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Vážení čtenáři,
doba dovolených a prázdnin již skončila. Začíná zas ten „běžný“ pracovní provoz. I když něco je 
pro období po prázdninách letos specifické. Proto je velká část Sedmnáctky věnována potřebným 
informacím k říjnovým volbám. naštěstí jsme v redakci tyto zprávy doplnili i o něco zajímavějšího.
Pro motoristy to je informace o čištění parkovišť, pro obyvatele panelových bytů pak přínosný člá-
nek o kotelnách, pro seniory program akcí, ale třeba i rozhovor s Prof. mUDr. Josefem Veselkou CSc. 
Takže si každý jistě najde tu svoji rubriku. Za redakci přeji klidný návrat do podovolenkového období 
a dětem příjemný vstup do školních lavic.

Pavel Maxa, předseda redakční rady

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru 
pro potřeby jeho klientů

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

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.:

VZALO NA VĚDOMÍ
•  zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-

ské činnosti za I. čtvrtletí 2014.

SOUHLASILO
•  s rozpočtovým opatřením č. 22 – 33;
•  s návrhem na rozšíření využití Fondu pro 

podporu základních škol v kategorii jazy-
kového vzdělávání žáků a pedagogů formou 
ročního příspěvku;

•  s přidělením částek v rámci grantového říze-
ní mhmP pro rok 2014 – Podpora městských 
částí v sociální oblasti – program J5.

STANOVILO
•  23 členů Zastupitelstva mč Praha 17 pro vo-

lební období let 2014 – 2018.

VYTVÁŘÍ
•  pro komunální volby konané v roce 2014 

na území mč Praha 17 jeden volební obvod.

Rada MČ Praha 17 mj.:

VZALA NA VĚDOMÍ
•  oznámení záměru „Rekultivace a revita-

lizace skládky motol na pozemcích 430/1  

a 430/5 (2014)“ a oznámení o zahájení zjiš-
ťovacího řízení podle zákona.

SOUHLASILA
•  s bezúplatným poskytnutím tělocvičny včet-

ně zázemí v ZŠ genpor. F. Peřiny pro mistrov-
ství východních čech v silovém trojboji mužů 
a žen v termínu 22. 11. 2014;

•  s konáním sportovní akce mistrovství čes-
ké Republiky BmX a závod king of Prague 
s hudební produkcí ve dnech 5. – 6. 7. 2014 
v areálu Bikrosclubu Řepy.

NESOUHLASILA
•  se záměrem výstavby 9 řadových rodinných 

domů na pozemku č. parc. 234 k.ú. Řepy při 
ulici U kaménky v Praze-Řepích.

SCHVÁLILA
•  investiční akce, na které bude městská část 

uplatňovat požadavky na investiční dotace 
z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 a na ro-
ky další;

•  pravidla provozu krizových bytů v předlože-
ném znění;

•  rozpočtová opatření č. 34 – 42, č. 44 – 52.
Barbora Skalníková, Dis.,

kancelář starostky

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

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 17. 9. 2014 VE 13 HODIN.
Místo konání: Kulturní centrum PRůHON, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy.

Slavnostní jízda historických vozidel
Dne 6. září budou v rámci programu „Babího léta“ projíždět 

Prahou 17 auto-veteráni a moto-veteráni 
Start je naplánován cca ve 14 hodin.

Startovné se neplatí a účastníci pojedou podle zpracovaných mapek, které obdrží před startem. 
Jízda nemá soutěžní charakter.

Zájemci se mohou předem přihlásit na adrese nemejcl@repy.mepnet.cz,  
nebo na tel.: 235 300 097. 

Shromaždiště vozidel je před úřadem Prahy 17 v ulici Žalanského. 
Je třeba se dostavit k vyřízení formalit v dostatečném předstihu, nejpozději v 13.40 hod. 

Všichni jsou vítáni.
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milí čtenáři,

chtěla bych vás opět po prázdninách přiví-
tat při čtení Řepské sedmnáctky. Věřím, že 
jste si během letní dovolené příjemně od-
počinuli a načerpali nové síly. Dětem začíná 
nový školní rok a mě velice těší, že se během 
léta podařilo dokončit rekonstrukci posled-
ní mateřské školy, která na svou opravu če-
kala. Jedná se o školku v Socháňově ulici. 
nejenže má krásnou novou fasádu, ale díky 
rekonstrukci se rozšířila o jednu třídu a na-
bízí tak možnost umístění pro více řepských 
dětí.
Ovšem i vy, kdo jste školním lavicím dáv-
no odrostli, se máte na co těšit! Od září je 
znovu otevřeno kulturní centrum Průhon, 
které již 4. září otvírá novou kulturní sezo-
nu Dnem otevřených dveří. mám radost, že 
vás do nově opravené budovy mohu pozvat, 
vždyť kC Průhon bude nabízet vyžití oprav-
du pro všechny věkové kategorie. můžete 
zde navštívit kulturní pořady, besedy, zá-
jmové kurzy – ať už v jazykovém, tanečním, 
hudebním nebo výtvarném duchu. Součástí 
tohoto nově otevřeného centra je i knihov-
na. Ta bude zapojena do pilotního progra-
mu metropolitní knihovny, o kterém jsem 
vás informovala v červencovém čísle naše-
ho zpravodaje. 
Těším se, že se s vámi opět potkám na mno-
hých akcích, které se na podzim v Řepích 
konají. Tou první je již tradičně Babí léto, 
které se bude konat 6. září na travnatém 
prostranství před budovou radnice. Ani 
v letošním roce nebudou chybět zajímavá 
vystoupení či jízda veteránů.
Přeji vám tedy pohodový návrat z prázdnin, 
dětem šťastné vykročení do školního roku 
a příjemné první podzimní dny.

Jitka Synková

Slovo starostky

6. 9. 2014

Start  
7. ročníku 
Slavnostní 
jízdy 
veteránů

Vystoupení 
skupin
YO YO BAND
Jiří Zonyga &
Větry z Jihu

od 14:00 h

Městská část Praha 17 ve spolupráci s Kulturním centrem Průhon
pořádají na prostranství před budovou Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského ulici

Tradiční
zábavné
odpoledne
pro celou
rodinu

Umělecká vystoupení žáků řepských základních a mateřských škol. Taneční 
vystoupení známých řepských souborů. Ukázky a prezentace gymnastek, ukázky 

bojového umění a sportu. Ukázky práce Policie ČR  a Městské Policie, ukázky hasičské 
techniky a mnoho dalšího.

Skákací atrakce • Houpací sítě • Žongléři • Fireshow • Hry a soutěže pro děti
Skvělé občerstvení, cukrová vata, točené pivo i limo, míchané nápoje, 

ledová káva

VSTUP
ZDARMA

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17



Bc. David Števík  ODS
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Miroslav Bartoš  KSČM

Martina Vojíková Vítková  DOMOV

OTÁZKA MĚSÍCE ZÁŘÍ

Dnes na téma: Životní prostředí
Údržba zeleně a veřejných ploch, zimní úklid

Mgr. Bořek Černovský   LEpŠÍ ŘEpy

Zeleň a veřejné plochy jako celek v prostředí pře-
vážně sídlištní zástavby představují velice palčivé 
téma. Samozřejmě, že bychom si všichni přáli, 
aby jejich objem byl násobně větší, musíme však 
vycházet z existujícího stavu a usilovat o jeho op-
timalizaci. mám pocit, že zejména v posledních 
letech Řepy v tomto směru opravdu rozkvetly. 
Dochází k postupné revitalizaci zeleně, její pravi-

delné údržbě a úklidu, opravě dětských hřišť, škol, školek, polikliniky, 
máme nové kulturní centrum na Průhonu atd. Vždy je ale zároveň co 
zlepšovat, tak například pokládám za nutné provést již započatou re-
konstrukci kontejnerových stání, opravy chodníků a silnic, které jsou 
na některých místech ve velmi špatném stavu. Řada těchto komuni-
kací a ploch však patří magistrátu, který by se tedy o ně měl náleži-
tě starat, což se však v mnoha případech i přes naše urgence neděje, 
a radnice v Řepích je tak nucena činit za něj. V této souvislosti je však 
třeba si uvědomit, že jestliže magistrát hospodaří s rozpočtem ve vý-
ši 32 000 kč na obyvatele ročně, městská část má z této částky pouze 
2 400 kč, musí proto každou investici velice pečlivě zvažovat. Přesto si 
myslím, že vytvářet kvalitní a krásné prostředí pro náš život v Řepích je 
jedním z nejdůležitějších úkolů místní samosprávy.

Údržba zeleně je v Řepích ve velmi slušném stan-
dardu, v něčem dokonce nadstandardní. Osobně 
si dokážu představit snížení frekvence sekání trá-
vy ve vybraných lokalitách o jednu seč a ušetřené 
finance využít efektivněji. Zimní úklid v Řepích 
také probíhá bez problémů, tedy alespoň na po-
zemcích pod správou naší městské části.
k plné spokojenosti občanů je ale také třeba je-

jich spolupráce. Ani nejlépe posekaný trávník nevypadá dobře, když 
na něm poletují obaly od sušenek, a nákladně vybudovaná stání pro 
kontejnery na odpad ztrácí efekt, když je kolem nich nepořádek. A jak 
vypadají plochy vedle chodníků, když na nich roztaje sníh? Jsou plné 
psích exkrementů, které pod sněhem nikdo nevidí, tak proč je uklízet? 
Ale jsem optimista a myslím, že lidí, kterým záleží na prostředí, ve kte-
rém žijí, přibývá. Znám mnoho pejskařů, kteří po svých miláčcích po-
ctivě uklízejí, oceňuji občany, kteří se snaží zušlechtit předzahrádky 
u panelových domů, a celkově se mi zdá, že Řepy jsou čistější a uklize-
nější než mnohé jiné městské části.
mým přáním zůstává dokončení bezúplatného převodu pozemků mini-
sterstva obrany do majetku mč Praha 17, aby si i obyvatelé bývalých 
vojenských bytů v ulicích mrkvičkova, Skuteckého a Laudova mohli „uží-
vat“ vysokého řepského standardu v péči o zeleň a veřejná prostranství.

Údržba zeleně i travnatých ploch se v posledních 
letech značně zkvalitnila. Dokonce mám někdy 
pocit, že sečení trávy se provádí častěji, než je 
nutné. Spokojen jsem i s úpravou a údržbou ke-
řů. Co však postrádám v některých místech je 
využití travnaté plochy k výsadbě stromů. mám 
teď na mysli travnatou plochu v ulici na Chobotě. 
Jsem si vědom, že v některých místech je složitá 

i jakákoliv úprava, vzhledem k vlastnickým poměrům pozemku. 
Pokud jde o zimní úklid, lze říci, že odklízení sněhu je realizováno 
velice rychle a pokud sníh napadne v noci, již brzy ráno bývá z větší 
části chodníků odklizen. Výhrady mám k rozsahu prováděného úklidu. 
některé cesty, které lidé běžně používají (mám na mysli chodníky), se 
v zimě neudržují. Vždycky mne rozesmálo, když se koncem října či za-
čátkem listopadu objevily u chodníků dřevěné kolíky s papírovou tabu-
lí „V zimě se chodník neudržuje“. musím přiznat, že poslední dva roky 
už se tyto cedule ani neobjevují. 
Vcelku lze říci, že péče o zeleň i odklízení sněhu je na velmi dobré úrov-
ni a můžeme s ní být spokojeni.

náklady na údržbu zeleně a veřejných ploch tvoří 
přibližně 10 % běžných výdajů našeho rozpočtu 
a patří spíše k těm nižším. nicméně služby finan-
cované z této rozpočtové kapitoly mají vysoký vliv 
na kvalitu našeho života. Zásluhou upravené zele-
ně, množství veřejně přístupných dětských hřišť 
a sportovišť, dostatku košů na psí exkrementy 
a pravidelného úklidu máme hezké prostředí a to 

má nemalý vliv na chování nás, občanů Řep, kteří jsme pak ke svému 
okolí ohleduplnější a více si ho vážíme. kromě mnoha jiných faktorů, 
je kvalita a úroveň údržby zeleně závislá na množství financí, vyda-
ných na tuto činnost. Oproti minulému roku byl rozpočet v této ka-
pitole navýšen o 19 % a to by se mělo projevit dalším zkvalitněním 
údržby zeleně a veřejných prostor. Přes zmíněné navýšení se zřejmě 
nedočkáme květinových košů na hlavních třídách, tak jak to můžeme 
vidět u sousedů v Praze 6. A jsme znovu u nespravedlivého rozdělování 
financí městským částem hl. m. Prahou. Zároveň je alarmující, že více 
než jedna polovina námi udržovaných pozemků patří hl. m. Praze, kte-
rá se o ně nestará. naopak, hl. m. Praha vydalo vyhlášku, podle které 
se v zimě neudržuje většina chodníků v Řepích, hlavně těch v majetku 
hl. m. Prahy. Dokážete si představit, co by se stalo, kdybychom v zimě 
chodníky za hl. m. Prahu neuklízeli?
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Vlastníci bytů v domě Španielova 1270 – 1276 šetří od minulého roku 
na nákladech na teplo více jak 43 %. Jejich náklady na GJ tepla v ro-
ce 2013 činily 399 kč oproti 705 kč za GJ od Pražské teplárenské a.s. Cestu 
k úsporám započali v roce 2012, kdy se rozhodli odpojit od drahého cent-
rálního zdroje tepla a dům vytápět vlastní domovní kotelnou. V roce 2012 
získalo SVJ stavební povolení na vlastní plynovou kotelnu s plánovaným 
uvedením do provozu v roce 2013. V červnu roku 2013 došlo k odpojení 
od centrálního zásobování tepla a začala se využívat nová plynová kotelna 
s kondenzačními kotli.
Tak jako u většiny panelových domů v Řepích, byla původním zdrojem tepla 
vzdálená bloková plynová kotelna, jejíž staří je asi 25 let. Teplo bylo dodá-
váno nedostatečně izolovanými tepelnými rozvody do výměníkové stani-
ce, která byla již zastaralá a to fyzicky i morálně. Účinnost takovéto výroby 
a distribuce tepla se ztrátami ve vedení byla výrazně nižší, než je v novém 
řešení s využitím kondenzačních kotlů.
návratnost investice do kotelny v domě Španielova 1270 – 1276 vychází 
z výpočtu roční spotřeby tepla, ekonomických veličin nákladů a výnosů 
investice a odhadu úrokové míry a inflace pro potřeby diskontování. Po-
řizovací cena plynové kotelny byla 2 488 034 kč včetně DPh. Vypočtená 
návratnost investice činí 1 rok, 8 měsíců a 5 dnů. Důležitý faktor, který má 
vliv na návratnost plynové kotelny je celková roční spotřeba tepla domu 
4154 GJ. Tato hodnota vychází z energetického auditu. Pokud by se vychá-
zelo ze změřené celkové spotřeby tepla z minulých let, která se pohybovala 
mezi 2500 až 3000 GJ za rok, byla by návratnost přibližně o 1 až 1,5 roku 
delší.

Roční náklady na vlastní výrobu tepla

Roční náklady na plyn (4154 GJ) 1 237 892 kč

Roční náklady na elektřinu 39 560 kč

Roční náklady na obsluhu 72 000 kč

Roční náklady na připojení k internetu 6 108 kč

Roční náklady na servis a revize 53 104 kč

Roční odpisy investice 248 803 kč

Celkové roční náklady 1 657 467 kč

Cena za 1 GJ tepla 399 kč

návratnost investice lze stanovit i jiným postupem, např. z výše uvedených 
cen v tabulce, z kterých vyplývá, že z úspory 306 kč na 1 GJ (oproti ce-
ně Pražské teplárenské a.s.) lze zjednodušeně stanovit, že při započte-
ní ročních odpisů bude investice do kotelny navrácena po spotřebování 
8 131 GJ, k čemuž dojde za 1 rok, 11 měsíců a 15 dnů.
Výše uvedené údaje a hodnoty čerpají z diplomové práce vyhodnocující 
investici do zmíněné domovní kotelny diplomanta, dnes již Ing. Dalibora 
Stejskala, zpracované pod odborným vedením prof. Ing. Radomíra Adamo-
vského, DrSc. z Technické fakulty čZU.

Mgr. Bořek Černovský,
zástupce starostky

Investice 
do vlastní 
kotelny 
se vyplatila

Foto: -ras-

Koukají na nás správně?
Stejně jako v letech minulých, tak i letos, se městská část Praha 17 rozhod-
la podpořit projekt s názvem „koukají na nás správně?“ Jedná se o scree-
ningové vyšetření zraku dětí v mateřských školách. městská část poskytla 
na toto vyšetření, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami, částku 
100 kč na jedno dítě, rodiče pak dopláceli 50 kč.
Jak vyšetření probíhalo, si v mateřské škole Duha prohlédla i starostka 
mgr. Jitka Synková. Vyšetření probíhalo přímo ve školce a tento fakt je 
jistě velkou výhodou celého projektu – děti ho tedy absolvují společně 
se svojí učitelkou ve známém prostředí. na druhou stranu to samozřejmě 
ušetří i čas rodičům, kteří nemusí s dětmi docházet do zdravotnického za-
řízení během své pracovní doby.
Toto odborné vyšetření videokamerou dokáže odhalit jak dioptrické vady 
(jako jsou krátkozrakost či dalekozrakost), tak i astigmatismus nebo šil-
hání. Při prohlídce je možné zachytit i vady mnohdy nenápadné a skryté.

-ras-

V sobotu 21. června hostily prostory kulturáčku na Bílé hoře akci vel-
mi netradiční. konalo se tu setkání vskutku sladké – tedy mezinárodní 
burza sběratelů baleného cukru. Podrobnosti o tomto unikátním ko-
níčku mi přiblížil hlavní organizátor celé akce – Jaroslav kolín s man-
želkou, kteří se své zálibě věnují již od roku 1992. Tehdy na dovolené 
ve Španělsku objevili zajímavé cukry s motivy hlavolamů, které se sta-
ly základem jejich sbírky, která dnes čítá již přes 85 000 cukrů.
klub sběratelů baleného cukru působí v čechách od roku 2000, nej-
dříve jako občanské sdružení, nyní jako spolek, který vydává i vlast-
ní časopis s trefným názvem „Cukřenka“. každoročně pořádá mezi-
národní burzu, ta se koná pokaždé na jiném místě české republiky 
a bývá spojena i se společnou vycházkou v daném místě. „ke každému 
místu se nechávají vyrobit pamětní série cukrů, které jsou zdobeny 
obrázky z místa konání“, vysvětlil Jaroslav kolín. V kulturáčku se ten-
tokrát sešlo asi 85 vystavovatelů nejen z české republiky a Slovenska, 
ale také maďarska, Polska, německa, holandska či Itálie.
A jak burza probíhá? „Co nabízím k výměně, položím na stůl. Obejdu 
stolky ostatních vystavovatelů a naopak, co se mi líbí, to si vezmu. 
Doma to přeberu a co mám dvakrát, vezmu na další burzu“, objasnil 
mi opět Jaroslav kolín. 
Při sbírání cukrů se prý dozvíte spoustu zajímavostí o cizích zemích, 
cukrovarech nebo se naučíte nová slova z cizích jazyků… nezkusíte 
to také?

-ras- 

Sladké sběratelství 
v Kulturáčku



Foto: -ras-
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Řepy mají novou včelnici
Dne 16. června byla starostkou městské části Praha 17 mgr. Jitkou Synko-
vou a mentorem akce Augustinem Uváčikem, Dis., slavnostně přestřižena 
páska včelnice pro včelařský kroužek „Řepské včelky“. Tento kroužek fun-
guje sice krátce, ale děti, které jej navštěvují, jsou skutečně „zapálenými 
chovateli včel“ a je vidět, jak je jejich nová záliba těší.
Včelnice se nachází na střeše veterinární kliniky Jaggy, a.s., Reinero-
va 1712/9. Tímto ještě dodatečně děkujeme za zapůjčení střechy kliniky 
a také za velmi vstřícný přístup k tomuto netradičnímu dětskému koníčku, 
který ukáže dětem jinou možnost trávení volného času. 

-mish-

Foto: -mish-

Řepský fotbal oslavil 
devadesátiny
V sobotu dne 21. června se na našem hřišti konala oslava výro-
čí „90 let od založení klubu“. Celý den se moc povedl a doufám, že 
si ho všichni přítomní užili. nyní bychom rádi touto cestou zpětně 
poděkovali za spoluúčast a za materiální nebo finanční pomoc při 
zajištění a konání oslav a to – městské části Praha 17, pánům Janu 
mazochovi a Pavlu Strouhalovi, společnostem maturus, o.p.s, matto-
ni, Speed Cars, Prima, Albert, klokočka autosalón, Školka Želvička, 
Grafixon, Bidvest. 
Za zmínku určitě stojí, že za dlouholetou aktivní činnost v klubu byli 
z rukou starostky Jitky Synkové oceněni Jiří Žák, Václav Lojín, milan 
Rosenbaum, Petr nebeský, Jiří Orság a Jiří kundelásek. Všem děkuje-
me, že náš klub funguje až do dnešní doby.

Jiří Kočovský
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Místní organizace ČSSD PRAHA 17 – Řepy

Měníme Řepy k lepšímu!
Kandidát na starostu Martin Vaic 
Vás srdečně zve na „KONCERT V SOKOLOVNĚ“

1. 10.  2014 od 18:30 hodin 
v Sokolovně Řepy, Na Chobotě 125/2b, Praha 6-Řepy 

Vystoupí:
Guglielmo Callegari – tenor, 
Pražské smyčcové trio 
– Sang – A Kim, Pavel Kirs, David Schill
Na koncertu zazní díla G. Verdiho, G. Pucciniho, 
slavné Neapolitánské písně a další.

Vstup zdarma. 
Těšíme se na shledanou a přejeme krásný zážitek.

www.cssd.cz

CSSD REPY.indd   1 8/20/2014   7:19:45 PM

Hnutí LEPŠÍ ŘEPY a PRO PRAHU zvou nejen rodiče 
s dětmi na podzimní společenské zábavné odpoledne.

Akce se uskuteční 2. října od 16 hodin na travnaté ploše 
před radnicí v Žalanského ulici.

Vstup na akci je zdarma.

Den pro Řepy

  Program: 

 • opékání buřtů (buřty zdarma)

 • živý JUKEBOX

 • zpívající kytarista a imitáror Honza Roušar 
    a zpívající pianista Václav Tobrman vám zahrají, 
    co si budete přát

 • exhibice bojových sportů

 • představení řepského Sokola

 • ukázky práce Mateřského centra Řepík

 • skákací hrad pro děti

 • aktivity pro seniory

inzerat_90x135mm_01.indd   1 14.8.2014   15:11:16

Víme, co chceme

SPOLEČENSKÝ 
VEČER S TOP 09
Přijďte si zatančit při živé hudbě či 
posedět u dobrého piva nebo vína
a popovídat si s kandidáty TOP 09
do zastupitelstva Prahy 17
a zastupitelstva hl. m. Prahy.

3.10.2014 od 19:00    
v řepské sokolovně

www.VracimeVamPrahu.cz
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Nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo-
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

✗	  baterie, akumulátory, nádoby od sprejů
✗	  mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
✗	  ředidla a barvy, kyseliny a hydroxidy
✗	  léky a teploměry, lepidla a pryskyřice
✗	  detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie
✗	  zářivky a výbojky, pesticidy

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba 
určená pro občany Prahy. Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozové-
ho vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Ob-
sluha si zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala. Služba 
mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech měst-
ských částí, bez ohledu na to, v jaké mč právě sběr probíhá. 

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

11. 9. (čtvrtek)

•  ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu) 15.00 – 15.20
•  křižovatka ul. Severýnova – kolínova 15.30 – 15.50
•  křižovatka ul. Žalanského – ke kaménce 16.00 – 16.20
•  ul. čistovická (parkoviště proti autosalonu OPEL) 16.30 – 16.50
•  křižovatka ul. Opuková – Boršovská 17.00 – 17.20
•  křižovatka ul. Třanovského – čistovická 17.30 – 17.50
•  křižovatka ul. ke kulturnímu domu – Opuková 18.00 – 18.20
•  křižovatka ul. k motolu – čistovická18.30 – 18.50

Mobilní sběrný dvůr v Řepích
mobilní sběrný dvůr (dále jen mSD) funguje jako dočasné stanoviště 
sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů na zpevněné ploše 
urče né pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadu od osob s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy. 
Svozová společnost povede evidenci občanů, kteří zde odloží odpad – 
jméno a příjmení, adresa, složka komunálního odpadu, množství.
V mSD lze zdarma odložit – objemný odpad, dřevěný odpad, odpad 
ze zeleně a kovy.

Termín a místo přistavení MSD
27. 9. 2014 (sobota) od 8 do 14 hod.:  
                        – křižovatka ulic ke kulturnímu domu x U Boroviček

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

NVelkoobjemové 
kontejnery v září
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracov-
ní dny ve středu, čtvrtek, pátek v odpoledních hodinách od 14 
do 18 hod, v sobotu a neděli od 12 do 16 hod.

Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordi-
novat ukládání odpadů. VOk nebudou na stanovišti zůstávat přes noc.
VOk jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.
•  parkoviště Drahoňovského  3. 9., 4. 9., 5. 9., 6. 9.
•  parkoviště hofbauerova x Žufanova  17. 9., 18. 9., 19. 9.

Co lze odložit do VOK
VOk jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je 
např. nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, 
podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.

Co nelze odložit do VOK
✗			směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné 

nádoby (popelnice, kontejneru) 

✗			nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie 
a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky) 

✗			odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)

✗			elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, 
přehrávače, telefony apod.)

✗			stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými 
subjekty!!!

Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit v nejbližších sběrných dvorech:

•  Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 284 098 906;

•  Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova (u křižovatky s Radlickou), 
tel.: 251 612 343.

Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod., 
sobota: 8.30 – 15.00 hodin.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Deratizace v Řepích
magistrát hl. m. Prahy letos opět zajišťuje cyklickou deratizaci v ob-
jektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, dále v přilehlých 
prostorách i v kanalizační síti. Deratizace bude prováděna odbornými 
firmami a pod kontrolou hygienické stanice hl. m. Prahy.

harmonogram deratizačních prací může být dále upravován, např. po-
dle klimatických podmínek.

Harmonogram pro podzim                  2. – 9. září 2014

Socháňova, makovského, Žalanského, Slánská, čistovická, 
karlovarská. -red-

Kam s bioodpadem
Stanoviště BIOVOK:

•  Parkoviště ul. hofbauerova x Žufanova – 7. 9. (ne) 13 – 16 hod.
•  křižovatka ul. k Trninám x Laudova – 21. 9. (ne) 9 – 12 hod.
Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, 
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky 
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), 
jedlé oleje, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, biologicky nerozložitelné 
odpady apod. Biovoky jsou financovány z prostředků magistrátu hl. m. Prahy.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy



1. 9. 2014 
2x parkoviště – na moklině (Blok P1)

2. 9. 2014 
parkoviště – Žufanova (jih), parkoviště – 
Žufanova (západ), parkoviště – hofbauerova 
(sever) (Blok P2)

3. 9. 2014 
3x parkoviště – Galandova, 2x parkoviště – 
Galandova, parkoviště – makovského (Blok P3)

4. 9. 2014   
parkoviště – Drahoňovského (jih), parkoviště 
– Drahoňovského (sever) (Blok P4) 

5. 9. 2014  
parkoviště – Jiránkova (sever), parkoviště – 
Jiránkova (jih), Jiránkova (Blok P5)

8. 9. 2014 
Šimonova, Reinerova + parkoviště,  
Šimonova (Blok P6)

5. 9. 2014 
2x parkoviště – Bazovského (Blok P7)

9. 9. 2014 
nevanova – více parkovišť (Blok P8)

10. 9. 2014 
parkoviště – Šímova (východ), parkoviště 
– Šímova, parkoviště – Šímova (západ) 
(Blok P9)

11. 9. 2014 
Bazovského v úseku makovského – Slánská 
včetně středu, Bendova, hofbauerova, 
Španielova, Žufanova (Blok 1)

12. 9. 2014 
Galandova, makovského v úseku Skuteckého 
– na Chobotě – obě strany (Blok 2)

15. 9. 2014 
Drahoňovského, Socháňova, Vondroušova 
(Blok 3)

16. 9. 2014 
Laudova, nevanova, Skuteckého včetně 
zálivů, Zrzavého (Blok 4) 

17. 9. 2014 
Brunnerova, k Trninám, na Fialce I, 
na Fialce II, Šímova v úseku (makovského – 
mrkvičkova) (Blok 5) 
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Změny ve sběru 
nápojových 
plechovek 
Pilotní projekt na sběr a svoz nápojo-
vých plechovek byl k 30. 6. 2014 ukon-
čen. Celkem se podařilo od 1. 5. 2013 
do 30. 6. 2014 na 53 stanovištích rozmís-
těných v mč Praha 1, Praha 4, Praha 17 
a Praha klánovice vysbírat 1962,5 kg ná-
pojových plechovek a 599,5 kg ostatních 
kovových obalů. 
Díky poměrně překvapivým výsledkům 
a pozitivním ohlasům z řad veřejnosti byl 
navazující pilotní projekt nově rozšířen 
o všechny kovové obaly (tj. do šedých ná-
dob je možné odkládat nápojové plechov-
ky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, 
tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů 
atd.) naopak 
do těchto nádob 
nepatří stlačené 
kovové nádoby 
od kosmetiky 
a jiných sprejů, 
kovové obaly 
od barev, benzí-
nu, motorových 
olejů atd. 

Harmonogram čištění komunikací 
podzim 2014

Letní novinky nejen pro pěší
Zatímco si většina z nás užívala prázdnin a zasloužené dovolené, v Řepích se pilně pracovalo. Je připraveno několik novinek, které potěší cyklisty i pěší. 
Zlepšení a opravy komunikací nám představil místostarosta Martin Marek, který měl realizaci na starosti.

Opravené schodiště a nový chodník v ulici Mrkvičkova zcela jistě ocení každý, kdo se chce dostat 
pohodlně k lesoparku, kde je mimo jiné veřejné ohniště či venkovní fitness. Díky novým lyžinám 
není problém cestu zdolat i s kočárkem.

(foto Martin Marek)

Čištění bude probíhat v čase od 8 do 15 hod., bude vyznačeno dopravními značkami B28 s pod-
tabulkou E13 – s vyznačením „platí pro parkovací zálivy“ a času. Toto značení bude umístěno 
na těchto komunikacích minimálně týden předem. Zákaz zastavení platí i pro parkovací zálivy.

Informace o čištění komunikací, včetně situačních plánků, jsou též uveřejněny na webových 
stránkách Úřadu městské části a na Úřední desce. 

Dlouho očekávané propojení cyklostezky 
Řepy – Hostivice je dokončeno a plně 
využíváno cyklisty.

(foto Martin Marek)
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Proč jste si za své životní povolání vybral 
zrovna medicínu?
Já si ji vlastně nevybral… Pocházím ze šesti dětí, 
rodiče se rozvedli a vychovávala nás jenom ma-
minka. Všichni jsme byli poměrně chytří, všichni 
jsme studovali, já byl nejmladší.
V mládí jsem hodně sportoval a chtěl jsem tedy 
jít studovat Fakultu tělovýchovy a sportu nebo 
rehabilitaci. Ale maminka tak nějak rozhodla, že 
bych měl jít na medicínu a bylo vyřešeno. Říkala  
–  doktor je dobrý povolání  –  a měla pravdu.
I když jeden z mých sourozenců již byl vystudo-
vaný lékař a já viděl, jak hrozně moc se učí, tak 
jsem měl v té době velké obavy a vlastně takový 
život ani nechtěl. 

Proč u vás zvítězila kardiologie?
Původně jsem měl v plánu ortopedii nebo něco 
podobného. Zkrátka, abych měl na stole „rozbi-
té lidi“ a mohl jim pomoci. Rozhodně mým snem 
nebylo podávat tabletku a potom další a jen 
koukat na pacienta co se stane… Pak zjistíte, že 
sestry zapomněly tabletky dávat a můžete začít 
znova (směje se).

Ale jako medik jsem byl na brigádě na koronár-
ní jednotce, tam se mi moc líbilo a začalo mě to 
bavit. Potkal jsem zde zajímavé doktory, kteří se 
stali mými vzory. A vlastně jsem pochopil, že po-
moci pacientovi s infarktem je stejně dobré, ne-li 
lepší, jako ta ortopedie nebo traumatologie.

Myslíte, že se kardiologie u nás hodně 
změnila za dobu, co se jí věnujete?
V devadesátých letech kardiologie v naší repub-
lice byla velmi bídná, a tak generace mladých 
lékařů měla možnost se k tomu dostat. Bylo 
to v době, kdy se obor intervenční kardiologie 
velmi rozmohl a zmnohonásobil počty výkonů. 
V roce 1992 se koronárních intervencí v teh-
dejším československu dělalo asi 660 ročně 
na 15 milionů obyvatel a najednou v roce 2005 
jsme jich dělali 23 000 na 10 milionů obyvatel. 
Šest set jsem jich třeba dělal sám za rok.
musím říct, že moje generace hodně tento obor 
pozvedla nebo spíš měla šanci obor pozvednout

Jaké jsou nejčastější výkony, které 
provádíte?
nejčastějším výkonem jsou právě ty koronární 
intervence. Tepny v těle se u člověka postupně 
zanáší aterosklerózou. když se to zúží moc, tak 
je při zátěži srdce málo zásobováno kyslíkem, 
pokud se to úplně uzavře, tak pacient dostane 
infarkt. my to tedy zprůchodňujeme pomocí 
našich „trubiček a drátků“. Zákrok se provádí 

Mnohdy stojím na hraně bytí a nebytí
Denně zachraňuje životy všem pacientům, které zradilo jejich srdce. Unikátní výkony a jedinečnost této lékařské 
profese mi představil přednosta Kardiologické kliniky 2. lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní nemocnice Motol 
Prof. MUDr. Josef Veselka CSc. 

prof. MUDr. Josef Veselka CSc., 
(1965)
•  Primář komplexního kardiocentra pro 

dospělé pacienty a přednosta kardiologické 
kliniky 2. lékařské fakulty University karlovy 
a Fakultní nemocnice motol.

•  Zabývá se především problematikou 
intervenční kardiologie, hypertrofické 
kardiomyopatie a zobrazovacími 
metodami v kardiologii.

•  Autorem přibližně 300 odborných 
publikací (více než 100 v zahraničí), 
180 abstraktů, čtyř monografií a jedné 
učebnice kardiologie.

•  Ženatý, tři dcery.
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vpichem do nějaké velké tepny – stehenní ne-
bo radiální na ruce. Pomocí trubiček, kterým 
se říká katetry, se dostaneme k srdci a můžeme 
pacientovi pomoci. Po celou dobu zákroku ho 
sledujeme pomocí rentgenu. Operace se prová-
dí za plného vědomí pacienta, jen při lokálním 
znecitlivění.

V roce 2011 jste provedl velmi 
ojedinělý hybridní výkon ve spolupráci 
s kardiochirurgy…
Jednalo se o unikátní zákrok v rámci české re-
publiky – je nutné však přiznat, že v té době 
proběhlo už několik desítek podobných operací 
ve světě. 
U lidí ve vyšším věku může docházet ke zhorše-
ní činnosti srdečních chlopní, protože se tam 
usazuje vápník a chlopeň je pak málo pohyblivá. 
normální člověk má rozevřenou chlopeň o veli-
kosti cca tři centimetry čtvereční, u postiženého 
pacienta se chlopeň dostane pod jeden centi-
metr čtvereční, přestává se otevírat a je to velká 
překážka k tomu, aby srdce bylo schopné vy-
pumpovat správně krev do aorty. Jedna z mož-
ností pak je, že kardiochirurg rozřízne hrudník 
a zastaví srdce. krev se pouští do přístroje, kde 
se okysličí a pumpou se zase vrací do těla. Lékař 
rozřízne aortu, vyřízne špatnou chlopeň a našije 
tam novou. Je to velmi těžká operace, ale dnes 
se již dělá celkem rutinně. náhradu chlopně je 
však možné provádět i protažením přes tepnu – 
pokud to dovolí pacientův stav.
Tento hybridní výkon ve spolupráci s chirurgy se 
provádí právě u pacientů, kteří nemají v pořád-
ku cesty k srdci a ucpává se jim i pánevní řečiště 
a my bychom nemohli použít metodu protažení 
přes tepnu. Chirurg provede řez o velikosti při-
bližně 10 cm, odhalí aortu a my tady přímo přes 
aortu zavedeme chlopeň.

Provádíte i další unikátní operace?
Jsou některé výkony, které jsou opravdu ojedi-
nělé. Jsou to různé intervence pro onemocnění, 
které se jmenuje hypertrofická kardiomyopatie, 
na které jsem se zaměřil během posledních pat-
nácti let. Jedná se o nemocnění, u něhož je u pa-
cienta vrozeně nebo z nějakého důvodu zesílena 
přepážka mezi levou a pravou komorou a tím 
brání výtoku krve do aorty. V těchto případech 
používám metodu alkoholové septální ablace, 
kdy najdu větvičku věnčité tepny a vstříknu tam 
jeden mililitr devadesáti šesti procentního al-
koholu a tím to spálím na definovaném místě, 
na kterém chci. Tím vznikne jizva a zmizí zesílení 
bránící průtoku krve. V použití této metody jsem 
známý i za hranicemi naší země. 

Pociťujete vy sám jedinečnost své práce? 
Zachraňujete mnoha lidem život a provádíte 
pro laika naprosto nepředstavitelné výkony…
Občas si uvědomuji, že vlastně stojím nad pa-
cientem, povídám si s ním, dívám se na obrazov-

ku s pocitem, že je to jen počítačová hra. Ale pak 
si uvědomím, že pracuji v jeho srdci. Ten pocit 
je ohromující. Je to nesmírně vzrušující a člověk 
se cítí nádherně, když se vše povede. čím je člo-
věk starší a zkušenější, tím se dokáže v mnoha 
situacích chovat profesionálněji. na sále musím 
myslet jen na to, že dělám svoji práci a musím ji 
udělat dobře. 

Jste takový kliďas i v civilním životě?
Flegmatik nejsem v žádném případě. Velmi 
 trpím, když vidím, že někdo nedělá svou práci 
dobře. Občas se tedy v běžném životě rozčílím. 
To pak třeba nějakému řemeslníkovi řeknu – 
„Dovedete si představit, že bych pracoval jako 
vy?! Víte, kolik bych udělal mrtvol?!“

Pracujete i s dlouze resuscitovanými 
pacienty – tito lidé vlastně přežili svou 
smrt…
U resuscitovaných pacientů používáme metodu 
hypotermie. Pokud ten člověk byl resuscitován 
dlouho, tak se ochladí na teplotu 32 stupňů asi 
na 24 hodin a pak se zase ohřeje. Tito lidé tak 
mají lepší přežívání i přežívání s mentálními 
funkcemi. I když příčinu, proč to takhle funguje, 
vlastně neznáme. 
někdy je život zkrátka neuvěřitelný – stojíte úpl-
ně na hraně. Je to jakoby vás na dálnici minul 
ohromný kamion a jen vám lehce zavadil o nos 
– a takhle to vlastně v té naší práci někdy je. Pa-
cienti zkrátka musí mít štěstí. někdy si říkám, že 
na přežití bych vsadil jen jedno promile a ono to 
klapne, protože se sejde komplex faktorů, které 
zkrátka zahrají v jeho prospěch. Jindy si zase ří-
káte, že všechno je v pořádku a za chvilku je ten 
člověk mrtvý. Zkrátka neuvěřitelné okolnosti 
bytí a nebytí…

Byl jste členem lékařského konsilia Václava 
Havla. Jaká je vaše vzpomínka na pana 
presidenta?
Ohromně si vážím toho, že jsem do jeho osudu 
mohl trochu zasáhnout, i když jen minimálně 
a na krátkou chvíli. Věřím tomu, že na havla bu-
dou děti našich dětí vzpomínat stejně, jako my 
na masaryka.
Byl to extrémně trpělivý pacient. Já jsem se 
s ním setkal ve chvíli, kdy jeho fyzická stránka 
vůbec neodpovídala té stránce duševní. Jeho fy-
zická schránka byla ve velmi špatném stavu, ale 
po stránce duševní to byl vitální, chytrý chlapík 
se zájmem o své okolí. Tělo mu bohužel vypoví-
dalo službu.

Máte tři dcery. Půjdou ve vašich šlépějích?
nejmladší je šest a ta půjde teď do školy. Pro-
střední markéta loni získala stříbrnou medaili 
na mistrovství Evropy v basketu, obě starší dcery 
studují gymnasium. Ta nejstarší hrála volejbal 
za Sk Španielka. A vypadá to, že se bude hlásit 
na medicínu. manželka je také lékařka, tak třeba 

budeme mít následovnici. Asi by nám to udělalo 
radost.

Máte při své náročné práci čas na nějaké 
záliby?
V červenci jsem měl dovolenou a jel dělat dokto-
ra na mistrovství Evropy basketbalistek do osm-
nácti let. Je to taková moje kompenzace a uvol-
nění proti dění v nemocnici i na fakultě. Tady 
jsem profesor v kravatě, tam jsem týmový doktor 
a nosím tepláky. A v realizačním týmu jsou samí 
muži, tak si i trochu odpočinu od ženské přesily 
doma.
Jsem také předseda správní rady Fondu na pod-
poru vědy. Ten jsme založili asi před čtyřmi lety 
s karlem Janečkem – to je trochu extravagantní 
boháč a génius. nelíbilo se nám, jaké jsou hod-
noty dnešní společnosti a kdo je představován 
jako celebrita. Dnes si otevřete internet a hned 
se dozvíte, kde se opila Agáta hanychová, čtou 
to i naše děti… my se snažíme ukazovat lidi, 
kteří jsou v běžném životě neviditelní, ale při-
tom vybíráme ty nejlepší z nejlepších. nadace 
se snaží zviditelňovat úspěšné vědce. myslím, 
že pokud je někdo z české republiky globálně 
uznáván jako kapacita, tak toho bychom si měli 
nesmírně vážit. Proniknout na poli vědy ve světě 
je totiž velmi těžké, zejména pokud člověk pub-
likuje z našich universit. 
Realizujeme i různé granty, tak třeba člověk 
může získat milion korun na dva nebo tři roky 
na výzkum v různých oblastech.
Jednak jsem předsedou správní rady, jednak 
šéfuju sekci medicíny, mimo to jsme zaměřeni 
i na další obory jako jsou matematika, fyzi-
ka, chemie, společenské vědy. kromě grantů 
udělujeme i ceny – jednak mladým do čtyřiceti 
let, jednak těm zasloužilým „za přínos světové 
vědě“. 
Fond se dnes jmenuje neuron (původně Fond 
karla Janečka na podporu vědy a výzkumu) 
a máme už čtyři mecenáše, které to jistě zvidi-
telňuje a dělá radost, že mohou svými penězi 
pomoci. mě zase těší, že jsem členem projektu, 
o kterém si myslím, že má smysl a propaguje 
správnou věc. Pracuji zde na projektu, ve kterém 
jsou hvězdy české vědy, třeba prof. hobza, což je 
nejcitovanější současný český vědec žijící v naší 
zemi.

Na závěr se zeptám – jak dlouho žijete 
v Řepích a jak se vám tu líbí?
V Řepích bydlím už dvanáct let a jsem tady velmi 
spokojen. Je to bezpečná čtvrť, mám to kousek 
do hvězdy či na Ladronku, kde moc rád běhám. 
Jen mě trochu mrzí, že tu nejsou slušné restau-
race. mohu jít sice do klasické hospody, ale chybí 
mi tu podnik, kam bych mohl třeba vzít kolegu 
na pracovní večeři.

Děkuji za rozhovor. 
Radka Sálusová
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Socháňova 1221, Řepy • Tel.: 235 314 141, 775 591 700

plán Klubu 17 září 2014 
Téma měsíce: „A zase ta škola“

 2. září – míčové hry 
na zahradě

 3. září – kdo byl genpor. 
Fr. Peřina

 5. září – Výroba ozdobných 
špendlíků

 9. září – Vyrob si své mýdlo
10. září – Promítání filmu  
12. září – Výroba ozdobných 

špendlíků (lakování)
16. září – Vyprávění zážitků 

z prázdnin
17. září – Jaké jsou školy 

v našem okolí, kam 
chodím, co se mi tam líbí

19. září – hrajeme  
„Partičku“

23. září – Připravujeme se 
na narozeniny klubu 17

24. září – Slavíme 7. narozeniny Klubu 17 – Zveme vás na den plný 
soutěží a her. „Den otevřených dveří“.   
     naši hosté: Valérie Zawadská – patronka k17 
     honza Roušar – moderátor narozenin k17

26. září – náramky přátelství
30. září – Turnaje všeho možného

CHCETE-LI SE DOZVĚDĚT KOMU A PROČ UVĚŘILI KŘESŤANÉ, 
ŽIJÍCÍ V ŘEPÍCH MEZI NÁMI A CO Z TOHO MAJÍ, PŘIJMĚTE 

POZVÁNÍ na

          KURZ ALFA,

který už podesáté pořádá Farnost sv. Martina a sestry boromejky. 
Podzimní kurz začne ve středu 24. 9. 2014 úvodní večeří a bude pokračovat 
každou středu do 9. 12. 2014 vždy od 19.00 – 21.15 hod. v jídelně DCB, 
K Šancím 50.

Jak večery probíhají?
Po lehké večeři krátká přednáška na téma večera a po ní 
volná diskuse v menších skupinkách, kdy všechny dotazy 
jsou dovolené ☺
Účast je bezplatná a nezávazná.
Bližší informace a přihlášky na tel. 603 301 428 nebo 
mailem na marie.svatosova@seznam.cz.

www.kurzyalfa.cz, www.farnostrepy.estranky.cz

 
  

CHCETE-LI SE DOZVĚDĚT KOMU A PROČ UVĚŘILI KŘESŤANÉ, ŽIJÍCÍ 
V ŘEPÍCH MEZI NÁMI A CO Z TOHO MAJÍ, PŘIJMĚTE POZVÁNÍ na 

 

KURZ ALFA, 
 

který už podeváté pořádá Farnost sv. Martina a sestry boromejky.  
Podzimní kurz začal 25.9. úvodní večeří a pokračuje každou středu  
od 2.10. do 4.12.  v 19,00 – 21,15 hod. v jídelně DCB, K Šancím 50. 
 
Jak večery probíhají? 
Po lehké večeři krátká přednáška na téma večera a po ní volná diskuze  
v menších skupinkách, kdy všechny dotazy jsou dovolené J 
 
Účast je bezplatná a nezávazná. 
 
Bližší informace a přihlášky na tel. 603301428 nebo mailem  
na marie.svatosova@seznam.cz. 
 

www.kurzyalfa.cz, www.farnostrepy.estranky.cz 

 

programy pro řepské seniory

Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Jana Tvrdková.
Program v září: 2. 9. Volný program, 9. 9. Vol-
ný program, 16. 9. Beseda s Jaroslavem háj-
kem na téma „Řepy kolem nás“, 23. 9. Volný 
program, 30. 9. Volný program.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
každou středu, vždy od 9 do 11 hodin  

v kC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program v září: 3. 9. První sezení v kC Průhon, 
beseda s Václavem krásou (PnRZP), 10. 9. Be-
seda s místostarostou martinem markem, 
17. 9. Volný program, 24. 9. Volný program. 

Klub Gemini 
(zdravotně znevýhodnění)
každé pondělí, vždy od 13.30 do 15.30 ho-
din, nízkoprahové zařízení klub 17, Socháňo-
va 1221, Praha 17.  
klub vede Petra Szarová. 
Program v září: 1. 9. Pletení, vyšívání, háčko-
vání. Pochlubte se svými výrobky z prázdnin, 
8. 9. Anděl 100 x jinak, 15. 9. Výroba majáků, 
22. 9. Ponožky – základy pletení, 29. 9. Drha-
né náramky. 

Klub aktivního stáří (KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin,  

kulturáček na Bílé hoře, ke kulturnímu 
domu 14, Praha 17. 
klub vede marie klosová.
Program v září: 1. 9. navštívit nás přijde 
m. čermáková a PhDr. J. kadlec, 8. 9. Oslava 
jubilantů – k poslechu zahraje p. kotas, 15. 9. 
Volný program, 22. 9. Trénink paměti s R. koš-
tělovou, 29. 9. Oslava jubilantů – k poslechu 
zahraje p. kotas.

kluby provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pracovnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121 při osobním 
jednání nebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7 do 15.30 hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Centrum sociálně zdravotních služeb přijímá 
uchazeče do kurzu výuky práce na pC pro seniory

kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Výuka probíhá jednou za 14 dní 
v úterý v odpoledních hodinách. každý účastník pracuje sám u počítače.
Díky finanční podpoře mč Praha 17 je kurz zcela zdarma. Podmínkou zařa-
zení do kurzu je trvalé bydliště v Praze 17 a věk od 60 let.
Zájemci se mohou hlásit osobně v recepci v Bendově ulici 1121 nebo tele-
fonicky na čísle 235 314 141 či 777 575 117 od 15. 9. 2014 v pracovní době 
od 7.00 do 15.30 hodin. neváhejte, počet míst je omezen!

PhDr. Jindřich Kadlec,
ředitel CSZS
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President republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce 
zákonů pod č. 112/2014 Sb, s datem rozeslání dne 20. června 2014 podle 
§ 3, odst. 1, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, v platném znění, konání voleb do Zastupi-
telstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, a to 
na pátek 10. a sobotu 11. října 2014. První den voleb začíná hlasování 
ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování 
v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. 

Pro tyto volby se voličské průkazy nevydávají, neboť to zákon neumož-
ňuje. Volič tedy může volit pouze v sídle okrskové volební komise, která 
územně pokrývá místo jeho trvalého pobytu. 

Voličem je státní občan České republiky a státní občan jiného státu, 
který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, 
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo 
hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo vo-
lit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána 
a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (dále jen „vo-
lič“); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se 
zvláštním postavením (dále jen „územně členěné statutární město“) ane-
bo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je 
v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo 
městské části.
 
V současné době mohou být do dodatku stálého seznamu zapisováni 
na základě vlastní žádosti pouze občané ostatních členských států EU, 
neboť Smlouva o přistoupení české republiky k Evropské unii publikova-
ná pod č. 44/2004 Sb.m.s. má zatím jako jediná charakter mezinárodní 
smlouvy, která splňuje náležitosti stanovené zákonem o volbách do za-
stupitelstev obcí. Ostatními členskými státy EU jsou: Belgie, Bulharsko, 
Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, kypr, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, maďarsko, malta, německo, nizozemsko, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Špa-
nělsko, Švédsko a Velká Británie. Žádnou jinou mezinárodní smlouvou, 
na základě které by byl možný zápis voličů, kteří jsou státními občany 
jiných než členských států EU, do dodatku stálého seznamu, dosud ne-
ní Česká republika vázána.

Podmínky, které musí splnit volič členského státu EU, aby mohl hlaso-
vat ve volbách do zastupitelstev obcí.
 
Volební právo některých cizinců je dáno zákonem č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí v ust. § 4 odst. 1, který stanoví:
 
Volič – cizinec musí být zapsán do dodatku stálého seznamu:
dodatek stálého seznamu vede obecní úřad pouze pro účely voleb do za-
stupitelstev obcí, a to pro voliče, který alespoň druhý den voleb dosáhne 
věku nejméně 18 let, není státním občanem České republiky, ale je státním 

občanem státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlá-
šena ve Sbírce mezinárodních smluv, a dále jestliže je v obci v den voleb 
přihlášen k trvalému pobytu.
Do dodatku stálého seznamu však zapíše obecní úřad tohoto voliče pouze 
na základě jeho vlastní žádosti. Žádost o zápis do dodatku stálého sezna-
mu může volič – občan jiného státu – podat kdykoli do jeho uzavření, ke kte-
rému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16.00 hodin,  tj. 08. 10. 2014. 
Až do uzavření dodatku je rovněž možno provést zápis do dodatku stálého 
seznamu, pokud volič splňuje všechny zákonem o volbách do zastupitelstev 
obcí stanovené podmínky pro tento zápis.
Formu ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku zákon o volbách do za-
stupitelstev obcí neupravuje. Žádost proto může být podána písemně nebo 
osobně a musí z ní být patrno, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku. 
Žadatel musí uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, 
aby obecní úřad mohl z evidence obyvatel ověřit státní občanství a místo 
trvalého pobytu žadatele a následně provést zápis do dodatku. V případě 
osobní žádosti není písemná forma vyžadována, neboť příslušný pracovník 
obecního úřadu o žádosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné 
údaje uvede.

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud volič jiného členského státu 
Evropské Unie nepožádal o zápis do dodatku k seznamu voličů ve výše 
uvedené lhůtě na úřadě, nemůže již tak učinit přímo ve volební míst-
nosti prostřednictvím okrskové volební komise. 

každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může ze 
závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební ko-
mise vyšle k voliči své členy s přenosnou volební schránkou. Volby se bu-
dou konat ve volebních místnostech, adresu příslušné volební místnosti 
a číslo okrsku naleznou voliči v obálce, v níž jim budou domů doručeny 
hlasovací lístky. 

Kontaktní údaje:
pro zápis do dodatku stálého seznamu: tel. 234 683 502 – 
evidence obyvatel pro žádost o přenosnou volební schránku: 
tel. 234 683 502, 234 683 401 pro všeobecné informace: 
tel. 234 683 503

Další informace k těmto volbám jsou k dispozici na webové 
adrese ministerstva vnitra čR:   
http://www.mvcr.cz/clanek/volby

Andrea Pšeničková,
odd. občanských průkazů a evidence obyvatel 

Volby do Zastupitelstva hl. m. prahy 
a Zastupitelstva MČ praha 17

konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Základní informace pro občany Prahy 17
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Starostka městské části Praha 17, mgr. Jitka 
Synková v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, oznamuje dobu 
a místo konání voleb do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy a do Zastupitelstva 
městské části Praha 17, které se budou 
konat ve dnech 10. a 11. října 2014.

Ve volebním okrsku č. 17001
je volební místnost na Úřadě mč Praha 17, 
Žalanského 291/12b, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Boršovská 159, 478, 501, Brunnerova 
990 – 999, Březanova 564 – 569, 
Čistovická 135 – 140, 423, 424, 470 – 475, 
484, 514 – 516, 534, Gallašova 576 – 589, 
591, Hankova 592, 594 – 600, 603, 
604, 667, Hořovského 141 – 152, 476, 
477, 479 – 481, 482, 669, K Trninám 
606 – 617, Kartounářů 442, 483, 508, 509, 
Krolmusova 154 – 158, 160 – 166, 372, 402, 
425, 426, 428, 429, 485 – 497, 500, 510, 512, 
517, 518, 602, 668, Laudova 1384 – 1387, 
Na Fialce II 1613 – 1645, 1658 – 1673, 
1679 – 1697, Opuková 168 – 176, 502 – 507, 
641, 686 – 692, Otlíkovská 571 – 575, 
Selských baterií 153, 167, Skuteckého 
1087 – 1089, 1178, 1379 – 1383, 1387, 1388, 
Slánská 285, 391, 395, 405, 693, 694, 697, 
Součkova 980 – 989, Šedivého 550 – 563, 
U Boroviček 590, 593, 605, 618. 

Ve volebním okrsku č. 17002
je volební místnost v Domově sv. karla 
Boromejského, k Šancím 50
pro voliče s trvalým pobytem:
Augustova 32, 103, 110, 122, 124, 236, 
267, Engelmüllerova 625, Galandova 1656, 
Hekova 99, 108, 111, 112, 114, 
118 – 121, 128, 131, 133, 134, 628, 1715, 
Hofbauerova 626, K Mostku 5, 46, 56, 58, 
63, 66, 67, 76, 79 – 81, 94, 97, 98, 129, 
130, 341, 342, 361, K Šancím 50, 629, 
630, 632, Karlovarská 126, 399, 427, 660, 
814, 1711,1717, 1718, č.e. 1 – 14, 23 – 25, 
27 – 37, 39 – 40, 42 – 46, Ke Kaménce 85, 
86, 88, 93, 96, 265, 266, 280, 364, 394, 
421, 422, 547, 548, 678, Kolínova 45, 127, 
264, 288, 379, 400, 401, 404, 432, 544, 
601, 620, 653, 715, Kristiánova 14 – 16, 
71, 1713, 1719, Makovského 1396, 

Na Chobotě 109, 125, 1343 – 1348, 1391, 
Na Moklině 38, 42, 57, 261, 289, 297- 
299, 537 – 541, 624, 627, 671 – 676, 677, 
679 – 681, Pod Martinem 1646 – 1655, 
Reinerova 700 – 702, 710, 811, 1657, 
1712, Severýnova 9, 24, 33 – 35, 37, 
43, 47, 69, 70, 72, 113, 296, 360, 1675, 
Slánská 269, 1706, U Kaménky 443 – 445, 
549, Žalanského 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 
18, 21 – 23, 25 – 31, 39, 40, 51, 52, 54, 55, 
59, 68, 74, 91, 100, 101, 102, 117, 132, 177, 
178, 201, 202, 231, 235, 262, 263, 268, 
270 – 274, 277 – 279, 281, 287, 290 – 295, 
344 – 346, 382, 420, 535, 536, 543, 631, 
1399, 1612, 1674, 1704.

Ve volebním okrsku č. 17003
je volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
přízemí (společenská místnost)
pro voliče s trvalým pobytem:
Brunnerova 1011, 1012,  
K Trninám 936 – 947, 958 – 968, 
Laudova 1000 – 1010, 1015 – 1017, 
1020 – 1024, Na Fialce I 1500 – 1556,  
Součkova 948 – 957,  
Zívrova 1599 – 1610. 

Ve volebním okrsku č. 17004
je volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1118 – 1120, 
Makovského 1146 – 1148, 1330, 1331 – 1341, 
1342, 1390, 1393, 1394. 

Ve volebním okrsku č. 17005 
je volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1177, 1398, 
Nevanova 1043 – 1055, 1069 – 1079, 
Slánská 1389, Šímova 1056.

Ve volebním okrsku č. 17006
je volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1030, 1031, Nevanova 1028, 1029, 
1032 – 1042, 1057 – 1068.

Ve volebním okrsku č. 17007
je volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:

Laudova 1013, 1014, 1018, 1019, 
1025 – 1027, Skuteckého 1086, 1395, 1705, 
č.e. 49, Zrzavého 1080 – 1085, 1705.

Ve volebním okrsku č. 17008
je volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Mrkvičkova 1091, 1350 – 1377, 
Plzeňská 1125.

Ve volebním okrsku č. 17009
je volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Bazovského 1115 – 1117, Bendova 1121, 
1122, 1123, Španielova 1111, 1124, 
1261 – 1266, 1313 – 1315, 1378, 1701, 
Žufanova 1092 – 1099, 1112, 1113, 1114.

Ve volebním okrsku č. 17010
je volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1228 – 1231, Makovského 
1179, 1349, 1392, Slánská 1678, č. e. 48, 
Šimonova 1100 – 1110. 

Ve volebním okrsku č. 17011
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 810, Jiránkova 1135 – 1138, 
Plzeňská 75, 78, 89, 276, 282, 283, 371, 435, 
1710, Slánská 381, Socháňova 1126 – 1134, 
1139. 

Ve volebním okrsku č. 17012
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 1149, 1192, 1708, 
Plzeňská 1708, 1716, Vondroušova 
1150 – 1169, 1181 – 1188.

Ve volebním okrsku č. 17013
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 1180, Makovského 
1202 – 1206, 1397, 1676, Socháňova 1220, 
Vondroušova 1189 – 1191, 1193 – 1201, 
1207 – 1218.

Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva hlavního města prahy a do Zastupitelstva městské části praha 17
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každému voliči budou dodány nejpozději 
tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech konání voleb může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
Právo volit do Zastupitelstva hlavního města 
Prahy a do Zastupitelstva městské části 
Praha 17 má občan za předpokladu, že jde 
o státního občana české republiky, který 
alespoň v den voleb, a konají-li se volby 
ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku 
nejméně 18 let, je v den voleb přihlášen 
k trvalému pobytu v městské části Praha 17 - 
Řepy, a státní občan jiného státu, který v den 
voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, 
druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, 
a je v den voleb v této přihlášen k trvalému 
pobytu a jemuž právo volit přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je česká republika 
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv, (dále jen „volič“) a je 
zapsán do dodatku stálého seznamu voličů. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
po příchodu do volební místnosti prokáže 
svou totožnost a státní občanství české 
republiky platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem české republiky anebo 
cestovním průkazem (dále jen „cestovní pas“) 
nebo platným občanským průkazem. Volič, 
který je občanem jiného členského státu, 
prokáže po příchodu do volební místnosti svou 
totožnost a občanství jiného členského státu 
a že je na území české republiky přihlášen 
k trvalému pobytu. Voliči, který tak neučiní, 
nebude hlasování umožněno. 
hlasování na volební průkaz není v těchto 
volbách možné.
každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. S voličem, který nemůže sám 
vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení 
nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném pro vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen 

jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a voličem vybraný hlasovací lístek 
za něj vloží do úřední obálky a popřípadě 
i úřední obálku vloží do volební schránky. Volič 
může ze závažných, zejména zdravotních nebo 
rodinných důvodů, požádat úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu stálého volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky. Volby se budou konat 
ve volebních místnostech, adresu příslušné 
volební místnosti a číslo okrsku naleznou 
voliči v obálce, v níž jim budou na adresu 
trvalého pobytu doručeny hlasovací lístky 
do řádně označené poštovní schránky.

Mgr. Jitka Synková,  
starostka Městské části Praha 17

Ve volebním okrsku č. 17014
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Galandova 1232 – 1246,  
Španielova 1254 – 1260.

Ve volebním okrsku č. 17015
je volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1267 – 1293,  
Žufanova 1703, 1714.

Ve volebním okrsku č. 17016
je volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1247 – 1253, 1294 – 1312, 
1316 – 1329.

Ve volebním okrsku č. 17017)
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1140 – 1145, 1219, 1222 – 1227, 
Socháňova 1175,1176, 1221, 
Vondroušova 1170 – 1174.

 Ve volebním okrsku č. 17018
je volební místnost v kulturním domě na Bílé 
hoře, ke kulturnímu domu č. 439/14, přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Čistovická 82, 90, 92, 95, 179 – 181, 
197 – 199, 234, 237 – 247, 249 – 252, 259, 
349, 353 – 356, 363, 367, 374 – 376, 383, 
386, 387, 398, 406, 411, 412, 413, 415, 
446 – 449, 469, 499, 519, 531, 709, 1700, 
1707, č.e. 42, Dobnerova 468, 637, 1611, 
Doubravínova 203 – 219, 300, 308, 329, 
330, 333 – 336, 542, Hořovského 385, 397, 
403, 409, 410, 416, 417, 419, 522 – 527, 

K Motolu 338, Karlovarská 1, 3, 4, 48, 49, 
64, 191 – 196, 200, 227, 301, 326 – 328, 
337, 339, 343, 380, 459, 663, 1677,1698, 
1702, č. e. 47, Ke Kulturnímu domu 230, 
331, 332, 347, 439, 460 – 463, 528 – 530, 
533, 546, Krolmusova 348, 358, 368, 377, 
378, 384, 388, 392, 408, 418, 430, 431, 
433, 441, 464 – 467, 498, 520, 521, 695, 
Na Bělohorské pláni, 182 – 188, 302 – 304, 
323, 340, 414, 450, 451, Opuková 305 – 307, 
314 – 317, 319, 357, 373, 393, 407, 436, 
440, 511, 513, 532, Podkrkonošských tkalců 
438, 453 – 458, 545, 696, Prefátova 359, 
389, Řetězokovářů 83, 84, 104 – 107, 115, 
248, 258, 260, 623, Selských baterií 309, 
311 – 313, 318, 321, 322, 396, 437, 452, 
Slánská 1699, Třanovského 220 – 226, 228, 
229, 232, 233, 310, 320, 324, 325, 570, 619, 
622, U Boroviček 189, 190, 253 – 257, 645, 
648, 649, 650, 1709.

Termíny přistavení: dne 22. 9. 2014 od 14.30 do 17.00 hodin.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., 
zaparkovaném na parkovišti u úřadu MČ Praha 17 – Řepy, Žalanského 291/12b.  
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a.s. a úřadem MČ Praha 17 - Řepy  
nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající 
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy 

kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje např. následující služby: zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu, změny smluvního vztahu, převzetí 
reklamace, výměna, kontrola a zaplombování plynoměru, tiskopisy a informační brožury…
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. 

Bližší informace na tel. číslech 267 175 174  a 267 175 202,   www.ppas.cz

Mobilní obchodní kancelář pražské plynárenské, a.s.



Městská část Praha 17                      realizované projekty v letech 2010–2014

Modernizace škol a školek

Naučná stezka
Ojedinělý projekt, jehož autorem je doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. 
Stezka nabízí sedmnáct zastávek, které vás spolehlivě provedou naší 
městskou částí a představí vám mnoho zajímavého z různých oblastí 
vědění – ať už to je historie, kultura, fauna či flora.
Začíná na konečné tramvají (u vlakového nádraží)  
a končí na Bílé hoře.
Otevřena v září 2013.

Rekonstrukce kulturních zařízení
kompletní rekonstrukcí prošlo kC Průhon i budova Sokolovny.

Sokolovna
Celková investice: 16 374 094 Kč

KC Průhon
Celková investice: 43 070 224 Kč

ZŠ Jana Wericha 
Celková investice: 35 517 697  Kč

ZŠ genpor. Fr Peřiny – Socháňova 
Celková investice: 55 879 827 Kč

ZŠ genpor. Fr Peřiny – Laudova 
Celková investice: 40 459 282 Kč

MŠ Laudova, obj. Brunnerova 
Celková investice: 15 412 222 Kč

MŠ Laudova 
Celková investice: 12 682 552 Kč

MŠ Bendova 
Celková investice: 16 008 721 Kč

MŠ Pastelka 
Celková investice: 7 188 692 Kč

MŠ Socháňova 
Celková investice: 27 361 472 Kč



Městská část Praha 17                      realizované projekty v letech 2010–2014

Centrum sociálně zdravotních služeb

Městský kamerový systém, bezpečnost
Budování městského kamerového systému je jedním z důležitých 
opatření pro zvyšování bezpečnosti občanů a ochrany jejich 
majetku. Stávající systém zahrnuje aktuálně celkem 16 kamerových 
stanovišť. 
Ve volebním období 2010 – 2014 bylo vybudováno 8 nových 
kamerových stanovišť. Rozhodnutím Rmč ze dne 6. 8. 2014 byla 
schválena zakázka na výstavbu 4 stanovišť s předpokladem 
dokončení k 30. 11. 2014. 
Celková investice: 4 708 782,73 Kč

Rekonstrukce hřišť a sportovišť
Probíhala revitalizace dětských hřišť a sportovišť. Součástí je 
i projekt „Zdravé a hravé Řepy II“. Celková investice: 8 938 194 Kč
Řepskou novinkou je vybudování skateparku.  
Celková investice 3 806 000 Kč  
A sportoviště na Fialce. Celková investice: 599 374 Kč

Renovace kontejnerových stání a komunikací
Investice kontejnerová stání: 1 039 301 Kč
Investice chodníky: 8 544 798 Kč / Investice komunikace: 7 000 846 Kč 
Budování nových kontejnerových stání, renovace cest, chodníků... 
Zvýšení počtu parkovacích míst o 134 stání. Investice: 4 813 138 Kč

•  pečovatelská služba
•  sociální poradenství
•  speciální pedagogika 

a logopedie
•  denní centrum pro seniory
•  nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež klub 17
•  kluby seniorů
•  počítačové kurzy pro seniory

•  jazykové kurzy pro seniory
•  plavání a výlety pro seniory
•  domácí zdravotní služba 

a rehabilitace
•  AT poradna a anonymní 

AT linka
•  nové hřiště pro hraní 

pétanque
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1. 9.  – 30. 9. – Z DUŠE NA PAPÍR – výstava 
obrázků moravské malérečky Renaty Juráko-
vé. Refektář, vstup volný.

7. 9. – Trio Sírius (Jiří Skuhra – flétna, Vik-
torie Večerová – viola, Vladimír Sůva – vio-
loncello), na programu skladby J. mysliveč-
ka, T. Giordaniho, J. S. Bacha, J. Pelikána, 
V. hálka, S. Bodorové a dalších.
kostel sv. Rodiny, od 17 hodin, vstupné dob-
rovolné.

14. 9. První vinobraní v klášteře – zábavné 
odpoledne pro celou rodinu, na programu 
hynek Tomm – protagonista ústřední písně 
filmu kameňák 3 se svými hosty, cimbálová 
kapela Jana Dudyho, taneční skupina CARA-
mELkA, moderuje michal Šeda, ochutnávka 
vín, občerstvení, delikatesy, stánky s dárky, 
program pro děti.
Zahrada Domova, od 14 hodin, vstupné dob-
rovolné.

21. 9. Slavné maličkosti v podání Archioni 
Plus pod vedením michala macourka – zaha-
jovací koncert orchestrální řady (na progra-
mu F. Schubert, B. Smetana, m. P. musorgskij, 
A. Dvořák, E. Grieg, n. A. Rimskij-korsakov, 
C. Debussy, V. novák, m. Ravel, S. Prokofjev, 
A. Chačaturjan).
kostel sv. Rodiny, od 17 hodin, vstupné dob-
rovolné

Vstupným na koncerty přispíváte do ve-
řejné sbírky, která probíhá na základě 
povolení Magistrátu hl. města Prahy pod 
č. j. S-MHMP/464339/2013 a byla vyhláše-
na na podporu činnosti a provozu Domova, 
který slouží nemocným seniorům.

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

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

Domov sv. Karla Boromejského 
– program na září 2014

DEN ARCHITEKTURY  - sobota 4.10.2014 

Vydejte se s námi po roce 
opět objevovat Řepy!
Stejně jako loni Vás zveme na procházku po Řepích. Minule jsme 
se věnovali horní části Řep, tentokrát se vydáme do té dolní a 
postupně dojdeme až na Bílou Horu. Opět nabídneme pestrý koktejl 
informací o historii, současnosti i plánovaných záměrech. Určeno 
místním i přespolním! 
Provází architekti Vít Podráský a Michal Volf.

SRAZ: 16.00 na Slánské před poštou - více na www.podrasky.eu



  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00   Praha - Řepy, tel. produkce: 601 324 845, e-mail: info@pruhon.cz
Sokolovna Řepy, Na Chobotě 125/2b, 163 00  Praha - Řepy, tel. produkce: 601 324 849, e-mail: sokolovna@pruhon.cz

Další informace o programu 
na www.pruhon.cz, twitteru 
a facebooku.

Den otevřených 
dveří KC Průhon 

PROGRAM ZÁŘÍ 2014 

Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Kulturního centra 
Průhon. Čtení pro děti a dospělé, focení v novém ateliéru (líčení 
zdarma), soutěže a tanečky pro děti, komentované prohlídky bu-
dovy, prezentace a ochutnávky, balonky... Prvních 50 návštěvníků 
obdrží sladký dárek. 
13:00 Výstava známého malíře Tomáše Bíma
17:00 Koncert Adama Mišíka s kapelou (vstupné zdarma)
19:00 Divadelní představení „Manželské štěstí“ v hereckém ob-
sazení Ivy Hüttnerové, Michaely Dolinové a Davida Suchařípy. 
(vstupné 120 Kč / 90 Kč)

ČTVRTEK 13:00

04

Večery  
při svíčkách 

Nevšední talk show se zajímavými hosty. V září poprvé  
s doc. PaedDr. Janem Farkačem, CSc. a hosty, na téma Naučná 
stezka Řepy a Cesta do Kamerunu, s výstavou fotografií a předmě-
tů „Z Řep až do Afriky“. (vstupné dobrovolné)

ČTVRTEK 19:00

18

SPIN RADIO 
party a DJ Poeta 
v Sokolovně Řepy

První dance party ve spolupráci SPIN RADIA. Hraje DJ Poeta. Přiví-
tejte školní rok s kamarády v Sokolovně Řepy! (free entry)

PÁTEK 19:00

19

Bazárek  
pro maminky

Akce pro maminky, kde mohou pro své ratolesti pořídit nové věci  
a prodat ty, které již nevyužijí. (pronájem místa 50 Kč)

PONDĚLÍ 9:00

22

Travel show:
Kanada

Kanada očima studenta aneb 6000 km v deseti dnech. Barvité vy-
právění zážitků z cest v podání Filipa Šíra, tentokrát z cest po Kana-
dě. Součástí cestovatelské přednášky bude také promítání zajíma-
vých fotografií. (vstupné dobrovolné)

STŘEDA 17:30

24

Velká cena MADAT 
v Sokolovně Řepy

Memoriál tanečního mistra Aloise Dvořáka. Soutěž ve standardních 
a latinsko-amerických tancích pořádá Český svaz tanečního spor-
tu ve spolupráci s MADAT Taneční školou Plamínek Martina Dvořá-
ka a MČ Praha 17.

NEDĚLE 9:00

28

Pro celou rodinu:
Babí léto

Těšit se můžete na vystoupení známé české skupiny YoYo band 
a kapely Jiří Zonyga & Větry z Jihu. Festival nabízí kromě koncertů 
i další bohatý program, stánky s občerstvením, hry pro děti a do-
konce i večerní fireshow. Před radnicí MČ Praha 17.

SOBOTA14:00

06

Večer s knižními 
novinkami

Literární večer s představením zářijových knižních novinek, které si 
u nás můžete zapůjčit. Tentokrát jsme si pro vás připravili detektivní 
román Václava Erbena – Na dosah ruky a thriller od Hiltunen Pek-
ka – Černé ticho a další novinky.

ÚTERÝ 17:30

09

Divadlo pro děti:
Nejhodnější vlk

Hudební, veselé a poučné představení o tom, jak vlka už přestalo  
bavit být zlým, protože pochopil, že jen dobré skutky mu mohou po-
moci najít opravdové a věrné přátele. Divadlo Skazka. (vstupné 40 Kč)

SOBOTA 15:00

13

Divadlo pro děti:
I houby mají pod 
čepicí

Princ Blažej na své cestě světem pozná dobro, zlo i lásku a také zjistí, 
že není houba jako houba. Divadlo Akorát. (vstupné 40 Kč)

SOBOTA 15:00

20

Divadlo pro děti:
Královna barev

Kolik království musí projet princ Modrásek, aby našel tu pravou? 
Divadélko z pytlíčku. (vstupné 40 Kč)

SOBOTA 15:00

27
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Všechno hezké jednou končí – a tak pro všechny žáky devátých tříd skon-
čila na konci června povinná školní docházka na základní škole. Je sa-
mozřejmé, že obě naše základní školy se se svými absolventy jaksepatří 
rozloučily. A jak už to při loučení bývá, nechybělo dojetí, slzičky i těšení 
na další životní kroky…

Základní škola Jana Wericha pro deváťáky uspořádala slavnostní oběd v jí-
delně školy. nejdříve žácii obdrželi pamětní listy z rukou starostky, mgr. Jit-
ky Synkové a ředitelky mgr. Zuzany martinovské. Po gratulacích a všeobec-
ném dojetí pak všichni společně zasedli ke slavnostní tabuli a pochutnali si 
nejen na výborném obědě, ale i dortech, které jim předala starostka Jitka 
Synková.

Loučení na Základní škole genpor. Fr. Peřiny naopak probíhalo v pod-
večer před předáním vysvědčení. V plně nabitém společenském sále byl 
připraven kulturní program, o který se postarali sami žáci devátých tříd, 
mezi kterými byla opravdu velká spousta výborných zpěvaček. Ani tady 
nechybělo předání pamětních listů z rukou starostky mgr. Jitky Synkové 

a ředitelky školy, mgr. Jarmily Pavlišové. následovaly prezentace jednot-
livých tříd, poděkování třídním učitelkám a pak už všichni mohli vykročit 
směrem k sluncem zalitým prázdninám…
Všem deváťákům přejeme hodně štěstí v dalším studiu a životě!

-ras-

Rozloučení s deváťáky

Pilná práce a školní úspěchy je třeba ohodnotit. Nejlepší žáci z prvního stupně řepských škol se proto sešli koncem června v obřadní síni radnice, aby zde 
z rukou starostky Mgr. Jitky Synkové převzali pamětní list a knihu za skvělé studijní výsledky. Po společném fotografování si všichni pochutnali na výborném 
občerstvení, které pro ně bylo připraveno.

Foto: -ras-

Foto: -mish-

Nejlepší žáci oceněni

Foto: -mish-

Rozloučení s deváťáky v ZŠ Jana Wericha proběhlo ve školní jídelně. V základní škole genpor. Fr. Peřiny se s odcházejícími žáky loučili 
ve společenském sále.
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HRA NA BICÍ 
NÁSTROJE 
v ZUŠ Blatiny
Od školního roku 2014/2015 rozšiřujeme hudební obor o hru na bicí 
nástroje pro začátečníky. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři školy 
ZUŠ Blatiny, Španielova 1124/50, Praha-Řepy.

Tel: 235 312 638, 212 285 145;               e-mail: zus.blatiny@volny.cz
www.zusblatiny.cz

Z U Š  B L A T I N Y
P R A H A  -  Ř E P Y
Š PA N I E L O VA 11 2 4 / 5 0

veselé 
   narozen

iny

klub 177. 24.9.2014/15.00 - 18.00h

patronka  K17 Valerie Zawadská
moderátor - Honza Roušar - živý jukebox

slavnostní otevření hřiště
den plný soutěží, písniček a her

Pořádá KLUB 17, Socháňova 1221
pod CSZS Bendova 5

Muzikál TACEO opět v září!
muzikál Taceo v dalších reprízách – 29. a 30. září 2014 od 18 hodin  
v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, ul. Socháňova 1139. 
Po představení bude následovat křest DVD s muzikálem. 
Během večera na návštěvníky čeká několik překvapení. -red-

MC Řepík informuje
mC Řepík se na vás těší opět po prázdninách a už teď můžeme slíbit, 
že i vy se máte na co těšit! Od 15. září připravujeme pravidelný celo-
týdenní program. 
„Školičkovou“ sezonu zahájíme Dnem otevřených dveří 10. 9., kdy 
je pro vás a vaše děti připraven po celý den bohatý program v pro-
storách našeho mC a přilehlé zahradě. Těšit se můžete na klauna mi-
rečka a Leontýnku, jízdu na ponících, výtvarnou dílnu, odpolední di-
vadélko atd. Pro maminky je připravena kosmetická poradna salónu 
Gernétic, který nabídne masáž rukou a poradenství v péči o pokožku, 
necháte se nalíčit výrobky mary kay. 
Večer pak završí tombola o hodnotné ceny pro maminky i děti. Jste 
všichni srdečně zváni!
Více na http://mc-repik.webnode.cz/ a také na facebooku/mateřské 
centrum Řepík.

Silvie Faletti,
předsedkyně MC Řepík

Dětská atletická 
liga 2014

Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici
Vždy od 15 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení.

10. 9. –  Vrhačsko-štafetové odpoledne, 
slavnostní vyhlášení celé série

Věkové kategorie: atletická školka: 2007 a mladší, 
minipřípravka: 2005 – 2006, přípravka: 2003 – 2004, 
mladší žáci: 2001 – 2002, starší žáci: 1999 – 2000.

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

www.repy.cz -red-

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA
PRO PŘEDŠKOLÁČKY
Můžeš být kluk i holka
ve věku 4 – 6 let, velký i malý,
tlustý i hubený, pomalý i rychlý.
Vždy pro Tebe najdeme místo.

Telefon: 604 594 604
E-mail: trener@jezcizrep.cz
Internet: www.jezcizrep.cz

Trénujeme hodinu vždy ve středu a pátek
od 16:30 hod. na školním hřišti nebo v tělocvičně
ZŠ genpor. Františka Peřiny, Řepy, Socháňova 1139.

Komplexní rozvoj:
» obratnosti
» síly
» �lexibility
» koordinace
» rychlosti

TJ SO
KO

L ŘEPY, Engelm
üllerova 625/4, 16300 Praha 17 - Řepy

SE ZAMĚŘENÍM NA FOTBAL
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Úmorné vedro doprovázelo třídenní program 24. mistrovství české 
republiky horských kol, kde se na 3,3 km dlouhém okruhu rozdalo celkem 

19 domácích titulů. hlavním tahákem programu byly nedělní souboje 
v olympijské disciplíně cross country, kde v elitních kategoriích domino-
vali Jaroslav kulhavý a Pavla havlíková.
Ještě před nimi se o domácí trikoty utkala mládež a české bikové naděje 
od žáků až po bikery v kategorii do 23 let. mezi juniorkami obhájila titul Bar-
bora Průdková a po vítězství v pátečních štafetách získala v Praze svůj druhý 
titul. mezi favority patřil i její stájový kolega z nutrend Specialized týmu Jan 
Rajchart, ale toho nakonec ze závodu vyřadilo vedro. Juniorský dres mistra 
republiky tak získal Roman Lehký (kC kooperativa SG Jablonec n.n.).
Závodníci týmu Remerx merida kolín zcela ovládli kategorie do 23 let. To-
máš Paprstka si famózní jízdou poradil nejen s pětatřicetistuňovým ved-
rem, ale také se svým největším rivalem Janem Vastlem (česká spořitelna). 
Vendule kuntové pomohl k obhájení titulu defekt největší favoritky závodu 
Barbory machulkové (kona Cycling Point), po roce se tak ale mohla rado-
vat z dalšího dresu české šampionky.
Zlatý hřeb šampionátu byl závod mužů kategorie Elite, kde se kromě On-
dřeje Cinka a kristiána hynka představila kompletní česká špička včetně 
Jaroslava kulhavého. Právě olympijský vítěz si na titul brousil zuby, i když 
závod absolvoval z plného tréninku na nadcházející zaoceánskou štaci 
Světových pohárů. navíc titul mistra republiky nezískal dlouhé 4 roky.
Od startu na nic nečekal a upaloval vstříc desetiokruhovému rozpálenému 
peklu. Brzy si vybudoval náskok, ten ovšem nebyl nijak velký. Po krku mu 
šel v druhé polovině závodu hlavně bronzový muž nedávného mistrovství 
Evropy Jan Škarniztl (Sram Rubena Trek), ale Jaroslav si vedení hlídal a cí-
lem projel vítězně.
Sobotní program vyplnilo teprve druhé mistrovství čR ve sprintech, na ti-
tuly v elitních kategoriích dosáhli kryštof Bogar (Betch.nl Superior Brent-
jens) a Barbora machulková (kona Cycling Point).
Pátečnímu závodu štafet dominovala štafeta pražského a zároveň i pořa-
datelského klubu nutrend Specialized Racing.
Po všechny tři dny se závodilo za velkého diváckého zájmu a v divácky 
bouřlivé atmosféře. Pořadatelé velmi děkují městské části Praha 17 a měst-
ské části Praha 5 a magistrátu hlavního města za pomoc i vstřícnost při 
realizaci významného závodu.

Viktor ZapletalFoto: -mish-

Mistrovství České republiky horských kol

Volejbal Řepy
Další sezóna volejbalistů Řep je u konce a můžeme bilancovat naší činnost 
i sportovní úspěchy. 
kromě tréninků a Evou neužilovou zorganizovaného lyžařského zájezdu 
volejbalistů do francouzských Alp, se naši členové účastnili AVL v týmech 
Řepa, Órion a Zbjer . Všechna tři družstva žen si opět zpestřila zimní pří-
pravu účastí v seriálu zimní ligy ve Španielce. Domácí halová turnajová 
sezóna byla uzavřena 8. března 12. memoriálem Zdeňka neužila. na jaře 
jsme si ještě soutěž zpestřili mixovým turnajem na antuce, Janka připravi-
la 3. ročník memoriálu mirka Ejema.
Po prvé části soutěže si v mistrovských zápasech nejlépe vedly ženy A i B 
a muži B, první ve svých skupinách. muži C byli po podzimu 5., muži D 8. 
a ženy C s muži A se drželi na 9. pozici.
můžeme se těšit z toho, že ženy A i muži B v nastoupeném trendu pokra-
čovali a po vítězství ve svých skupinách postoupili do 3. třídy soutěže PVS 
(muži B po roční pauze, ženy A mají 3. pokus o udržení v soutěži). nemenší 
pochvalu zaslouží i ženy B, které se umístily na 2. místě. muži C pokračo-
vali v podzimních výkonech a 5. příčku v soutěži udrželi, ženy C ve druhé 
části zabraly a soutěž ukončily na 7. místě, v bezpečných vodách středu 
tabulky. Do poslední chvíle bojovali o udržení  muži A a nakonec se udrželi 

v m1 na 7. místě. muži D neměli letos nejvydařenější sezónu a po nemo-
cech a zraněních skončili devátí.
Chtěl bych poděkovat těm, kdo se nezištně starají o přípravu volejbalo-
vého dorostu, kterého se nejen našim družstvům nedostává a s úbytkem 
venkovních kurtů neustále stárne a zmenšuje se členská základna toho-
to tradičního českého sportu. Pro nás je dobrá zpráva, že díky spolupráci 
s Sk Španielka Řepy, mají alespoň ženy přísun mladé krve a vstřícný pří-
stup představitelů městské části ke sportu nám zajistí důstojné sportovní 
podmínky. V plánu je výstavba haly s bazénem a kurty, my se ale dočkáme 
již na podzim, kdy bude zahájena generální rekonstrukce našich kurtů.

Soutěž Pražského volejbalového svazu zahajuje v září. Tentokrát kromě 
tradiční volejbalové bašty na hřištích za Sokolovnou využijeme ve spolu-
práci s Sk Španielka Řepy i kurty u základní školy Jana Wericha. Podzimní 
soutěžní zápasy se hrají v září od 17.30 h. Pondělky a středy jsou soutěžní 
dny družstva ženy B, úterky a čtvrtky budou k vidění u sokolovny ženy A, 
muži A, B a D, družstvo mužů C bude mít zázemí u ZŠ Jana Wericha. Ženy C 
budou hrát halovou soutěž a od října zahájí mistrovské zápasy v tělocvičně 
ZŠ Jana Wericha. Bližší informace budou zveřejněny po oficiálním rozloso-
vání soutěží na www.sokolrepy.cz v sekci volejbalu.

Pavel Racek
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V srpnu nám začala 
podzimní část nové 
sezóny 2014–2015, 
ve které se představí 
všechny naše týmy. 
klub má pro tuto se-

zónu přihlášené dva týmy dospělých 
„A“ a „B“, dále týmy mladších žáků, 
starší a mladší přípravky. novinkou 
je hostování týmu dorostu Fk mo-
torlet na našem hřišti. Rádi přivítá-
me všechny fanoušky, kteří dokážou 
svým povzbuzováním hráče, ať už ty 
nejmenší, tak i ty dospělé vyburcovat 
k lepším výkonům. Pro všechny, kte-
ří by chtěli přijít fandit a zhlédnout 
některý ze zápasů našeho týmu, nyní 
přinášíme kompletní seznam termí-
nů domácích zápasů (viz tabulka).

Rádi přivítáme další další hráče, 
kteří by měli zájem rozšířit řady 
některého z našich týmů. Pro bližší 
informace kontaktujte jednotlivé 
trenéry:
Mini-přípravka (4–6 let), 
Josef Weiss tel.: 604 594 604
Mladší přípravka (7–8 let), 
Jiří kočovský tel.: 605 973 685
Starší přípravka (9–10 let), 
David machurka tel.: 603 811 646
Mladší žáci (11–12 let), 
Jan Chládek tel.: 723 243 890
Muži „B“, 
Petr Žmolil tel.: 604 156 967

Jiří Kočovský,
TJ Sokol Řepy-FOTBAL

TJ Sokol Řepy – fotbal

Mistrovství ČR BMX
Dne 5. července se v areálu Bikrosclubu Řepy konalo UCI mistrovství čes-
ké republiky BmX. na start se postavilo bezmála nevídaných 240 jezdců 
ve všech věkových kategoriích z celé české republiky. Počasí přálo a celý 
areál byl precizně připraven na tuto akci, což ocenili všichni účastníci. 
Pořadatelé z řad členů a rodičů děti Bikrosclubu Řepy odvedli 100% práci 
při organizování této vrcholné akce která, která je součástí Olympijské 
kvalifikace BmX pro Olympijské hry – RIO 2016. Bez těchto lidí, sponzorů 
a podpory ze strany magistrátu hlavního města Prahy a městské části 
Praha 17, by bylo organizování takového závodu hodně složité. V nej-
prestižnější kategorii Elite se stal mistrem čR Jan Švub – Bikrosclub 
Řepy, 2. místo Štěpán Tumpach  – TJ BmX Pardubice, 3. místo Dominik 
Topinka – Bikrosclub Řepy.
Z domácího Bikrosclubu Řepy se na start postavilo celkem 42 závodníků. 

Lukáš Tamme, ředitel závoduFoto: -mish-

Datum Den
TÝM

Muži „A“ Muži „B“ Ml. žáci St. přípravka Ml. přípravka

24.8. nE
TJ ABC Bráník „B“ 

(17:00)

 6.9. SO
TJ Praga „C“ 

(15:00)
FC Zličín „B“ 

(12:30)

 7.9. nE
TJ Sokol BEnICE 

(17:00)
Sk ARITmA Praha 

(12:00)

13.9. SO
TJ Sokol Lysolaje 

(11:45)

14.9. nE
Sk Ďáblice „B“ 

(17:00)
Sk UnIOn 

Vršovice (14:45)
TJ Sokol Lipence 

(13:00)

20.9. SO
TJ Sokol Bílá 
hora (9:00)

27.9. SO
TJ Sokol Lipence 

„C“ (11:45)
TJ Sokol Lochkov 

(9:00)

28.9. nE
Sk UnIOn Vršovice 

„B“ (16:30)
Fk Dukla Jižní 
město  (14:15)

Sk Zbraslav (12:30)

11.10. SO
TJ Slovan Bohnice 

„C“ (11:45)
TJ Sokol 

nebušice (9:00)

12.10. nE
Fk Dukla Jižní 
město  (16:00)

FA Praha (14:45)

25.10. SO
SC Radotín 

(11:00)
Sk hostivař 

(9:15)

26.10. nE
TJ Junior Praha 

(14:30)

 2.11. nE
FAAZ Praha (14:00 

na UmT Socháňova)

 8.11. SO
TJ Sokol Bílá hora 

(11:00 na UmT 
Bílá hora)

 9.11. nE
TJ Sokol 

ChOLUPICE (17:00 
na UmT Zličín)

TJ Březiněves 
(11:45 na UmT 

Socháňova)

Sk Střešovice 
(14:00 na UmT 

Socháňova)

16.11. nE

FC Přední kopanina 
(14:00 na UmT 

Socháňova)
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Dne 11. září tohoto roku uplyne přesně 90 let od vzniku Řepského fot-
balového Slavoje. Jakožto dlouholetý člen a hráč patřím tedy i já do ne-
konečné řady současných gratulantů. Ze současnosti však vybočím, 
neboť mým posláním je vám čtenářům přibližovat historii, a tak dnešní 
rubrika bude patřit jenom právě oslavovanému Slavoji v jeho minulosti.
Je sice pravdou, že Slavoj ustavující schůzí vznikl přesně 11. září 1924, 
ale kopaná se v Řepích pěstovala již v letech 1906–1909, což vyplývá 
z historických dochovaných pramenů. některé pasáže z almanachu vyda-
ného k patnáctému výročí založení Slavoje vám doslovně ocituji: 

ZROZENÍ SLAVOJE
Již dlouho před vznikem Slavoje pěstovala se v Řepích kopaná. Byl zde 
zájem a dokonce již v roce 1906–1909 několik jednotlivců prý se uradilo, 
že si ušetří na míč. Střádalo se krejcar ke krejcaru a bylo by se to málem 
podařilo, ale… Sešlo z toho, neboť nadšenec, který to zhatil – dostal tě-
lesnou připomínku a proto dodnes střádalové čekají na míč.
Po válce kopalo se, kde se dalo. Že se to neobešlo bez honiček, je po-
chopitelné. Útočiště jsme hledali na lukách a strništích. Když nás vyhnali 
z jednoho, šli jsme na druhé. A tak jako z velkých a prvních kluků rostly 
odnože, aby šířily tento sport, tak také náš klub stal se odnoží Sportovní-
ho klubu Hvězda Liboc. 
Plné dva roky to trvalo. V srpnu 1924 při návratu ze schůze hovořili jsme 
o kopané, když některý z nás vyslovil návrh na založení sportovního klubu 
v Řepích. Naše mládí však na takový úkol nestačilo. Museli jsme hledat 
staré nadšence, ale kde je sehnat? Zkoušeli jsme zde – tam – až přece 
jenom se nám podařilo získat jich několik. Vstup do sportovního života 
začal dost slibně a v ustavující schůzi 11. září 1924 v restauraci p. Hor-
nofa vidíme tváře: R. Racku, F. Doušu, V. Slabocha, Vl. Slámu, V. Horno-
fa, F. Slámu, F. Spálenku, A. Kubištu, V. Šinera, J. Berouška, V. Drvoště-
pa, A. Fialu, B. Blažka, J. Foubíka, F. Tesárka, bratry K. F. a J. Mikeše, 
J. a A. Tesaře a ještě několik nadšenců.
Předsedou zvolen R. Racka, který se obětavě funkce ujal a vedl klub po ce-
lou dobu svého působení s láskou a žel, že nemoc a pak smrt vyrvala jej 
předčasně z našeho středu a klub pak překonával několikrát těžkou zkouš-
ku, která by za jeho vedení prošla bez nesnází. Nezapomeneme!
historie Slavoje přetrvává i dodnes. Prošel si mnohými úspěchy, ale 
i velkým krizovým úskalím. Velké nadšení pro kopanou při jeho vzniku 

obnášela pro zakladatele především získání podpory veřejnosti, výstroje 
a hlavně hřiště, které chybělo. To bylo nakonec 9. dubna 1925 získáno 
díky podpoře a laskavosti milosrdných sester řepského kláštera, které jim 
poskytlo azyl na svém pozemku, za tehdejším domem pana Zvoníčka.
Úplně první zápas v historii sehrál Slavoj 3. května 1925 s tehdejším 
A. F. k. hostivice na jeho hřišti. Prohrál 3:1, avšak prohra byla považována 
za první úspěch. Rok 1929 značil postup do tehdejší III. třídy. Poté 
přichází jakýsi útlum a krize mj. i úmrtím zakladatele a předsedy klubu 
R. Racka. krize přetrvává a v roce 1931 je poznamenána ztrátou hřiště. 
na lepší časy se opět blýská v podobě získání nového hřiště v roce 1932 
u tehdejšího rybníka Průhon. Rok 1937 je velkým mezníkem. Dochází 
ke sloučení s TJ Sokol. Přibývá členů, tím více kulturních a divadelních 
akcí a tím i zisk tolik potřebných peněz do pokladny. V roce 1945 byl 
Slavoj postižen výraznými ztrátami mnoha hráčů, kteří přišli o život 
v německé říši. Po válce přichází krizový rok 1948. Tehdejší akční výbory 
neprověřily některé členy a ti museli odejít. Ti co zůstali, se potýkají 
s problémy klub udržet. Dochází k dalšímu stěhování z hřiště a budu-
je se nové na pozemku sester Boromejek, který byl Sokolu přidělen. 
V únoru 1962 došlo ke spojení Sokola s Tatranem Zličín. novým názvem 
byl TJ Řepy - Zličín. Tři roky si tým vedl vcelku dobře. Přichází rok 1965, 
následné roztržky a spor končí vyloučením řepských hráčů ze společ-
ného týmu. Dobrá zpráva přichází pro „srdcem“ Slavojáky 3. prosin-
ce 1966. Dochází k zpětnému rozpojení na původní jednoty, Sokol Řepy 
a Tatran Zličín. A tak hřiště u sokolovny o víkendech od roku 1967 ožilo 
opět fotbalem. Tým neminul postup do II. třídy v sezoně 1968/69.
Velký úspěch se slaví v sezoně  1970/71, postupem do I. B třídy.  Poté 
dochází současně k velkému rozmachu v mládežnických mužstvech, ale 
i k útlumu u A týmu. V roce 1974 se ještě mužstvu podařilo zachránit 
I. B třídu avšak v následujícím roce již ne. Takto se úspěchy a neúspěchy 
střídají dodnes. 

historii Sokola za svou existenci provázelo mnoho krizí. Funkcionáři 
s velkými jmény pánů karla a Antonína Spálenky, Tesaře či zakladatele 
R. Racka jim dokázali čelit a vždy je překonat.  Doufejme, že dnešnímu 
Sokolu se to podařilo také. 

Jaroslav Hájek, zastupitel

Řepský fotbal slaví 90 let

Vedení týmu: Karel Spálenka, Jaroslav Švehla a Rudolf Martin. Prostřední 
řada zleva: Zdeněk Nouzovský, Karel Hrdina, Miloslav Kříž, Miloslav Funk, 
Václav Kverka, Karel Samek, Karel Chalupa. Dolní řada zleva: Petr Šimsa, 
Karel Bureš, Jaroslav Čuba, Ladislav Píval, Jaroslav Zvoníček, František 
Kundelásek a Josef Czwartynski.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Družstvo žáků v roce 1968. Zleva sedící: Gustav Kopejko, Karel Lorenc, 
Antonín Trávníček, Jiří Gruber, Zdeněk Kučera, František Lonc.  
Zleva stojící: Miloslav Hrdina, Jaroslav Hájek, Petr Ulrych, Petr Babka, 
Petr Klíma a Bohumil Funk.

Foto: archiv Jaroslava Hájka



Kurzy probíhají na adrese Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  Praha - Řepy, pokud 
není uvedeno jinak. Aktuální rozvrh kurzů najdete na www.pruhon.cz.

Adresa: KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6 - Řepy
Pro stávající účastníky: 1. - 5. 9. 2014, denně 14:00 – 19:00 
Pro nové zájemce:        8. -12. 9. 2014, denně 14:00 – 19:00    
Výuka bude zahájena od 15. 9. 2014 podle rozvrhu na webu. 

Kontakt: Mgr. Alena Kulhánková, telefon: 601 324 846, e-mail: kurzy@pruhon.cz, web: www.pruhon.cz

Hudba, tanec, divadlo

Keramika, výtvarka

Jazyky

Zápis do kurzů
Další kurzy

Cvičení, jóga
Sólový zpěv (klasika, populár)
- pro děti od 6 let (1.800 Kč) i pro dospělé (2.800 Kč)
Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, housle, kytara, 
elektrická kytara, bicí
- pro děti od 6 let (1.800 Kč) i pro dospělé (2.800 Kč)   
Hudební přípravka
- pro děti 5 až 8 let (1.000 Kč)
PIŠKOTKY - tanec a balet
- pro děti od 5 let (1.200 Kč)        
Akrobatický rock’n’roll - přípravka
- pro děti 6 až 12 let (800 Kč)
Mažoretky
- pro dívky od 5 let (1.200 Kč) *NOVINKA

STONOŽKA - dramatický kroužek 
- pro děti od 6 let (900 Kč)

Cvičení pro rodiče s dětmi
- děti okolo 2 let (800 Kč) 
Cvičení pro děti
- 4 až 7 let (600 Kč)
Aerobik a gymnastika pro dívky
- 7 až 11 let (1.200 Kč)
Sportovky (nejen pro kluky)
- pro děti 6 až 9 let (900 Kč)  
Cvičení pro ženy - bossu, aerobik-mix, step-aerobik,  
kalanetika, pilates, zumba, body styling
- (70 Kč/1 lekce) 
Cvičení pro muže a ženy – fit camp *NOVINKA

- (70 Kč/1 lekce)
Jóga - Integrální jóga / Jóga v denním životě
- pro dospělé (1.200 Kč)
Jóga proti bolestem zad a kloubů / na podporu vitality
- pro dospělé (1.200 Kč)

Keramika
- pro děti od 5 let (1.400 Kč) a pro dospělé (2.100 Kč) 
Výtvarná výchova
- pro děti od 5 let (1.200 Kč)
Malba a kresba
- pro dospělé (1.800 Kč)

Angličtina pro děti
- pro děti 6 až 9 let (900 Kč)
Angličtina, němčina, francouzština
- pro dospělé (1.800 Kč)
Čeština pro cizince
- pro děti školního věku (900 Kč) a pro dospělé (1.800 Kč) 

Mimo budovu KC Průhon, na adrese:  
ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, 163 00 Praha 6 - Řepy
BROUČEK - kombinovaný program pro děti od 2 let 
(100 Kč/1 dopoledne)   
ŤAPKA - turistický oddíl pro děti od 6 let (800 Kč) 
ŠIKULKY - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi okolo 2 let (1.000 Kč)

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

ZÁPIS DO KURZŮ 
školní rok 2014-2015 

4. ZÁŘÍ   
     2014DEN 

OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ
KC PRŮHON

free entry 90 / 120 Kč

Koncert: Adam Mišík Výstava: Tomáš BímDivadlo: Manželské štěstí

13:00  otevření budovy
14:00  komentovaná prohlídka 
14:30  čtení pro děti
15:30  soutěže pro děti
16:30  komentovaná prohlídka 

17:00  koncert
18:00  čtení pro dospělé
19:00  divadlo
Focení dětí, balónky, občerstvení, 
prezentace kurzů, ochutnávky...

Program 
Dne 
otevřených 
dveří: 

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00   Praha - Řepy, tel. produkce: 601 324 845, e-mail: info@pruhon.cz
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SLUŽBy
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce, 

osvětlení, zásuvky atd., www.elektrikarerben.cz 
 Tel.: 604 516 344

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

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

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

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

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

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

•  INSTALATÉR, TOPENÁŘ, ČIŠTĚNÍ KANALIZACE. 
Vlastní prodejna. www.ikuzma.cz  Tel.: 605 802 803

•  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

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

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

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

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

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

•  INSTALATÉRSKÉ PRÁCE SAMEK (VODA).  
Email: veny.super@seznam.cz  Tel.: 606 813 162

•  ANGLIČTINA PRO VÁŠ ŽIVOT A VAŠE SNY.  
www.bronaprusakova.cz.  Tel.: 606 881 162

•  ! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ ! Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí. Odvoz starého nábytku k likvidaci. 
Stěhování všeho druhu. Odvoz nepotřebných věcí 
k likvidaci. Doprava po Praze zdarma. Tel.: 773 484 056

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

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

•  TELEVIZNÍ OPRAVNA STODůLKY, BÖHMOVA 1982/5. 
(m. Lužiny, Bus 225), otevřeno Po a čt 15 – 18:30, 
ostatní časy po tel. dohodě. klas. TV, LCD. LED, plazmy, 
DVD, setopboxy. Antény, satelity. www.opravuji.cz 
a v.siebert@volny.cz Tel.: 733 311 747

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

•  HODINOVÝ MANŽEL, mALOVÁnÍ, ŠTUkOVÁnÍ, kOmPLETACE 
 nÁByTkU. f.seher@seznam.cz Tel.: 603 305 211

•  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

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

•  RYCHLÁ PůJČKA DO 24 HODIN, 5 – 50 000 kč. Solidní 
jednání. Tel.: 606 027 445

•  SALONEK GIGI ŽUFANOVA 1099 (naproti poliklinice). 
Turbo solárium 15kč / min. Pedikúra akce 160 kč, péče 
o nehty 90 kč. Anna 773 590 878. manikúra 777 303 459. 
Do nového kadeř. přijmu kadeřnici na žl.  Tel.: 773 590 878

ZAMĚSTNÁNÍ
•  HLEDÁM FLORISTKU. Aranžerku květin. Do květinářství 

makovského. nástup možný ihned. Tel.: 608 870 077

OSTATNÍ
•  PRONAJMU GARÁŽ V GARÁŽÍCH U PRůHONU – 

dlouhodobě cena 2200 kč/měs. Tel.: 603 229 014

•  PRODÁM NOVÝ URNOVÝ HROB V ŘEPÍCH. 
 Tel.: 723 231 632

•  PRONAJMU GARÁŽ ŘEPY makovského 18 m2, 
cena 1850 kč/měs.  Tel.: 777 828 770

•  PRONAJMU GARÁŽ V ULICI MAKOVSKÉHO (17m2).  
1700 kč/měsíc.  Tel.: 775 024 846

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 2014 

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

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

● Zájmové prográmky již od 1,5 roku
● Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
● 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 prostory školičky!

První hodina zdarma :)

1240x705_kr.indd   1 7/23/2014   9:35:52 AM

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

Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885
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mobil: 603 421 185
telefon: 257 950 255
www.gelingen.cz

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 
PŮJČOVNA
• půjčovna dodávek,
• půjčovna minibusů,
• půjčovna přívěsů,
• výkup a prodej dodávek

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS
• opravy vozů všech značek,
• karosářské a lakýrnické práce,
• pneuservis,
• příprava a zajištění STK,
• autodiagnostika,
• autoelektrika,
• odtahová služba,
• asistenční služba

CAR CENTRUM
PRAHA s.r.o.  

autoservis, pneuservis

RENT CAR
PRAHA s.r.o.  

půjčovna dodávek a přívěsu

778 002 200

CAR CENTRUM PRAHA s.r.o.  •  RENT CAR PRAHA s.r.o.
Žalanského 22/52, Praha 6, Řepy  •  info@carcentrumpraha.cz

www.carcentrumpraha.cz  •  www.bestrent.cz

) )

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

Zápisy do kurzů 
září 2014 – leden 2015

Kurzy úterý nebo čtvrtek 20–21 hod.

2. 9., 9. 9. a 11. 9. 2014
v 19.30 – 20.30 h

ve vrátnici bazénu N. Butovice
Mezi školami 2475, Praha 5

Zahájení kurzu 9. a 11. 9. 2014 ve 20 hod.
Cena pololetního kurzu 3 600 nebo 3 800 Kč

tel.: 602 805 633 
PhDr. Hana Jenčová

klublinie@seznam.cz • www.klublinie.cz
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Akce pro motoristy 
2 + 2 ZDARMA!
Nabízíme volná parkovací místa 
na parkovištích Drahoňovského, 

Galandova, Na Chobotě, Na Moklině 
od 480,-Kč/měs.

Hlídání non-stop, elektronické závory, slevy 
pro další vozidlo rodinných příslušníků.

Po sepsání smlouvy o parkování vozidla na dobu 
nejméně 12-ti měsíců a úhradě parkovného prvních 

dvou celých kalendářních měsíců najednou, Vám bude 
poskytnuta sleva v podobě parkování za 11 a 12 měsíc 

zdarma. Tato akce neplatí pro rodinné příslušníky, 
vozy invalidů, motorky, přívěs. vozíky a karavany.

Kontakt: tel.: 608 672 857

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

Otevřeno po – pá od 11.00–14.30, 15.00–19.00, So 9.00–12.00

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

Tel.: +420 606 764 011 • e-mail: zarjan@seznam.cz 
http://delikatesyvinodarky.cz

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
 Prodej dámské módy

www.PLETENA-MODA.cz

Pasáž Makovského 1143, Praha 17-Řepy 
PO – ČT 10.00 – 18.00, PÁ 10.00 – 17.00

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.

SLEVA 50% na záclony a závěsy

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

kontakt:  info@b-original.cz     734 498 184     737 282 511

ZÁPIS ! 1.-5.9.
2014

www.b-original.cz

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

Kde ? SHOPPING POINT ŘEPY

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

hiphop  *  breakdance * streetdance
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CY
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K

BOinzerce2014ver19_6.pdf   1   19. 6. 2014   19:15:49

AKCE sleva 15% na montáž a výměnu plynového kotle
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Tel.: 235 301 561 | info@okvet.cz | www.okvet.cz

Pondělí–Pátek : 8-12, 14-20 | Sobota: 9-14 | Neděle: 15-19

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

Žalanského 31/34, Praha 6 - Řepy (u kostela sv. Martina)

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacientyPRODEJ BYTŮ
V KOŠÍŘÍCH

se sluzbami pro seniory

www.srklamovka.cz

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Trainer
Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům
Na vybraná krmiva

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba:
Pondělí–Pátek 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00

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

Rozmarýnek
HLÍDÁNÍ DĚTÍ

VE VĚKU OD 6 MĚS. DO 4 LET
CENA OD 55 Kč/hod.

Nabízíme pobyt s denním programem:
●  Kvalifi kovaná péče (1 teta na 4 děti)
●  Docházka dle vašich potřeb
●  Zájmové kroužky – výtvarná, hudební 

a pohybová činnost, angličtina
●  V ceně je zahrnuta strava, pitný režim 

a hygienické potřeby
●  Pěkné prostředí se zahradou

www.irozmarynek.cz
Tel.: 603 226 831

Adresa: Španielova 1701/52a, Praha 6 - Řepy

RozmarýnekRozmarýnek
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Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

•  Rychlost v pohodlí Vašeho domova

•  Profesionální jednání

•  Férovost

•  On-line přehled nad svým účtem

•  Transparentnost

800 888 120
www.faircredit.cz

Mytí oken • čištění koberců • úklid po
malířích • běžný úklid • voskování podlah

malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E

Sleva 500 Kč z ceny prvního kosmetického ošetření GERnétic.
Diagnostika pleti s doporučením vhodné péče zdarma.

Nabídka platí pouze o víkendech v říjnu a listopadu 2014.
Objednejte se předem na tel.: 235 325 659 nebo 602 501 191. 

Více informací na www.gernetic.cz 

Ušetřete s Happy weekends 
Kosmetické centrum GERnétic

Slevu nelze sčítat 
s jinými slevami.

Kosmetické centrum 
GERnétic

Slánská 381/10
Praha 6 – Řepy

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

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

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

Po předložení tohoto inzerátu SLEVA 30 % z montáže.

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

inz HAR 60x33_22_let.indd   1 05.02.14   19:39

MASÁŽNÍ A KOSMETICKÉ STUDIO

Pro bližší informace navštivte mé webové stránky 
www.masaze-cocopalm.cz

Studio COCO PALM 
Na Fialce II. 1693/14, 163 00 Praha 17 - Řepy

+420 731 110 950  •  coco-palm@seznam.cz

Nabízí v příjemném a klidném prostředí kosmetická ošetření, 
zábaly a mnoho druhů masáží. 

Chtěla bych, aby každé kosmetické ošetření, každá masáž, byla 
zážitkem pro Vaše smysly a abyste z mého studia odcházeli 

spokojení a nabití novou energií. 

Každý měsíc na Vás čekají masáže, či kosmetická ošetření 
se zajímavým cenovým zvýhodněním, můžete také využít 

poukázek Benefit plus a věrnostního programu.

Tento měsíc v nabídce DEPILACE cukrovou pastou
Na všechny partie těla 20% sleva z ceny uvedené v ceníku (nabídka platí do 10. 7. 2014).

Den otevřených dveří
ve čtvrtek 18.9.2014 

WWW.NOVYZLICIN.CZ

NÍZKOENERGETICKÉ 
BYTOVÉ DOMY

DOPRODEJ
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Doplňte textovým 
popisem fotografii

Vyfoťte nepořádek 
nebo poškozený 

majetek

Napište KDY Vyberte polohu

ŘEPY v mobilu
Oficiální mobilní aplikace 
pro občany MČ Praha 17 - Řepy

Pomozte nám udržet pořádek v Řepích 
a upozorněte nás na závadu nebo 
nedostatek:
 
✔    stáhněte si mobilní aplikaci, jejíž součástí 

je nově i modul pro upozornění na závadu 
nebo nedostatek,

✔    upozorněte nás například na poškozený herní 
prvek na dětském hřišti – s využitím mobilní 
aplikace ho vyfoťte a pošlete,

✔    vaším podnětem se budeme aktivně zabývat.

Pomůžete nám tak udržet Řepy čisté 
a bezpečné!

Aplikaci stahujte:

1.    s využitím QR kódu,

2.    prostřednictvím webové stránky  
eternal.cz/repy,

3.    vyhledáním aplikace „Řepy v mobilu“  
v App Storu nebo Google Play.

Náměty na rozšíření a vylepšení aplikace zasílejte na repy@eternal.cz.


