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Vážení čtenáři,
jak vám titulní strana napovídá, je tu „Martin“ a s ním i listopad. Zda nám přinese na bílém koni první 
sníh, bude překvapením. Nikoho však nepřekvapí, že teploty se budou blížit víc a víc k nule - proto je 
určitě zajímavá pozvánka na konferenci k tématu vytápění domů. Kdo by chtěl podniknout ještě pěší 
výlet, tak má možnost vydat se 17. listopadu na „Pražský minimax“.
S posledními spadanými listy se též blíží čas prosincový – vánoční. Jeho první den se u nás v Řepích 
ponese v tradičním duchu, s rozsvěcením vánočního stromu a doprovodným programem.
Těším se na vás, ať už na Martinském průvodu nebo pod zářivým stromkem a s horkým nápojem 
v ruce!
 Pavel Maxa,

předseda redakční rady

Kam za kulturou • Kam za kulturou
•Kulturní středisko Průhon
Pořady pro děti 
(Vždy v sobotu od 16 hodin, vstupné 40 Kč)
 5. 11.  Dobrodružství čmeláka Brundibára: 

Čtyři pohádky z říše broučků, kteří zažívají 
neuvěřitelná dobrodružství. Představení 
s loutkami Liduščina divadla. 

 12. 11.  Vodník Loužička a jiné pohádky: Pásmo ve-
selých pohádek, ve kterých (jak bývá dobrým 
zvykem) dobro vítězí nad zlem a chytrost 
nad hloupostí. Uvidíte, jaké trápení mají 
v království s drakem, čím trpěl ufňukaný 
král, kdo polepšil panovačnou princeznu 
a jaký poklad našel dobrák Honza. Divadlo 
duší spřízněných DDS. 

 19. 11.  Hloupější vyhraje: Pohádka s loutkami 
světoznámého loutkáře Pavla Vangeliho. 
Děj se odehrává na hradě, kde vládne král, 
a v jeskyni, kde kuje pikle ježibaba, jejíž syn 
je hloupý loupeživý rytíř. 

 26. 11.  Jak medvědi vařili: Loutková pohádka 
o tom, co všechno se může stát, když chtějí 
dva medvědi posnídat. Divadélko Krab.

Pořady pro dospělé 
 2. 11.  Chudinkové: Zábavný večer s folkovou 

hudební skupinou a jejími hosty. Vstupné 
70 Kč. Začátek v 19.30 hodin.

 9. 11.  Znám tolik písní: Večer s Přemyslem Rutem 
o písních, které vznikaly v literárním nebo 
divadelním prostředí (včetně literárních 
kabaretů nebo divadel malých forem) od 
národního obrození až do 80. let minulého 
století. Přemysl Rut – spisovatel, divadelník, 
hudebník, profesor na pražské DAMU vydal 
v září unikátní publikaci Orchestrion v hlavě/
Česká písnička mezi poezií a divadlem. 
P-klub Průhon chce tímto večerem vyslovit 
obdiv především Jiřímu Suchému, jenž vy-
tvořil pozoruhodný počet divadelních textů, 
které oslovují už třetí generaci. Vstupné 
50 Kč. V 18.44 hodin.

 11. 11.  Taneční kavárna se Sparťankou. Senioři 
vstupné 20 Kč. V 16 hodin.

 11. 11.  Vernisáž výstavy Petra Vokouna. V 19 hodin.
 16. 11.  Dnes večer u Kelta se skupinou Paleta: 

Lidovky a zlidovělé písně z Irska a Anglie ve 
stylu posezení v tradiční irské hospůdce – se 
zpíváním, tleskáním a dobrou náladou. Pivo 
Kelt! Vstupné 70 Kč. V 19.30 hodin.

 23. 11.  Zvonečkový adventní věnec s předvánoční 
atmosférou: Robert Kessner – poezie, Pavel 
Štědrý – spirituály s kytarou. V 18.44 hodin.

Výstava
1.–5. 11. Pavel Artamonov: Krajinomalba.
8.–30. 11. Petr Vokoun: Obrazy.
Výstava je otevřena každý všední den od 10 do 20 ho-
din, v sobotu v době programu.

Bazar
 25. 11.  Burza oblečení pro děti i dospělé, sportovních 

potřeb, knih, hraček atd. Od 14 do 19 hod.

Akce v sokolovně
 11. 11.   Martinská zábava: Začátek ve 20 hodin. 

Připravuje Městská část Praha 17. 
Vstupenky (100 Kč): podatelna Úřadu MČ 
Praha 17 v Žalanského ulici.

 25. 11.  Poutníci: Koncert legendární blue-
grassové skupiny z Brna s texty Roberta 
Křesťana (např. Panenka, Napsal jsem 
jméno tvý na zdi a další jejich tradiční 
písničky z plzeňských Port a folkových 
festivalů). Začátek ve 20 hodin. 
Vstupenky (130 Kč): KS Průhon.

 26. 11.  Country bál se skupinou MišMaž: Začá-
tek v 19 hodin. Objednávky vstupenek na 
tel. 607 981 536.

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

e-mail: ks-pruhon@volny.cz
Spojení: tram č. 9 a 10, bus č. 180.

•Domov sv. Karla Boromejského 
1.–30. 1 1.  Výstava grafiky: Ondřej Zahradníček – 

ilustrace pro děti. Refektář, vstup volný.
 10. 11.  Církevní sbor Sveti Djordje z Bosny 

a Hercegoviny společně se sborem Carmina 
Vocum: Skladby všech hudebních období od 
renesance po současnou českou i světovou 
autorskou sborovou tvorbu a úpravy lidových 
písní. Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné. 
V 19 hodin.

 14. 11.  Přednáška prim. MUDr. Martina Fučíka 
z  oční kliniky Gemini: Téma – šedý zákal. 
Refektář, vstup volný. Ve 13 hodin.

 20. 11.  Koncert: Účinkují japonská houslistka 
Sayaka Itakura a japonská klavíristka Yuuka 
Fukuzawa. Refektář, vstupné dobrovolné. 
V 16 hodin. 

 27. 11.  1. adventní koncert: Tajemství Japonska 
v provedení Věry Eretové a souboru japon-
ských hudebníků, pod záštitou Nadačního 
fondu maltézského kříže. Kostel sv. Rodi-
ny, vstupné 250 Kč. V 17 hodin.

 4. 12.  2. adventní koncert: Benefiční kon-
cert vokálního a kapelového souboru 
Geshem –duchovní, harmonická, niterná 
exprese. Kostel sv. Rodiny, vstupné dobro-
volné. V 17 hodin.

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit 
z Domova se mohou přihlásit na e-mailu: kultura@
domovrepy.cz.
Výtěžek ze vstupného podporuje činnost Domova 
sv. Karla Boromejského.

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, 
Praha-Řepy, tel. 235 301 238, www.domovrepy.cz. 

Spojení: tram č. 9 a 10, bus č. 164 a 180.
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Úřední hodiny 
Úřadu MČ Praha 17
Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121:
Pondělí 8.00–12.00 / 13.00–17.30 hodin
Středa 8.00–12.00 / 13.00–18.30 hodin
Pátek 7.30–11.00 hodin

Ověřování – Czech POINT  Žalanského 291:
Pondělí 7.30–12.00/13.00–17.30 
Úterý 7.30–12.00/12.30–15.00
Středa 7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek 7.30–12.00/12.30–15.00
Pátek 7.30–12.30
Czech POINT  Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

Vážení čtenáři, 

s podzimem se blíží tradiční společenské 
akce, jako třeba Martinská zábava, Country 
bál nebo Mikulášská, které bývají po léta 
pořádány v řepské sokolovně. V této souvis-
losti se dotazujete, zda uspořádány budou, 
když tam probíhají opravy. 
Rekonstrukce sokolovny, na kterou dohlíží 
firma Optimis spol. s r. o., je opravdu v pl-
ném proudu. V současné době se dokon-
čuje oprava vstupního schodiště do sálu 
sokolovny i do restaurace včetně opravy 
přilehlých toalet. Byly vyměněny vstupní 
dveře. Proběhly drobné úpravy sálu, jako 
třeba výmalba poškozených míst, byla od-
straněna konstrukce původní nefunkční 
vzduchotechniky a opraveno osvětlení. 
Také zde probíhá rekonstrukce hromosvod-
né soustavy. Městská část do těchto oprav 
zatím investovala kolem 1 milionu korun. 
V nejbližší době máme v plánu opravu roz-
vodů elektroinstalace, bude také vybudo-
ván přístupový chodníček ke dveřím sálu 
v zadní části sokolovny, který povede kolem 
volejbalových kurtů. Jmenované úpravy by 
se provozu v sále dotknout neměly, to zna-
mená, že se na zmíněné akce můžete těšit! 
Blíží se také doba, kdy se pustíme do rekon-
strukce Kulturního střediska Průhon. Rada 
městské části při svém jednání 10. října 
schválila výzvu k podání nabídky na zpraco-
vání studie. Předpokládáme, že v roce 2014 
v naší městské části přibude důstojné místo 
pro pořádání kulturních akcí. Věřím, že se 
nám oprava zdaří stejně dobře, jako tomu 
bylo v případě rekonstrukce Základní umě-
lecké školy Blatiny ve Španielově ulici.
Vážení čtenáři, využívám příležitosti a sr-
dečně vás zvu na tradiční Svatomartinský 
průvod a ohňostroj. Na shledanou v pod-
večer 11. listopadu!

Bc. Jitka Synková
redakce@repy.mepnet.cz

Farnost sv. Martina, Městská část Praha 17, 
Občanské sdružení Naše Řepy

vás zvou na tradiční

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD a OHŇOSTROJ
v pátek 11. 11. 2011

Sraz v 17 hodin v kostele sv. Rodiny 
(Domov sv. Karla Boromejského) 

Spojení: bus 164 (zastávka Škola Řepy)

V 17.30 odchod průvodu

LAMPIONY S SEBOU
Ohňostroj se bude konat po skončení 
průvodu (přibližně kolem 18. hodiny) 
na prostranství před budovou ÚMČ 
Praha 17

Co možná nevíte
Vážení čtenáři, víte, že Městská část Praha 17 
má po léta uzavřenu smlouvu s Českou poštou 
o distribuci Řepské sedmnáctky a za tuto služ-
bu platí? Časopis je vydáván měsíčně v nákladu 
12 000 kusů a přesně 10 416 výtisků řepské doru-
čovatelky roznášejí přímo do vašich poštovních 
schránek. Zpravodaj vychází koncem předcho-
zího měsíce (například toto listopadové číslo 
vyšlo 31. října), pošta má na doručení pět pra-
covních dnů. To znamená, že do 8. dne v měsíci 
(konkrétně nejpozději 7. listopadu) by vám již 
měl být časopis doručen.

Pokud tomu tak nebývá, prosíme, kontaktujte 
redakci, abychom mohli doručení reklamovat. 
Dejte nám vědět i v případě, že zpravodaj bývá 
položen mimo vaši schránku, mezi ostatními 
reklamními tiskovinami. Děkujeme! Telefon do 
redakce: 234 683 544, 720 524 688, e-mail: re-
dakce@repy.mepnet.cz. Vzkaz můžete nechat 
i na podatelně Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského 
ulici.
Děkujeme zároveň všem poštovním doručova-
telkám, které Řepskou sedmnáctku rozdávají 
přímo do schránek!

-red-

Městská část Praha 17
pořádá pro vlastníky bytových domů a občany 

II. ročník konference na téma 

Alternativní možnosti vytápění 
panelových domů

aneb Jak ušetřit na topných nákladech
středa 30. listopadu 2011 od 15 hodin

aula Základní školy genpor. Františka Peřiny v Socháňově ulici

Moderní řešení vytápění domů • Plynové kondenzační kotle • Solární zdroje • 
Použití tepelných čerpadel • Postup při výstavbě tepelných zdrojů • Navrhování 
a výstavba komínů v bytových domech • Formality nutné ke stavebnímu povolení 
výstavby plynových zdrojů • Zkušenosti z prvních realizací domovních kotelen na 
sídlišti Řepy a s odpojováním od centrálního zdroje tepla

Technický garant: Ing. Bohumil Pešek

Vstup volný

Nedostatky v úklidu v naší městské 
části můžete hlásit na: 
tel. 235 300 655 nebo 
cisterepy@repy.mepnet.cz. 

Děkujeme!

Z RADNICE 3



Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 2. LISTOPADU OD 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova čp. 1139, Praha-Řepy

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné 
znění najdete na internetových stránkách 
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v lis-
tinné podobě na Odboru kanceláře starostky 
M. č. Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.

Rada MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s vypsáním výzvy k podání nabídek k veřej-

né zakázce malého rozsahu dle § 12 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, ve znění pozdějších předpisů: „Opra-
va chodníků v ulici U Boroviček“; 

•  s vyhlášením výzvy k podání nabídky a pro-
kázání kvalifikace na realizaci veřejné za-
kázky malého rozsahu „Slavnostní světelná 
vánoční výzdoba pro MČ Praha 17“ a ukládá 
odboru kanceláře starostky zajistit a pro-
vést výběr nejvhodnějšího dodavatele.

Projednala: 
•  přijetí nabídky veřejné zakázky malého roz-

sahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění poz-

dějších předpisů „Odvoz zeminy a škváry z de-
ponie u fotbalového hřiště“;   

•  záměr na osazení 54 kusů nových urnových 
schránek na hřbitově v Praze-Řepích, č. par. 
348/1 a uložila vedoucímu odboru správy 
obecního majetku zajistit vypsání výběrového 
řízení na dodavatele stavby;

•  vypsání výzvy dle § 12, odst. 3, zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zně-
ní pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na službu, zpracování studie 
„Rekonstrukce kulturního střediska Průhon, 
Socháňova 1220, Praha-Řepy“. Rada souhlasí 
s vypsáním výzvy a ukládá odboru územního 
rozvoje a investic zajistit potřebné;

•  oznámení o zahájení územního řízení ve věci 
umístění „Městské informační vitríny“ na po-
zemku parcely č. 1404/1, k. ú. Řepy, při křižo-
vatce ulic Slánská a Reinerova ze dne 12. zá-
ří 2011. Rada souhlasí s umístěním této vitríny 
na pozemku parc. č. 1404/1.

•  hydrologické posouzení možnosti vybudování 
vrtané studny na pozemku č. parc. 49, 50/9 

k. ú. Řepy pro potřeby zavlažování rekon-
struovaného fotbalového hřiště, zpraco-
vané firmou Stavební geologie – Geosan 
s. r. o. a nesouhlasí s realizací vrtané stud-
ny vzhledem k očekávané nedostatečné vy-
datnosti vrtu;

•  žádost společnosti StaVIP, s. r. o. Koněvova 
2399/184, 130 00 Praha 3, na základě plné 
moci, o případné převzetí pozemku parc. 
č. 1327/11. Pozemek je ve vlastnictví Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, v k. ú. Řepy, lokalita ul. Na Moklině. 
Rada nesouhlasí s případným převzetím po-
zemku parc. č. 1327/11, ukládá vedoucímu 
odboru správy obecního majetku postupo-
vat ve smyslu tohoto usnesení a informovat 
žadatele.

Schvaluje: 
•  poskytnutí finančních prostředků mateř-

ským školám ve výši 527 000 Kč. Finanční 
krytí bude zajištěno z finanční rezervy roz-
počtu roku 2011.

-red-

Městská část Praha 17 
a Společnost pro obnovu 

řepských tradic
pořádají

V PÁTEK 11. 11. 2011 
OD 20 HODIN

MARTINSKOU ZÁBAVU
SOKOLOVNA ŘEPY, 
NA CHOBOTĚ 125, 

PRAHA-ŘEPY
Spojení: bus 164 

(zastávka Škola Řepy)

K TANCI A POSLECHU 
HRAJE SKUPINA 

REGION
TOMBOLA
Slosovatelné vstupenky budou v prodeji
na těchto místech: Úřad m. č. Praha 17 – 
podatelna, Žalanského 291, 
Lidová cestovní agentura – Žalanského 57. 

Cena vstupenky: 100 Kč

Výsledky ankety o „NEJ“ hřiště
Anketa „O nejhravější hřiště Řep“ přinesla sou-
těžícím výhru a radnici cenné názory občanů.
Po celé léto mohli občané naší městské části 
na internetové stránce fanoušků Řep hlaso-
vat o nejoblíbenější hřiště. Zvítězila nakonec 
hned tři: dětské hřiště v ulici Španielova při 
čp. 1299–1305, víceúčelové hřiště v ulici Sochá-
ňova a hřiště pro děti i dospělé v zahradě u Ma-
teřského centra Řepík v Bendově ulici.
Vítěze určil los, stala se jím paní Dagmar Pas-
tuchová. Výhru, badmintonovou soupravu, pře-
vzala z rukou starostky 
MČ Praha 17 Bc. Jitky 
Synkové 13. října spo-
lu se svou dcerkou Te-
rezkou. 
Soutěž přinesla uži-
tečné informace rad-
nici: Například pro 
pana Ignáce Zeleného 
bylo favoritem hřiště 
v Bendově ulici, pře-
sto doporučil drobné 
úpravy: „Velmi příjem-
né hřiště se stromy 
a lavičkami. Doporu-
čuji opravu přístřešků 
a třeba nějaké vodní 
osvěžení,“ připsal na 
facebook. Soňa To-

mišková, která bydlí poblíž hřiště v Bazovského 
ulici, využila možnost prostřednictvím ankety 
vzkázat radnici: „Hřiště v ulici Bazovského by 
bylo nádherný, kdyby tam nechodila omladina 
kouřit a popíjet alkohol.“ Radnice obratem re-
agovala: „Děkujeme za upozornění. Odbor ži-
votního prostředí a dopravy bude více dbát na 
zajištění úklidu a požádáme městskou policii 
o zvýšený dohled ve večerních hodinách.“

RNDr. Milan Svítek,
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
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Zeptejte se, 
na co chcete!
Vážení čtenáři, v prosinci uveřejníme roz-
hovor s Bc. Václavem Krásou, v lednu by 
měla přijít na řadu MUDr. Ivanka Kvašová. 
Pokud vás zajímá, proč se naši zastupitelé 
angažují v komunální politice, jaké mají 
představy o dalším vývoji Řep, posílejte 
nebo volejte nám své dotazy. Položíme je 
zastupitelům za vás. 
E-mail: redakce@repy.mepnet.cz, 
tel.: 720 524 688, 234 683 544. -red-

Ivana Körberová (48)
•  Kandidovala za TOP 09.
•  Pracuje jako odborný referent městské 

policie.
•  Vystudovala gymnázium a obor porodní 

asistentka.
•  Má 6 dětí (ve věku od 10 do 30 let).
•  V Řepích žije od roku 1989.
•  Zbude-li jí volný čas, ráda jede na vodu 

a lyžuje.

Jak dlouho bydlíte v Řepích?
Bydlím tady od roku 1989. Ještě pamatuji, když 
byla Na Chobotě rozoraná pole. Když jsem náho-
dou tramvají přejela na konečnou, tak než jsem 
došla do Španielky, měla jsem boty obalené bah-
nem jak bakule. 
Staré Řepy se mi líbí, ale na sídliště jsem si 
zpočátku nemohla zvyknout. Teď je o poznání 
vzhlednější a doufám, že bude i nadále vzkvétat. 
Dětství jsem prožila ve starém činžovním domě 
ve Strašnicích a na venkově.

Jako bývalá městská policistka máte Řepy 
prochozené takříkajíc křížem krážem. Jak je 
vnímáte?
Řepy považuji za vyloženě klidnou lokalitu. Ne-
mám prochozené jen Řepy. Sloužila jsem také 
na Václavském náměstí a v přilehlých uličkách, 
i na Praze 5, 6 a 7, a tak mi Řepy připadají oproti 
jiným lokalitám jako oáza klidu a pohody. Voní 
venkovem.

Co je tady podle zkušeností vás, bývalé okrs-
kářky, největším problémem?
Jako největší problém se mi v té době jevila 
nesnášenlivost projevovaná v souvislosti s tzv. 
zónami IP25A. To jsou zálivy, kam mohou řidiči 
přijet a zastavit na dobu nezbytně nutnou pro 
vyložení a naložení nákladu. Někteří občané to 
však nerespektují, jsou i takoví, kteří zde parkují 
pravidelně a svým jednáním způsobují problémy 
nejen sobě, ale i svým spoluobčanům. 

Proč jste se rozhodla vstoupit do politiky?
Máme to tak trošku v rodině. Můj děda byl za 
2. světové války součástí týmu kolem prezidenta 
Edvarda Beneše. Můj otec byl z politických dů-
vodů vězněn, v rámci tzv. převýchovy pracoval 
v jáchymovských dolech. Lidé se na mne obrace-
jí se svými problémy, pomáhám jim je řešit. Být 
strážníkem je dobrá průprava pro komunikaci 
s občanem. Se vstupem do politiky jsem otále-
la tak dlouho asi proto, že mám velkou rodinu. 
Mám tři dcery a tři syny. 

Co děti říkají vaší politické dráze?
Zpočátku ji vítaly. Ale postupem doby 
čím méně jsem doma, tím méně jsou 
nadšené.

Překvapilo vás něco při jednání za-
stupitelstva?
Ano. Jsme tu pro občana. Takže by-
chom mu dle mne měli věnovat více 
času i v době konání zastupitelstva. 
Když vznese dotaz, vysvětlovat trpě-
livě, bez emocí, kde je problém. Ne 
vždy je občanu odpovězeno na to, na 
co se ptá. Chtělo by to osvětu, jak pro 
zastupitele, tak pro občany. Občan by 
třeba měl vědět, jakým stylem se má 
přihlásit do diskuse. Neinformovaní 
lidé jsou pak spravedlivě rozhořčení: 
„My jsme vás volili a vy se nám ne-
věnujete!“ To je, myslím, zbytečné. 
Během jednání nespěchat, být více 
trpěliví. Vždyť zastupitelstvo nezase-
dá zase tak často!

Čeho byste v roli zastupitelky chtě-
la dosáhnout?
Chtěla bych se podílet na dobrých 

rozhodnutích zastupitelstva. Ráda bych prosa-
dila privatizaci všech bytových jednotek, které 
jsou dosud ve vlastnictví  naší městské části. 
Obec tak činí své občany ekonomicky silnými – 
když se někdo stane vlastníkem bytu, tak se na-
příklad nemůže stát žadatelem o sociální dávky. 
To si málokdo uvědomuje. Nelze zprivatizovat 
jen část bytů. Musíme hledět na původní záměr 
privatizace bytového fondu, dříve ve vlastnictví 
bývalých OPBH (obvodních podniků bytového 
hospodářství). Bohužel, privatizace v Řepích 
byla, z dodnes nepochopitelných důvodů, na-
startována pozdě.

Jak „k tomu přijdou“ vlastníci domků? 
Přijdou. Ušetří i jejich kapsa coby daňových po-
platníků. Městská část utrží za zprivatizované 
byty peníze, které má vhodným způsobem in-
vestovat do výhodných projektů obce. Nemusí 
zprivatizované objekty spravovat a udržovat. 

Otázky pro zastupitelku
Ivanu Körberovou

Vlastník zprivatizovaného bytu se rázem stane, 
stejně jako vlastník domku, poplatníkem daně 
z nemovitostí.

Ti, kteří pobírají sociální dávky, si asi byt ne-
koupí…
Na koupi bytu se často složí celá široká rodina, 
příbuzenstvo, známí. Je to lepší, než čekat, až 
nájem bude tak vysoký, že z občana udělá sociál-
ní případ. Jistota vlastního bydlení je ta nejlepší 
volba.

Nebudou obci chybět peníze z nájmů?
Nebudou, například Praha 7 privatizovala ve 
velkém. Vím, že nám tady chybí podnikatelé, ale 
to je možná také trochu naše vina – cesty by se 
měly hledat. Jsem přesvědčena, že obec může 
získávat peníze i jiným způsobem než z nájmu 
obecních bytů. Například z pronájmu nebyto-
vých prostor, viz budoucí sportovní centrum 
Na Chobotě. Nemělo by skutečně cenu budovat 
cokoli z peněz získaných z privatizace bytů, 
kdyby to nebyla výhodná investice. Obec mimo 
jiné získává peníze z provozu výherních hracích 
přístrojů. 

Přijde vám to etické?
Lidem přece nemůžete zakázat hry – ty existují 
už od starověkého Řecka. Můžete jen nastavit 
pravidla hry. Použít výtěžek z provozu výher-
ních hracích přístrojů na dobré věci, to mi přijde 
smysluplné. Doufám, že patologické jevy spo-
jené s hazardem donutí odpovědné zatížit tuto 
podnikatelskou činnost větší daňovou zátěží.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

ROZHOVOR 5



Nebezpečný odpad
Automobil pro svoz nebezpečného odpadu přijede ve 
čtvrtek 3. listopadu v uvedených hodinách na následu-
jící místa: 
•  křižovatka ul. Bendova – Bazovského v 15 až 15.20 hodin, 
•  ul. Makovského u čp. 1394 v 15.30 až 15.50 hodin, 
•  ul. Galandova u čp. 1246 v 16 až 16.20 hodin, 
•  ul. Španielova u školy v 16.30 až 16.50 hodin, 
•  křižovatka ul. Španielova – Žufanova v 17 až 17.20 hodin, 
•  ul. Socháňova u školy v 17.30 až 17.50 hodin, 
•  ul. Vondroušova u výtopny v 18 až 18.20 hodin, 
•  ul. Jiránkova (parkoviště) v 18.30 až 18.50 hodin.
 -red-

Kontejnery v listopadu
a prosinci
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou v listopadu a prosinci 2011 přista-
veny na následujících místech:
  3. listopadu – křižovatka ulic K Trninám – ul. Laudova;
10. listopadu – parkoviště u bývalé prodejny Bílý beránek a ul. Šímova;
24. listopadu – ul. Drahoňovského – parkoviště;
24. listopadu – parkoviště u Penny Marketu (bývalé prodejny Plus);
  1. prosince – křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu a U Boroviček;
  8. prosince – křižovatka ul. K Trninám – Laudova;
15. prosince – parkoviště v ul. Na Moklině (restaurace U hasiče);
15. prosince – parkoviště u Penny Marketu (bývalé prodejny Plus). 
Kontejnery budou přistavovány vždy ve čtvrtek mezi 6. až 14. hodinou, 
budou se obměňovat až do soboty, kdy budou mezi 6. a 14. hodinou sta-
ženy (případně až do doby, než se vyčerpá kvóta přidělených VOK na sta-
noviště). Při sněhové kalamitě podle informace firmy Pražské služby, a. s. 
velkoobjemové kontejnery přistavovány nebudou. 
Informace o termínech přistavení VOK jsou aktuálně zveřejňovány na we-
bových stránkách MČ Praha 17: www.repy.cz.

odbor životního prostředí a dopravy

Adresy sběrných dvorů
•  Praha 5-Košíře, ul. Klikatá 1238/90 c, telefon 731 663 582
•  Praha 6-Dejvice, ul. Proboštská 1, telefon 284 098 906
Provoz:  Po–Pá od 8.30 do 17 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 hodin.

Šeď je na ústupu
Všímáte si, že se paneláková šeď pomalu stává minulostí 
a Řepy začínají hýřit barvami? 

Svoz bioodpadu i v zimě
Svoz bioodpadu prostřednictvím kompostejnerů spo-
lečnosti Pražské služby, a. s., už probíhá celoročně. 
Cena za celoroční svoz u 120litrové nádoby je 900 Kč 
včetně DPH, u 240litrové nádoby pak 1 440 Kč včetně 
DPH. V ceně je pravidelný svoz bioodpadu jednou za 
čtrnáct dní, jeho další zpracování i pronájem kompostejneru pro celé ob-
dobí.
Službu si můžete objednat například elektronicky na www.psas.cz/bio 
nebo telefonicky v call centru společnosti: 284 091 888.

-red-

Mateřská škola Laudova (zateplena za 9 160 552 Kč)

ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici (12 361 635 Kč)

Poliklinika v Žufanově ulici (10 053 549 Kč)

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: Martin Marek
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Změny v Mateřském 
centru Řepík
Během srpna a září došlo v Mateřském centru Řepík k rekonstrukci 
herny. Ze zdi byl stržen korek a herna byla nově vymalovaná. Za toto 
bychom rádi poděkovali panu řediteli z Centra sociálně zdravotních 
služeb PhDr. Jindřichu Kadlecovi. 
Všechny hračky prošly důkladnou dezinfekcí. Byl přestaven nábytek 
a zakoupen nový koberec, objednali jsme také dětský nábytek – ob-
chůdek, velkou kuchyň a regálový systém na ukládání hraček. Za-
koupili jsme nové hračky a hudební nástroje. Toto nám bylo umož-
něno díky finanční dotaci, kterou jsme obdrželi od Městské části 
Praha 17. Za tuto finanční pomoc velmi děkujeme. 
Rozšířili jsme nabídku našich kurzů, nově zde máme anglickou 
konverzaci pro maminky. Děti si během této hodiny mohou hrát 
v herně a maminky konverzují s rodilou mluvčí. Také jsme pro děti 
otevřeli kurz zpívání s kytarou. Od listopadu rozšíříme počet hodin 
volné herny pro děti. Maminky už nebudou s dětmi celé odpoledne 
venku, a tak mohou využít naši hernu ke společné zábavě. Přijďte se 
k nám podívat a uvidíte.

A pro ty z vás, kteří mateřské centrum neznáte, uvádím, že k nám 
můžete zavítat s malými dětmi a společně s nimi se zúčastnit našich 
školiček či volných heren. Není nutné se předem objednávat.

Naše adresa: Bendova 1121/5, Praha 17–Řepy. Sídlíme v budově 
Centra sociálně zdravotních služeb, mezi mateřskými školkami Ben-
dova a Pastelka. 
Aktuální rozvrh a více informací o našich aktivitách najdete na 
webových stránkách www.mc-repik.webnode.cz nebo se můžete 
informovat na tel. 732 403 101.

Michaela Konopasková, Mateřské centrum Řepík

Řepy téměř bez chybičky
Před časem jsem vám psala roztrpčený dopis, ve kterém jsem si stěžovala 
na změny na hřišti u Mateřského centra Řepík v Bendově ulici a nedosta-
tečně označený přechod v ulici Drahoňovského. 
Nebyla jsem asi sama a věci se změnily. Touto cestou bych vám chtěla podě-
kovat za další změny, které jste na hřišti podnikli. Konkrétně za přesunutí 
jedné části cvičiště pro seniory, které bylo uprostřed dětského hřiště, do 
druhé poloviny zahrady. Pak bych chtěla poděkovat za nové lavičky, kolo-
toč a hlavně za další houpačky. Za to vše máte veliký dík můj a mých dětí. 
Ještě dostatečně zviditelnit ten přechod v Drahoňovského ulici a Řepy bu-
dou z mého pohledu bez chybičky. Přeji mnoho spokojených obyvatel. 

Olga Starostová

Rád bych paní Starostové poděkoval, nejen za tento děkovný dopis, ale 
i za ten první kritický, jímž nás upozornila na nedostatky. Opravdu si vážím 
toho, že v Řepích žijí lidé, kteří nelení a své připomínky nám sdělí. Mnoho 
problémů je řešitelných, jen se o nich musíme dozvědět.
K připomínce o označení přechodu v ulici Drahoňovského musím podo-
tknout, že místo bylo osazeno svislou dopravní značkou již na jaře letošní-
ho roku a zeleň v okolí přechodu je udržována, aby místo bylo přehledné 
pro řidiče i pro chodce.

Martin Marek,
místostarosta

Kolotoč – jeden z nových prvků na zahradě u Mateřského centra Řepík. 
Hřiště patří k nejoblíbenějším v naší městské části, líbí se tu i malému 
Davídkovi.

Foto: -akraj-

Buďme ohleduplní
alespoň k našim dětem

Prosím o publikování ve vašem-našem měsíčníku: Je smutné, že nejsme 
ohleduplní ani k našim dětem! Téměř denně jsem nucen zavírat dvířka 
u oploceného dětského hřiště, aby ho neznečistili psi. Je to těžko po-
chopitelné, neboť místní úřady – jejich zřizovatelé a správci – tato hřiště 
oplocují a vynalézavě vybavují tím, co je pro naše děti žijící ve velkoměstě 
užitečné a příjemné, a přesto si toho nevážíme a tuto jistě užitečnou čin-
nost nevděčně znevažujeme.
Zamysleme se nad tím…

RNDr. František Radost

Člověk pookřeje
Chci poděkovat za mimořádně přívětivý, laskavý a zejména široce zaměře-
ný přístup Centra sociálně zdravotních služeb v osobě pí Jany Štěpánkové 
vůči všem osobám z řad seniorů, majícím zájem o produkty Centra. 
Sám jsem využil její nabídky a možnosti zúčastnit se rehabilitačního cviče-
ní v tělocvičně a bazénu Baby centra Juklík. Zde při vysoké profesionalitě 
vedoucích obou cvičení, jejich pozornosti k seniorům, často se hůře pohy-
bujícím, člověk pookřál a s jistou dávkou hrdosti nad svými výkony si udě-
lal trochu té radosti, které v běžném životě s přibývajícím věkem rapidně 
ubývá. Tento můj názor není ojedinělý a jistě by s ním souhlasili i ostatní 
přítomní rehabilitace.

Ing. Josef Matoušek Hřiště u ZŠ Laudova
Dotaz: Ráda bych se zeptala, proč je uzamčeno hřiště u ZŠ Laudova? Kolem 
7. hodiny ranní jsme tam chodívali běhat. A proč není ani odpoledne otevřen 
druhý vchod? V této oblasti jsme si koupili byt z důvodu, že máme pod okny 
hřiště. Nyní ho ale nemůžeme využívat. 
Děkuji vám za Řepskou sedmnáctku, čteme ji rádi celá rodina.

Iveta Bartáková

Hřiště v ZŠ Laudova je přístupné každý den malou boční brankou od Ne-
vanovy ulice v době od 15 do 19 hodin a vstupem vedle hlavního vchodu 
do budovy školy od 8 do 19 hodin. Velká brána, která byla opravena, ne-
slouží ke vstupu do areálu. Snahou vedení školy je postupně areál opravit 
a především ho chránit před bezdomovci apod., aby hřiště bylo k dispozici 
dětem i veřejnosti čisté a bezpečné.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí odboru školství a kultury
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Kvalitní kontrola je základ
Kvalitní kontrola je základním předpokladem dobrého řízení. To snad každý 
řídící pracovník ví. Problém je však v tom, zda kontrolní činnost, jejíž závě-
ry jsou založeny na objektivních zjištěních, je vždy a hlavně všemi vítána. 
Zemanovské ,,Padni, komu padni“ se jistě nemusí každému líbit. Obecně je 
však většinově vítáno, a to i s ohledem na neustále se opakující informace 
v médiích o zneužívání různých funkcí  k vlastnímu obohacování.
Městská část Praha 17 zřídila po posledních volbách různé výbory. Jedním 
z nich je i výbor kontrolní. Tento výbor měl v uplynulých letech ve svém 
čele předsedu, a tato funkce byla placená. Předpokládalo se, že činnost 
kontrolního výboru je velice náročná. Dnes je tomu jinak. KONTROLNÍ 
výbor je veden NEPLACENÝM zastupitelem. Prostředky byly přesunuty na 
třetího zástupce starostky (dříve byli zástupci dva). Je to výsledek koa-
liční dohody. Toto se jednoznačně projevilo v kvalitě činnosti kontrolního 
výboru současného. Vypadá to, že dnes se plánovité kontrole pravidelně 
nikdo nevěnuje. Jde spíš o nárazovou činnost. 
Přemýšlím o tom, komu může tento stav vyhovovat…

Dr. Tomáš Finger,
opoziční zastupitel

Důležitost kvalitní kontroly a její význam rozhodně nikdo nezpochybňu-
je. Městská část má celou řadu kontrolních institucí – interního auditora, 
referát kontroly, každoročně je hospodaření městské části podrobováno 
kontrole externího auditu. 

Dalším důležitým článkem kontroly je zmíněný kontrolní výbor, který má ze 
zákona jasně vymezené pravomoci v oblasti samosprávy: 

a)  kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části; 
b)  kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem 

městské části na úseku samostatné působnosti; 
c)  plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

V minulém volebním období byl uvolněn (placen) jeden ze členů zastupi-
telstva, jehož hlavní náplní činnosti bylo především zabezpečení komu-
nitního plánování ve vazbě na zákon 108/2006 Sb. (zákon o sociálních 
službách). Tento zákon zaváděl úplně nový přístup k plánování rozvoje so-
ciálních služeb a bylo třeba, aby se tomuto úkolu intenzivně věnoval někdo 
z řad samosprávy. Tento uvolněný člen zastupitelstva byl zvolen rovněž 
zastupitelstvem městské části předsedou kontrolního výboru. Nelze tedy 
hovořit o tom, že v minulosti byl předseda kontrolního výboru placen „na 
plný úvazek“. 
Současnému předsedovi kontrolního výboru z řad opozičních zastupite-
lů – Miroslavu Bartošovi – je poskytována podpora v oblasti technického 
zabezpečení. Má k dispozici samostatnou kancelář s odpovídajícím vyba-
vením včetně výpočetní techniky. Stávající předseda kontrolního výboru 
skutečně kontrolní činnost vyvíjí a z jeho strany nebyly požadavky zmíně-
né v článku Dr. Tomáše Fingera vzneseny.

Bc. Jitka Synková,
starostka 

Bezplatná půjčovna knih
v Centru sociálně zdravotních služeb

v Bendově ulici čp. 1121 
zahájila svou činnost

Knihy můžeme donést i do domácností našich klientů!

Půjčovní doba
Pondělí: 13 až 17 hodin • Čtvrtek: 10 až 14 hodin
Informace: 235 314 141

Internet téměř zadarmo
Víte, že návštěvníci řepské knihovny v Jiránkově ulici čp. 1135 mohou 
vy užívat také zdejší internet? Podmínkou je pouze zaplacení ročního 
členského příspěvku ve výši 100 Kč. Službu občas rád využije i pan David 
Schneider…
Podrobné informace o provozu knihovny a internetu vám podá vedoucí 
paní Alena Hejhalová na tel.: 235 316 274, e-mail: knihovna@seznam.cz.

-red-

Foto: -akraj-

Soutěž „O nejoriginálnější Soutěž „O nejoriginálnější 
halloweenskou dýni“halloweenskou dýni“
Vložte na facebook fotografii své 
halloweenské dýně a vyhrajte 
VÁNOČNÍ JEDLI! 

Soutěž „O nejoriginál-
nější halloweenskou 
dýni“ je určena pro 
děti i dospělé a kon-
čí 20. 11. 2011. Sou-
těžit můžete na face-
bookových stránkách 
s názvem „O nejorigi-
nálnější halloweenskou 
dýni“. Dýně budou vyhod-
noceny porotou a autor nej-
zajímavější z nich získá vánoční strom – kanadskou jedli! 
Cena bude výherci předána 16. prosince 2011.

Jak se soutěže o vánoční kanadskou jedli zúčastníte? 
Je to tak snadné! Staňte se fanouškem stránky „O nejoriginálněj-
ší halloweenskou dýni“ a pak stačí vložit fotografii vaší letošní 
originálně vyřezané dýně do této facebookové stránky a počkat, 
jak vaše kreativita osloví porotu! 

A důvod, proč to máte udělat? 
Pod stromeček vám dárky nezajistíme, ale ten nejbáječnější stro-
meček můžete získat od nás! 

Přejeme vám ďábelskou inspiraci při tvorbě vaší dýně! 

Odbor životního prostředí a dopravy Městské části Praha 17
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Fotografii dokumentující, jaké jsou v Řepích 
potíže s parkováním a také jak k sobě umíme 
být „ohleduplní“, nám poslala paní Iveta Bartá-
ková. Děkujeme.
 -red-

Foto: Iveta Bartáková

Reakce na rozhovor s Vladimírem Bernátem, 
vedoucím služebny městské policie v Řepích, 
který byl zveřejněn v říjnovém vydání Řepské 
sedm náctky.

Nestačí jim pokutové bloky?
Patřím k pravidelným čtenářům Řepské sedm-
náctky. V rozhovoru „Co řeší strážníci“ jsem se 
krom jiného nejdéle pozastavil nad odpovědí 
na poslední otázku a nad tím, že tato odpověď 
již zůstala bez další otázky na vysvětlenou, jak 
to bylo myšleno. Vedoucí našich strážníků na 
dotaz ohledně pokut za přestupky odpověděl 
„že jich bylo uděleno za letošek padesát“. Tak 
málo??? A dále – cituji: „že kdyby od rána 
přísně pokutovali všechny přestupky, že jim 
nebudou stačit pokutové bloky“. To snad ne, 
že by to byla otázka dostatku či nedostatku 
pokutových bloků... Mě by zajímalo, proč se 
ty pokuty přísně nevybírají. Kdyby se vybíraly, 
věřím, že tu ten pořádek jako třeba v Němec-
ku bude a že si lidé budou práce policistů brzo 
i více vážit.

Dan Vávra 

Domluva a pak pokuta!
Mělo by to fungovat takto:
1)  Strážník by měl  projít každý den svůj ra-

jon, aby stále kontroloval stav a byl viděn!
  Při zjištění přestupku nejdříve domluva. 

Normální člověk nebo firma ho respektuje.
2)  Opakovaný přestupek nebo drzost musí 

pokutovat vždy, nic jiného na lidi už potom 
neplatí!

Ing. Jiří Veselý

Údaj byl orientační
K otázce čtenáře měsíčníku Řepská sedmnáctka 
sděluji, že údaj o cca 50 uložených blokových 
pokutách byl pouze orientační a týkal se vý-
hradně okrsku číslo IV, nikoliv celého správního 
obvodu Praha 17, kde působíme. Výsledkem naší 
půlroční práce rozhodně není pouze uložení 50 
blokových pokut v hotovosti za veřejný pořádek 
okrsku číslo IV. 
Pro rámcovou představu je třeba také uvést, že 
většina zjištěných přestupků je řešena jiným 
zákonným způsobem (oznámením přestupku 
správnímu orgánu, uložením blokové pokuty 
na místě nezaplacené apod.). Konkrétní výši 
blokové pokuty za spáchání přestupku proti ve-
řejnému pořádku stanovuje zákon o přestupcích 
(maximální částka 1 000 Kč). Strážníci zařazeni 
k výkonu služby na okrskové služebně v Řepích 
však ukládají blokové pokuty za přestupky proti 
veřejnému pořádku zpravidla při horní hranici 
sazby, neboť toto jednání, stejně jako čtenář, 
považují za závažné.

Vladimír Bernát,
vedoucí služebny městské policie

Co řeší řepští strážníci

Trocha statistiky
 
Za období od 1. července do 18. říj-
na 2011 odhalili strážníci v Řepích 1 544 
přestupků a uložili za ně pokuty za cel-
kem 80 100 Kč. Některé z těchto přestup-
ků vyřešili domluvou. -red-

Zasloužila by si lepší místo. Málokterá městská 
část se může pochlubit tím, že má sochu od ta-
kového velikána, jako byl Břetislav Benda. Socha 
s názvem „Po lázni“ byla přemístěna na začátek 
ulice Bendova, sousedící s ulicí Bazovského. 
Nevím, jestli je to šťastné řešení, protože je pod 
stromy, kde ji obyvatelé Řep snadno přehlédnou. 
 Ing. Jitka Králíčková

Foto: Ing. Jitka Králíčková

Kolečko pomáhá
Svých problémů mají nad hlavu, přesto pomá-
hají jiným. Třikrát za sebou členové občanské-
ho sdružení Klub Kolečko občanů se zdravotním 
postižením a jejich přátel z bezbariérového 
domu ve Vondroušově ulici obdarovali děti 
nemocné cystickou fibrózou ve Fakultní ne-
mocnici Motol. Letos se rozhodli podpořit 
děti v Dětském domově v Praze 9-Dolních Po-
černicích. 
V sobotu 1. října dětem předali hračky, spo-
lečenské hry a knížky, které pro ně nakoupi-
li. S myšlenkou uspořádat sbírku přišla paní 
Dana Štěpánová: „Peníze jsme vybrali mezi 
sebou. Hraček jsme vezli haldu, museli jsme si 
vzít extra vozík. Setkání s dětmi bylo úžasné. 
Byly vděčné za každý dárek. Snad největším 
zážitkem ale pro děti bylo, že si mohly vyzkou-
šet jízdu na našem mechanickém vozíku.“ 
„Pro mne osobně bylo zajímavé setkání s dva-
náctiletým chlapcem Romanem, mimocho-
dem žákem Gymnázia Mensa. Překvapil mne 

zájmem o problémy zdravotně postižených 
i dotazem, jak jsme na tom finančně, “ uvedl 
Mgr. Oldřich Štěpán, předseda Klubu Kolečko.
Když se dárci loučili, děti se právě chystaly na 
houby. „Ale chyběly jim košíky! Tak už víme, 
co jim přivezeme příště,“ uvedla paní Štěpá-
nová.

-akraj-

Kdo pomůže Kolečku?
Členové Klubu Kolečko zajišťují osvěto-
vou a poradenskou činnost pro zdravotně 
postižené, pořádají pro ně poznávací zá-
jezdy, organizují návštěvy divadel. Tyto 
aktivity mohou uskutečňovat díky pod-
poře sponzorů. Mezi pravidelné podporo-
vatele patří Městská část Praha 17 – letos 
darovala klubu 5 000 Kč. Členové klubu 
velmi přivítají, pokud se okruh podporo-
vatelů rozšíří! 
Informace najdete na:
 www.antee.cz/klubkolecko.cz.

Řepská sedmnáctka na cestách: Náš zpravo-
daj vycestoval s paní Soňou Böhnelovou až do 
Bahrajnského království v Perském zálivu. 

Foto: Z archivu Evy Böhnelové
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Vzpomínáte na sněhovou kalamitu na přelomu 
loňského listopadu a prosince? Pro pracovníky 
řepského odboru životního prostředí a dopravy 
byla velkou zatěžkávací zkouškou, ale také ne-
ocenitelnou zkušeností.
„Na základě zkušeností z loňské nenadálé kala-
mity, kdy napadlo půl metru sněhu, už víme, že 
musíme v horních starých Řepích v oblasti Krol-
musovy ulice s odvozem sněhu začít včas. Jsou 
tam úzké ulice, sníh se tam nedá odhrnovat jako 
jinde v Řepích, ale musíme ho odvážet. Úklid 
bude probíhat podle koncepce, kterou jsme vlo-
ni vytvořili, mapa úklidu chodníků v MČ Praha 17 
je k náhledu na www.repy.cz. Věřím, že nás le-
tošní zima nezaskočí,“ vyjádřil se Rudolf Záruba, 
referent Odboru životního prostředí a dopravy 
MČ Praha 17. 

Kde pomáháme
Úklid parkovišť a parkovacích zálivů je v kompe-
tenci Technické správy komunikací, která však 
na jejich úklid vloni neměla prostředky. „My na 
to zase nemáme kapacitu. Vloni jsme začali uklí-
zet alespoň parkoviště, ale stálo nás to spoustu 
peněz navíc,“ řekl Rudolf Záruba. Pokud nám 
tedy auto na parkovišti během sněhové kalamity 
zapadne, nemůžeme čekat, že nám ho pracovní-
ci odboru přijdou vyprostit. I když vloni se prý 
v několika případech slitovali… 
„Budeme pomáhat s odstraňováním sněhu hlav-
ně na přechodech pro chodce, u kontejnerových 
stání a také u vyhražených stání pro invalidy, 
což také není naše povinnost. Upozorňuji, že 
v Řepích je 98 stání pro invalidy, musíme někde 
začít a postupovat systematicky – nemohou být 
odklizena všechna najednou,“ vysvětlil Rudolf 
Záruba.
Jestliže přes noc hustě sněží, začínají naše firmy 
s úklidem ve čtyři hodiny ráno. Firmy TSK a Praž-

ské služby se řídí vyhláškou Hl. m. Prahy. V Ře-
pích je celkem 78 kilometrů chodníků, může se 
tedy stát, že zrovna před naším domem v sedm 
ráno, když jdeme do práce, ještě uklizeno ne-
bude. „Chtěl bych požádat občany o pochopení. 
Snažíme se úklid sněhu zvládnout vždy do 8. ho-
diny ranní,“ sdělil Rudolf Záruba.

Kdo a kde uklízí sníh
•  Sídliště Řepy I – oblast zahrnující ulice Sku-

teckého, Laudova, Nevanova, Šímova: Chod-
níky i komunikace uklízí Technická správa ko-
munikací, která si najímá Pražské služby.  

•  Mrkvičkova ulice: Správa vojenského bytové-
ho fondu. 

•  Sídliště Řepy II – oblast zahrnující ulice Ma-
kovského, Šimonova, Bazovského, Španielova, 
Žufanova, Bendova, Jiránkova, Von droušova, 
Galandova: Úklid chodníků zajišťuje Městská 
část Praha 17 prostřednictvím firmy Otakar 
Chládek – sadovnický a zahradnický servis. 
Úklid komunikací zajišťuje Technická správa 
komunikací.

•  Staré Řepy – horní i dolní: úklid chodníků 
i komunikací zajišťuje Městská část Praha 17 
prostřednictvím firem Autodoprava Jarosla-
va Hájka a Otakar Chládek – sadovnický a za-
hradnický servis. 

Sůl jen výjimečně
Na základě úpravy vyhlášky o schůdnosti míst-
ních komunikací (č. 39/1997 Sb., hl. m. Prahy) 
bude letos možno ošetřovat ve výjimečných pří-
padech zasněžené nebo zledovatělé chodníky 
chemickými rozmrazovacími materiály a jejich 
směsmi. Smějí se však sypat pouze chodníky 
a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské 
sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděle-

Foto: -akraj-

Staré Řepy, ulice Selských baterií – takhle vyhlíželo místo vloni v prosin-
ci. Sníh musel být odvážen.

Foto: -akraj-

„V Řepích je celkem 78 kilometrů chodníků,“ 
říká Rudolf Záruba z odboru životního prostředí 
a dopravy.

Po loňské zimě už vědí, jak na to!

POZVÁNKA 
PRAŽSKÝ CYKLOKROS
SK handicapovaných cyklistů Praha, 
tým Nutrend Specialized Cycling 
a Bikrosclub Řepy 

vás zvou na závod

O pohár Městské části Praha 17 
Český pohár MASTERS v cyklokrosu

neděle 13. listopadu 2011 od 10 hodin 
areál Bikrosclubu Řepy, ulice U Boroviček 

Součástí závodu je i celodenní exhibiční závod BMX 
všech kategorií na nově zrekonstruované dráze 
světových parametrů!
Akce probíhá pod záštitou starostky Městské části 
Praha 17 Bc. Jitky Synkové.

ny od zelených ploch a pásů pro stromy tako-
vým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný 
roztok. V případě vzniku extrémních jevů, jako 
je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť 
a vytrvalý spad sněhu, tvořící na komunikacích 
sněhovou vrstvu nad 10 cm, je možné použít 
chemické rozmrazovací materiály a jejich směsi 
včetně směsí se zdrsňovacími materiály výjimeč-
ně i na výše zmíněných úsecích.
„Tuto možnost chceme využít opravdu jen v kri-
tických situacích po důkladném prozkoumání 
situace v terénu. Prioritou stále zůstává úklid 
pomocí mechanizace, lidské síly a posyp inert-
ním materiálem,“ sdělil Rudol Záruba z odboru 
životního prostředí a dopravy. 

-red-
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Oprava hřiště ve finále
Dotaz: V jaké fázi je oprava fotbalového hřiště při ulici Na Chobotě?

Rekonstrukce hřiště je ve finální fázi. Probíhá navážení a rozprostření ve-
getační vrstvy, poté bude provedeno zasetí. V konečné fázi bude provede-
no oplocení, instalace záchytných sítí, střídaček, zábradlí atd.
Jako na každé stavbě se určité problémy vyskytly, podařilo se je ale vyře-
šit. Určitou komplikací je, že se nepodařilo vybudovat studnu pro závlahu, 
a tak se bude muset závlaha provádět z vodovodní přípojky.
Kdy naši fotbalisté na trávník vyběhnou? Nechceme nic uspěchat. Před-
pokládáme, že bude hřiště slavnostně otevřeno v červnu 2012. Od nové 
sezóny 2012/2013, to znamená od srpna 2012, zde již budeme hrát. 

Milan Rosenbaum,
TJ Sokol Řepy

Foto: -akraj-

Důležité je věřit si!
Oddíl bojového umění Tiger team, který působí v Řepích, nemá 
o talenty nouzi. Trénuje tu i mistryně České republiky 2011 v kick-
boxu patnáctiletá Anna Rosenová. 

Anna Rosenová (15)
•  Věnuje se kickboxu a jiu-jitsu.
•  Mistryně České republiky 2011 v kickboxu (v kategorii semicontact)
•  Ráda jezdí na bruslích, hraje tenis a poslouchá hudbu. 
•  Má bratra Jakuba (17), který se také věnuje bojovým uměním.

Jak dlouho se věnuješ kickboxu?
Kickbox dělám jen rok. Zatím jsem před závodem 
hodně ve stresu, nejsem ještě „vyzávoděná“. 
Zvláště jsem nervózní, když vidím, že soupeř si 
vedl v předchozím zápase dobře, anebo že má 
lepší pásek. 

Jakého pásku jsi zatím dosáhla?
V kickboxu mám zelenej pásek, to je 4. kyu. Zápa-
sící dvojice jsou tvořeny podle hmotnosti a podle 
věku, nezáleží na barvě pásku. Stalo se mi před 
nedávnem, že jsem soupeřila s úplnou začáteč-
nicí, pro kterou to byly první závody – tak jsem ji 
nechala, aby taky trochu zabodovala. Nebo jsem 
nastoupila proti hnědému pásku a přeprala jsem 
ho. Důležité je věřit si před zápasem, jinak máte 
minimální šanci na výhru.
V jiu-jitsu mám už dva roky černý pásek – první 
dan. Je to pásek mistrovský. Znamená to, že už 
můžu vyučovat. Nejdříve jsem učila „malé tygří-
ky“, děti od 4 do 6 let. Teď už učím začátečníky 
a pokročilé – děti od 8 do 15 let. Jiu-jitsu se vě-
nuju osmým rokem. 

Co pro tebe zatím bylo nejtěžší se naučit?
Nejtěžší pro mne asi bylo získat fyzičku. Abych 
vydržela po celý zápas. V kickboxu trvá zápas 
dvakrát dvě minuty s půlminutovou pauzou. 
Těžké je samozřejmě zapamatovat si názvy všech 
technik v japonštině. Je jich strašně moc. Třeba 
jen kopů je asi dvacet druhů.

Jaký je rozdíl mezi kickboxem a jiu-jitsu?
V kickboxu se provádí úder, kdežto v jiu-jitsu se 
jen naznačuje. Pokud by ale člověk použil jiu-ji-
tsu v praxi v sebeobraně, pak samozřejmě úder 
provede. V jiu-jitsu při zápase vystupují vždy dvě 
dvojice, které mají sehranou nacvičenou sesta-
vu – různé páky, hody, kopy. Mají domluvené 
různé útoky, obrany. Sestavu předvedou a roz-
hodčí pak hodnotí, která dvojice byla lepší.

Jak jsi se k bojovému umění dostala?
Tenhle sport začal dělat můj o dva roky starší 
bratr. Já jsem zkoušela tenis a taky fotbal, ale 
nebavilo mě to. Bojové umění mě lákalo. Ale 
mně v té době bylo sedm a tehdy se ještě takhle 
malé děti bojovému umění nevěnovaly. Tak jsem 
si ještě dva roky počkala.

Prali jste se s bráchou, když jste byli malí?
Docela jo. Teď už ne. Když jsme byli malí, tak 
jsem ho někdy i přeprala. Ale teď už si na něj ne-
troufnu, už má taky první dan.

Nebojí se o tebe rodiče? Že se zraníš? 
Rodiče jsou rádi, líbí se jim to. Jsou rádi, že se 
nepoflakuju po ulicích a sportuju. Dříve se o mě 
báli, ale teď je to v pohodě. Zatím jsem se zranila 
jen jednou – při závodu, při páce, došlo k nata-
žení vazu na noze.

Co říkají tvému koníčku spolužáci?
Spolužáci? Ti se mne bojej! Třeba na mě něco 
zkoušej, ale já se postavím a oni hned zdrhaj.

Co bys chtěla studovat po základní škole?
Chtěla bych studovat na nějaké sportovní škole 
a pak se sportu věnovat profesionálně. Třeba 
jako trenérka.

Ti, kdo se věnují bojovým uměním, vyznávají 
určitá pravidla, etiketu. Nejde jen o sportovní 
výkon. Můžeš nějaká zmínit?
Pro mne je to zatím spíš jen sport. Etiketu při 
tréninku samozřejmě dodržujeme. Je to něco 
jako školní řád. Například při vstupu na tatami 
se musíme uklonit, na mistra při tréninku nepo-
křikujeme. Nebo trenéra (instruktora) oslovuje-
me „sensei“.

Jaký máš sportovní cíl? 
Chtěla bych se dostat na mistrovství světa. Mu-
sím hodně trénovat, získávat hodně zkušeností 
na závodech. Taky bych chtěla navštívit Japon-
sko. To mne hodně láká.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Foto: Z archivu Anny Rosenové

Foto: Z archivu Anny Rosenové
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Na snímku vítězové spolu s organizátorem, ředitelkou školy Mgr. Zuzanou 
Martinovskou a starostkou Městské části Praha 17.

Foto: - akraj-

Dar od Tomáše Slavaty převzali nadějní atleti v obřadní síni radnice. Zleva: 
Michal Purš, Tomáš Slavata, starostka Bc. Jitka Synková a Martin Vítek.

Foto: - akraj-

Atletické naděje
Ve středu 21. září proběhly ve sportovním areálu při ZŠ Jana Wericha závě-
rečné závody soutěže Dětská atletická liga Řepy 2011. 
Hlavní pořadatel triatlonista Tomáš Slavata může být spokojen. Jeho sna-
ha se neminula cíle - každého závodu se zúčastnilo přes šedesát dětí a ně-
které z nich se zdají být opravdovými atletickými nadějemi, jako například 
malý Eda Vladař, jenž bezkonkurenčně ovládl svou kategorii. „Nešlo jen 
o výkony, děti měly možnost vyzkoušet si závodit pod vedením zkušených 
sportovců a s využitím moderní techniky. Jsem rád, že dětí přišlo tolik, 
že soutěžily v duchu fair play a doufám, že je chuť sportovat neopustí,“ 
vyjád řil se Tomáš Slavata a zároveň přislíbil, že nejde o soutěž poslední. 

Na závěr účastníky závodů čekalo překvapení: dva z nich, Martin Vítek 
a Michal Purš, získali od Tomáše Slavaty darem horské kolo značky Author. 
Velkou radost měli oba – devítiletý Michal, žák 3. C ZŠ Jana Wericha, člen 
řepského atletického oddílu, i 12letý Martin, který navštěvuje 7. B. ZŠ gen-
por. Fr. Peřiny, věnuje se florbalu, a přesto, že na atletické závody zavítal 
víceméně náhodou, stal se absolutním vítězem ve své kategorii. 
Slavnostní předání kol za účasti starostky Bc. Jitky Synkové proběhlo 
12. října v obřadní síni radnice. -akraj-

Kdy na trénink
Malí atleti se scházejí k tréninku v tělocvičně při ZŠ Jana Wericha ve 
Španielově ulici od pondělí do čtvrtka, vždy od 15.30 hodin. Další in-
formace podá Tomáš Slavata na tel. 725 112 558.

Povídání při kávě a štrúdlu
Když jsem psal v dubnu 2010 o setkání se seniory z Klubu aktivního stáří 
ve starých Řepích, kde jsme si povídali o Řepské sedmnáctce, končil jsem 
slovy: Doufám, že se mohu těšit na shledanou zase někdy příště…
Rok se sešel s rokem a 26. září jsme opět seděli v bývalém řepském kul-
turním domě. Doprovodila mne, jako posledně, šéfredaktorka Jaroslava 
Šímová a tentokrát také předseda redakční rady Pavel Maxa. Přijetí bylo 
milé, takřka domácké. Podávala se káva a výborný domácí štrúdl.
Dozvěděli jsme se, že naši senioři časopis rádi a pilně čtou – nejen člán-
ky z historie Řep, ale zajímá je i kulturní rubrika, dění na našich školách 
a zprávy z radnice. Mě osobně potěšilo, že si rubriku Tip na výlet rádi pře-

čtou i ti, kteří již na túry ze zdravotních důvodů vyrazit nemohou. Mluvilo 
se o Břevnovské radiále, o potřebnosti midibusové linky č. 264, která spojí 
vilovou zástavbu se sídlištěm. Senioři si posteskli, že mají daleko na náku-
py a za službami, které jsou soustředěny na sídlišti. Tenhle problém je tíží 
zejména v zimním období.
Sice nás přítomné dámy a pánové ujistili, že jim ve zpravodaji nic nechybí, 
přesto jsme využili příležitosti a požádali je o anonymní vyplnění dotaz-
níků, abychom zjistili, co jim v časopise schází. Jsem docela zvědavý, co 
se dozvíme.
Jako posledně i tentokrát ta milá hodinka utekla jako voda. Snad mohu za 
nás tři říci, že jsme odcházeli s pocitem, že naše práce má smysl.

Jan Bösser, člen redakční rady

Před nějakým časem obdržela MČ Praha 17 podnět občana ze Španielovy 
ulice k vybudování protihlukové stěny na Slánské ulici, a to v úseku od 
proskleného polotunelu ke křižovatce s ulicemi Čistovická a Žalanského. 
Dopravní komise MČ Praha 17 podnět postoupila Magistrátu hl. m. Prahy.

V komisi pro životní prostředí jsme se touto otázkou také zabývali. Kon-
statovali jsme, že v požadovaném úseku je, vzhledem k plánované výstav-
bě Břevnovské radiály, stavební uzávěra. Ulice Slánská je komunikace 
I. třídy a spadá do kompetence Magistrátu hl. m. Prahy. Investice by se 
pohybovala v řádech desítek milionů korun, bylo by třeba postavit stěnu 
z obou stran komunikace, dostavět chodníky pro pěší. To vše by se za pár 
let, vzhledem k plánované stavbě celopražského významu – Břevnovské 
radiály, rušilo. Vzhledem k tomu komise doporučila řešit tuto otázku až 
s realizací zmíněné komunikace.
Život v metropoli má plno výhod (dostupnost zdravotní péče, pracovní 
příležitosti atd.), ale i nevýhody. Jednou z nich je hluk a zplodiny ze sil-
niční dopravy. Proto přání občana ze Španielovy ulice chápu. Myslím si ale, 
že bychom měli problém, vyplývající z dopravy na Slánské ulici, skutečně 
řešit spolu s výstavbou radiály. Otázkou je, zda by v tomto úseku místo 
nevzhledné stěny nebylo přijatelnější vysadit zeleň.

Jan Bösser, 
člen komise pro životní prostředí

V komis
statova
bě Břev
I. třídy 
pohybo
z obou s

Další protihluková stěna?

Foto: -akraj-
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Co, kdy, kde
●  Varhanní koncert Aleše Noska se uskuteční 

v neděli 6. listopadu od 19 hodin v kostele 
Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře (ul. Karlo-
varská). Od 14.30 do 17 hodin lze navštívit 
s průvodcem zdejší klášterní ambity.

●  Vycházka s názvem Rynky Nového Města 
se koná v neděli 27. listopadu. S průvodcem 
Pražské informační služby můžete objevovat 
zajímavosti Senovážného a Petrského náměs-
tí i náměstí Republiky. Začátek akce ve 14 ho-
din u Tančící kašny na Senovážném náměstí 
v Praze 1. Cena 100/70 Kč.

●  Každé pondělí v listopadu v rámci tzv. Happy 
Mondays mají vstup do Zoologické zahrady 
v Troji za korunu maminky s kočárky či dět-
mi v krosnách, šátcích apod. (Informace na: 
www.zoopraha.cz).

●  Pravidelné sobotní večerní exkurze v době, 
kdy přistává Boeing 777 (v 17.00 a 17.30 ho-
din), se konaly během října na Letišti Praha-
-Ruzyně. Exkurze budou probíhat také 5. 
a 19. listopadu! Info: www.prg.aero/cs/
sluzby-cestujicim/exkurze-letiste-praha/
10.2011/.

 -red-

Dejte nám vědět!
Víte o nějaké zajímavé kulturní nebo sportovní 
akci, které se budou konat v naší městské části 
anebo blízkém okolí? Pozvěte na ně naše čtená-
ře! Kontakt na redakci Řepské sedmnáctky: re-
dakce@repy.mepnet.cz, telefon: 234 683 544, 
720 524 688.
Uzávěrka je vždy 10. dne předcházejícího měsí-
ce, například 10. listopadu pro prosincové vydá-
ní, „pidiinformaci“ můžete zaslat i o nějaký ten 
den později. 

-red-

Pozvání k vánočnímu stromuPozvání k vánočnímu stromu
Ve čtvrtek 1. prosince v 17 hodin se v Řepích opět rozzáří „náš“ 
vánoční strom. Také letos tuto slavnostní chvíli doprovodí svým 
vystoupením pěvecký sbor žáků Základní školy genpor. Frant. 
Peřiny, děti z Mateřské školy Socháňova a pěvecký sbor žáků 
Základní umělecké školy Blatiny
Přijměte srdečné pozvání vedení radnice Městské části 
Praha 17 a přijďte si užít hezkou předvánoční chví-
li. Strom bude jako každoročně umístěn v blízkosti 
zastávky Slánská při ulici Makovského (nedaleko 
knihovny).

Ve čtvrtek 1. prosince na viděnou!
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U Boroviček 1, Řepy • tel.: 235 323 333

DDM na Bílé Hoře
Podrobné informace 
o všech programech 
najdete na www.ddmp6.cz.

Z listopadového programu:
5. 11. Sobotník: Klubové odpoledne pro mlá-
dež od 12 let. Nintendo Wii, kulečník, šipky, 
PC, hry, internet, muzika... Od 14 do 18 ho-
din, klub Šestka. Vstup volný.
11. 11. Korálkování: Klubová výtvarná  dílna. 
Pro návštěvníky klubu do 18 let, vstup 30 Kč. 
Od 15.30 do 17.30 hodin, Klub Šestka.
13. 11. Hliněná neděle: Než přijde ta stříbr-
ná a zlatá, přijďte tvořit keramiku. Cena za 
dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 150 Kč pro 
studenty do 26 let a 200 Kč pro dospělé. Při-
hlášky předem na tel. 235 323 333 nebo na 
e-mail gabriela.lasikova@ddmp6.cz. Od 10 
do 12 a od 12 do 14 hodin, DDM.
17. 11. Turnaj Mario Kart Wii: Pro mládež od 
12 let, registrace od 14 do 14.30 hodin, zdar-
ma. Od 14 do 18 hodin, klub Šestka.
26. 11. Divadlo v DDM: Pejsek a kočička jdou 
do divadla - představení souboru Romaneto. 
Pro děti od 3 do 100 let. Vstupné děti 10 Kč, 
dospělí 40 Kč. Od 15 hodin, sál DDM.
26. 11. Advent v DDM – I. dílna: Výroba 
svíček z včelího vosku a parafínu, přání z pa-
píru. Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti 
a 150 Kč pro dospělé. Od 10 do 12  a od 12.30 
do 14.30 hodin, DDM.
27. 11.  Advent v DDM – II. dílna: Adventní 
věnce. Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 
100 Kč pro studenty do 26 let a 200 Kč pro do-
spělé. Přihlášky předem na tel. 235 323 333. 
27. 11. Hliněná neděle: viz info 13. 11.
Připravujeme:
3. 12. Ďábelská sobota: Pro čertice, čerty, 
ďábly a ďáblice – keramická dílna, turnaje 
v šipkách a stolním tenisu, žonglování, sumo 
zápasy. Vše vyvrcholí fire show v podání na-
šich žonglérů. Od 10 do 18 hodin, DDM.

Mgr. Jana Němcová

Socháňova 1221, Řepy • tel.: 235 311 791

Klub 17
Klub 17 v Socháňově ulici je pro děti i mlá-
dež otevřen v úterý, středu a pátek odpoled-
ne. Vstup zdarma!
Z listopadového programu: 
8. 11. – Interaktivní hry, 9. 11. – Malování 
slaného těsta, 11. 11. – Korále z podzim-
ního materiálu, 15. 11. – Výroba taštiček 
přes rameno, 16. 11. – Modelujeme z drát-
ků a korálků, 17. 11. – Zvířátka z kaštanů, 
22. 11. – Malujeme zimní motivy na sklo, 
23. 11. – Keramická dílna (betlémské posta-
vy), 25. 11. – X faktor, karaoke, 29. 11. – Mi-
kuláš z papíru, 30. 11. – Keramika. -red-

ZŠ Jana Wericha, Městská část Praha 17
a občanské sdružení REHATOM

srdečně zvou děti, rodiče i prarodiče na jubilejní turnaj

v Czech Bumbác Ballu
Čtvrtek 10. 11. 2011 od 15 hodin

Tělocvična ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha 17-Řepy

Potvrďte, prosíme, svoji účast do 7. 11. 2011 na adresu: Zita.Kvetova@centrum.cz

Kategorie – čtyřčlenná družstva: 
A – rodinné týmy (od 16 hodin), 
B – libovolné složení (od 15 hodin)

S sebou: pohodlné sportovní oblečení, 
obuv do tělocvičny. V úvodu turnaje 
seznámení s pravidly a hrou.

Ragby umějí: Výsledky prvního turnaje Školní 
ligy ragby 2011–2012, které uspořádalo 6. listo-
padu občanské sdružení RC Tatra Smíchov, jasně 
ukazují, že žáci ZŠ Jana Wericha tenhle sport hra-
jí rádi a dobře! V kategorii „mini“ a „benjamin“ 
obsadili 2. místo a v kategorii „junior“ dokonce 
zvítězili. Blahopřejeme! -red-

Foto: Za archivu RC Tatra Smíchov

Úterý 27. září, den babího léta, byl jako stvořený 
pro pořadatele ZŠ Laudova k uspořádání Atletic-
kého čtyřboje řepských škol.
Tradiční akce přivedla na hřiště naší školy druž-
stva závodníků v běhu, skoku a hodu loňských 
1. až 5. tříd všech řepských základních škol 
včetně Japonské školy. Vložený závod řepských 
mateřských škol v běhu na jedno kolo vystřídal 
letos běžecký závod nových prvňáčků, kteří si 
vynahradili odloženou soutěž z června. 
Závodníky vedla touha zvítězit k hodnotným vý-
konům oceněným medailí. Každé umístění, kaž-
dý bod hrál roli v celkovém hodnocení družstev 
a škol. A jak to letos dopadlo: 1. místo – ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny, 2. místo – Japonská škola, 3. mís-
to – ZŠ Jana Wericha, 4. místo – ZŠ Laudova.
V lednu dojde ke sloučení ZŠ Laudova se ZŠ gen-
por. Fr. Peřiny, doufejme, že dlouholetá tradice 
tohoto závodu zůstane pro žáky řepských škol 
zachována.

Mgr. Jana Štěpanovská,
ZŠ Laudova

Foto: Z archivu ZŠ Laudova

Ceny vítězům předala ředitelka školy Mgr. Jarmila 
Pavlišová a místostarosta Martin Marek.

Atletický čtyřboj řepských škol

Eko Bio Rodina
Třídíte ve vaší rodině odpad? Kupujete bio 
výrobky? Vědí vaše děti, co to je „bio“? Va-
říte zdravě? Chodíte do přírody a povídáte 
si o její ochraně? Pak právě vám je určena 
soutěž „Eko Bio Rodina“, kterou pořádá 
Ministerstvo zemědělství ČR a jež trvá do 
15. 11. 2011.

Napište příběh vaší rodiny o tom, jaký je 
váš vztah k ekologii, pošlete fotky, nebo 
nakreslete komiks, namalujte obraz, ane-
bo natočte video.
Pravidla soutěže včetně dalších informací: 
www.ekobiorodina.cz. -red-
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Přibyly už lavičky?
Dotaz: Nenašel jsem v Řepské sedmnáctce informaci o nových lavičkách. 
Že bych ji přehlédl?

Autorem akce „Chcete více laviček?“ je místostarosta Mgr. Bořek Černov-
ský. Na základě jeho výzvy, kterou jsme zveřejnili v Řepské sedmnáctce 
vloni v létě, jste vyjadřovali svá přání ohledně rozmístění laviček v naší 
městské části. K tématu jsme se postupně vraceli, například letos v květ-
nu. Situace se však zkomplikovala – občané sice navrhli, kde chtějí nové 
lavičky, ale zároveň hodně obyvatelů Řep vyslovilo názor, kde si přejí la-
vičky odstranit. 
Zde jsou vyjádření místostarosty Mgr. Bořka Černovského a vedoucího od-
boru životního prostředí a dopravy RNDr. Milana Svítka:

Vyjádření místostarosty
Od začátku svého působení na radnici – již v předchozím volebním obdo-
bí, kdy byla péče o životní prostředí v mé kompetenci - jsem cítil potřebu 
sjednotit vzhled laviček v naší městské části a jinak je rozmístit. Můj návrh 
projednala rada městské části v říjnu 2008 a uložila odboru životního pro-
středí a dopravy vypracovat projekt na sjednocení konstrukčního řešení 
laviček a nové rozmístění laviček mimo plochy řešené Koncepcí pro rege-
neraci hřišť a zeleně. Bohužel tento úkol uložený usnesením rady zůstal 
nesplněn a byl to i jeden z důvodů pro pozdější změnu v osobě vedoucího 
OŽPD. Na tuto aktivitu z roku 2008 navazovala již výše zmíněná anketa, 
zveřejněná v červenci roku 2010, kterou jsem osobně vyhodnotil a připo-
mínky občanů zpracoval do orientačních zásad, které byly součástí mate-
riálu projednávaného radou naší městské části. Rada v březnu tohoto roku 
projednala zmíněné zásady a opakovaně uložila OŽPD připravit aktuální 
koncepci rozmístění laviček a do této koncepce zapracovat shromážděné 
připomínky občanů. Termín odevzdání koncepce byl stanoven na 30. červ-
na 2011. Dotčený odbor ale v červnu požádal radu o prodloužení termínu, 
aby mohl koncepci laviček začlenit do právě zpracovávaného projektu re-
vitalizace zeleně a veřejných prostor. Vzhledem k tomu, že oba dva pro-
jekty spolu souvisí a navzájem se doplňují, rada souhlasila s prodloužením 
termínu. 

Mgr. Bořek Černovský

Vyjádření vedoucího odboru
V současné době  je již zpracován  materiál  koncepce laviček, který  analy-
zuje stav a navrhuje umístění nových nebo odstranění či výměnu nevyho-
vujících laviček. Materiál nyní prochází  interním připomínkováním a dis-
kusí. Výsledná koncepce bude vycházet a respektovat současné umístění 
obchodních center, škol, školek, zdravotních zařízení, kulturních a veřej-
ných institucí a také restaurací. Konkrétní umístění lavičky bude  odpoví-

Foto: -akraj-

dat její funkci. Půjde buď o tzv. odpočinkovou (tranzitní), shromažďovací  
nebo komunikační funkci. V některých případech však může jít o souběh 
více užitných funkcí.
–  Odpočinkové lavičky budou situovány v místech s vysokou frekvencí po-

hybu osob mezi jednotlivými stavbami občanské vybavenosti. Optimální 
vzdálenost mezi lavičkami je cca 60 až 100 metrů, záleží však na  daných 
podmínkách lokality a možnostech umístění. 

–  Lavičky s funkcí shromažďovací budou navrhovány  především s cílem 
vylepšení parkových úprav, klidových zón a hřišť. 

–  Lavičky s funkcí komunikační by měly být umístěny naproti sobě a slou-
žit pro lepší komunikaci mezi občany. 

V současné době se v Řepích nachází více než 400 laviček, minimálně 
pěti typů. Některé lavičky jsou již v nepoužitelném stavu. Většina z nich 
je tzv. starší výroby a materiál v takovém stavu, že je vhodné lavičku ra-
ději vyměnit, než nákladně opravovat. V rámci koncepce bude také na-
vržen harmonogram výměny, odstranění a instalace nových laviček tak, 
aby v prvé fázi byly  vyměněny, respektive opraveny ty, které dělají ostudu 
městské části.
Na základě podnětů a výsledků ankety je však zřejmé, že názory na 
umístění laviček jsou a budou velmi různorodé. Někdo  by rád lavičku 
v blízkosti svého domu, někomu jinému však tato lavička vadí. Rozhod-
nout v této věci proto není tak jednoduché. Nelze vyhovět všem vašim 
požadavkům. Výsledná koncepce musí být jistým kompromisním řešení 
s možností reagovat na nově vzniklé  skutečnosti. 
Předpokládáme, že nové lavičky by měly být instalovány v prvních jar-
ních dnech roku 2012.

RNDr. Milan Svítek,
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Před třemi čtyřmi roky pejskaře v Řepích se sáč-
kem v ruce viděti, to byla pomalu rarita. Sou-
časnost je o poznání lepší. Exkrementy po svých 
pejscích sbírají děti i dospělí, uklízejí i ti, kteří 
je před nedávnem bez ostychu nechávali ležet, 
mnozí i ve večerních hodinách a na odlehlých 
místech. 
Situace ještě není ideální. Vypadá to však, že 
většina přichází k rozumu a menšina se bude 
muset začít stydět.  -red-

Kdo nesbírá, 
je „out“!

Foto: -akraj- Foto: -akraj-
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Uličník • Uličník • Uličník • Uličník
Socháňova
Socháňovu ulici nalezneme na sídlišti mezi uli-
cemi Makovského a Vondroušova. Stojí tu ZŠ 
gen por. Fr. Peřiny, sídlí tady nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež Klub 17 a také Kulturní 
středisko Průhon.
Ulice byla pojmenována v roce 1979 po sloven-
ském výtvarníkovi, etnografu, fotografovi a pře-
devším vlastenci. Již za dob studií na gymnáziu 
učil mladý Pavol Socháň (1862–1941) v době, 

Řepská zákoutí

Sluneční hodiny 
Při procházce po starých Řepích jsem obje-
vil v Opukové ulici krásné sluneční hodiny. 
Od majitele domku jsem se dozvěděl, jaká je 
to věda při instalaci hodiny správně orien-
tovat. Jestliže uprostřed dne, kdy si popr-
vé podle stínu ručičky zaznamenáváte celé 
hodiny, přestane svítit slunce, musíte celý 
proces opakovat – až se vám poštěstí, že je 
slunečno celý den.

Text a foto: Jan Bösser

Starý a nový hřbitov
Původní a dnes již neexistující hřbitov byl sou-
částí kostela sv. Martina. Ve druhé polovině 19. 
století bylo pohřebiště zrušeno a ostatky pře-
místěny na nově zřízený hřbitov do ulice Žalan-
ského. Zajímavý nález zde byl učiněn v roce 1968 
během výstavby kanalizace, kdy tady byly odkry-
ty hromadné hroby. Jedna z pravděpodobných 
a samozřejmě nepotvrzených domněnek o jejich 
původu je přikládána bitvě na Bílé hoře. Mnoho 
padlých bylo zřejmě pohřbeno v nejbližším oko-
lí, tedy v Řepích a Liboci.

Hlavní hřbitov v Žalanského ulici vznikl v roce 
1837. V roce 1928 a poté v r. 1957 se postupně 
rozšiřoval směrem k místnímu úřadu. Zmíněné 
místo dodnes často slouží také k pohřbívání 
mnoha zličínských obyvatel. 
Nalezneme zde dva „vojenské hroby z posledních 
dnů 2. světové války“. Kromě neznámých vojínů, 
kteří padli v květnových dnech při osvobozování 
Řep, jsou zde uloženy ostatky Vlasovových vo-
jáků s jejich velitelem, jenž v těchto pohnutých 
dnech vstoupil do obce jako první. Také se zde 
nachází hrobka majitelů továrny JASO se sochou 

Na hlavním hřbitově v Žalanského ul. se nachází hrobka majitelů továrny JASO.

Foto : z archivu Jaroslava Hájka

Řádový hřbitov sester boromejek bude otevřen první listopadový týden!

Foto: Jan Bösser

kdy byla výuka slovenského jazyka zakázána, 
své spolužáky v soukromém kroužku mateřský 
jazyk a literaturu. Za to byl ze školy vyloučen. Ve 
studiu pokračoval v roce 1879 v Lučenci, kde za-
ložil tajný vlastenecký kroužek a vydával ručně 
psaný časopis Žiara. Tím si opět vysloužil vylou-
čení a tentokrát zákaz platil pro všechny školy 
v Uhersku. Odešel tedy do Čech, kde vystudoval 
Akademii výtvarných umění a Filozofickou fakul-
tu na Karlově univerzitě. Ve studiích pokračoval 
v Mnichově, po návratu do Prahy se vyučil ještě 
fotografem.
V roce 1891 se vrátil na rodné Slovensko. V Mar-
tině provozoval fotografický ateliér a byl tajem-
níkem Museálnej slovenskej společnosti. Věno-
val se ochotnickému divadlu, pro které psal hry 
a režíroval. Po vypuknutí 1. světové války byl nu-
cen uprchnout do USA, protože byl na něj jako na 
„protimaďarského buřiče“ vydán zatykač. Vrátil 
se až po vzniku ČSR. Stal se redaktorem deníku 
Slovenský svet a posléze novin Národný deník. 
Pavol Socháň byl prvním slovenským hlasatelem 
Radiožurnálu. Text a foto: Jan Bösser

Kam zavítat o Dušičkách 
V souvislosti s listopadovým svátkem „Památka zesnulých“ si tentokrát připomeneme 
místa posledního odpočinku v Řepích.

Jenky Studničkové (o věhlasné továrně na zámky 
jsme se zmínili v květnové Řepské sedmnáctce).

Řádový hřbitov
V sousedství hlavního hřbitova v ulici Žalanské-
ho se nachází řádový hřbitov sester sv. Karla 
Boromejského, jeho součástí je také kaplička. 
Byl zřízen v roce 1884 a je místem posledního 
odpočinku pro Kongregaci milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského od prvopočátku jejich 
působení v Řepích a v pražské nemocnici pod Pe-
třínem. Nachází se zde také hrob Velebné matky 
Antoinetty Chotkové (hraběnky Chotkové). 
Hřbitov bývá zpřístupněn veřejnosti první listo-
padový týden „o Dušičkách“.

Čerpáno z Knihy o Řepích
autorů Jiřího Svobody a Jaroslava Hájka
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Křižák pruhovaný
Až dvoucentimetrová samička tohoto dru-
hu pavouka je nápadně příčně pruhovaná, 
drobnější sameček je jen nevýrazně světle 
zbarvený, bez charakteristického žlutočer-
ného zadečku. Buduje velké okrouhlé sítě 
mezi vegetací, asi 30 cm nad zemí, s velkým 
bílým terčem z hustého pletiva a s bílým, 
svislým a klikatým stabilimentem. 
Zajímavostí je skutečnost, že do 90. let 
minulého století byl rozšířen jen na jižní 
Moravě, až v roce 1991 byl potvrzen i ve 
středních Čechách. V poslední době se ale 
stává běžným v otevřené krajině, především 
na loukách, a to jak suchých, tak i pod-
máčených. Světle hnědé hruškovité kokony 
s vajíčky zavěšuje samička v pozdním létě na 
vegetaci těsně nad zemí. Vyvíjející se nymfy 
v kokonu přezimují a dokončují svůj vývoj až 
v roce následujícím. 
Poznáte místo v Řepích, kde si samička na 
obrázku postavila svou síť?

Text: Jan Farkač

Unikátní rituál
Kdo se někdy zúčastnil Svatomartinského prů-
vodu, ví, jaký ho provází unikátní rituál. Orloj 
živých světců v okénku věže kostela sv. Martina 
je na programu i letošního 11. listopadu. „Pů-
vodně jsme začínali se stínohrou ve vratech při 
vchodu do kostela,“ zavzpomínal Mgr. David 
Žofák, pastorační asistent a organizátor živého 
orloje. „Pak mne napadlo, že bychom mohli vy-
užít velké okenice ve věži kostela a v nich před-
stavit několik křesťanských osobností, které žily 
mimořádným způsobem. A tak vznikl živý orloj. 
Každým rokem vybereme tři postavy, jak z Čech, 
tak ze zahraničí, a spolu s nimi se ve věži vždy 
ukáže samozřejmě i sv. Martin. Vzhledem k výšce 
okenic (12 m nad zemí) pak světce představují 
mladí lidé, kteří mají patřičnou dávku odvahy...“ 
vysvětlil Mgr. Žofák. Koho uvidíme letos, však 
neprozradil. 
Nenechte si tradiční podívanou ujít! Akce se 
koná v pátek 11. listopadu, průvod se sv. Mar-
tinem vychází od Domova sv. Karla Boromej-
ského po 17. hodině.

-akraj-

Užitečné drobnosti 
Již poněkolikáté byla součástí řepského Babí-
ho léta charitativní akce na podporu Domova 
sv. Karla Boromejského. Kdo si nakoupil drob-
nost na stánku Domova, získal lístek do tom-
boly a možnost vyhrát zajímavou cenu, zároveň 
však – a věřme, že to bylo hlavním podnětem 
k nákupu – podpořil toto nestátní sociální zaří-
zení, které pečuje o nemocné seniory.
„Letos jsme na Babím létě utržili 6 870 Kč,“ vy-
jádřila se Ing. Monika Straková a dodala: „touto 

Foto: Lucie Brejšková

Bude poutní místo obnoveno?
Je jich pět. Čtyři Češky a jedna Němka. Před čtyřmi lety založily v poutním areálu při kostele Pan-
ny Marie Vítězné na Bílé Hoře klášter sester benediktinek. Díky jejich snaze začíná kdysi oblíbené 
poutní místo pomalu ožívat.

„Komplex patří Břevnovskému klášteru, kte-
rý nám ho poskytl k užívání,“ vysvětluje jedna 
z benediktinek, sestra Petra, a dodává: „přišly 
jsme z Německa, z Mnichova. Vyslala nás tamější 
komunita Venio, což je naše domovská komunita 
v Bavorsku, ke které stále patříme. Je zajímavé, 
že toto místo kdysi postavili také Češi společně 
s Němci-Bavory. Chtěly bychom zpřístupnit toto 
krásné místo veřejnosti.“ 
Na první pohled je patrné, že kdysi nádherný 
barokní areál, jehož současná podoba pochází 
z roku 1714, chátrá. Omítka opadává a desítky 

historií, v pozitivním i negativním smyslu. Chtě-
ly jsme ho navrátit původnímu účelu, aby v něm 
bylo možné ubytovávat hosty a pořádat různé 
akce. Možná už v zimě v něm přivítáme první ná-
vštěvníky,“ těší se sestra Petra. 
Pro benediktinky je typické, že žijí celý život na 
jednom místě. „Když sestra vstoupí do kláštera, 
tak ví, že na tom místě pravděpodobně prožije 
celý život. To člověku dává sílu, energii a moti-
vaci k tomu, aby místo nějak zušlechťoval,“ říká 
sestra Petra a pokračuje: „začaly jsme pořádat 
varhanní koncerty. V kostele jsou opravené var-

hany, které jsou tak 
trochu kuriózní, sklá-
dají se ze dvou stro-
jů a velmi zajímavě 
znějí. Pořádáme také 
přednášky s různou, 
nejen náboženskou, 
tematikou. Jejich pro-
gram uveřejňujeme na 
nástěnce před koste-
lem nebo na našich 
webových stránkách 
www.benediktinky.
cz,“ vypočítává sestra 
Petra. 
Stojí za zmínku, že 
všechny místní bene-
diktinky mají civilní 
povolání (mají mezi 
sebou například sta-
vební projektantku, 
knihovnici a psycho-
ložku) a vedle snahy 
o zvelebení areálu 

chodí denně do zaměstnání.
Celková oprava klášterního komplexu by měla 
stát kolem 30 milionů korun. Členové míst-
ního farního společenství mezi sebou vybrali 
400 000 Kč, takže v současné době už probíhá 
přípravný projekt. Benediktinky by chtěly požá-
dat o finanční podporu z Norských fondů, pod-
mínkou je však získání 15 % základní částky na 
opravu, tedy 4 milionů korun. Doufejme, že se 
jim to podaří!  Jaroslava Šímová

fresek v ambitech čekají na zkušeného restau-
rátora. Přesto na návštěvníka okamžitě dýchne 
jedinečnost tohoto místa. S přispěním Břevnov-
ského kláštera se zatím benediktinkám podařilo 
opravit bývalou faru a postavit nízkou novostav-
bu v zahradě za farou. „Máme velikou radost, že 
se nám podařilo zrekonstruovat bývalý poutní 
dům, který byl postupně pekárnou, školou, 
poštou, sídlem Luftwaffe, bylo zde také odpo-
slouchávací zařízení StB. Je to objekt s bohatou 

Foto: -akraj-

Klášterní komplex na Bílé Hoře si zaslouží opravu, to uznává i senátor 
Ing. Petr Bratský (vlevo). S plány na obnovu poutního místa ho seznámil 
Ing. arch. Michal Ibl spolu se sestrou Petrou. Snímky areálu najdete na 
www.repy.cz – v sekci Fotogalerie.

částkou jsme přispěli do veřejné sbírky vyhláše-
né na podporu činnosti Domova. Jejím účelem 
je získávání finančních prostředků k zajištění 
činnosti a provozu zařízení.

Z novodobé historie Domova
Domov byl založen 1. 9. 1996. Byla zde započata 
služba, která v návaznosti na historii poskytuje 
práci a vzdělávání ženám ve výkonu trestu. Hlav-
ní náplní je však péče o nemocné seniory, do 
které se odsouzené ženy také zapojují.
 -red-
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*  Sólový zpěv (populár nebo klasika) – pro děti od 2. třídy a dospělé 
*  Klavír, keyboard, zobcová flétna, klarinet, saxofon, housle, kytara – 

pro děti od 1. tř. a dospělé
*  Kytara akustická i elektrická, klavír – hudební speciály pro pokročilé  

(styly blues, jazz, rock, pop, improvizace, harmonie v hudební praxi, skla-
debné postupy v písňové formě)

*  Hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let
*  Keramika – pro děti od 1. třídy a dospělé
*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let
*  Šikulky – výtvarná výchova pro nejmenší a jejich rodiče – pro děti od 2 let
*  Ťapka – turistický oddíl pro děti od 5 do 7 let
*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední program pro děti od 2 let 
*  Angličtina, němčina, ruština (různé stupně pokročilosti) – pro dospělé
*  Počítače a internet – pro dospělé – i pro úplné začátečníky a pro seniory
*  Jóga – pro děti od 1. třídy a pro dospělé – různé stupně pokročilosti 
*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé
*  Cvičení pro děti – 4 až 7 let
*  Aerobik a gymnastika pro dívky – 7 až 15 let
*  Cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti od 2 let, skupinová výuka 1 hod. 

1x týdně
*  Cvičení po ženy (bossu, aerobik, step–aerobik, kalanetika, zumba) 
*  Akrobatický rock’n’roll – přípravka pro děti 6 až 12 let
*  Piškotky – tanec a balet pro děti od 5 let  NOVÉ!
*  Stonožka – dramatický kroužek pro děti od 6 let  NOVÉ!

Kurzy 2011–12

Socháňova 1220, Praha 17 - Řepy • tel. 235 313 289
www.pruhon.cz • kulhankova@pruhon.cz

Na nejvyšší kótu
Turisté a příznivci dlouhých procházek podle mapy jistě přivítají pozvání 
na turistický pochod Pražský minimax, který se koná 17. listopadu. 
Trasa o délce 10 km startuje od 10 do 11 hodin od smyčky tramvaje číslo 7 
na Radlické  (stanice metra B), 20km trasa startuje od stanice tramva-
je Krejcárek (tram 1, 10, 19, bus 136) u ulice Pod Krejcárkem od 8.30 do 
9.15 ho din. Cíl je na pražském „maximu“, u kóty 399,22 m. n. m. mezi 
Zličínem a Sobínem, na letišti leteckých modelářů Sobínka.
Startující obdrží mapu s trasou pochodu doplněnou 20 kontrolními otáz-
kami, v cíli na každého čeká malé občerstvení, razítko pochodu, možnost 
dobýt nejvyšší kótu Prahy a suvenýry či mapy od pořadatele pochodu kar-
tografického vydavatelství Žaket. Jde se za každého počasí! Startovné na 
obě trasy 20 Kč.
Informace: www.zaket.cz. -red-

Malebné město Hostivice je náš nejbližší středočeský soused. Traduje 
se, že obec vznikla přesídlením obyvatel z podhradí Pražského hradu 
v souvislosti s budováním Malé Strany. Vystěhovaní měšťané káceli les 
Hostivec a měnili ho na úrodná pole. Odtud název. Území však bylo 
podle archeologických nálezů osídleno již v pravěku. Dnešní město 
vzniklo sloučením čtyř původně poddanských vsí – v roce 1849 se spo-
jily Litovice, Břve a Jeneček, v roce 1950 k nim přibyla Hostivice, která 
pak byla 1. 1. 1978 povýšena na město. 
V roce 1830 zahájila provoz koněspřežná dráha z Brusky (Dejvice) do 
Vejhybky (Kladno), která byla o 33 let později přestavěna na parní 
provoz. Roku 1870 spojily železniční koleje Hostivici s pražským Smí-
chovem. V letech 1872–77 byla vybudována dráha Pražsko-duchcov-
ská (z Rudné do Slaného) se zastávkou v Litovicích. Centrum Hostivice 
bylo až do minulého roku sužováno automobilovou dopravou na silnici 
z Prahy do Karlových Varů. K odlehčení došlo vybudováním rychlostní 
silnice R6 severně od obce.
Nejzajímavější historické památky se nacházejí okolo původní návsi, 
dnes na Husově náměstí: Je to raně barokní hostivický zámek – síd-
lo městského úřadu, původně románský kostel sv. Jakuba, fara (její 
vzhled v zásadě odpovídá podobě z 1. poloviny 18. století), škola 
(čp. 7) a 9 metrů vysoký mariánský sloup. O jejich výstavbu se vý-
znamně zasloužila velkovévodkyně Anna Marie Františka Terezie Tos-
kánská, která v roce 1732 Hostivici koupila. Další významnou stavbu 
vybudovanou kolem roku 1330 nalezneme v Litovicích – jde o kamen-
nou gotickou tvrz, která je dnes bohužel ve špatném technickém stavu 
a není využívána tak, jak by si to tato památka zasloužila. Obcí prochá-
zí poutní cesta z pražské Lorety do kláštera v Hájku (viz Tip na výlet, 
Řepská sedmnáctka, duben 2010).
V obci a okolí se nachází tři krásné rybníky - Litovický, Kala a Břev-
ský. V rudolfinské době byla rybniční soustava rozsáhlejší a sloužila 
k zásobování Pražského hradu užitkovou vodou. Dnes jsou tyto vodní 
plochy, mokřady a okolní lesy přírodní památkou. Břevský rybník byl 
ve 30. a 40. letech minulého století vyhledávaným koupalištěm Pra-
žanů. Dokonce se zde uvažovalo o stavbě lázní, které by využívaly tzv. 
břevskou rašelinu. 
Po roce 1990 dochází na polích a loukách v okolí města k bytové vý-
stavbě nebývalých rozměrů. Je otázkou, zda se v této masivní zástav-
bě stará Hostivice neztratí.

Text a foto: Jan Bösser

Za humny:  Malebná Hostivice

Ta Hostivice, či ty Hostivice? V odborných textech a na webu měs-
ta je název v jednotném čísle ženského rodu, ale podle Ústavu pro 
jazyk český je možná i druhá, pomnožná varianta.

Trochu jiné vánoční dárky
Zajímavé, „trochu jiné“ vánoční dárky si můžete zajet nakoupit do prodej-
ny občanského sdružení PROSAZ, která je od října až do letošních Vánoc 
otevřena v bezbariérovém domě Kodymova čp. 2526 v Praze 13-Stodůl-
kách. 
Sortiment tvoří glycerinová mýdla, svíčky z včelího vosku, ručně malova-
né hedvábné šátky a kravaty, kožené obrázky, šperky z korálků, bločky, 
papírové krabice a tašky, magnety, těžítka, prostírání, přáníčka, apod. 
(katalog je k náhledu na stránkách www.prosaz.cz). Výrobky pocházejí 
z chráněných dílen. Výtěžek z prodeje bude použit na osobní asistenci pro 
zdravotně postižené. 
Otevřeno zde mají od 7 do 19 hodin, a to každý den včetně sobot a nedělí! 
Z Řep se do Stodůlek dostanete autobusem č. 164 nebo č. 174 (z Motola) – 
nejblíže prodejně PROSAZ je zastávka Bucharova, přímo v Kodymově ulici 
zastavuje autobus H2 určený invalidním občanům. 

-red-

PROSAZ – Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním 
postižením. 
Tel.: 251 614 469, mobil: 777 701 805, e-mail: info@prosaz.cz, 
http://www.prosaz.cz.
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Inzerce: www.repy.cz, 234 683 544, redakce@repy.mepnet.cz

Stavební zkolaudované pozemky 
v Doksech u Kladna

www.pozemkydoksy.czwww.pozemkydoksy.cz
klid u lesa, vynikající lokalita, veškeré sítě

Stavební zkolaudované pozemky 
v Buštěhradě

www.pozemkybustehrad.czwww.pozemkybustehrad.cz
pozemky od 900 m2, ve středu města, 

veškeré sítě, 7 min. po R7 od Prahy

 Info: 721 260 954, 602 666 747 SKVĚLÉ CENY!

2 150 2 150 Kč/mKč/m22

2 200 2 200 Kč/mKč/m22

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

žaluzie – podlahy

žaluzie – zaměření, prodej, montáž

podlahy – pokládka plovoucích podlah

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

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

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

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

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

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

• ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka, Petr Meyer, 
Galandova 1236, Řepy. Tel.: 235 313 336, 603 341 927

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

• 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

• 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

• Oáza zdraví cvičení na stolech, masáže, rolletic, Laudova 1013/17
Řepy, www.sweb.cz/oazaz Tel.: 232 325 111, 608 519 354

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

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

• Masážní služby – klasické, sportovní masáže, indická masáž 
hlavy nebo Breussova masáž páteře – provede v RSGYM, Husovo 
náměstí 14, Hostivice nebo u klienta masér. Tel.: 774 233 544

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

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

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

• VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu levně.
 Tel.: 777 227 840

• LÉČBA A HARMONIZACE organismu přírodní medicínou: EPAM 
Terapie – tibetská medicína, Reiki, masáže, Dornova metoda, 
spiritismus. Léčba pohybového aparátu, cvičíme každou středu. 
Kurzy. Dárkové poukazy. Tel.: 775 063 983, www.reikijana.cz

• Prodlužování vlasů, ošetření poškozených vlasů brazilským
keratinem. Prodej vlas. kosmetiky a doplňků. Příjemné ceny. 
Řepy, po telefonické domluvě i u vás doma! Tel.: 604 921 810

• BOTIČKY U DRÁČKA, zimní obuv, www.botickyudracka.cz

• Fešák Teddy – NOVÝ dětský second hand 0–14 let, značkové 
zboží prané a žehlené. Věrnostní program, komise, doplňkový 
sortiment. Socháňova 1220, KS Průhon. www.fesakteddy.cz

• Výuka Čj pro žáky ZŠ a pro cizince.  Tel.: 608 842 587

• KADEŘNICTVÍ OD 80 Kč , Šimonova 1102. Tel.: 737 152 991

• Prodám chatku v zahrádkářské kolonii Praha 5, Ke Konstruktivě,
na pozemku 302 m2. Pěkná lokalita, výborná dostupnost z tram 
a bus Hlušičkova – cca 10 minut. Na pozemku ovocné stromy, 
keře, víno. Cena 220 000 Kč. Tel.: 606 689 537

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

• Garážové stání – pronájem, ul. Zrzavého, plocha 30 m2, možno
i pro dvě auta. Cena 2 000 Kč/měs. Tel.: 602 292 798

• Prodám nepoužité hrobové místo 200 x 250 cm vč. náhrobku 
na novém hřbitově Řepy. Tel.: 720 110 119

• RK Absolut-Real hledá brigádníky na roznášku letáčků do 
schránek. Tel.: 608 972 016

OSTATNÍ

• Prodám zcela nový RD v Berouně, 4+kk, 113 m2, pozemek 370 m2,
exotické podlahy, masivní dveře, velkoformátová dlažba, 
velmi preciz. provedení. Krásná lokalita, žádný satelit. Kompl. 
vybavenost. 15 minut Praha-Zličín. Jsem přímý majitel. Cena 
4 189 000 Kč Tel.: 602 601 701, domy-beroun@seznam.cz

BYDLENÍ

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

přeprava osob 6+1 nebo nákladu
časově se přizpůsobím (i víkendy)

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

www.falomeubytovani.cz
Tel. 775 343 393

Tónování autoskel 
profesionální instalace 

homologovaných (protislunečních 
a bezpečnostních) autofólií

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

10 let záruka!

PSYCHOTERAPIE
Bc. Eva Zeithamlová

mobil: 728 738 853
www.eva-terapie.com

Vondroušova 1166
Praha 6-Řepy

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

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

733 311 747    211 141 160

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

Cena řádkové inzerce
Jeden řádek (60 znaků včetně mezer) stojí 96 Kč 
včetně DPH. Inzerát může mít maximálně 5 řádků. 
Info: www.repy.cz, 234 683 544.
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AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2011

v ceně 150 Kč

+

provádí technické, evidenční, dovozové a přestavbové
prohlídky pro osobní a nákladní automobily (do 3,5t)

www.STKMOTOL.cz

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

Plzeňská 215b, Praha 5
tel.: 257 210 963
Emise tel.: 257 216 489

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

První řepská vinotéka
  moravská vína  

tzv. VIŇAS, již 20letá tradice

–  nejkvalitnější vína sudová a lahvová
–  prodejna s ochutnávkou a doplňko-

vým zbožím
–  na vaši návštěvu 365 dní v roce 

se těší váš oblíbený personál Míla, 
Pavlína a Jara

Moravská vína, ul. Šimonova 1100
Řepy, naproti poliklinice

tel.: 602 555 134
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WWW.KOBERCEKKPRAHA.EU

LUXUS ZA CENY PRO KAŽDÉHO! KOBERCE KUSOVÉ, METRÁŽ, 

PVC, LINOLEA, LAMINÁTOVÉ A DŘEVĚNÉ PODLAHY, PROFILY 

A LIŠTY, DOPLŇKY, ROZVOZ KOBERCŮ. TEAKOVÝ NÁBYTEK. 

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR NA 4.000m2 PRODEJNÍ PLOCHY V NEJVĚTŠÍ 

HALE V ČESKÉ REPUBLICE!

PRODEJNA:  
PRAHA 6 - ŘEPY, KARLOVARSKÁ 660/117  
(Areál Autosalonu Klokočka), Tel.: 235 317 717

OTEVŘENO:  
Po-Pá 9:00-19:00, So-Ne 9:00-17:00 

Až 90% sleva na kusové koberce,  
30% sleva na veškeré záclony,  
50% sleva na veškeré dekorační látky!
Akční nabídky na www.kobercekkpraha.eu

 

 

 

INZERCE 21



ZASKLENÍ BALKONÒ

DVE¤E A ZÁRUBNù BEZPEâNOSTNÍ DVE¤E

Dodání a montáÏ Ïa-
luzií, su‰ákÛ na
prádlo, malování bal-
konÛ. � Kvalita,
100% servis. � Sle-
vy pro druÏstva. �
Zamûfiení a kalku-
lace ZDARMA.

·irok˘ v˘bûr mate-
riálÛ. � Skfiínû na
míru. � Kvalitní
montáÏ. � 100%
servis. � Záruka aÏ
10 let! � Zamûfiení
ZDARMA.

V na‰í nabídce jsou také
kvalitní dvefie a zárubnû

ÎALUZIE
montáÏ a prodej

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5
739 034 488, 733 715 505

e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijerabek.cz

DOPRAVA PO CELÉ PRAZE ZDARMA – V·E NA SPLÁTKY

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
CHALUPA
Čištění koberců 
mokrou cestou

Mytí oken • úklid po 
malířích • běžný úklid 

• půjčovna čistících strojů 
na koberce a čalounění 
• doprava Řepy a okolí 

ZDARMA

Tel.: 603 753 279

Stavební bytové družstvo REMOSTAV
zajišťuje provoz a správu bytových domů již 22 let
Nabízíme družstvům i SVJ provádění následujících činností:
■ administrativní činnost
■ ekonomické a účetní služby
■ předpisy poplatků a nájemného (vč. kontroly úhrad, popř. upomínek)
■ vyúčtování služeb a rozúčtování spotřeb vody a tepla
■ odborná péče o údržbu, provoz a opravy domů (revize, havárie apod.)
■ zajištění úklidu ve společných prostorách domů
Poplatek: 170 Kč/bytová jednotka/měsíc (bez DPH)

Podrobné informace, popřípadě Vaše další požadavky s Vámi projednáme na 
níže uvedených kontaktech.
Kontakt: SBD Remostav, ved. správy p. J. Vrána
 Bazovského 1117, 163 00 Praha 6
 tel. č. 235 010 152, 235 010 151 a 153, 777 120 250

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

ANGLIČTINA
pro začátečníky (i ty „věčné“)

tel.: +420 720 653 044

• Speciální a individuální přístup • Časová flexibilita 

• Příjemné prostředí • Lektorka je po studijním pobytu 

v Cambridge • Domluvte si nezávaznou info-schůzku •

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

Gymnázium ve Stodůlkách nabízí studium

žákům 5., 7. a 9. tříd základních škol
Zveme uchazeče o studium z 5. tříd (osmiletý obor), 7. tříd (šestiletý obor) 

a 9. tříd (čtyřletý obor) základních škol na dny otevřených dveří. 
Přijďte nás navštívit v tyto dny: 8. 12. 2011, 10. 1. 2012, 2. 2. 2012, 6. 3. 2012.

Pro žáky 5. tříd je připraven zdokonalovací kurz anglického jazyka
(Po nebo Čt od 15.30 do 16.30). Více informací o naší škole najdete na

www.gymnaziumstodulky.cz

Gymnázium
mezinárodních

a veřejných vztahů
Praha s. r. o.

Řeznictví U Václava
Španielova 1378 – Blatiny

Novinky:
Akceptujeme platební karty

V sortimentu davelské uzeniny

S tímto inzerátem 10% sleva!
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Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

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

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

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

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

Kompletní správa 
nemovitostí

Specializace na účetnictví pro společenství vlastníků a bytová družstva

Jednotlivé služby poskytujeme i samostatně: 
• účetnictví • vyúčtování služeb • technická část správy

• zajišťování oprav • zajišťování právních služeb

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

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

Otevřeno:
Po–Pá  8.00–19.30 hod.

So  8.00–12.00 hod.

Kadeřnictví – tel. 604 737 329
Hledáme kosmetičku!

Řepská pasáž II. 
Makovského 1225, Praha 17-Řepy
www.kadernictvi-dz.webnode.cz 

Úklid paneláků, kanceláří, škol!
Provádíme pravidelný úklid společných 

prostor ve vašem domě. 
Dále uklízíme kancelářské prostory a školy. 
Ceny po vzájemné dohodě. SPOLEHLIVOST!

VB – úklid
Tel.: 608 072 360, e-mail: vbaca@chello.cz

Obchod 
specializovaný 

na krmiva: 

Nutram
K9

First Mate
Arden Grange

Cibau
Trainer

Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům 
Na vybraná krmiva 

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma 

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba: 
Pondělí–Pátek 10.00–19.00, 

Sobota 9.00–12.00
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Byt 2+kk/B, OV, cihla, 56 m2, zvýšené přízemí. 

Nová kuch. linka, okna na východ, plovoucí 

podlaha, přístup přes čip, lze dokoupit garáž. 

Cena 2 080 000 Kč. Spěchá.

SLEVA 2+kk/B
SKUTECKÉHO UL. 

Nevanova 37, Praha-Řepy • Tel.: 608 972 016 • absolut@absolut-real.cz • www.absolut-real.cz

3+1/L, OV, 80 m2, 7. p. (12). Plastová okna, 

upravená koupelna, dům po rekonstrukci, za-

chovalá kuchyň, koberce, dlažba. Orientace vý-

chod–západ. Poplatky 4 800 Kč.

SLEVA 3+1/L
GALANDOVA UL.

PRODEJ. Byt 2+kk+sklep, 46 m2, Řepy, 8. p. (12), 

čistý, světlý. Pův. kuchyň, vestavná skříň, jádro, 

koberce, lino. Okna na západ. Dům zateplen, 

plast. okna. Krásný výhled. Poplatky 3 300 Kč.

NOVINKA 2+kk
GALANDOVA UL.

PRONÁJEM. 1+kk/B , Praha 5, cihla , 4. p, 45 m2. 

Zařízen nábytkem, nová kuchyně vč. vestavěné 

skříně, plovoucí podlaha, sprchový kout a samo-

statný plynový kotel.

NOVINKA 1+kk/B
BARRANDOV

PRODEJ. Řadový dům 6+1/G+zahrada v Hosti-

vicích. Uzavřený areál. Dům má plastová okna. 

Dlažba, korek, lino a plovoucí podlaha. Vlastní 

studna, upravená zahrada 235 m2, terasa.

NOVINKA RD 6+1/G
HOSTIVICE

PRODEJ. Garážové stání v novostavbě ul. Sku-

teckého. Park. plocha cca 15 m2, OV, vchod do 

objektu na čipy. Lze dodělat garážová vrata – 

vznikne samostatný box. Poplatky 500 Kč/měs.

NOVINKA Garážové stání
ŘEPY

PRONÁJEM. Byt 2+kk+sklep, 45 m2, Řepy, po re-

 kon. Nová kuchyň vč. spotřebičů, lednice, kober-

ce, dlažba, vest. skříně. Koupelna po úpravách. 

Dům zateplen. Služby 4 000 Kč vč. elekt. + nájem.

NOVINKA 2+kk
BAZOVSKÉHO UL.

PRODEJ. Byt 3+1/L+sklep, DV, A-0, 81 m2, Řepy, 

před rekonstrukcí. Pův. kuchyň, skříň, umakart. 

jádro, lino. Okna: sever–jih. Dům zateplen, plas-

tová okna, kamerový systém, vchod na čipy.

NOVINKA 3+1/L,
NEVANOVA UL.

RD 4+1/G + zahrada (190 m2), Fialka II. Vybaven 

nábytkem a kuch. linkou vč. spotřebičů. 2x WC, 

sklep, vinný sklípek, 2x balkon, samostatný ply-

nový kotel, alarm. Poplatky 6 500 Kč + nájem.

PRONÁJEM 4+1/G
FIALKA II.

Krásný byt 2+kk/L, Galandova ul., 56,4 m2 , 4. p. 
(11), OV. Dům a byt po rekonstr. Plast. okna, bez-
peč. dveře, hezká koupelna, klimatizace, zasklená 
lodžie, nová kuchyň, sklep. Služby 4 313 Kč.

  PRODÁNO

Byt 4+1/L předělán na 4+kk/L+sklep, 95 m2. 

Jádro zděné, komora, OV, dvougenerační, nová 

kuchyň. linka, plovoucí podlaha. 1. p. (7). Dům 

je po celkové rekonstrukci. Poplatky 5 300 Kč.

PRODEJ 4+kk/L
ŠPANIELOVA UL.

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ

24 INZERCE


