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Vážení čtenáři,

měsíc říjen je v našich myslích spojen s nástupem podzimu, přesto není žádný důvod k podzimním 
chmurám. mnoho dnů v tomto měsíci je označeno jako celosvětově uznávané svátky. Jmenujme 
např. Den učitelů, architektů a třeba i zvonů. Je to však i měsíc, kdy slavíme nejvýznamnější svátek 
naší historie – Den vzniku samostatného československého státu. Protože k státu patří volby, tak 
jsme museli těm předčasným dát v tomto čísle prostor...
I říjnová Řepská 17 je tradičně nabita informacemi ze všech oblastí našeho života. myslím, že si kaž
dý vybere to své a třeba vyrazí podle výletu krajem Oty Pavla či si přečte zajímavé střípky z historie. 
Jen na ty zvony jsme nějak zapomněli! Tak aspoň Lachtan na titulní straně je z bronzu.
 Pavel Maxa

Rada MČ Praha 17 mj.:
Souhlasila:
•  s vypsáním výběrového řízení na realizaci 

zakázky „Zdravé a hravé Řepy II“;
•  s krátkodobou výpůjčkou zahrady u CSZS, 

Bendova 1121/5, dne 11. 9. 2013 v odpoled
ních hodinách, mateřskému centru Řepík.

Schválila:
•  zásady pro sestavení rozpočtu městské části 

Praha 17 na rok 2014 a rozpočtového výhle
du do roku 2019;

•  harmonogram prací pro sestavení rozpočtu 
městské části Praha 17 na rok 2014 a roz
počtového výhledu do roku 2019;

•  zhotovení a instalaci třetího reklamního 
stojanu maxi Cube Triangl společností Vi
sual Agency Prague s.r.o. za celkovou cenu 
65 267,40 kč včetně DPh;

•  cenu za nájem a za služby s nájmem spojené 
pro nově postavené kolumbární schránky 
na hřbitově v Praze Řepích na dobu 10 let 

s účinností od 1. 9. 2013: nájem = 240 kč, 
služby = 2 800 kč, celkem = 3 040 kč;

•  umístění 5 ks kontejnerů na sběr použi
tého textilu na dobu neurčitou, na čás
tech pozemků parc. č. 1142/109 (ul. Ší
mova) o výměře 1 m2, parc. č. 1409/1 
(ul. U Boroviček) o výměře 1 m2, parc. 
č. 1381/1 (2x ul. čistovická) o výměře 2 m2  
a parc. č. 1900 (ul. Socháňova) o výmě
ře 1 m2, vše k. ú. Řepy, správa pozemků je 
svěřena mč Praha 17. Nájemní vztah bude 
uzavřen na dobu neurčitou s nájmem ve výši 
5 kč/m2/den, celkem 9 125 kč/rok. Po 2 mě
sících dojde k vyhodnocení projektu;

•  uzavření předložené „Smlouvy o spolupráci“ 
s Pražskými službami a.s., jejímž předmě
tem je provádění vývozu odpadových nádob 
umístěných v prostoru Skateparku na straně 
jedné a umístění loga Pražských služeb a.s. 
v prostoru Skateparku na straně druhé.

Ing. Eva Vernerová,
kancelář starostky

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 11. 12. 2013 V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17 – Řepy.

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

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

          KURZ ALFA,

který už podeváté pořádá Farnost sv. Martina a sestry boromejky. 
Podzimní kurz začal 25. 9. úvodní večeří a pokračuje každou středu od 2. 10.  
do 4. 12. v 19.00 – 21.15 hod. v jídelně DCB, K Šancím 50.

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

www.kurzyalfa.cz, www.farnostrepy.estranky.cz
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Vážení čtenáři,

ve svém dnešním úvodním slově bych vám 
ráda představila malý kousek umění, kte
rý je od září znovuobnovenou pýchou naší 
městské části.
Ano, hádáte dobře – mám na mysli krásnou 
bronzovou sochu Lachtana, která byla 
slavnostně odhalena na začátku září 
před Základní školou genpor. Fr. Peřiny 
v Laudově ulici. 
mnozí z vás si ještě jistě vzpomenou na ne
příliš šťastné umístění sochy z roku 1989, 
kdy Lachtan měl své místo v blízkosti par
koviště mezi ulicemi Laudova a Skutecké
ho. Bohužel, byl příliš skryt mezi okolními 
keříky, a tak nejenže příliš nevynikal, ale 
často se stával i terčem sprejerů a vandalů. 
V roce 2012 byla tedy socha odmontována, 
vyčištěna a hledali jsme pro toto unikátní 
dílo nové a důstojnější umístění.
To se nyní povedlo a myslím, že jsme zvoli
li dobře. Lachtan znovu ožil před základní 
školou Laudova, která nese jméno jeho 
autora, Prof. Jana Laudy (18981959). 
Jan Lauda byl význačným českým socha
řem i profesorem Akademie výtvarných 
umění. Ve dvacátých letech 20. století 
patřil k hlavním představitelům sociální
ho umění, později se věnoval i portrétní 
činnosti a vytvořil také řadu plastik zvířat. 
k nejzajímavějším patří „čáp“ v zahradě 
Šternberského paláce na hradčanech. „Náš 
Lachtan“ vznikl v roce 1936 a existuje v ně
kolika bronzových odlitcích. Pro zajímavost 
uvedu, že jeden z „Lachtanů“ je zakompo
novaný do jezírka v pražské kinského za
hradě a druhý našel své místo v brněnském 
místodržitelském paláci.
Těší mě, že třetí Lachtan je ozdobou pro
stranství před naší řepskou školou a věřím, 
že bude potěchou oka všech kolemjdoucích.

Bc. Jitka Synková

Slovo starostky

ŘEPY V POHYBU

HŘIŠTĚ ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY, UL. SOCHÁŇOVA

10. 10. 2013    14 - 18 HOD.

POŘÁDÁ: TJ SOKOL ŘEPY, PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ SPORT 
PRO VŠECHNY, ZŠ GENPOR. FR. PEŘINY, PRAHA 17 - ŘEPY

28. září byla slavnostně otevřena naučná stezka.
Na podrobnější informace o sedmnácti zajímavých řepských zastávkách  

se můžete těšit v příštím čísle Řepské 17.
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Řepský Sokol se představuje
Dalším ze série představení příjemců grantů naší městské části na pod
poru volnočasových aktivit, sociálních služeb a sportu je Sokol. Ten je 
v Řepích jednoznačně největší sportovní organizací a sdružuje cca 439 ak
tivních sportovců. Velikosti Sokola a množství sportovních aktivit, které 
zajišťuje zejména pro řepské občany, odpovídá přiznaná částka grantu ve 
výši 620 tis. kč. Sokol uspěl ve všech třech kategoriích grantů na podpo
ru sportu, tj. získal grant na podporu sportovních aktivit především dětí 
a mládeže, grant na podporu závodní činnosti a grant na podporu provozu 
a údržby nově zrekonstruovaného a zatravněného fotbalového hřiště.
V tomto vydání Řepské sedmnáctky najdete také informace o dalších pří
jemcích grantů na podporu sportu. Například grant ve výši 35 tis. kč na 
podporu závodní činnosti obdržela řepská reprezentantka v bowlingu 
Anna kánová, s níž přinášíme rozhovor na straně 17. Dále grant ve výši 
295 tis. kč obdržel řepský Bicrosclub a to v členění 50 tis. kč na zajištění 
série závodů, 100 tis. kč na rozšíření dráhy a zbylá část slouží na zabez
pečení činnosti klubu. Více aktuálních informací o Bicrosclubu najdete na 
straně 22. Zde naleznete i informaci o řepském volejbalovém týmu Sk Špa
nielka, který získal grant 196 tis. kč. Především na pronájem sportovní 
haly, neboť v Řepích není adekvátní prostor pro tento sport.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Odbor sportu pro všechny (SPV) TJ Sokol Řepy
Dnešní odbor SPV navazuje na činnost odboru ZRTV (Základní a rekreač
ní TV) a prapůvodních oddílů Sokola v Řepích. Cítí se tak trochu nositelem 
té nejstarší historie organizované řepské tělovýchovy. Odbor je registro
ván v české asociaci Sport pro všechny, uplatňuje ve své činnosti moderní 
organizační a metodické přístupy, původní sokolské myšlenky a ideály se 
však z činnosti určitě nevytratily.
V současné době má 8 oddílů – rodiče a děti, nejmladší žactvo, žáky, „Žel
vičky“ (všeobecná gymnastika, neboli gymnastika pro všechny, kde jsou 
věkové kategorie od 5 let až do dospělosti), rekreační volejbal mužů a žen, 
cvičení žen (zdravotní a kondiční), oddíl cvičení a pobytu v přírodě a ob
novil se oddíl rekreační halové kopané mužů.
činnost oddílů SPV zajišťuje 19 aktivních dobrovolných cvičitelů. 
Více jak polovinu těchto cvičitelů získal a vyškolil odbor z vlastních řad 
a stále se stará o zvyšování jejich kvalifikace. má mezi sebou 4 cvičite
le I. třídy, 3 cvičitele II. třídy, ostatní mají kvalifikaci III. třídy různých 
specializací. 5 cvičitelů působí také jako lektoři při školeních a seminá
řích jak v Praze, tak při republikových akcích čASPV. Stále to však není 
dost a cvičitelský sbor s nadšením uvítá ve svých řadách každého nového 
zájemce o tuto práci. Základem činnosti SPV je pravidelné provozování 
různých sportovních a pohybových aktivit pod dozorem kvalifikovaných 
cvičitelů a trenérů. kromě oddílů pro děti, které jsou zaměřeny většinou 
na všestrannost, je možné přijít do kolektivu dospělých, kteří se zaměřují 
na rekreační sport a kondiční cvičení.
členové odboru se jednotlivě, i v reprezentačních skupinách, zúčastňu
jí pražských i republikových akcí a soutěží a jsou pravidelnými účastníky 
všesokolských sletů a světových gymnaestrád. Nejčastěji nás reprezentuje 
gymnastický oddíl „Želvičky“, který je jedním z nejúspěšnějších uskupení 
jak v Praze, tak v celé české republice. kvalita činnosti přerostla u někte
rých jeho družstev až do výkonnostního sportu. Zejména v gymnastickém 
trojboji TeamGym má oddíl v posledních letech i medailová umístění z mis
trovství čR, které pořádá gymnastický svaz. To bylo také příčinou, že se 
část „Želviček“ registrovala v české gymnastické federaci a založila tak 
vlastně výkonnostní gymnastický oddíl v TJ Sokol Řepy, který je součástí 
gymnastického svazu. Výkonnostně se však i nadále hodlá zabývat pouze 
TeamGymem, nikoliv sportovní gymnastikou. 

Odbor SPV se snaží v oddílech uspokojit potřeby pohybových aktivit všech 
zájemců, nedělá žádný výběr talentů. Omezením může být pouze kapacita 
tělocvičen na sídlišti, nebo absence cvičitele. Proto se všichni jeho členové 
již těší na nově plánovanou sportovní halu v Řepích. Snad tam bude dost 
prostoru právě i pro všeobecnou gymnastiku a rekreační sport.

Mgr. Jitka Rosenbaumová,
Předseda odboru SPV, TJ Sokol Řepy

Fotbalový oddíl TJ Sokol Řepy
Počátky fotbalu v Řepích se podle dochovaných pramenů datují již kolem 
let 19061909. V srpnu 1924 padl první návrh na založení sportovního klu
bu v Řepích. Na ustavující schůzi 11. září 1924 pak byl založen Sk Slavoj 
Řepy. Později, v r. 1937, došlo ke sloučení spolků Sokola a Slavoje. Název 
Sokol se zachoval až do dnešních dnů, ale nemáme nic společného s obno
veným Sokolem (česká obec sokolská). Od roku 1968 hrají naše družstva 
soutěže Pražského fotbalového svazu (PFS), neboť obec byla přičleněna ku 
Praze. Od roku 1985 se oddíl věnuje systematicky mládeži. Na tehdejších 
školách se podařilo uspořádat   náborových akcí a počet členstva výrazně 
vzrůstal. Postupně byla zakládána všechna mládežnická družstva. histo
ricky největší počet družstev jsme měli v sezóně 1999/2000: 2 týmy dospě
lých a 10 mládežnických. 
V současné době máme v soutěžích PFS: 2 dospělá družstva (A, B), starší 
dorost (16–18 let), starší žáky (12–14 let), mladší žáky (10–12 let), starší 
přípravku (8–10 let) a mladší přípravku (6–8 let). 
Všechna družstva hrají své mistrovské zápasy na novém travnatém hřišti, 
které bylo otevřeno 23. června 2012, a vystřídalo tak staré škvárové hřiště 
z roku 1982. Nové hřiště mohlo být vybudováno díky dotaci z ministerstva 
školství a díky pomoci městské části Praha 17, která se také finančně na 
akci podílela.

Tréninky se zčásti odehrávají na nové trávě a zčásti na umělé trávě (UmT) 
na hřišti u ZŠ genpor. Fr. Peřiny, v Socháňově ulici (bylo vybudováno 
v r. 2003). Rádi mezi sebou uvítáme nové členy. hlavně z řad mládeže, 
protože bychom chtěli mládežnické kategorie rozšířit. Zveme také všechny 
fanoušky, občerstvení v naší restauraci je na vysoké úrovni.
Na webových stránkách (www.sokolrepy.cz/fotbal) se dočtete o konání 
tréninků i zápasů. Uveřejňujeme i postřehy ze zápasů a další.

Milan Rosenbaum

Volejbal Řepy
Oddíl volejbalu, jako součást TJ Sokol Řepy, zahájil soutěžní sportovní 
 činnost v roce 1982 jako smíšený oddíl rekreačního volejbalu. Využíval 

Foto: Pavel Jiřík st.
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dnes již zaniklé hřiště u někdejšího výzkumného ústavu, nyní kláštera 
sv. karla Boromejského. Do soutěže Pražského volejbalového svazu se 
družstvo mužů přihlásilo poprvé v sezóně 1984–85. Po zrušení hřiště se 
sportovní činnost v letech 198789 přesunula na dvorce Dukly na Praš
ném mostě. Až svépomocné vybudování antukového hřiště za sokolovnou 
umožnilo v roce 1990 návrat soutěžního volejbalu do Řep a další rozvíjení 
sportovní činnosti ve vlastním zázemí. V téže době vzniklo družstvo žákyň 
a v sezóně 1993–94 se poprvé soutěže účastnilo i družstvo žen.
Dnes patří Řepy mezi největší pražské volejbalové oddíly. V soutěžích 
Pražského volejbalového svazu máme od 1. do 4. třídy 4 družstva mužů 
a 3 družstva žen. Naši odchovanci hrají i v celostátních ligových soutě
žích. To je v Praze, kde v posledních letech zanikla řada venkovních spor
tovišť a s nimi i celých sportovních oddílů, úspěch. V současné době má 
oddíl volejbalu kolem 70 členů ve věku od 17 do 65 let, poskytuje spor
tovní vyžití napříč generacemi. Rádi mezi sebou uvítáme nové členy z řad 
našich spoluobčanů. Oddíly mládeže, jejichž soutěže jsou výhradně ha
lové, vzhledem k nedostatečnému zázemí rozvíjet nemůžeme. Doufáme 
proto, že se podaří v Řepích vystavět halu, která by pozvedla sportovní 
podmínky na zcela novou úroveň. 
Udržení výkonnostního sportu v takovém rozsahu by nebylo možné bez 
grantové podpory městské části. Jiné zdroje, než oddílové příspěvky hrá
čů a prostředky poskytnuté obcí, do tohoto sportovního odvětví bohužel 
neplynou. Prostředky obce využíváme k údržbě sportoviště, sportovního 
zázemí a pronájmům tělocvičen v místních základních školách pro trénink, 

soutěže a turnaje v zimním období. kromě vlastních mistrovských soutěží 
totiž pořádáme i mimosoutěžní turnaje v hale i na antuce. členové oddí
lu se jako trenéři podílejí na výchově nastupující volejbalové generace 
a oboustranně výhodně spolupracujeme se školním sportovním klubem 
Sk Španielka Řepy. 

Pavel Racek

Foto: archiv oddílu

Nabídka TJ Sokol Řepy pro rok 2013/2014
(podle věkových kategorií)

PRO RODIčE A DĚTI
Cvičení rodičů a dětí do 4 let – SPV
kdy: úterý 17–18 hod. od října
kde: ZŠ genpor. Fr. Peřiny
kontakt: S. Skoumalová
mob. 723 514 574
Email: mssochanova@volny.cz

PRO PŘEDŠkOLNÍ DĚTI
Cvičení pro děti od 4 do 6 let – SPV
kdy: čtvrtek 17–18 hod
kde: ZŠ genpor. Fr. Peřiny
kontakt: h. Pecháčková 
mob. 724 245 596
Email: hana.pechackova@centrum.cz

PRO kLUky
Kopaná
kde: Tréninky na hřišti ZŠ genpor. Fr. Peřiny
kontakt: m. Rosenbaum 
mob. 606 411 211
Email: rosenbaum@dpp.cz

Všestrannost – SPV – žáci mladší i starší
(důraz na míčové aj. hry)
kdy: úterý 18–19 hod.
kde: ZŠ genpor. Fr. Peřiny
kontakt: Zdeněk Pospíšil
mob. 724 542 332
Email: pospisilsfm@volny.cz

PRO DÍVky i kLUky
„ŽELVIČKY“ – SPV
Gymnastika – všeobecná i sportovní, 
TEAMGYM
kdy: po, út, stř, čt od 17 hod. – dle zařazení 
do oddílů
kde: ZŠ Laudova
kontakt: Lenka Rosenbaumová 
mob. 606 489 232
Email: rosalenka@centrum.cz

PRO DOROSTENCE A mUŽE
Kopaná
kontakt: m. Rosenbaum 606 411 211
Email: rosenbaum@dpp.cz
mob. 606 411 211

Volejbal
kde: ZŠ Řepy dle rozdělení do oddílů 
kontakt: Pavel Racek 
Email: pavel.racek@seznam.cz
mob. 605 202 678

Halová kopaná – rekreační – SPV
kdy: pondělí 1920.30
kde: ZŠ Laudova
kontakt: Zdeněk Pospíšil
mob. 724 542 332
Email: pospisilsfm@volny.cz

PRO DOROSTENky A ŽENy
Volejbal
kde: ZŠ Řepy dle rozdělení do oddílů
kontakt: Lenka malinkovičová
Email: lendula@volny.cz, 
mob. 602 119 824

Cvičení s hudbou – SPV
kde: ZŠ J. Wericha 
kdy: pondělí a čtvrtek 1920 h.
(zdravotní a kondiční zaměření)
kontakt: mUDr. marta mikulejská 
mob. 602 969 672 nebo 257 950 789 
(do ordinace)

PRO DOROST A DOSPĚLÉ
Rekreační volejbal – muži/ženy – SPV
kdy: středa 1921.30 h. 
kde: ZŠ Laudova
kontakt: k. Schlosser
mob. 602 392 454 

Další informace: Jitka Rosenbaumová
Tel.: 606 485 533 
Email: praha@caspv.cz

SPV = SPORT PRO VŠEChNy

www.sokolrepy.cz
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S uplynulým létem znovu nabývá na aktuálnosti 
otázka vytápění našich domácností a s tím spo
jené nemalé finanční náklady. Přinášíme vám 
proto další ze série příspěvků s tématem „Jak 
ušetřit na topných nákladech“, které je hlav
ním předmětem konferencí pravidelně pořáda
ných naší městskou částí. Zajímavou, a v Řepích 
ojedinělou, cestou úspor se vydali vlastníci 
bytového domu Šimonova 11035. Bez velkých 
investic dosahují snížení spotřeby tepla srovna
telné s efektem zateplení domu. O podrobnosti 
jsem požádal zástupce vlastníků domu 1104, 
předsedu představenstva Václava Egera.

Vlastníci bytového domu v Šimonově ulici 
čp. 11035 se na jaře 2012 dohodli na potřebě 
vyřešení společného problému rozdělování ná
kladů na spotřebu tepla a na úpravě centrální
ho systému vytápění, který se stal po zateplení 
domu předimenzovaným. Přípravou a realizací 
záměru byla pověřena firma TEPLO CZ. 
Ing. Galád a p. Nohejl přišli se zajímavým a pro 
vlastníky překvapivým řešením, které nejenže 
splnilo všechny požadavky, ale garantovalo další 
významné úspory nákladů na teplo. Garantované 
úspory byly srovnatelné s úsporami dosaženými 
zateplením domu, při nižších investičních ná
kladech, s návratností cca 45 let. Řešením byla 
instalace zařízení s technologií SOOS.

TECHNOLOGIE SOOS 
SOOS – sofistikovaná optimalizace otopné sou
stavy – je označení technologie řešení úsporného 
provozu otopných soustav, vycházející z technic
ké a ekonomické analýzy stavu objektu a otopné 
soustavy, při které jsou porovnávány skutečné 
spotřeby tepla v jednotlivých letech podle in
tenzity zimy, vyjádřené počtem denostupňů za 
otopné období. Je hodnocen i stupeň zateplení 
vytápěného objektu. Výsledkem analýzy je kon
statování, zda je v daném objektu k dispozici ně
jaký potenciál úspor tepla, který by bylo možné 
využít s přijatelnou dobou návratnosti investice 
(za korektní lze považovat prostou návratnost 
do 6 let). Dále je pro hospodárnou funkci SOOS 
technologie důležité provést přepočet otopné 
soustavy po zateplení domu, kterým jsou určeny 
správné fyzikální parametry otopné vody. Vý

sledky analýzy a konkrétní přepočet jsou zákla
dem pro návrh technického řešení zařízení, jeho 
instalaci a úspěšný provoz.
Podstatou technologie SOOS není jen sestave
ní technického zařízení na úpravu parametrů 
otopné vody (deskového výměníku nebo směšo
vacího uzlu), ale zejména formulace algoritmů 
vložených do programovatelného regulátoru. 
SOOS technologie se od jiných používaných 
regulátorů odlišuje právě novými originálními 
algoritmy řízení a sledováním procesu vytápění 
a hospodaření teplem. Lze mluvit o „neúnavném 
a vysoce kvalifikovaném topiči“. 
Na obrázku je zachyceno řešení pomocí desko
vého výměníku, realizované v Šimonově 1104. 
V obou sousedních domech jsou instalována 
obdobná zařízení. Tři samostatné okruhy jsou 
důsledkem rozdělení odběrního místa dle poža
davku vlastníků.
Regulace těchto okruhů je řešena tak, že je 
v čp. 1104 umístěna hlavní řídící jednotka mě
ření a regulace, která řídí proces v čp. 1104 
a současně kabelovým přenosem dat kontroluje 
funkci deskových výměníků v čp. 1103 a 1105. 
Na každý výměník jsou připojeny dvě otopné 
zóny, východní a západní, podle orientace fasád 
domu a umístění obytných místností. Východ
ní i západní zóny je možno vytápět a korigovat 
odlišně podle stavu oslunění, způsobu užívání 
obytných místností apod. 
Vlastní zařízení SOOS je z hlediska uživatele vel
mi nenáročné a bez emisí škodlivin. Vzhledem 
k vybavení dalšími systémy (alarmy, automatic
ký restart po výpadku proudu, režimy provozu, 
dálkový dohled nad provozem atd.) nevyžaduje 
zařízení obsluhu uživatelem. Před uvedením do 
provozu je třeba zajistit revizi elektroinstalace 
a připojení k internetu. 

JARNÍ ČÁST TOPNÉ SEZÓNY 2013
tabulka 1 – porovnání spotřeby tepla

Z tabulky 1 lze porovnáním let 2010–12 s rokem 
2008 usoudit, že zateplením domu bylo ušetřeno 
cca 21–24 % tepla, porovnáním let 2012 a 2013 
bylo ušetřeno technologií SOOS cca 26 %.
Rozhodující pro porovnání je měrná spotře
ba tepla v GJ/D°, která v souhrnu pro všechny 
tři subjekty v roce 2008 činila 0,564 GJ/D°, 
v roce 2009 0,551 GJ/D° a v roce 2013 jenom 

0,249 GJ/D°. Výsledek je vypočítán ze součtu 
spotřeb 11035 pro počet D° za leden až květen 
2013. V porovnání s rokem 2008 to zatím zna
mená úsporu až 55,8 % tepla, ve které jsou za
hrnuta všechna opatření, jež vedla ke zlepšení 
tepelnětechnických parametrů domu, provede
ná od roku 2008, včetně zateplení v roce 2011 
a 2012, i vč. vlivu instalované technologie SOOS 
v období leden až květen 2013. Z toho na tech
nologii SOOS po odečtení vlivu zateplení připa
dá až 26,5 % úspor tepla. 
Tabulka 2 ukazuje spotřebu tepla podle instalo
vaných kalorimetrů v každém okruhu v jarní čás
ti otopné sezóny 2013. Zde je patrný rozdíl v te
pelnětechnickém stavu objektů. Dům čp. 1103 
nebyl v době zpracování údajů zateplen, byla 
zde pouze vyměněna okna. Dům čp. 1104 byl za
teplen v polovině roku 2012, lodžie jsou pouze 
zaskleny. Domy 1103 a 1104 jsou střední sekce, 
které mají ochlazovanou jen východní a západní 
fasádu. Dům čp. 1105 je krajní sekce, má navíc 
ochlazovanou jižní štítovou stěnu a má zateple
né sice všechny tři fasády, ale ne střechu. 

tabulka 2 – podíly spotřeby tepla

Pokud vezmeme součtovou spotřebu 644 GJ (viz 
tabulka 1) jako přibližnou hodnotu v polovině 
roku 2013, pak můžeme usuzovat, že roční spo
třeba by mohla být cca 1300 GJ. Rozdíl spotřeby 
tepla oproti roku 2012 by pak činil cca 300 GJ, 
což při ceně 1 GJ u Pražské teplárenské cca 
700 kč znamená předpokládanou úsporu 210 ti
síc kč pro celý dům. 

Závěrem
Výsledné hodnocení lze provést až po ukončení 
topné sezóny 2013 v průběhu roku 2014, kdy bu

dou zveřejněny meteorologické informace za ce
lý rok 2013. Ale první částečné výsledky vzbuzují 
u vlastníků oprávněnou naději, že technologie 
SOOS skutečně má garantované vlastnosti, a že 
úspory tepla a návratnost vložené investice jsou 
reálné.

Ing. Vladimír Galád, Ing. arch. Václav Eger, 
Mgr. Bořek Černovský, místostarosta

Úprava systému vytápění domu

Rok 2013 2012 2011 2010 2009 2008

GJ 644,3 1644,8 1644,9 2441,1 2227,2 2243,7

D° 2585,3 4130,1 3963,7 4577,1 4039,9 3981,5

GJ/D° 0,249 0,398 0,415 0,533 0,551 0,564

k roku 2008 0,442 0,707 0,736 0,946 0,978 1,000

úspora 55,8% 29,3% 26,4% 5,4% 2,2% 0,0%

Rozdíl roků 26,5% 2,9% 21,0% 3,2%

Šimonova 1103 258,860 GJ/5 měsíců

Šimonova 1104 175,120 GJ/5 měsíců

Šimonova 1105 210,360 GJ/5 měsíců
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Co je hlavní náplní činnosti vašeho odboru?
J. č. Odbor správy obecního majetku spravuje 
budovy, pozemky…
Obrací se na nás mnoho řepských obyvatel s růz
nými požadavky, ať už s těmi, které se týkají by
tové problematiky, nebo správy jiného majetku. 
Snažíme se maximálně občanům pomáhat řešit 
jejich situaci, jsme určitá servisní jednotka. 

S kolika byty městská část disponuje?
m. N. městská část vlastnila 3 316 bytů, které 
mohla pronajímat řepským občanům. Po pri
vatizaci byla většina bytů prodána nájemcům 
do osobního vlastnictví a nyní městská část 
vlastní 978 bytů. Nejedná se však o celé domy, 
je to vlastně jen několik vchodů v Nevanově, 
Vondroušově, Jiránkově a čistovické ulici. 
Převážně se jedná o malometrážní byty 1+kk 
a 2+kk. Někdo může mít mylnou představu, že 
na sídlišti je velké množství bytů svěřených do 
správy městské části Praha 17, což není pravda. 
Volné byty není kde získávat, městská část 
prodala 80% svého majetku, nové se nesta
ví. V dřívějších letech magistrát hl. m. Prahy 
přenechával každé městské části několik bytů 
z nové výstavby. To už se řadu let ovšem neděje.
Většina z bytů městské části je obsazena nájem
ci. Byt se jí vrátí pouze v případě úmrtí majitele, 
nebo pokud nájemce dobrovolně ukončí proná
jem, případně je výjimečně vystěhován pro zá
važné porušování nájemní smlouvy na základě 
pravomocného rozhodnutí soudu – to se však 
příliš často nestává. Navíc dědické řízení i soud
ní jednání a následné exekuční řízení trvá i ně
kolik let. V případě úmrtí nájemce je také velmi 
často žádáno o přechod nájmu na vnuky nebo 
jiné členy domácnosti.
 
Jak postupujete při potížích s dlužníky 
a problémovými nájemníky?
J. č. Odbor majetku za poslední rok udělal ně
kolik desítek šetření. Při nich jsme zjistili i pro
blémy s užíváním bytu po skončení nájemní 
smlouvy na dobu určitou. Snažíme se pomoci 
občanům, kteří se dostali do problému s tím, 
že dluží na nájemném. Než postoupíme dluh 
advokátní kanceláři k soudnímu vymáhání, te
rénní pracovník dlužníka navštíví, upozorní ho 
na dluh a navrhne mu, jak by se situace mohla 
řešit mimosoudně. Pokud s tím dlužník souhlasí, 
uzavřeme s ním dohodu o splátkách dluhu podle 
jeho platebních možností. U vyšších dluhů se 
tato dohoda sepíše formou notářského zápisu. 
Ode dne sepsání dohody o splátkách nenabíhají 

dlužníkovi žádné poplatky nebo úroky z prodle
ní. Uvědomujeme si totiž, že tato dluhová past 
může potkat kohokoliv z nás. každý může přijít 
o práci a nebude mít na zaplacení nájmu. Všichni 
nájemci však musí platit elektřinu, vodu, plyn, 
protože dodavatelé jsou velmi nekompromisní 
a hned druhý měsíc po nezaplacení zastavují 
dodávku. my, jako úřad, první tři měsíce dáváme 
člověku možnost, aby sám problém nějak vyřešil 
a potom mu navrhujeme sepsání splátkové do

hody. k tomu si zpravidla vyžádáme vyjádření 
odboru sociálních věcí. Pokud dlužník neplatí 
a není ochoten se dohodnout na splátkách, jsme 
nuceni věc předat smluvní advokátní kanceláři 
k soudnímu vymáhání.

Jak se staráte o byty, které jsou v majetku 
městské části?
J. č. Byty, které se nám z nějakých důvodů vrátí, 
postupně rekonstruujeme. Na provedení rekon
strukce vyhlašujeme výběrové řízení, a to vždy 
po pěti bytech, aby tady nevznikal monopol 
a byla volná soutěž.
Nově zrekonstruované byty nabízíme zájemcům 
soutěží za nejvyšší nájemné, v prvním kole je 
nabízíme řepským občanům, pokud se nikdo ne
přihlásí, postupuje byt do druhého kola, kde je 
nabízen všem občanům Prahy. Pokud by ani tady 
nikdo neprojevil zájem, byla by nabídka rozší
řena na celou českou republiku. Do třetího kola 
jsme se dostali jen ve výjimečných případech. 
Například proto, že byt byl velice malý, málo 
slunný nebo v minulosti byl ve špatném stavu. 
Dnes jsou všechny nabízené byty nově zrekon
struované. 

Kde se pohybuje výše nájemného?
J. č. Nejnižší nájemné se stanoví na 112 kč za 
metr čtvereční, což je stejná cena jako u bytů 
magistrátních. Pokud nabízíme byt 3+1 nebo 
4+1, zájem je veliký, přijde např. pět obálek. 
Plně to chápeme, těchto bytů je tady nejméně. 

U menších bytů, garsonek, je zájem mnohem 
menší, přijde třeba jen jedna obálka. Výjimkou 
u této výše nájmu byly bytové jednotky v nově 
zrekonstruovaném domě v ulici čistovická, které 
jsme nadstandardně vybavili. Tam se výjimečně 
startovalo na 150 korunách za metr čtvereční 
a všechny byty jsou už pronajaté. 

Pomůže městská část poskytnutím bytu 
lidem v tíživé životní situaci?
J. č. městská část se snaží pomáhat, ale samo
zřejmě záleží na konkrétní situaci. Pokud přijde 
například devatenáctiletý mladík, který se chce 
pouze osamostatnit od rodičů, odkážeme ho na 
výše zmíněná výběrová řízení. Pokud se na nás 
obrátí matka samoživitelka, která přišla o práci, 
určitě se budeme snažit situaci řešit.
Držíme takzvané krizové byty. máme k dispozici 
jen dva, určené pro kritické situace – např. po
kud by někomu byt vyhořel. mohou sloužit jako 
útočiště po dobu nezbytně nutnou. Samozřejmě, 
matka samoživitelka chce mít nějakou jistotu. 
Proto tady je majetková komise, kde tyto žádosti 
předkládáme a řešíme. 

Jak vidíte otázku výměny obecních bytů?
J. č. Výměny bytů jsou problém. Nemáme žádný 
nástroj, podle něhož bychom mohli určit, který 
občan si více zaslouží větší byt. Uvedu příklad – 
přijde mladá rodina s tím, že chce vyměnit své 
2+kk za větší byt, protože čekají dalšího potom
ka. Já však nemohu objektivně posoudit, zda 
právě oni ten větší byt (pokud by se náhodou ně
jaký uvolnil) potřebují víc, než jiná rodina v po
dobné situaci. myslím, že je to trochu na obyva
telích samotných, aby se ve svém okolí rozhlédli 
a zkusili případnou výměnu domluvit sami. Do 
konce roku se k těmto výměnám stavíme celkem 
kladně, pokud jde o výměny mezi obecními by
ty. Od nového roku se připravuje novela zákona, 
podle které již výměny dosavadním způsobem 
nebudou možné. V případě, že někdo bude chtít 
jiný byt, musí stávající nejdříve vrátit, a pak do
stat přidělený nový byt. 

A co startovací byty?
m. N. Startovací byty jsou určitě variantou pro 
mladé lidi do 35 let věku, ti mají možnost účast
nit se výběrového řízení. Tyto byty jsou pronají
mány na dobu pěti let. Jeden byt by se měl uvol
nit letos na podzim, další asi až příští rok a pak 
až v roce 2015.  

Děkuji za rozhovor 
Radka Šplíchalová

obecní byty v Řepích
Téma pronájmu a prodeje obecních bytů se v Řepské 17 objevilo již ve dvou posledních číslech. Dnes přinášíme krátké 
představení Odboru správy obecního majetku, tedy lidí, kteří s všední realitou bytové problematiky přicházejí do styku denně. 
Činnost odboru představil jeho vedoucí, Bc. Jaroslav Červený, společně se svou zástupkyní Michaelou Novozámskou.
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Kam s bioodpadem
Stanoviště BIOVOK:

•  parkoviště v ul. Na moklině (u rest. U hasiče) – 6. 10. (neděle)  
13 – 16 hod;

•  křižovatka ul. ke kulturnímu domu x U Boroviček – 13. 10.  
(neděle) 13 – 16 hod;

•  křižovatka ul. k Trninám x Laudova – 27. 10. (neděle) 13 – 16 hod;
•  parkoviště v ul. Na moklině (u rest. U hasiče) – 3. 11. (neděle)  

13 – 16 hod.

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.
V případě naplnění VOk před koncem doby přistavení budou kontejnery 
měněny za prázdné.
Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rost
lin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovo
ce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od 
vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastrood
pad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hob
liny, biologicky nerozložitelné odpady apod.
Biovoky jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

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

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

odstraňování plísní)
✗	  zářivky a výbojky

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

17. 10. (čtvrtek)
•  ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085): 15.00 – 15.20
•  ul. Laudova (slepé rameno – nad ZŠ): 15.30 – 15.50
•  ul. Nevanova (proti zdravotnímu středisku č. 1079): 16.00 – 16.20
•  ul. Nevanova (u čp. 1050): 16.30 – 16.50
•  ul. mrkvičkova (dle možnosti zastavení): 17.00 – 17.20
•  ul. Na Fialce I.: 17.30 – 17.50
•  ul. Brunnerova (parkoviště): 18.00 – 18.20
•  křižovatka ul. Březanova – U Boroviček: 18.30 – 18.50

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

N

velkoobjemové 
kontejnery v říjnu
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracovní 
dny ve středu, čtvrtek, pátek od 14 do 18 hod., v sobotu a neděli 
od 12 do 16 hod.

VOk nebudou na daném stanovišti zůstávat přes noc. Po celou dobu 
přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání 
odpadů.
VOk jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

•  Parkoviště u křižovatky ulic hofbauerova x Žufanova:  
2. 10., 3. 10., 4. 10.

•  křižovatka ulic ke kulturnímu domu x U Boroviček:  
16. 10., 17. 10., 18. 10., 19. 10., 20. 10.

•  Parkoviště v ulici Drahoňovského: 30. 10., 31. 10., 1. 11.

VOk není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými 
subjekty!!!
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit: nábytek, sportovní 
náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové PVC, umyvadla 
a záchodové mísy.
Do kontejnerů nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský od
pad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, te
levizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

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

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

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

Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18 hod., sobota: 8.30 – 15 hodin.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

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

Harmonogram pro podzim

14. až 31. října: Ulice Socháňova, Žalanského, Slánská, makovského, 
čistovická, karlovarská.

harmonogram deratizačních prací může být dále upravován, např. podle 
klimatických podmínek. 

-red-
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čištění bude probíhat v čase 8 do 15 hodin, bude vyznačeno do
pravními značkami B28 s podtabulkou E13 – s vyznačením „platí 
i pro parkovací zálivy“ – a časem čištění. 
Toto značení bude umístěno na komunikacích minimálně týden 
 předem. 

Zákaz zastavení platí i pro parkovací zálivy! 

3. 10. 2013 
Bazovského v úseku makovského – Slánská včetně středu, 
Bendova, hofbauerova, Španielova, Žufanova

4. 10. 2013 
Galandova, makovského v úseku Skuteckého – Na Chobotě – obě 
strany

7. 10. 2013 
Drahoňovského, Socháňova, Vondroušova 

8. 10. 2013 
Laudova, Nevanova, Skuteckého (včetně zálivů), Zrzavého

9. 10. 2013 
Brunnerova, k Trninám, Na Fialce I, Na Fialce II, Šímova v úseku 
(makovského – mrkvičkova) 

23. 9. 2013 
2x parkoviště – Na moklině

24. 9. 2013 
parkoviště – Žufanova (jih), parkoviště – Žufanova (západ), 
parkoviště – hofbauerova (sever)

25. 9. 2013 
3x parkoviště – Galandova, 2x parkoviště – Galandova, parkoviště 
– makovského

26. 9. 2013  
parkoviště – Drahoňovského (jih), parkoviště – Drahoňovského 
(sever)

27. 9. 2013  
parkoviště – Jiránkova (sever), parkoviště – Jiránkova (jih), 
Jiránkova

30. 9. 2013 
Šimonova, Reinerova + parkoviště, Šimonova

27. 9. 2013 
2x parkoviště – Bazovského

1. 10. 2013 
Nevanova – více parkovišť 

2. 10. 2013 
parkoviště – Šímova (východ), parkoviště – Šímova, parkoviště – 
Šímova (západ)

Informace o čištění komunikací, včetně situačních plánků, jsou též 
uveřejněny na webových stránkách Úřadu městské části Praha 17 
a na Úřední desce. 

Územní plán Řep občany 
vůbec nezajímal!
Byl jsem překvapen nezájmem občanů naší městské části o to, co se při
pravuje za stavební a další opatření, která naše městská část Praha 17 
bude předkládat do Územního plánu hl. m. Prahy. Pod záštitou místosta
rosty martina marka Odbor územního rozvoje a investic připravil pro 
občany prezentaci návrhu městské části Praha 17. k nahlédnutí byly mapy 
i vizuální zobrazení. Příprava této akce stála pracovníky úřadu plno práce, 
nakonec se však dostavili pouze dva občané. Oba byli seznámeni s tím, co 
se v návrhu městské části mění a upravuje. Pracovníci úřadu zodpověděli 
všechny dotazy a doplnili i zajímavé informace o stavební a dopravní si
tua ci v Řepích a přilehlém okolí.
Je jen škoda, že pro nezájem občanů byla akce předčasně ukončena. Set
kávám se s tím, že se lidé ptají, co se kde bude v okolí jejich bydliště měnit 
a když pak mají možnost se dozvědět více o tom, co se tady bude dít – 
nepřijdou.

Ladislav Besser

Foto: -raš-

Harmonogram čištění 
komunikací podzim 2013

Anglické dny pro děti!
Již 5. října!

Jednodenní intenzivní kurz angličtiny pro děti – English 
day s profesionálními lektorkami (rodilá mluvčí + česká 
učitelka) s celodenním zábavným programem v angličtině. 

•  Anglické dny probíhají jednou za měsíc (další termíny: 
2. 11., 1. 12., 12. 1., 19. 2. a dále) 

•  Kreativní aktivity během dne: zpěv, psaní a čtení v AJ, 
výtvarné aktivity, pohybové hry atd. 

•  Všechny činnosti jsou propojené anglickým tématem.

•  Celodenní stravování připravené na místě restaurací 
Kulturáčku (ovoce, zelenina, teplý oběd). 

Více informací na: nadabartova@gmail.com nebo 723 004 777
Kulturáček na Bílé hoře, Ke Kulturnimu domu 14, 
Praha 17 - Řepy, tram 22 (konečná – Bílá Hora) 

Vždy od 09 do 17 hodin
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Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce 
zákonů pod č. 266/2013 Sb., s datem rozeslání dne 28. srpna 2013, volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky na dny 25. a 26. říj
na 2013. Volby se konají ve dvou dnech, pátek a sobota. První den voleb 
začíná hlasování v 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. Druhý den voleb 
začíná hlasování v 8:00 hodin a končí v 14:00 hodin. Ode dne vyhlášení 
konání voleb je možno podávat žádost o voličský průkaz (viz další po
drobnější informace). hlasování bude probíhat ve volebních místnostech 
ve stálých volebních okrscích na území české republiky a ve volebních 
místnostech zvláštních stálých volebních okrsků vytvořených při zastu
pitelských a konzulárních úřadech české republiky v zahraničí, s výjimkou 
konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále 
jen zastupitelský úřad). Voličem je státní občan české republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič po příchodu do 
volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a stát
ní občanství české republiky platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem české republiky anebo 
platným cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování 
umožněno. každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S vo
ličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení 
nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru urče
ném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací 
lístek za něho vloží do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vloží do 
volební schránky. Volič může ze závažných, zejména zdravotních nebo ro
dinných důvodů, požádat úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komi
se zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva 
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky. Volby se budou konat ve volebních místnostech, adresu příslušné 
volební místnosti a číslo okrsku naleznou voliči v obálce, v níž jim budou 
do domovních poštovních schránek doručeny hlasovací lístky. Upozor-
ňujeme občany Městské části Praha 17, kteří se nechali při některých 
z minulých voleb zapsat v zahraničí do Zvláštního seznamu voličů 
zastupitelského úřadu ČR, nenechali se dosud z tohoto zvláštního se-
znamu vyškrtnout a chtějí se účastnit voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu čR v České republice, že v důsledku tohoto zápisu byli vyškrt
nuti ze stálého seznamu voličů vedeného Úřadem mč Praha 17. k tomu, 
aby byl volič opětovně zapsán do stálého seznamu voličů, musí požádat 
příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu a o tom
to vyškrtnutí předložit před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
české republiky zdejšímu úřadu potvrzení zastupitelského úřadu o tomto 
vyškrtnutí. Bez tohoto potvrzení nemůže zdejší úřad voliče zpět do stálé
ho seznamu zanést. Stálé i zvláštní seznamy voličů uzavírají obecní úřady 
i zastupitelské úřady 23. října 2013 v 16:00 hodin.

Voličský průkaz může vydávat též zastupitelský úřad, za stejných 
podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve 
zvláštním seznamu voličů. Volič, státní občan české republiky, který 

má trvalý pobyt v Praze 17 – Řepích (dále jen volič) a bude chtít volit 
mimo své trvalé bydliště, může požádat u zdejšího obecního úřadu, 
kde je veden ve stálém seznamu voličů, o vydání voličského průka-
zu, jenž ho opravňuje hlasovat ve dnech těchto voleb v kterémkoliv 
stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě. 
může tak učinit ode dne vyhlášení volby, a to v listinné podobě s úředně 
ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě podepsané uznáva
ným elektronickým podpisem nebo v elektronické podobě zaslané pro
střednictvím datové schránky nebo osobně. Žádost zaslaná v listinné 
a elektronické podobě musí být úřadu doručena nejpozději do 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. do pátku 18. října 2013. Žádost obsahuje jmé
no, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob 
doručení (předání) voličského průkazu. Volič tedy uvede, na jakou adre
su chce voličský průkaz zaslat, nebo že si jej přijde osobně vyzvednout. 
Nebo volič osobně žádost u úřadu sepíše (podá). V žádosti uvede, na 
jakou adresu chce voličský průkaz zaslat, nebo že si jej od 10. 10. 2013 
vyzvedne na úřadě osobně, případně využije možnost zmocnění jiné 
osoby k jeho vyzvednutí. Anebo přijde osobně požádat na úřad v době 
od  10. 10. 2013 do uzavření stálého seznamu voličů dne 23. října 
2013 v 16:00 hod. (v pracovní dny) a voličský průkaz mu bude po pro
kázání totožnosti a podpisu žádosti na místě vystaven. Pouze však jeho 
osobě. Nikoliv pro manžela nebo rodiče nebo jinou třetí osobu, ledaže 
by měl od jiné osoby plnou moc k vyzvednutí s úředně ověřeným podpi
sem voliče. Od 10. října 2013 bude úřad zasílat voličský průkaz těm, kte
ří požádali o jeho zaslání na adresu uvedenou v žádosti. Průkazy budou 
zasílány na území České republiky doporučeně do vlastních rukou, do 
zahraničí obyčejnou poštou. Lhůty příjmu žádostí a výdeje voličských 
průkazů, jakož i forma zasílání voličských průkazů,  jsou dány zákonem 
a nelze je měnit. Úřední ověření podpisu voliče je osvobozeno od správ
ního poplatku podle § 8 odst. 2 písm. f)  zák. 634/2004 Sb. o správ
ních poplatcích v platném znění. Občané jiných městských částí hl. m. 
Prahy (tedy např. Zličína) musejí podat žádost u svého příslušného 
úřadu dle místa trvalého pobytu. Případné dotazy k volbám vám zod
poví pracovnice úřadu v budově Úřadu mč Praha 17, Španielova 1280, 
2. patro, kancelář č. 207d, telefonní číslo 234683267, email: balazo
vai@repy.mepnet.cz nebo na Úřadě mč Praha 17, Žalanského 291/12b, 
odbor občansko správní na telefonních číslech 234 683 401, 234 683 504, 
234 683 503, 234 683 556, ve dnech konání volby pak na telefonních 
číslech úřadu 234 683 111 nebo 235 300 005. Další informace k těm
to volbám, včetně nepovinných formulářů k žádosti o voličský průkaz, 
vám poskytneme na webové stránce městské části Praha 17 www.repy.
cz, v rubrice „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu čR“ a na úřední 
desce před budovou našeho úřadu Žalanského 291/12b, Praha 17 – Ře
py. Podrobné informace naleznete na internetové stránce ministerstva 
vnitra čR www.mvcr.cz v rubrice Volby, Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu čR. 

Ing. Jiří Vršovský,
 vedoucí odboru občansko správního

volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky
Základní informace pro občany městské části Praha 17
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se bude konat ve dnech 25. a 26. října 2013
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Starostka Městské části Praha 17, Bc. Jitka 
Synková, v souladu s ustanovením §15 
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 
dobu a místo konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
(dále jen volby), které se na území 
České republiky budou konat ve dnech 
25.  a 26. října 2013.

Upozorňujeme občany, že volební 
okrsky byly v hlavním městě Praze 
ke dni 12. 7. 2013 přečíslovány.

Ve volebním okrsku č. 470 (dříve č. 505)
je volební místnost na Úřadě mč Praha 17, 
Žalanského 291/12b, 1. patro 
pro voliče s trvalým pobytem:
Boršovská 159, 478, 501, Brunnerova 
990 – 999, Březanova 564 – 569, Čistovická 
135 – 140, 423, 424, 470 – 475, 484, 
514 – 516, 534, Gallašova 576 – 589, 591, 
Hankova 592, 594 – 600, 603, 604, 667, 
Hořovského 141 – 152, 476, 477, 479 – 481, 
669, K Trninám 606 – 617, Kartounářů 
442, 483, 508, 509, Krolmusova 154 – 158, 
160 – 166, 372, 402, 425, 426, 428, 429, 
485 – 497, 500, 510, 512, 517, 518, 602, 
668, Laudova 1384 – 1386, Na Fialce II 
1613, 1614, 1616, 1617, 1620, 1622, 1629, 
1630, 1631, 1633, 1636, 1637, 1638, 1639, 
1640, 1642, 1643, 1645, 1658, 1660, 1662, 
1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1671, 1672, 
1673, 1679, 1680, 1683, 1684, 1686, 1687, 
1688, 1689, 1692, 1693, 1694, Opuková 
168 – 176, 502 – 507, 641, 686 – 692, 
Otlíkovská 571 – 575, Selských baterií 153, 
167, Skuteckého 1087 – 1089, 1178, 1379 
– 1383, 1387, 1388, Slánská 285, 391, 395, 
405, 693, 694, 697, Součkova 980 – 989, 
Šedivého 550 – 563, U Boroviček 590, 593, 
605, 618.

Ve volebním okrsku č. 471 (dříve č. 506)
je volební místnost v Domově 
sv. karla Boromejského, k Šancím 50
pro voliče s trvalým pobytem:
Augustova 32, 103, 110, 122, 124, 236, 267, 
Hekova 99, 108, 111, 112, 114, 118 – 121, 

128, 131, 133, 134, 628, 1715, K Mostku 5, 
46, 56, 58, 63, 66, 67, 76, 79 – 81, 94, 97, 
98, 129, 130, 341, 342, 361, K Šancím 50, 
629, 630, 632, Karlovarská 126, 399, 427, 
660, 365, 366, 390, Ke Kaménce 85, 86, 88, 
93, 96, 265, 266, 280, 364, 394, 421, 422, 
547, 548, 678, Kolínova 45, 127, 264, 288, 
379, 400, 401, 404, 432, 544, 601, 620, 653, 
715, Kristiánova 14 – 16, 36, 71, 657, 1713, 
1715, Na Chobotě 109, 125, 1343 – 1348, 
1391, 698, Na Moklině 38, 42, 57, 261, 289, 
297 – 299, 537 – 541, 624, 627, 671 – 676, 
679 – 681, Pod Martinem 1647, 1649, 1950, 
1651, 1652, 1655, Reinerova 700 – 702, 
710, 811, 1657, Severýnova 9, 24, 33 – 35, 
37, 43, 47, 69, 70, 72, 113, 296, 360, 1675, 
Slánská 269, 1389, U Kaménky 443 – 445, 
549, Žalanského 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 
21 – 23, 25 – 31, 39, 40, 51, 52, 54, 55, 59, 
68, 74, 91, 100, 101, 102, 117, 132, 177, 178, 
201, 202, 231, 235, 262, 263, 268, 270 – 274, 
277 – 279, 281, 287, 290 – 295, 344 – 346, 
382, 420, 514, 535, 536, 543, 625, 631,1399, 
1612, 1704.

Ve volebním okrsku č. 472 (dříve č. 507)
je volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
přízemí (společenská místnost)
pro voliče s trvalým pobytem:
Brunnerova 1011, 1012, K Trninám 
936 – 947, 958 – 968, Laudova 1000 – 1010, 
1015 – 1017, 1020 – 1024, Na Fialce 
I 1500 – 1556, Plzeňská 1125, Součkova 
948 – 957, U Boroviček 648 – 650, Zívrova 
1599 – 1610. 

Ve volebním okrsku č. 473 (dříve č. 508)
je volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1118 – 1120,  
Makovského 1146 – 1148, 1331 – 1341, 
Slánská 1678. 

Ve volebním okrsku č. 474 (dříve č. 509) 
je volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1177, 1398,  
Nevanova 1043 – 1055, 1069 – 1079,  
Šímova 1056. 

Ve volebním okrsku č. 475 (dříve č. 510)
je volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1030, 1031,  
Nevanova 1028, 1029, 1032 – 1042, 
1057 – 1068.

Ve volebním okrsku č. 476 (dříve č. 511)
je volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1013, 1014, 1018, 1019,  
1025 – 1027,  
Skuteckého 1086, 1395, 1705,  
Zrzavého 1080 – 1085, 1705. 

Ve volebním okrsku č. 477 (dříve č. 512)
je volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Mrkvičkova 1091, 1350 – 1377. 

Ve volebním okrsku č. 478 (dříve č. 513)
je volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1115 – 1117, Bendova 1121, 
1122, 1123, Španielova 1111, 1124,  
1261 – 1266, 1378, 1701, Žufanova  
1092 – 1099, 1112, 1113, 1114, 1703.

Ve volebním okrsku č. 479 (dříve č. 514)
je volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1228 – 1231,  
Makovského 1179, 1349, 1392,  
Šimonova 1100 – 1110.

Ve volebním okrsku č. 480 (dříve č. 515)
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 810,  
Jiránkova 1135 – 1138,  
Plzeňská 75, 78, 89, 276, 282, 283,  
371, 435, 1710, Slánská 381,  
Socháňova 1126 – 1134, 1139, 

oznámení o době a místě konání voleb  
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
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Ve volebním okrsku č. 481 (dříve č. 516)
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 1149, 1192,  
Vondroušova 1150 – 1169, 1181 – 1188.

Ve volebním okrsku č. 482 (dříve č. 517)
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 1180, Makovského 
1202 – 1206, Socháňova 1220, Vondroušova 
1189 –1191, 1193 – 1201, 1207 – 1218.

Ve volebním okrsku č. 483 (dříve č. 518)
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Galandova 1232 – 1246, 1656,  
Španielova 1254 – 1260.

Ve volebním okrsku č. 484 (dříve č. 519)
je volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1267 – 1293,  
Španielova 1313 – 1315.

Ve volebním okrsku č. 485 (dříve č. 520)
je volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1247 – 1253, 1294 – 1312,  
1316 – 1329. 

Ve volebním okrsku č. 486 (dříve č. 521)
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro

pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1140 – 1145, 1219, 1222 – 1227, 
Socháňova 1175, 1176, 1221,  
Vondroušova 1170 – 1174.

Ve volebním okrsku č. 487 (dříve č. 522)
je volební místnost v kulturním domě  
na Bílé hoře, ke kulturnímu domu č. 439/14, 
přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Čistovická 42, 82, 90, 92, 95, 179 – 181, 
197 – 199, 234, 237 – 247, 249 – 252, 259, 
349, 353 – 356, 363, 367, 374 – 376, 383, 
386, 387, 398, 406, 411, 412, 413, 415, 
446 – 449, 469, 499, 519, 531, 709, 1700, 
Dobnerova 468, 637, 1611, Doubravínova 
203 – 219, 300, 308, 329, 333 – 336, 542, 
Hořovského 385, 397, 403, 409, 410, 416, 
417, 419, 482, 522 – 527, K Motolu 338, 
Karlovarská 1, 3, 4, 48, 49, 64, 191– 196, 
200, 227, 301, 326 – 328, 337, 339, 343, 380, 
459, 622, 663, 1698, 1702, Ke kulturnímu 
domu 230, 331, 332, 347, 439, 460 – 463, 
528 – 530, 533, 546, Krolmusova 348, 358, 
368, 377, 378, 384, 388, 392, 408, 418, 430, 
431, 433, 441, 464 – 467, 498, 520, 521, 695, 
Na Bělohorské pláni 182 – 188, 302 – 304, 
323, 340, 414, 450, 451, Opuková 305 – 307, 
314 – 317, 319, 357, 373, 393, 407, 436, 
440, 511, 513, 532, Podkrkonošských tkalců 
438, 453 – 458, 545, 696, Prefátova 359, 
389, Řetězokovářů 83, 84, 104 – 107, 115, 
248, 258, 260, 623, Selských baterií 309, 
311 – 313, 318, 321, 322, 396, 437, 452, 
Třanovského 220 – 226, 228, 229, 232, 
233, 310, 320, 324, 325, 570, 619, 622, 
U Boroviček 189, 190, 253 – 257, 645.

Každému voliči budou dodány nejpozději 
jeden den přede dnem voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech konání voleb může volič 
obdržet hlasovací lístky i ve volební 

místnosti. Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky nebo cestovním průkazem.

• Voličem je státní občan české republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
18 let. Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství české republiky 
platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem české republiky anebo cestovním 
průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude 
hlasování umožněno. každý volič hlasuje 
osobně, zastoupení není přípustné.
• S voličem, který nemůže sám vybrat 
hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo 
z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném pro vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen 
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise, a voličem vybraný hlasovací lístek 
za něj vloží do úřední obálky a popřípadě 
i úřední obálku vloží do volební schránky. 
• Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních nebo rodinných důvodů, požádat 
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu 
stálého volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 
dva své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Volby 
se budou konat ve volebních místnostech, 
adresu příslušné volební místnosti a číslo 
okrsku naleznou voliči v obálce, v níž jim 
budou domů doručeny hlasovací lístky.

Bc. Jitka Synková,
starostka Městské části Praha 17

Domov sv. Karla Boromejského Kulturáček na Bílé Hoře Základní škola genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ul.



lachtan se ukázal!
Dne 2. září, v odpoledních hodinách, se před budovou ZŠ genpor. 
Františka Peřiny, pracovištěm v Laudově ulici, sešla početná skupina 
přihlížejících z řad žáků, rodičů, učitelů a přátel školy, aby mohli být 
svědky odhalení bronzové sochy Lachtana z díla národního umělce 
Jana Laudy. Profesor Jan Lauda se narodil 4. dubna 1898 v Praze, byl 
jedním z žáků Jana Štursy a představitelem civilismu dvacátých let. 
Byl portrétistou, ale ve své tvorbě se také velmi rád zabýval právě zví
řecí plastikou. V roce 1958 byl jmenován národním umělcem a o rok 
později v Praze zemřel. 
Slavnostní atmosféru odhalení sochy Lachtana vytvořil nadaný ta
neční pár max Sobek (4. C.) a Emily Zikešová (3. B.), svěřenci taneční 
školy mgr. marie Dvořákové. Na jejich vystoupení navázal svým pro
slovem učitel miroslav maxant, Dis. a starostka Bc. Jitka Synková. Ta 
následně s ředitelkou školy mgr. Jarmilou Pavlišovou sochu odhalila. 
Ceremoniál byl zakončen zpěvem Terezy Bártové, žákyně 9. třídy, kte
rá zazpívala píseň z dětského muzikálu Břetislav a Jitka. Následovala 
prohlídka školy, na které si návštěvníci mohli prohlédnout nově vy
budované a krásně barevné šatny, obdivovat zručnost dětí z výsta
vek umístěných na chodbách nebo si třeba prohlédnout velmi vkusně 
upravené atrium školy. Prohlídky se účastnil i vnuk slavného sochaře, 
Ing. Arch. Jan Lauda, se kterým bychom rádi zveřejnili rozhovor v ně
kterém z dalších čísel Řepské sedmnáctky. 

-mish-

bylI JSmE PŘI Tom
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V neděli 15. září proběhl v zahradě Domova sv. karla Boromejského charitativní Zahradní koncert michala Prokopa, Luboše Andršta a Jana hrubého. Vý
těžek ze vstupného bude použit na nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro pacienty Domova. Počasí sice návštěvníkům příliš nepřálo, přesto 
byl koncert jistě krásným kulturním zážitkem pro každého příchozího, v hledišti nechyběla ani starostka Bc. Jitka Synková.

mC Řepík informuje
malé i větší děti přivítalo po prázdninách ve svých prostorách mateřské 
centrum Řepík, které pořádalo 11. září Den otevřených dveří. Cílem akce 
bylo zejména přiblížit činnost centra nově příchozím a samozřejmě připra
vit příjemný den všem, kteří Řepík znají a hojně jej navštěvují.
Dopoledním blokem provedl děti klaun mireček se svou kamarádkou Le
ontýnkou a připravili dětem zábavný program i bublinovou show. malí ná
vštěvníci, kteří zrovna neměli chuť a náladu na klaunské dovádění, mohli 
samozřejmě dle libosti využít krásnou hernu Řepíku. Samozřejmostí byl 
také výtvarný koutek, kde děti tvořily nádherné koláže z papíru či jiných 
materiálů – např. těstovin! Zkrátka však nepřišly tentokrát ani maminky 
– pro ně byla dopoledne připravena uvolňující masáž rukou a odpoledne 
profesionální líčení.
Po celý den měly maminky možnost se seznámit s činností mC Řepík, které 
nabízí opravdu širokou paletu aktivit pro všechny děti od miminek po před
školáčky. každý si zde najde to své – můžete cvičit, tančit, zpívat, učit se 

anglicky či jen si sem přijít pohrát a popovídat si s ostatními maminkami. 
Připraveny jsou i zajímavé přednášky, již 17. 10. to je „Respektující výchova 
v praxi“ a 24. 10. se dozvíte „Jak naučit dítě na nočník“.
Pokud jste tedy nestihli den otevřených dveří, nesmutněte doma a nevá
hejte – vyrazte do Řepíku! Určitě vám i vašim dětem tady bude prima.
Více informací na http://mcrepik.webnode.cz -raš-

Foto: -raš-
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Domov sv. karla Boromejského

1. 10. – 31. 10. Čtvero ročních období v české krajině – výstava fo
tografií Jaroslava Páska (snímky přírody od jejího jarního 
probouzení, přes léto plné jásavých barev, podzim s nejza
jímavější proměnou, až po tiše spící krajinu pod sněhovou 
pokrývkou). Refektář, vstup volný.

6. 10. Musica Tereziana 2013 – 1. koncert. komorní soubor Pestré trio 
(Ondřej kvita – house, Lenka Strejčková – house, Jan Pellant 
– viola), Jan matěj Rak s programem Střípky mistrů – skladby 
v úpravě pro sólovou akustickou kytaru. kostel sv. Rodiny, 
vstupné 150 kč dospělí, 100 kč studenti a senioři. Začátek 
od 17 hodin.

13. 10.  Pocta Harrymu Macourkovi – orchestrální řada Archioni Plus, 
pod vedením michala macourka. koncert k 90. výročí narození 
hudebního skladatele a dirigenta, tvůrce filmové a televizní 
hudby (např. Dobří holubi se vracejí, Za humny je drak a další). 
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, začátek od 17 hodin.

20. 10.  Musica Tereziana 2013 – 2. koncert. koncert pro soprán, 
trubku a varhany. Soprán – Jana koucká Bínová, trubka – 
František Svejkovský, varhany – Vladimír Roubal (duchovní 
hudba a mariánské písně: G. F. händel, J. haydn, A. Dvořák, 
F. Schubert). kostel sv. Rodiny, vstupné 150 kč dospělí, 
100 kč studenti a senioři. Začátek od 17 hodin.
Čestnou záštitu nad koncerty Musica Tereziana 2013 pře-
vzali: předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu české 
republiky miroslava Němcová, místopředseda Senátu PčR 
mUDr. Přemysl Sobotka, J. E. kardinál miloslav Vlk a Ing. Jan 
Fischer, CSc. Generálním partnerem je městská část Praha 17.
čestným garantem projektu se stal hotel Polonia mariánské 
Lázně. mediálními partnery pak portál místní kultura, kato
lický týdeník, Řepská sedmnáctka a TV Noe. Veškerý výtěžek 
bude využit na obstarání zdravotnického materiálu, zdravot
ních a rehabilitačních pomůcek pro pacienty Domova.

3. 11.  Koncert Emauzského sboru a orchestru – dirigent Tomáš 
čechal (na programu mozartův Requiem). kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné. Začátek od 17 hodin.

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

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

kAm ZA kULTUROU

Druhý ročník celonárodní dobročinné iniciativy Ivy Klusalové
pro Domov sv. Karla Boromejského

Komorní soubor Pestré trio
Ondřej Kvita – housle, Hana Vyšínská – housle, Jan Pellant – viola

Jan Matěj Rak s programem Střípky mistrů
Skladby v úpravě pro sólovou akustickou kytaru

neděle 6. 10. 2013 od 17.00 h, kostel sv. Rodiny
vstupné: 150 Kč dospělí, 100 Kč studenti a senioři
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Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 - Řepy, tel. 235 323 248, www.domovrepy.cz

Doprava: Tram 9, 10, zastávka Sídliště Řepy, Bus 264 z metra Zličín nebo Bílé Hory, zastávka Škola Řepy

Veškerý výtěžek bude využit na obstarání zdravotnického materiálu,
zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro pacienty Domova.

čestnou záštitu nad projektem převzali: předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR
Miroslava Němcová, místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka,

J. E. Kardinál Miloslav Vlk a Ing. Jan Fischer, CSc
generální partner: Městská část Praha 17

čestný garant: Hotel Polonia Mariánské Lázně
mediální partneři: portál Místní kultura, Katolický týdeník,

TV NOE, Řepská Sedmnáctka

Koncert pro soprán, trubku a varhany
soprán Jana Koucká-Bínová, trubka František Svejkovský,

varhany Vladimír Roubal
neděle 20. 10. 2013 od 17.00 h, kostel sv. Rodiny
vstupné: 150 Kč dospělí, 100 Kč studenti a senioři

Musica Tereziana 2013

—

—
DEN ARCHITEKTURY  - sobota 5.10.2013 

Vydejte se s námi na 
procházku a objevte Řepy!
Víte, že Řepy nejsou jen sídliště? Že mají mnoho tváří a zákoutí? 
A věděli jste také, že si i několikrát zahrály ve filmu? Cestou se 
zastavíme na několika významných místech a doplníme je krátkým 
komentářem o jejich historii, současnosti a také plánovaných 
záměrech. Určeno zvídavým duším jakéhokoliv věku. 
Provází architekti Vít Podráský a Michal Volf.

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

Říjen a listopad
12. 10.  Keramická sobota – pro děti i další zájemce,  

kteří nemají čas na pravidelné kroužky v DDm.  
Cena za dvouhodinovku 50 kč pro děti, 150 kč pro studenty 
do 26 let a 250 kč pro dospělé. 
Rodinná vstupenka (1rodič + 1 dítě) 250 kč. Přihlášky předem 
na tel. DDm: 235 323 333 gabriela.lasikova@ddmp6.cz.
Začátek od 10 do 12 hodin a od 12 do 14 hodin, keramická dílna.

19. 10.  Výlet na 41. mezinárodní výtvarnou výstavu LIDICE 
2013 – výlet nejen za inspirací, ale podíváme se i na na
še oceněné práce. Informace v DDm, přihlášky předem na  
klara.pliestikova@ddmp6.cz.

30. 10.  Podzimní prázdniny – „Takový je jen jeden“ aneb pomaluj 
si svůj hrnek. malování na předem vytočené hrnky. Cena za 
hrnek 100 kč pro děti, a 150 kč pro dospělé. 
Pouze pro přihlášené předem na tel. DDm: 235 323 333.
Začátek od 10 do 12 hodin a od 12 do 14 hodin, keramická dílna.

 6. 11.  Halloweenský orientační závod ve Hvězdě – podle mapy 
a s baterkou, závod dvojic. Propozice a informace během října 
na www.ddmp6.cz. Podrobné informace o všech programech 
najdete na www.ddmp6.cz. 
Začátek od 16 hodin, dopravní hřiště DDm Na Vypichu.

Podrobné informace o všech programech najdete na www.ddmp6.cz.
Mgr. Jana Němcová

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



Kulturní program říjen 2013
Kulturní centrum Průhon 
Kulturáček na Bílé Hoře
  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Pátek 4. 10. od 19 h

Šansony
Staré písně a chansony s atmosférou z repertoáru  
J. Brela, E. Piaf, Barbary, Ch. Aznavoura aj. v originále 
nebo s českými překlady Jiřího Dědečka.
Viktorie Dědečková/ zpěv
František Tomášek/ akordeon
Vstupné dobrovolné

Pátek 18. 10. od 19 h

Večer s živou hudbou
Další oblíbený večer s živou hudbou v hospůdce 
Kulturáčku k posezení, zpěvu i poslechu

Sobota 5. 10. od 9 do 17 h 
Zábavná angličtina

Anglický den  
pro děti
Celodenní intenzivní kurz angličtiny pod vedením 
profesionálních lektorek (česká učitelka + rodilá mluvčí). 
Spousta aktivit a her. Výuka zábavnou formou.  
V prostorách Kulturáčku i venku na zahradě. Více 
informací: nadabartova@gmail.com, 723 004 777

Neděle 20. 10. od 15 h 
Divadlo pro děti

Skřítkové 
Hudební pohádka Ivana Mládka  
a Lenky Šindelářové
Hudební pohádka s ekologickou tématikou „Skřítkové“ má 
děti nejen pobavit, ale i nenásilnou a zábavnou formou vést 
ke kladnému vztahu k přírodě. Více na: www.mladekivan.cz
Hrají: Lenka Šindelářová, Markéta Tannerová a Libuše Roubychová, 
Červajse namluvil: Jiří Schmitzer
Scénář: Lenka Šindelářová, hudba a texty písní: Ivan Mládek
Vstupné Kč 45,- 

Neděle 27. 10. od 15 h 
Maškarní pro děti

Halloween na Bílé Hoře 
Masky s sebou! Soutěž o nejstrašidelnější masku. 
Dětský program Myš a Maš plný písniček pro děti, tance, 
zpěvu, legrace, soutěží i povídání o tradici jménem 
Halloween. Malování na obličej. Dětská diskotéka.
V Kulturáčku na Bílé Hoře
Vstupné Kč 55,- 

Neděle 6. 10. od 15 h
Moderní cirkusová 
show 
Artisté, akrobaté, fakír, žongléři, Magic 
show a další z artistické společnosti 
Mistral... dorazí i klaun Cattito. Cirkus bude!
Pozor akce! Jeden platí 120 Kč, druhý jde zdarma, 
informace a rezervace míst na:  
www.skupinamistral.cz

Pátek 11. 10. od 19 h 
Divadelní představení

Medvěd(i) 
aneb všechno je jinak
Anton Pavlovič Čechov
Vydrží odhodlání mladé vdovy strávit zbytek života  
o samotě, když do jejího domu vpadne neotesaný, ale 
přece jen přitažlivý mladý muž? Přijďte se pobavit na plnou 
popremiérovou verzi tohoto originálně pojatého díla!
Účinkují: Roman Skamene, Mojmír Maděrič, Richard Tesařík
Režie: Roman Štolpa
Vstupné Kč 180,- rezervace na: info@mysamas.cz

Pátek 4. 10. - neděle 6. 10.

Francouzský víkend
Kulinářské speciality, víno, šansony  
První říjnový víkend si můžete přijít do Kulturáčku 
vychutnat Francii v podání kulinářských 
francouzských specialit ve spolupráci s cateringovou 
společností, nebudou chybět francouzská vína.

1+1
ZDARMA

KC Průhon, ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 1024/10, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 849, www.pruhon.cz
Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 439/14, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 845, www.kulturacek.cz
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bylI JSmE PŘI Tom

Poděkování všem!
Velice ráda bych poděkovala všem, kteří se v letošním roce zapojili do 
pořádání, pro nás již tradičního, Babího léta. Akce proběhla v sobotu 
21. 9. 2013, jako vždy na travnaté ploše před řepskou radnicí. Zásluhou 
všech sponzorů, účinkujících i mnoha ochotných lidí, kterým záleželo na 
hladkém a hlavně příjemném průběhu tohoto dne, si mohli všichni ná
vštěvníci vychutnat jeho příjemnou atmosféru.
Děkuji tedy Sboru dobrovolných hasičů PrahaŘepy, Společnosti pro obnovu 
řepských tradic, Vězeňské službě, Centru sociálně zdravotních služeb, Domo
vu sv. karla Boromejského, Junáku Bílá hora, TJ Sokol, hnutí Brontosaurus 
klubu přátel Lukova a mateřskému centru Řepík. Dále děkuji všem účinkujícím 
dětem ze základních a tanečních škol nebo kroužků a samozřejmě i jejich ve
dení a všem jejich vyučujícím. Nemohu ovšem zapomenout ani na své spolu
pracovníky z úřadu městské části Praha 17, kteří se na organizaci podíleli. Za 
skvělé moderování akce patří můj dík Stanislavu Soukupovi a kristýně Pixové.

Za finanční podporu či věcné dary děkuji společnostem Autodoprava Ja
roslava hájka, mc Donald’s čR, s.r.o, firmě Erilens, s.r.o., Pekařství a cuk
rářství Erika, Pražským službám a.s.,  BTVUSTE, spol. s r.o., čSOB a. s.,  
knihkupectví – papírnictví Josef Guriča, firmě ORSmix, s.r.o, hračkárně 
Jany Varmužové, Autosalonu klokočka, firmám Fotomobil.cz – karel ma
řík, Otakar Chládek – Sadovnický a zahradnický servis, mgr. Ladislav ka
van – Lk SERVIS, generální zastoupení GERnétic, CocaCola čR, s.r.o a také 
městské policii a Policii čR. 
A samozřejmě velké poděkování patří i řepským obchodníkům, kteří nejen
že byli nápomocni při propagaci této akce, ale díky svým skvělým výrobkům 
a službám přispěli k celkové pohodové a uvolněné atmosféře tohoto dne.

Bc. Jitka Synková,
starostka

Řepské babí léto 2013
Letošní Babí léto připadlo na sobotu 21. 9. 2013 a pro většinu zúčastněných bylo největším strašákem počasí. Naštěstí těch pár 
kapek, které nás při přípravách zkropilo, předznamenávalo spíše štěstí, protože celá akce se skvěle vydařila. Viděli jsme taneční 
i pěvecká vystoupení, soutěžilo se, sportovalo a nechyběly ani ukázky práce Policie ČR, Městské Policie a hasičské techniky. 
Jako důkaz přikládáme pár fotek, které zachycují atmosféru od odpoledne až do pozdní noci.

Řepská taneční skupina B-Original (Hip-Hop) přilákala k podiu mnoho 
nadšených fanynek.

Vystoupení je třeba ještě naposledy natrénovat…

Starostka Jitka Synková odstartovala již 6. ročník slavnostní jízdy veteránů. 
Na fotu je vůz značky Morris 10/4 z roku 1933.

Večerní koncert skupiny J.A.R si přišlo užít několik stovek lidí.

Foto: -mish- Foto: -mish-

Foto: -mish- Foto: -mish-
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Jaký je vůbec rozdíl mezi bowlingem 
a kuželkami?
Bowling má deset kuželek a stojí v trojúhelní
kovém tvaru. kuželky jich mají jen devět, jsou 
v kosočtverci a mezi jednotlivými kuželkami 
jsou větší mezery, takže na poprvé se většinou 
nikomu nepodaří shodit je na jeden hod. kou
le je menší a nemá otvory na prsty. Na dráze 
navíc hraje jeden hráč tak dlouho, než shodí 
všechny kuželky, to v bowlingu se střídáme po 
kolech.

Bowling není úplně obvyklý sport, jak jste 
se k němu dostala?
moje maminka má v Praze restauraci s bowlin
gem. Jednou jsem ji přišla navštívit a byl tam 
zrovna komerční turnaj, a tak jsem se koukala. 
Zaujalo mě to a našla tam i letáček do bowlin
gové školy. Přihlásila jsem se a začala 2x týdně 
trénovat. Pak se to celé rozjelo, takže zhruba 
od dvanácti let se bowlingu věnuji aktivně.

Dělala jste předtím i nějaký jiný sport?
Tancovala jsem, ale dívčí taneční skupina se 
rozpadla. Bowling mě baví víc, je takový indivi
duálnější, má super atmosféru a také mám radši 
pánskou společnost (smích).

Jak se vůbec hraje bowling?
Je hodně možností, hrají jak jednotlivci, tak 
dvojice i týmy po třech nebo čtyřech. Já hraju 
vše, co se dá.

A nejvíce vás baví?
To se nedá jednoznačně říci, každé má to své. 
když hraju sama za sebe, tak je to jen na moji 
zodpovědnost. když hrajete s parťákem nebo 
v týmu, je to zase ten kolektiv.

Hrajete tedy v nějakém stálém týmu, nebo 
se mění?
Já hraji za Tréninkové centrum mládeže Billi
ard&Bowling Dejvice v Celnici a tam mám stálé 
spoluhráče. Trénuju tak dvakrát, třikrát týdně, 
hlavně tu techniku. Dříve jsem trénovala i čty
řikrát za týden. Do toho mám ale školu a práci, 
takže takhle to je ideální. 

Je potřeba mít na hraní bowlingu fyzičku? 
Sportujete i jinak?
Chodím hlavně běhat, abych měla výdrž, protože 
turnaje trvají dlouho. hraju třeba dvě hodiny, ná
sledně tři hodiny čekám a zase hraju. Taky posiluju 
záda, protože je to sport, který zatěžuje člověka 

jednostranně. Bohužel jsem měla i zranění – zánět 
šlach – a musela jsem přestat hrát na čtyři měsíce. 
musím zápěstí hodně posilovat, ohýbat danou ruku 
s plnou PET lahví vody nebo roztahovat prsty s gu
mičkou na vlasy a podobně. kluci mají výhodu, mají 
silnější ruce a lépe se jim ta koule roztáčí.

Proč je několik druhů koulí odlišených 
vahou?
Nejmladší hráči používají nejlehčí koule – čím je 
člověk starší, tím si bere koule těžší. když hraje
te s těmi nejtěžšími a dobře ji roztočíte, tak to 
má samozřejmě největší efekt. Na mistrovství 
Evropy ale můžete během hry použít maximálně 
šest koulí, víc není povoleno.

Jaké jsou potřeba sportovní pomůcky?
hlavní jsou koule. Existuje více typů – ty, co bý
vají v hernách, jsou většinou plastové a nemají 
excentrické jádro. Ty s excentrickým jádrem za
jistí vychýlení během pohybu a dokáží tak zasáh
nout více kuželek. koule mají také různé povrchy 
(matný, lesklý) a musíte se o ně starat, protože 
se hodně opotřebovávají – dráhy jsou totiž na

mazané olejem… Já vlastním pět koulí, jsou vy
robené přesně na míru, na mou ruku. Dále jsou 
nezbytné samozřejmě boty, ty mají výměnné 
podrážky podle přilnavosti. Potom kartáč na bo
ty a také speciální „balonek“ napuštěný práškem 
– něco jako mívají horolezci, aby se jim nepotila 
ruka. Oblečení je předepsané, měli bychom hrát 
v černých kalhotách (případně kraťasech, sukni) 
a v triku s límečkem, tzv. polo.

Vidím, že vás bowling opravdu baví!
To rozhodně! Navíc se mi líbí, že u nás není ješ
tě taková konkurence. Ve Spojených státech je 
to úplně jinak – tento sport tam zkrátka vznik
nul, mají univerzity, kde denně trénují… U nás 
se bowling teprve zvedá. Například můj trenér 
jezdí za americkým koučem do maďarska a učí se 
tam techniku. V Olomouci stojí Bowlingová aka
demie, kde se trénuje čtyři hodiny denně, máte 
k dispozici fyzioterapeuta, ale je to finančně 
náročné. každopádně znám kluky, co tam studo
vali a vyhrávají. Např. letos se stal David Vítek 
vicemistrem Evropy.

Vás by to nelákalo jít studovat na takovou 
školu?
Nejsem si úplně jistá, zda chci dělat bowling do 
budoucna. Netuším, zda bych se dostala na ta
kovou úroveň, aby mě to uživilo – to cestování 
stojí opravdu velmi mnoho peněz. kdybych si 
chtěla bowlingem vydělávat, musela bych si 
rozhodně udělat trenérský kurz a vyučovat. Ne
bo stále vyhrávat. Bylo by určitě zajímavé jít do 
zahraničí studovat bowling na univerzitu a pak 
hrát za nějaký zahraniční tým, ale chtělo by to 
velkou peněžní podporu.

To mi nahrává na další otázku. Jak to 
funguje z hlediska finančního?
Financuje mě maminka a tatínek (smích). Tré
ninkovému centru mládeže platím měsíčně 
1500 kč za tréninky, kam chodím dvakrát týd
ně. můj trenér je ale tak shovívavý, že občas se 
mnou jde trénovat i častěji a zadarmo. V nepo
slední řadě mi přispívá dotací i městská část Pra
ha 17. Bohužel je vše tak finančně náročné, že 
mi to pokryje tak jeden výjezd za hranice. Třeba 
minulý rok jsem za českou reprezentaci byla na 
mistrovství světa kadetů (do 21 let) v Bangkoku 
a mistrovství Evropy juniorů v dánském Aalbor
gu. Většinou jezdí čtyři holky a čtyři kluci. Vše 
ostatní, ať už různé další soutěže, turnaje či 
soustředění, si musím hradit ze svého. Zkoušela 
jsem oslovit i nějaké větší společnosti, zda by mě 

bowling není jen rekreační sport
Anna Kánová je mladá usměvavá Řepanka, která hraje bowling. Ve hře plné kuželek a koulí reprezentuje naší republiku 
na různých soutěžích i na mistrovství světa, loni byla dokonce až v Bangkoku. Pojďme si tedy přečíst pár řádků o tomto 
zajímavém sportu.

Anna Kánová (17 let)
•  Studentka střední hotelové školy
•  Reprezentantka čR v bowlingu
•  Dvojnásobná mistryně čR kadetů 
•  Zúčastnila se třikrát mistrovství Evropy 

juniorů a jednou mistrovství světa 
kadetů
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nechtěli sponzorovat, ale jak říkám, bowling ne
ní moc vidět, tudíž není ani zájem zvenku. Není 
to zkrátka nejlevnější sport, říká se, že je dražší 
jak golf. 
Takže hlavně máte silnou podporu 
od rodiny.
To rozhodně. Taťka nehraje, ale mamka hraje 
takové ty amatérské turnaje. Oni mě celkově 
podporují ve sportu. Je pro ně důležité, že mám 
nějaký zájem a „neflákám“ se doma.

Jaké jsou vaše úspěchy? Pochlubte se.
Já si to ani všechno nepamatuji a musím si to 
sama vyhledat na internetu (smích). Ale teď 
jsem získala 3. místo v Juniorském mistrovství 
regionu Praha, vloni i předloni jsem vyhrála mis
trovství čR kadetů do 21 let nebo jsem taky zís
kala 3. místo v mistrovství čR Juniorů do 18 let. 
Zajímavá byla i zkušenost z mistrovství světa 
v thajském Bangkoku, které trvalo dva týdny. 
Bylo tam jak v prádelně, naštěstí všude uvnitř 
klimatizace. A výborné jídlo! Bohužel město 
a okolí jsme moc neviděli, nebyl na to čas.

A co děláte, když nehrajete bowling?
Studuji druhým rokem hotelovou školu v Praze 8, 
takže dojíždím z Řep přes celou Prahu. Šla jsem 
tam hlavně kvůli jazykům. Po škole chodím pra
covat do pizzerie jako obsluha, abych sama sobě 

také přispěla finančně na bowling. Nechci, aby 
mě dotovali jen rodiče. Do toho mám tréninky, 
turnaje, na které padne třeba celý víkend – moc 
volného času mi nezbývá. Ale ráda čtu, to je můj 
další koníček, který stíhám. A jelikož velmi ráda 
jím, tak bych chtěla mít jednou v centru Prahy 

vlastní restauraci nebo kavárnu. Po střední 
škole bych ráda studovala ještě management, 
abych měla vzdělání a pak mohla začít podnikat.

Nemůžu se zbavit dojmu, že bowling 
je u nás brán jako hospodský sport 
spolu s kulečníkem, šipkami a stolním 
fotbalem… 
To je asi pravda, hodně lidem většinou přijde 
úsměvné, když řeknu, že dělám závodně bow
ling. Přitom nikdo nevidí, že chodím pravidelně 
trénovat, jak jsem pak unavená. Pro většinu lidí 
asi bowling zůstane spíše takovou rekreační zá
ležitostí.

Je zajímavé, že bowling není ani na 
Olympiádě… 
Nedávno jsme to probírali, ale nevím, proč to 
tak je. Asi až budou na Olympiádě šipky, tak tam 
bude i bowling.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně sražených kuželek.
Kateřina Mydlářová

Foto: archiv A. Kánové

 
 
 
 
 

 vede zkušená učitelka, autorka 
písní a muzikálových textů  
Kristýna Pixová – Radějová 

 Všestranná hudební přípravka 
 Pro předškolní děti  
 Zábavná forma  
 Zpěv, rytmus, pohyb 
 Nové písničky pro  
 děti-z dílny Myš a Maš 

 

Můžete se stále
hlásit!!! 
 
* Všechny kroužky začaly 
v týdnu od 23.9.2013

 
 
 

 

Ke Kulturnímu domu 14 
Praha 6 – Bílá Hora 
www.kulturacek.cz 

Kontakt: 

Mgr. Naďa Bártová 
Nadabartova@gmail.com

 +420 723 004 777
 

 

 
 
 

 Práce s fotoaparátem,  
    nastavení při různém osvětlení,     
    kompozice snímku, scénické režimy  
 Děti 2. stupně ZŠ, gymnázia 

 Pod vedením  
      profesionálních a zkušených    
      herců, zpěváků a tanečníků z    
      divadel (znáte z muzikálů!) 
 Všestranná příprava na muzikál 
 Nacvičení originálního 

závěrečného muzikálového 
představení (v červnu 2014)  

 2 kategorie (6-11), (12-15) let 
 2x týdně, 3 hodiny výuky 

 
 
 

 vede zkušená učitelka 1. stupně -  
    Naďa Bártová (učila v MŠ, ZŠ,  
    Montessori, v ČR i v USA) 
 Komunikace jen v AJ  
 Hravá forma – hry,  
    projekty, pohyb  
 Anglické písničky a říkanky  
 2 kategorie – (3-6), (6-11) let 
ANGLICKÝ DEN 1x měsíčně  
    o víkendu s rodilou mluvčí! 
    (14.9., 5.10.,2.11.,1.12.,12.1.) 

 Vede zkušený kytarista,  
    zpěvák několika kapel-   
    Petr Urbánek 
 Výuka dětí i dospělých 
 Různé úrovně pokročilosti 
 Komplexní příprava hry na kytaru 
 výuka ve velmi malých skupinkách 

  

Dostáváte Řepskou sedmnáctku do schránky?
Pokud tomu tak není, kontaktujte redakci: 234 683 544, 720 524 688, redakce@repy.mepnet.cz
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Petanque 
v blízkosti Řep
Dne 10. září bylo v Trávníčkově ulici, Do
mě so ciál ních služeb „LUkÁŠ“, nacházejí
cím se v Praze 13, otevřeno nové hřiště na 
petanque. Slavnostního přestřižení pásky 
se účastnilo nejen vedení tamější radnice 
a nadšení obyvatelé domu „LUkÁŠ“, ale mno
ho dalších hostů, mezi kterými byli také naši 
řepští senioři. Ti mají nyní tedy možnost si jít 
kdykoli zahrát, v blízkosti Řep, svůj oblíbený 
sport. 
hřiště by se mohlo stát dobrou inspirací i pro 
naší městskou část.

-mish-

Útulek byl založen v roce 2006 výtvarnicí Evou 
kopáčovou a myšlenka propojit umění s ochra
nou zvířat se přenesla i do názvu. Občanské 
sdružení provozující útulek nese jméno Umě
ním na pomoc zvířatům. Ačkoliv je kolem na
šich „svěřenců“ neustále plno práce, snažíme 
se najít si čas nejen na výstavy, ale také na 
různé kulturní akce, které nejenže podporují 
opuštěné a týrané kočky, ale také se zaměřu
jí na nezbytné kastrační programy. Zúčastnili 
jsme se například Snu svatojánského vršku 
v Praze na malé Straně, tradiční mariánské pou
tě v černošicích nebo naopak netradiční bene
fice v kinky music Clubu v Praze. Nedávno byl 
také náš útulek v pořadu české televize s mar
tou kubišovou „Chcete mě?“. Rádi mezi námi 
přivítáme dobrovolníky, kteří by byli ochot
ni pravidelně nebo třeba jednou za čas přijet 
do útulku, poklidit a pomazlit kočičky, postarat 
se dočasně o kotě, když náhodou není dostatek 
místa nebo nám pomoci s inzercí a získáváním 
finančních prostředků.

Hana Brožková

Programy pro řepské seniory
Klub seniorů Průhon
Každou středu, od 9 do 11 hodin, v klubu 17, 
Socháňova 1221, Praha 17. Vstup volný.
klub vede Ivana Jelínková.
Program v říjnu: 2. 10. k poslechu a tanci hraje 
Sparťanka, 9. 10. Volný program, 16. 10. Bese
da s pozvaným hostem, 23. 10. Volný program – 
Dr. kupilík (sdružení rodičů a přátel Chodska a Po
šumaví v Praze), 30. 10. Promítání filmu dle přání.

Klub aktivního stáří (KLAS)
Každé pondělí, vždy od 15 do 17 hodin, kulturá
ček na Bílé hoře, ke kulturnímu domu 14, Praha 17. 
Vstup volný. klub vede miluše Pražáková.
Program v říjnu: 7. 10. Volný program, 
14. 10.  Oslava jubilantů – k poslechu nám zahraje 
p. kotas, 21. 10. Trénink paměti s Renatou koštelo
vou, 28. 10. Státní svátek – zavřeno.

Klub Gemini (zdravotně znevýhodnění)

Každé pondělí, vždy od 15.30 do 17.30 hodin, 
nízkoprahové zařízení klub 17, Socháňova 1221, 
Praha 17. Vstup volný. klub vede majka hallerová.
Program na říjen 2013: Volný program v termínech 
7. 10., 14. 10., 21. 10. 

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

 PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Uměním na 
pomoc zvířatům
Kočičí útulek v Dolních Černošicích se 
snaží pomáhat týraným a opuštěným 
kočkám. Již sedm let pro ně hledá nový 
domov i majitele a ulehčuje jim tím 
jejich nepříliš šťastný život.

 
  

Zveme mezi sebe nové kamarádky ve věku od 7 do 11 let.
Navštivte náš web: http://svetlusky.bilahora.cz

Kontakt: Emka Pilátová 776 06 02 03

10. roj světlušek
Junák Bílá Hora

Našim seniorům vše nejlepší!
Na 1. října připadá Mezinárodní den seniorů.
Chtěla bych touto cestou popřát všem řepsky�m 
seniorům především hodně zdraví, štěstí a dalších 
spokojeny�ch let v naší městské části.

                                                                 Bc. Jitka Synková
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Foto: -mish-

Co přivítalo prvňáky?
Letošní první školní den všem školou povinným dětem připadl na 2. září. 
I počasí jim přálo. možná i to teplé, slunečné ráno přispělo k tomu, že na 
tvářích malých prvňáků vstupujících do škol, nebyly vidět žádné slzy, ale 
setkávali jsme se pouze s úsměvy, nadšením a očekáváním. Však je také 
hned na úvod čekalo velmi příjemné překvapení v podobě pestrých pro
gramů, pečlivě připravených učitelkami a žáky z vyšších ročníků. Byli jsme 
svědky skvělého moderování, tanečních vystoupení, recitací, vystoupení 
s „jojo“, což jistě naše nejmenší školáky dostatečně rozptýlilo od případ
ných obav ze školních povinností. 

Do prvních tříd ZŠ Jana Wericha v letošním roce nastoupilo 73 žáků, do 
ZŠ genpor. Františka Peřiny, pracoviště Socháňova, 83 žáků a pracoviště 
Laudova přivítalo 38 žáků. Celkem tedy začnou školní povinnosti 194 dě
tem z Řep. Prvňáčky přivítala i starostka Bc. Jitka Synková, předala dětem 
diplomy a drobné dárky věnované městskou částí Praha 17, které jim bu
dou připomínat jejich vstup do školy. 
ZŠ Jana Wericha již poněkolikáté nabídla novou metodu čtení s názvem 
„Sfumato“, při které se děti učí číst formou splývavého čtení. Respektují 
se tím individuální zvláštnosti dítěte a díky tomu je tato metoda vhodná 
i pro děti se specifickými poruchami učení. 
ZŠ genpor. Františka Peřiny, pracoviště Laudova, přivítala děti v nové, 
zateplené fasádě a všechny školy v Řepích se mohou pochlubit krásnými 
barevnými šatními skříňkami. 
Všem dětem, tedy nejen těm nejmenším, přejeme, aby se jim v letošním 
roce ve škole dařilo, výuka je bavila a přinesla jim mnoho užitečného do 
života.

-mish-

113. výstava Soukromé 
střední umělecké školy 
designu měla úspěch!
V bývalém Thunovském 
paláci na malé Straně 
v domě „U Zlatého kap
ra“ vás mohlo potkat 
nečekané… Pokud jste 
se rozhodli navštívit 
113. výstavu školy řep
ských mladých umělců, 
upoutala vás atmosféra 
nečekaného pocitu krásy 
a radosti. 
Balzámem pro duši i mo
zek byla prohlídka maleb, kreseb, grafiky, soch i módních návrhů na
šich studentů, umocněných atmosférou jednoho z nejstarších šlech
tických paláců v Praze.
Profesoři naší školy podporují zaměření studentů na profesionálně 
zpracovanou technologii díla a především lásku k výtvarnému zpraco
vání. Dbáme i na historický vývoj technologických postupů. Všechny 
tyto energie, pokud jsou správně propojené, produkují díla, na která 
se jen tak nedá zapomenout.
Naše obory Užité malby, Grafického designu a modelářství nebo návr
hářství oděvů se vám ostatně představují pravidelně. Ať již na Schoo
le Pragensis, Dnech otevřených dveří či jiných výstavách, soutěžích 
a projektech. 
Přátelská atmosféra na naší škole přispívá nejen k příjemnému proži
tí středoškolského života, ale má vliv i na kvalitu výuky. Důkazem je 
pravidelně se opakující stoprocentní úspěch u maturitních zkoušek – 
letos prospěla s vyznamenáním polovina maturantů. Na vysoké školy 
je přijímáno až 70% našich absolventů.

PhDr. Věra Hromádková, ředitelka školy

Projekt v mense
Začátkem prázdnin začala v mensa gymnasiu re
alizace projektu „Informace kolem nás“ podpo
rovaného hlavním městem Praha v rámci Ope
račního programu Praha – Adaptabilita (OPPA). 
Z grantové podpory více než dva miliony korun 
hodlá škola, kromě jiného, zakoupit zařízení 

pro sběr a zpracování dat, vybavení fyzikální učebny, hlasovací zaříze
ní k interaktivním tabulím, tablety, software a podobně. Významnějším 
cílem celého projektu je ovšem zatraktivnění výuky. Vyučující chtějí při
táhnout studenty k matematice, fyzice a technickým předmětům, propojit 
výuku s praxí, umožnit studentům diskutovat s odborníky a motivovat je 
tím k dalšímu studiu. Pro pedagogy z grantu vyplývá příležitost účastnit 
se řady odborných školení, díky kterým si budou moci rozšířit vlastní zna
losti. Plánem mensy je tak do konce února 2014 vytvořit nové podklady 
k výuce, ať už jde o pracovní listy a testy pro studenty nebo metodické 
listy pro vyučující. Následně se spustí pilotní výuka, kde se vše bude testo
vat a hodnotit. Výsledky i materiály budou po ukončení projektu, v březnu 
roku 2015, k dispozici každému, kdo bude mít zájem.

Mária Kuková

15:0017:00 17:0019:00

Úterý hudebna s Cyrilem "Rady a porady se školou 
doučko, volba školy, brigády"

Středa Tvořeníčko všeho možného 
Sabina a majka

Soutěže a turnaje s Janou

Pátek Povídání a rady s Péťou PC pařírna s Aničkou

kdy může moje dítě do klubu přijít?

19 – 20 hodin: Individuální povídání po dohodě s pracovníkem
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Jaké jsou největší novinky v našich školách?
M. M. Během letních prázdnin proběhla revitalizace Základní školy v Lau
dově ulici. Opravili jsme také mateřskou školu Pastelka. 
Největší novinkou je určitě systém převlékání dětí v základních školách, 
původní společné šatny byly nahrazeny novým uspořádáním, kdy každý 
žák má svojí uzamykatelnou skříňku. Zde si kromě bot a bundy může ne
chávat i další věci, jako jsou třeba učebnice, pokud je zrovna nepotřebuje, 
věci na tělocvik atp.
J. P. Chtěla bych velice poděkovat lidem v okolí Základní školy v Laudově 
ulici. Celé prázdniny tady byl stavební ruch a oni museli trpět hlukem velké 
techniky. Děkuji jim za trpělivost a toleranci. Věřím, že nyní je jim odmě
nou hezčí výhled z oken, když se dívají na pěknou novou budovu naší školy. 
Poděkování patří i všem, kteří měli co do činění se sochou lachtana, která 
je umístěna před školou, kde krásně vynikla. 
M. M. Jsem rád, že jsme pro lachtana našli nový důstojný domov. Lachtan je 
v Řepích od roku 1989 a teprve nyní, v roce 2013, dostal své krásné místo. 

Vraťme se k novým skříňkám. Nemáte trochu obavy z uskladnění 
vlhkých věcí v uzavřené skříňce v zimním období?
M. M. Vůbec ne! Skříňky jsou dobře odvětrané a konstruované na nožič
kách, takže žáci si mokré zimní boty budou dávat na profilované podložky, 
které každá skříňka má. Jsem tedy přesvědčen o tom, že není možné, aby 
se ta skříňka zapařila.
J. P. V každé moderní škole tyto skříňky jsou a nikde se takové nepříjem
nosti neřešily. Nepředpokládáme tedy, že by naše děti takové problémy 
měly. máme trochu obavy, aby tam děti nenechávaly svačiny, ale to už je 
i částečně na rodičích, aby skříňky kontrolovali. Předpokládáme také, že 
větší děti jsou již v tomto ohledu vyspělejší, ty malé tam většinou rodiče 
vodí – tedy ani v tom nevidím žádný problém.

Když zmiňujete menší děti – jak zvládají odemykání, neztrácí se 
klíčky?
M. M. když prvňáčky na začátku roku vítala paní starostka, tak každé dítě 
dostalo šňůrku na krk s karabinkou na zavěšení klíčku. Já sám, jako rodič, 
který vodí do první třídy dvě děti, vidím, že drtivá většina žáků má tuto 
šňůrku na krku.
J. P. Já bych ještě doplnila, že u nás mají děti také čipy na obědy. Takže na 
těch šňůrkách mají klíček a čip na oběd. může se samozřejmě stát, že někdy 
zapomenou čip nebo klíček, ale náhradní mají u sebe třídní učitelky, které 
jim otevřou. kromě toho máme ještě generální klíč, pokud by se něco stalo. 
mohu tedy s určitostí říct, že se v každém případě dítě do skříňky dostane.

Jak reagují na tuto novinku rodiče?
J. P. Rodiče to určitě kvitují, šatny vypadají velice hezky, každá třída má 
svoji barvu, a tak žáci snadno najdou správnou skříňku. Už během prázdnin 
mi rodiče psali maily, jak se jim tento projekt líbí, že se na skříňky chodí 
dívat přes sklo. Jen upozorňovali na obavy z nedostatečného počtu laviček. 
Lavičky jsme tedy nakonec oproti původnímu plánu přidali. 
M. M. Jako rodič dvou prvňáků jsem nezažil původní kóje, ale živě si je pama
tuji z vlastních žákovských dob. Těší mě, že se je povedlo zrealizovat ve všech 
třech školách během prázdnin. Samozřejmě, nějaké problémy se vyskytly – 
zejména s nerovností původních podlah. Bylo nutné skříňky instalovat na 
rovnou podlahu, a v podlahách byl mnohdy rozdíl i 15 centimetrů! Ale pro
blémy jsou od toho, aby se řešily a nám se to povedlo! 

A co na to děti?
J. P. Děti byly nadšené. Pro malé dítě je to i velký pocit důležitosti. Jsou 
šťastné, že mají vlastní klíček od své vlastní skříňky, a škola i rodiče jim 
svěřili velkou zodpovědnost.

Jak vlastně projekt vznikal?
M. M. Objížděli jsme školy a konzultovali s ředitelkami, jaký typ skříněk by 
jim vyhovoval. čerpali jsme určitě také z informací z okolních škol, já jsem 
se byl podívat na pěti školách, mgr. Jarmila Pavlišová na třech. Průběžně 
jsme si ujasňovali, jaké skříňky by se nám líbily, a tohle je výsledek.

když si člověk vzpomene na kóje, tak tam byl problém, že se stále něco 
hledalo, byl tam ohromný nepořádek. 
J. P. Nejdříve jsem měla strach z toho velkého množství dětí, ale žáci to 
zvládají úžasně. A musím říct, že se nám opravdu zrychlil ranní provoz. Ro
diče mohou jít s dětmi do uličky ke skříňce a pak odchází ven jednou nebo 
druhou stranou. Dříve se rodiče tísnili na jedné straně šaten.

Mohou si děti svojí skříňku nějak označit? Třeba oblíbenou 
samolepkou?
J. P. Děti mají svojí skříňku označenu vlastní značkou a visačkou se jmé
nem. Jiné samolepky tam v žádném případě nedovolujeme, protože by se 
ze skříněk sloupala barva a vypadalo by to ošklivě.
M. M. Pokud rodiče prvňáčků mají pocit, že by to děti přesto těžko zvládaly, 
tak ať nalepí samolepku na vyměnitelný plastový štítek, rozhodně ne na 
skříňku. 

Jak funguje systém výměny skříněk po jednotlivých ročnících?
J. P. První třídy budou mít skříňku na rok, protože skříňky prvňáčků jsou 
umístěny nejblíže vchodu a rodiče ještě často děti do školy doprovází. Ve 
druhé třídě dostanou svojí skříňku, kterou budou mít až do čtvrté nebo 
páté třídy (jedna pátá třída je umístěna u šaten druhého stupně) – tedy 
po celý první stupeň. Novou skříňku pak dostanou při přechodu na druhý 
stupeň a ta jim pak vydrží až do deváté třídy.

Děkuji za rozhovor,  
Radka Šplíchalová

Foto: -raš-

Novinky z řepských škol
Období letních prázdnin je pro všechny školáky i jejich rodiče časem odpočinku a relaxace. V našich základních školách se však 
po celé dva měsíce pilně pracovalo a pro žáky je připraveno mnoho nového… O novinkách na našich školách jsem si povídala 
s místostarostou Martinem Markem a ředitelkou ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Mgr. Jarmilou Pavlišovou.



ZE SPoRTU

22

Přípravné turnaje a kvalifikace byly rozehrány!
měsíc září byl ve znamení kvalifikací a přípravných turnajů. Ve dnech 
7. a 8. září proběhly na hřištích Sk meteor kvalifikace mladších 
i starších žákyň. Družstvo starších žákyň, vedené trenérem Janem 
hrašnou, vybojovalo nakonec účast ve druhé lize (celkem je pět lig), 
což lze vzhledem k mladému věku družstva považovat za úspěch. 
Družstvo mladších žákyň, pod vedením trenérky Lenky malinkovičo
vé, vybojovalo účast ve třetí lize. Družstvo tvoří většinou začínající 
mladé volejbalistky, které ještě nemají tolik zkušeností, a proto je 
tento výsledek také velkým úspěchem. 
Přípravné turnaje absolvovala extraligová i ligová družstva kadetek 
a juniorek. Nejprve se zúčastnila turnaje v Táboře, kde kadetky ob
sadily čtvrté místo a juniorky deváté místo. Extraligové kadetky pak 
odjely na třídenní testovací a srovnávací turnaj do Plzně, kterého se 
zúčastnila všechna extraligová družstva. Na tomto velice kvalitním 
turnaji nakonec obsadily slušné čtvrté místo. 
Poslední přípravou pro kadetky i juniorky byl turnaj, pořádaný dne 
21. září v tělocvičně v Řepích. 
Od 28. 9. se pak již rozběhly všechny volejbalové mistrovské soutěže.

Domácí dvojutkání se hrají vždy v sobotu od 10 a 14 hodin ve spor-
tovní hale ZŠ T. G. Masaryka v Ruzyni – Stochovské ulici.
ZVEME VŠECHNY SPORTOVNÍ FANOUŠKY A OSTATNÍ PŘÍZNIVCE!

Jaroslav Honzík, předseda SK Španielka

Veškeré informace o tomto družstvu i celém sportovním klubu 
dostanete u předsedy klubu J. honzíka na tel. 737 375 831.

SK ŠPANIELKA ŘEPY
informuje

ŠPANIELKA

Ř E P Y

bicros Řepy baví!
1. září 2013 se na nově zrekonstruované bicrosové dráze uskutečnil další 
ze série závodů o krále Prahy „king of Prague BmX“.  Byl to ovšem vskutku 
testovací závod.  A testovalo se opravdu hodně. Nejen nová dráha, jejíž re
konstrukce byla opravdu důkladná, a na které se v příštím roce bude konat 
mistrovství čR BmX, ale také trpělivost jezdců s rozmary počasí.  Zatímco 
předpověď slibovala slunečno, dráha přes noc řádně zmokla. Nicméně dí
ky členům klubu, kteří si s loužemi poradili a uvedli dráhu do sjízdného 
stavu, se závod konal a myslím, že si ho všichni zúčastnění skutečně užili. 

Na start se postupně postavilo přes 70 jezdců a jezdkyň z celé české re
publiky a Slovenska. Soutěžilo se v kategoriích dle věku: 6let, 7/8, 9/10, 
11/12, 13/14, 15+ a 17+. Bicrosclub Řepy měl skutečně hojné zastoupení 
a je vidět, že tento sport je v Řepích mezi dětmi a mládeží velmi vyhledáva
ný. Atmosféra byla skvělá a závodníci měli velikou podporu ve fanoušcích. 

Z vítězů bych uvedla třeba kategorii Elite 15+, kde první 2 místa obsadili 
Dominik Topinka s Jakubem Bohuslávkem – oba z Bicrosclubu Řepy. Tře
tí místo obsadil miloš křeček z Ok Teamu. Další závod z této série se na 
bicrosové dráze pojede 13. 10. 2013 v rámci akce Pražského mTB poháru 
a všichni jste srdečně zváni.

-mish-

Tenisová škola Tallent
přijímá nové žáky

Podrobné informace o termínech a místech ukázek, ale i samotných 
kurzech získáte na 777 260 262 nebo na www.tallent.cz případně 
info@tallent.cz

Podzimní trimestr zahajujeme od 23. 9. 2013.
Za včasné přihlášení sleva 20% nebo Raketa Head zdarma. 

TERMÍNOVý KALENDÁŘ ExTRALIGY KADETEK – 1. ČÁST:

28.  9. VŠ Plzeň – Španielka
 5. 10. hlincovka č. B. – Španielka
12. 10. Španielka – madeta č. Budějovice
20. 10. Loko Plzeň – Španielka
 2. 11. Španielka – Olymp Praha
 9. 11. Španielka – VŠ Plzeň
16. 11. Španielka – hlincovka č. B.
23. 11. madeta č. B. – Španielka
 7. 12. Španielka – Loko Plzeň
15. 12. Olymp Praha – Španielka

Foto: -mish-

Foto: Lubomír Hron

Momentka z přípravného turnaje.

Foto: -mish-



Dne 11. září se v areálu ZŠ Werichova pořádalo Vrhačské odpoledne s vy
hlášením vítězů Dětské atletické ligy 2013. Dětem přišla popřát hodně 
úspěchů i starostka městské části Praha 17, Bc. Jitka Synková, po jejímž 
projevu si děti převzal Tomáš Slavata s týmem a závody mohly začít. 
I přes drsnější počasí, které v průběhu odpoledne několikrát překvapi
lo sprškou deště, byla účast opravdu velká a na náladě mladých atletů 
se to nijak neprojevilo. Děti předvedly v hodu míčkem a medicinbalem 

mnohdy až překvapivé výkony a stejně překvapivé bylo i množství nasbí
raných bodů z Dětské atletické ligy 2013. Děti se mohly radovat z pohá
rů, diplomů a malých sladkostí, do kterých se po závodech s nadšením 
pustily. 

Fotografie jsou ke zhlédnutí na internetových stránkách 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153213466490313. 
1073741893.198860980312&type=3. 

-mish-

Pražský mTB pohár 2013 byl 
sice zpočátku koncipován jako 
lokální seriál závodů, nicméně 
účastní se ho závodníci z celé 
české republiky. I díky tomuto 
zájmu se pořadatelé rozhodli 
Pražský mTB pohár, v jeho pod
zimní části pozměnit tak, aby 
byl ještě více atraktivní. Seriál 
se rozšíří o další závod, který se 
pojede v Praze Libuši a uprave
na byla termínová listina ostat
ních závodů.

Nový kalendář druhé části Pražského mTB poháru je tedy následující:

6. 10. Praha Zličín, xCO
13. 10. Praha Řepy, xCO, finálový závod
15. 10. Praha Libuš,  xCO
29. 10. Praha Stodůlky, xCO + 4x

Změnu doznají také závodní tratě ve Zličíně a především v Řepích. Pražský 
mTB pohár je seriál závodů pro všechny věkové i výkonnostní kategorie 
cyklistů a zúčastnit se může skutečně každý. Více informací o Pražském 
mTB poháru naleznete na www.prahamtb.cz

Viktor Zapletal

Pražský mTb pohár chystá 
podzimní šňůru závodů

ZE SPoRTU
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Řepský fotbalový pohár
V neděli 25. srpna se konal už 7. ročník ŘEPSkÉhO POhÁRU pod patronací  
starostky městské části Praha 17 Bc. Jitky Synkové. Bohužel celý den 
provázely vydatné dešťové přeháňky, a tak kluci statečně bojovali jak 
o míč, tak s deštěm. Turnaj se odehrál na krásné trávě  fotbalového 
hřiště Sokola Řepy. 
Vítězem se stali hráči Sk UNIONU VRŠOVICE před Sk kLADNO a Sk kLAD
NO 2003. Na dalších místech se umístili mužstva Sk SLAVIA JESENICE, 
ARITmA PRAhA, SLOVAN kLADNO, SOkOL ŘEPy A BÍLÁ hORA. 
Nejlepším hráčem turnaje se stal Filip Patera, nejlepším střelcem byl 
Adam kronus, a jako nejlepší brankář byl vyhlášen Vojta Šašek. 
mladí fotbalisté na závěr odpoledne převzali medaile a poháry z ru
kou místostarosty Řep martina marka. Jaroslav Chudomský

Foto: Martin Marek

Atletická liga byla slavnostně zakončena

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Foto: -raš-



V říjnu roku 1865 byl řepský klášter sv. karla Boromejského, původně zří
zením sirotčinec, smlouvou s tehdejším rakouským ministerstvem spra
vedlnosti, přeměněn na ženskou trestnici. V témže roce bylo do budovy 
nastěhováno na tři sta delikventek. konec této ženské trestnice nastal až 
téměř po 83 letech, kdy po roce 1948 byla budova po komunistickém puči 
znárodněna a věznice zrušena.
Řepská obec se také v minulosti právem pyšnila mnoha významnými 
osobnostmi. Některé jsem vám, čtenářům, v průběhu několika let v Řepské 
sedmnáctce již představil. když jsem se však zmínil o řepském klášteru 
a řádu sv. karla Boromejského, nemohu opomenout a nezmínit se o další. 
Osmého dne tohoto měsíce uplyne 137. let od úmrtí Anny marie von Cou
denhove, řádovým jménem S.m. Charitas, rodem hraběnka ze šlechtické
ho rodu Coudenhovů (1817 – 1876). Je pohřbena mezi svými na místním 
řep ském řádovém hřbitově sester řádu sv. karla Boromejského. Stejně tak 
jako hraběnka Chotková, u které jsme si pietním shromážděním v roce 

2000 připomněli výročí 150 let 
od jejího narození, tak i hra
běnka Gräfin Coudenhove svůj 
šlechtický původ obětovala péči 
o nemocné, chudé a potřebné. 
k rodu Coudenhovů, známým již 
od roku 1240 a zařazeným v ro
ce 1834 mezi zemskou šlechtu 
v zemích koruny české, se v ně
kterém vydání ještě vrátíme.

„Farní věstník“ z října roku 1911 dokladuje další perličku. Došlo k exhuma
ci, vyzvednutí a přemístění ostatků legendárního loupežníka Václava Ba
binského na vězeňský hřbitov, kde tento hrob nalezneme dodnes. Původní 
místo jeho odpočinku bylo vedle současné kaple na řádovém hřbitově 
sester boromejek. hřbitov se v témže roce rozšiřoval do dnešní podoby, 
byly sem přemístěny ostatky řádových sester z malostranského hřbitova. 

měsíc říjen byl také významným mezníkem pro vznik nové dopravní obsluž
nosti naší obce a spojením s hlavním městem Prahou. Roku 1937, přesněji 
17. října, byla prodloužena prvorepubliková tramvajová trať z Vypichu na 
Bílou horu, konečná se nacházela již na řepském katastru. 
Říjen roku 1988 pak přinesl zprovoznění a prodloužení tramvajové trati 
z motola po současné Plzeňské ulici do sídliště Řepy. 

Jaroslav Hájek,
zastupitel

PRo ŘEPSKé PATRIoTy
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okénko do řepské historie
Nacházíme se v měsíci říjnu, který byl v minulosti poměrně bohatý na historické události naší obce. Chtěl bych vám proto 
některé zajímavé střípky řepské historie připomenout.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Staré tramvaje na konečné v Motole před prodloužením trati do Řep.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Prvorepubliková tramvaj na Bílé Hoře, foto z roku 1943.

Reinerova ulice odbočuje ze Slánské západním směrem. Denně tudy pro
jedou desítky autobusů pražské hromadné dopravy, které míří z nebo do 
autobusových garáží v Řepích.
Ulice vznikla a byla pojmenována po nejvýznamnějším českém malíři vrchol
ného baroka Václavu Vavřinci Reinerovi (1689 – 1743). Jako vnuk stavitele 
a syn sochaře měl dobré předpoklady pro uměleckou dráhu. maloval kraji
ny, bitevní výjevy i portréty. Vynikl zejména v monumentálních nástěnných 
malbách. mezi nejvýznamnější fresky tohoto umělce patří mohutné Gigan
tomachie nad schodištěm černínského paláce a freska Posledního soudu 
v kapli kostela svatého Františka z Assisi na kříženeckém náměstí v Praze.
Ulice vznikla a byla pojmenována mezi lety 1985 – 90.

Jan Bösser

REINEROVA
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Hrob hraběnky Coudenhoven 
na řepském hřbitově.



Tento měsíc můžeme oslavit malé výročí týkající se kolejové dopravy na 
řepské sídliště. 
26. října 2013 uplyne přesně čtvrt století od doby, co mohou řepští obča
né, ale nejen oni, využít tramvajové spojení se Smíchovem a celým centrem 
hlavního města. Již v plánech investic Dopravního podniku na léta 1949–53 
se myslelo na prodloužení tramvajových linek z motola po Plzeňské ulici. Ni
koliv kvůli sídlišti, na jehož místě byly v té době pole, louky a rybníky, ale 
v souvislosti s připravovanou stavbou krematoria v motole. k výstavbě trati 
nedošlo, záměr se několikrát odsouval, až se z plánů inženýrů zcela vytratil. 
Po válce došlo pouze k půlkilometrovému prodloužení z motolské vozovny 
na křižovatku Plzeňské a kukulovy ulice. Tato stanice dostala název „mo
tol“. Avšak v roce 1974 byl na tomto krátkém úseku ukončen provoz. ko
nečná neměla obratiště a Dopravní podnik měl nedostatek obousměrných 
vozů. Úsek byl ještě jednou obnoven v letech 1977–79 při provizorním 

provozu trati motolVypich. Zvláštností bylo to, že tato krátká tramvajová 
spojka byla jednokolejná. V roce 1982 byl celý úsek definitivně snesen. 
motolské krematorium a Řepy byly stále dostupné jen autobusem nebo 
pěšky. Plány na prodloužení trati se vrátily na stůl až s připravovanou vý
stavbou sídliště. Stavba sídliště Řepy I začala v roce 1977, nad Slánskou 
silnicí začaly růst paneláky o dva roky později, a tramvaj stále nikde. Te
prve v červnu 1983 dokončil DPmetroprojekt projektový úkol na výstavbu 
tramvajové trati. Stavba se rozběhla v roce 1985. Bylo třeba rozšířit Plzeň
skou ulici v úseku motol – Bílý Beránek a zaklenutí motolského potoka. Ta
ké staromotolské domky okolo Plzeňské musely ustoupit moderní městské 
dopravě. Rozšíření ulice si vyžádalo i odstřel skály v motolské rokli.
Naplno se stavební práce rozběhly v roce 1987 a první zkušební jízda po no
vých kolejích se uskutečnila 21. října roku 1988. Tři dny nato proběhla ko
laudace a 26. října dopoledne byl na nové trati slavnostně zahájen provoz.
Tramvajová smyčka na konci řepského sídliště je nejzápadnější stanicí 
v Praze. kromě toho má ještě jednu velmi důležitou funkci. V pozdějších 
letech byla totiž doplněna o důležitou předávací kolej do několika metrů 
vzdálené železniční stanice PrahaZličín. Byla postavena jako náhrada za 
dřívější propojení s vlečkou čkD Tatra po přestěhování výroby ze Smícho
va do zličínského závodu (dnešní Siemens). Nová kolej byla zprovozněna 
26. června 1995 v souvislosti s dodávkami vozů T6A5.
kvůli rychlé a nekvalitní práci byla trať od 90. let takřka každé léto opra
vována až došlo k rozhodnutí o rozsáhlé rekonstrukci, která se uskutečnila 
v létě roku 2010. Trať byla zřízena metodou klasické vlakové konstruk
ce s bezžlábkovými kolejemi na příčných pražcích s otevřeným svrškem. 
V úseku křižovatky makovskéhoBazovského po konečnou Sídliště Řepy je 
kolejiště zatravněno. Zastávky jsou velkoryse vyřešeny – bezbariérový pří
stup je samozřejmostí. Cestující ocení i moderní informační systém.

Jan Bösser
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Přijměte pozvání na fyzicky nenáročný, asi 15kilometrový výlet malebným 
údolím řeky Berounky, která před lety učarovala spisovateli Otu Pavlovi. 
Jako kluk tu s rodiči a bratry trávil prázdniny, byl svědkem tatínkovy ry
bářské vášně a když se později stal spisovatelem, popsal kraj, přírodu a li
di kolem řeky v knihách jako „Jak jsem potkal ryby“ nebo „Smrt krásných 
srnců“. Podle literárních předloh byly natočeny stejně úspěšné filmy „Zlatí 
úhoři“ a „Smrt krásných srnců“. 
Výlet začneme v obci Skryje, ležící vysoko nad údolím řeky. Cesta sem ne
ní úplně jednoduchá. Ve všední den můžeme použít autobus ze Zličína, 
o víkendu a ve svátek z Bílé hory. V obou případech musíme přestoupit 
v Rakovníku. Nazpátek použijeme vlak z Roztok u křivoklátu. Vyhledat si 
spojení (nejlépe na internetu) je nutností! I tak to za to stojí!
Autobus nás vysadí v samém centru Skryjí, poblíž kostela Archanděla 
michaela. Zde stojí za zhlédnutí několik dochovaných dřevěných domků 
a muzeum Joachima Barranda, které se nachází v budově pošty. Přiblíží 
nám život a dobu známého geologa i jeho první vykopávky pravěkých zka
menělin. Součástí expozice je také oddíl věnovaný životu na venkově na 
konci 19. a na počátku 20. století.
k Berounce nás dovede červená turistická značka. Pokud nechceme absolvo
vat strmou cestu, dojdeme tamtéž pohodlněji po silnici. Než přejdeme krásný 
ocelový silniční most, lze ještě navštívit zříceninu hradu Týřov. Je to odbočka 
po žluté značce, ale musíme se stejnou cestou vrátit zpět k mostu. Takže, chce
meli na Týřov, musíme počítat s další hodinou a asi čtyřmi kilometry navíc.
když přejdeme most, ocitneme se na levém břehu řeky a silnici vedoucí do 
Roztok u křivoklátu. Tu již, až na malé výjimky, neopustíme. Držíme se červe
né značky. Po třech kilometrech můžeme přes řeku obdivovat Týřovické skály 

a dál kouřimeckou rybárnu. Občasné cedule nás poučí o kraji, fauně a flóře 
tzv. Skryjského luhu. Po dalším kilometru nás červená značka opustí a my 
pokračujeme po silnici k hostinci „U rozvědčíka“, známého z Pavlových knih. 
Zde se můžeme občerstvit. Po dalším kilometru mineme vlevo Nezabudice 
a vpravo nás cesta přes louku dovede k přívozu starého Proška. Přes řeku je 
v jeho domku v Luhu u Branova umístěna pamětní síň a muzeum Oty Pavla. 
Bohužel muzeum i přívoz jsou v provozu pouze o prázdninách. Nevadí, krás
né scenérie řeky, zvláště v podvečer, nás odškodní.
Po chvíli se k nám vrátí červená značka a my sestupujeme do Roztok u kři
voklátu. Přejdeme most na pravý břeh Berounky. Na vlakovou stanici nás 
zanedlouho dovede žlutá značka. Šťastnou cestu!

Jan Bösser

Krajem oty Pavla

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

Příští stanice Sídliště Řepy



Kurzy
ve školním roce 2013 - 2014 
Kulturní centrum Průhon

Pro nejmenší
BROUČEK - dopolední kombinovaný program pro 
děti okolo 2 let (3x60 min., 100 Kč / lekce)
Cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let (45 min., 800 Kč) 
ŠIKULKY - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi 
okolo 2 let (60 min., 1.000 Kč)

Cvičení, jóga
OD ŘÍJNA !  Sportovky pro kluky  - 6 - 9 let, 
všestranná sportovní příprava - atletika, míčové hry  
i netradiční sporty (90 min., 700 Kč) 
Cvičení pro děti - 4 až 7 let (45 min., 600 Kč)
Aerobik a gymnastika pro dívky - 7 až 11 let 
(60 min., 700 Kč)
Cvičení po ženy - aerobik-mix, pilates, zumba, body-
styling (60 min., 70 Kč / lekce) 
Integrální jóga - pro dospělé (90 min., 1.200 Kč)
Jóga v denním životě  - pro začátečníky a mírně 
pokročilé - pro dospělé (105 min., 1.200 Kč)
Jóga v denním životě na podporu vitality - pro 
dospělé (105 min., 1.200 Kč) 

Digitální fotografie
Začínáme s digitální zrcadlovkou - funkce DSLR, 
expozice, kompozice (1.900 Kč)
Portrétní fotografie I - práce a komunikace 
s modelem, kompozice, make-up, svícení (2.600 Kč)
Portrétní fotografie II  - beauty fotografie, práce 
s klientem, barevné filtry, styling a pózy (2.600 Kč) 
Glamour, boudoir, topless - pokročilé techniky 
a kompozice, vícezábleskové svícení, doplňky (3.600 Kč)

Keramika, výtvarka
Keramika - pro děti od 5 let (90 min., 1.400 Kč) a pro 
dospělé (90 min., 2.100 Kč) 
Výtvarná výchova - pro děti od 5 let (90 min., 1.200 Kč) 
Malba a kresba - pro dospělé (90 min., 1.800 Kč)

Jazyky (od října 2013)
Angličtina pro děti - pro děti 6 až 9 let (45 min., 900 Kč)
Angličtina, němčina, francouzština - pro dospělé 
(90 min., 1.800 Kč)
Čeština pro cizince - pro školní děti (45 min., 900 Kč) 
a pro dospělé (90 min., 1.800 Kč)

Informace o volných místech: tel. 601 324 846
Zápis: na uvedeném pracovišti denně 13.00 - 19.00 hod.
Uvedené ceny jsou za pololetí, není-li uvedeno jinak.

Termíny kurzů digitální fotografie budou upřesněny po 
přihlášení minimálního počtu účastníků (4 osoby/kurz). 
Každý účastník obdrží certifikát o absolvování. Více 
informací na foto@pruhon.cz

Turistika
ŤAPKA - turistický oddíl pro děti od 5 let (60 min., 800 Kč) 

Hudba, tanec, divadlo
Sólový zpěv (klasika, populár) - pro děti od 6 let 
(45 min., 1.800 Kč) i pro dospělé (45 min., 2.700 Kč)
Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, housle, 
kytara - pro děti od 6 let (45 min., 1.800 Kč) i pro 
dospělé (45 min., 2.700 Kč) 
Hudební přípravka - pro děti 5 až 8 let (45 min., 1.200 Kč)
PIŠKOTKY - tanec a balet pro děti od 5 let 
(3x45 min., 1.200 Kč) 
Akrobatický rock´n´roll - přípravka pro děti 
6 až 12 let (600 Kč)
STONOŽKA - dramatický kroužek pro děti od 6 let 
(90 min., 900 Kč) 

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6-Řepy, pracoviště ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 
1024/10, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.pruhon.cz, kurzy@pruhon.cz, tel. 601 324 846
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SlUŽby
•  MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 

i o víkendech. PECINA Tel.: 235 510 096, 602 954 461

•  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

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

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

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

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

•  MALÍŘSKÉ, LAKýRNICKÉ, TAPET. PRÁCE, ŠTUKOVÁNÍ 
(nátěry oken, dveří, topení, umakartová jádra, koupelny, 
WC), včetně hrubého úklidu. Tel.: 603 221 653

•  Hodinový manžel – drobné opravy a práce všeho druhu. 
r.petkov@seznam.cz Tel: 721460161

•  HODINOVý MANŽEL, mALOVÁNÍ, ŠTUkOVÁNÍ, kOmPLETACE 
 NÁByTkU. f.seher@seznam.cz Tel.: 603 305 211

•  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

•  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

•!STĚHOVÁNÍ! Stěhování všeho druhu, odvoz 
nepotřebných věcí k likvidaci. Doprava po Praze zdarma. 
 Tel.: 777 227 840

•  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

•  STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ za rozumné ceny. koberce, sedačky, 
křesla, matrace a ruční mytí oken. Dále provádíme 
tepování interiérů vozidel. Cena po dohodě a podle 
rozsahu zakázky.  Info: 733291897

•  PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA, PŘEVODY BYTŮ 
DO OS. VLASTNICTVÍ, zakládání SJV, smlouvy o převodu. 
Právní servis. Tel.: 724304603

•  Změření úrovně překyselení těla a chybějících minerálů 
i vitamínů ve výživě. Vhodné po porodu, při nadváze 
a únavě.  Tel. 608 155 338, www.phzazrak.cz

•  ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY – zimní 
bundy, kalhoty, blůzy, námoř. trika, batohy, celty, nože, 
obr. spreje. Bílá hora – čistovická 15, popá 1519 h. 
 www.e-armyshop.cz

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

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

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

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

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

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

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

•  KOUPÍM GARÁŽ, okolí ul. makovského. Tel.: 724 965 505

•  TECHNICKý PORADCE S DOMÁCÍ ELEKTRONIKOU 
A PROGRAMY U VÁS DOMA. Nevíte si rady s moderními 
technologiemi? Vysvětlím, zařídím, nainstaluji, koupím. 
Naučím Vás pracovat na PC (Word, Excel) nebo užívat 
volání zdarma na Skype. Cena 150kč/hod. Vhodné i pro 
seniory.  F. Veselý, 702581904, rederix@seznam.cz

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

•  ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY ExTERNĚ 
I U KLIENTA. Za rozumné ceny, kvalitně. mám 
dlouholetou praxi.  www.uctoolga.cz, Tel.: 725 562 738

ZAměSTNáNí

•  Hledáme nové spolupracovníky do našeho týmu na 
zpracování analýz. Prosím sms. Tel.: 725 562 738

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Informace o inzerci v Řepské 17: www.repy.cz 
tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688

Uzávěrka listopadového čísla je 8. 10. 2013.

TJ SOKOL ŘEPY nabízí 
K PRONÁJMU MÍSTNOST

o ploše 18,5 m2 v objektu 
tesko k  administrativním nebo 

skladovacím účelům. Bezproblémové 
parkování, cena dohodou. 

Kontakt: J.  Rosenbaumová         Tel.: 606 485 533

mobil: 603 421 185
telefon: 257 950 255
www.gelingen.cz

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

na ulici Makovského.

BYDLÍM TADY S VÁMI
Poradím, zajistí m, ocením, poskytnu 

právní servis, vyřeším hypotéku, 
najdu výhodnou koupi, prodám, 

pronajmu – PRO VÁS.

Ing. Pavla Chládková
✆ 774 116 505

pavla.chladkova@remax-czech.cz

Pronájem  garáže
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Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

rekonstrukce

stavební firma Hrabánek
Nad Jenečkem 344 

Hostivice, Praha - západ

www.hrabako.cz
hrabanek@hrabako.cz

tel.: 723 894 498

bytového jádra 
koupelen a bytu

EKO-Kopecký, s. r. o. • Na Chobotě 1344/4, Praha 17-Řepy
Telefon: 242 449 082, 777 151 141

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

Správa nemovitostí, účetnictví, 
vyúčtování služeb

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

Dlouholetá praxe–20 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů!   Záruka 42 měsíců!

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

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2013 

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Trainer
Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům
Na vybraná krmiva

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba:
Pondělí–Pátek 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

Otevřeno po – pá NOV ̌E od 11 do 19, so 9 – 12
Makovského 1223 (oranžová pasáž) 

Praha 17-Řepy
Tel.: +420 606 764 011 • e-mail: zarjan@seznam.cz

SERVIS EUROOKEN 
seřízení, vyčištění 

a promazání dřevěných, 
plastových a hliníkových 

oken a dveří. 
Tel.: 721 220 468
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OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Prodej pánských a dámských 
oděvů za velmi výhodné ceny

Trička již od 49,- Kč

PRODEJNA GALANTERIE
Velký výběr pletací příze, zipů, 

korálků, nití atd.

To vše pasáž Makovského 1143 
Praha 17-Řepy

PO – ČT    9.00 – 18.00
PÁ        9.00 – 17.00

AKCE sleva 15% na montáž a výměnu plynového kotle

zámky, kliky, kování, závory, dveře, zárubně

stavební úpravy a opravy, obklady, dlažby

tel.: 776 150 500, www.manitas.cz

Znovu otevřena provozovna kadeřnictví 
v ulici Bazovského 1230, Praha 6 – Řepy 

Vám nabízí své služby.

☎ 606 379 780
Pracovní doba: Po – pá 10.00 – 19.00 hod. 
     So dle objednávek

Každá desátá návštěva SLEVA!

Kadeřnictví SOŇA

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

Chcete u nás inzerovat?
Tel. 234 683 531, 234 683 544, 

720 524 688
email: 

redakce@repy.mepnet.cz 
www.repy.cz
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MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

ServiS notebooků a PC
DoDávky výPočetní teChniky  

a Služeb it
� nové produkty dodáváme s důkladnou předprodejní přípravou
� významně prodlužujeme životnost techniky preventitivním servisem
� opravujeme notebooky, PC
� servis software: instalace, nastavení, komplexní řešení
� pro firmy: repasujeme a obnovujeme celé soubory notebooků a PC
� komplexní řešení pro stomatologické ordinace a praktické lékaře
�  školení, dodávky a komplexní servis pro zrakově  

handicapované klienty

Dejte Svému Počítači šanCi na Dlouhý život
Notebook Centrum s.r.o., Na okraji 44b, Praha 6

e-mail: ntk@ntk.cz; tel.: 720 235 285, 222 724 742

otevřeno 
po dovolené 

od 15. 7. 

www.ntk.cz

OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

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

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

Ukazujeme Boží lásku praktickým způsobem

www.pochoden-praha.cz
info@pochoden-praha.cz

Na Moklině 672/32
163 00  Praha 17 - Řepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Pečo - vařo
Otevřené bohoslužby
Cesty do hlubin Bible

Jsme začínající církví v Řepích. Věříme, že církev 
by měla být přínosem svému okolí, a proto Vás 
srdečně zveme na naše pravidelné aktivity:

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

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.skolkamodrinek.cz

 604 433 057

ŠPANIELOVA 52a,
Praha 17 - Řepy

Opět
v

Řepích
šk

ol
ka Modřínek

NÍZKOENERGETICKÉ 
BYTOVÉ DOMY

Dny otevřených dveří
19.9.2013 od 16 do 19 hodin
21.9.2013 od 15 do 19 hodin

WWW.NOVYZLICIN.CZ

PK_inzerce_R17.indd   1 22.7.2013   13:29:47

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

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

malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E
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VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, ŠKODA

Autosalon Klokočka slaví 25 let

Zimní servisní akce
za 25 Kč 
 


