka jsou 
dlužníci zváni na odbor správy obecního ma-
jetku a společnost Optimis, kde uzavírají splát-
kové kalendáře či exekutorské zápisy. Tímto 
opatřením se mč Praha 17 snaží eliminovat 
nárůst pohledávek a nájemníky včas upozornit 
na jejich dluhy. 

3   Uvolňují se nějaké obecní byty?
Převážně se nám vracejí malé byty o velikosti 
2+kk nebo 1+kk, a to na základě soudního vy-
stěhování, exekuce, úmrtí, atd. Tyto byty jsou 
pak rekonstruovány včetně bytového jádra. 
na základě výběrového řízení jsou byty k při-

dělení předkládány ke schválení Radě městské 
části Praha 17 a poté rovněž řepskému zastupi-
telstvu, ovšem s doporučením majetkové a by-
tové komise. Pro každých pět vrácených bytů 
je najednou vypsáno výběrové řízení na jejich 
rekonstrukci. Vždy je vybrána firma s nejnižší 
cenovou nabídkou.

4   Jak jsou byty 
přidělovány?
Podmínky výběru ná-
jemců bytů v obec-
ních domech se řídí 
interními předpisy 
naší městské části, 
to znamená Zásada-
mi postupu při pro-
nájmu obecních bytů 
za nájemné dle záko-
na č. 107/2006 Sb., 
v mč Praha 17 v soula-
du s Pravidly výběrové-
ho řízení na pronájem 
bytů, Pravidly proná-
jmu startovacích bytů 
pro mladé rodiny nebo 
Fondem ústupového 
bydlení. na internetu 
(www.repy.cz) jsou 
všechny tyto předpisy 
zveřejněny. 
Žádost může podat 
občan, který má trvalý 
a současně i faktický 

pobyt na území mč Praha 17 po dobu nejméně 
tří let, má státní občanství čR, je plnoletý a způ-
sobilý k právním úkonům, případně k podání žá-
dosti prostřednictvím opatrovníka. Lhůty k vy-
řízení se liší podle termínu zasedání majetkové 
a bytové komise, která žádosti posuzuje podle 
přijatých pravidel. hodnotí naléhavost bytové 
situace žadatele, jeho sociální situaci a objek-
tivní bytovou potřebnost (např. přeplněnost by-
tu, závažné zdravotní problémy apod.). komise 
také rozhoduje o tom, do které kategorie bude 
žádost zařazena, nebo případně zda žádost 
nebude přijata. každou žádost je nutně písemně 
aktualizovat nebo potvrdit ze strany žadatele, 
a to nejpozději do 31. ledna každého roku.
Zájemci se mohou v úředních hodinách dosta-
vit na Odbor správy obecního majetku Úřadu 
mč Praha 17 v Žalanského ulici. kolegové v od-
dělení bytových a nebytových prostor jsou tu 
občanům k dispozici a vše potřebné jim ochot-
ně vysvětlí.

-akraj-

Čtyři otázky pro: 
místostarostku Ing. marii Vaicovou

Foto: -akraj-

kdo může žádat o obecní byt

O pronájem bytů v majetku mč Praha 17 
mohou žádat žadatelé splňující podmínky 
uvedené níže.

Žádost o obecní byt:
•  trvalý a současně i faktický pobyt na území 

mč Praha 17 po dobu nejméně tří let
•  státní občanství čR
•  plnoletost a způsobilost k právním 

úkonům, případně k podání žádosti 
prostřednictvím opatrovníka

•  žadatel nesmí být nájemcem jiného 
bytu, držitel členského podílu v bytovém 
družstvu, ani majitelem/spolumajitelem 
bytu či nemovitosti sloužící k bydlení.

Žádost o startovací byt: 
•  mladí manželé, oba ve věku do 35 let 

s 1 až 2 dětmi i bezdětní, nebo žadatel 
s alespoň jedním dítětem

•  alespoň jeden se žadatelů musí mít trvalý 
pobyt na území mč Praha 17 po dobu 
minimálně tří let

•  občan čR, plně způsobilý k právním 
úkonům

•  žadatel nesmí být nájemcem jiného 
bytu, držitel členského podílu v bytovém 
družstvu, ani majitelem/spolumajitelem 
bytu či nemovitosti sloužící k bydlení.

Startovací byt se pronajímá na dobu určitou 
5 let bez možnosti dalšího prodloužení.

Žádost o byt z Fondu ústupového 
bydlení (FÚB): 
•  trvalé bydliště žadatele na území 

mč Praha 17 po dobu alespoň tří let
•  občan státu EU
•  nájemní či podnájemní vztah k bydlení, 

který nevyhovuje finančním možnostem 
žadatele, popřípadě byt v domě majitele, 
jenž prokazatelně neumožňuje nájemci 
výměnu nákladného bytu za úspornější

•  žadatel již musí pobírat příspěvek na 
bydlení, popř. doplatek na bydlení

•  dlouhodobě dobrá platební morálka.
Byty z FÚB jsou určeny pro sociálně potřebné 
občany.

Podrobnější informace na webových 
stránkách městské části Praha 17: 
www.repy.cz/mc/bytova-politika
nebo v úředních hodinách na Odboru správy 
obecního majetku Úřadu mč Praha 17 
v Žalanského ulici. O informace můžete 
požádat buď osobně v kanceláři 203, 
anebo na telefonních číslech: 234 683 529 
– m. novozámská a 234 683 530 - 
R. hauserová.  -lon-
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V dopise adresovaném primátorovi hl. m. Pra-
hy doc. mUDr. Bohuslavu Svobodovi, CSc., jsme 
mimo jiné uvedli: „Vážený pane primátore, před-
pokládali jsme, že prostředky ze zdanění loterií 
a jiných podobných her (dále jen loterií), které 
budou letos vygenerovány na území naší městské 
části, nám budou prostřednictvím hl. m. Prahy 
v odpovídajícím podílu převedeny. k našemu roz-
čarování však zjišťujeme, že tomu může být jinak.“ 

Považujeme za nepřijatelné, aby městským 
částem byla předána pouze částka odpovídající 
jejich příjmu z loterií za poslední rok a ostatní 
prostředky posílily rozpočet hl. m. Prahy. není 
možné, aby městské části na svém území byly 
příjemci negativ spojených s provozováním lo-
terií a pozitiva v podobě příjmu skončila v roz-
počtu hl. m. Prahy.

V dopise jsme vyjádřili obavu, že podpora 
sportu z úrovně hl. m. Prahy nebude směřována 
k místním základním sportovním oddílům, ale 
skončí na účtech sportovních svazů. Jsme pře-
svědčeni, že prostředky z loterií, které obdrží 
města a obce, jsou prioritně určeny na podporu 
masového základního sportu a také neziskových 
organizací.

Z odpovědi primátora
„Podle vedení hlavního města Prahy by měly být 
prostředky z loterií přerozděleny z poměrně vý-
znamné části přímo na jednotlivé městské části 
hlavního města Prahy. O mechanismu, metodice 
a míře (ve smyslu podílu městských částí a vlast-
ního hlavního města Prahy) tohoto přerozdělení 
bude rozhodnuto v nejbližší době, v tomto smě-
ru již intenzivně působí příslušná pracovní sku-
pina. k projednání v orgánech hlavního města 
Prahy by proto mělo dojít v následujících něko-
lika málo týdnech. Systém přerozdělování pro-

středků bude brát v úvahu i to, že stanovením 
nového systému odvodu z loterií a jiných podob-
ných her byly přerušeny peněžní toky plynoucí 
od provozovatelů loterií do sportu, kultury a ji-
ných veřejně prospěšných oblastí. Podotýkám, 
že důsledky legislativní změny dopadly nejen 
na lokální sportovní aktivity, nýbrž i na sportov-
ní a další veřejně prospěšné činnosti celoměst-
ského významu. mohu Vás však ujistit, že Vaše 
argumenty a připomínky budou posouzeny peč-
livě a seriózně,“ reagoval na náš dopis primátor 
hl. m. Prahy doc. mUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Jaká je situace
Bohužel, z vyjádření pana primátora vyplývá, 
že městské části nebudou zřejmě přímo těžit 
z navýšení zdanění loterií a budou se muset 
spokojit s objemem financí, které samy vybíraly 
v minulých letech. Vlastní navýšení příjmů bude 
nejspíš magistrát směřovat dle svého uvážení, 
jak je uvedeno v odpovědi výše, a to do projek-
tů celoměstského významu. Do jakých? To nikdo 
v současnosti neví, ale zřejmě se nějaké vytvo-
ří. Považuji to za chybu, neboť tím promrháme 
šanci pomoci sportu, volnočasovým aktivitám 
a kultuře tam, kde se tyto činnosti odehrávají, 
tj. přímo v městských částech. 

na druhé straně vím o sportovních zařízeních 
nebo kulturních stáncích, které svým po ten-
ciálem přesahují rámec městské části, kde jsou 
umístěny. Ale také vím, že 80 % zdanění sázko-
vých her (oblíbená Sportka apod.) je příjmem 
státního rozpočtu, proto by předchozí uvedená 
zařízení měla pomoci financovat ze zdanění lo-
terií příslušná ministerstva.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Finanční podpora rozdělena
členové řepských občanských sdružení 
a neziskových organizací, kteří požádali mč 
Praha 17 o finanční podporu, netrpělivě 
očekávali výsledek červnového jednání za-
stupitelstva. 
Rozhodovalo se o rozdělení finanční pod-
pory z odvodu z výtěžku z provozování 
výherních hracích přístrojů na území řep 
za rok 2011. Letos zastupitelé rozhodo-
vali o částce 775 461 kč (která byla téměř 
stejná jako vloni). 

kdo získal podporu?

V závorce je uvedena částka, o niž organi-
zace žádaly. 

TJ Sokol Řepy: 180 000 Kč (600 000 Kč) – 
např. na úhradu nájemného v ZŠ, na pod-
poru činnosti mládežnických koletivů;

Domov sv. Karla Boromejského: 
60 000 Kč (103 400 Kč) – příspěvek 
na akci Country Open Air apod.;

Sportovní klub Španielka Řepy: 
78 461 Kč (125 000 Kč) – na hrazení 
pronájmů sportovní haly v Ruzyni pro 
tréninky a mistrovská utkání extraligového 
družstva kadetek;

Bikrosclub Řepy: 43 000 Kč (134 310 Kč) 
– např. na pořádání cyklistických závodů 
BmX mistrovství čR Junior/Elite;

Klub občanů bezbariérového domu Vond-
roušova: 35 000 Kč (50 000 Kč) – na za-
jištění asistenční služby pro zdravotně 
postižené;

Softballový oddíl při ZŠ Jana Wericha: 
35 000 Kč (45 000 Kč) – příspěvek na vý-
stroj;

JUNÁK, středisko Bílá Hora: 24 000 Kč 
(143 000 Kč) – na činnost s dětmi a mlá-
deží;

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Řepy: 
22 000 Kč (22 000 Kč) – např. na čin-
nost družstva dětí a dorostu, pronájem 
tělocvičny;

Naše Řepy, o. s.: 20 000 Kč (25 000 Kč) 
– na organizaci akcí, jako je např. Průvod 
sv. martina, Dětský den, kurzy Alfa, Živý 
betlém;

Občanské sdružení Martin: 14 000 Kč 
(50 000 kč) – na podporu sociálně akti-
vizačních služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením;

kompletní přehled organizací, které získa-
ly podporu, najdete na www.repy.cz.

-red-

Oslovili jsme primátora
Zastupitelé MČ Praha 17 se na svém zasedání 20. června jednomyslně dohodli 
obrátit se na pražského primátora ve věci rozdělení daní z loterií.

Mezi aktivní neziskové organizace působící v Řepích, které si podporu MČ Praha 17 jistě zaslouží, patří  
sbor dobrovolných hasičů. (Snímek z tradičního Memoriálu Františka Zvoníčka, na nějž se sjíždějí 
poměřit své dovednosti hasiči ze širokého okolí).

Foto: -akraj-
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hl. m. Praha usnesením Rady hl. m. Prahy 
č. 981 ze dne 26. 6. 2012

vyhlašuje

GRANTY HL. MĚSTA PRAHY 
VLASTNÍKŮM PAMÁTKOVĚ 

VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ  
NA ROK 2013

Zásady a formuláře pro žadatele jsou k dispozici: 
Odbor Archiv hl. m. Prahy, oddělení služeb 

veřejnosti: mariánské nám. 2, Praha 1 – 
v informačním středisku v přízemí, Škodův 

palác, Jungmannova 29/35, Praha 1, přízemí 
budovy. ke stažení na internetu:  

http://pamatky.praha.eu/.

Termín podání žádostí: do 30. 11. 2012!

Občanské sdružení klub kolečko patří mezi 
ty organizace, jimž se letos řepští zastupitelé 
rozhodli přidělit finanční podporu. 
členové kolečka, převážně jde o zdravotně 
postižené obyvatele bezbariérového domu 
ve Vondroušově ulici a jejich přátele, si navzá-
jem pomáhají, radí a tráví spolu volné chvíle 
už přes pět let. Jaké mají další plány? „Daro-
vané finanční prostředky – letos jsme obdrže-
li 7 000 korun, nám slouží na provoz našeho 
klubu. Chtěl bych touto cestou paní starost-
ce i ostatním zastupitelům poděkovat. Rádi 
bychom i nadále pomáhali potřebným a také 
plánujeme společné návštěvy kulturních akcí, 
divadelních představení a po dobně,“ vyjádřil 

se mgr. Oldřich Štěpán, předseda klubu ko-
lečko. V červnu členové tohoto občanského 
sdružení podruhé navštívili Dětský domov v hor-
ních Počernicích. „Z vlastních prostředků jsme 
si uhradili smluvní dopravu a nakoupili dárky. 
Tentokrát jsme dětem přivezli hromadu lízátek, 
americké koblihy a jedenáct košíků na houby. 
Deset z nich jsme zaplatili a ten jedenáctý nám 
věnoval prodejce květin pan Lána,“ zavzpomí-
nal mgr. Oldřich Štěpán a dodal: „bylo to zase 
kouzelné, bezprostřední setkání. Pokaždé nás 
tenhle zážitek osvěží na duši.“
Další informace o aktivitách klubu najdete na: 
www.klubkolecko.cz. 

-akraj-

Odbor správy obecního majetku zaznamenal 
zvýšený zájem občanů o pronájem kolumbárních 
okének, proto se radnice rozhodla vybudovat 
na hřbitově v Žalanského ulici další prostory pro 
uložení uren s ostatky zemřelých. 
V současné době k dosavadním 252 kolumbár-
ním okénkům přibylo 36 nových prostor urče-
ných pro jednu až dvě urny a dalších 12 okének, 
kam lze umístit až čtyři urny.
„Pronájem kolumbárního okénka pro jednu 
až dvě urny na deset let v nové části kolum-
bária stojí 2 520 kč, za větší prostor zaplatíte 
3 040 kč,“ uvedla Zdeňka hořejší z odboru sprá-
vy obecního majetku.
na řepském hřbitově také existuje možnost 
uložit ostatky zemřelých do urnového hrobu. 
Pronájem volného pozemku bez náhrobku o ve-
likosti 70 x 100 cm na deset let stojí 1 873 kč.
Žádost o pronájem kolumbárních okének nebo 
urnových hrobů je třeba vyřídit s paní Zdeňkou 
hořejší z odboru správy obecního majetku osob-
ně v úředních hodinách (Úřad mč Praha 17, Ža-

lanského 291, 1. patro, dveře č. 206). Při vysta-
vení smlouvy o pronájmu musí žadatel předložit 
svůj občanský průkaz a úmrtní list zemřelého 
nebo doklad o jeho zpopelnění a také uhradit 
pronájem na deset let. 

Jak uvedla Zdeňka hořejší, lze také vyřídit proná-
jem hrobového místa předem. Rovněž je možné vy-
řídit převod smlouvy na dalšího nájemce. V přípa-
dě, že dosavadní nájemce hrobového místa zemře, 
stává se smlouva o pronájmu součástí dědického 
řízení. 

-red-

Plůtek 
u předzahrádky
Dotaz: Měli bychom zájem, aby nám úřad udě-
lal plůtek před naším domem. Vadí nám, že 
tam psi vykonávají potřebu. Na koho se máme 
obrátit?

Plůtky u předzahrádek si z vlastní iniciativy 
některá sdružení vlastníků bytových jednotek 
už vybudovala, zřejmě právě z důvodu, jenž je 
uveden v dotazu. Odbor životního prostředí 
a dopravy Úmč Praha 17 též před nedávnem in-
staloval několik plůtků, například ve Vondroušo-
vě ulici (na snímku). 

„Rozhodli jsme se vyjít občanům vstříc. Rádi 
bychom jim tak poděkovali za péči, kterou před-
zahrádkám věnují. Proto jsme třeba zmíněný 
plůtek ve Vondroušově ulici nechali postavit,“ 
vysvětlil místostarosta martin marek. 
Záměrem vedení mč Praha 17 je motivovat další 
obyvatele řepských bytových domů, aby v péči 
o předzahrádky pokračovali. „Pokud zájemci 
o plůtek mají před domy květinové záhony nebo 
jinou větší plochu zeleně, o niž opravdu pravi-
delně pečují, mohou se na odbor životního pro-
středí a dopravy se svou žádostí obrátit,“ uvedl 
místostarosta marek.
kontakt: Ing. kateřina havlíčková –  
tel.: 235 321 926,  
e-mail: havlickovak@repy.mepnet.cz.

-red-

Foto: -akraj-

Plůtek ve Vondroušově ulici byl pořízen 
na náklady MČ Praha 17.

Foto: -akraj-

Nová kolumbární okénka

Jak si vede kolečko
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Investorem akce bylo hlavní město Pra-
ha, zhotovitelem firma Eltodo. Bylo změ-
něno vodorovné i svislé dopravní značení 
a obnovena světelná signalizace, přibyly zde 
dělící ostrůvky na přechodech pro chodce, 
které jsou nyní bezbariérové se slepeckými pá-
sy a signalizací pro nevidomé. Zkušební pro-
voz byl na křižovatce zahájen 26. července. 
Zúčastnil se ho též místostarosta martin marek, 
který při této příležitosti uvedl: „Věříme, že 
provedené změny přispějí nejen ke zvýšení bez-
pečnosti chodců, ale i k plynulejšímu provozu 
na této křižovatce.“

Dynamická signalizace
Světelná signalizace na křižovatce funguje v dy-
namickém režimu. „Výběr a délka zelených je 
určována řadičem signalizace, který prostřed-
nictvím indukčních smyček ve vozovce zjistí, 
jaká vozidla se ke křižovatce blíží, či před ní 
zastaví. Oba vedlejší vjezdy z Bazovského ulice 
a obě levá odbočení ze Slánské jsou vybírány 

pouze na výzvu ze zmiňovaných smyček, na-
opak zelená pro průjezd vozidel po Slánské 
a na souběžných přechodech pro chodce je zá-
kladní fází a je zařazována pravidelně. Proto tu 
nejsou užita tlačítka pro chodce, nejsou zde 
nutná. modrá tlačítka jsou určena pouze pro ne-
vidomé, pro jejich orientaci na dělícím ostrův-
ku,“ vysvětlil Ing. David nováček, specialista sil-
ničního správního úřadu Odboru dopravních 
agend magistrátu hl. m. Prahy, který byl uvedení 
signalizace do provozu rovněž přítomen.

Prostor pro cyklisty
na křižovatce je též vodorovné dopravní znače-
ní V 19 – „prostory pro cyklisty“. „Jsou určeny 
pro cyklisty, kteří čekají na signál volno na svě-
telně řízené křižovatce. mohou přispět ke zvý-

šení bezpečnosti tím, že umožní cyklistovi čekat 
v pozici před ostatními vozidly, jejichž řidiči je 
vidí před sebou a mohou lépe vnímat jízdu 
cyklisty křižovatkou. Důsledkem je snížení ne-
očekávaného překvapení pro řidiče vozidel, což 
může přispět ke vzájemné ohleduplnosti me-
zi účastníky provozu na pozemních komunika-
cích,“ uvedl Ing. David nováček.

Proč tu není kulaťák
možná některé čtenáře napadne, zda by na kři-
žovatce Slánská – Bazovského nebyl lepším ře-
šením kruhový objezd...
„Okružní křižovatky není vhodné situovat 
na významných komunikacích z důvodu po-
třeby zachování vyšší jízdní rychlosti,“ uvedl 
Ing. Zdeněk kymr z Odboru životního prostře-
dí a dopravy mč Praha 17 a dodal: „situování 
okružní křižovatky by též znemožnilo případ-
nou koordinaci ostatních světelně řízených 
křižovatek na téže komunikaci. Při vysokých 
intenzitách dopravy zde navíc existuje rizi-
ko vzniku kolon.“

-akraj-

První chytrá křižovatka v Řepích: 
Slánská – Bazovského

Foto: -akraj- 

Zahájení zkušebního provozu na křižovatce Slánská – Bazovského se zúčastnili též místostarosta Martin 
Marek (na snímku úplně vpravo) a Ing. Zdeněk Kymr z odboru životního prostředí a dopravy.

Důležitá informace pro řidiče: Signalizace 
zaznamená auto přijíždějící na zmíněnou kři-
žovatku z vedlejší ulice jen tehdy, když zastaví 
blízko příčné čáry souvislé!

Na křižovatce ulic Slánská – Bazovského byly v červenci dokončeny plánované úpravy. 
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Všechny cvičební stroje jsou opatřeny podrobný-
mi nákresy, které pochopí i laici. Vždy je třeba 
respektovat svou tělesnou zdatnost a nepřetě-
žovat se. náročnost většiny cviků lze stupňovat 
zvýšením zátěže nebo odporu, cvičení je tedy 
vhodné pro dospělé s rozdílnou kondicí i pro 
zdravotně postižené – některé cvičební stroje 
jsou určeny pro vozíčkáře.

Rady odborníka
O radu, jak při cvičení postupovat, jsme požádali 
fyzioterapeuta mgr. martina Šťastného z diagnos-
ticko relaxačního studia Dires (www.dires.cz). mis-
tra čR v silovém trojboji jsme vám v řepské sedm-
náctce již představili a možná, že jeho tvář znáte 
z televizního pořadu Jste to, co jíte! 
„Stroje v areálu umožňují procvičení celého tě-
la, všech velkých svalových skupin. Doporučuji 
tedy obejít vždy všechna stanoviště. největšího 
efektu dosáhneme tehdy, cvičíme-li dvakrát až 
třikrát týdně. na každém stanovišti doporučuji 
cvičit 30 až 50 vteřin, to znamená zopakovat 
každý cvik 12- až 16krát. V ideálním případě 
bychom měli během jednoho tréninku všechna 
stanoviště obejít třikrát,“ uvedl mgr. martin 
Šťastný a upřesnil: „pro efek-
tivitu cvičení je samozřejmě 
důležitá technika provedení 
a správné držení těla. Dopo-
ručuji před zahájením cvičení 
věnovat pozornost popisům 
jednotlivých cviků a pikto-
gramům.“ 

Pro zdraví a dobrou náladu
Víte, kde můžete v Řepích zdarma zapracovat na své fyzičce a ještě si užít pohyb na čerstvém vzduchu? Přece na zahradě 
u Centra sociálně zdravotních služeb v Bendově ulici! Svou kondici si tu prověřili i řepští radní – starostka Bc. Jitka Synková 
se svými zástupci Ing. Marií Vaicovou a Martinem Markem. Zkuste to taky!

Důležité upozornění! 
Před zahájením jakéhokoliv cvičebního 
programu se poraďte se svým lékařem, 
a to zejména tehdy, máte-li nějaké 
zdravotní potíže. Pocítíte-li při cvičení 
nevolnost, točení hlavy, závratě, ane-
bo budete mít potíže s dýcháním, pře-
staňte cvičit a co nejdříve vyhledejte 
lékaře!

-red-

Kdy je zahrada otevřena
Duben až říjen: od 8 do 20 hodin.

Listopad až březen: od 8 do 18 hodin.

návštěvníkům jsou k dispozici toalety.

Foto: -akraj- 

Foto: -akraj- 

Foto: -akraj- 
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Kurzy pro seniory  
VýuKa práce na pc

Centrum sociálně zdravotních služeb přijímá 
uchazeče-seniory do kurzu výuky práce na PC 

✓  Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.

✓  Výuka probíhá jednou za 14 dní v úterý 
v odpoledních hodinách.

✓   Každý účastník bude mít k dispozici 
počítač.

✓  Díky finanční podpoře MČ Praha 17 je kurz zcela zdarma! 
Podmínkou zařazení do kurzu je trvalé bydliště v Praze 17 
a věk od 60 let výše.

✓  Zájemci se mohou hlásit osobně v recepci CSZS v Bendově 
ulici 1121 nebo telefonicky na čísle 235 314 141 od 4. 9. 2012, 
v pracovní době od 7.00 do 15.30 hodin.

Neváhejte, Počet míst je omezeN!

Počítač je baví! 
Další absolventi počítačových kurzů pro seniory, které zdarma pravidelně 
pořádá Centrum sociálně zdravotních služeb, získali osvědčení 19. června. 
nečiní jim problém pracovat v programu word, excell, ani „surfovat“ po in-
ternetu a posílat elektronickou poštu. 
na snímku jeden ze spokojených absolventů počítačového kurzu pan Bessr 
s vyučujícími mgr. hanou Veselkovou (vlevo) a mgr. Danou kropáčovou. 
Více foto: www.repy.cz, fotogalerie.  -red-

Programy pro seniory 
Klub seniorů Průhon
Schází se každou středu, vždy od 10 do 12 hodin, v kulturním domě 
Průhon, Socháňova 1220, Praha 17. Vstup volný. klub vede paní Jana 
Tvrdková.
Program v září: 12. 9. – keramická dílna v klubu 17, 19. 9. – Vzpo-
mínky nám zůstanou, 26. 9. – Beseda s paní Litošovou – pomůcky pro 
inkontinentní.

Klub aktivního stáří (KLAS)
Schází se každé v pondělí, vždy od 15 do 17 hodin, v kulturáčku 
na Bílé hoře, ke kulturnímu domu 14, Praha 17. Vstup volný. klub ve-
de paní Libuše Pražáková. 
Program v září: 10. 9. – koření versus umění 1., 17. 9. – Posezení 
s hudbou, 24. 9. – koření versus umění 2.

Klub Gemini
Schází se každé pondělí, vždy od 15.30 do 17.30 hodin, v nízkopra-
hovém zařízení klub 17, Socháňova 1221, Praha 17. Vstup volný. klub 
vede paní majka hallerová. 
Program v září: 10. 9. – Výtvarná dílna se Šárkou Vodráškovou – 
1. část, 17. 9. Výtvarná dílna – 2. část, 24. 9. – Trénink paměti s paní 
koštelovou.

Nabídka z Centra sociálně 
zdravotních služeb 
Centrum sociálně zdravotních služeb bylo založeno 
dne 1. 1. 1998 Zastupitelstvem městské části Praha 17 jako 
příspěvková organizace k zabezpečení péče v oblasti sociální 
a zdravotní pro obyvatele naší městské části. 

CSZS je registrovaným poskytovatelem následujících sociálních služeb: 
pečovatelská služba, odborné sociální poradenství (sociálně právní, spe-
ciálně pedagogické a logopedické, psychologické), nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež (klub 17) a AT (alko-toxo) poradna s AT linkou. Za někte-
ré tyto služby platí klienti úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném 
znění. 
V rámci zdravotních služeb je Centrum sociálně zdravotních služeb ne-
státním zdravotnickým zařízením, které poskytuje domácí zdravotní pé-
či, fyzioterapii v terénu a klinickou psychologii. Tyto služby jsou hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění. Jsme smluvním partnerem zdravotních 
pojišťoven: VZP, OZP, Vojenská ZP, ZP ministerstva vnitra čR. 
kromě výše uvedené činnosti zajišťujeme aktivity pro seniory, podporu-
jeme kluby seniorů a zdravotně postižených a poskytujeme další služby: 
půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, kopírování, praní 
prádla.

Za kolektiv pracovníků CSZS PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel

Foto: -akraj-

Bližší informace k nabídce Centra sociálně zdravotních služeb
máte-li zájem o bližší informace k jakékoli oblasti činnosti, rádi vám je poskytnou pracovnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121 – ať už při osobním 
jednání, anebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobilu 777 575 117 – od 7 do 15.30 hodin (nebo vás přepojí na odpovědné 
pracovníky). 
můžete nás případně kontaktovat prostřednictvím e-mailu:  cszs@iol.cz. Všechny informace jsou také uvedeny na webových stránkách: www.cszs.cz. 
Kompletní informace k nabízeným službám najdete v příštím vydání Řep ské sedmnáctky.

Mgr. Monika Čermáková, vedoucí přímé péče CSZS
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Škola v Socháňově ulici 
je jako nová
V objektu Základní školy genpor. Františka Peřiny v Socháňově ulici bylo 
letos o prázdninách pěkně rušno. Práce na zateplení fasády a střechy tu 
byly ale zahájeny už v květnu. 

Škola dostala nový 
kabát, byla upravena 
i vnitřní atria budovy – 
teprve nyní tu vynikne 
bronzová socha školáka 
„Dilema“ od Bohumila 
Zemánka (viz titulní 
strana řepské sedm-
náctky), které si dříve 
jen málokdo všiml. 
Zhotovitelem stavby je 
firma nIkA STAV, spol. 
s r. o., generální pro-
jektant BBD, s. r. o., 
autorem návrhu je km 
– Ateliér, který navrhl 
umístit na boční stě-
nu vstupního pavilonu 
portrét českého stí-
hacího esa, po němž 
nese škola jméno od ro-
ku 2002. Zateplení ce-
lého objektu a střechy 
stálo 19,5 miliónu kč. 
O prázdninách začala 

také rekonstrukce celého topného systému s výměnou všech topných tě-
les. Rekonstrukci provádí firma Pecha, a. s., cena je 10,7 miliónu korun. 
Realizací těchto opatření dojde ke snížení energetické náročnosti objektu 
a k úsporám za vytápění. Doufáme, že se našim dětem bude škola v novém 
kabátě líbit!

Bc. Libuše Slezáková,
odbor územního rozvoje a investic

Tunel na Slánské
kdysi možná moderní prosklená konstrukce protihlukového tunelu na 
Slánské už delší dobu neplní svou funkci. 
Příčinou je nejen nedostatečná údržba, ale také vandalismus. „městská 
část Praha 17 bombarduje vlastníka stavby, kterým je hl. m. Praha, už ně-
kolik let. Objednali jsme si také měření, zda tunel v tom stavu, v jakém 
se nachází, dokáže hluk z dopravy omezit. V některých časech, kdy je tu 
hustější provoz, výsledky měření sice překročily hygienické limity, ale prů-
měrné hodnoty bohužel normám vyhovovaly,“ vyjádřil se místostarosta 
martin marek. 
V červenci městská část Praha 17 obdržela informaci, že Odbor dopravních 
agend magistrátu hl. m. Prahy vyzývá vlastníka stavby protihlukového 
tunelu na Slánské – tedy hlavní město Prahu – k provedení udržovacích 
prací do 30. června 2013.
„mělo by dojít k výměně zkorodovaných dílů pomocí ocelových konstruk-
cí, kontrole všech šroubových styků, doplnění chybějících a poškozených 
bezpečnostních skel a provedení nátěru celé konstrukce,“ upřesnil mís-
tostarosta marek.

-red-

Poděkování za podporu
V průběhu 2. čtvrtletí letošního roku a začátkem prázdnin proběhly 
na obou pracovištích Základní školy genpor. Františka Peřiny (v ulicích 
Laudova a Socháňova) poměrně velké stavební úpravy a opravy.
městská část Praha 17 uvolnila velkou část finančních prostředků i pro 
pracoviště v Laudově ulici, kde došlo k celkové opravě osvětlení v pavilo-
nu B 2, vymalování prostor v pavilonu B 1 a k výměně výtahů ve školní ku-
chyni. Také byl upraven venkovní prostor v areálu školy včetně odvodnění. 
V příštím roce plánuje mč Praha 17 zateplení budovy.
Práce  na obou pracovištích prováděli zaměstnanci firmy nIkA STAV. Všich-
ni se snažili co nejméně narušit vyučování i život obyvatel v okolí škol. 
Za jejich dosavadní poctivou práci a ohleduplnost, za včasné dokončení 
prací jim patří naše velké poděkování.
Zvláště bych ale chtěla poděkovat za umožnění těchto velkých oprav 
a úpravy městské části Praha 17, jmenovitě paní starostce Bc. Jitce Syn-
kové a panu Pavlu Skálovi, technikovi odboru školství a kultury, který pro-
váděl stavební dozor.
myslím, že mohu za žáky i pracovníky obou pracovišť ZŠ genpor. Františka 
Peřiny slíbit, že se budeme snažit v nově upravených budovách dosahovat 
stále lepších výsledků ve vzdělávací i výchovné práci. naše výsledky budou 
poděkováním za podporu mč Praha 17 a za poskytnuté finanční prostřed-
ky, které pomohly zlepšit pracovní prostředí našich pracovišť.

Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Protihlukový tunel na Slánské by měl být opraven do 30. června 2013.

Foto: -akraj-
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máme svůj trávník!
V sobotu 23. června se uskutečnilo slavnostní otevření zrekonstruovaného 
fotbalového hřiště TJ Sokol řepy při ulici na Chobotě. Akci pořádala tělo-
výchovná jednota ve spolupráci s městskou částí Praha 17.
Příznivci fotbalu si den užili, měli možnost zhlédnout řadu zápasů, ale 
také třeba skladbu pro Všesokolský slet 2012 nebo vystoupení řepských 
gymnastek a  malých mažoretek ze ZŠ Jana Wericha. Slavnostního přestři-
žení pásky se zúčastnili představitelé mč Praha 17 – starostka Bc. Jitka 
Synková s místostarostou martinem markem, zástupci TJ Sokol řepy – 
předsedkyně Ing. Lenka malinkovičová, místopředseda Jaroslav honzík 
a předseda fotbalového oddílu milan Rosenbaum. Akci si nenechal ujít ani 

senátor Ing. Petr Bratský, který navíc jako člen místní TJ nastoupil za muž-
stvo Stará garda. 
Zatravnění fotbalového hřiště, oplocení areálu a další opravy stály cel-
kem 6 297 580 kč. TJ Sokol řepy získala dotaci od ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, mč Praha 17 se na rekonstrukci podílela částkou 
2 359 881 kč. 
Zdejší fotbalový klub byl pod názvem Sk Slavoj řepy založen už v roce 
1924, v současné době má šest oddílů: muže A + B, starší a mladší žáky, 
starší a mladší přípravku.

-red-

Letošní jarmark 
opět pomohl
Společnost pro obnovu řepských tradic uspořá-
dala již 4. ročník Letního jarmarku. 
Akce se konala v sobotu 16. června na zahradě 
u Centra sociálně zdravotních služeb v Bendově 
ulici, které se na organizaci též podílelo
Výtěžek z prodeje drobností je pokaždé určen 
na podporu činnosti některé z řepských nezisko-
vých organizací. „Letos jsme se rozhodli podpo-
řit klub seniorů Průhon,“ uvedla hlavní pořada-
telka Anna Baumová.
Přes panující vedro jarmark navštívilo na 150 li-
dí. Vybrat si z množství zajímavých drobností 
nebylo jednoduché, zvláště když kus stál pou-
hou dvacetikorunu. „řepané nám nanosili tolik 
věcí, že jsme plně vybavili tři stánky,“ pochválila 
dárce hlavní organizátorka a dodala: „přišel ta-
ké senátor Petr Bratský a štědře utrácel. nejvíc 
vybrala maruška černovská – za perníčky. Utržili 
jsme 8 842 korun. Seniorky byly nadšené, ale 
musím dodat, že to byla i jejich zásluha. Pomá-
haly stavět stany a prodávaly.“
Jak senioři darovaných peněz využijí? Podle ve-
doucí klubu Jany Tvrdkové se rozhodnou až za-
čátkem září, kdy se opět sejdou v plném počtu.

-akraj-

Vzpomínkový večer s řepskými starousedlíky 
inspiroval zastupitel Jaroslav Hájek svým 
filmem o řepích a výstavou dokumentů z his-
torie řep, kterou jsme sezonu zahájili. A pak 
už se rozjel obvyklý kolotoč „povídavých“ 
i hudebních večerů. Pravidelně jednou mě-
síčně se scházeli příznivci trampské kapely 
Chudinkové, senioři tančili se svojí oblíbenou 
Sparťankou. Sešli jsme se v pomyslné irské 
hospůdce se skupinou Paleta, zatančili si 
s country bandem Panoptikum Sváti Vacka, 
v předvánočním shonu jsme se zastavili s Al-
fredem Strejčkem a Štěpánem Rakem. Le-
den jsme zahájili koncertem lidových písní od 
středověku až do dneška v podání excelent-
ního souboru Chairé, který vedl Josef Krček. 
na dalším večeru se sexuologem MUDr. Ra-
dimem Uzlem jsme se zase od srdce zasmáli 
a poznali tak pana doktora z úplně jiné strán-
ky. Pro milovníky cizokrajných dálek jsme 
připravili třeba promítání národních parků 
západu USA. milovníci divadla si dopřáli před-

stavení Lucerna aneb Boj o lípu a večer věno-
vaný Osvobozenému divadlu. mimořádným 
zážitkem byly také literární večery Vráti Ebra, 
na které přivedl vzácné hosty – například 
publicistu Zdeňka Hrabicu, herečku Valérii 
Zawadskou, zpěvačku Zdenku Lorencovou. 
na našich výstavách jsme představili autory 
z nejrůznějších uměleckých oborů od fotogra-
fií, obrazů a grafik až po výrobky z keramiky, 
šperky a další neméně zajímavé obory. V soko-
lovně jsme uvedli kultovní koncert brněn ské 
skupiny Poutníci nebo taneční večer s lido-
vou písničkou.
Tradiční snahou dramaturgie kS Průhon je 
střídání žánrových nabídek tak, aby si mohl 
vybrat každý. naší snahou je návštěvníkům 
představit známé, ale také méně známé tváře 
naší společenské, kulturní a umělecké scény. 
návštěvníci večerů si užili řadu opravdu hez-
kých zážitků a poznali další zajímavé osobnos-
ti české kultury.

Eva Gutová, dramaturgyně KS Průhon

Foto: -akraj-

Nechybělo slavnostní přestřižení pásky – na fotografii (zleva) 
M. Rosenbaum, J. Honzík, Ing. L. Malinkovičová, Ing. P. Bratský, 
Bc. J. Synková, a M. Marek.

Foto: -akraj-

Fotbalové zápasy probíhaly na novém hřišti od časného rána. Na snímku 
se radují starší žáci, kteří pod vedením trenéra Žmolila rozdrtili sousedy 
ze Zličína 9:0! 

Ohlédnutí za sezonou
Po celou minulou sezonu jste se v Kulturním středisku Průhon mohli setkat 
se zajímavými lidmi nebo pořady. 
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kulturní středisko Průhon
Pořady pro děti (vždy v sobotu od 16 hodin)
 8. 9.  Erbenovy pohádky: O lakomém kohoutkovi, čert a káča, 

hrnečku, vař!, Loutkové divadélko hračka. 
15. 9.  Babí léto: Zábavné odpoledne pro celou rodinu na ploše před 

radnicí. Začátek již ve 14 hodin! 
22. 9.   Se zvířátky do pohádky: Veselé příběhy o zvířátkách. činoherní 

skupina Praha.
29. 9. Větrný král: Divadlo T 601. na vršku proti Úřadu mč Praha 17.

Pořady pro dospělé
 5. 9.  Vernisáž výstavy obrazů: Síly v krajině, síly v nás – set ká ní 

s autorkou obrazů markétou černou. V 18 hodin.
12. 9.  Písničky, které odnesl a přinesl čas: Účinkují dramaturg  

v. v. Lubomír Šterc (klavír) a písničkář Franta Vlček (kytara) 
se synem martinem (zpěv). V 18.44 hodin.

14. 9.  Taneční kavárna: Pro všechny mladé duchem s oblíbenou 
Sparťankou. V 16 hodin.

26. 9.  Chudinkové: Večer s trampskou kapelou a jejími hosty, tentokrát 
se skupinou Zlatý orel. V 19.30 hodin.

Výstava
 3. – 22. 9. Markéta Černá: Síly v krajině, síly v nás – obrazy. Výstava 

je otevřena všední dny od 10 do 20 hodin, v sobotu v době 
programu. 
Socháňova 1220, Praha 17-Řepy, tel.: 235 313 289/91,  
www.volny.cz/ks-pruhon, e-mail: ks-pruhon@volny.cz 

Domov sv. karla Boromejského
 9. 9.  Slavné houslové maličkosti: Sayaka Itakura – housle s klavírním 

doprovodem. Zazní A. Dvořák, F. kreisler, G. Gershwin, 
J. heifetz, Z. Fibich, Ch. W. Gluck. Refektář, od 16 hodin.

23. 9.  Židovské housle: koncert houslového virtuosa Alexandra 
Shonerta (klavírní doprovod natalie Shonert). kostel sv. Rodiny, 
od 17 hodin.

 4. 10.  Benefiční koncert Radka Tomáška – kytaristy a bývalého člena 
skupiny Rangers (Plavci): Zazní skladby z raného období této 
kapely a také řada novějších skladeb. Refektář, od 18 hodin. 
Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů je 
určen na podporu činnosti a provozu Domova. 
K Šancím 50, Praha 17-Řepy, tel.: 277 003 564, 774 401 337,  
www.domovrepy.cz. Spojení: bus č. 264, zastávka Škola Řepy.

kulturáček na Bílé hoře
11. 9.  Slavnostní otevření po rekonstrukci: Od 16 hodin hudební 

program se soutěžemi pro děti, od 17 hodin prohlídka nových 
prostor kulturáčku.

16. 9.  Neformální setkání s muzikálovými zpěváky: Ukázky z nového 
rodinného pohádkového muzikálu kapka medu pro Verunku.  
Od 19 hodin.

22. 9.  Zábavné rodinné odpoledne: Prezentace kroužků v kulturáčku. 
Od 15 hodin. 

22. 9.  Průřez hudbou 80. let s hosty: Vystoupí interpreti muzikálu 
Děti ráje. Od 19 do 22 hodin.

26. 9.  Šipkový turnaj pro veřejnost (kriket a 501) o zajímavé ceny. 
Od 19 hodin. 

29. 9.  Zábavné rodinné odpoledne: Prezentace kroužků.  
Od 15 hodin.

29. 9.  Večer s kytarou: Jarda holub (kytarista a zpěvák, známý 
například z hudebního divadla karlín). Od 19 do 22 hodin.
Změna programu vyhrazena. 
Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17-Řepy (vedle bikrosového 
areálu), www.kulturacek.cz. 

-red-

KURZY ALFA v Řepích
Pořádají Farnost sv. Martina a sestry boromejky 

z Domova sv. Karla Boromejského.

Večerní kurzy Alfa – vždy ve středu
od 26. září do 28. listopadu 2012

od 19 do 21 hodin
v jídelně kláštera sester boromejek

Kurz Alfa je cyklus přátelských setkání s promluvami 
a rozhovory o základech křesťanství, o smyslu a cíli 

života. V dnešním uspěchaném světě jsou tato setkání 
vzácnou příležitostí udělat něco pro sebe, zastavit se, 

popřemýšlet, rozšířit si obzor, získat nové přátele.

Žádné kurzovné se neplatí, dobrovolným příspěvkem 
na pohoštění však nepohrdneme.

Přihlásit se je možné u MUDr. Marie Svatošové –  
mobil 603 301 428, e-mail: marie.svatosova@seznam.cz.

www.farnostrepy.estranky.cz

5. - 6. 10. 2012
10.00–18.00

Výstaviště Praha Holešovice

kompletní program na www.seniorpraha.cz

záštita

SENIOR FEST  SENIORSKÁ MÍLE  SVÁTEK SENIORŮ

Eva Pilarová

Naďa Konvalinková

Václav Postránecký

Květa Fialová

duo Eva a Vašek
moderuje Eduard Hrubeš

změna programu vyhrazena

Pavlína Filipovská

Karel Štědrý

ceny v hodnotě přes 50 000 Kč

ceny
v

hodnotě přes 50 000 Kč

        vstupné jen 20 Kč
slosování vstupenek o hodnotné 

   ceny

Bezplatné poradny – péče o zdraví, zrak i chrup  výživové poradenství 
 aktivní stáří   trénování paměti   cvičení pro seniory i vnoučata 
 nordic walking  tanec  Divadlo U Valšů  jak na mobil  Policie ČR, 

Hasičský záchranný sbor a Český červený kříž s programy pro seniory 
 veletržní slevy

generální partner

Největší akce pro seniory!
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Cyklistické závody budou
Plánované závody horských kol pro žáky pražských základních škol 
„O pohár městské části Praha 17“, které se měly uskutečnit 27. června, se 
pro malý počet přihlášených škol nekonaly. 
„Rozhodli jsme se pro pořádání samostatných žákovských závodů na zá-
kladě velké účasti dětí na Pražském cyklokrosu a king of Prague mTB, 
které v řepích organizujeme. Účast je zde ovlivněna zájmem rodičů dětí. 
na úrovni škol takový zájem není. Ovšem jsou i takoví učitelé tělocviku, 
které myšlenka nadchla a se svým školním týmem se zúčastní podzimních 
závodů,“ uvedl pořadatel mgr. Viktor Zapletal, trenér „zlatého“ olympio-
nika Jaroslava kulhavého. 
malí cyklisté tedy zkrátka nepřijdou. mohou se těšit na závody ve dnech 
10. a 11. listopadu, které budou opět součástí Pražského cyklokrosu 
a závodů King of Prague MTB.
Podrobné informace o akci, která se uskuteční na pláni u bikrosové-
ho areálu, zveřejníme v příštím vydání zpravodaje (budou uvedeny také 
na webových stránkách městské části www.repy.cz). 

-red-

kdy na fotbal
Příznivci kopané mohou od září fandit našim  
fotbalistům TJ Sokol Řepy na domácím hřišti!

•  1. září: Muži „A“ x SC Radotín B, v 17 hodin.

•  8. září: Starší žáci x Sk Střešovice 1911 B, v 9 hodin.  
Muži „B“ x Sokol Lochkov, v 10.45 hodin.

•  9. září: Starší přípravka x Sk Střešovice 1911 B, v 15 hodin.

•  15. září: Starší žáci x Sk Viktoria Žižkov, v 9 hodin.  
Mladší přípravka x Sokol Bílá hora, ve 14.15 hodin.  
Muži „B“ x Sk modřany B, v 10.45 hodin. Muži „A“ x FC Zličín B, 
v 16.30 hodin. 

•  16. září: Mladší dorost x Sk Zbraslav, v 16.30 hodin.

•  23. září: Starší přípravka x Fk řeporyje, ve 14.30 hodin.

•  25. září: Starší žáci x Sokol Stodůlky, v 16.30 hodin.

•  28. září: Muži „A“ x Slavoj Suchdol, v 16.30 hodin.

Kompletní přehled fotbalových zápasů najdete na www.sokolrepy.cz.
-red-

kam za sportem…
...vám poradí portál www.prahasportovni.cz, kde najdete kalendář aktu-
álních pražských sportovních akcích, přehled pražských sportovišť, aktua-
lity ze světa sportu a rozhovory se slavnými osobnostmi. -red- 

Softballistkám patří obdiv
V řepích se od 15. do 17. června uskutečnil celorepublikový softballový 
turnaj kadetek, kterého se zúčastnil i jeden tým z Polska. nechyběly samo-
zřejmě naše hráčky oddílu Storms řepy.
Vedro bylo úmorné, obdivuji dívky všech patnácti týmů, že vše vydržely 
„bez ztráty kytičky“  – patří jim velký obdiv a myslím, že nejen můj! 
Turnaj vyhrál tým z Polska (přejme jim vítězství, když jim fotbal nevyšel), 
druhou příčku obsadily kadetky z krčského oddílu Eagles Praha, až na tře-
tím místě překvapivě skončily hráčky ze Dvora králové – dosud byly totiž 
zvyklé vždy zvítězit. Domácí tým Storms řepy obsadil devátou příčku. 
Uznání ale patří opravdu všem zúčastněným – hráčkám, trenérům, roz-
hodčím a pomocníkům, neboť vedro bylo opravdu k padnutí, což mohu 
potvrdit z vlastní zkušenosti rozhodčí.
neodpustím si ale dovětek: Podporu od rodičů a obyvatel řep domácí ka-
detky opět nenašly, bohužel!   

Martina Jarešová

Tipy pro malé sportovce
☛ Pro fotbalisty předškoláčky!
Sportovní příprava pro předškoláčky se zaměřením na fotbal (kom-
plexní rozvoj obratnosti, síly, flexibility a koordinace) bude probíhat 
od září na školním hřišti při ZŠ genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici. 
Pro kluky i holky ve věku od 4 do 6 let. Tréninky se budou konat vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 16.30 hodin. Informace: telefon 604 594 604, 
e-mail josef.weissdnes.cz.

☛ Atletická liga pokračuje! 
Triatlonista Tomáš Slavata spolu se ZŠ Jana Wericha a Atletikou Tábor 
organizuje v září další soutěžní odpoledne Dětské atletické ligy ře-
py 2012. V pondělí 5. 9. je na programu víceboj, 10. 9. vrhy, štafety 
a slavnostní vyhlášení výsledků celé série, kdy se bude opět losovat 
o dvě kola značky Author!
Prezence je od 15 do 15.40 hodin, zahájení v 16 hodin. Soutěž je urče-
na pro atlety s rokem narození 1996 až 2005, mohou se však zúčastnit 
i děti mladší. 

☛ Finále Albert Triatlon Tour 
Amatérská série triatlonových závodů Albert Triat lon Tour pro děti 
z dětských domovů i ostatní malé sportovce, na jejíž organizaci se po-
dílí také Tomáš Slavata, míří do finále. Závěrečné závody proběhnou 
v neděli 9. září od 14 hodin u Galerie Butovice v Praze-Stodůlkách. 
Zaregistrovat se můžete pomocí formuláře na www.nadacnifondal-
bert.cz nebo přímo na místě od 13.30 hodin.

☛ Odpoledne s tenisem
Tenisová škola Tallent pořádá zdarma ve středu 12. 9. od 16 hodin 
seznamovací odpoledne s tenisem v SC řepy (u ZŠ genpor. Fr. Peřiny). 
Podzimní tenisové kurzy pro předškoláky, školáky i dorost začínají 
24. září. Informace získáte na www.tallent.cz.

-red- 

Foto: František Jareš
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Jak jste se ocitla v České republice?
V Praze žiju od roku 1990. Přijela jsem studovat 
hudební vědu na FFUk. Bylo to v rámci „výměn-
ného“ programu, kdy čtyři studenti z českoslo-
venska mohli studovat v Jugoslávii a naopak. 
Podmínkou bylo ovládat jazyk, což jsem spl-
ňovala, protože pocházím 
z české menšiny v Chorvatsku 
a doma jsme mluvili česky. hrá-
vala jsem tehdy na harmoniku 
v kulturním spolku „česká 
beseda“. mohla jsem si vybrat 
– jít studovat do Bratislavy ne-
bo do Brna hru na akordeon, 
anebo do Prahy hudební vědu. 
Praha, ta pro mne byla vysně-
né město! A tak jsem zvoli-
la hudební vědu.

V kolika letech jste se 
začala zajímat o hudbu?
To jsem ještě ani neuměla číst 
a psát. Dostala jsem tenkrát 
malou foukací harmoniku, do-
konce českou! Rodiče mi ji při-
vezli, když byli na návštěvě 
v tehdejším československu. 
hodiny jsem na ni vyhráva-
la a pořád si zpívala. Zapsa-
li mě do hudební školy, na hru 
na akordeon. To bylo radosti, 
když jsem začala hudebně vy-
stupovat, a nebo když se širší 
rodina sešla a já jim dokázala jako dítě zahrát 
k tanci!
Akordeon je nepostradatelný nástroj mnoha hu-
debních stylů. Zmíním např. valse musette, 
tango, forró, sevdalinku, dechovku. A rozeznít 
akordeon při Bachově fuze bylo za času stu-
dia mé oblíbené. často se však jedná o trochu 
jiný typ akordeonového nástroje a mně trva-
lo řadu let se v nich lépe vyznat, vyzkoušet je 
a mezi nimi vybrat ten typ akordeonu, který se 
k mé hudbě hodí líp.

Jak se stalo, že jste začala spolupracovat 
s hercem Jaroslavem Duškem? 
Šlo o shodu okolností, někdy kolem roku 2004. 
S herečkou nikol koksteinovou jsme udělaly 
nezvyklé divadelní představení, kde se propo-
jila francouzská poezie s herectvím a hudbou. 
Vzniklo album V lásce je všechno tajemné. Jaro-
slav Dušek dostal od známých moje CD a zmínil 

se o tom své manželce Ivetě. A ona říkala: 
„nepovídej, zrovna včera mi kamarád pouštěl 
nějakou Vesnu, která hraje na harmoniku. Je 
to ta samá?“ 
hudbu „na míru“ jsem složila k výjimečné diva-
delní hře Tonka  Šibenice, na motivy hry miloše 

macourka, kterou režíroval Jaroslav. Spolupra-
covali jsme na detektivním drama Manželské 
vraždění, které se dodnes hraje v Divadle na Je-
zerce, režíroval ho Jan hřebejk. Vystupova-
la jsem v Duškově představení čtyři polohy 
a jedna Vesna. k písním, které jsem tam hrá-
la na harmoniku, jsem složila hudbu i texty. 
Spojení hudby a děje mě fascinuje a zajímá. Spo-
lupráce s Jaroslavem Duškem byla moc příjem-
ná, umožnil mi stát si za svým. Vznikla tak řa-
da zajímavých písniček.

Kam si vás můžeme přijít poslechnout?
hraju na parníku Jazz Boat a v jiných jazzových 
klubech v Praze a zahraničí, při vernisážích, fes-
tivalech, soukromých akcích. čtenáři program 
najdou na mých webových stránkách. koncerty 
jsem v poslední době hodně omezila, dříve jsem 
vystupovala téměř denně. Teď pracuji na novém 
programu a věnuji se komponování. 

Účinkovala jste někdy v Řepích?
řepy mají více sympatických míst pro živé hra-

ní, třeba kS Průhon, kulturá-
ček. Zatím jsem měla koncert 
v Domově sv. karla Boro-
mejského. Přišlo hodně lidí, 
na programu byly například 
brazilská bossanova, fran-
couzský šanson. Připravi-
la jsem ale také texty českých 
lidových písní a divákům je 
rozdala. Odezva byla ohrom-
ná. napadlo mne, že by by-
lo příjemné scházet se pra-
videlně tady někde v řepích 
a zazpívat si. Cokoliv – li-
dovky, staré písničky Ježka, 
hašlera, Vejvody. Umožnit 
tak lidem s neškoleným hla-
sem, aby si společně zazpí-
vali. Vždyť zpěv, to je úžasná 
psychoterapie!

Není vám cizí ekologie, 
zabýváte se metodou 
vermikompostování. 
Proč jste se o ni vlastně 
začala zajímat?
Příroda mě naplňuje vnitřním 

klidem a úžasem. když jsem objevila metodu 
vermikompostování, odvážila jsem se. hlínu 
do truhlíků a květináčů si z rostlinného odpa-
du, s pomocí žížal, opatřuji už šestým rokem. 
Žížaly – to je něco podobného jako rybičky 
v akváriu. Jenom je nelze vystavovat jako ob-
raz, protože ony milují tmu. Velice si vážím 
i toho, že v řepích je druhý komunitní kom-
postér zprovozněný v čR. V řepích jsme se 
stali členy zahrádkářské kolonie. můj táta se 
mi směje – vždycky jsem totiž strašně chtěla 
odejít do města, zpívat, zabývat se muzikou. 
A teď pěstuji salát... Jenomže mé hudbě to spí-
še prospívá, neboť ekologie je pro mne taková 
hra a součást sociálního sbližování se s místní, 
řepskou, komunitou. Pozoruji přírodní koloběh 
a hledám v tom smysl – „42“. 

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Zpěv je úžasná psychoterapie
Brazilská samba, francouzský šanson, dalmatské lidové písničky,  
ale také pěstování květin a ekologie – tomu všemu se nejen s nadšením, ale 
i s úspěchem věnuje známá skladatelka, zpěvačka a akordeonistka s cizokrajným 
jménem Vesna Cáceres.

Foto: Tomáš Bogner

Vesna Vaško Cáceres (41)
•  Zpěvačka, textařka, skladatelka, hraje 

na akordeon, vydala sedm CD.
•  Vzdělání: SEŠ a hudební konzervatoř, 

hudební věda FFUk
•  V řepích žije od roku 2006 (v Praze 

od roku 1990).
•  narodila se v rodině české menšiny 

v Chorvatsku, její matka je Slovinka.
•  www.vesnacaceres.com
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Ozdravný pobyt u moře
mateřská škola Bendova pořádá každoročně pro své děti a jejich rodiče 
ozdravný pobyt na pobřeží Jaderského moře. 
Letos jsme k moři vyrazili na devět dní ve druhé polovině června. Plavecké 
dovednosti, kterým se děti naučily během školního roku, si mohly vyzkou-
šet i v moři. Voda byla teplá, občas nějaká vlna, a tak si dovádění všichni 
hodně užili. čistý vzduch na pobřeží prospěl dýchacím cestám a děti cel-
kově ozdravil.
Program celého pobytu byl velmi pestrý. Děti sportovaly, plnily disciplí-
ny „mořské olympiády“ – stavěly například hrady z písku, hloubily moř-
ské studny, soutěžily v přenášení vody, zdolávaly dráhu mořského koníka, 
plavily se na nafukovacích hračkách, plavaly, potápěly se a na pláži pak 
z nasbíraných mušliček lepily rybu a mandaly.
Zajímavé byly pro všechny účastníky i výlety. navštívili jsme Delfinárium 
v Rimini, na lodi ochutnali čerstvé rybičky, někteří byli v San marinu nebo 
zábavně naučném parku Itálie v miniatuře. Děti si udělaly v dětské auto-
škole řidičáky, pozdravily se ve velké voliéře s papoušky ara, svezly se lo-
dičkou minibenátkami, hájily vodní hrad vodními pistolemi a seznámily se 
s miniaturami italských památek v parku plném bonsají.

Ozdravný pobyt a jeho program připravuji s paní učitelkou marcelou komí-
novou v rekreačně sportovním areálu s vlastní pláží. Letos se velmi vydařil, 
počasí nám přálo a mnozí účastníci se již teď těší na ten příští.

Mgr. Ivana Panochová, 
ředitelka MŠ Bendova

Fantastická výstava 
a další úspěchy naší školy
Soukromá střední umělecká škola designu, sídlící v řepích, uspořádala 
v centru Prahy svou již 112. výstavu!
Fantastická výstava školy, konající se v červnu v samém srdci Prahy, fas-
cinovala svou atmosférou. kontrast historického domu U zlatého kapra 
v Thunovské ulici na malé Straně s čerstvými díly našich temperamentních 
studentů, plných kreativních nápadů, okouzlil snad každého návštěvníka. 

Výstava se dle odezvy stala hlubokým a nezapomenutelným zážitkem pro 
většinu z nich. Sochy, malby, kresby, grafiky a módní kreace uchvátily. 
Dalšího úspěchu se škola dočkala od studentů 4. ročníku. maturitních 
zkoušek se zhostili se 100% úspěšností. Polovina z nich je již také přijata 
na vysokou školu (někteří složili úspěšně zkoušky i na několik vysokých 
škol současně!).
Třešničkou na dortu se stalo předávání dvou velkoformátových pláten: 
„Staré řepy“ a „nové řepy“ vytvořených pro aulu Základní školy genpor. 
Františka Peřiny. Autorem je letošní talentovaný maturant Jakub Domi-
nec. V jeho plátnech se probouzející nostalgie minulosti mísí s radostí 
právě prožívající přítomnosti. na zdejší základní škole mají z obrazů ra-
dost.

PhDr. Věra Hromádková,
ředitelka školy

Uvažují (eko)logicky
Žáci Ekotýmu ZŠ Jana Wericha v červnu obdrželi mezinárodní titul  
Ekoškola.
Slavnostní akt se u této příležitosti uskutečnil 21. června ve Valdštejn-
ském paláci, v budově Senátu Parlamentu čR. Titul Ekoškola a symbo-
lickou zelenou vlajku převzali tři zástupci Ekotýmu 7. A spolu se svou 
učitelkou Ing. Ivetou Javůrkovou, mezi diváky v sále samozřejmě ne-
chyběla ředitelka školy mgr. Zuzana martinovská.
Program Ekoškola, který organizuje Sdružení Tereza, probíhá pod zá-
štitou ministerstva životního prostředí a ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy čR. nejde o formální záležitost. Žáci, kteří se zapojí 
do projektu, celoročně sledují, jak je v jejich škole dodržován šetrný 
přístup k životnímu prostředí a přicházejí s novými nápady na úsporná 
opatření. Titul je udělován na dva roky.
Více foto: www.repy.cz, fotogalerie. -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: Z archivu školy

Zástupci Ekotýmu ZŠ Jana Wericha spolu s učitelkou Ing. Ivetou 
Javůrkovou převzali mezinárodní titul Ekoškola.

Foto: Lukáš Panoch

Děti z Mateřské školy Bendova se mohou každoročně zúčastnit ozdravného 
pobytu u moře.
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Září v DDm na Bílé Hoře
Podrobné informace o všech programem, kroužcích apod. najdete 
na www.ddmp6.cz. 

5. 9. Vypich 2012: Program 
pro celou rodinu. Ukázky čin-
ností policie, hasičů a záchra-
nářů, BESIP Team. Soutěže 
o zajímavé ceny. Od 17 ho-
din koncert kapely Toxique 
s klárou Vytiskovou. hosté: Jů 
a hele. Od 14 do 18 hodin, do-
pravní hřiště DDm a pláň před 
oborou hvězda. 
22. 9. Soutěž v YOYO: kate-
gorie začátečníci, pokročilí 
a profi. Zápisné 30 kč. Od 14 
do 19 hodin.
4. 9., 6. 9., 11. 9., 13. 9., 
18. 9., 20. 9. Florbal pro 
chlapce a dívky – otevřené 
tréninky, vždy od 17 do 18.30 
hodin, hala TGm Ruzyně, nám. 
českého povstání.

12. 9., 19. 9., 26. 9. Orientační běh – otevřený trénink pro děti i dospělé, 
příchod od 15.15 do 15.45, trénink trvá do 17.30 hodin, Dopravní hřiště 
DDm na Vypichu.
20. 9. Otevřený den v DDM – ukázkové lekce zdarma: Rope skipping, 
žonglování, dětské sportování, relaxační modelování a malování, taneční 
workshopy a stolní tenis. Od 15 do 18 hodin, v DDm. 

Adresa: DDM, U Boroviček 1, Řepy, Tel.: 235 323 333 -red-

Pozvání do klubu 17
Ze zářijového programu nízkoprahového zařízení klub 17 
v Socháňově ulici vybíráme:

5. 9. – Odlévání sádry do forem (keramika), 7. 9. – Tvoříme z Fimo 
hmoty, 11. 9. – 3D koláže z krepového papíru, 12. 9. – malování 
hrnečků, 17. 9. – Filmový večer Klubu 17, 18. 9. – keramická dílna, 
26. 9. – 5. narozeniny Klubu 17, „Den otevřených dveří“. 

Vstup zdarma pro všechny od 6 do 18 let. 

Program vždy od 15 do 20 hodin.  -red-

ZŠ Jana Wericha
Počet žáků ve škol. roce 2012/2013: 490 žáků 
(21 tříd).
Novinky: Tři 1. třídy – v jedné z nich se budou žáci učit 
podle metody „Splývavé čtení – Sfumato“. Od 1. třídy 

výuka angličtiny. V 6. ročníku bude otevřena ve spolupráci s Tomášem 
Slavatou třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy (4 hodiny týdně) 
s možností volby dalších sportovních aktivit v odpoledních hodinách.
Tradiční nabídka: Volitelné předměty – druhý cizí jazyk (nJ nebo RJ, kon-
verzace v AJ), cvičení z matematiky a českého jazyka, informatika, spor-
tovní hry. Žáci 9. ročníku: 1 hodina finanční gramotnosti týdně. Volnoča-
sové aktivity a kroužky v rámci školní družiny a klubu, další ve spolupráci 
s agenturou kroužky, Taneční školou Ivy Langerové nebo britskou školou 
Wattsenglish (jazykové vzdělávání s kvalifikovaným rodilým mluvčím).
Do nového školního roku vstupujeme s titulem EkOŠkOLA a nově také 
s certifikátem značky RODIčE VíTánI (značka označuje školy vstřícné ro-
dičům)
Další informace: www.zs-jana-wericha.cz) nebo  
reditelna@zs-jana-wericha.cz.

Mgr. Zuzana Martinovská,
ředitelka 

ZŠ gen. Frant. Peřiny
Pracoviště v ulici Laudova: 6 tříd 
1. stupně ZŠ (celkem 135 žáků). 
Od prvního ročníku je zavedena výuka 

anglického jazyka. Školní družina má 3 oddělení. ke stávajícím kroužkům 
je nově zaváděn klasický balet.
Pracoviště v ulici Socháňova: 31 tříd (celkem 730 žáků). 
Také zde je od prvního ročníku zavedena výuka anglického jazyka. Druhým 
rokem probíhá výuka francouzského jazyka, dále německého a ruského ja-

zyka. mezi nepovinné předměty jsou zařazeny semináře z českého jazyka 
a matematiky, výuka společenského tance, pohybových her, lehké atletiky, 
florbalu a dalších míčových her.
Školní družina má 11 oddělení. Zájmové kroužky školního klubu. Snahou 
vedení školy a ostatních pedagogů je připravit žákům kromě kvalitního 
vzdělávání i možnost sportovního a společenského vyžití.
Další informace: www.zs-perina.cz.

Mgr. Jarmila Pavlišová,
ředitelka 

Dům dětí a mládeže Bílá hora
Novinky: kroužky novinář (pro děti ve věku od 11 
do 15 let), Tvorba internetového magazínu (16 – 20), 
Dějiny a teorie hudby (10 – 14), Akrobatický rock´-

n´roll (8 – 15) pro páry i jednotlivce, Filmová animace (7 – 14 a 13 – 18), 
Fotbal pro děti z 1. stupně ZŠ – Sportcentrum Dědina, muzejní kroužek – 
návštěvy muzeí a galerií spojené s následnou výtvarnou tvorbou v ateliéru 
a keramické dílně.
Nejoblíbenější aktivity: keramika, hra na kytaru, chovatelství, stolní 
tenis, orientační běh. kroužky, které nabízejí málokteré DDm: Florbal pro 
dívky, PC pro chlapce a dívky od 12 do 15 let, PC detailně pro nadšence, 
tvorba recenzí, testování hW, spolupráce s IT magazíny, skákací boty 
– v tělocvičně i venku (boty k zapůjčení). Duncan yOyO academy. Účast 
na přehlídkách a soutěžích.
Kurzy pro dospělé: PC pro ženy, jóga, balet pro dospělé, jazykové kurzy, 
kytara, zumba, pilates, aerobik, latino tance (i pro jednotlivce), keramika, 
šachový klub, košíkářství, paličkování.
Další informace: www.ddmp6.cz, případně leták k vyzvednutí v DDm, Bílá 
hora, ulice U Boroviček 1 (nedaleko konečné tramvají a zastávek autobusů 
č. 108, 214 a 264).

Mgr. Petr Ryneš,
ředitel DDM

Co nového v základních školách a v DDm

Foto: -akraj-

Ve středu 5. září se bude konat tradiční 
akce „Vypich“ (snímek z loňska).

Socháňova 1221, Řepy (naproti KS Průhon)
tel.: 235 314 141, 775 591 700
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Posvěcení domu pro hosty 
a poutníky
Dům v areálu poutního místa Panny marie Vítězné na Bílé hoře, původně 
zamýšlený jako azyl pro poutníky, prošel mnoha změnami.
Během druhé světové války se v budově vzhledem ke strategické blízkosti 
letiště usídlila Luftwaffe a postavila v jejím sousedství protiletecký bunkr. 
V době komunismu to zase bylo příhodné místo pro odposlouchávání tele-
fonických hovorů státní bezpečností, nakonec se z domu stal autoservis, 
který se společně s roky bez užívání postaral o konečný havarijní stav. 
První myšlenkou bylo dům zbourat. naštěstí se tak nestalo, a tak jsme 
19. 5. 2012 mohly, jako sestry benediktinky na tomto místě žijící, společ-
ně s několika desítkami hostů vysvětit náš nový dům pro hosty a poutníky. 

Svěcení se ujal opat Edmund ze Salzburgu, předseda slovanské benediktin-
ské kongregace. nečekaného přerušení jsme se dočkali ve chvíli, kdy skupinka 
světících vstoupila do pokojů v prvním patře. Ozvalo se houkání a my jsme po-
chopili, že náš protipožární alarm je skutečně kvalitní – reaguje i na kadidlo... 

Rekonstrukce domu byla možná zejména díky výrazné bratrské a ses-
terské pomoci benediktinských klášterů v německu, Rakousku a Švýcarsku 
a také mnoha individuálních dárců. Ti z nich, kteří na posvěcení domu do-
razili, byli s výsledkem velmi spokojeni a těší se na pobyt u nás v roli hostů.

my si přejeme, aby se z bývalého bunkru stalo bezpečné a klidné mís-
to před „nálety života“ a stresem, z místa odposlouchávání hovorů místo 
naslouchání Bohu a jeho vůli, a z bývalého autoservisu, aby se stal servis 
duší pro všechny, kteří to potřebují.

sestra Francesca, 
komunita Venio OSB

Ulice Žalanského
Ulice Žalanského je hlavní ulicí a osou dolních starých řep. Začíná odbo-
čením ze Slánské ulice, vede jihozápadním směrem kolem řepské radnice, 
hřbitova, kostela sv. martina, hasičské zbrojnice a staré školy. končí kři-
žovatkou s ulicí Strojírenská a Engelmüllerova, na hranici řep a Zličína. 
Ulice byla pojmenována podle českého kněze havla Žalanského, který se 
narodil v roce 1567 v Žalanech u Teplic. Působil jako kazatel a farář, byl 
společenským kritikem a satirikem. V průběhu svého života napsal řadu 
nábožensko-filozofických spisů, z nichž se řada dochovala až do součas-
nosti. naposledy působil v Praze u sv. Jiljí. Zemřel v roce 1621, ještě před 
bělohorskou tragédií.
V Žalanského ulici najdeme nejstarší budovy a statky v naší obci, napří-
klad hrdinův statek, kovárnu u kubrů, hospodu u Aubrechtů (U hornofů) 
a mnoho dalších.  

Text a foto: Jan Bösser

konec letním radovánkám
Začátek září znamená začátek školních povinností 
už pěknou řádku let... 

myslím, že ani žáčkové IV. třídy z roku 1938 (na snímku) to necíti-
li jinak. První školní den tehdy v naší obci začínal nástupem žáků 
všech tříd na řepském hřišti u sokolovny – přímo proti základní škole 
v dnešní ulici Žalanského, která byla dříve nazývána Gottwaldova (ale 
také cesta k Bílé hoře). Poté následoval rozchod do tříd a seznámení 
s novým školním rozvrhem. myšlenkami jsme ale byli stále ještě 
na prázdninách, a tak hned po skončení prvního krátkého „přivíta-
cího“ dne jsme rychle zamířili k rybníku hliník, kde jsme si užívali 
poslední teplé dny. 

Soutěž pro starousedlíky!
Září bylo rovněž měsícem školního sportovního zápolení. mezi naše 
oblíbené kratochvíle patřil i koloběžkový závod (na další fotografii). 
Tento snímek záměrně nepopisuji a vyhlašuji následující soutěž: Kdo 
pozná místo, kde se start tohoto koloběžkového závodu konal??? 
První, kdo správnou odpověď do redakce řepské sedmnáctky zate-
lefonuje, získá malou odměnu. Vítězi ji osobně doručím! Jen mohu 
prozradit, že se tento závod konal v roce 1960 a mnohé tváře ještě 
dnes v ulicích řep potkáváme.

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Na fotografii z roku 1938 žáci tehdejší IV. třídy řepské národní školy se 
svým učitelem. Poznáváte některé z nich? 

ŽALANSKÉHO
ŘEPY - PRAHA 6

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka
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návštěvník těchto míst, který je zde poprvé, 
ani netuší, co za krásu je ukryto v úzkém údolíč-
ku sevřeném od východu i západu rozličnými na-
vážkami, pokrytými místy dosti nevzhlednou ve-
getací. Pojďme se spolu projít touto zajímavou 
enklávou pražské přírody.

když sestupujeme cestou a zároveň stezkou 
pro cyklisty vedoucí z ulice U Boroviček k jihu 
(zhruba mezi ulicemi řetězokovářů a na Bělo-
horské pláni), mineme nejdříve po levé straně 
mezi borovicemi ukrytý objekt. Po pravé straně 
se za svahem, za který nevidíme, nachází horní 
úroveň sídliště řepy. nejblíže pak máme de-
ponii zemin a odpadu z údržby parkové zeleně 
sídliště, hned vedle je pak bikrosový areál. my 
však budeme klesat níže, až se dostaneme me-

zi stromy a keře porůstající svah po pravé ruce, 
zatímco po ruce levé se nám po chvíli odkryje po-
hled na bezbřehou navážku zemin v sousedním 

motolském katastru. V těchto svazích skutečně 
oku bažícímu po přírodních krásách příliš šancí 
nekyne, avšak protější svah musí jistě zaujmout 
každého pozorného návštěvníka.

Na dně druhohorního moře
nacházíme se totiž na výchozu hrubozrnných 
pískovců, které se zde usadily v době druho-
horní. Přítomnost kyselých pískovců je pro lai-
ka překvapivá, protože je uzavřená v okolních 
bělohorských prachovcích (opukách), které mají 
naopak povahu zásaditou. Příroda si zde poně-
kud pohrává s návštěvníkovou představivostí 

– co se asi kdysi na těchto místech odehráva-
lo na dně druhohorního moře... Podobné polo-
hy hrubozrnných pískovců jsou k vidění i v ne-
dalekém Prokopském údolí nebo jihovýchodně 
od kostela sv. Vavřince v Jinonicích. 

Pískovcový podklad je porostlý typickou ky-
selomilnou vegetací se vřesem, v mozaice se 
širokolistými teplomilnými trávníky na vápni-
tých prachovcích. Tyto dva typy vegetace se zde 
střídají na malých vzdálenostech, výsledkem je 
velmi pestrý pokryv s mnoha ne zcela běžný-
mi rostlinnými druhy.

Co stojí za pozornost
na zásaditém podkladu zde roste například chr-
pa čekánek, velmi vzácný čilimník řezenský, jeh-
lice trnitá, kostřava žlábkatá, sveřep vzpřímený, 
válečka prapořitá. na kyselých pískovcových 
zvětralinách se vyskytuje zase hlaváč vonný, 
pavinec modrý, šedavé trsy tvořící tráva palič-
kovec šedavý, vzácný světlík tuhý, nepříliš hojná 
tráva trojzubec poléhavý, jestřábník okoličnatý 
či vřes obecný. Svah je na plochách tvořených 
pískovcem a jeho zvětralinami drobivý a bez ve-
getace, což skýtá podmínky pro život řady druhů 
blanokřídlého hmyzu. naopak bohatě vegetací 
pokryté plochy hostí mnoho druhů teplomilné-
ho hmyzu, který nejblíže žije jen v již zmíněném 
Prokopském údolí na vápencovém podkladu. 
Velmi esteticky působí například motýl vřete-
nuška ligrusová či vřetenuška čičorková, bar-
vou křídel zaujme modrásek vikvicový, pozor-
ného návštěvníka nadchne zelená barva křídel 
můry travařky zelené.

na výpalných stepních enklávách žije sta-
bilní populace silně ohrožené ještěrky obecné, 
v celé lokalitě se vyskytuje silně ohrožený sle-
pýš křehký.

Významný krajinný prvek řepská step je 
vhodným stanovištěm pro řadu ptačích druhů. 
Byly tu zastiženy i druhy ohrožené, jako je ťuhýk 
obecný, lejsek šedý či křepelka polní.

Text a foto: RNDr. Jiří Vávra, CSc.

Znáte Řepskou step?
Pražanům, především pak obyvatelům Řep a sousedního Motola, nabízí 
příroda na rozhraní těchto dvou městských částí nevšední zážitky. Významný 
krajinný prvek s názvem Řepská step se rozkládá na plošně nevelké lokalitě, 
která se táhne od severu k jihu, zhruba mezi ulicemi U Boroviček a Plzeňská.

Vřes obecný

Pavinec modrý

Světlík tuhý
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Informace, které vám přineseme v následujícím 
několikadílném seriálu, by vám měly napomo-
ci nenadálé život ohrožující situace zvládnout 
s chladnou hlavou.

Štěstí přeje připraveným
Rychlé životní tempo charakterizující dnešní 
dobu určuje zároveň také rychlý sled nejrůz-
nějších mimořádných událostí zasahujících 
nepříznivě do našich životů. Většinou jde 
o události způsobené přírodními vlivy. Stále 
častěji slyšíme ale také o událostech způsobe-
ných či ovlivněných selháním lidského faktoru 
nebo technologie – požáry, havárie s únikem 
nebezpečné látky, havárie plynovodu, vodo-
vodu, elektrických rozvodů či radiační havárie, 
ale také velké dopravní nehody, teroristické či-
ny, epidemie a jiné.

Přiznejme si, kdo z nás si bude vědět ra-
dy při zaznění varovného signálu sirény? 
Ukryjeme se? A pokud ano, poběžíme na pů-
du, nebo do sklepa? Jak se správně zachovat 
při požáru? Protože jsme si vědomi neuspoko-
jivého stavu společenského povědomí právě 
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel-
stva a nedostatečné schopnosti občana pomo-
ci sobě či druhým v případě mimořádné události, 
dovolili jsme si pro vás připravit seriál článků, 
kterými vás seznámíme s nejčetnějšími typy mi-
mořádných událostí a s možnými způsoby jejich 

řešení. Jsme si vědomi nejenom toho, že možná 
rizika bychom neměli podceňovat, ale přede-
vším toho, že „štěstí přeje připraveným“.

Ohlášení mimořádné události 
řešení mimořádných událostí (dopravní nehoda, 
požár, povodeň, …), jejichž jsme přímými účast-
níky či svědky, vyžaduje ve většině případů od-
bornou pomoc složek integrovaného záchran-
ného systému. Aby taková pomoc mohla být 
poskytnuta co nejrychleji, je nutné událost pří-
slušným složkám neodkladně a správně ohlásit. 
V české republice je k tomuto účelu vytvořen 
systém tísňového volání, kterým se rozumí vol-
ba čísel, k nimž je garantován bezplatný a ne-
přetržitý přístup. Pro tísňová volání jsou vyhra-
zena tato telefonní čísla:

V případě, kdy si nejste jisti, kterou složku kon-
taktovat, volejte tísňovou linku 112, jejíž tech-
nologie propojuje hasičský záchranný sbor, poli-
cii a zdravotnickou záchrannou službu. 

Co, kde, kdo
Při komunikaci s operátorem tísňové linky nej-
prve sdělte, co se stalo a určete co nejpřesně-
ji místo události. nahlaste tedy adresní bod, 
případně křižovatku ulic, šestimístné číslo slou-
pu veřejného osvětlení, číslo železničního pře-
jezdu, souřadnice GPS, významnou budovu, 
informace z turistického značení, silniční tahy, 
rozhledny apod. 

Velmi důležité je oznámit přítomnost zraně-
ných osob. Spolupracujte s operátorem a postu-
pujte podle jeho pokynů a rad. na závěr telefo-
nátu sdělte zřetelně své jméno a číslo telefonu, 
ze kterého voláte. Tyto údaje slouží pro možné 
zpětné volání operátora v případě potřeby dal-
ších zpřesňujících informací. nezavěšujte, do-
kud vás k tomu operátor nevyzve.

Správné ohlášení mimořádné události je tedy 
výstižné (co, kde, kdo), bez zbytečných a v dané 
chvíli nedůležitých detailů. Oznamovatel by se 
měl snažit nepodléhat emocím, i když je to v ně-
kterých případech velice složité.

Rychlým a věcně přesným ohlášením mimo-
řádné události můžete zachránit lidský život. 
A to už přece stojí za to. Více k problematice 
na webových stránkách www.hzspraha.cz, 
www.hzscr.cz.

por. PaedDr. Luďka Palzerová,
mjr. Mgr. Luboš Vágner,

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Hasiči informují a radí
Víte, jak se zachovat při výskytu nepříznivé mimořádné události, jako je třeba požár, 
únik nebezpečné látky, velká dopravní nehoda, havárie plynovodu nebo elektrických 
rozvodů? Průzkumy ukazují, že ne všichni bychom dokázali v podobných náročných 
situacích zareagovat správně. 

Šestimístná čísla na sloupech veřejného 
osvětlení slouží k upřesnění místa, kde je 
potřeba pomoc záchranářů.

Foto: Z archivu HZS hl. m. Prahy

150 hasičský záchranný sbor čR

155 Zdravotnická záchranná služba 

156 Obecní (městská) policie

158 Policie české republiky 

112  Jednotné evropské číslo tísňové-
ho volání

Foto: Z archivu HZS hl. m. Prahy
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•  5 x Chutné jídlo na celý den 
(Snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře)

• Nutričně vyvážená strava
• Redukce váhy
•  Jídelníčky sestavené renomovaným 

výživovým poradcem
• Individuální plány stravování
• 6 x týdně od pondělí do soboty
• Cena na den od 250 Kč
 

S naší KRABIČKOVOU DIETOU
si skutečně pochutnáte, 
nebudete strádat 
a efektivně

ZHUBNETE!

+420 702 00 90 50  /  e-mail: info@chutnadieta.cz

www.chutnadieta.cz

• Vestavěné skříně
• Skříně na míru
• Interiérové dveře a obložky
•  Plovoucí a lepené podlahy

(laminátové a dřevěné)
• Terasy a pergoly
• Kuchyně na míru 
• Zakázková výroba nábytku

Makovského 1179/2 Praha 6 Řepy ( OD OVUS )
Tel.: 775 969 577

www. mr-truhlarstvi.cz
email: rachnev@mr-truhlarstvi.cz

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁŘSTVÍ
Marek Rachnev

Praha 6 Řepy

INZERCE

Půjdete-li někdy kolem 4. nebo 5. hodiny ranní 
Slánskou ulicí, budete možná překvapeni doslo-
va „autobusovou invazí“. Již třicet let vyjíždějí 
z garáží v Reinerově ulici autobusy městské hro-
madné dopravy na své trasy v západní a jihozá-
padní části města. Garáže byly uvedeny do pro-
vozu 15. 8. 1982. 

S výstavbou nových garáží se uvažovalo již ve 
2. polovině šedesátých let minulého století. na 
levém břehu Vltavy byly garáže jen v Dejvicích, 

což by například v době povodní mohl být pro-
blém. Původní projekt počítal s garážováním 115 
autobusů, v roce 1974 došlo k jeho přepracování 
a kapacita byla zvýšena na 315 vozů. V součas-
nosti zde parkuje kolem 280 autobusů.
hlavním objektem je velká garážovací hala 
o rozloze 10 024 m2, vybavená spodním odtahem 
spalin. Součástí garáží je gumárna, diagnostic-
ké středisko, místo pro mytí „spodků“ vozů, 
stanoviště denního ošetření, olejárna, garáže 

pomocné mechanizace, ha-
la opravny s karosárnou, 
lakovnou a sklady, čistička 
vody, trafostanice, čerpací 
stanice, umývárna vozidel 
a provozní budova s výprav-
nou. Zaměstnanci zde mají 
také zdravotní středisko, 
ubytovnu a jídelnu.

Z Garáží řepy, ve kterých 
v současnosti parkují stan-
dardní i kloubové a nízko-
podlažní autobusy, vypravují 
každý den několik desítek 
denních i nočních linek.

Jan Bösser

Z m ě n y  v  M H D
Od 1. září 2012 dochází k významným změ-
nám v jízdních řádech pražských tramvají 
a autobusů. „nový systém bude jednodušší 
a přehlednější díky menšímu počtu linek, 
které však budou mít kratší intervaly. Pře-
tížené linky budou posíleny na úkor někte-
rých málo využitých spojů. Systém bude 
efektivnější a bude stát daňové poplatníky 
méně peněz. Více vyhrazených pruhů pro 
autobusy a delší zelená na semaforech pro 
tramvaje i autobusy pomůže lépe dodržo-
vat jízdní řády i v přepravních špičkách,“ 
uvádí se v tiskové zprávě ROPID.

Provoz tramvají č. 9, 10, 22 a autobusů 
č. 180, 225 a 264  zůstává beze změn. 
Tramvaj č. 4 je ze zastávky Anděl odkloně-
na na kotlářku.  

Podrobné informace najdete na  
www.dpp.cz, www.ropid.cz. Spoje 
lze vyhledat na http://pid.idos.cz, 
interaktivní dopravní mapa k náhledu 
na www.praha.planydopravy.cz.

Infolinka Dopravního podniku hl. m.  
Prahy – tel. 296 19 18 17. -red-

Autobusy parkují v Řepích již třicet let
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SLUŽBY
•  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 
vašeho domova a dle vašich časových možností. Tel.: 774 901 193

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

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

•  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

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

•  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

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

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

•  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

•  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

•  Hodinový manžel, malování, štukování, kompletace nábytku.  
 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

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

•  Akce na celkové ošetření pleti (čištění ultrazvukem, masáž, 
maska, sérum, úprava obočí, depilace horního rtu), nyní 350 kč, 
původní cena 590 kč. Objednávky 9 – 20 hodin. kosmetické 
studio Galandova 1235. Tel.: 777 601 018, sweb.cz/boxx

•  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

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

•  Akce na celkové ošetření pleti (čištění ultrazvukem, masáž, 
maska, sérum, úprava obočí, depilace horního rtu), nyní 350 kč, 
původní cena 590 kč. Objednávky 9 – 20 hodin. kosmetické 
studio – areál motolské nemocnice. Tel.: 776 004 180

•  Prodlužování vlasů, levně, dojíždím. Tel.: 721 035 832

BYTY
•  Hledáme ke koupi byt 3+kk, 3+1 v Řepích. nABíDnĚTE. Reality 

LIRA, www.reality-lira.cz. Tel.: 602 275 931

•  Vyměním 3+kk/L v Řepích, DV Pokrok za 3+1/L ve stejném vlast-
nictví i lokalitě. možný doplatek.  Tel.: 777 755 337

•  Pronajmu 1+kk, ul. Strojírenská, 37 m2, nový byt, od října. 
nájemné 7 000 kč + 2 000 kč popl. Tel.: 603 152 234

ZAmĚSTNÁNÍ
•  HLEDÁM KADEŘNICI A MANIKÉRKU na ŽL – řepy. 

 Tel.: 728 995 661

OSTATNÍ
•  Hledám prostor pro obchod v lokalitě sídliště řepy – 25 až 35 m2, 

nájemné kolem 6 tisíc kč měsíčně.  Tel.: 605 708 221

•  Prodám cihl. zateplenou celoročně obyvatelnou chatu s terasou 
u Rakovníka, už.plocha 82 m2. Lesy, rybník bez sinic, koupání, 
rybolov, 53 km.  Info a foto: zdk.seznam@seznam.cz

•  Prodám garáž v Makovského ul., včetně pozemku. 
Cena 390 tis. kč. Tel.: 605 523 304

•  Pronajmu garáž v areálu garáží Blatiny. Cena 2 700 kč/měsíc.  
 Tel.: 603 229 014

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

Zápisy do kurzů
 září 2012 – leden 2013
4. 9. 2012 20 – 21 h
6. 9. 2012 17 – 18 h

11. a 13. 9. 2012 19.30 – 20 h
ve vrátnici bazénu N. Butovice

Mezi školami 2475
Zahájení kurzu 11. a 13. 9. ve 20 h

tel.: 602 805 633
PhDr. Hana Jenčová
klublinie@seznam.cz

www.klublinie.atlasweb.cz

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

Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

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

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

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

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

– REKONSTRUKCE –
BYTOVÁ JÁDRA, KOUPELNY  

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

Kovové odpady s. r. o. VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

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

Provozovny:  Družstevní 951, Hostivice, kontakt: František Hanzlík, tel./fax: 220 981 382
Nádražní 272, Hostivice, kontakt: Jozef Gál, tel. 222 353 848 – v So ZAVŘENO
V provozovně v Nádražní 272 je cenově zvýhodněn výkup železa a litiny o 200 Kč za tunu.

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

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

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

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

·  kovové rafi nace
·  autobaterie, Pb akumulátory
·  autokatalyzátory

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

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

Najdete nás v pr ízemí obchodního domu 
Bílá labut’, Na Por ící 23, Praha 1.

Otevírací doba: 
* po–pá 9.00–20.00 

* so 9.00–18.00  * ne 10.00–18.00

INZERCE 21
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Mandl, čistírna 
Jarka a Jarka

Zrzavého 1084, Řepy (u tunelu)
Po až Čt  7–12, 14–18 • Pá  7–12

Tel.: 721 742 625

Řádková inzerce: 1 řádek (tj. 60 znaků i s mezerami) stojí 96 Kč včetně DPH.
Další informace o inzerci: tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688

e-mail: redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

Restaurace Na Formance
www.smichovskaformanka.cz

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

Pivo Gambrinus z tanku
Tradiční česká kuchyně – polední menu

Nekuřácký salónek – možnost různých akcí
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Přijďte si spotřebiče sami prohlédnout a vyzkoušet, nebo si je můžete objednat na našich 
internetových obchodech www.homesale.cz a www.dumping.cz .

-Kuchyňské spotřebiče
-Péče o tělo
-Vestavné spotřebiče
-Volně stojící spotřebiče
-Příslušenství

  
 

        Přineste s sebou tento výstřižek a Váš nákup snížíme o 100 Kč
na všechny spotřebiče. Platí pouze na nezlevněné zboží 

při pákupu nad 1 000 Kč.

  Dárek - 100 Kč 
       na Váš první nákup u nás!

                                                      
Platba kartou!
Prodloužená záruka až o 3 roky navíc!
Odvoz starého spotřebiče ZDARMA!
Doprava + vynesení + instalace !

Otevírací doba: 
Po-Pá : 9:00-18:00

Elektropoint
Makovského 1349/2a,
163 00 praha 6 - Řepy
email: praha6@velloria.cz
tel: +420 601 330 360

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inzerce repy.pdf   1   1.8.2012   21:52:08

Bolí vás duše?
Trápíte se?

Prožíváte životní či partnerskou krizi?
Máte pocit, že nemáte své místo v životě?

Dlouhodobé zdravotní problémy?
Nevíte, jak dál?

POMOHU VÁM
Life-koučink terapie
Kineziologie
Konstelační technika
Relaxační a léčivé masáže
Těhotenské masáže
Semináře

Ing. Milena Pohlová
604 333 377, milena@bytnazivu.cz
 www.bytnazivu.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

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

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 •

KVĚTINY, DÁRKY, ZAHRADA

Na Bělohorské pláni 182/5, Praha-Řepy (Bílá Hora)
Kakuška Jiří, tel.: 777 608 822
Na Bělohorské pláni 182/5, Praha-Řepy (Bílá Hora)Na Bělohorské pláni 182/5, Praha-Řepy (Bílá Hora)

�  Řezané květiny
svatební vazba
smuteční vazba

�  Hrnkové květiny
pokojové 
sezonní 

�  Dekorace pro dům a byt
dárkové předměty

�  Zahrada
okrasné dřeviny a trvalky
substráty, hnojiva

10%
Slevový kupon

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
MONTÁŽ A PRODEJ ŽALUZIÍ

CHYTRÉ SUŠÁKY PRÁDLA      MALOVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE      VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

PRODEJNA: Radlická 2018/78, Praha 5

AKCE ZÁŘÍ – k zasklení  

balkonu sušák Variant ZDARMA

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    733 608 454
v.siebert@volny.cz  •  www.opravuji.cz

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

Koupím byt v Praze 6 (17).

Osobní či družstevní vlastnictví.  
Případný dluh, exekuce či jiný 
závazek vyřeším. Platím ihned.  

Solidní jednání. Tel.: 774 311 968
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www.fordamb.cz
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Kombinovaná spotřeba: 5,5 l/100 km, Emise: 127 g/km

sleva až 130 000 Kč dle modelu

5 let záruka ZDARMA

0% navýšení u FCE Credit

náhradní auto VŽDY ZDARMA

asistenční služba ZDARMA

Výkup protiúčtem

Edition AMB 210x148 New.indd   1 19.07.12   11:11

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)

RekonstRukce
bytových jadeR a bytů
– elektro práce
– instalatérské práce
– zednické práce – obklady
– malování
– montáž domovních zvonků
– montáž a opravy EZS

vondroušova 1160/1, Řepy 
www.macinsky.sweb.cz  

macinsky@quick.cz 
tel.: 603 460 248

BOTIČKY  U DRÁČKA
�

*
slevy a

ž 250 Kč

www.botickyudracka.cz
Zrzavého 1083, Praha 17-Řepy

totální 
v�yprod

ej

*
*

*
*

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

na krmiva: 

Nutram
K9

First Mate
Arden Grange

Cibau
Trainer

Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům 
Na vybraná krmiva 

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma 

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba: 
Pondělí–Pátek 10.00–19.00, 

Sobota 9.00–12.00

Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

SALÓNEK GIGI
Solárium • modeláž nehtů 

pedikúra (i u vás doma)
Makovského 1349 – OVUS 

(nad Českou spořitelnou)
Mobil: 773 590 878

Tónování autoskel 
profesionální instalace 

homologovaných (protislunečních 
a bezpečnostních) autofólií

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

10 let záruka!

Firma Optimis spol. s r.o. je zavedenou společností působící v oblasti správy a údržby nemovitostí 
již od roku 1996.
Naše služby využívají společenství vlastníků, městská část Praha 17 i bytová družstva.

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

pro soudní vymáhání dluhů
•  kompletní vedení účetnictví, mzdové agendy, vyúčtování služeb, vč. zajištění odečtů a jiné
•  zajištění veškerých oprav, revizí a odborných prohlídek domů, jejich zařízení a rozvodů, 

vyhotovení plánu oprav
•  zajištění služeb – úklid domu, havarijní služba, v zimním období úklid sněhu, údržba zeleně
•  provádění stavebního dozoru investora, konzultace při přípravě větších 

oprav či revitalizaci panelových domů

Bendova 1121/5, Praha 17, 163 00, tel.: 235 300 155, fax 235 323 443
www.optimis.cz   e-mail: optimis@optimis.cz 

Pomáháme vám
bydlet lépe

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

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

dě
tské studio

604 433 057

OVOCNÁ 1072/26 
160 00 PRAHA 6

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

+420 721 400 000www.vlapal.cz

provádí technické, evidenční, dovozové
a přestavbové prohlídky pro osobní

a nákladní automobily, přívěsy (do 3,5t)

www.STKMOTOL.cz

Emise tel.: 257 216 489

STK tel.: 257 210 963

Úřední hodiny:
Po, St 7-17 hod., Út, Čt 7-15,30 hod.

Plzeňská 215b, Praha 5

Repy_STK 1:Repy 11.6.2012  15:31  Stránka 1

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

– REKONSTRUKCE –
BYTOVÁ JÁDRA, KOUPELNY  

BYTY, KANCELÁŘE
www.promm.cz, info@promm.cz
Tel.: 312 525 440, 736 486 386
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Championi opět bodují

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: Autosalon Klokočka Centrum a.s.

AUTOSALON KLOKOČKA
Karlovarská 660, Praha 6
Tel.: 222 197 231 - 232
prodej_P6@klokocka.cz

AUTOSALON KLOKOČKA
Borského 876, Praha 5
Tel.: 251 005 112 - 115
prodej_P5@klokocka.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia, Fabia Combi a Roomster Champion: 5,2–6,4 l/100 km, 121–149 g/km

Přidejte se k championům a zažijte pocit vítězství. 
Dynamický turbomotor, jedinečná cena, extra 
výbava, a navíc bonus až 20 000 Kč pro věrné 
zákazníky udělá championa i z Vás.
Využijte také výhodný úvěr ŠKODA Finance
od ŠkoFINu.

ŠKODA Fabia Champion již od 200 900 Kč
a ŠKODA Roomster Champion od 244 900 Kč

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

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ

PRODEJ. Zděná garáž, Praha 6 – Jenerálka, ul. 
Horoměřická, 19 m2. Garáž je v OV, pozemek je 
v pronájmu od Hl. m. Prahy. Roční poplatek za 
pronájem je 2 000 Kč. Velmi výhodná koupě.

PRODEJ. Atelier 32 m2, ve zvýšeném přízemí, DV, 
do 1 roku lze do OV. Čerstvě po rekonstr.: plovou-
cí podlaha, sprcha, rozvody, příprava pro kuch. 
linku, vest. skříň, orientace S, nízké poplatky.

NOVINKA Atelier
NEVANOVA UL.

PRODEJ. Byt 1+kk 32,2 m2 + sklep 5,6 m2 + uprav. 
zahrada 74 m2, OV, cihla, park. stání. Plov. pod-
laha, nová kuchyně. Měs. poplatky 1 800 Kč vč. 
elekt. Rezidenční lokalita, lesopark, MHD 300 m.

NOVINKA 1+kk
FIALKA II

POPTÁVKA
Pronájem 1+kk 
do 8 tis. Kč vč. poplatků
Pronájem 2+kk až 3+1/L
Koupě 4+1 (hotově)
Koupě 2+kk až 3+1/L
Výměna 2+kk za větší

Jsme řepská realitka
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Servis vše v ceně

Skvělé reference

PRODEJ. Byt 3+1/L, 6.NP (7), 81 m2. DV, ale lze do 
OV, po rekon.: zděné jádro, dřev. podlaha, dlažba, 
plast. okna, kuchyň (masiv) vč. spotřebičů, zaskl. 
lodžie, bezp. dveře. Poplatky: 5 500 Kč vč. elekt.

NOVINKA 3+1/L
MAKOVSKÉHO UL.NOVINKA Garáž

PRAHA 6

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

PRONÁJEM 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.

PRODÁNO

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.

PRODÁNO
PRODEJ. Staveb. pozemek 1 410 m2 ve staré zá-
stavbě Hostivic. Inženýrské sítě na hranici pozem-
ku, nemovitost oplocena. Vedle je dětské hřiště, 
nedaleko Litovický potok, zastávka MHD 300 m.

PRODEJ. Praha 1. Byt 2+1, 82 m2. Velký obývák, 
kuchyň vč. spotř., vestav. skříň.  Koupelna a WC 
po rekon., parkety, plovoucí podlaha, dlažba, vy-
soké stropy, repas. okna. V samém srdci Prahy.

NOVINKA 2+1
REVOLUČNÍ UL., P-1

NOVINKA Stavební pozemek
HOSTIVICE


