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Vážení čtenáři,

přestože bývá měsíc říjen spojen se zádumčivou náladou, dešti a sychravým počasím, neuspěl jsem 
s návrhem na „podzimní“ titulní stránku našeho zpravodaje a byl jsem přehlasován. Proto se na vás 
dívá barevný drak – symbol říjnové Drakiády, která už v naší městské části zapustila kořeny.
Řepská sedmnáctka je jako obvykle do posledního místečka zaplněna zajímavostmi. Doporučuji vám 
třeba informace o dokončené rekonstrukci a zahájení provozu Kulturního domu na Bílé Hoře. Rodiče 
dospívající mládeže jistě uvítají přehled středních škol v Řepích, senioři a jejich blízcí zase kompletní 
nabídku Centra sociálně zdravotních služeb. S blížící se zimou možná mnohé čtenáře zaujme článek 
o alternativních zdrojích vytápění panelových domů. Tomuto tématu se hodláme i nadále věnovat 
a budeme rádi za vaše názory.

Pavel Maxa,
předseda redakční rady

Rada MČ Praha 17 mj.
souhlasila:
•  s předloženými pravidly provozu krizových 

bytů;
•  s vypsáním výzvy k podání nabídky a k pro-

kázání kvalifikace na veřejnou zakázku „Ad-
ministrace rozvojových projektů v souvis-
losti s dotační a grantovou problematikou“;

•  s vypsáním výzvy dle § 12 odst. 3 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Zimní údržba 
chodníků v k. ú. Řepy v období 2012/2013 
a 2013/2014“;

•  s vyhlášením výzvy k podání nabídky a pro-
kázání kvalifikace na realizaci veřejné za-
kázky malého rozsahu na službu „Slavnostní 
světelná vánoční výzdoba pro MČ Praha 17“;

•  s navýšením počtů dětí pro školní rok 
2012/2013 na 28 dětí ve čtyřech třídách, 
27 dětí ve dvou třídách, 26 dětí ve dvou tří-
dách a na 25 dětí v jedné třídě MŠ Bendova.

schválila:
•  záměr výstavby kamerových systémů;
•  důvodovou zprávu o záměru navýšení počtu 

košů na psí exkrementy o 8 ks, na celkový 
počet 85 ks, navýšení obsluhy na 6x v týdnu, 
pohotovostní doplňování sáčků;

•  změnu účelu užívání prostor, tzv. „holoby-
tů“, v č. p. 1098, 1099 ul. Žufanova, na ne-
bytové prostory, sklady;

•  rozpočtová opatření č. 33 – 42, rozpočtová 
opatření č. 43 – 51;

•  jako konzultanta ve věci realizace veřejné 
soutěže o návrh smuteční síně řepského 
hřbitova, doc. Ing. akad. architekta Jiřího 
Mojžíše;

•  uvolnění částky 170 200 Kč z dotačního 
programu J 5 – podpora městských částí 
v sociální oblasti pro Centrum sociálně zdra-
votních služeb a rozdělení částky na sociální 
služby dle protokolu z jednání komise dne 
21. 8. 2012;

•  zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle 
ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce – Rekonstruk-
ce místní komunikace U Boroviček, Praha 
17-Řepy.

vzala na vědomí:
•  sumarizaci stížností, petic a jiných podání 

za I. pololetí r. 2012;
•  návrh aktualizace č. 1 Zásad územního roz-

voje hlavního města Prahy.
Ing. Eva Vernerová,

kancelář starostky

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 3. 11. a 12. 12. 2012 V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17-Řepy.

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

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

Rada městské části schválila navýšení počtu 
košů na psí exkrementy.



Z RADNICE

3

Vážení čtenáři,

před časem jsme zaznamenali telefonát 
rozhořčeného obyvatele Řep, kterému se 
nelíbí, že v našem zpravodaji „nesprave-
dlivě a neustále šijeme do pejskařů“. S jeho 
názorem musím polemizovat. Velmi často 
jste si v Řepské sedmnáctce mohli přečíst 
poděkování, leckdy i s fotografií pejskaře, 
jenž ví, co se patří.
Když už zmiňuji problém psích exkremen-
tů, který možná někomu nevoní, musím se 
s vámi podělit o svůj nedávný zážitek. Pro-
cházela jsem pasážemi oranžového i žluté-
ho domu v Makovského ulici brzy po ránu, 
den poté, kdy zde byl proveden generální 
úklid (který samozřejmě nebyl zadarmo) 
a nevěřila jsem vlastním očím! Psí loužičky 
téměř na každém rohu! Do majitelů těchto 
psů zřejmě „šijeme“ ještě málo...
Nejen já jsem však zaznamenala, že pej-
skařů venčících se sáčkem v ruce přibývá. 
Exkrementy častěji končí tam, kde mají – ve 
speciálních koších k tomu určených. To je 
příjemná změna k lepšímu a já zodpověd-
ným majitelům psů velmi děkuji – za sebe, 
za maminky malých dětí, za nás všechny, 
které otravuje kráčet neustále se sklope-
ným zrakem a kontrolovat terén.
Rada městské části odsouhlasila další roz-
šíření košů se sáčky. Přibudou například 
do ulice U Boroviček, K Mostku, Šímova, 
Vondroušova, na pláně na Fialce. Budeme 
jich mít v naší městské části už 85. To není 
málo, co myslíte?
Příjemné podzimní dny!

Bc. Jitka Synková

Neděle 14. října 2012
od 14 hodin

DRAKIÁDA
Koná se tradičně na kopečku 

proti Úřadu MČ Praha 17

  (mezi ulicemi Žalanského a Žufanova)

Zvláštní ceny pro vlastnoručně vyrobené modely

Slovo starostky
Dotaz: V souvislosti s aférou kolem pančova-
ného alkoholu a následných otrav metylako-
holem by mne zajímalo, zda v naší městské 
části průběžně probíhají nějaké kontroly.

Kontrole na úseku prodeje alkoholu a tabáku je 
ze strany kontrolního oddělení Živnostenského 
odboru ÚMČ Praha 17 věnována stálá pozornost. 
Při řádných kontrolách provozoven pracovníci 
zjišťují, zda je nabízený alkohol opatřen kolkem, 
kontrolují nabývací doklady ke zboží a umístění 
textu zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 
18 let. V průběhu roku 2012 se uskutečnily 
kontroly prodeje alkoholu u 8 podnikajících 
subjektů právnických osob a 11 podnikatelů 
fyzických osob, kontroly budou samozřejmě 
i nadále pokračovat. Pokud pracovníci kontroly 
zjistí na provozovně prodej v rozporu se zákony 
(mimo živnostenský zákon), signalizují tuto 
skutečnost hygienické stanici, policii nebo celní 
správě.

JUDr. Irena Žeberová,
vedoucí živnostenského odboru

Dotaz: Můžete mi prosím ve zpravodaji odpo-
vědět, jestli jde vyřídit výměna občanského 
průkazu expresně?

Zařídit vystavení nového občanského průkazu 
expresně nejde. Ve výjimečných případech lze 
zažádat o občanský průkaz bez strojově čitelné 
zóny na dobu platnosti jednoho měsíce, a to 
v případě ztráty, odcizení nebo zničení OP, po-
kud občan nevlastní jiný průkaz totožnosti.

Miloslava Hanková,
odbor občansko správní

Dotaz: Dostanu pokutu, pokud si půjdu vy-
měnit občanský průkaz, který je již 14 dnů 
neplatný?

Za výměnu občanského průkazu, který má prošlou 
platnost 14 dnů, pokutu nedostanete. Občan je 
povinen požádat o vydání nového OP do 15 pra-
covních dnů po dni skončení jeho platnosti.

Miloslava Hanková,
odbor občansko správní

„Zalétávání“ draků již od 13 hodin 

Na velké dračí odpoledne zve 
Kulturní středisko Průhon

Na co se často ptáte
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Odpoledne plné zábavy
Řepské Babí léto, které proběhlo v sobotu 15. září, své příznivce opět nadchlo více než čtyřhodinovým proudem zábavy. 
Nechyběla slavnostní jízda historických vozidel, hudba, tanec, zpěv, bojová umění, soutěže, odměny. Jedno vystoupení bylo 
zajímavější než druhé, jen sluníčka bylo málo... Více snímků najdete ve fotogalerii na www.repy.cz.

Poděkování za Babí léto
Vážení čtenáři, 
v sobotu 15. září se konalo na ploše před radnicí naše tradiční Babí léto. 
Zábavné odpoledne pro vás připravila Městská část Praha 17 ve spoluprá-
ci s dalšími organizacemi a sponzory. Ráda bych touto cestou poděkovala 
všem, kteří laskavě přispěli k zajištění tohoto příjemného odpoledne! 
Za věcné a finanční dary děkuji následujícím společnostem i jednot-
livcům: Autosalon Klokočka Centrum, a. s., NIKA STAV s. r. o., Pražská 
 teplárenská a. s.,  Otakar Chládek – sadovnický a zahradnický servis Praha 6, 
BT–VUSTE, s. r. o., ČSOB, a. s., Domostav CZ, a. s., Česká spořitelna a. s., 
PRANE, s. r. o., Jiří Zmatlík, Stavební údržba Jaroš & Slávik spol. s r. o., 
 GERnétic ČR, s. r. o., Pražské služby, a. s., Raiffeisenbank, a. s., Coca – Cola 
HBC Česká republika s. r. o., McDonald’s ČR, s. r. o., Pekařství cukrářství 
Erika, Knihkupectví Karel Průša, Fotomobil.cz, Restaurace Sokol, TOI TOI, 
sanitární systémy, s. r. o., Mortimer English Club, Společnost pro obnovu 
řepských tradic, DDM – Praha 6. 

Za pomoc s organizací akce děkuji společnostem a jednotlivcům: Au-
todoprava Hájek, Sbor dobrovolných ha sičů v Řepích, DDM – Praha 6, 
Centrum sociálně zdravotních služeb, Domov sv. Karla Boromejského, 
MŠ Laudova, OS Laudova, MŠ Pastelka, MŠ Bendova, MŠ Socháňova, 
Mensa gymnázium, Mateřské centrum Řepík, OS Brontosaurus, Junák BH, 
OS Martin, Policie ČR, OŘ Praha MO Řepy – npor. Petr Herink, Městská po-
licie, Obvodní ředitelství Praha 13 – Ing. Hynek Svoboda, Mgr. Přemysl 
Pavlas, Japonská škola, Maxinky Praha, TJ Sokol Řepy, Musica e Danza, 
Sportovní školka Augmentum, ZUŠ Blatiny, Foklorní soubor Laskavec, 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny, KS Průhon, Taneční konzervatoř Ivo Váni-Psoty, OS 
Naše Řepy, MišMaž, Tiger Gym, ZŠ Jana Wericha, Taneční škola B–Original.

Děkuji i vám, kteří jste s námi strávili příjemné sobotní odpoledne. Na vás, 
kteří jste akci promeškali, se budeme těšit příští rok na dalším Babím létě! 

Za Městskou část Praha 17
Bc. Jitka Synková,

starostka

Babí léto bylo zahájeno již tradičně startem slavnostní jízdy historických 
vozidel, letos šlo již o 5. ročník. Na snímku je americký vůz Hupmobil 
(rok výroby 1911).

Letos poprvé předvedly své umění  studentky Taneční konzervatoře 
Ivo Váni-Psoty, která od září sídlí ve škole v Laudově ulici.

Nejlépe soutěžní trať zvládli manželé Tremlovi se svým Hupmobilem. Vítězný 
pohár převzali z rukou starostky MČ Praha 17 Bc. Jitky Synkové a tajemníka 
úřadu městské části Ing. Lubomíra Němejce.

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Ohromnou odezvu sklidilo u návštěvníků Babího léta vystoupení bubeníků 
z Japonské školy.

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

-red-
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V roce 2010 jste v komunálních volbách 
kandidovala za Suverenitu – Blok Jany 
Bobošíkové. Proč právě za tuhle stranu?
Přivedla mne tam moje dlouholetá známá – Ja-
na Volfová, kterou považuju za velmi vzácného 
člověka se silným sociálním cítěním. Nejdříve 
jsem podporovala vysloveně ji. Pozdější spojení 
s Janou Bobošíkovou možná někoho překvapilo, 
mně ale přišlo správné a logické. Musím 
říct, že mne vždycky politika zajímala, 
chodila jsem poctivě k volbám a pečlivě 
studovala programy jednotlivých politic-
kých stran.

Kolik vám v té době bylo?
Tehdy mi bylo třicet. Už sedmnáct let pra-
cuju ve firmě, která se zabývá legislativou. 
Věnuju se i redakční práci, píšu články. Je to 
zajímavé a myslím, že hodně lidí tuhle pro-
blematiku nezná – jak funguje parlament, 
jak funguje senát, proč, když se zákony 
nestihnou schválit do voleb, tak „spadnou 
pod stůl“ a podobně... Takže jsem se ocitla 
úplně někde jinde, než jsem původně plá-
novala. Po gymnáziu jsem se totiž rozhodla 
studovat matematickofyzikální fakultu. Po 
nějaké době jsem ale studium víceméně ze 
zdravotních důvodů vzdala.

Co vás na programu Suverenity 
upoutalo?
Podpora těch úplně nejslabších, třeba 
důchodců. Také to, co má strana už v ná-
zvu, tedy zachování suverenity našeho 
státu, a to především podporou českého 
zemědělství a průmyslu, českých výrob-
ků... A také myšlenka nepodřizovat se ve všem 
a za každou cenu Evropské unii. V té době jsem 
se pracovně věnovala předpisům a směrnicím 
Evropské unie, takže jsem do toho trošku vidě-
la. Párkrát jsem navštívila parlament v Bruselu 
a připadalo mi to jako ohromný kolos, místy 
strašné plýtvání penězi. Nemám pocit, že vize 
společného evropského státu a společné měny 
je do budoucna ten správný směr.

Proč jste se chtěla stát zastupitelkou?
Měla jsem takové obecnější cíle, které se mi za-
tím nedaří realizovat – zlepšení komunikace mezi 
zastupiteli, zvýšení respektu vůči opozici. Chtěla 
bych, aby byly názory opozičních zastupitelů re-
spektovány, i když chápu, že se nemusejí líbit.

Jsem ráda, že se třeba podařilo prosadit, aby 
v plánovaném sportovním centru byl také ba-
zén. Původně se s ním vůbec nepočítalo.

Co se podle vás ještě podařilo?
Určitě je chvályhodný přístup radnice k převo-
du pozemků kolem domů s vojenskými byty do 
vlastnictví městské části.

Jste už pět let členkou redakční rady 
Řepské sedmnáctky. Jak byste zhodnotila 
vývoj našeho zpravodaje?
Určitě jsme se posunuli hodně dopředu. Mrzí 
mne, že nezbývá více místa na rubriky, které 
rádi čtou zvláště starší lidé – třeba z historie 
Řep, nebo výlety do míst, které sousedí s naší 
městskou částí. Podle ohlasu lidí vím, že Ře-
pskou sedmnáctku čtou rádi, považují ji spíše 
za časopis než pouze za obecní listy. V září 
jsme opět rozšířili obsah, už potřetí, zpravo-
daj má již dvaatřicet stran. O tom, že časopis 
je zajímavý, svědčí i velký zájem inzerentů. 
Redakční rada se však shodla na tom, že by in-
zerce neměla přesahovat čtvrtinu obsahu. To 
považuji za správné.

Je zajímavé, že nemáte potřebu 
prezentovat se v Řepské sedmnáctce. 
V opozičních novinách, které vyšly před 
volbami, tomu bylo jinak.

Články se týkaly našeho tehdejšího 
programu. Nenapadá mne, jaké oblasti 
bych se věnovala. Pan Hájek píše seriál 
z historie, pan Bösser zpracovává seriál 
o názvech ulic. Pokud by byl zájem o té-
mata z legislativy, mohu je připravovat. 
Nechci v Řepské sedmnáctce kritizovat 
dění v komunální politice, protože jsme 
se dohodli, že politické šarvátky do na-
šeho časopisu nepatří. Leda, že by tu 
byla stránka vymezená pro opoziční za-
stupitele – ale samozřejmě by se všichni 
museli vyvarovat osobních útoků a po-
dobně.

Máte dva syny, můžete tedy z vlastní 
zkušenosti zhodnotit příležitosti 
k tzv. volnočasovým aktivitám 
v Řepích.
Kdo hledá, najde. Akce, které pořádá 
Městská část Praha 17, jsou fajn. Určitě 
bych pochválila Dětskou atletickou ligu, 
kterou vede Tomáš Slavata. To je opravdu 
vynikající věc! Odlákat děti od počítačů, 
to se hned tak někomu nepodaří.

Jak dokážete skloubit péči o děti, 
zaměstnání, funkci zastupitelky 

a členky redakční rady? Navíc jste aktivní 
v bytovém družstvu.
No, někdy je to sprint. Přiznám se, že aktivity 
ohledně prodeje vojenských bytů mne vyčer-
pávají více než komunální politika. Záležitosti 
družstva vyřizuju po nocích. Dětem se věnuju 
hodně, čas strávený s dětmi je pro mne asi nej-
důležitější. Společně se účastníme různých za-
jímavých akcí, často právě v naší městské části. 
Pracuju na 8,5 hodiny, naštěstí nedaleko na Pe-
třinách, a zaměstnavatel mi vychází vstříc. Čas 
na sebe moc nemám. Vynahrazuju si to o prázd-
ninách, to si třeba dopřeju jazykový kurz. Začala 
jsem studovat italštinu.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Martina Vítková (37)
•  Zastupitelkou je 1. volební období 

(Sdružení za rozvoj Řep, SPOZ 
a Suverenita).

•  V Řepích žije 10 let.
•  Pochází z Nové Paky.
•  Má dva syny.
•  Vystudovala gymnázium.
•  Pracuje jako redaktorka legislativního 

software.
•  Záliby: Film.

Rozhovor se zastupitelkou
Martinou Vítkovou
Tentokrát vám představujeme další ze sedmi žen třiadvacetičlenného zastupitelstva 
naší městské části. Martina Vítková je zároveň členkou redakční rady Řepské 
sedmnáctky.

Foto: Z archivu Martiny Vítkové
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Co je v naší městské části nového
V Řepích se stále něco nového buduje, opravuje, vylepšuje, mění. Všimli jste si?

Během letních prázdnin bylo provedeno zateplení všech budov Mateřské 
školy Bendova.

V Bendově ulici, naproti mateřské škole, bylo vybudováno parkoviště. Další 
je právě dokončováno u polikliniky.

Foto: -akraj-

Obyvatelé starých horních Řep jistě přivítali opravený chodník v ulici 
U Boroviček.

V areálu na Fialce (u lesoparku, v blízkosti Mrkvičkovy ulice) byla 
instalována dřevěná odpočinková souprava. V případě zájmu občanů 
budou zakoupeny další.

Ze sportoviště v Bazovského ulici bylo na žádost obyvatel odstraněno 
dřevěné hrazení. Možná bude využito pro zimní kluziště – lokalita, kde bude 
umístěno, zatím určena není.

Foto: -akraj-

Foto: Martin MarekFoto: -akraj-

Foto: -akraj-Foto: Martin Marek

Na děti mířící začátkem září do Mateřské školy Bendova čekala „úplně nová“ 
ohromná stonožka (logo MŠ).
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1  Ve vaší kompetenci je ekonomika. 
Hospodaříte s majetkem obce podle 
nejlepšího vědomí a svědomí?
Odpovím jednoduše: Chci tady žít se svou rodi-
nou i po následujících volbách, ať dopadnou, jak 
dopadnou. Bude se mne proto i nadále týkat vše, 
co se v Řepích bude dít. Nechci v budoucnu trpět 
výčitkami svědomí, že jsem během mého půso-
bení na radnici umožnil projídání privatizačních 
příjmů. V této souvislosti jsem někdy napadán, 
že s prostředky hospodařím příliš přísně.

2  Můžete zmínit, jaké má Městská část 
Praha 17 příjmy?
Magistrát hl. m. Prahy obdrží podle zákona 
o rozpočtovém určení daní určitý podíl z celo-
státních daní, cca 31 tisíc korun na každého Pra-
žana. Z této částky získáme náš hlavní příjem, 
tj. dotaci na chod MČ Praha 17. Podle klíče, který 
zohledňuje výběr daní z příjmů fyzických osob 
z podnikání, počet obyvatel, počet žáků škol, 
plochy veřejné zeleně, rozlohu městské části 
a plochy komunikací, se vypočte výše dotace. Na 
každého občana naší městské části tak získáme 
2 400 Kč, což je minimální dotační částka. Při 
stanovení výše dotace jsme bohužel hendike-
povaní použitím parametru výběru daně z pří-
jmů a parametru rozlohy městské části, s čímž 
opakovaně vyjadřujeme nespokojenost a nesou-
hlas. Rozdíl mezi jednotlivými městskými částmi 
se však snižuje, takže nejsme daleko od průmě-
ru, který v současnosti činí 2 660 Kč „na hlavu“.
Kromě této částky získáváme ještě dotaci 
19 milionů Kč na státní správu, tj. na činnosti 

vykonávané v přenesené působnosti. Dota-
ce  ovšem kryje tyto náklady pouze z cca 79 % 
a 6,1 milionu korun tak přispíváme z vlastních 
zdrojů. Dále vybíráme daň z nemovitostí, cca 
8 mi lionů Kč ročně, na správních poplatcích 
získáme jen malé, řádově statisícové částky. 
Významnější příjmovou položkou – 29,5 mi-
lionu Kč – je v našem rozpočtu hospodářská 
činnost městské části tvořená především příjmy 
z nájemného z obecních bytů a z pronájmů neby-
tových prostor.

3  Jak mohou vyrovnaně hospodařit obce, 
které prodaly všechny obecní byty?
Takových příkladů mnoho nenajdete, vím snad 
pouze o jednom, a to je město Teplice. Na rozdíl 
od naší městské části však obdrží Teplice podíl 
na daních ve výši téměř 12 tisíc Kč na občana, 
a to nejsou počtem obyvatel o mnoho větší než 
naše městská část. Nebo vezměte si například 
Městskou část Praha 1 – tam pronajímají lukra-
tivní nebytové prostory. Příjmy z hospodářské 
činnosti tam činí cca 495 milionů korun! Našimi 
„lukrativními“ nebytovými prostory jsou kočár-
kárny. V Praze 1 získávají také vysoké příjmy ze 
záboru veřejného prostranství. Z předzahrádek 
u restaurací a dalších záborů veřejných prostor 
vyberou kolem 90 milionů Kč. My vybereme ně-
kolik set tisíc korun.

4  Na rozvoj MČ Praha 17 je v letošním 
rozpočtu vyhrazeno 32 milionů korun. Daří 
se realizovat záměry?
Realizovat plán investic se více méně daří, ne-
jenom v kapitole rozvoje obce. Vždyť jenom 
v oblasti školství má být letos proinvestováno 
65 milionů Kč. Zateplení objektů školy a školky 
proběhne podle plánu. Též rekonstrukce otop-
ných soustav dvou základních škol bude dokon-
čena v termínu. Nebo další investice, tentokrát 
z kapitoly využití volného času dětí a mládeže, je 
právě realizována – buduje se skatepark.  Ovšem 
ne všechno se úplně daří. Některé investice bu-
dou muset být odloženy, neboť při procesu je-
jich realizace bylo dodatečně zjištěno, že oproti 
původním představám podléhají územnímu říze-
ní, které trvá přibližně jeden rok. Nebude tedy 
možné je zrealizovat ještě letos. Jde například 
o chodník, který chceme vybudovat v ulici Na 
Chobotě, podél fotbalového hřiště k sokolovně, 
kde dosud žádný není. Podle vyjádření staveb-
ního úřadu půjde o stavbu, která se umisťuje, 
čili nás čeká územní řízení. Pokud se plánované 
akce nezrealizují v roce 2012, tak finance vyčer-
páme v příštím roce, nepřijdeme o ně.

-akraj-

Čtyři otázky pro:
místostarostu Mgr. Bořka Černovského

Foto: -lon-

Žonglování 
v Řepích

Všechny příznivce žonglování 
a nových pohybových ak� vit 
zveme na ukázkovou lekci!

V úterý 16. října 2012 
v malé tělocvičně ZŠ Laudova 

od 18 hodin

Kromě žonglování představíme 
i rope skipping, při kterém si 
zábavnou formou zaskáčete 

přes švihadlo a vyladíte fi guru!

Pravidelné kroužky 
žonglování:

Pro začátečníky každé úterý 
do 18 do 19.30 hodin

Pro pokročilé každé úterý 
od 18 do 20 hodin

Rope skipping:
Každé úterý od 20 do 21 hodin

Informace: přímo na hodině 
v malé tělocvičně ZŠ Laudova 

nebo v DDM
(U Boroviček 1, Praha-Řepy).

Těšíme se na vás!
www.ddmp6.cz

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

Termíny a místa přistavení:
27. 10. (So) 10 – 16 hodin: křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu – 
U Boroviček; 28. 10. (Ne) 10 – 16 hodin: parkoviště u Penny marketu 
(u křižovatky Hofbauerova – Žufanova).

Ing. Vladimíra Šrámková,
odbor životního prostředí a dopravy

BIOVOK
Do kontejneru pro rostlinný odpad (BIOVOK) můžete odložit listí, trá-
vu, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpku z větví stromů a keřů, piliny, 
hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávo-
vou sedlinu, skořápky od vajec apod. Nepatří tam zbytky jídla (tzv. ga-
stroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny 
a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.
U přistavovaných kontejnerů bude přítomna obsluha.
V případě naplnění před koncem doby přistavení, budou kontejnery 
měněny za prázdné.
BIOVOK jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

Harmonogram přistavení:
Křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu x U Boroviček: 7. 10. a 25. 11., 
od 13 do 16 hodin. •Křižovatka ulic K Trninám x Laudova: 28. 10. 
a 11. 11., od 13 do 16 hodin. •Parkoviště v ul. Na Moklině, u restaurace 
U hasiče: 7. 10. a 11. 11., od 13 do 16 hodin. •Parkoviště u Penny Mar-
ketu (bývalý Plus) – křižovatka ulic Žufanova x Hofbauerova: 21. 10. od 
13 do 16 hodin a 25. 11. od 9 do 12 hodin.

-red-

Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v níže uvedených 
termínech, na dobu 4 hodin, a to od 14 do 18 hodin. Po celou dobu bude 
přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadu. Upozornění: 
VOK nebudou zůstávat na daném stanovišti přes noc!
Stanoviště v říjnu, listopadu a prosinci 2012
K Trninám x Laudova: 10. 10. – 13. 10., 5. 12. – 8. 12.
U prodejny Bílý beránek – ul. Šímova: 14. 11. – 17. 11.
Parkoviště v ul. Na Moklině, u rest. U hasiče: 24. 10. – 27. 10.
Do VOK můžete odložit pouze objemný odpad z domácností (např. náby-
tek, sportovní náčiní, umyvadla, záchodové mísy atd.). V žádném přípa-
dě nelze do VOK odložit směsný komunální odpad; nebezpečné složky 
komunálního odpadu, bioodpad, elektroodpad (chladničky, televize, 
monitory apod.) a stavební suť. Zároveň není VOK určen pro odkládání 
odpadu podnikatelskými subjekty.

Ing. Vladimíra Šrámková

Kontejnery na použitý textil jsou umístěny mimo jiné  v ulici Žalanského 
– u autobusové zastávky. Bližší informace na www.potex.cz.  -red-

Uklízí se pravidelně, ale... 
Znáte někoho, kdo odhodí nedopalek od cigarety nebo odpadky na svo-
jí zahradě, balkonu nebo doma na koberec? Velmi pravděpodobně ne. Ve 
společných prostorech to však není ani trochu trapné mnohým z nás! Do-
kládá to i dopis jedné z našich čtenářek, z nějž citujeme: „Prostory kolem 
kulturního domu na Průhoně nejsou ozdobou! Stovky vajglů, metaři měst-
ské části tu asi nebyli mnoho let...“.
Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 RNDr. Milan 
Svítek se k věci vyjádřil následovně: „Nepořádek v okolí Kulturního středis-
ka Průhon bohužel způsobují někteří z obyvatel Řep, například návštěvníci 
restaurace nebo bezdomovci. Prostor je pravidelně uklízen pracovníky vě-
zeňské služby, neboť metaře městská část skutečně nemá. Větší kusy od-
padu jsou tady pravidelně sbírány, ale nejsme schopni uklidit po každém, 
kdo odhodí nedopalek od cigarety. Přesto jsme se rozhodli, že pracovník 
našeho odboru, který má na starosti úklid psích exkrementů speciálním 
strojem, tento prostor vyluxuje podle potřeb, minimálně jednou týdně.“

-red-

Foto: -lon-

Nedopalky od cigaret a další odpadky hyzdí Řepy nejen v okolí KS Průhon. 
Pracovník odboru životního prostředí a dopravy je odstraňuje speciálním 
strojem určeným pro úklid psích exkrementů.

Foto: -akraj-

Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit také ve sběrných dvorech: pondělí 
až pátek 8.30 – 18 hodin, sobota 8.30 – 15 hodin.
Nejbližší sběrné dvory najdete na adresách: Praha 5-Košíře, ul. Klika-
tá 1238/90c, tel.: 731 663 582; Praha 6-Dejvice, ul. Proboštská 1, 
tel.: 284 098 906; Praha 5-Jinonice, Puchmajerova (u křižovatky 
s Radlickou), tel.: 251 612 343.
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Díky za cvičební 
stroje
Musím poděkovat za cvičební stroje v zahradě 
u Centra sociálně zdravotních služeb v Bendově 
ulici. Po odstranění prolézaček či sušáků na prá-
dlo jsem nevěděl, kam se vrtnout – přece jen po-
silovna je dnes hrozně drahá.
Tohle je mnohem lepší varianta a na čerstvém 
vzduchu. Jen mi tu trochu chybí klasická hrazda. 
Určitě bych ji ocenil nejen já.

Ondřej Palivec

Dotaz: Chtěl bych se zeptat, je-li možné parko-
vání v pruhu pro cyklisty. U tramvajové zastáv-
ky Blatiny auta dost často parkují celou noc 
a jsou jako překážka v provozu neoznačená.

Z. Semerád 

Na jízdní pruh pro cyklisty může řidič vjíždět 
pouze při objíždění či odbočování, a to pouze 
v případě, že je ohraničen bílou přerušovanou 
čarou. Je-li vyhrazený jízdní pruh ohraničen 
plnou čarou, nesmí řidič pruh ani přejíždět. Na 

samotném jízdním pruhu pro cyklisty zároveň 
nesmí řidič zastavit a stát.
Při parkování a vyjíždění přes jízdní pruh pro 
cyklisty musí řidič dbát zvýšené opatrnosti. Vy-
hrazený jízdní pruh pro cyklisty je však nutno 
odlišit od piktogramového koridoru pro cyklisty 
– v tomto případě se nejedná o vyhrazený jízdní 
pruh pro cyklisty, toto značení informuje řidiče 
o zvýšeném pohybu cyklistů ve směru šipek.

npor. Petr Herink,
vedoucí Místního oddělení Policie ČR

S Klubem 17 v ZOO

Poslední prázdninovou středu jsme se vypra-
vili s Klubem 17 za zvířaty do pražské zoolo-
gické zahrady. Kromě mě šli Galina, Kuba, 
Vašek, Andrej a jako doprovod Terka s Péťou.
Do Troji jsme dorazili kolem jedenácté dopo-
ledne a hned jsme šli k lachtanům. Tam nám 
rozdaly Péťa s Terkou kvízy, které jsme každý 
sám vyplňovali po celou návštěvu zoologické 
zahrady. Otázky se týkaly jak zvířat, tak his-
torie zahrady a jejího provozu.
Viděli jsme gaviály, gorily, kočkovité šelmy, 
ptačí říši a želvy. Sloni byli v novém venkov-
ním výběhu, neboť jejich pavilon se ještě sta-
ví. V nových prostorách vysoko nad Vltavou 
budou v bezpečí před povodněmi. Navštívili 
jsme vydry, indonéskou džungli a dvě lední 
medvědice, z nichž jedna se jmenuje Berta, 
a ta se zrovna nekoupala.
Mně se líbil především africký dům a savana 
se surikaty. Nejvíc mne zaujali hroši, kteří 
měli nový přírůstek, roztomilého hrošího sa-
mečka Válečka.
Ke konci návštěvy jsme odevzdali vyplně-
né kvízy Pétě a Terce, které je vyhodnotily 
a předaly nám odměny. Výlet do ZOO byl fajn 
a mohl by se zase zopakovat.

Pavel Chrpa, 13 let

Foto: Tereza Novotná

Jak je to s parkováním v pruhu 
pro cyklisty

Foto: Bohumil H onek

Byla to paráda!
Na sklonku prázdnin nebyla nouze o překva-
pivé zvraty letního počasí, a to ani u nás v Ře-
pích. Předposlední srpnový víkend se přes nás 
přehnala menší dešťová sprška. Když do ní 
poté zasvítilo zapadající slunce, vykouzlila se 
na obloze nádherná duha. Tato dramaticky vy-
padající scenérie trvala pouze několik minut 
a jednoduše ji nešlo nevyfotit. A tak se s vámi 
o tuto fotografii dělím a nebráním se ani pří-
padnému otištění v naší Řepské sedmnáctce.

Bohumil Honek

Pozn. redakce: Děkujeme panu Honkovi za 
 zaslání zajímavého snímku! Informace pro ty, 
kteří se v Řepích neorientují: Fotografie zachy-
cuje pohled z okna domu ve Skuteckého ulici.

KS PRŮHON
Socháňova 1220, Praha 17-Řepy, tel. 235 313 289, 235 313 201

Sobota 13. 10. 2012 – od 9.00 do 12.00

•  oblečení pro dospělé a děti
•  hračky a hry
•  sportovní potřeby
•  knihy
•  další předměty

STOLOVÝ PRODEJ
Zájemci o pronájem stolů 

se mohou přihlásit 
v KS Průhon.

Vstup ZDARMA Tram. č. 9 a 10, autobus 180 – stanice Blatiny, Řepy
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Co nabízí Centrum sociálně zdravotních služeb
V minulém vydání Řepské sedmnáctky jsme vám představili Centrum sociálně zdravotních služeb (CSZS) a stručně nastínili 
náplň jeho činnosti, nyní zveřejňujeme podrobnosti k poskytovaným službám.

 Druh služby Kdy a kde službu poskytujeme, 
cena

Informace

Terénní pečovatelská služba
Např. nákupy, obědy, hygiena, 
úklid, doprovody, péče o vlasy 
a nehty, praní prádla aj.

Pondělí – neděle
Nutnost uzavření smlouvy
Cena: dle ceníku

Zdena Pšenčíková

Info:
po – pá, 7 až 15.30 hodin

Domácí zdravotní péče
Např. odběry, aplikace injekcí, 
převazy aj.

Pondělí – neděle
Dle indikace lékaře
Pro pojištěnce smluvních 
zdravotních pojišťoven hrazeno 
z veřejného zdravotního 
pojištění, ostatní za přímou 
úhradu

Mgr. Monika Čermáková

Info: 
po – pá, 7 až 15.30 hodin

Fyzioterapie
Např. po návratu z nemocnice, 
nácvik používání kompenzačních 
pomůcek, stavy po úrazech.

Pondělí – pátek
Dle indikace lékaře
Pro pojištěnce smluvních ZP 
hrazeno z veřejného zdravotního 
pojištění, ostatní za přímou 
úhradu

Iveta Kadlecová

Info: 
po – pá, 7 až 15.30 hodin

Odborné sociální poradenství
Pro všechny občany Prahy 17, 
kteří o pomoc požádají.

Pondělí – pátek
Po předchozím objednání
ZDARMA

Renata Koštelová, DiS

Alko-toxo poradna s AT linkou
Pomoc lidem, kteří se potýkají se 
závislostí (nebo jejich blízkým).

Každý čtvrtek po celý rok
AT poradna 17 – 23 hodin
AT linka 8 – 23 hodin
Anonymní kontakt!
ZDARMA

Během týdne
Mgr. Monika Čermáková
nebo každý čtvrtek
AT linka 235 311 791
nebo 724 307 775

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež KLUB 17
Bezpečný prostor pro trávení 
volného času dětí a mládeže 
od 6 do 18 let se širokou 
nabídkou činnosti.

Úterý, středa a pátek
od 15 do 20 hodin 
Adresa: Socháňova 1221, Řepy 
(naproti KS Průhon)
ZDARMA

Jana Štěpánková
tel. na pobočku Socháňova: 
235 311 791
nebo
Mgr. Čermáková

Speciálně pedagogická 
poradna, logopedie

Po předchozím objednání
ZDARMA

Mgr. Dana Kropáčová
Mgr. Hana Veselková

Klinická psychologie Po předchozím objednání
Pro pojištěnce smluvních ZP 
hrazeno z veřejného zdravotního 
pojištění, ostatní za přímou 
úhradu

Mgr. Helena Uhlířová

Klub GEMINI
Setkávání lidí se zdravotním 
handicapem a jejich blízkých
(vede paní M. Hallerová).

Pondělí, od 15.30 do 17.30 hodin
Adresa: Socháňova 1221, Řepy
ZDARMA

Mgr. Monika Čermáková
nebo
Jana Štěpánková

Klub seniorů Bílá Hora – KLAS
Setkávání seniorů z oblasti 
Bílá Hora
(vede paní L. Pražáková).

Pondělí, od 15 do 17 hodin
Adresa: Kulturáček, 
Ke Kulturnímu domu 14, Řepy
ZDARMA

Mgr. Monika Čermáková
nebo
Jana Štěpánková

Klub seniorů Průhon
Setkávání seniorů z oblasti 

sídliště Řepy

(vede paní J. Tvrdková).

Středa, od 9 do 11 hodin

Adresa: Kulturní středisko Průhon

Socháňova 1220, Řepy

ZDARMA

Mgr. Monika Čermáková

nebo

Jana Štěpánková

Knihovna pro seniory, 
s internetem
Bezplatná půjčovna 
knih s možnou donáškou 
do domácnosti klientů.
V době provozu knihovny je 
možno využít PC s internetem.

Pondělí, od 13 do 17 hodin
Čtvrtek, od 8 do 12 hodin
ZDARMA

Mgr. Monika Čermáková

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

CSZS zajišťuje kromě jiného také rozvoz obědů.

V CSZS je v provozu bezplatná knihovna pro seniory.

Pečovatelky klientům CSZS také nakupují.

Bližší informace ke službám CSZS podají pracovnice 
recepce – osobně i telefonicky.
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Pokud není uvedeno jinak, jsou služby poskytovány 
na adrese Bendova 1121/5, Praha 17-Řepy. Budete-li 
mít zájem o bližší informace k jakékoli službě uvede-
né v následujícím přehledu, podají vám je pracovni-
ce recepce CSZS na telefonních číslech 235 314 141, 
235 313 182, mobil 777 575 117 nebo vás přepojí na 
odpovědné pracovníky. Volat můžete v pracovní dny 
v době od 7 do 15.30 hodin. Informace, včetně ceníku, 
jsou dostupné také na webových stránkách www.cszs.
cz nebo na vyžádání e-mailem: cszs@iol.cz.

Za kolektiv pracovníků CSZS
PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel

Programy pro seniory
Klub seniorů Průhon
Schází se každou středu, vždy od 9 do 11 hodin, v Kulturním stře-
disku Průhon, Socháňova 1220, Praha 17. Vstup volný. Klub vede paní 
Jana Tvrdková.
Program v říjnu: 10. 10. Trénink paměti s paní Koštelovou – 1. část; 
17. 10. Posezení s reprodukovanou hudbou; 24. 10. Trénink paměti 
s paní Koštelovou – 2. část; 31. 10. Promítání filmu.

Klub Gemini
Schází se každé pondělí, vždy od 15.30 do 17.30 hodin, v nízkopra-
hovém zařízení Klub 17, Socháňova 1221, Praha 17. Vstup volný. Klub 
vede paní Majka Hallerová.
Program v říjnu: 8. 10. Promítání filmu; 15. 10. Beseda o zdravé vý-
živě; 22. 10. Výroba svíček – 1. část; 29. 10. Výroba svíček – 2. část.

 Klub aktivního stáří (KLAS)
Schází se každé v pondělí, vždy od 15 do 17 hodin, v Kulturáčku na 
Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17–Bílá Hora. Vstup volný. 
Klub vede paní Libuše Pražáková.
Program v říjnu: 8. 10. Trénink paměti s paní Koštelovou – 1. část; 
15. 10. Setkání s překvapením; 22. 10. Trénink paměti s paní Košte-
lovou – 2. část; 29. 10. Rukodělná dílna.

Tyto kluby provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší 
informace vám poskytnou pracovnice recepce CSZS v Bendově uli-
ci 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.

Mgr. Monika Čermáková,
vedoucí přímé péče CSZS

Popis úkonu pečovatelské služby Výše úhrady v Kč
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 60,-/hodina
 40,-/40 minut

 20,-/20 minut
Pomoc při úkonech osobní hygieny 60,-/hodina
 40,-/40 minut
 20,-/20 minut

Dovoz obědů pro klienty CSZS 15,-/úkon

Oběd: polévka + hlavní jídlo 50,-/den/porce

Pomoc při přípravě jídla a pití 60,-/hodina
 40,-/40 minut
 20,-/20 minut

Příprava a podání jídla a pití 60,-/hodina

Pomoc při prostorové orientaci  60,-/hodina

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 90,-/hodina

Běžné nákupy a pochůzky (individuální) 60,-/hodina

Běžný úklid a údržba domácnosti 80,-/hodina

Pomoc při zajištění velkého úklidu 85,-/hodina
domácnosti, např. sezonní úklid, 
po malování

Velký nákup nad 10 kg, např. týdenní 25,-/úkon

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho 40,-/kg
drobné úpravy (běžně znečištěné ložní prádlo)

Doprovázení dospělých k lékaři,  60,-/hodina
na úřady atd. a zpět

Ceník služeb CSZS
Z ceníku pečovatelských služeb Centra sociálně zdravotních 
služeb uvádíme jen některé, kompletní ceník najdete 
na www.cszs.cz.

-red-

Výuka práce na PC
pro seniory
Jednou za 14 dní, individuální 
přístup, skupiny pro začátečníky 
i pokročilé. Podmínkou je bydli-
ště v Praze 17 a seniorský věk.
Nutné přihlášení předem, počet 
míst je omezen.

Úterý
od 14.30 – 18.30 hodin

Dle rozpisu jednotlivých 
pracovních skupin

ZDARMA

Mgr. Monika Čermáková

Plavání pro seniory
Cvičení a plavání pod dohledem 
fyzioterapeuta. Nutné přihlášení 
předem, počet míst je omezen.
Podmínkou je bydliště
v Praze 17 a seniorský věk.

Pátek
od 16 do 18 hodin
Adresa: Klub Juklík
U jezera 2031, Praha 13
ZDARMA

Mgr. Monika Čermáková
nebo
Jana Štěpánková
235 311 791

Skupinové kondiční cvičení 
pro seniory
Cvičení pod dohledem fyziote-
rapeutky, ve všech polohách, 
s overbaly, therabandy, 
na míčích, cvičení stability.

Pondělí
od 9.30 do 10.30 hodin,
od 18.00 do 19.00 hodin

Obsazeno!
Cena: 20 Kč za lekci

Iveta Kadlecová

Půjčovna kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek

Pondělí – pátek
Cena: dle ceníku

Eva Kohoutová, DiS

Kopírování , laminování
černobíle A4, A3, jednostranně 
i oboustranně.

Pondělí – pátek
Cena: dle ceníku

Eva Kohoutová, DiS

Praní a žehlení prádla
Pro organizace i fyzické osoby.

Pondělí – pátek
Nutnost uzavření smlouvy
Cena: dle ceníku

Ing. Jaroslava Šimonová

Foto: -akraj-

Centrum sociálně zdravotních služeb organizuje také 
kurzy výuky práce na PC. Mohou se jich zúčastnit senioři 
starší šedesáti let.



První 
školní den
Začátek tohoto školního ro-
ku znamenal také začátek 
školních povinností pro 203 
řepských prvňáčků.
Ve škole v Laudově ulici (ZŠ 
genpor. Fr. Peřiny) nastoupilo 
letos do prvních tříd 38 dětí, 
v Základní škole Jana Wericha 
uvítali 68 žáčků a v Základní 
škole genpor. Františka Peřiny 
dokonce 97 prvňáčků.
První školní den byl tento rok 
3. září. Děti spolu s jejich rodiči slavnostně přivítali starší žáci, budoucí 
paní učitelky a starostka MČ Praha 17 Bc. Jitka Synková. Pocity dětí byly 
rozporuplné, některé se těšily a šly do školy s úsměvem, jiné svůj první 
školní den proplakaly. Věříme, že teď už je smutek přešel, ve škole se 
jim líbí a jsou spokojeny.

-lon-
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Atletická liga 
skončila
Atletickou soutěž organizoval triatlonista To-
máš Slavata spolu s Atletikou Tábor s podpo-
rou ZŠ Jana Wericha a MČ Praha 17. Závěrečné 
závody dlouhodobé soutěže rozdílení cen pro-
běhlo v pondělí 10. září.
Na snímku nejúspěšnější atleti se starostkou 
MČ Praha 17, ředitelkou školy a organizá-
torem. Ve druhé řadě zleva: A. Skořepová, 
T. Slavata, Bc. J. Synková, J. Zahradník, 
Mgr. Z. Martinovská, D. Popa. V první řadě zle-
va: L. Blatná, O. Zouvala, D. Varmuža, L. La-
síková, V. Knapová, L. Kinkorová. V podřepu 
A. Ležáková.
Další informace v příštím vydání zpravodaje. 
Více foto: www.repy.cz, fotogalerie.  -red-Foto: -akraj-

Slavnostní odpoledne
v ZŠ genpor. Fr. Peřiny
V pondělí 3. září, po ranním vítání prvňáčků, proběhly v ZŠ genpor. Fran-
tiška Peřiny v Socháňově ulici ještě dvě zajímavé události.
Odpoledne se v atriu konalo slavnostní připomenutí desátého výročí po-
jmenování základní školy po genpor. Františku Peřinovi a představení ško-
ly po rekonstrukci. V rámci oprav bylo provedeno zateplení budovy, nová 
fasáda, úprava vnitřních atrií školy, rekonstrukce otopné soustavy a insta-
lace vzduchotechniky. Rekonstrukce školy přišla na 31 milionů korun. Byla 
hrazena z finančních prostředků MČ Praha 17, jejímž jménem poděkovala 
starostka Bc. Jitka Synková všem, kteří se na rekonstrukci podíleli.

U příležitosti těchto dvou událostí připravili pedagogové ZŠ F. Peřiny spo-
lu se svými žáky program, na kterém školáci předvedli své dovednosti. Jan 
Škoda a Julie Rezková zatančili latinskoamerické tance, Dominik Surmaj, 
Martin Štěpánek a David Zima ukázali, co všechno umí s jojem, Šárka Kup-
cová recitovala báseň o pravěku, na housle zahrál Dominik Surmaj a Sahar 
Holubová a píseň z filmu Bodyguard zazpíval Tomáš Ringel. Odpoledním 
programem provedl pan učitel Miroslav Maxant.

-lon-
Prvňáčci ve škole v Laudově ulici

Foto: -lon-

Žáčky všech řepských základních škol 
přivítala také starostka MČ Praha 17 
Bc. Jitka Synková.

Foto: -lon-

Foto: -lon-
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Městská část Praha 17 investovala do opravy 1 milion korun. Byla prove-
dena částečná výměna povrchů – v sále bylo položeno PVC, u baru zůstaly 
původní dlaždice. Proběhla výměna dřevěných oken za plastová. Jeviště 
a strop byly překryty sádrokartonem, na jevišti byl instalován speciální 
povrch baletisol. Částečné opravy se dočkal bar, toalety a zázemí. Do-
šlo k výměně topných těles, osvětlení a vybavení, jako jsou židle a stoly. 
Celý prostor byl vymalován. Jak se vyjádřil Pavel Maxa, radní a jednatel 
společnosti Optimis, s. r. o., připravuje se projekt na opravu venkovního 
pláště budovy. Realizace (v hodnotě 700 tisíc korun) je plánována na 
jaro 2013.
Programovou nabídku Kulturáčku na Bílé Hoře (ulice Ke Kulturnímu do-
mu 14) vzala na svá bedra společnost Myš a Maš, která zorganizovala 
i úvodní zábavný program. Plánuje zde kulturní akce pro děti i dospělé 
– koncerty, bály, taneční čaje o páté, divadelní představení, karnevaly, 
výchovné pořady pro základní i mateřské školy. Další nabídkou budou 
zájmové kroužky.
Už 6. října se tu uskuteční Bluesový a undergroundový večer s kapelami Blue 
Jade a Joe Karafiát Band, 19. října vystoupí Kapela TWINS bratrů Urbánko-
vých a 27. října se bude konat Halloween Party pro děti (podrobněji viz Ka-
lendář akcí na straně 15 a také na straně 25). Aktuální informace najdete na 
www.kulturacek.cz.
I nadále se v Kulturáčku na Bílé Hoře budou scházet řepští senioři z Klubu 
aktivního stáří (KLAS), a to každé pondělí od 15 do 17 hodin. Vstup na 
jejich akce je zdarma.

-red-

Kulturáček na Bílé Hoře byl uveden do provozu 11. září. 
Po nezbytném slavnostním přestřižení pásky následoval kulturní program 
pro děti i dospělé, který připravila skupina Myš a Maš. Návštěvníky potěšila 
účast zpěváka Jiřího Štědroně. Imitátor Petr Jablonský, díky němuž 
nechyběl na akci Václav Klaus, Miloš Zeman, ani Halina Pawlovská, své 
vystoupení ukončil slovy: „Máš-li smutek na duši a v srdci hoře, neváhej 
a navštiv Kulturáček na Bílé Hoře!“ 
Více foto: www.repy.cz, fotogalerie.

V úterý 11. září 2012 byly opět zpřístupněny prostory Kulturáčku na Bílé Hoře. Sál se po rekonstrukci změnil k nepoznání!

Sál Kulturáčku na Bílé Hoře voní novotou

Foto:  -akraj-

Foto: Petr Čížek

Foto: -akraj-

Foto: Petr Čížek

Foto: -akraj-
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Přijďte fandit
našim fotbalistům
Víte, že už můžete fandit našim fotbalistům TJ Sokol Řepy 
na domácím hřišti při ulici Na Chobotě?

  7. 10. Mladší dorost proti SK Vikt. Žižkov, v 16 hodin.
 13. 10. Starší žáci proti Slavoj Vyšehrad B, v 9 h.
 13. 10. Muži „B“ proti AFK Slivenec B, v 10.45 h.
 13. 10. Mladší přípravka proti FK Řeporyje Praha 5, ve 13.30 h.
 13. 10. Muži „A“ proti AFK Slavoj Podolí Praha B, v 16 h.
 21. 10. Starší přípravka proti AFK Union Žižkov, ve 13 h.
 27. 10. Muži „A“ proti SK Modřany, ve 14.30 h.

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

Zkusíte taekwondo?
Taekwondo WTF klub Praha již čtrnáctým rokem vyučuje děti bojovému 
sportu na šesti základních školách na území Prahy 5 a 6 a také v Řepích 
v ZŠ genpor. Františka Peřiny v Socháňově ulici 19!
V našem klubu se soustředíme především na praktické využití prvků toho-
to bojového sportu, žáci se naučí bránit případnému fyzickému napadení. 
V souladu s filozofií tohoto korejského olympijského sportu klademe velký 
důraz na posílení koncentrace, kamarádského chování a sportovní etiky. 
Velkou výhodou tohoto sportu je zapojení celého těla, rozvíjení rychlosti, 
síly a flexibility. Tréninky jsou dvakrát týdně (v pondělí a ve středu), jsou 
vhodné pro všechny, od malých pětiletých dětí po dospělé.
Máte-li zájem vyzkoušet si hodinu cvičení zdarma, rádi vás přivítáme na 
jakémkoliv tréninku. Více informací: www.taekwondo-praha.cz.

Martin Břeň

Foto: -red-

Fotbalové mužstvo TJ SOKOL Řepy Muži A v nových dresech, které jim 
daroval senátor Ing. Petr Bratský.

POZVÁNKA NA PRAŽSKÝ 
CYKLOKROS

10. a 11. listopadu 2012

Praha 17, areál Bikrosclubu Řepy, ulice U Boroviček

Sobota 10. listopadu:
Od 10 hodin veřejný závod MTB dle rozpisu na www.skhcp.cz

Neděle 11. listopadu
10.00 hodin – kadetky + žákyně, 10.01 hodin – žáci starší + žáci mladší

10.45 hodin – ženy + juniorky
10.46 hodin – kadeti, 11.45 hodin – junioři

13.00 hodin – veřejný závod ELITE
14.30 hodin – ČP MASTERS A
14.31 hodin – ČP MASTERS B
14.32 hodin – ČP MASTERS C

Pořadatel závodu: SK HCP Nutrend Specialized Cycling
Informace: ww.skhcp.cz

Akce probíhá pod záštitou starostky Městské části Praha 17 
Bc. Jitky Synkové

Karatisté jsou výborní!
Loňského roku dosáhl náš oddíl SK Trial – shotokan karate o. s. výborných vý-
sledků na republikových soutěžích. Můžeme se pochlubit čtyřmi zlatými me-
dailemi ze soutěže Přebor Praha 2012, a tím pádem čtyřmi mistry Prahy. Stali 
se jimi Daniel Dvořák, Aleš Jelínek, Jan Novák a Rostislava Tománková. Na-
ši medailisti jsou díky těmto výsledkům automaticky nominováni na mistrov-
ství republiky, které se bude konat v prosinci tohoto roku. Držme jim palce!
Byli jsme úspěšní také na závodech Přebor Prahy 2012 – 2. místo v kategorii 
kata obsadila Klárka Pospíšilová, 3. místo v kategorii kata Antonie Brožo-
vá. Na závodech IV Kesl Cup 2012 jsme bodovali následovně – 1. místo v ka-
tegorii kata Klárka Pospíšilová, 3. místo v kategorii kata Antonie Brožová 
a 3. místo v kategorii kumite Daniel Dvořák.
Pokud máte doma dítko či dospěláka s chutí se trochu protáhnout a něco se 
naučit, přijďte si zacvičit nebo se třeba jen nezávazně podívat. Informace: 
www.karate-sktrial.cz. Jiří Dvořák

Foto: Michal Červený
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SPORTOVNÍ PRAVA
PRO ŠKOLÁ

 FOTBAL
Komplexní rozvoj:

- Síly
- Flexibility
- Koordinace

Telefon: 604 594 604
E-mail: josef.weiss@idnes.cz

TJ SO
KO

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

Kulturní středisko Průhon
Pořady pro děti (vždy v sobotu od 16 hodin)
 6. 10.  Byl jednou jeden dvoreček: Příběh o kohoutkovi a slepičce 

v novém zpracování s písničkami. Loutkové divadélko Rolnička.
13. 10.  Špalíček: Pohádkový příběh s loutkami divadla Zlatý klíč.
14. 10.  DRAKIÁDA: Tradiční dračí odpoledne. Zalétávání dračích 

modelů do 13 hodin. Louka proti Úřadu MČ Praha 17.
20. 10.  Pohádkové taškařice šaška Ferdy: Činoherní pásmo krátkých 

pohádek. Divadlo duší spřízněných.

Pořady pro dospělé
10. 10.  Večer s Dášou Novou, redaktorkou rádia Regina, a jejími 

hosty. Od 18.44 hodin. Vstupné 40 Kč.
12. 10.  Taneční kavárna: Pro všechny mladé duchem s oblíbenou 

Sparťankou. V 16 hodin. Vstupné 30 Kč.
12. 10.  Ohlédnutí: Vzpomínání na zážitky z květnového výletu po 

Vysočině, s promítáním fotografií. Nejen pro účastníky zájezdu. 
Vstupné dobrovolné. V 19 hodin.

17. 10.  Chudinkové: Večer s trampskou kapelou a jejím hostem. 
V 19.30 hodin. Vstupné 70 Kč.

19. 10.  Vernisáž výstavy Romana Kleina. V 18.30 hodin.
24. 10.  Posezení s Naďou Konvalinkovou: Zábavný večer se 

známou herečkou a jejími hudebními kavalíry – písničkáři 
Pavlem Pútou a Andy Seidlem. V 19 hodin. Vstupné 80 Kč.

Výstava
 1. – 17. 10. Dáša Nová: Originální šperky, Nicol Soukupová: Netradiční 

fotografie Prahy.
19. – 31. 10. Roman Klein: Život je krásný – fotografie.
Výstavy jsou otevřeny všední dny 10 – 20 hodin, v sobotu v době programu.

Na listopad připravujeme:
Setkání s Jiřím Krampolem v sokolovně. Termín bude znám začátkem 
října, sledujte plakáty.

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

Domov sv. Karla Boromejského
 2. 10. – 31. 10. Výstava fotografií: Romantický svět očima Ludmily 

Škvorové (vernisáž 2. 10. v 17.30 hodin) – refektář, vstup volný.
 4. 10.  Benefiční koncert Radka Tomáška, kytaristy a bývalého 

člena skupiny Rangers (Plavci): Zazní skladby z raného období 
této kapely, z novějších pak Boxer, Žádná jiná apod. Refektář, 
od 18 hodin. Vstupné dobrovolné.

10. 10.  Koncert komorního sboru En Arché: Na programu barokní 
hudba, T. L. de Victoria, H. L. Hassler, J. T. Turnovský, 
G. P. Telemann, Ch. Gounod, B. Britten a spirituály. Kostel 
sv. Rodiny, od 18 hodin. Vstupné dobrovolné.

14. 10.  Podporujte svého anděla: Koncert na obnovu beuronských 
maleb. Kostel sv. Rodiny, od 18 hodin. Vstupné dobrovolné.

21. 10.  Koncert zobcových fléten: Soubor SIRINGA pod vedením 
Miroslava Bureše. Na programu hudba období renesance, 
baroka, ale i současná tvorba pro zobcové flétny. Pod záštitou 
místostarostky MČ Praha 17 Ing. Marie Vaicové. Kostel 
sv. Rodiny, od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

25. 10.  Koncert k Mezinárodnímu dni hospiců: Účinkují Daniela 
Radosa (sopranistka) a Štěpán Kaniak (koncertní mistr Státní 
opery Praha). Na programu sakrální hudba. Kostel sv. Rodiny, 
od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

28. 10.  Benefiční koncert Ireny Budweiserové s kapelou Fade In: 
Na programu spirituály, gospely, blues. Kostel sv. Rodiny, 
od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertů je určen 
na podporu činnosti a provozu Domova.

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

Kulturáček na Bílé Hoře
 6. 10.  Bluesový a undergroundový večer s kapelami Blue Jade a Joe 

Karafiát Band a jejich hosty. Od 18 do 22 hodin.
13. 10.  Rodinné odpoledne: Zpívání, tancování, soutěže a další 

aktivity. Od 15 hodin. Hlavní bod programu (od 17 hodin) – 
ukázky z nového rodinného muzikálu Kapka medu pro Verunku. 
Od 15 hodin.

19. 10.  Kapela TWINS bratrů Urbánkových: Hity známých kapel jako 
např. Queen, Bryan Adams, Bon Jovi, Scorpions, Smokie, 
Beatles, Olympic, ETC, Robbie Williams, Deep Purple, Green 
Day, Led Zeppelin, Rolling Stones a další... K tanci i poslechu. 
Od 19 hodin. 

26. 10.  Večer s kytarou. Od 19 hodin.
27. 10.  Dětská „HALLOWEEN PARTY“: Dlabání dýní, halloweenský 

písničkový program s Myš a Maš. Soutěž o nejlepší masku 
a nejpovedenější dýni. Masku a dýni na dlabání s sebou! 
Od 15 hodin.

Změna programu vyhrazena.

Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17-Řepy (vedle bikrosového areálu), 
www.kulturacek.cz. -red-
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Sirény tvoří součást celorepublikového jed-
notného systému varování a vyrozumění, lze 
je ovládat z operačních středisek Hasičského 
záchranného sboru ČR (dále HZS) a operačního 
střediska Krizového štábu hl. m. Prahy.

Kolik máme v Praze sirén
Pro případ hrozící či nastalé mimořádné událos-
ti, jako je např. povodeň nebo dopravní nehoda 
s únikem nebezpečné látky (chlór, čpavek…), 
je v Praze vybudována síť sirén, které dokážou 
obyvatele akusticky včas varovat. Celkově je na 
území hlavního města rozmístěno 420 sirén, 
z toho 222 sirén rotačních, které pouze houka-
jí, a 198 elektronických – ty jsou navíc vybaveny 
modulem pro vysílání tzv. verbální informace.

Pravidelné zkoušky
Při akustické zkoušce sirén, zpravidla první stře-

du v měsíci ve 12 hodin, jsou sirény spouštěny 
na celém území hlavního města. Jde o trvalý tón 
po dobu 140 sekund. Zkouška systému nepro-
běhne pouze v případě již nastalé mimořádné 
události, kdy by hrozila dezinformace občanů, 
či v případě možných bezpečnostních rizik. Z ta-
kového důvodu byla například zrušena zkouška 
sirén 7. května 2010 při státní návštěvě prezi-
dentů USA a Ruské federace.
V případě varování je možné sirény spouštět 
jednotlivě nebo po skupinách – podle ohrožení 
konkrétní části města.

Typy varování
Pro varování obyvatelstva byl zaveden jediný va-
rovný signál – „Všeobecná výstraha“. Jde o ko-
lísavý tón v délce trvání 140 sekund. U elektro-
nických sirén uslyší občané po zaznění signálu 
navíc verbální informaci s obsahem:

„Všeobecná výstraha“ nebo
„Nebezpečí zátopové vlny“ nebo
„Chemická havárie“ nebo
„Radiační havárie“

a budou současně vyzváni ke sledování vysílání 
Českého rozhlasu, České televize a regionálního 
rozhlasu.

Kdy nejde o zkoušku!
V případě, že je občan varován rotační sirénou 
bez následné verbální informace a je zřejmé, že 
nejde o povodeň, kde je základní ochrannou čin-
ností evakuace, měl by vždy dodržet níže uvede-
né tři pokyny:

1.  Okamžitě se ukrýt.
To znamená vyhledat úkryt v nejbližší budově, 
raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany 
před šířením nebezpečných látek, z nichž 
většina je těžší než vzduch – drží se při zemi.

2.  Uzavřít dveře a okna, vypnout klimatizaci.
Otvory je nejlépe utěsnit navlhčenou látkou 
– v případě úniku nebezpečných látek.

3.  Zapnout rádio nebo televizi.
Prostřednictvím rádia či televize se občan 
dozví, co se stalo a jak postupovat dále.

Sirény zachraňovaly životy
Varování obyvatelstva prostřednictvím sirén 
bylo v podmínkách hlavního města s úspěchem 
použito při povodních 13. srpna roku 2002. Bě-
hem jediného dne byl varovný signál spuštěn 
celkem 33krát. Ve všech případech byla obča-
nům přímo či následně poskytnuta též verbální 
informace. Díky systému včasného varování se 
podařilo z vodou ohrožených oblastí evakuovat 
cca 48 000 osob, z toho cca 5 000 osob pomocí 
evakuace řízené, cca 43 000 osob evakuací ne-
řízenou.

Co říci závěrem? Snad jen to, abychom zvuk si-
rény měli i nadále spojen především s první stře-
dou v měsíci a zároveň nezapomněli, že štěstí 
přeje připraveným.

por. PaedDr. Luďka Palzerová
por. Bc. Jakub Růžička, DiS.

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Proč houkají sirény?
Vážení čtenáři, v zářijovém čísle zpravodaje jsme zahájili seriál „Hasiči 
radí a informují“, v němž se dozvíte řadu novinek a zajímavostí přímo 
od členů Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Tentokrát se 
věnují sirénám, jejich funkci a významu houkání.

Foto: -akraj-

NOVINKY
Čeština pro cizince – pro děti školního věku 
a pro dospělé, v případě zájmu je možná 
i příprava na zkoušku z ČJ (děti 800 Kč/
1 x 1 hod., dospělí 1 600 Kč/1 x 2 hod. týdně).
Angličtina pro děti – předškoláci 5 – 6 let 
a školáci 1. a 2. třída (800 Kč/1 x 1 hod. týdně).
Malba a kresba pro dospělé – 
1 200 Kč/1 x 2 hod týdně.

DALŠÍ KURZY:
Sólový zpěv (populár nebo klasika) * Klavír, 
keyboard, zobcová flétna, klarinet, saxofon, 
housle, kytara akustická i elektrická * 
Klavír pro pokročilé * Hudební přípravka 
* Keramika * Výtvarná výchova * Cvičení pro 
rodiče s dětmi * Aerobik a gymnastika pro 
dívky * Cvičení pro děti i pro ženy * Jóga 
* Ťapka – turistický oddíl * Piškotky – tanec 

a balet * Stonožka – dramatický kroužek 
* Akrobatický rock´n´roll * Angličtina, 
němčina, francouzština.

KS Průhon, 

Socháňova 1220, 

Praha 17-Řepy, 

tel. 235 313 289, 

www.pruhon.cz, 

e-mail: ks-pruhon.

kulhankova@volny.cz

Kulturní středisko Průhon – nabídka kurzů
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V současné době se ceny energií neustále zvy-
šují a mnozí přemýšlejí, zda by nebylo finančně 
výhodnější přejít na vlastní zdroj vytápění. Ma-
jí možnost vybrat si z několika variant nového 
způsobu vytápění a ohřevu teplé vody. Pravdě-

podobně jsou nejatraktivnější plynové konden-
zační kotle, vytápění pomocí tepelných čerpadel 
a kombinace jedné z těchto variant s instalací 
solárních panelů na objektu.
Nespornou výhodou vlastního zdroje vytápění 
a zařízení na ohřev teplé vody je nezávislost na 
dálkových dodávkách tepla. Obyvatelé domu 
mají celoroční zdroj tepla a teplé vody, jenž si 
mohou přizpůsobit svým potřebám i aktuálním 
venkovním teplotám, a to bez ohledu na roční 
období. Dále je možné doplnit kondenzační ko-
telnu nebo tepelná čerpadla solárními panely, 
které pomáhají s ohřevem teplé vody. Samozřej-

mou nutností je zateplení objektu, výměna oken 
a otopné soustavy.
Žádná z variant nemá jen samé klady. Jaké jsou 
nevýhody přechodu na vlastní vytápění? V první 
řadě to jsou relativně vysoké náklady na poříze-

ní vlastního zdroje vytápění, vzhledem k tomu, 
že se k nim váží náklady na zateplení objektu 
a výměnu oken.

Jaké mají zkušenosti
Společenství vlastníků bytových jednotek Von-
droušova 1161–1166 v Řepích se rozhodlo pro 
změnu a od dálkového dodavatele tepla a teplé 
vody se odpojili. V domě bylo provedeno zatep-
lení, výměna stávajícího tepelného zařízení, 
instalace dvou kondenzačních kotlů na topení 
a ohřev teplé vody a instalace solárních panelů 
na střechu domu.
Zeptali jsme se, jaké důvody je k tomu vedly, jaká 
pozitiva jim tento krok přinesl a jaké jsou jejich 
dosavadní zkušenosti:
„Hlavním důvodem bylo neustálé zdražování 
energie, kterou jsme vůbec nespotřebovali, tzv. 
ztráty, a také současný trend neustálého zdra-
žování energií. Navíc je velmi nepravděpodob-
né, že by dodavatelé energií v budoucnu začali 
zlevňovat. My dnes platíme jenom to, co proto-
píme. Přechod na vlastní vytápění nám přinesl 
hlavně finanční úsporu. Dále jsme nezávislí na 
tom, kdy a jak si zatopíme – máme dvě čidla hlí-

dající teplotu a jakmile klesne pod určitou mez, 
kterou si můžeme samozřejmě sami nastavit, 
začne se topit. Funguje to také obráceně – když 
na jaře bude brzy teplo, tak nemusíme topit až 
do května. Jsme rádi, že jsme do toho šli a ne-
litujeme toho, ačkoli vyřizování všech povolení 
bylo zdlouhavé, trvalo asi rok. Naštěstí forma-
lity spojené s vyřizováním potřebných dokladů 
měla na starosti společnost, které jsme vyřízení 
zadali, takže toto břímě nesli na svých bedrech 
oni. My jsme se hlavně báli, abychom to dotáhli 
do konce a odpojili se od centrálního dodava-
tele. Samotná výstavba kotelny trvala přibližně 
měsíc. Bylo potřeba demontovat staré zařízení 
ve výměníkové stanici. Výměnu kotelny je proto 
třeba naplánovat na letní měsíce, kdy není po-
třeba topit. Teplou vodu jsme po čas výstavby 
kotelny vyřešili částečně již postavenými so-
lárními panely. Co se týká finančních úspory, 
dle provedených měření jsme původně platili 
660 Kč za GJ, dnes platíme 404 Kč za GJ a příští 
rok to bude ještě lepší, protože tuto sezonu ne-
máme započítané dva nejteplejší měsíce (červe-
nec a srpen), kdy nám s ohřevem vody pomáhalo 
sluníčko,“ sdělila paní Vaňková, místopředsed-
kyně Společenství vlastníků pro dům Vondrou-
šova 1161–1166.

Bude další konference?
Jak uvedl místostarosta MČ Praha 17 Mgr. Bořek 
Černovský, další konferenci by rád uspořádal na 
jaře příštího roku, opět v ZŠ genpor. Peřiny v So-
cháňově ulici. V té době již budou známy údaje, 
jaké byly náklady za vytápění za uplynulou top-
nou sezonu a uplynulý kalendářní rok. Na pro-
gramu bude porovnání nákladů a nové trendy 
v úsporách vytápění. Přesný termín konání kon-
ference uvedeme v Řepské sedmnáctce cca měsíc 
před konáním akce.

-lon-

Rozhodli se pro změnu
Již dvakrát uspořádala Městská část Praha 17 pro své občany, bytová družstva 
a sdružení vlastníků bytových jednotek konferenci na téma „Alternativní možnosti 
vytápění panelových domů aneb Jak ušetřit na topných nákladech“. Někteří 
z obyvatel Řep se již pro jiný způsob vytápění rozhodli.

Foto: Mgr. Bořek Černovský

Foto: Mgr. Bořek Černovský

Foto: Mgr. Bořek Černovský
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Pro výtvarně nadané
Soukromá střední umělecká škola designu, s. r. o.

Absolventi této čtyřleté střední školy se uplatňují 
ve výtvarných oborech grafiky, počítačové 
grafiky, malby a oděvního návrhářství.
Sídlo: Laudova 10/1024, Praha 17-Řepy (v bu-
dově základní školy).
Délka studia: 4 roky, závěrem maturitní 
zkouška.

Z historie: Škola byla založena roku 1990.
Úspěchy školy: 1085 absolventů, 112 výstav, 70 % absolventů bylo přijato 
na vysoké školy.
Den otevřených dveří: 15. listopadu 2012, od 9 do 18 hodin.
Informace pro zájemce o studium: www.skoladesign.cz, skoladesign@
skoladesign.cz, tel. 725 800 714, 602 203 911 (ředitelka školy).
Školné: 29 000 Kč ročně.
Další informace: www.skoladesign.cz

PhDr. Věra Hromádková,
ředitelka

Pro talentované tanečníky
Taneční konzervatoř Ivo Váni-Psoty

Taneční konzervatoř Ivo Váni-Psoty je ukončena 
maturitou a absolutoriem, které představuje ukon-
čení nejen středoškolského, ale i vyššího odborného 
vzdělání a opravňuje k používání titulu DiS.
Absolventi školy působí v Národních divadlech 
v Praze, Brně, Ostravě, v oblastních divadlech 
ČR a v zahraničí. Své uplatnění nacházejí jako 
pedagogové konzervatoří a základních umělec-
kých škol. S úspěchem studují na VŠ. Osmileté 
studium baletu a tance je provázeno estetikou, 

hudbou a výtvarným cítěním v péči vstřícných pedagogů.
Sídlo: pavilon 2 B, ZŠ v Laudově ulici 10/1024, Praha-Řepy (od 3. září 
2012) – čtyři baletní sály, třídy, možnost rehabilitací a péče lékaře, vlast-
ní bufet a stravování.
Z historie: Taneční konzervatoř Ivo Váni-Psoty v Praze nese ve svém čest-
ném názvu jméno velkého umělce, choreografa a vlastence. Škola byla 
založena v roce 1993 s představou plnění dvou základních myšlenek: pro-
fesionality a morálky – umění může diváka potěšit, ale může také pomáhat 
slabším občanům dobročinnými představeními.
Úspěchy školy: Nejnadanější žáci se zúčastňují mezinárodních soutěží 
(Vídeň, Brno, Lausanne, Řím, Barcelona). Absolventi školy získali např. 
Ceny Jihočeské Thálie, nominaci na hlavní Cenu Thálie a Cenu Philip 
Morris ČR – Ballet Flower Award. Studenti se zúčastňují mnoha veřej-
ných vystoupení a škola sama organizuje celovečerní baletní předsta-
vení, mnohá ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlo-
vé. Projekt školy s názvem „Balet vozíčkářům“ zaštítil v roce 2011 pan 
prezident Václav Havel. Baletní představení v zahraničí: Furth in Wald, 
Regensburg, Tallinn, Tartu...
V čele umělecké rady konzervatoře rady stojí pan Vlastimil Harapes.
Den otevřených dveří: 15. listopadu 2012 od 8.15 do 13 hodin. Od 17 do 
18.30 hodin Baletní večírek.

Informace pro zájemce o studium: Zájemci o studium od 1. ročníku škol-
ního roku 2013/2014 z 5. tříd základních škol podávají vyplněné přihlášky 
do 30. listopadu, maximálně do 31. prosince 2012. Přijímací talentové 
zkoušky se konají ve třetím týdnu měsíce ledna 2013. Do vyšších ročníků 
jsou přijímáni studenti na základě rozdílové zkoušky po celý školní rok.
Školné: 25 000 Kč pro jeden školní rok, chlapci od 1. ročníku 7 000 Kč, děti 
z MČ Praha 17 budou mít  školné zohledněné!
Další informace: www.tanecni-konzervator.cz

Mgr. Jitka Tázlarová,
ředitelka

Pro velmi chytré hlavy
Mensa gymnázium, o. p. s.

 Jediné osmileté gymnázium v ČR, které se vě-
nuje výhradně mimořádně nadaným studen-
tům – základní podmínkou přijetí je úspěšné 
absolvování vstupního testu do Mensy ČR 
(IQ nad 130).
Ve škole najdou studenti optimální podmínky 
pro svůj rozvoj – rodinné prostředí, přátel-
ské učitele zapálené pro svůj obor, kolektiv 
podobných vrstevníků, prostor pro tvořivost 

a uspokojování svých individuálních specifických potřeb. Cílem školy 
není jen rozvoj vědomostí, ale celé osobnosti. Studentům je od prv-
ního ročníku umožněna vysoká profilace pomocí volitelných předmětů 
a seminárních prací. Výuka některých předmětů (např. cizích jazyků) 
probíhá ve smíšených skupinách podle vyspělosti tak, aby student vždy 
pracoval ve skupině, jejíž tempo a úroveň nejlépe odpovídá jeho schop-
nostem. Některé obory jsou vyučovány přímo na katedrách vysokých 
škol vysokoškolskými profesory (např. fyzika na Matematickofyzikální 
fakultě UK).
Sídlo: Španielova 1111/19, 163 00, Praha 17-Řepy. Osm tříd (prima až 
 oktáva), k dispozici školní výdejna obědů a bufet.
Z historie: Mensa gymnázium, o. p. s., je neziskovou organizací, zřizova-
telem je Mensa ČR. Vzniklo v roce 1993 jako Osmileté gymnázium Buďánka, 
o. p. s. Snahou bylo zajistit vzdělání dětem, které se díky svým schopnos-
tem vymykají běžnému standardu a potřebují větší péči.
Úspěchy školy: Studenti jsou velmi úspěšní v přijímacím řízení na vysoké 
školy, často se dostávají na 2 až 4 VŠ najednou. Účastní se různých oboro-
vých soutěží a olympiád, nejvíce úspěchů sklízejí se svými pracemi v pře-
hlídce SOČ – středoškolská odborná činnost, Stretech aj.
Den otevřených dveří: 21. 11. 2012 a 23. 1. 2013 od 10 do 15 hodin.
Návštěvníci se budou moci zúčastnit výuky od 10.15 do 13.45 hodin, pro-
hlédnout si práce studentů a hovořit se zástupci školy. Od 12 hodin orga-
nizuje školní Klub deskových her Herní odpoledne, od 14 hodin proběhne 
testování IQ.
Informace pro zájemce o studium: Do 15. března 2013 je nutné podat 
přihlášku ke studiu do rukou ředitelky školy, přijímací řízení se bude konat 
ve dnech 23. 4. a 24. 4. 2013 a je třístupňové – IQ testy, testy struktury 
inteligence a pohovor s přijímací komisí.
Školné: pro rok 2012–2013 – 27 000 Kč/rok.
Další informace: www.mensagymnazium.cz

Mgr. Magda Kindlová,
ředitelka

Jaké máme v Řepích střední školy
Pokud se v současné době intenzivně zabýváte problémem, jakou střední školu vybrat pro svého potomka – zda státní či 
soukromou, vaše dítě je výtvarně nebo tanečně nadané anebo snad výjimečně bystré, pak jsou následující informace určeny 
právě vám. Tři střední školy máte nadosah...
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Celý život se zabýváte psychologií. 
Zavzpomínejte na začátky své profesní 
dráhy.
Prvních pětadvacet let jsem pracoval s dětmi 
psychicky narušenými, oslabenými nebo nemoc-
nými v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních 
Počernicích. Dalších několik let jsem strávil na 
Dětské klinice v Thomayerově nemocnici v Krči, 
kde jsme se zabývali zejména tělesnými a chro-

nickými nemocemi, jejich psychologickými 
a sociálními důsledky, náhradní rodinnou péčí, 
hledáním rodin pro takovéhle děti. Když se po 
sametové revoluci otevřely nové možnosti, tak 
jsme s profesorem Matějčkem v roce 1992 vybu-
dovali dětské centrum Paprsek, kde působím již 
dvacet let.

Byl jste nejen spolupracovníkem 
legendárního profesora Zdeňka Matějčka, 
ale též jeho žákem. Jak vás ovlivnil?
Je příhodné jej vzpomenout. Letos v srpnu by se 
býval dožil 90 let, zemřel v říjnu roku 2004. Do 
poslední chvíle v Paprsku působil, i když ne na 
plný úvazek.
Nejdříve jsem k němu chodil na hospitace a pra-
coval pod jeho vedením. Byl pro mne vzorem 
tím, že se zaměřoval na děti s nějakými pro-

blémy. Spolu s dalšími psychology jsme pod 
jeho vedením propracovali pojem dětí se spe-
cifickými poruchami učení, jako jsou dyslektici 
a podobně. Se vzrůstajícím tlakem na vzdělání 
jde stále o aktuální téma – ten, kdo je v tomto 
směru trochu oslaben, je znevýhodněn. V roce 
1966 jsme v Praze otevřeli prvních sedm tříd pro 
děti se specifickými poruchami učení. Zprvu šlo 
o povolený experiment. V roce 1972 se povedlo, 

že se tato instituce specializovaných tříd stala 
součástí školského zákona.
Jiným tématem, které jsme intenzivně rozpra-
covali, byly hyperaktivní, neklidné děti. Dnes 
se pro ně používá zkratka ADHD. Práce s těmito 
dětmi se postupně stala součástí práce každé 
poradny, každého psychologa i logopeda.
Ale nejvíce mne inspirovala problematika dětí 
vychovávaných v ústavech, psychická depriva-
ce. Této problematiky se dotýkal film „Děti bez 
lásky“. Měl tehdy velký vliv i na rodinnou poli-
tiku, začala se „hýbat“ legislativa a rozvíjet ná-
hradní rodinná péče. To jsou témata, kterými se 
zabývám vlastně pořád. Přiklonil jsem se k práci 
s dětmi více postiženými.

O jaké děti v centru Paprsek pečujete?
Máme tam děti, o které se jiná zařízení zrovna 

„neperou“. Všude rádi přijmou perspektivní dí-
tě, u něhož je naděje, že vše dožene. Jsou ale 
také děti, u nichž je to nesnadné, jde o „běh na 
dlouhou trať“. Mohl jsem po sametové revoluci 
na plný úvazek učit na vysoké škole, ale pova-
žoval jsem za důležitější udělat něco právě pro 
takové děti. Sestavil jsem tým lidí, s nimiž jsme 
se do toho pustili. V současné době již máme 
v Praze pět středisek, například ve Vokovicích 
a v Hloubětíně.
Pedagogická práce na filozofické fakultě mne 
ale nakonec stejně neminula. Je třeba, aby 
na vysoké škole učili také lidé, kteří budou-
cím psychologům předají zkušenosti ze života, 
z praxe...

Jakou radu byste dal rodičům, kteří chtějí 
své děti vychovat co nejlépe?
V nedávné době vyšla kniha „Výchova láskou“ – 
jde o rozhovory s psycholožkou doktorkou Jiři-
nou Prekopovou a se mnou. Už v titulu zmíněné 
knihy je odpověď na vaši otázku. Pro výchovu je 
nejdůležitější dítě přijmout a mít je rád takové, 
jaké je. Nejdůležitější je bezpodmínečná láska. 
Tajemství úspěšné výchovy je, že se snažíme 
dítěti porozumět, najít jeho možnosti, jeho 

PhDr. Jaroslav Šturma
•  Klinický a poradenský psycholog, psy-

choterapeut.
•  Ředitel dětského centra Paprsek, denní-

ho stacionáře pro děti s kombinovaným 
postižením (www.dcpaprsek.org).

•  Spoluzakladatel Konta Bariéry (1993).
•  Předseda Českomoravského svazu psy-

chologů (od r. 1995).
•  Místopředseda sdružení Ochrana nena-

rozeného života.
•  Předseda Mezinárodní studijní skupiny 

pro speciální výchovné potřeby ve Velké 
Británii.

•  Člen Mezinárodní akademie pro výzkum 
poruch učení v USA, člen vědecké rady 
Evropské společnosti pro psychologii 
písma.

•  Člen Papežské akademie pro život (Vati-
kán).

•  Vyučuje na katedře psychologie Filozo-
fické fakulty UK dětskou klinickou a po-
radenskou psychologii, dětskou psycho-
logickou diagnostiku.

•  V roce 1995 obdržel ocenění za podíl 
na realizaci projektů Výboru dobré vůle 
Olgy Havlové, v roce 2007 výroční cenu 
Ministra zdravotnictví ČR za rozvoj zdra-
votně sociální péče.

•  Publikuje, přednáší u nás i v zahraničí.
•  Je ženatý, vychoval šest dětí, má šest 

vnoučat.
•  V Řepích žije od roku 1987.

Dítě je tajemstvím a výchova 
je dobrodružstvím
Pátrání po zajímavých osobnostech žijících v Řepích mi připravilo nejedno milé 
překvapení. Jedním z posledních bylo zjištění, že v naší městské části bydlí světově 
uznávaná kapacita ve svém oboru, psycholog PhDr. Jaroslav Šturma.

Foto: Z archivu PhDr. Jaroslava Šturmy
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potenciál k růstu, ale také jeho slabiny, úska-
lí. Podobně jako dobrý zahradník podporuje 
růst květin a zároveň se snaží oslabit plevel. 
Jde o vytváření podmínek pro to, aby se mohlo 
projevit to dobré, co je v dítěti. To dobré, však 
může být něco úplně jiného, než si rodič před-
stavuje!
Častý model výchovy je: Co nebylo dopřáno 
mně, dopřeju svému dítěti. Ale co když dítě 
má dary, vlohy pro něco úplně jiného! Co když 
z něj nebude dobrý inženýr, ale třeba výbor-
ný umělec nebo šikovný manuální pracovník? 
O to jde! Abychom k výchově přistupovali s ur-
čitou pokorou. Dítě je tajemstvím a výchova je 
dobrodružstvím. Předem není jasné, co si dítě 
přináší na svět jako dar od rodičů, od předků. 
Mohou se v něm projevit vlohy, které byly v ro-
dě latentně skryty, aniž jsme si toho dosud 
byli vědomi.

Znamená to, že genetické vlohy mají větší 
váhu než výchova?
Dříve se myslelo, že máme vše v moci. Takové to 
„poručíme větru dešti“... Že když se vylepší so-
ciální podmínky, budou vyrůstat jen dobří lidé. 
Ale člověk si přináší na svět určité předpoklady, 
schopnosti. Výchova a prostředí jsou ale také 
důležité. I sebeinteligentnější člověk zakrní, 
nebudeme-li ho rozvíjet, kultivovat. Je důležité, 
aby dítě zažilo lásku a dobré vztahy v útlém dět-
ství, kdy je bytost tvárná. Třeba temperament – 
to je věc daná. Živost nebo pomalost, flegmatič-
nost, to je dáno geneticky. Kdybychom pomalé 
dítě nutili ve škole k rychlosti, tak ho nejspíše 
zneurotizujeme.

Dokázal jste při výchově vlastních dětí 
využít svých odborných vědomostí 
a zkušeností?
S manželkou jsme vychovali šest dětí, pět vlast-
ních a jedno jsme přijali. Mnohokrát jsem se 

přesvědčil, jak se rady snadno vysloví, ale hůře 
realizují. I když si myslím, že toho vím o vývo-
jových záležitostech hodně, děti mi připravily 
překvapení, přišly nečekané situace. Výchova 
vlastních dětí učí člověka pokoře a takzvaně 
„být na zemi“. Člověk se přesvědčí, že chyby 
patří k životu. Nesmíme si myslet, že jsme do-
konalí. Nikdo není dokonalý. Musíme se naučit 
přijímat navzájem takoví, jací jsme. Znovu se 
tak dostáváme k lásce bez podmínek. To je pravá 
ryzí rodičovská láska.

Co je podle vás při výchově úplně 
nejdůležitější?
Abychom dítěti poskytli zpětnou vazbu. Aby 
vědělo, jak prožíváme to, jak se chová, co dělá. 
Dítěti by se mělo dostat uznání, mělo by cítit, že 
má nějakou hodnotu. Potřeba uznání je důležitá 
jak pro děti, tak pro dospělé!

Jste jedním ze zastánců terapie tzv. 
pevným objetím, jejíž autorkou je doktorka 
Jiřina Prekopová. Můžete vysvětlit 
podstatu této terapie?
Nejdůležitější pro vztah mezi rodiči a dítětem, 
ale i pro vztah mezi manželi, nebo lidmi, kteří 
k sobě patří, je to, aby si navzájem porozuměli. 
Lidé, když se pohádají, mají tendenci od sebe 
utéct. Chováme se často jako krokodýli – ti se 
„porafají“ a pak zmizí každý do své tůně. Pev-
né objetí, to není nic jiného než prostředek, 
jak obnovit navzájem lásku, vztah. Abychom si 
uvědomili původní hodnotu vztahu. Třeba co se 
mi na manželovi líbilo, když jsme se poznali. Po-
dobně je to ve vztahu k dítěti – terapii lze použít 
v období prvního vzdoru. Dítě potřebuje vedle 
bezpodmínečné lásky zakusit hranice, jako když 
ho pevně držím za ruku před přechodem, když je 
červená. Tam, kde chybí jeho rozum nebo vůle, 
musí mu pomoci dospělý. Smyslem je vést dítě 
tak, aby umělo sebevládu získat.

Přednášíte nejen u nás, ale i ve světě. 
Na jaká témata?
Jsem předsedou Českomoravské psychologic-
ké společnosti. Z tohoto titulu jsem byl třeba 
v červnu na světovém psychologickém kongre-
su v Jihoafrické republice, kde jsem přednášel 
o proměnách péče o postižené z psychologické-
ho hlediska po sametové revoluci. Jde o kongre-
sy pro sedm osm tisíc psychologů z celého světa. 
Podařila se nám tam ohromná věc! V souboji 
s dalšími státy, hlavně s Italy, jsme tam vydo-
byli, že podobný kongres se bude v roce 2020 
konat v Praze! Minulý týden jsem byl na seminá-
ři v Mnichově – zabývám se grafologií, dětským 
rukopisem a kresbou. Jsem členem vědecké rady 
Evropské společnosti psychologie písma, měl 
bych se stát jejím předsedou. U nás i na Sloven-
sku školíme s doktorkou Prekopovou budoucí 
terapeuty pevným objetím, o totéž nás požádali 
Italové.

Z rukou Václava Havla jste obdržel cenu 
Nadace Dobré vůle Olgy Havlové. Jak jste tu 
chvíli prožíval?
No, to už je dávno! To bylo v roce 1995. Pro mne 
je důležité doprovázet rodinu těžce postiženého 
dítěte tak, aby problém zvládla a mohla žít lépe. 
Z toho mám profesionální i lidské uspokojení. 
Podobné uznání, jako od Výboru dobré vůle, 
člověka pohladí. Není to ale pro mou práci pod-
statné.

Co byste ještě chtěl dokázat?
V současné době se projednává zákon o náhrad-
ní rodinné péči a profesionálních pěstounech. 
Byl bych rád, aby jeho následná aplikace do pra-
xe dětem opravdu prospěla. Byl bych také rád, 
aby se moje dílo – až už jednou nebudu aktivní 
– dostalo do dobrých rukou!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Mensa gymnázium, o. p. s., realizovalo od 
1. března 2010 do 31. července 2012 projekt 
s názvem „Učíme se interaktivně“, na nějž 
získalo finanční podporu ve výši 4,2 mi-
lionu korun z Operačního programu Praha 
– Adaptabilita. Partnerem projektu bylo 
o. s. STUDNICE. Cílem projektu bylo rozšířit 
využívání moderních výukových metod a in-
formačních technologií ve vyučování na vyš-
ším stupni Mensa gymnázia, o. p. s., v Praze 
17-Řepích.
Výuka se stala pro žáky poutavější a přitažli-
vější. Učitelům umožnil celý proces obohatit 

výuku multimediálními prvky (animace, au-
dio/videonahrávky, grafy, tabulky, prezen-
tace) a také o testy, elektronické studijní 
kurzy apod. V rámci projektu byla ve škole 
modernizována technika a vytvořeno jednot-
né informační prostředí umožňující učitelům 
vytvářet a posléze uplatnit elektronické ma-
teriály ve výuce. 
Tyto materiály se staly doplňkem tištěných 
učebnic. Celkem bylo vytvořeno 736 e-lear-
ningových materiálů, tj. o 206 více, než bylo 
plánováno, počet tvůrců se zvýšil z původ-
ně plánovaných 22 na 28, v rámci projektu 

vzrostl i počet úspěšně podpořených stu-
dentů.
Od září 2011 do června 2012 byly vytvořené 
materiály pilotně ověřovány ve výuce. Na zá-
kladě následných evaluačních dotazníků bylo 
zjištěno, že jak studenti, tak učitelé hodnotili 
celý projekt a výuku s novými elektronickými 
materiály velmi pozitivně.

Mgr. M. Fatrová,
manažer projektu

Na Mensa gymnáziu v Řepích 
učí interaktivně

Praha EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
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Říjen v DDM na Bílé Hoře
Podrobné informace o všech programem, kroužcích apod. najdete 
na www.ddmp6.cz.

1. 10. Světový film: Soutěž pro děti a mládež od 7 do 15 let. Od 15 do 
17 hodin, klub K. M. R. v ZŠ Dědina, vstup zdarma.

6. 10. Vybarvi si sobotu: Odpoledne pro -náctileté – skákací boty, 
trampolína, taneční podložky a další. Keramická dílna – je nutné se 
přihlásit předem, cena za 2 hodiny – děti 50 Kč, studenti do 26 let 150 
Kč, dospělí 250 Kč. Od 13 do 16.30 hodin, DDM, vstup zdarma.

20. 10. Keramická sobota: Pro všechny, kteří nemají čas na pravidelné 
kroužky v DDM. Přihlášky předem na tel.: 235 323 333. Od 10 do 12 ho-
din a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. Cena za 2 hodiny – děti 50 Kč, 
studenti do 26 let 150 Kč, dospělí 250 Kč.

25. 10. Podzimní prázdniny v klubu Šestka: Nintendo Wii, kulečník, 
šipky, PC, hry, internet, muzika. Od 10 do 16 hodin, vstup volný.

25. 10. Podzimní prázdniny – Takový je jen jeden aneb Pomaluj si 
svůj hrnek: Malování na předem vytočené hrnky. Od 10 do 12 a od 
12 do 14 hodin, keramická dílna. Cena za hrnek pro děti 100 Kč, pro 
dospělé 150 Kč. Přihlášky předem na tel.: 235 323 333.

25. 10. Podzimní prázdniny s animací: Vyzkoušejte si tvorbu animo-
vaného filmu od vymýšlení scénáře, přes výtvarnou realizaci a animaci. 
Bude se kreslit, stříhat, pracovat s plastelínou. Pro děti od 8 do 14 let, 
DDM. Cena 150 Kč. Přihlášky předem na tel.: 235 323 333.

31. 10. Halloweenský orientační závod ve Hvězdě: Podle mapy a s ba-
terkou, závod dvojic. Dopravní hřiště DDM Na Vypichu. Propozice a in-
formace během října na www.ddmp6.cz.

Mgr. Jana Němcová

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

Pozvání do Klubu 17
Z říjnového programu nízkoprahového zařízení Klub 17 v Socháňově 
ulici vybíráme:

5. 10. – Turnaj v kulečníku o ceny, 9. 10. – Obrázky z klovatiny, 
10. 10. – Blendování – výroba šperku, 15. 10. – Filmový večer Klubu 
17 (18 – 21 hodin), 16. 10. – Výroba masek na Hallowen (přines sta-
ré tričko, tepláky, budeme se malovat), 17. 10. – Keramika na téma 
podzim, 19. 10. – Náušnice z knoflíčků, 26. 10. – Soutěž ve veršo-
vání na téma „Moderní je nekouřit“, 30. 10. – Hallowenská výzdoba, 
příprava na party, 31. 10. – HALLOWENSKÁ PARTY. Přijď se pobavit 
i ty! Den otevřených dveří.

Program vždy od 15 do 20 hodin.
Vstup zdarma pro všechny od 6 do 18 let. 

Úspěšné basketbalistky
doplňují tým!
HB Basket sdružuje děvčata (a v přípravkách i chlapce) z Řep, Prahy-
západ, Prahy 5 i 13. Po roce působení se stal, společně se Slovankou, 
nejúspěšnějším klubem v Praze.
Naše mladší žákyně obsadily v Praze 2. místo, v národním finále v Jičíně 
vybojovaly skvělé 4. místo! Mladší žákyně se dostaly do play off, a tím 
se dokázaly zařadit mezi 12 nejlepších celků v republice. Naše starší mi-
nižákyně v Praze i ve Středočeském kraji obsadily 2. místo, zúčastnily se 
Festivalu minižákyň a zde byly čtvrté. Tím se zařadily na 10. místo v Čes-
ké republice. Naše nejmladší minižákyně ve své premiérové hrací sezoně 
skončily v Praze jako druhé a postoupily do národního finále. V konečném 
součtu jsme na 9. místě v ČR. Podtrženo a sečteno – letos dívky patří mezi 
dvanáct nejlepších celků v České republice.
I v letošním roce otevíráme školní přípravky! Naše dveře jsou otevřeny 
všem zájemcům, především děvčatům ročník narození 2002 – 2005 (pří-
pravky doplňujeme i stejně starými chlapci). Neváhejte a přijďte si vy-
zkoušet měsíc tréninku zdarma. Vše o nás najdete na www.hbbasket.cz.

Hanka Brejlová,
HB Basket

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

„Jak se u nás učí“
Základní škola Jana Wericha

zve rodiče budoucích prvňáčků,
aby se přišli podívat,

jak probíhá běžné vyučování.
Připravili jsme pro vás tyto termíny:

15. 10., 12. 11. a 10. 12. 2012
vždy mezi 9.00 až 10.30. hod.

Během této doby můžete kdykoli přijít, nahlédnout 

do různých tříd a poznat tak atmosféru naší školy.

Těšíme se na vás!
Kolektiv učitelů

ZŠ Jana Wericha

ZŠ Jana Wericha, Španielova 19, Praha 17-Řepy,
t el. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362

Foto: -akraj-

Do nízkoprahového zařízení Klub 17 (naproti KS Průhon) si můžete 
přijít třeba jen tak popovídat...
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Lékařská služba v obci byla zajišťována víceméně řádovými sestrami boro-
mejkami, v klášteře sloužil též lékař a později rovněž lékařka. Právě tam 
se chodilo s různými bolístkami, na trhání zubů, ale také pro pohlazení 
na duši.
Po vypuknutí nebezpečné oční infekční choroby (zvané trachom) po roce 
1860 působil v klášteře MUDr. B. J. Eiselt. Kromě léčení trachomem naka-
žených dětí, které tu žily, pomáhal i obyvatelům Řep. Tento lékař se pozdě-
ji stal ve svém oboru významnou a uznávanou kapacitou.
V roce 1937 začal v Řepích provozovat svoji lékařskou praxi  MUDr. Gold-
fajn. Později, za 2. světové války, k němu přibyl MUDr. Pokorný, na něhož 
ještě dnes lidé vzpomínají jako na velice dobrého člověka. Důkazem je ci-
tace z jednoho z mnoha dopisů, které jsem od vás čtenářů dostal a z nichž 
při zpracovávání historie obce čerpám.

Také MUDr. Goldfajn je dodnes místními dříve narozenými mnohokrát 
vzpomínán. Jeho osud (ani jeho ženy) nebyl po válce znám. Oba byli ži-
dovského původu, a tak mezi lidmi panovala smutná domněnka, že prav-
děpodobně skončili v koncentračním táboře. Teprve po sametové revoluci 

se podařilo zjistit, že MUDr. Goldfajn počátkem 2. světové války se svou 
chotí uprchl před německými fašisty přes Jugoslávii do Izraele, kde poz-
ději získal státní občanství. Po roce 1989 přicestoval do své bývalé rodné 
vlasti jako turista do lázní Karlovy Vary.
Zde se poté sešel s řepským občanem Františkem Kotíkem, synem porodní 
asistentky, kterému celý svůj životní příběh vyprávěl. Tehdy to byl již sta-
řičký pán, a tak s největší pravděpodobností dnes již nežije.
Za zmínku k jeho osobě ještě stojí vyprávění pamětníků, že prý byl milovní-
kem karetní hry „mariáš“, kterou s radostí a noblesou hrával.

Porodní bába
Naše obec měla také svoji porodní asistentku, neboli – jak se i v křestních 
listech uvádělo – porodní bábu. Byla jí velmi vážená řepská osobnost, šar-
mantní dáma, paní Berta Kotíková (1888–1978). Stála u zrodu několika 
set nových životů.

Noční pohotovost
Nutno ještě zmínit, že obec Řepy měla i svoji noční lékařskou pohotovost, 
odkud vyjížděly sanitní vozy po celém okresu Praha-západ. O toto privile-
gium obec přišla roku 1968, kdy se stala součástí Prahy.

Jaroslav Hájek, zastupitel

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

První lékař v Řepích MUDr. Goldfajn se svou ženou (zubařkou) před jejich 
vilou na rohu dnešních ulic Ke Kaménce a Kolínova. Snímek je z roku 1937.

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Porodní asistentka paní Berta Kotíková. Takhle ji mají v paměti ještě mnozí 
dnešní –sátiletí, u jejichž narození nechyběla...

Vzpomínka
na řepské lékaře
Při jedné z nedávných besed s dříve narozenými obyvateli Řep 
přišel hovor na prvorepublikové zdravotnictví v obci. Vraťme 
se tedy o mnoho let nazpět a zavzpomínejme na naše lékaře...

Vzpomínka na doktora Pokorného – z dopisu paní Přistoupilové-Adamcové

Jak dopadla soutěž pro starousedlíky
V zářijovém vydání zpravodaje vyhlásil člen redakční rady a zastupitel 
Jaroslav Hájek soutěž pro starousedlíky: Kdo pozná místo na sním-
ku, kde se v roce 1960 konal start koloběžkového závodu?
Jako první se už 6. září ozvala paní Jaroslava Černá. N ejenže správ-
ně odpověděla na položenou otázku, ale navíc na fotografii poznala 
svého manžela. Následující den místo správně označila i pana Zlata 
Mayerová. Obě obdržely od Jaroslava Hájka slíbený dárek.
A kde že se konal start koloběžkového závodu? Přece v ulici U Borovi-
ček! V pozadí byl vidět kulturní dům, který tehdy nesl jméno Zdeňka 
Nejedlého. -red-
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Country Open Air
Neděle ve stylu country se konala 2. září v zahradě Domova sv. Karla Boro-
mejského. Na této první kulturní akci, kterou Domov po prázdninách pořá-
dal, se sešlo téměř 300 návštěvníků. Přivítala je Konsoláta Mgr. Miroslava 
Frýdecká spolu se starostkou MČ Praha 17 Bc. Jitkou Synkovou.

Hlavním hostem odpoledne byla zpěvačka Věra Martinová a britský zpěvák 
a kytarista Jamie Marshall. Vystoupila také taneční country skupina Ca-
ramelka a taneční skupina GERI, zahrála kapela Kaštani. Pro návštěvníky 
bylo připraveno občerstvení, stánky s drobnými dárky a zábava pro děti. 
Všichni prožili hezké odpoledne v příjemném prostředí se skvělou zábavou 
a svou návštěvou přispěli na dobrou věc. Čistý výtěžek ze vstupného, který 
z této benefiční  akce činil 18 460 Kč, putoval do veřejné sbírky vyhlášené 
na podporu činnosti a provozu Domova.
Jménem Domova sv. Karla Boromejského i jménem Městské části Praha 17 
děkujeme všem návštěvníkům, kteří do veřejné sbírky přispěli.

-lon-

Ulice Šímova
Další z „výtvarných“ řepských ulic vychází z křižovatky s Makovského a ústí 
do volného terénu za hotelem Fortuna West v dolní části sídliště.
Ulice vznikla a byla pojmenována v roce 1979 po výrazném představite-
li evropské klasické moderny, malíři a ilustrátorovi Josefu Šímovi (1891 
Jaroměř – 1971 Paříž). V rodině byl již třetí výtvarnou generací. Studo-
val v Praze (UMPRUM, AVU) i na brněnské technice v souvislosti se svým 
zájmem o architekturu. Jeho malířský a grafický projev vycházel z lyrické 
představivosti, jejímž prostřednictvím umělec hledal původní jednotu me-
zi člověkem a přírodou i mezi přírodou a kosmem. Ve volném prostoru jeho 
působivých obrazů se vznášejí světlem a barvou modelované tvary. Křehký 
lyrismus těchto snových krajin, od 30. let obsahujících i mytologická po-
dobenství (např. slavný Návrat Théseův v pražské Národní galerii), spojují 
Šímu s jeho francouzskými přáteli – básníky sdruženými ve skupině Grand 
Jeu (Vysoká hra, 1927). Inspirovala ho i Paříž – tak vzniklo např. krásné 
album jemně vodovými barvami kolorovaných grafických listů. Úspěšně 
ilustroval knihy blízké jeho vlastní poetice.
Ačkoliv od svých třiceti let žil Josef Šíma trvale ve Francii a po sňatku s Na-
dine Germain získal i tamní občanství, udržoval – pokud to politické po-
měry dovolily – stálé kontakty s vlastí. Od roku 1930 byl členem Umělecké 

besedy, vystavoval v Čechách, měl zde přátele. Přestože byl Šíma odborní-
ky řazen k poetismu a později k surrealismu, zůstal celoživotně uměleckým 
solitérem, jehož tvorba je originální a nezapomenutelná.

PaedDr. Helena Kupcová

Foto: Jan Bösser

Ulice Šímova. Jedna z mála řepských ulic, kde chybí orientační cedule.

S VAT O M A R T I N S K Ý  P R Ů V O D 
A  O H Ň O S T RO J 

v neděli 11. listopadu 2012
Sraz v 17 hodin před Domovem sv. Karla Boromejského

LAMPIONY S SEBOU!
Ohňostroj se bude konat 
po skončení průvodu cca kolem 
18. hodiny před řepskou radnicí

Akci pořádá Farnost sv. Martina,

Městská část Praha 17 

a Občanské sdružení Naše Řepy

Foto: Z archivu Domova

Foto: Z archivu Domova

Na akci Country Open Air vystoupila zpěvačka Věra Martinová.



PRO ŘEPSKÉ PATRIOTY

24

Vypadají jako podlouhlé truhlíky na květiny s řadou otvorů ve spodní části. 
Pokud někdo hádal, že jde o budky pro ptáky, měl pravdu. Ale jací opeřenci 
si zaslouží takovou pozornost, že jejich ubytování je součástí projektů na 
zateplení domů? Je to rorýs obecný!

Podivuhodný letec
Rorýs obecný (Apus apus) je pták podivuhodný ve všech aspektech svého 
života. Předně, rorýsi jsou zcela nepříbuzní všem ostatním druhům ptáků, 
kteří obývají Evropu. Nejbližší příbuzenstvo bychom hledali až mezi kolib-
říky, s nimiž jsou společně řazeni do řádu svišťounů. Rorýsi mají extrémní 
letové schopnosti: za letu se krmí létajícími bezobratlými, pijí, spí, nava-
zují partnerské a milostné vztahy. Dalo by se říci, že většinu života tráví ve 
vzduchu a na cestách.
V Řepích pobývají jen od dubna do srpna. Zbývající čas v roce cestují na 
zimoviště v jihovýchodní a jižní Africe a na jaře zpět na hnízdiště v Evropě. 
Na všechny tyto neuvěřitelné výkony získávají energii jen z létající kořisti, 
hlavně hmyzu a pavouků plachtících na vlákně.
Rorýsi dokáží neuvěřitelné triky v době krmení mláďat. V případě nepříz-
nivého počasí, kdy nedokážou opatřit dostatek potravy, mají mladí rorýsi 
schopnost dočasně omezit své životní funkce, hlavně nepřijímat potravu 

bez větší újmy po dobu např. velkých dešťů. Rorýsí pár pečuje o dvě až tři 
mláďata v téměř neupravené dutině přibližně čtyřicet dní.

Náhradní bydlení
Asi 95 % všech rorýsů hnízdí na domech. V přírodních podmínkách už sta-
letí hnízdit nedovedou. Vážný problém rorýsům nastal poprvé v souvislosti 
se zateplováním budov, při kterém dochází k zamezení vstupu do větracích 
otvorů a při úpravách podstřešních i půdních prostorů. V poměrně krátké 
době došlo k úbytku hnízdní populace rorýsů. Protože jsou rorýsi přísně 
chráněni podle legislativy na ochranu přírody jako druh ohrožený, je nut-
né jejich hnízdní dutiny chránit a zničené nahradit novými. Pokud orgány 
státní správy o hnízdění rorýsů v určité lokalitě předem vědí, mohou včas 
zahájit ve spolupráci s odborníky a investory opatření na jejich ochranu. 
V Řepích hnízdí rorýsů opravdu hodně. Proto jsou na většině z nově zatep-
lených domů náhradní dutiny v podobě budek.

Co na to rorýsi?
Tento rok se setkali 
v hnízdní době s bud-
kami poprvé. A hned 
také některé obsadili. 
Nejprve na nižších do-
mech orientovaných 
do tvaru L. Vysoko 
umístěné budky, např. 
na dvou dlouhých do-
mech s přízemními 
obchody v Makovské-
ho ulici, zatím opomí-
její. To je obvyklý prů-
běh. Rorýsi jsou ke změnám velmi nedůvěřiví, nová hnízdiště nepřijímají 
snadno a hned. Obydlení některých budek může trvat i roky.
První rok pozorování přinesl i další překvapivá zjištění. Šestice budek umís-
těných v rohu domu ve Španielově ulici byla obydlena rodinkou rorýsů, jiři-
ček obecných (Delichon urbica) a rehků domácích (Phoenicurus ochruros). 
Ve všech případech proběhlo úspěšné hnízdění. Pro jiřičku je takové hníz-
dění v budce velmi neobvyklé. Umí si přece postavit dokonalé hnízdo v rohu 
stěn. Ani jiřičky to nemají lehké na nově zateplených domech. Většina lidí je 
v podnájmu nechce a úspěšně jim v hnízdění brání. Zatím jeden pár dokázal 
potlačit vrozenou schopnost postavit hnízdo a přijal nabídnuté řešení v po-
době hotové dutiny.
Živočichové nás vždy dokážou překvapit schopností přizpůsobení se ně-
čemu novému. Pro rehka domácího je hnízdění v budce normální, jen ta 
výška nad zemí vyvedla ptačí rodiče trochu z míry. Rozdělili si proto cestu 
při přinášení potravy mláďatům na několik menších úseků, vždy na okenní 
parapet a další vyšší, a tak postupně až k budce.

Řepy zůstanou jejich domovem
Instalace budek na zateplené budovy je skvělý příklad podpory ubývají-
cího živočišného druhu. Zajímavý křik rorýsů, opisujících ladné křivky 
nad domy v Řepích, budeme za teplých letních podvečerů slyšet i nadá-
le. Díky realizovaným opatřením mohou s námi rorýsi bydlet i v budoucnu 
v jednom domě, i když budou právě tisíce kilometrů vzdáleni na opačné 
polokouli. Řepští rorýsi se koncem dubna totiž zase vždy vrátí zpět a jejich 
skutečným domovem je místo, kde mohou přivést na svět novou generaci.

RNDr. Lucie Brejšková, Ph.D.

Nové bydlení pro ptačí obyvatele
Když se tento a minulý rok řada paneláků v Řepích po zateplení zaskvěla v nových barevných variacích, mohli si všímaví 
pozorovatelé položit otázku, co se to objevilo za nové tvary na fasádách v podstřeší.

Rorýs obecný v hnízdě

Foto: Jan Farkač

Jiřička obecná při vletu do budky

Foto: Lucie Brejšková

Budky na domech v Makovského ulici

Foto: Jan Farkač
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Zákoutí na louce
V rubrice Zákoutí vám předkládáme zajímavá místa, která jsou tak trochu 
„zastrčená“, nenápadná, a proto možná snadno uniknou pozornosti. Ten-
tokrát však nejde o zákoutí v pravém slova smyslu, neboť snímek byl poří-
zen na jedné z největších volných ploch v Řepích.
Když jsem se v jeden podzimní podvečer vracel domů ze setkání redakční 
rady Řepské sedmnáctky, uprostřed louky před radnicí jsem si pomyslel: 
Řepy navázaly kontakt s mimozemskými civilizacemi! Ale ne, byly to jen 
dvě solární lampy, které nám tu za tmy svítí na cestu. Jaká je výhoda to-
hoto osvětlení? Provoz je zdarma a odpadají výkopové práce v souvislosti 
s připojením na elektrickou síť.

Text a foto: Jan BösserPOCHOD
proti osteoporóze
18. října 2012

Start: 14:06 hodin 
u dolní stanice  

lanové dráhy Petřín,  
poté se jde pěšky  

na Petřínskou rozhlednu.

V cíli u Petřínské rozhledny 
bude probíhat měření 

denzitometrie.

Pro účastníky bude v cíli  
připraveno občerstvení  

a pamětní list.
Každý účastník obdrží malý dárek.

Pořadatel:
České národní fórum proti osteoporóze

Kurzy v Kulturáčku na Bílé Hoře
Ve zrekonstruovaném Kulturáčku na Bílé Hoře v ulici Ke Kulturnímu 
domu 14, u bikrosového areálu, se od září konají nejen pravidelné 
kulturní pořady, ale také tu budou ve školním roce 2012 až 2013 
probíhat různé kurzy:  Dětské golfové kroužky, angličtina Mortimer, 
keramika, dramatický a pěvecký kroužek, zpěv – populární, kytara – 
populární, muzicírování se skupinou Myš a Maš, cvičení pro děti od 
3 let (s rodiči) v dopoledních i odpoledních hodinách, cvičení pro že-
ny (např. jóga, zumba), výtvarné a návrhářské kurzy.

Více informací na www.kulturacek.cz, nebo na e-mailu 
radejova@mysamas.cz, tel.: 777 320 390. -red-

Kdy do knihovny
Výpůjční doba řepské knihovny v Jiránkově ulici

(oddělení pro děti i dospělé čtenáře)

Pondělí: 11 až 18 hodin
❀

Úterý: 9 až 12 hodin
❀

Středa: 11 až 19 hodin
❀

 Čtvrtek: 11 až 18 hodin
❀

Pátek: 9 až 12 hodin

Foto: Petr Čížek
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V poslední době se objevují dotazy na možnost případného odpo-
jení od sítí CZT a pořízení domovních plynových kotelen s tím, že 
přechodem na vlastní kotelnu dojde k úspoře nákladů na vytápění. 
Je tomu skutečně tak, nebo jde pouze o snahu výrobců a prodejců 
plynových kotlů o zvýšení svých výnosů? Bohužel se ukazuje, že 
pravdivá je spíše druhá varianta. Na konkrétních příkladech zákaz-
níků, kteří se odpojili, lze dokázat, že prodejci kotlů často a zcela 
vědomě zkreslují provozní náklady na vytápění tak, aby přesvědčili 
zákazníky o výhodnosti své nabídky.

Dovolte nám, abychom Vám poskytli pomoc a několik praktických 
rad, které Vám pomohou snížit náklady za teplo.

Základní podmínkou ke snížení nákladů na vytápění je snížení 
celkové energetické náročnosti objektu, a to jak na vy-
tápění, tak na ohřev teplé vody.

První cestou je realizace projektů, jakými jsou celkové zateplení 
fasády domu, výměna oken a investice do nových zdrojů tepelné 
energie.

Druhou cestou, která je daleko úspornější a velmi efektivní, je vyre-
gulování otopné soustavy objektu. Právě zde Vám, jako Váš dlou-
holetý obchodní partner, nabízíme pomoc a řešení. Pro naše od-
běratele nabízíme bezplatnou poradenskou a konzultační činnost, 
v rámci které s Vámi projdeme smluvní ujednání a optimálně nasta-
víme odběrový diagram nebo výkonovou složku ceny. Zároveň Vás 
seznámíme s možnými technickými řešeními, které se již osvědčily 
a přinesly našim odběratelům nemalé úspory.

Pokud přesto uvažujete o cestě nákladné investice do nových zdrojů 
tepelné energie, dovolte nám poskytnout Vám pár praktických rad, 
jak si předloženou nabídku na vybudování např. plynové kotelny 
v objektu zkontrolovat, a dále upozornit na možná úskalí, která je 
při uvažování o změně způsobu vytápění nutné vzít v úvahu.

Každou změnu způsobu vytápění stavby, což je i odpojení od CZT 
a vybudování vlastní kotelny, je nutné posuzovat podle stavebního 
zákona – je tedy nutné získat stavební povolení. Kromě toho musí ta-
ková změna splňovat mj. požadavky zákona o hospodaření s ener-
gií, zákona o ochraně ovzduší a energetického zákona. Ten v § 77 
odst. 5 říká, že změna může být provedena pouze na základě sta-
vebního řízení se souhlasem orgánů životního prostředí a v souladu 
s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané náklady a také 
náklady spojené s odpojováním od rozvodného tepelného zařízení 
hradí ten, kdo změnu nebo odpojení vyvolal.

Co se týče posuzování výhodnosti odpojení, které vychází z nabí-
dek na realizaci těchto kotelen, je nutné upozornit na praktiky pro-
dejců plynových kotlů, kteří do nabídek uvádějí jako celkovou 
cenu tepelné energie z nové plynové kotelny pouze ce-
nu za nakoupený zemní plyn, a to ještě chybně vypočítanou. 
Tím zásadním způsobem zkreslují skutečnost a neumožňují spraved-
livé porovnání skutečných nákladů za teplo. Uváděná účinnost kotlů 
okolo 108 % je krásný obchodní tah, ale proč za toto „Perpetum 
mobile“ dosud nikdo nezískal Nobelovu cenu? Fyzikální zákony 

spalovacího cyklu platí stejně pro všechny druhy kotlů, takže faktic-
ká účinnost se pohybuje okolo 93 %. Jestliže dnes podle aktuálních 
ceníků různých plynárenských společností se cena za 1 GJ energie 
v plynu pohybuje okolo 360 Kč, pak jen palivové náklady na 
1 GJ vyrobeného tepla činí více než 390 Kč/GJ. K těm-
to nákladům je ovšem nutné ještě přičíst všechny ostatní náklady, 
které jsou pro výrobu a rozvod tepelné energie nezbytné a které 
v předkládaných nabídkách a tedy ani ve slibované ceně tepla 
z vlastní kotelny nejsou často zohledněny a uvedeny. 
Jsou to například následující položky:

•  Největší položkou, která je často úplně opominuta, je vstupní 
investice na pořízení plynové kotelny, komíny a jejich vlož-
ky, zásobníky vody, a třebaže to vše bude pořízeno z fondu 
oprav, tak to nejsou, jak často slýcháme, jiné peníze, ale ná-
klady ve formě předpokládaných odpisů vstupní 
investice, které je nutno do ceny tepelné energie zahrnout. 
Náklady na plynovou kotelnu o výkonu 320 – 400 kW jsou od 
1.100.000,– Kč výše.

•  Elektrická energie nutná k oběhu topné vody a větrání pro-
storu plynové kotelny, zde se jedná o 40 – 60.000,– Kč ročně.

•  Revize a údržba, které jsou například u kotle o výkonu 
320 – 400 kW odbornými fi rmami vyčíslovány na částku cca 
15.000,– Kč ročně.

•  Kontrola – kotel i přes jeho označení jako bezobslužný je 
nutné kontrolovat, na toto může být zaškolen konkrétní člověk, 
nebo můžete využít nabídek specializovaných fi rem, v takovém 
případě se jedná o částku 12.000,– až 50.000,– Kč ročně.

•  Topná voda a její chemická úprava, 1.000,– až 15.000,– Kč 
ročně.

•  Další náklady – pojištění, splácení případného úvěru, ply-
nová přípojka, odpojení od sítí CZT atd. – individuální, mohou 
dosahovat až několika desítek tisíc Kč ročně nebo jednorázově.

Všechny tyto náklady nutné k dodávce tepla musíte 
hradit, byť z různých účtů, zatímco v ceně tepla od Praž-
ské teplárenské jsou již kompletně zahrnuty. Je proto 
na každém odběrateli tepla, aby si důkladně posoudil 
všechny ekonomické a technické aspekty odpojení od 
systému dálkového zásobování teplem a především 
ověřil, zda je tento krok pro něj skutečně výhodnější.

Věříme, že poskytnuté informace jsou pro Vás užitečné a v případě 
Vašeho zájmu o poradu a konzultaci, prosím, kontaktujte vedoucí-
ho oddělení obchodní kanceláře, pana Stanislava Smolného, na 
tel. 266 752 327, e-mail SSmolny@ptas.cz nebo Ing. Milana Ský-
vu, manažera péče o zákazníky, na tel. 266 752 335 nebo e-mail 
MSkyva@ptas.cz.

Pražská teplárenská, a. s.
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
www.ptas.cz

JE TEPLO Z PLYNU OPRAVDU LEVNĚJŠÍ?
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AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel erný

VÝM NY VŠECH OKEN ZDARMA!!! na pojistnou událost
Doubravínova 335/26, 
163 00 Praha 6- epy
Pond lí 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 
VOZ  / V ETN  
TIR A BUS  

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

P i vým n  lepeného elního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2012 

v ceně 150 Kč

+

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

výměny kuchyňských desek a dvířek
časově se přizpůsobím (i víkendy)

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

Kompletní správa 
nemovitostí

Specializace na ú etnictví pro spole enství vlastník  a bytová družstva

Jednotlivé služby poskytujeme i samostatn : 
• ú etnictví • vyú tování služeb • technická ást správy

• zajiš ování oprav • zajiš ování právních služeb
M sí ní poplatek od 120 K  bez DPH za bytovou jednotku!

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

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

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

provádí technické, evidenční, dovozové
a přestavbové prohlídky pro osobní

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

www.STKMOTOL.cz

Emise tel.: 257 216 489

STK tel.: 257 210 963

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

Plzeňská 215b, Praha 5

TELEVIZE-servis
OPRAVY – byt i dílna, všechny značky a druhy
ANTÉNY, SATELITY, settopboxy – prodej, instalace, opravy

733 311 747    733 608 454

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

DELIKATESY VÍNO DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

Otevřeno po – pá od 10.00 do 19.00, so 9.00 – 12.00

Makovského 1223, 163 00 Praha 17 – Řepy

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

•

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty
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SLUŽBY
•  KUŘÁCI – ODVYKNETE! Tel.: 224 214 617, 604 207 771

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Ordinace gynekologie MUDr. Dagmar Drazdíková přijímá 
nové pacientky bez registračního poplatku. Poliklinika Řepy, 
Žufanova 1113, 7. patro, 8 – 12 hod. Tel.: 235 312 245

•  Nabízím hlídání dětí, zdrav. sestra. Tel.: 777 194 938

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

•  Doučím nebo i naučím španělsky (v Řepích). MUDr. Karel 
Havelka, khs.praha@tiscali.cz. Tel.: 222 960 658, 602 294 352

BYTY
•  Hledáme pro naše klienty byty v Řepích. NABÍDNĚTE. Reality 

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

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

•  Vyměním 3+1/L v Řepích, v privatizaci, za garsonku a menší byt 
v Řepích nebo Praze 5. Tel.: 720 253 581

ZAMĚSTNÁNÍ
•  HLEDÁM KADEŘNICI A MANIKÉRKU na ŽL – Řepy.

Tel.: 728 995 661

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

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

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

2

2

ANGLIČTINA
pro začátečníky (i ty „věčné“)

tel.: +420 720 653 044

• Speciální a individuální přístup • Časová flexibilita 

• Příjemné prostředí • Lektorka je po studijním pobytu 

v Cambridge • Domluvte si nezávaznou info-schůzku •

MandlMandl,, čistírna  čistírna 
Jarka a Jarka

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

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

Oznamuje otevření své nové ordinace
od 1.10.2012

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

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

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

Též nás můžete kontaktovat na 233 311 414
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Akční nabídka platí do 31. 12. 2012 nebo do odvolání. Foto je pouze ilustrační. Kombinovaná spotřeba: 4,2–6,4 l/100 km; emise CO2: 109–149 g/km.

FOCUS CHAMPIONS EDITION
• praktická verze kombi bez příplatku! • klimatizace

• rádio s CD/MP3 přehrávačem a vstupem USB • 6 airbagů a ESP

• el. přední okna, dálkové centrální zamykání • palubní počítač

Přestup snů: z krátké verze do kombi.
FORD FOCUS KOMBI CHAMPIONS EDITION za 329 990 Kč.   

www.fordamb.cz

Makovského 1179, Praha 6 Řepy (vedle OVUSU)  

• Nadupaný moderní  interiér
• Dobrá obsluha
• Nové Tv a projekce
• Kulečníky, fotbálky, šipky
• Letní zahrádka
• Tankové pivo
• Samovýčepy
• Nový šéfkuchař
• Výborné jídlo

VÝROČÍ OD OTEVŘENÍV8.K
jsme pro vás NOVĚ

ZREKONSTRUOVALI
prostory restaurace

WWW.SPORTOVKA-REPY.CZ

REZERVACE NA TEL.: 
235 322 323
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FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

Makovského 1349/2a,
163 00 Praha 6 - Řepy
e-mail: praha6@velloria.cz
tel.: +420 601 330 360

Otevírací doba: 
Po-Pá: 9:00 -18:00

Nejlevnější elektro v sousedství !

www.homesale.czSleva 60 %

Sleva 60 % na spotřebiče SOLAC !

sousedství !

biče SOLAC !

FREE BELLY DANCING

Restaurace Na Formance
www.smichovskaformanka.cz

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

Pivo Gambrinus z tanku
Tradiční česká kuchyně – polední menu

Nekuřácký salónek – možnost různých akcí

Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

Husovo nám. 37, Beroun 266 01
Kontakt:         + 420 777 624 803
e-mail: 
tel.: 311 623 447,  +420 733 501 795
tel.: +420 777 247 810 English call
 

kindl@domov-beroun.cz

www.domov-beroun.cz
Specialisté na Prahu západ 
a Berounsko,
19 let na trhu nemovitostí.

Nový bytový projekt

1m2 od 29 900,- Kč 
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OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

251 612 464, 603 466 089
www.servis-chlazeni.cz

OPRAVY ELEKTRONIKY A PRAČEK
251 610 329   www.opravujeme.cz

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
MONTÁŽ A PRODEJ ŽALUZIÍ

CHYTRÉ SUŠÁKY PRÁDLA      MALOVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE      VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

PRODEJNA: Radlická 2018/78, Praha 5

Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

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

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

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

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

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

  Tel.: 602 266 384, 235 316 609  

  E-mail: jirilansdorf@seznam.cz  

Příjem zakázek nepřetržitě!

Dodavatel kompletních 

+420 721 400 000www.vlapal.cz

Obchod 
specializovaný 

na krmiva: 

Nutram
K9

First Mate
Arden Grange

Cibau
Trainer

Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům 
Na vybraná krmiva 

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma 

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba: 
Pondělí–Pátek 10.00–19.00, 

Sobota 9.00–12.00
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AUTOSALON KLOKOČKA
Borského 876, Praha 5
Tel.: 251 005 112-5
prodej_P5@klokocka.cz
www.klokocka.cz

AUTOSALON KLOKOČKA
Karlovarská 660, Praha 6
Tel.: 222 197 231-2
prodej_P6@klokocka.cz
www.klokocka.cz

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

Druhá půlka až za rok a bez navýšení. 
Užívejte si 100% spolehlivost, 100% bezpečí 
a 100% pohodlí jen za 50 % ceny. Výši první 
splátky si můžete zvolit od 50 % z celkové 
ceny vozidla, což je pouhých 100 450 Kč. 
Zbylou částku doplatíte po roce, a to zcela 
bez navýšení. K doplacení můžete využít úvěr 
ŠKODA Finance od ŠkoFINu.
Vzorová kalkulace – Fabia Champion Easy za 200 900 Kč
Splátka předem: 100 450 Kč, počet splátek: 12, měsíční 
splátka úvěru: 0 Kč, úroková sazba: 0 % p.a., měsíční splátka 
včetně pojištění: 675 Kč, RPSN: 8,35 %, celkové platby za úvěr 
včetně pojištění: 108 550 Kč, výše úvěru: 100 450 Kč

Kalkulace zahrnuje havarijní pojištění All Risk se spoluúčastí 
5 % a povinné ručení Bonus Exclusive od České pojišťovny 
s nadstandardními limity pojistného plnění a garantovanou 
sazbou po celou dobu financování. Vysoký rozdíl mezi 
výpůjční úrokovou sazbou a RPSN je způsoben povinností 
započítávat cenu havarijního pojištění a povinného ručení do 
této sazby dle nového zákona o spotřebitelských úvěrech
s platností od 1. 1. 2011.

ŠKODA Fabia Champion za polovinu!

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

Fotografie vozu je ilustrační.

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

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

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

POPTÁVKA

Koupě 3+1/L, OV, hotově

Koupě 2+kk a 1+kk, Řepy

Pronájem 2+kk až 3+1/L

Výměna 3+1/L za 2+kk

Koupě garáže nebo 
garážového stání

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

NOVINKA 3+1/L
MAKOVSKÉHO UL.

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

NOVINKA Garáž
PRAHA 6

PRODEJ. Byt 2+kk, 43 m2, OV, 9. NP (11). Byt je 
po rekonstrukci, zděné jádro, nová kuchyň se 
spotřebiči, nové lino, vestavěné skříně, pěkný 
výhled, orientace na Z, poplatky cca 3 000 Kč.

NOVINKA 2+kk
UL. NA CHOBOTĚ

PRODEJ. Byt 3+1/L předělán na dvougenerační 
(2 x 2+kk), OV, 1. p. (7), 81 m2. Dům je po rekon-
strukci. Zděné jádro, lino, koberce, zasklená lod-
žie. Popl. 5 400 Kč.  Je vhodný pro pronájem. 

PRODÁNO

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

PRODEJ. Byt 2+kk+sklep , 43 m2, OV, 5. NP.(12). 
Byt je v původním stavu: lino, umakartové jádro, 
kuchyňská linka. Dům prošel celkovou obnovou. 
Super cena. Skvělá investice. Popl. cca 3 000 Kč.

NOVINKA 2+kk
MAKOVSKÉHO UL.

NOVINKA Stavební pozemek
HOSTIVICE

NOVINKA 3+1/L
VONDROUŠOVA UL.

Řepská 
realitní kancelář

Prodej a pronájem bytů 

Makovského 1222
Vchod naproti 

KS Průhon a Albertu

PRONÁJEM. Novostavba, 2. NP. Plně zařízený 
byt vč. nábytku, kuch. linka s vestav. spotřebiči. 
K bytu patří garáž a sklep. Dlouhodobě. Orienta-
ce J–S. Služby 4 000 Kč vč. elektřiny + nájem.

NOVINKA 3+kk/B+G
ZRZAVÉHO UL.


