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Milí čtenáři,

asi se shodneme, že spolu s krátícími se dny a dřívějším stmíváním přichází na mnoho z nás splín. 
Co se dá dělat, blíží se zima a k ní méně slunečního svitu patří. Ale nezůstávejme doma! i v těchto 
dnech se dá v Řepích leccos zajímavého podniknout – například se zúčastnit tradiční akce, kterou 
je lampionový Průvod sv. martina s ohňostrojem. Pozvánka na ni samozřejmě v naší Řepské sedm
náctce nechybí. kromě informací o různých akcích tu najdete rozhovory a také povídání o Dušičkách. 
mne nejvíce zaujal článek jednoho z vás, který najdete na straně 9 pod titulkem týden mezi anděly.

Příjemné počtení a dobrou náladu vám za redakční radu přeje
Jan Bösser

Rada MČ Praha 17 mj.
souhlasila:
•  s navýšením počtu žáků na 31 v jedné třídě 

ZŠ Jana Wericha pro školní rok 2012/2013;
•  s umístěním znaku mč Praha 17 v tex

tové části úvodní strany letáku pro akci 
„Poutní cesty k hájům“. Znak mč Praha 17 
bude umístěn mezi znaky mč Praha 6, hosti
vice, červený Újezd a františkáni.

schválila:
•  finanční příspěvek na medaile a poháry pro 

žáky mč Praha 17 ve výši 19 680 kč z kapito
ly 06 kultura, sport a cestovní ruch § 3399 
financování kultury, sportu a jiných akcí;

•  stavební program a soutěžní podmínky výt
var ně architektonické soutěže na návrh 
smuteční síně řepského hřbitova;

•  modernizaci vytápění objektu polikliniky, 
spočívající ve vybudování alternativního 
zdroje vytápění nezávislého na současném 
systému centrálních zdrojů tepla.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
souhlasilo:
•  s předložením projektové žádosti ZDRAVÉ 

A hRAVÉ ŘEPy ii s celkovým rozpočtem do 
maximální výše 10 milionů kč v rámci vy
hlášené výzvy k předkládání projektových 
žádostí v Operačním programu Praha – kon
kurenceschopnost;

•  se svěřením pozemků, které jsou zastavě
ny pasážemi a vstupy, náležící k č. p. 1140 
– 1145 ul. makovského do správy mč Pra
ha 17; se svěřením pozemků, které jsou 
zastavěny pasážemi a vstupy, náležící 
k č. p. 1222 – 1227 ul. makovského a o svě
ření přilehlých pozemků zeleně do správy 
městské části Praha 17.

schválilo:
•  koncepci rozvoje rodinné politiky v mč Pra

ha 17 do roku 2015;
•  zpracování studie proveditelnosti výstavby 

pobytového zařízení sociálních služeb;
•  znění a zveřejnění výběrového řízení po do

bu 30 dnů na webových stránkách a úřední 
desce mč Praha 17 na prodej nemovitostí 
č. p. 269 společně s č. p. 268, včetně všech 
přilehlých pozemků (celková zastavěná 
plocha: 229 m2, ostatní výměra pozemků: 
410 m2) s minimální požadovanou cenou 
4 500 000 kč, která je určena znaleckým 
posudkem č. 3128 – 176/12. Obě nemovi
tosti a pozemky jsou ve správě mč Praha 17, 
k. ú. Řepy.

vzalo na vědomí:
•  Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář

ské činnosti za i. pololetí 2012.

Ing. Eva Vernerová,
kancelář starostky

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 12. 12. 2012 V 15 HODIN.
Místo konání: Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17-Řepy.

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

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

Městská část Praha 17 prodává „domeček“ na 
Slánské, kde sídlíval odbor životního prostředí 
a dopravy.

Foto: -akraj-
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Vážení čtenáři,

ráda bych vás informovala o dvou novinkách: 
Od října tohoto roku zasedání zastupitelstva 
městské části probíhají za podpory elektro
nického zařízení, které umožňuje jednak 
elektronické hlasování o usneseních a přihla
šování se k diskusním příspěvkům a zároveň 
zabezpečuje kvalitnější nahrávku jednání pro 
potřeby zápisu i archivaci. každá dvojice za
stupitelů má k dispozici mikrofon, tím odpad
lo zdlouhavé přenášení bezdrátových mikro
fonů. Zastupitelé měli možnost toto zařízení 
poprvé vyzkoušet ve středu 3. října. myslím, 
že většina z nich se shodla na tom, že jednání 
bylo rychlejší a přehlednější. Důležité je zmí
nit, že tento způsob hlasování je důsledně 
adresný – každý z vás si tak bude moci zjistit, 
kdo a jak hlasoval! tyto údaje budeme zveřej
ňovat na internetových stránkách městské 
části (www.repy.cz).
Další novinkou, pro kterou jsme se rozhod
li, je instalace tzv. vyvolávacího zařízení 
v budově Úřadu mč Praha 17 v Žalanského 
ulici. Jde o podobný typ, jaký se užívá na
příklad na poště: klient si prostřednictvím 
elektronického přístroje vyzvedne pořado
vé číslo podle agendy, kterou chce navští
vit. Poté sleduje, kdy je jeho číslo zobraze
no nad příslušnými dveřmi.
Prostory pro čekání v budově úřadu jsou ve 
„špičkách“ nedostatečné, a tak se pro mno
hé občany stávalo sledování pořadí stresující 
záležitostí. to jsme chtěli napravit. V letním 
období budete moci pro čekání dokonce vy
užít prostor před vstupem do úřadu, neboť 
jeden ze zobrazovacích panelů bude možno 
sledovat i z venku. Věříme, že toto zařízení je 
dalším krokem k tomu, abyste se při vyřizová
ní úředních záležitostí cítili komfortněji.

Bc. Jitka Synková

slovo starostky

Zaparkovat v některých lokalitách řepského sídliště byl donedávna velký problém. Situace se však mění. 
V létě bylo vybudováno parkoviště naproti Mateřské škole Bendova se 40 parkovacími místy, 48 míst 
přibylo v ulici Drahoňovského. Snímek zachycuje parkoviště s 29 místy za poliklinikou těsně před 
 dokončením. Nově budou moci řidiči zaparkovat také v ulici Žufanova, nedaleko polikliniky – tady bylo 
vybudováno 19 míst (jedno pro invalidy). -red-

Foto: Martin Marek

V Řepích přibývají parkovací místa!



Řepští zastupitelé hlasují jinak
Jednání zastupitelstva naší městské 
části, které se uskutečnilo 3. října 
2012, bylo z určitého pohledu 
poslední, anebo také první... Tento 
den řepští zastupitelé při hlasování 
naposledy zvedli ruku a poprvé 
použili hlasovací zařízení.
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Na stěně za starostkou Bc. Jitkou Synkovou (která řídí jednání) a jejími 
zástupci je umístěno promítací plátno, na němž mohou přítomní 
zastupitelé i občané sledovat výsledky hlasování a pořadí diskutujících.

Díky elektronickému zařízení je jednání rychlejší a transparentnější. 
Nový počítačový program pod dohledem odborníka zdárně zvládla 
asistentka místostarostů Helena Fulínová. -red-

Zastupitelé MČ Praha 17 při svém posledním tradičním hlasování

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Má městská část nějakou 
finanční rezervu?
Dotaz: V souvislosti s investicí do výstavby sportovního centra mne za-
jímá, zda má městská část nějaké finanční rezervy pro případ nepřed-
pokládaných situací.

Zastupitelé městské části každoročně schvalují finanční rezervu ve výši 
cca 2 milionů kč. Z ní jsou kryty nepředpokládané výdaje. například na
posledy rada městské části souhlasila s použitím rezervy na financování 
vyvolávacího systému pro klienty Úřadu mč Praha 17 ve výši 165,9 tisíc 
kč v souvislosti se zvýšenou agendou výdeje pasů a občanských průkazů 
pro děti. 
Dále rada použila rezervu na financování účelové dotace příspěvkové 
organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb pro kurzy výuky na PC 
a komunitní centrum pro seniory, a to ve výši 62 000 kč. k navýšení došlo 
na základě neočekávaného zájmu seniorů o zvládnutí práce na osobních 
počítačích. Pro případ nějaké živelné katastrofy, např. požáru, je maje
tek městské části Praha 17 pojištěn. kromě této rozpočtované rezervy 
máme finanční úspory z minulých let, takže se dá tato rezerva navýšit.
investice do sportovní haly je jednorázová. V letošním roce plánujeme 
zpracování projektové dokumentace. máme také zpracován plán inves
tičních záměrů a velkých oprav na dalších šest let, takže by nás v budouc
nu neměl zaskočit větší neplánovaný požadavek na financování investic 
a oprav. V plánu investic je už několik let počítáno s výstavbou sportovní 
haly, která bude stoprocentně kryta z příjmů z prodeje obecních bytů. 
Jde o peníze, které jsme získali jednorázovým příjmem a nemůžeme je 
využít k opakovaným každoročním výdajům a financování opakujících se 
nákladů.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Nejsme spokojeni 
s postupem magistrátu
Vážení čtenáři, obracíte se na mne s dotazy, kdy budeme přidělovat fi
nance z provozu „hazardu“ na území naší městské části. V době přípravy 
tohoto vydání zpravodaje jsme však z magistrátu hl. m. Prahy stále ještě 
nedostali zprávu, kdy finance obdržíme a v jaké výši.
V souvislosti s tím bych vás chtěla informovat, že na posledním setkání 
starostů pražských městských částí, které se uskutečnilo 10. října, jsme 
jednohlasně vyjádřili nespokojenost s postupem magistrátu hl. m. Prahy.
Zásadní rozhodnutí totiž magistrát velmi často nepředjednává s dotče
nými městskými částmi a ty se o nich dozvídají až z médií. nejsme spo
kojeni s postupem při projednávání změn územního plánu, ani s úrovní 
koncepce bezpečnosti a veřejného pořádku v Praze. V usnesení z 10. říj
na mimo jiné žádáme Radu hl. m. Prahy k nastavení vnitřních pravidel 
při předkládání a schvalování materiálů, které se týkají jednotlivých 
městských částí a vyzýváme ji k neprodlenému rozeslání peněz vybra
ných z „hazardu“ jednotlivým městským částem, protože jsou základem 
sportovních grantů.
spolu s ostatními starosty doufám, že se magistrát našimi požadavky bu
de zabývat a my budeme moci vyhovět vašim žádostem a podpořit vaše 
sportovní aktivity i další akce, které pořádáte pro obyvatele Řep.

Bc. Jitka Synková,
starostka
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Jak dlouho jste členkou ČSSD a proč jste se 
rozhodla věnovat komunální politice?
V sociální demokracii jsem dlouhá léta, protože 
jsem levicově a sociálně zaměřená. Za toto obdo
bí jsem prošla různými politickými funkcemi a po
chopitelně jsem musela začít od prvopočátku. Ve
dle svého zaměstnání jsem pracovala a pracuji jak 
v místní, tak i obvodní organizaci. na ce
lostátní úrovni spolupracuji s významnými 
politiky sociální demokracie. A proč jsem se 
rozhodla věnovat komunální politice? Víte, 
na dopady špatného politického rozhod
nutí doplácí naši občané. A politici, nejen 
komunální ale i celostátní úrovně, by měli 
na prvním místě tohoto občana vidět, měli 
by mít rovný přístup ke všem občanům. to 
je hlavní důvod, proč se věnuji komunální 
politice.

Usilujete o to, aby byl v Řepích 
vybudován domov pro seniory. V jaké 
fázi se nachází jednání?
Zastupitelstvo městské části při svém 
říjnovém jednání schválilo vypracování 
studie proveditelnosti, na jejímž základě 
se rozhodne, jaký typ domova pro seniory 
budeme stavět – zda domov pro seniory 
se zvláštním režimem, domov pro seniory 
všeobecný, nebo domov s pečovatelskou 
službou. V tuto chvíli máme v naší měst
ské části 133 obyvatel, kteří se o sebe ne
mohou postarat a jsou plně odkázáni na 
odbornou pomoc. Jen 35 osob je umístě
no v bezbariérovém domě, kde je o ně po
staráno. Pokud se týká Domova sv. karla 
Boromejského, zde máme k dispozici pouze tři 
lůžka a ta jsou obsazena.

Můžete čtenářům přiblížit, co je to studie 
proveditelnosti?
Jde o materiál, který zjistí potřebnost určitého 
typu pobytového zařízení pro seniory, ať už se 
jedná o domov pro seniory se zvláštním režimem, 
domov pro seniory nebo domov s pečovatelskou 
službou. tento materiál musí být zpracován 
v souladu s platnými zákony a normami, a to tak, 
aby byl podkladem pro rozhodnutí Zastupitelstva 
mč Praha 17 o výstavbě příslušného pobytového 
zařízení pro seniory, včetně specifikace možných 
rizik a ohrožení. součástí materiálu musí být 
i zdůvodnitelné náklady na výstavbu. na doda
vatele této studie bude vypsáno výběrové řízení.

Dodavatel provede též průzkum mínění 
obyvatel Řep?
ne. Bude vycházet ze své praxe a zkušenosti 
v této oblasti. Podkladem pro vypracování stu
die proveditelnosti by měl být již dříve vypra
covaný materiál Analýza potřebnosti sociálních 
služeb pro Řepy.

Kde bude domov pro seniory stát?
nejvhodnější lokalitou je místo naproti Domo
vu sv. karla Boromejského. Domov pro seniory 
tu měla v plánu vybudovat firma Bonako Pra
ha, a. s., ale nyní pozemek nabízí k odprodeji. 
Ostatních šest lokalit, které jsme prověřovali – 
šlo o pozemky soukromých vlastníků – nebyly pro 
tento typ sociální služby vhodné. neměly vlastní 
přístupovou cestu, pozemky byly dle platného 
územního plánu vedeny jako plochy pro pěstová
ní zeleniny, zřízení parků, zahrad, hřbitovů atd., 
případně byly umístěny v blízkosti Pražského 
okruhu a dálnice ve směru na karlovy Vary.

Kdo bude investorem?
Zařízení by mělo sloužit našim potřebám, to zna
mená, že investorem by měla být městská část 

Praha 17. magistrát hl. m. Prahy nám zatím žád
nou částku nepřislíbil, proto uvažujeme o vybu
dování domova na náklady naší městské části.

Ve světě se od zřizování domovů kvůli 
nákladnému provozu spíše upouští.
Ano, světový trend je opravdu takový. 
U nás se spíše směřuje k tomu, aby se 
o své seniory postarala sama rodina. Ale 
jsou zde lidé, kteří nemají rodiny, tak o ně 
pečuje jen Centrum sociálně zdravotních 
služeb. tyto služby, přes veškeré úsilí 
CsZs, však nelze zabezpečit 24 hodin den
ně. to může učinit jen některý z domovů 
pro seniory.

Neuvažovali jste o variantě více 
finančně podpořit naše CSZS, aby 
mohl být rozšířen počet pečovatelek 
a terénních zdravotních sester?
museli bychom znovu prověřit, o jaké so
ciál ní služby CsZs je velký zájem. V případě, 
že by bylo potřeba rozšířit některé sociální 
služby, souvisela by s tím i změna počtu 
zaměstnanců, postupně i změna dotací. Za 
tím účelem je třeba připravit střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb v naší měst
ské části, který by vycházel z komunitního 
plánování, což pomůže městským částem 
dopomoci k získávání dotací.

MČ Praha 17 nabízí prostřednictvím 
CSZS poměrně široké aktivizační služby 
pro seniory. Uvažujete o rozšíření Klubu 17 
nebo zřízení dalších klubů pro mládež?
O seniory se opravdu staráme a snažíme se jim 
vyjít vstříc. Programy jednotlivých seniorských 
klubů jsou zveřejňovány v Řepské sedmnáctce. Co 
se týká klubu 17 – problém je v tom, že nemáme 
volné prostory na rozšíření a z klubu 17 nelze vy
členit poradnu a At linku, která využívá určitý den 
pro svou činnost. Uvažujeme o tom, že v příštím 
roce zrekonstruujeme prostory v socháňově ulici 
– nejen klub 17, ale i mateřskou školu, pro kterou 
vybudujeme ještě jednu třídu ze stávajícího bytu. 
Budou zde vybudovány i dvě lékařské ordinace – 
pro dětskou lékařku a ortopeda.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Ing. Marie Vaicová
•  Zastupitelkou i radní je 1. volební 

období (čssD).
•  V Řepích žije 21 let, pochází z jižní 

moravy.
•  má dospělého syna a vnuka (4,5).
•  Vystudovala VŠE Praha.
•  Do 10/2010 působila jako 

referentkaspecialistka podpory exportu.
•  Záliby: knihy, filmy, plavání, pěší turistika.

Rozhovor se zastupitelkou 
Ing. Marií Vaicovou
Zastupitelka a radní městské části Ing. Marie Vaicová působí též jako 
místostarostka. V její kompetenci je správa obecního majetku, sociální 
a zdravotní oblast.

Foto: -akraj-



V úterý 25. září se uskutečnilo další vítání nových 
řepských občánků. V obřadní síni radnice tento den 
usedlo devatenáct vyparáděných miminek se svými 
maminkami a nejbližšími. Přivítala je starostka mč 
Praha 17 Bc. Jitka synková spolu s pracovnicemi ma
triky, součástí slavnostního setkání bylo vystoupení 
dětí z mŠ laudova sluníčko.
novými řepskými občánky se stali: Jan szewczyk, 
tomáš Jurek, sebastian černík, martin Drinka, matěj 
Procházka, Valerie Večeřová, matyáš kadlec, Barbora 
Šáchová, tereza kratochvílová, Julie Benešová, Jas
mína Bartoňová, Alžběta Dintarová, matyáš tichý, to
máš Brunn, Adriana Pomajbová, karolína habartová, 
martin Vastl, Jasmine khalili a tomáš Štěpán.
Všem dětičkám i jejich rodičům gratulujeme a do 
dalšího života přejeme hodně zdraví a štěstí!

-red-
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Vítání občánků na řepské radnici

Foto: Jakub Adam

Foto: Jakub Adam

Novinka na Úřadu MČ Praha 17:  
k jednání se můžete předem objednat elektronicky!
V říjnu byl spuštěn elektronický objednávkový systém WebCall, jehož prostřednictvím si můžete konkrétní den  
a čas vyřízení některých záležitostí na Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského ulici sjednat předem!

Elektronický objednávkový systém umožňuje objednání v následujích 
agendách:

•  Ověřování podpisu a ověřování shody originálu listiny  
s její kopií (legalizace, vidimace);

•  Služby CzechPOINT;
•  Výpis z katastru nemovitostí;
•  Občanské průkazy – podání žádosti a výdej občanského průkazu;

•  Cestovní doklady – podání žádosti a výdej pasu;

•  Ohlašovna pobytu.

Objednat se je možné pouze na dobu, pro kterou jsou k jednotlivým 
agendám stanoveny úřední hodiny, nejvíce 30 dní předem. Aby nebyli 
znevýhodněni ti, kteří čekají ve frontě bez internetového objednání, 
může se ke každé činnosti objednat jen omezený počet klientů. Zbytek 
kapacity přepážky je určen pro klienty, kteří přišli bez objednání.
Objednávka má platnost v rozmezí „plus mínus“ 10 minut od sjedna
ného času. V případě, že se v tomto intervalu klient nedostaví, jeho 
objednávka propadá.
Díky novému systém lze též zjistit skutečný stav obsluhy klientů a aktuál
ní informaci o počtu lidí čekajících ve frontách u jednotlivých agend.
Podrobné informace: www.repy.cz, služby občanům. -red-

Vítání občánků na řepské radnici 
se mohou zúčastnit děti ve věku 
od 4 do 12 měsíců, které mají 
trvalý pobyt na území mč Praha 17 
(na základě žádosti jejich 
rodičů). informace: v úředních 
hodinách matrika Úřadu mč Praha 
17 v Žalanského ulici.
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1  Funkci jednatele firmy Optimis, spol. s r. o., zastáváte naplno 
od května letošního roku Jaké jsou vaše cíle?
nechtěl bych, aby zaměstanci Optimisu v domech, jež spravujeme, jen 
odstraňovali závady. smyslem změn ve firmě, které se snažím nastolit, 
je spolupráce s majiteli objektů a naše aktivní návrhy, upozornění či 
varianty pro zlepšení stavu domů. Zásadním krokem bylo posílit komu
nikaci s jednotlivými výbory sdružení vlastníků jednotek (sVJ), spo
lečně pak připravovat plány na příští měsíce a roky. V tom jsme našli 
společnou řeč. Obracet se do minulosti a hledat „viníka“ ničemu ne
prospěje. Jedinou cestou je společná snaha dát řepským domům novou 
tvář a ducha.
na sídlišti už dnes máme domy, které by směle mohly být vzorovými – když 
procházíte jejich chodbami, ani vám nepřijde, že jste v „obyčejném pane
láku“. tyto opravy však něco stojí, nejen peníze, ale také velké množství 
času členů výborů sVJ. nechci vyjmenovávat, který dům je hezčí a který 
méně. to by nebylo spravedlivé a vždy jde o subjektivní pohled. mně se líbí 
nová řešení, která mají dopad i na ekologii. mám na mysli lokální kotelny, 
solární panely či tepelná čerpadla. Ostatně i s městskou částí Praha 17 už 
začínáme připravovat dva takové projekty.

2  Postupují změny ve firmě podle vašich představ?
Bytové domy v Řepích nejsou novostavby, ale budovy z osmdesátých let 
minulého století. Zní to divně, ale je to tak. Domy jsou staré dvacet 
i více let. technologie a postupy, které známe dnes, se tenkrát nepouží
valy, takže o technické problémy a závady není nouze.
myslel jsem si, že změny půjdou realizovat rychleji. k problému můžete 
přistupovat dvojím způsobem: systémovým řešením, anebo jednorázo
vým „hašením“ problémů. Rozhodl jsem se pro první možnost. Je sice 
zdlouhavější a vyžaduje od všech ve firmě větší nasazení, ale na jejím 
konci bude řešení, které nám i vlastníkům domů umožní lepší rozho
dování v provozních i finančních záležitostech. Předkládáme například 
pravidelné zprávy výborům sdružení vlasníků jednotek o stavu domu 

a také návrh plánu a doporučení oprav na příští rok. spolupráce na re
klamacích po regeneraci domů je dalším krokem, který se v minulosti ne 
vždy uskutečňoval.

3  Jak přijímají změny ve firmě vaši kolegové?
Je na místě říci, že současní zaměstnanci tvoří dobré jádro a tým, který si 
vzájemně dokáže být oporou. Jsem rád, že se dokázali se všemi změnami 
„poprat se ctí“. neříkám, že je všechno ideál ní. Je to běh na dlouhou 
trať. Problémy se však snažíme řešit aktivně – s majitelem, městskou 
částí či nájemníky k jejich spokojenosti. Již jsme zaznamenali pozitivní 
zpětnou vazbu, že se komunikace s nájemníky a vlastníky zlepšuje, což 
nás těší a motivuje. mám osobní zkušenost, že když se chce někdo hádat, 
tak se bude hádat vždy a všude. kdo se snaží najít řešení, ten ho s námi 
určitě nalezne. Vždy bude cesta ke zkvalitnění a prostor pro dobré ná
pady.

-akraj-

Foto: -akraj-

Pavel Maxa, radní městské části, je jednatelem firmy Optimis spol. s r. o.

Tři otázky pro: 
Pavla Maxu z Optimisu

Jsou kontejnery ve vaší ulici 
často přeplněny?

Městská část Praha 17 uvažuje o rozšíření počtu kontejnerů na tříděný odpad a četnosti jejich svozů.

Potřebujete více kontejnerů, nebo jejich častější vyvážení?

Kontaktujte  
Odbor životního prostředí  
a dopravy MČ Praha 17.

Obraťte se na 
Ing. Vladimíru Šrámkovou: 

sramkovav@repy.mepnet.cz



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8

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

Harmonogram přistavení:
křižovatka ulic ke kulturnímu domu × U Boroviček: 25. 11. od 13 do 16 
hodin. • křižovatka ulic k trninám × laudova: 11. 11. od 13 do 16 ho
din. • Parkoviště v ul. na moklině, u restaurace U hasiče: 11. 11. od 13 
do 16 hodin. • Parkoviště – křižovatka ulic Žufanova × hofbauerova: 
25. 11. od 9 do 12 hodin. -red-

Kdy a kde budou 
velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery (VOk) budou přistavovány v níže uve
dených termínech, na dobu 4 hodin, a to od 14 do 18 hodin. Po ce
lou dobu bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání 
odpadu. Upozornění: VOk nebudou zůstávat na daném stanovišti 
přes noc!

Stanoviště v listopadu a prosinci 2012
U prodejny Bílý beránek – ul. Šímova: 14. 11. – 17. 11.
na křižovatce k trninám x laudova: 5. 12. – 8. 12.
Do VOk můžete odložit pouze objemný odpad z domácností. V žádném 
případě nelze do VOk odložit směsný komunální odpad; nebezpečné 
složky komunálního odpadu, jako jsou např. baterie, chemikálie, zá
řivky atp.; bioodpad; elektroodpad (chladničky, televize, monitory 
apod.) a stavební suť. Zároveň není VOk určen pro odkládání odpadu 
podnikatelskými subjekty.

Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit také ve sběrných dvorech: 
pondělí až pátek 8.30 – 18 hodin, sobota 8.30 – 15 hodin.
nejbližší sběrné dvory najdete na adresách: Praha 5košíře, ul. klika
tá 1238/90c, tel.: 731 663 582; Praha 6Dejvice, ul. Proboštská 1, 
tel.: 284 098 906; Praha 5Jinonice, Puchmajerova (u křižovatky 
s Radlickou), tel.: 251 612 343.

Ing. Vladimíra Šrámková,
odbor životního prostředí a dopravy

V Řepích přibyly další kontejnery na obnošené šatstvo. Najdete je za 
restaurací Sportovka, v blízkosti trianglu (na snímku) a pak také v ulici 
Šímova u komplexu Bílý beránek.

Foto: -akraj-

Svoz nebezpečného odpadu
Ve čtvrtek 1. listopadu bude v mč Praha 17 probíhat bezplatný svoz nebez
pečného odpadu.
Automobil přijede tento den na uvedená místa v následujících časech:

ü  křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u parkoviště): 
15.00 – 15.20 hodin;

ü  ul. makovského (u č. 1394 – vjezd do podzemních garáží): 
15.30 – 15.50;

ü  ul. Galandova (u č. 1246): 16.00 – 16.20;

ü  ul. Španielova (u školy): 16.30 – 16.50;

ü  křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště): 17.00 – 17.20;

ü  ul. socháňova (slepé rameno – u školy): 17.30 – 17.50;

ü  ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů): 18.00 – 18.20;

ü  ul. Jiránkova (parkoviště): 18.30 – 18.50 hodin.

Co je nebezpečný odpad? například baterie, akumulátory, nádoby od spre
jů, mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky), ředidla a barvy, 
léky, teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla, pryskyřice, detergenty (od
mašťovací přípravky), pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, 
plevelu, odstraňování plísní) a také zářivky i výbojky.

-red-

Čisté Řepy
na tel.: 235 300 655 nebo e-mailem: cisterepyepy.mepnet.cz.

Nedostatky v úklidu naší 
městské části můžete hlásit

Kdo bude provozovat 
sportovní centrum?
městská část Praha 17 vyhlásila veřejnou obchodní soutěž „Výběr pro
vozovatele víceúčelového centra na Chobotě“. Podmínky a další infor
mace jsou uvedeny na internetových stránkách městské části www.
repy.cz.

-red-
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Co s odstavenými 
vozidly
Dotaz: Na parkovišti u ulice Drahoňov-
ského parkuje několik aut bez SPZ. S auty 
nikdo nejezdí a zabírají tu prostor. Je to 
možné nějak řešit?

Prvním kritériem při posuzování odstavené
ho vozidla jako vozidla zjevně technicky ne
způsobilého k provozu (dále jen vrak) je zjiš
tění, zda se vozidlo nachází na komunikaci ve 
vlastnictví hl. m. Prahy, potažmo příslušného 
úřadu městské části. V kladném případě vo
zidlo ohledají technici správy služeb hl. m. 
Prahy, kteří na místě stanoví, zda se jedná 
o vrak, tedy o vozidlo zjevně trvale technic
ky nezpůsobilé k provozu dle § 19 zákona 
č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích.
V případě, že je vozidlo definováno jako 
překážka v silničním provozu, může nařídit 
jeho odtah strážník městské policie hl. m. 
Prahy nebo příslušník Policie čR dle zákona 
č. 361/2000 sb. o provozu na pozemních 
komunikacích.

Bc. Petra Janatová, tisková mluvčí
Správa služeb hl. m. Prahy

(Pozn. redakce: Zmiňovaná parkoviště 
nejsou ve vlastnictví MČ Praha 17.)

Nebojte se ploštic
„Jé, hele mami, berušky! A tady taky! A tady 
taky!“ Co ty děti blázní? mé ratolesti seděly na 
bobečku v ohrazeném pískovišti na začátku Von
droušovy ulice, bedlivě a téměř bez hnutí pozo

rovaly červenou 
skvrnu pohybu
jící se na dře
věném plůtku. 
když jsem se při
blížila, zjistila 
jsem, že skvrna 
je vlastně velmi 
početná skupina 
ploštic. nemám 
z hmyzu fobii, 
ale přiznávám, 
že ve mně budí 

respekt. nebylo mi příjemně při pohledu na čer
venou skvrnu, která kmitala po místě určeném 
dětem. „ty jsou miloučký,“ hlásila má téměř tří
letá dcera. nesdílela jsem její pocity. Doma jsem 
zasedla k internetu, abych zjistila, proč se nám 
tu zničehonic objevilo tolik „miloučkých“ brouč
ků. tak už to vím.
Ploštice aneb ruměnice pospolná se často vysky
tuje ve větších skupinách, proto nejspíš „pospol
ná“. lidově se nazývá muzikant, maruška nebo 
kněžíček. saje převážně rostlinné šťávy. hlavní 
složkou stravy jsou především plody lípy – seme

na pokrytá sladkými šťávami. Jedná se o velmi 
společenský druh. Již od časného jara se objevuje 
(vyhřívá) v houfech u zdí či stromů. Vyskytuje se 
v parcích, alejích s akáty nebo kaštany, na hřbi
tovech. Ve velkém počtu žije na lípách nebo tam, 
kde kvete sléz. Přestože plošticím sluneční svit 
nevadí, dávají raději přednost stinným místům.
takže toto je zpráva pro ty, kteří nejsou, stej
ně jako já, „kovaní“ v entomologii: nebojte se 
ploštic – jsou to broučci „miloučký“ a mají rádi 
šťávy z plodů naše národního stromu!

Olga Starostová

Ano, čtete dobře, skutečně jsem prožil týden 
svého života mezi pozemskými anděly. V mém 
případě se jednalo o desetidenní pobyt v Domově 
sv. karla Boromejského v Praze 17Řepích (moje 
rodina neměla v té době možnost poskytnout 
mi, jako parkinsonikovi, odpovídající zdravotní 
a všeobecnou péči). 
namísto zbytečných slov, kterými bych se 
pokoušel přiblížit současnou podobu a stav 
Domova sv. karla Boromejského v Řepích, bych 
každému doporučil jeho návštěvu. Začali bys te 
věřit tvrzení, že i dnes se dějí zá zra ky. Zá zraky 
způsobené nezměrným lidským úsilím, upřímnou 
snahou změnit věci k lepšímu. ne zkoumal jsem, 
jak se podařilo kongregaci sester borome
jek dokázat to, co dokázaly. Bral jsem v úvahu 
skutečnost, že v Praze 17 existuje příkladný ústav 
sociální péče, a to jak po stránce materiální péče, 
efektivity jeho řízení, ale zejména po stránce 
úrovně péče o pacienty. na tomto místě by se 
zřejmě patřilo vyjádřit dík a uznání všemu person
álu zajišťujícímu chod Domova, tedy lékařkám, 
sestrám, ekonomickému personálu, za vytvoření 
pracovního týmu, který umožnil dosažení toho 
malého pozemského zázraku.

snad ani nelze lépe vyjádřit to, co řekl karel 
čapek ve svém krásném fejetonu z roku 1929: 
nabízí pohled na konkrétní službu dobru, jehož 
podobu si člověk uvědomí teprve tehdy, až je sám 
svědkem takového konání. Jsem nesmírně vděčný 
osudu, že mi umožnil strávit čas v blízkosti mo
derních andělů současných dnů. karel čapek ve 
svém fejetonu říká: Ono to většinou tak vypadá, 
jako, že ženy potřebují naší ochranu, ale jsou 
chví le, a dokonce těžké chvíle, kdy shle dá vá me, 

že my potřebujeme jejich ochranu. Velká převaha 
ženy je v tom, že je matkou, za druhé v tom, že 
je sestrou, totiž milosrdnou sestrou. muž dovede 
být muži bratrem v boji, ale zřídka dovede být bra
trem nemocného. Dovedl by ho léčit, ale neumí ho 
tiše a jemně doprovázet tou cestou bolesti, aby 
nebyl sám... to všechno jsem si uvědomoval, když 
sestřičky stále, znovu a znovu trpělivě očišťovaly 
mého spolupacienta, převlékaly mu lůžko a tuto 
činnost opakovaly třeba několikrát za noc. když 
mé spolupacienty krmily lžíci po lžíci, aby alespoň 
něco dostali do žaludku, podkládaly je polštáři, 
aby mohli při jídle sedět...
mnoho věcí mi za těch několik dní a nocí prošlo 
hlavou. Uvědomil jsem si, že znakem dnešní 
vyspělé společnosti je nejen tempo růstu 
hrubého domácího produktu, počet vyrobených 
automobilů a množství dalších ekonomických 
ukazatelů, ale že je to rovněž úroveň chování 
členů této společnosti vůči sobě, vztah k dětem, 
ke starým a nemocným spoluobčanům a v konk
rétních případech i množství a úrovni takových 
zařízení, jakými je například Domov sv. karla 
Boromejského. tato zařízení sice nevykazují vy
soká čísla v oblasti materiální výroby a produk
tivity, ale jejichž úroveň je znakem vysoké 
úrovně lidství té které společnosti, toho kterého 
státu. Doc. Ing. Josef ŽabžaFoto: -akraj-

Týden mezi anděly

Silnice před úřadem
Dotaz: Je sice hezké, že v Řepích budeme mít 
skatepark, že tu máme venkovní posilovnu 
a dokonce chytrou křižovatku! Ale zajímalo by 
mě, zda si obec nechá spravit silnici před úřa-
dem? Je hrozná. Když jsem se vdávala, tak jsem 
si v autě ani nemohla nalít šampus, jak to drn-
calo. Snad se nové silnice, my občané, co jezdí-
me autem, někdy dočkáme... Michala P.

silnice před radnicí v Žalanského ulici není ve 
správě mč Praha 17, ale technické správy komu
nikací hl. m. Prahy. Podle vyjádření tiskového 
mluvčího tsk Bc. tomáše mrázka hodlá firma 
nejnutnější opravy provést ještě v letošním roce.

-red-

Foto: Olga Starostová
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Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle zpravo
daje, řepská radnice by ráda uspořádala na jaře 
příštího roku iii. konferenci na téma „Alterna
tivní možnosti vytápění panelových domů aneb 
Jak ušetřit na topných nákladech“, aby obča
nům Řep zpřístupnila aktuální informace o této 
problematice. Do jara je ještě poměrně daleko, 
proto bych rád již nyní odpověděl na otázky, či 

reagoval na názory, které jsem v souvislosti s vy
tápěním bytových domů v Řepích zaznamenal:

Dotaz: Proč úřad prosazuje výstavbu sítě 
lokálních plynových kotelen?
Úřad městské části Praha 17 může stěží něco 
takového prosazovat, nebo nařizovat, neboť 
více jak 90 % bytového fondu v Řepích je v sou
kromých rukou a občané si sami rozhodují o způ
sobu vytápění svých domovů.
Zatímco nikoho nezaráží, že vlastník rodinné
ho domu se může svobodně rozhodovat mezi 
různými zdroji tepla, např. elektrickou energií, 
plynem, uhlím, dřevem, obnovitelnými zdroji, 
u vlastníků bytových panelových domů vyvolává 
rozhodnutí topit dle vlastních představ vlnu ne
pochopení a řadu otázek.
A právě množící se dotazy občanů na zmíněné 
téma byly hlavním důvodem, proč se radnice 
začala touto problematikou zabývat a proč se 
nakonec téma lokálních kotelen dostalo do vo
lebních programů některých politických stran 
působících v naší městské části. Radnice s my
šlenkou na lokální kotelny nepřišla jako první. 
tento nápad měli sami občané a radnice reaguje 
pouze na jejich potřeby a snaží se jim pomoci 
v dané problematice zorientovat. Proto naše 

městská část již dvakrát uspořádala výše zmí
něnou konferenci a výstavu. kdo se uvedených 
konferencí zúčastnil, může potvrdit, že náš 
úřad zde vystupoval jako nestranný moderátor 
a spíše upozorňoval na staré přísloví „když ptáč
ka lapají, pěkně mu zpívají“ a nabádal přítomné, 
aby si vše dobře spočítali a ověřili, než se pro 
něco rozhodnou.

Dotaz: Úřad již vybudoval několik lokálních 
kotelen, můžete uvést v jakých domech? 
Při budování kotelen prý úřad prosazuje 
výhradně jednu firmu. Jak je to možné?
Přestože se radní městské části ve svém progra
movém prohlášení přihlásili k dané problema
tice a navrhli, že radnice zrealizuje v některém 
z obecních domů lokální kotelnu a získané zku
šenosti poskytne veřejnosti, nebyl žádný takový 
projekt dosud zrealizován. V tomto směru radni
ci „předběhlo“ několik bytových domů v soukro
mém vlastnictví. Potvrzuje se tak známé pravi
dlo, že soukromé investice jsou pružnější než ty 
státní, nebo v našem případě obecní.
První lokální kotelna byla vybudována firmou 
 tOPO, s. r. o., v panelovém domě sVJ Vondrou
šo va 1161–1166 a druhou postavila společnost 
 mOOPEX, a. s., v sVJ laudova 1025–1027. Další sVJ 
mají obdobné projekty s jinými dodavateli v různé 
fázi rozpracovanosti. tento výčet zrealizovaných 
kotelen a jejich různých dodavatelů jasně ukazuje, 
že radnice nemá do rozhodnutí sVJ co mluvit a ta 
se rozhodují výhradně podle svého uvážení.
Obviňovat proto radnici z nějakých pokoutních 
snah v souvislosti s budováním lokálních kote
len je naprostý nesmysl. Rada mč Praha 17 te
prve nedávno, 24. 9. 2012, přistoupila k plnění 

svého slibu a schválila návrh na modernizaci 
vytápění objektu řepské polikliniky v ulici Žufa
nova, spočívající ve vybudování alternativního 
zdroje vytápění nezávislého na současném sys
tému centrálního zdroje tepla.

Názor: Vytápění lokálními kotelnami 
nemůže být hospodárnější a ekologičtější, 
než je výroba tepla v centrálním zdroji.
tento omyl lze poměrně snadno vyvrátit, neboť 
si každý může jednoduše, svým výpočtem, ověřit 
předkládané logické údaje. lokální kotelny využí
vají tzv. kondenzační kotle, které mají vyšší účin
nost než starší typy plynových kotlů. to znamená, 
že k výrobě určitého objemu tepla spotřebují mé
ně plynu, a to je základní zdroj úspor. Další úspora 
je dosažena eliminací ztrát ve vedení tepla a při 
jeho předávání do domovních topných soustav ve 
výměnících. tím, že se nevytápějí trávníky a ne
vznikají ztráty ve výměnících, je možno k výrobě 
potřebného tepla spálit méně plynu a dosáhnout 
další úspory na nákladech topení.
kondenzační kotle lze navíc doplnit nějakým 
obnovitelným zdrojem tepla a tím zvýšit úspo
ry. Domovní kotelna sVJ Vondroušova využívá 
k ohřevu teplé užitkové vody solární kolektory 
a nahrazuje tak energii ze spalování zemního 
plynu čistou sluneční energií. Obyvatelé tím še
tří zároveň svoji kapsu a také životní prostředí 
nás všech.

Dotaz: Nezhorší množství lokálních kotelen 
ekologickou situaci v Řepích?
nic takového se nemůže stát a naprostý opak je 
pravdou. Jak vyplývá z předchozí odpovědi, je 
prokazatelné, že k výrobě požadovaného tepla 
spálí lokální kotelny vybavené kondenzačními 
kotli výrazně méně plynu než stávající blokové 
kotelny. Jelikož se spálí méně plynu, logicky kles
nou i emise vznikající spalováním plynu. toto je 
poměrně snadno doložitelné, neboť současného 
dodavatele tepla upřednostňuje platná legisla
tiva tím, že v zákonu č. 86/2002 sb., o ochraně 
ovzduší ukládá využívat centrálních zdrojů tepla, 
jeli to technicky možné a ekonomicky přijatelné.
V Řepích by nemohla vzniknout žádná lokální ko
telna, kdyby její stavebníci jednoznačně neproká
zali orgánům státní správy, že výroba tepla v jejich 
kotelně bude ekonomičtější a ekologičtější než ta 
stávající. navíc je předpoklad, že plánované lokál
ní kotelny začnou více využívat obnovitelné zdroje 
energie. tím dále výrazně sníží objem spalovaného 
plynu v Řepích a tím i objem vypouštěných emisí 
s jednoznačně pozitivním dopadem na životní 
prostředí v naší městské části.

Mgr. Bořek Černovský, místostarosta

Jak snížit náklady na vytápění (1.)
Se začátkem topné sezony se začali občané Řep bydlící v panelových domech opět zajímat o výši nákladů na topení. 
V souvislosti s případnou výstavbou lokálních kotelen se množí různé otázky a dohady.

Foto: -akraj-

Místostarosta Mgr. Bořek Černovský se problematikou alternativního vytápění zabývá dlouhodobě (na 
snímku v kotelně řepské radnice).
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Novinky z Bílé Hory
Městská část Praha 17, to jsou také horní staré Řepy. 
I tam se stále něco děje...

Další metry nového chodníku byly vybudovány při ulici Karlovarská 
(dojdete po něm k zastávce autobusu č. 108).

V opravené sále Kulturáčku na Bílé Hoře probíhají zajímavé akce 
a koncerty, také se tu každé pondělí scházejí řepští senioři.

Oblast vedle bikrosového areálu se mění v odpočinkovou zónu. Mlatová 
cesta bude ukončena dřevěným můstkem.

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Informace pro letecké 
modeláře
letadla mají pro mnoho lidí kouzlo neobvyklosti, technického zázraku. ne 
každému nadšenci letecké dopravy se splní sen létat v letadle jako profesi
onál. Řada z nich si podobnou touhu splní jinak – pořídí si letecký model.
Jako občané Prahy 17 žijeme v blízkosti letiště. tento fakt přináší své vý
hody, ale také nevýhody. když pomineme občasný zvýšený hluk, na který si 
někteří stěžují, existuje i další nevýhoda, a to omezení provozu leteckých 
modelů v blízkosti letiště.
Jedná se o závažnou věc. letadla pohybující se v přistávacím koridoru letí 
nad naším územím již v poměrně malé výšce a letecké modely by opravdu 
mohly ohrozit jejich bezpečnost. skutečně již byly zaznamenány případy, 
kdy piloti letadel hlásili, že došlo k přiblížení leteckých modelů k jejich 
stroji. Zajímali jsme se proto, jaká omezení jsou platná pro území naší 
městské části.
Jde o složitou problematiku, velmi zjednodušeně nám bylo Úřadem pro 
civilní letectví sděleno následující: Ochranná pásma jsou v některých lo-
kalitách v Praze-Řepích již ve velmi malé výšce nad zemí. Při dodržení 
předpisových doporučení – zejména minimální vzdálenosti 5,5 km od 
letiště a maximální výšky 100 m nad zemí – by k nebezpečnému naru-
šení docházet nemělo.
Pokud vás tato problematika blíže zajímá, získáte další informace na inter
netových stránkách Úřadu pro civilní letectví: http://www.caa.cz/letadla
bezpilotanapalube.

Ing. Lubomír Němejc,
tajemník Úřadu MČ Praha 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Co nevíme, to nepovíme!
Chcete o svých aktivitách informovat čtenáře Řepské sedmnáctky? 
Pořádáte zajímavé kulturní a sportovní akce? Dejte nám o nich vědět! 
Přivítáme též tipy na rozhovory se zajímavými osobnostmi 
žijícími v Řepích. kontakt na redakci: redakce@repy.mepnet.cz, 
tel.: 234 683 544 (531). Děkujeme! -red-



V Klubu 17 slavili
Pobavit se. Najít si kamarády. Dozvědět se leccos zajímavého. 
Potkat se s lidmi, kteří už v životě něčeho dosáhli. Nenudit 
se. To je ve stručnosti cíl nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež s názvem Klub 17. Bezbariérový přístup do budovy 
je jeho další „přidanou hodnotou“.

klub 17 sídlí v socháňově ulici, provozuje ho Centrum sociálně zdravotních 
služeb. Ve středu 26. září bylo v klubu a přilehlé zahradě ještě více živo 
než obvykle, neboť tu probíhala oslava 5. narozenin jediného řepského 
„nízkoprahu“.

návštěvníky – děti, jejich rodi
če, řepské seniory a další hos
ty – přivítala patronka klubu 17 
herečka Valérie Zawadská i ředitel 
CsZs PhDr. Jindřich kadlec s kole
gyněmi mgr. monikou čermákovou 
a Janou Štěpánkovou. mezi gra
tulanty nechyběla starostka mč 
Praha 17 Bc. Jitka synková se svý
mi zástupci ing. marií Vaicovou, 
mgr. Bořkem černovským, marti
nem markem, poblahopřát přišel 
i zastupitel mUDr. Antoine katra.
Odpolední program zaujal mládež 
i dospělé. na své si přišli příznivci 
moderních tanečních stylů, jako je 
poppin, lockin, hip hop nebo break 
dance – mladíci z taneční školy  

Boriginal (která působí v budově bývalého OVUsu) totiž předvedli výkon 
hodný obdivu. s nemenším zaujetím diváci sledovali vystoupení Vaška 
kloudy, sedminásobného mistra světa ve footbagu.

Provoz klubu prodloužen
„nejvýznamnějším podporovatelem klubu 17 je městská část Praha 17, 
podporuje nás i ministerstvo práce a sociálních věcí čR a pražský magist
rát. Díky tomu se nám podařilo prodloužit provozní dobu klubu. nyní má
me otevřeno v úterý, středu a v pátek od 15 do 20 hodin. hodinu navíc 
chceme věnovat starší mládeži,“ uvedla u příležitosti narozeninové oslavy 

mgr. monika čermáková, vedoucí přímé péče CsZs a dodala: „klub 17 si 
v Řepích upevnil pozici, děti sem chodí velmi rády. V průměru evidujeme 
5 600 návštěv ročně, to je za pět let trvání klubu neuvěřitelných 28 tisíc 
návštěv. Z toho máme velkou radost! těšíme se na nové hřiště, které 
nám mč Praha 17 přislíbila vybudovat. Zahradu totiž využíváme, jak jen 
to jde.“
(Informace o listopadovém programu Klubu 17 na straně 21)

-akraj-
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Účastníky oslavy přivítala patronka 
Klubu 17 herečka Valérie Zawadská.

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Narozeninové oslavy se zúčastnila též první vedoucí Klubu 17 Mgr. Dáša 
Fišerová (uprostřed). Vlevo Mgr. Monika Čermáková, vedoucí přímé péče 
CSZS, vpravo současná vedoucí klubu Jana Štěpánková.

Kulturní program zaujal děti i dospělé. Více foto: www.repy.cz, fotogalerie.

Sedminásobný mistr světa ve footbagu Vašek KloudaNa žádné správné oslavě nesmí chybět tanec!

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-Foto: -akraj-
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Oba Davidové se setkali 11. října v obřadní síni řepské radnice. Výhru 
jim tu slavnostně předal organizátor Dětské atletické ligy tomáš sla
vata, jemuž se podařilo kola získat darem od sponzora. Akce proběhla 
za účasti starostky Bc. Jitky synkové a dalších řepských zastupitelů, 
nechyběly rodiny obdarovaných a mgr. Zuzana martinovská, ředitelka 
ZŠ Jana Wericha.
O dojemné chvíle nebylo toto odpoledne nouze. starostka Bc. Jitka 
synková přítomným oznámila čerstvou novinu: tomáš slavata a jeho 
projekt „Albert triatlon tour“ získal 9. října ocenění Charitativní pro
jekt roku 2012 – v rámci soutěže Projektový manažer roku, který vy
hlásilo občanské sdružení společnost pro projektové řízení ve spolu
práci s vydavatelstvím Economia. Připomeňme, že za snahu o integraci 
dětí z dětských domovů a podporu dětského sportování vůbec obdržel 
tomáš slavata letos v březnu od mezinárodního olympijského výboru 
cenu sport a společenská odpovědnost, v květnu pak čestnou plaketu 
městské části Praha 17.

Bojovat a nevzdávat se!
„nezáleží na tom, jaký hendikep si do života neseme, ale že bojujeme 
a nevzdáváme se! můj projekt se snaží spojovat všechny děti bez roz
dílu. snažím se intenzívně pracovat s dětmi z dětských domovů a ve
řejností, abych pomohl zbořit mýty, které naše společnost vytvořila 
o dětech z ‚problémového‘ světa. nejde mi o dokonalý svět, ani o do
konalost jedince, ale o svět, který má lidskost,“ uvedl tomáš slavata, 
jehož cílem je dokázat, že je možné jít za svým snem, ať jsou životní 
podmínky jakkoliv nepříznivé.
Životní příběh dvaatřicetiletého triatlonisty jsme vám už v Řepské 
sedmnáctce přiblížili – v 21 letech dokázal získat z dětského domova 
do pěstounské péče své dva synovce, organizuje triatlonové závody 
nejen pro děti z dětských domovů i řepskou Dětskou atletickou ligu, 
neúnavně hledá sponzory pro své projekty, od září se podílí na vedení 
žáků nové sportovní třídy v ZŠ Jana Wericha.

Sport patří k životu
tomáš slavata žije sportem. O tom, 
že pohyb by měl být nedílnou sou
částí života, se snaží přesvědčit 
i své okolí. Dětskou atletickou ligu 
bude pořádat také v roce 2013, 
opět pod záštitou městské části 
Praha 17. Řepské děti si tak znovu 
budou moci vyzkoušet atletické 
disciplíny pod dohledem zkuše
ných sportovců. nemusejí však 
čekat až do jara! Atletické trénin
ky probíhají v Základní škole Jana 
Wericha ve Španielově ulici po ce
lý školní rok. Více informací na: 
www.tomasslavata.cz.

-akraj-

Slavnostního odpoledne se zúčastnili také zastupitel MUDr. Antoine Katra 
a zástupci starostky Ing. Marie Vaicová s Martinem Markem (ve druhé řadě 
zastupitel Jaroslav Bíro).

Jít za svým snem
Poslední závody soutěže Dětská atletická liga Řepy 2012 
se konaly 10. září. Nejúspěšnější sportovci tehdy obdrželi 
poháry a diplomy. Došlo však i na hodnotnější odměny. 
Los určil dva šťastlivce – Davida Varmužu (7) a Davida 
Nováka (5), kteří získali nové kolo.

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Na snímku nadějní atleti – a možná i budoucí úspěšní cyklisté – David 
Varmuža (vpravo) a David Novák spolu se starostkou Bc. Jitkou Synkovou 
a Tomášem Slavatou. Více foto: www.repy.cz, fotogalerie.

Přítomní si měli možnost prohlédnout vítěznou cenu za Charitativní 
projekt roku 2012 – vedle jejího držitele Mgr. Naděžda Zemanová, 
vedoucí odboru školství a kultury, Mgr. Zuzana Martinovská, ředitelka 
ZŠ Jana Wericha a její zástupce Mgr. Václav Soukup. Autorem ceny je 
Ing. arch. Bořek Šípek.
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PRAŽSKÝ CYKLOKROS

neděle 11. listopadu 2012

Praha 17, areál Bikrosclubu Řepy, ulice U Boroviček

Program:

10.00 hodin – kadetky + žákyně

10.01 hodin – žáci starší + žáci mladší

10.45 hodin – ženy + juniorky

10.46 hodin – kadeti, 11.45 hodin – junioři

13.00 hodin – veřejný závod ELITE: 
O pohár starostky MČ Praha 17

14.30 hodin – ČP MASTERS A

14.31 hodin – ČP MASTERS B

14.32 hodin – ČP MASTERS C

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

Akce probíhá pod záštitou starostky Městské části Praha 17 
Bc. Jitky SynkovéFoto: Michal Červený

ZŠ Jana Wericha
Španielova 19, 
Praha 17-Řepy,

srdečně zve na turnaj

v CZECH BUMBÁC BALLU

Čtvrtek 8. 11. 2012 od 14 hodin
Pravidla hry: www.rehatom.eu

Na turnaji kralovali Brňáci
V pátek 28. září, za slunečného počasí, proběhl na hřišti při ZŠ Jana Weri
cha ve Španielově ulici již 5. ročník Řepského poháru v kopané. Akce byla 
určena pro starší přípravku ročník 2002.
Bylo k vidění spoustu krásných utkání. turnaji kralovali hráči Brna, kteří 
patří v této věkové kategorii k nejlepším. Ceny předával malým fotbalis
tům místostarosta mč Praha 17 pan martin marek, který byl úrovní turnaje 
mile překvapen.
Pořadí mužstev: 1. Zbrojovka Brno, 2. sparta Praha, 3. Bohemians 1095, 
4. Fk Příbram, 5. hradec králové, 6. Ústí nad labem, 7. Fk náchod, 8. Ju
nior teplice.

Jaroslav Chudomský

Turistický pochod

PRAŽSKÝ MINIMAX 2012
aneb Na státní svátek můžete dobýt 

nejvyšší místo Prahy!

▪  V sobotu 17. listopadu 2012
▪  Delší trasa – 21 km: start od 8.30 do 9.15 hodin 

od stanice autobusu V Podbabě (107, 116, 147, 160...).
▪  Kratší trasa – 11 km: start od 10 do 11 hodin od 

zastávky Divoká Šárka (konečná tram 5, 20 + bus 108, 
225...), resp. z blízkého parkoviště.

▪  Cíl: na pražském „maximu“, u kóty 
399,22 m. n. m. mezi Zličínem a Sobínem, 
na letišti leteckých modelářů Sobínka. 
Jde se za každého počasí!

Trasa povede z Podbaby přes Lysolaje, Nebušice, Divokou 
Šárku do Řep a dotud do Sobína, nad nímž leží nejvyšší 
bod pražského katastru. Z cíle je to asi kilometr ke konečné 
metra Zličín.

Každý startující obdrží mapu s trasou pochodu doplněnou 
kontrolními otázkami. Trasa v terénu nebude nijak 
vyznačena, ale mapa obsahuje jména ulic i podrobný 
slovní popis trasy. V cíli na každého čeká malé občerstvení, 
razítko pochodu, jako odměna mapy a drobné propagační 
tiskoviny od pořadatele pochodu kartografického 
vydavatelství Žaket.

Startovné na obě trasy 20 Kč.

Informace k pochodu najdete také na www.zaket.cz.

Kam za sportem…
...vám poradí portál www.prahasportovni.cz, kde najdete kalendář aktuál
ních pražských sportovních akcích, přehled pražských sportovišť, aktuali
ty ze světa sportu a rozhovory se slavnými osobnostmi. -red-
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kulturní středisko Průhon
Pořady pro děti (vždy v sobotu od 16 hodin)

 3. 11.  Není drak jako drak: tři loutkové pohádky o drakovi, které jsou 
plné nečekaných zvratů, humoru a výtvarných nápadů. hraje Di
vadlo kuba. Vstupné 40 kč.

10. 11.  Dešťová víla: Pohádkový příběh s loutkami o tom, co všechno se 
může stát na opuštěném nočním stolku. hraje studio Damúza. 
Vstupné 40 kč.

17. 11.  O Dorotce: s loutkami zahraje Divadlo Pohadlo. Vstupné 40 kč.
24. 11.  Dlouhý, Široký a Bystrozraký: Známá pohádka doplněná vese

lými a hravými písničkami Zbrojnoše Bubeníčka. Princ koněrád 
se na cestě za vysněnou princeznou kráskomilou setká s mnoha 
překážkami, ale za pomoci svých věrných kamarádů kouzla čaro
děje Řechtoděje překoná. Divadélko Romaneto. Vstupné 40 kč.

Pořady pro dospělé

 7. 11.  Pan Hamilkar: Divadelní premiérové představení Divadla bez 
zábran. tragikomický příběh „smutného hrdiny“, který si chce 
za peníze vytvořit iluzi rodinného a přátelského kruhu. hořká 
komedie o lásce, o nebezpečné hře s lidskými city, o lži a před
stírání. Od 19.30 hodin. Vstupné 80 kč.

 9. 11.  Taneční kavárna: Odpolední setkání při tanci a poslechu písni
ček, které hraje duo sparťanka. V 16 hodin. Vstupné 30 kč.

14. 11.  Chudinkové: Další koncertní setkání přátel této trampské kape
ly. hostem tentokrát bude písničkář Jan matěj Rak. V 19.30 ho
din. Vstupné 70 kč.

21. 11.  Kanárské ostrovy – s batohem po horách: hlubokými soutěska
mi i stezkami po vrcholech hor nás provede fotograf Pavel svo
boda prostřednictvím promítání fotografií z cesty, vyprávěním 
s autentickou muzikou. Od 18.44 hodin. Vstupné 50 kč.

24. 11.  Vzpomínání na PhDr. Miladu Bartoňovou: setkání přátel 
k výročí nedožitých 95 let PhDr. milady Bartoňové, významné 
duchovní osobnosti, spoluautorky knihy Jóga od staré indie 
k dnešku a propagátorky jógy u nás. V Řepích dlouhá léta žila 
a vedla kurzy jógy. Od 10 hodin. Vstupné dobrovolné.

Sokolovna
16. 11.  Není někdo dokonalý? Jak to vidí JIŘÍ KRAMPOL: Vesele i vážně 

s oblíbeným hercem, moderátorem, dabérem a jeho historkami 
z natáčení pořadu „nikdo není dokonalý“. Večer uvede honza Do
biáš, bývalý dramaturg pořadu. na lidovou i jinou notečku zahra
je kapela Z futrálu. Od 19.30 hodin. Vstupné 140 kč, pro se niory 
70 kč. Vstupenky před programem na místě, nebo je možné si je 
rezervovat telefonicky i emailem, anebo koupit v ks Průhon.
Sokolovna Řepy, ul. Na Chobotě 125 – přibližně 300 m 
od konečné tramvají.

Výstava

 1. – 21. 11. Ladakh – Malý Tibet: Fotografie z cesty po indii fotografa 
a geografa Pavla svobody.

24. – 30. 11. Ze života PhDr. Milady Bartoňové: Fotografie, dokumenty.
Výstava je otevřena každý všední den od 10 do 20 hodin, v sobo
tu v době programu.

Podzimní modelování
10. 11.  Podzimní modelování z fimo hmoty. Od 14 do 17 hodin.

informace a přihlášky: Jana svobodová, 775 593 060, 
email: jana@svobodova.com.

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

Domov sv. karla Boromejského

 4. 11.  Benefiční koncert Jitky Zelenkové: k oslavě svátku patrona 
Domova sv. karla Boromejského. kostel sv. Rodiny. Od 17 ho
din. Vstupné 140 kč dospělí, 70 kč senioři, děti do 15 let zdarma 
(předprodej vrátnice Domova, tel.: 235 323 248).

 8. 11.  Vystoupení žáků ZUŠ Libčice nad Vltavou: Pod vedením Pavla 
loukoty zahrají swing i klasickou hudbu. Refektář. Od 15.30 ho
din. Vstupné dobrovolné.

15. 11.  Dobročinná aukce pro sponzory a přátele Domova. Refektář. 
Od 18 hodin. Vstup na pozvánky.

20. 11.  T‘N‘T – Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček: Zazpívají gospely 
a spirituály doplněné o vlastní písničky o lásce a vztazích. Re
fektář. Od 15 hodin. Vstupné dobrovolné.

27. 11.  Koncert Emauzského sboru a orchestru se smíšeným sborem 
SUDOP: Dirigent tomáš čechal (na programu A. Dvořák: mše 
D dur, Biblické písně). Od 18 hodin.

30. 11.  Předvánoční koncert Honzy Jareše: Zpěvák a klavírista s ne
obyčejným příběhem i neobyčejným hlasem. Denní stacionář. 
Od 10 hodin. Vstupné dobrovolné.

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit z Domova se mohou přihlá-
sit na e-mailu: kultura@domovrepy.cz.

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

kulturáček na Bílé hoře
 9. 11.  Večer pražské mezinárodní konzervatoře: Večer k tanci i posle

chu. Od 19 hodin. Vstupné dobrovolné.
18. 11.  Pochodem Ťap: Pohádka pro děti. Co všechno se může stát, když se 

zvířátka ze ZOO rozhodnou, že se vrátí domů do Afriky. Od 16 ho din. 
Z produkce divadélka POhADlO – pohádkové žihadlo.

24. 11.  Velký podzimní maškarní bál pro děti: s hudební skupinou myš 
maš a zábavným programem. Od 15 hodin. Vstupné dobrovolné.

24. 11.  Velký podzimní maškarní bál pro dospělé: s moderátorem 
a imitátorem Petrem Jablonským. soutěže, tombola, zábavný 
hudebnětaneční program. Od 20 hodin. Vstupné dobrovolné.

30. 11.  Večer s kytarou: Přijďte si poslechnout nebo i společně zazpívat 
oblíbené známé i méně známé písničky. Od 19 hodin.

Změna programu vyhrazena.

Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17-Řepy (vedle bikrosového areálu), 
www.kulturacek.cz. -red-

Pozvání k vánočnímu stromu
Ve středu 28. listopadu v 17 hodin se v Řepích 
opět rozzáří vánoční strom.
Přijměte srdečné pozvání vedení radnice 
Městské části Praha 17 a přijďte se 
vánočně naladit! Součástí akce bude 
jako každoročně kulturním program.
strom bude opět umístěn v blízkosti 
zastávky slánská při ulici makovského 
(naproti obchodnímu centru, 
vedle knihovny).

Ve středu 28. listopadu na viděnou!
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Setkání řepských jubilantů
Další slavnostní setkání řepských jubilantů se konalo v sále Základní umě
lecké školy Blatiny 13. září. Zorganizovaly ho jako obvykle pracovnice ma
triky odboru občansko správního. Příležitosti setkat se s našimi seniory 
a popovídat si s nimi využila i Bc. Jitka synková, starostka mč Praha 17. 
součástí odpoledního programu byl koncert žáků ZUŠ Blatiny, předání 
drobných dárků a pohoštění.
Ani jedné z přítomných dam (ani pánům) byste věk nehádali! Všichni se 
drželi zpříma a mužské osazenstvo sršelo vtipem. Veselou náladu panující 

v sále jedna z oslavenkyň okomentovala slovy: „Už nejsme mladí, ani zdra
ví, tak jsme alespoň veselí!“
tentokrát své významné životní jubileum přišli oslavit: Pavla Řezáčová, 
Josef Šubrt, miroslav krupka, marie kadeřábková, Václav kovrzek, Josefa 
machačná, Věra Pískačová, Eliška Ryšavá, Anna Ondráčková, Boris Ondrá
ček, Zdeněk sýkora, markéta Zejdová, markéta Bodešinská, Růžena holin
ková, Jana tvrdková a Božena Fliegelová.
Všem našim jubilantům gratulujeme a do dalších let jim přejeme hod-
ně zdraví a optimismu.

-red-

Kdo byl na fotce
V zářijovém vydání Řepské sedmnáctky jsme zveřejnili článek Počítač je baví! spolu 
s fotografií spokojeného absolventa počítačových kurzů s jeho učitelkami. Jméno 
absolventa jsme trochu popletli. Panu Besserovi se tímto omlouváme! -red-

Programy pro seniory
Klub seniorů Průhon
schází se každou středu, vždy od 9 do 11 hodin, v kulturním stře
disku Průhon, socháňova 1220, Praha 17. Vstup volný. klub vede paní 
Jana tvrdková.
Program v listopadu: 7. 11. Domácí zdravotní péče (paní Rousková), 
14. 11. Vzpomínky na minulé akce, Výměnný bazar, 21. 11. Výroba 
vánočních přání, 28. 11. novinky v pečovatelské službě (paní Pšen
číková).

Klub Gemini
schází se každé pondělí, vždy od 15.30 do 17.30 hodin, v nízkopra
hovém zařízení klub 17, socháňova 1221, Praha 17. Vstup volný. klub 
vede paní majka hallerová.
Program v listopadu: 5. 11. Domácí zdravotní péče (paní Vykusová), 
12. 11. Co nás těší i trápí, 19. 11. novinky v pečovatelské službě (paní 
Pšenčíková), 26. 11. karaoke.

Klub aktivního stáří (KLAS)
schází se každé v pondělí, vždy od 15 do 17 hodin, v kulturáčku na 
Bílé hoře, ke kulturnímu domu 14, Praha 17–Řepy. Vstup volný. klub 
vede paní libuše Pražáková.
Program v listopadu: 5. 11. Posezení s hudbou, 12. 11. novinky v pe
čovatelské službě (paní Pšenčíková), 19. 11. keramická dílna v klu
bu 17, 26. 11. Domácí zdravotní péče (mgr. koupená).

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

Mgr. Monika Čermáková,
vedoucí přímé péče CSZS

Bezplatná linka 
pro seniory: 800 157 157
nevíte si rady? nedokážete se vyrovnat se svými problémy? Cítíte se sami 
a zbyteční? Volejte linku důvěry pro seniory, kterou provozuje Život 90! 
Senior Telefon 800 157 157 je služba bezplatné telefonické krizové 
pomoci zaměřená na pomoc a podporu seniorů a osob o ně pečujících. 
Je jedinou bezplatnou linkou krizové pomoci a poradenství v čR pro se
niory s nonstop provozem. linku provozuje občanské sdružení Život 90 
– www.zivot90.cz. -red-

Policie hl. m. Prahy varuje
„stOP kriminalitě“, tak se nazývá nová preventivní rozhlasová kampaň 
krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy a rozhlasové stanice čRo Regina, 
která během října a listopadu varuje seniory před rizikovými situacemi. 
čRo Regina několikrát denně vysílá krátké spoty inspirované skutečnými 
případy, popisující nejčastější situace, při nichž jsou senioři v ohrožení.
Podle policejních statistik patří senioři dlouhodobě mezi nejohroženější 
skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený způsob života, dů
věřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá snadný cíl 
a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků a násilníků. na 
základě zvýšeného výskytu trestné činnosti páchané na seniorech během 
ledna a února 2012 byl zřízen pracovní tým sEniOR, kterému se již poda
řilo zadržet 19 pachatelů a objasnit celkem 122 případů. tým od začátku 
letošního roku realizoval 31 preventivních přednášek pro seniory a pět 
preventivních akcí, na nichž bylo toto téma také prezentováno.

-red-

NEJEN PRO SENIORY

Foto: -akraj-Foto: Jakub Adam Foto: -akraj-
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Jak jste se ocitl v posádce letadla?
Chtěl jsem zorganizovat větší letecký výlet do 
zahraničí a nápad jsem přednesl svému kamará
dovi Zdeňku tulisovi, kterého v této souvislosti 
napadlo, že oslovíme sira nicholase Wintona a ke 
103. narozeninám mu věnujeme vyhlídkový let. 
Zdeněk tulis ho zná osobně, je moderátorem a zá
roveň dramaturgem výchovně vzdělávacího pro
gramu „loterie života“. tento program se zabývá 
příběhem sira nicholase Wintona, jenž zachránil 
život 669 dětem, když je těsně před 2. světovou 
válkou odvezl z československa do londýna.

Znáte příběh sira Wintona ze školy?
to si nemyslím. Buď si to nepamatuji, nebo jsme 
se o něm neučili. Blíže k pravdě bude ale spíše ta 
druhá možnost, což je samozřejmě škoda. Film 
„síla lidskosti“, který líčí příběh sira Wintona, 
ale samozřejmě znám.

Kdo se ještě akce zúčastnil?
Byli jsme celkem čtyři. tři studenti, z toho dva 
z Řep. Vyjma mne také můj kamarád z dětství 
Jan soukup, Zdeněk tulis a fotograf michal 
hnojský. Z Prahy jsme odlétali 16. června, celá 
cesta nám zabrala třináct dnů.

Můžete při vašem mládí řídit letadlo? Kolik 
vám je let?
Je mi dvacet. létání se věnuji přibližně sedm let. 
teorii létání na větroních jsem absolvoval ve tři
nácti. Ve čtrnácti jsem začal létat základní výcvik 
na kluzácích v Aeroklubu letňany. V současné 
době mám nalétáno něco málo přes 200 hodin, 
z toho asi 120 hodin na motorových letadlech. 
k létání mne přivedl můj děda, který v mládí 
létal jako bojová záloha ve svazarmu. létání se 
však věnoval prakticky po celý život jako letecký 
konstruktér. 

Jak se vám podařilo nápad zrealizovat?
Aeroklub letňany vloni prodával jedno ze svých 
letadel Cessna C172 do hamburku a mně byla 
nabídnuta možnost zúčastnit se přeletu jako sa
fety pilot – tj. pilot, který v jistém slova smyslu 
ručí za bezpečnost letu. letadlu zůstaly české 
„poznávací značky“, a proto je s ním třeba létat 
na pravidelné prohlídky do Prahy. s novým ma
jitelem letadla jsme se brzy skamarádili a v sou

vislosti s přelety do hamburku nás lákalo celý 
let trošku protáhnout. A tak jsme naplánovali 
cestu do Anglie „malou“ oklikou – přes Švýcar
sko a Francii. majitel letadla nektarios Raftis se 
vzhledem ke svému přijetí na univerzitu Oxford 

Aviation Academy bohužel nakonec nemohl ak
ce zúčastnit. Ovšem díky jeho rozhodnutí nám 
letadlo přesto zapůjčit byla možnost uskutečnit 
tento výlet zachována. Při konečném plánování 
letu Zdeněk tulis kontaktoval pana nicholase 
Wintona přes lady milenu GrenfellBaines, která 
je jedním z tzv. Wintonových dětí. Díky její po
moci byla šance pana Wintona osobně poznat. 
Rozpočet na akci byl asi 150 tisíc korun. nějaké 
peníze jsme měli naspořené, hodně nám finanč
ně pomohl právě Zdeněk tulis a podpořila nás 
i rodina.

Jak Nicholas Winton na vaši nabídku 
reagoval?
téměř každý rok dostává darem ke svým naro
zeninám podobný let, takže naši nabídku přijal 
velmi pozitivně. létání pro něj ničím novým není.

Kdy a kde jste se setkali?
Pan Winton nás přijal v pátek 29. června doma, 

ve městě maidenhead, které leží asi 50 km zá
padně od londýna. Žije v patrovém domě se za
hradou. možná je důležité zmínit, že pan Winton 
ve svém věku stále bydlí sám a stará se o sebe 
i o svou zahradu, na kterou je patřičně hrdý. Jen 
jednou týdně mu chodí uklízet jedna paní. když 
jsme se ho ptali, kolikrát denně vyjde schody 
do ložnice, tak s úsměvem odpověděl, že záleží 
na tom, jestli si nahoře něco zapomene. často 
se mu prý stává, že se vrací pro něco, co zapo
mněl, ale než tam dojde, zapomene, co vlastně 
zapomněl.

Co na vás při setkání se sirem Nicholasem 
Wintonem nejvíce zapůsobilo?
nejvíc na mne asi zapůsobila jeho energičnost, 
bystrost a smysl pro humor. Jeho chuť do života 
je něco úžasného! hodně lidí, které znám, ztrácí 
smysl života s tím, jak děti vyrostou nebo s od
chodem do penze. Pan Winton je ve svých 103 
letech stále velmi aktivní člověk. když jsme ho 
požádali o krátkou řeč „na kameru“, tak bez pří
pravy přednesl projev, za který by se nemusel 
stydět ani zkušený řečník.

O čem jste vedli řeč?
Bavili jsme se o tom, jak žije, také samozřejmě 
o plánovaném letu a o jeho letecké kariéře. Před 
2. světovou válkou létal jako instruktor na dvou
plošníku Gipsy moth.
O jeho skutku, záchraně dětí, jsme se ale dlouze 
nebavili, abychom neopakovali mnohokrát vyř
čené a zodpovězené otázky. Ale v souvislosti se 
zmíněným skutkem mu na stěně visí poměrně velký 

„V létě tohoto roku se nám podařilo uskutečnit výlet malým letadlem do Anglie. 
Navštívili jsme sira Nicholase Wintona, jehož asi netřeba dále představovat, 
a věnovali mu k jeho 103. narozeninám vyhlídkový let,“ stálo v e-mailu 
adresovaném redakci. Rozhovor s jeho autorem, studentem Martinem Melounem, 
byl nasnadě…

Foto: Jan Soukup

Setkání s Nicholasem Wintonem: 
Zážitek, jaký se nezapomíná!

Martin Meloun konzultuje se sirem Nicholasem Wintonem trasu letu.
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počet vyznamenání, která dostal poté, co se o jeho 
činu v roce 1988 dozvěděla veřejnost. Říkal, že už 
je jednou všechna uklidil na půdu, ale rodina mu je 
zase pověsila zpátky. Je to velmi skromný člověk.

Jak probíhal samotný let? A co Nicholas 
Winton říkal na to, že poletí cessnou?
Ještě s ní nikdy neletěl. Ale nejedná se o nijak 
zákeřné letadlo. Pan Winton si poměrně rychle 
zvyknul na pilotáž – po vzletu se chopil řízení 
a velkou část letu řídil sám. naprosto bezpečně. 

Jen se ptal, kam může letět, protože navigace 
v okolí letiště heathrow není úplně jednoduchá. 
své přání letět podél temže si ale během půl
hodinového letu splnil, myslím, perfektně. Pan 

Winton sice kdysi působil jako pilot a letecký in
struktor, ale je třeba dodat, že jeho letecká kari
éra skončila před 70 lety. Věkový rozdíl mezi ním 
a mnou byl 83 let, a to je zážitek, na jaký se jen 
tak nezapomíná. letu se zúčastnila i lady milena, 
na kterou let zapůsobil, tuším, také velmi dobře.

Udržujete od té doby se sirem Wintonem 
kontakt?
Udržovat s panem Wintonem souvislý kontakt je 
na dálku velmi složité, nicméně jsme v kontaktu 
s lady milenou, se kterou jsme se setkali v říjnu 
při jedné z jejích pracovních návštěv Prahy.

Čím se v současné době zabýváte a jaké 
máte cíle?
Byl jsem přijat na české vysoké učení technické 
v Praze. kromě létání podnikám. svou firmu, 
která se zabývá zejména úklidovými službami, 
se snažím vést tak, aby tento obor získal v očích 
široké veřejnosti co nejlepší jméno. Rád bych se 
i nadále věnoval letectví a marketingu. létání 
má stále jakýsi punc tajemna, byl bych rád, kdy
by neztratilo svou prestiž, ale zároveň bylo ote
vřenější veřejnosti.
mým velkým snem je létat druhoválečnou stí
hačku P51 mustang. Řídit boeing je samozřejmě 
také dobrá zkušenost, ale má blíže k jistému 
pracovnímu „stereotypu“, osobně to neberu ja
ko svůj životní cíl.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

V prosinci 1938 učitel martin Blake, jeden 
z pracovníků Britského výboru pro uprchlíky 
z československa (British Committee for 
Refugees from Czechoslovakia, dále jen BCRC) 
požádal svého přítele nicholase Wintona, 
který se zrovna chystal na dovolenou do 
švýcarských Alp, aby namísto lyžování odjel 
do Prahy a pomohl pražské kanceláři BCRC 
organizovat dětské transporty. Pro každé dítě 
do věku 17 let bylo nutné získat náhradní 
rodinu ve Velké Británii a kauci ve výši asi 50 
liber. Potom již nebyl problém získat pro ně 
britské vízum a povolení k pobytu.
Byla založena Dětská sekce BCRC, kterou 
řídil nicholas Winton z londýna (vedle svého 
zaměstnání bankovního úředníka). s pomocí 

své matky a několika dalších dobrovolníků 
vyhledával adoptivní rodiče, vyřizoval adopce 
u britských úřadů a získával příspěvky na 
kauce. V Praze mezitím trevor Chadwick, nový 
vedoucí pražské pobočky BCRC, shromažďoval 
potřebné dokumenty od rodičů, kteří měli 
zájem poslat své dítě do Anglie, a vyřizoval 
u německých okupačních úřadů povolení 
k vycestování. to vše pod neustálým dohledem 
gestapa.
První kindertransport byl z Prahy vypraven 
14. března 1939, poslední 2. srpna 1939. 
Celkem tak bylo zachráněno 669 dětí.

Zdroj: Wikipedie

Martin Meloun (20)
•  V červenci 2012 byl členem skupiny, 

jejímž cílem byla mj. návštěva sira 
nicholase Wintona.

•  studuje čVUt v Praze (je absolventem 
Gymnázia Jana keplera).

•  Je členem Aeroklubu Praha letňany.
•  V Řepích žije 17 let.

Doporučujeme!
Vážení čtenáři, více informací o příběhu 
a odkazu nicholase Wintona přineseme 
v některém z příštích vydání Řepské 
sedmnáctky. Zatím doporučujeme:
www.wintonfilm.com
a www.youtube.com/watch?v=twtniWDn428.

-red-

Tajemství Nicholase Wintona
V roce 1939 Nicholas Winton (*1909) zachránil 669 převážně židovských dětí 
z tehdejšího Československa před transportem do koncentračních táborů. 
Nikomu se o tom nezmínil, až jeho žena v roce 1988 při úklidu půdy objevila 
kufr s dokumenty, fotografiemi dětí a dopisy jejich rodičů...

Sir Nicholas Winton usedl do cessny poprvé v životě, přesto si velkou část letu odřídil sám.

Foto: Jan Soukup

Foto: Jan Soukup
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Řepské hasičky pomáhají 
U příležitosti 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Ře
pích se ženské družstvo rozhodlo nafotit kalendář s hasičskou tema
tikou pro rok 2013.
První prodej těchto kalendářů se uskutečnil letos v květnu, v den 
konání 20. ročníku memoriálu Františka Zvoníčka. Celý výtěžek 
v hodnotě 5 000 kč byl věnován Dobrovolnickému centru Fn v moto
le (www.dcmotol.cz), který se snaží aktivně zlepšit duševní pohodu 
pacientů a podílet se tak na jejich efektivním uzdravení. V prodeji ka
lendáře bychom rády pokračovaly nadále, do konce letošního roku.
k pomoci můžete přispět i vy tím, že si náš kalendář zakoupíte. Po 
domluvě se slečnou Brožkovou (email: brozkova.ja@centrum.cz) 
bude kalendář v prodeji v hasičské zbrojnici v Řepích v Žalanského 
ulici za částku 149 kč. Jana Brožková, SDH Řepy

Hřiště v Bazovského ulici
Dotaz: Reaguji na informaci v minulé Řepské sedmnáctce o odstranění 
dřevěného hrazení ze sportoviště v Bazovského ulici. Nám, kteří chodí-
me na hřiště, není zcela jasné, z jakého důvodu bylo výše uvedené hra-
zení odstraněno. Díky němu se mohl hrát v klidu fotbal, florbal, apod. 
Údajně by dřevěné hrazení mělo být nahrazeno sítěmi...

Kristýna Jarešová

V Řepské sedmnáctce již bylo několikrát zveřejněno, že si mnozí občané, 
bydlící u hřiště v Bazovského ulici, opakovaně stěžovali na rámus způ
sobený odrazem míčů od hrazení. Proto se vedení radnice rozhodlo toto 
hrazení odstranit. Jsme samozřejmě rádi, když tam děti sportují – kvůli 
tomu hřiště bylo zrekonstruováno! Jenže na druhé straně chápeme, že 
zmíněný hluk některé lidi obtěžuje. hrazení jsme prozatím přesunuli na 
travnatou plochu při ulici Žufanova. Uvažujeme o jeho využití pro zimní 
kluziště (v případě dlouhodobějších mrazů).
na hřišti v Bazovského ulici jsme sítě nechali instalovat pouze za branky, 
mantinely sítěmi nahrazeny nebudou.

Martin Marek, místostarosta

Skatepark už se rýsuje! Vedle fotbalového hřiště, při ulici Na Chobotě, vyrůstá skatepark. Stavba by měla být dokončena na jaře příštího roku.

Foto: Martin Marek Foto: Martin Marek

PROSAZ o. s. nabízí služby lidem 
se zdravotním postižením

na celém území hl. města Prahy
Poskytuje:

✓ pečovatelskou službu
✓ osobní asistenci

✓ domácí zdravotní péči
Služba je poskytována 24 hodin denně včetně víkendů a svátků.
Podrobnosti na www.prosaz.cz nebo na tel: 251 614 469.

Nenechte si ubližovat!
V intervenčním centru Praha, v jeho novém působišti v Praze 8, modříno
vá 1, byla otevřena bezplatná podpůrná skupina pro ženy ohrožené do
mácím násilím. máteli zájem o účast ve skupině v roce 2012/13, volejte 
na mobil 739 592 066 nebo tel. 281 911 883. skupina se koná jednou za 
14 dní, trvá 90 minut a účast v ní je bezplatná. 
Pokud máte zájem o bezplatné poradenství, ozvěte se také a domluvte si 
schůzku. intervenční centrum nabízí sociální, psychologické a právní po
radenství. konzultace probíhá diskrétně a může být anonymní.  -red-
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Olympiáda pro chytré děti
mensa čR letos zahájila již pátý ročník tradiční logické olympiády pro 
přemýšlivé děti a mládež z celé české republiky. soutěže, v níž rozhodu
je samostatné uvažování a schopnost logického myšlení, se každoročně 
účastní desítky tisíc dětí. krajské kolo pro soutěžící z Prahy proběhne 
2. listopadu 2012 v mensa gymnáziu v Řepích.
„naše škola pro letošní rok připravila pro sousední městské části ‚pří
davek‘ – soutěž talent základek, kde bude soutěžit 20 nejlepších žáků 
z nominačního kola logické olympiády 1. stupně ZŠ z Prahy 5, 6, 13 
a Prahy 17. Účastníci musí prokázat jednak znalost příslušné městské 
části, jednak všeobecný přehled. Pro vítěze soutěže jsou připraveny ceny 
jako mobilní telefon, tablet a podobně,“ uvedla ředitelka mensa gymná
zia, o. p. s., mgr. magda kindlová.
letos soutěž poprvé podpořila nadace the kellner Family Foundation a os
mileté gymnázium Open Gate. Záštitu nad logickou olympiádou Prahy 17 
převzala starostka mč Praha 17 Bc. Jitka synková.

-red-

Pražský pramen
i v letošním školním roce se žáci 2. stupně ZŠ genpor. Františka Peři
ny opět zúčastnili již 5. ročníku školního kola přírodovědné soutěže 
Pražský pramen, kterou pořádá Gymnázium Botičská. letošní roč
ník je na téma Praha přírodovědná. Ze 107 žáků, kteří se zúčastnili 
školního kola soutěže, bylo těchto 5 nejúspěšnějších: miroslav Dekař 
(8. A), martin Šlehofr (9. A), matyáš suchánek (9. B), Jakub Špaček 
(9. C), lucie minaříková (9. A).
Všem blahopřejeme a budeme jim držet palce v případné účasti ve 
finálovém kole.

Mgr. Jitka Bajerová

Tajemství lesa
Ve čtvrtek 27. září se žáci 1. A a 1. D ZŠ genpor. Fr. Peřiny zúčastnili ekolo
gického výukového programu tajemství lesa.
se skřítkem Pařízkem zažili, jaké to je tvořit les. Poznali život v lese a do
zvěděli se, jak se v něm správně chovat. Formou simulační hry si žáci vy
zkoušeli, jak strom vyrůstá. Utřídili si základní rozdělení lesů a pomocí 
přírodnin se s některými stromy seznámili. hmatovou aktivitou se také 
dozvěděli, podle čeho se pozná přítomnost zvířat v lese a jak vypadají sto
py nejčastějších lesních zvířat. na závěr si žáci ve skupinkách složili puzzle 
různých lesních piktogramů.
tento ekologický program všechny velice zaujal a už nyní se těšíme na další.

Krauseová Lucie, Bajerová Jitka,
třídní učitelky

Návštěva Walesu:  
zkušenost i motivace
Rády bychom touto cestou poděkovaly vedení ZŠ Jana Wericha za uskuteč
nění studijního vzdělávacího zájezdu do Velké Británie, který proběhl 21. 
až 28. září a zúčastnili se ho žáci druhého stupně, mezi nimi i naše dcery. 
Velké poděkování patří i městské části Praha 17, která díky dotacím našim 
žákům významně snížila cenu zájezdu.
Pod vedením učitele mgr. Václava soukupa se zájezd opravdu vydařil a děti 
přijely plné zážitků a dojmů. Vždyť program byl opravdu pestrý. Cestou do 
Velké Británie žáci strávili den v Paříži – vyjeli do nejvyššího patra Eiffelo
vy věže, projeli se lodí po seině, navštívili katedrálu notre Dame.
Do Anglie projeli Eurotunelem pod kanálem la manche. Byli ubytováni 
v anglických rodinách v severním Walesu v městečku Colwyn Bay, kde byli 
nuceni „konverzovat“ v anglickém jazyce. Absolvovali devět hodin výuky 
s anglickým lektorem. návštívili Chester, liverpool, přímořské letovisko 
llandudno, ostrov Anglesey, hrad Beaumaris… Cestou zpět pobyli v lon
dýně. Zde navštívili hrad tower, stihli vidět trafalgar square, Downing 
street, Big Ben, Westminster Abbey, tower Bridge a projeli se londýnským 
metrem i na obřím kole london Eye.
Vypravování našich, jindy zamlklých, dcer nemělo konce. myslíme, že stej
ně jako ony byla většina dětí v zahraničí bez rodičů poprvé. Vyzkoušet si 

své znalosti cizího jazyka bylo pro ně jistě zajímavou zkušeností, která jim 
určitě bude velkou motivací pro další učení ve škole. Děkujeme tímto ve
dení ZŠ Jana Wericha zejména mgr. Václavu soukupovi, mgr. B. Bousové 
i mgr. D. Brožové a všem žákům za skvělou atmosféru celého zájezdu!

Ing. arch. Zuzana Krejčí a Eva Zselenáková

Řepská sedmnáctka na cestách: Díky pedagogům ZŠ Jana Wericha se náš 
časopis podíval až do Velké Británie, do přímořského městečka Llandudno! 
(Na snímku Mgr. Barbora Bousová, Mgr. Václav Sokoup a Mgr. Daniela 
Brožová.)

Foto: Mgr. Barbora Bousová

Foto: Tháo Ho Phuong
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Listopad v DDM 
na Bílé Hoře
Podrobné informace všech programech najdete na www. ddmp6.cz 

1. 11. Turnaj v šermu – na herní konzoli wii: soutěž pro děti a mládež 
od 7 do 15 let. Od 15.30 do 17 hodin. Zdarma. klub k. m. R. v ZŠ Dědina.

3. 11. Keramická sobota: Pro děti i další zájemce, kteří nemají čas na 
pravidelné kroužky v DDm. Od 10 do 12 hodin a od 12 do 14 hodin, 
keramická dílna. Cena za dvouhodinovku 50 kč pro děti, 150 kč pro 
studenty do 26 let, 250 kč pro dospělé nebo rodiče + dítě.
Přihlášky předem na tel.: DDm 235 323 333.

8. 11. Výstava Theodor Pištěk – Ecce Homo. Vstupné: děti a studenti 
20 kč, dospělí 120 kč, jízdenky na mhD s sebou. sraz v 15.15 hodin 
u DDm, nebo v 16 hodin u národní galerie, Veletržní palác.

info: klara.pliestikova@ddmp6.cz nebo gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

24. 11. Dětská Porta: Oblastní kolo tradiční postupové soutěžní 
přehlídky (probíhá na celém území čR) autorské a interpretační tvorby 
v kategorii „Jednotlivci a dua“. soutěž je orientovaná na folk, country 
a příbuzné žánry. Pro účastníky do 26 let. Diváci vítáni. Od 10 hodin, 
velký sál DDm. Vstup zdarma.

25. 11. Hliněná neděle: Pro děti i další zájemce, kteří nemají čas na 
pravidelné kroužky v DDm. Od 10 do 12 hodin a od 12 do 14 hodin, 
keramická dílna. Cena za dvouhodinovku 50 kč pro děti, 150 kč pro 
studenty do 26 let a 250 kč pro dospělé nebo rodiče + dítě.
Přihlášky předem na tel.: 235 323 333.

Mgr. Jana Němcová

Pozvání do Klubu 17
Celý listopad ve znamení módy! Program vždy od 15 do 20 ho
din. 7. 11. Výroba draků, 9. 11. Šperky z korálků pro holky a kluky, 
13. 11. Drakiáda, 14. 11. Volný program, Filmový večer Klubu 17 – 
od 18 do 20 hodin, 16. 11. keramické magnety. Módní návrhářství 
– soutěž o nejlepší návrh vlastní výroby, 20. 11. Bowling manta – od 
16 do 18 hodin, 21. 11. Výroba barevných svíček. kvíz „móda a já“, 
23. 11. Vánoční přáníčka, 27. 11. módní bazar klubu 17 28. 11. Ad
ventní dílna. Den otevřených dveří, 30. 11. Příprava na mikuláše 
(výzdoba, výroba masek).
nízkoprahové zařízení klub 17 sídlí v socháňově ulici. -red-

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

Taneční konzervatoř Ivo Váni-Psoty pořádá

BALETNÍ VEČÍREK
15. listopadu 2012 od 17 hodin

Náhled do zákulisí tanečního umění
Ukázky scénické a koncertní praxe klasického tance,
taneční gymnastiky a lidového tance
ZŠ v Laudově ulici 10/1024, Praha 17-Řepy

www.tanecni-konzervator.cz

Když bolí ouško
Akutní zánět středního ucha patří mezi nejčastější onemocnění dět
ského věku. Začíná typické podzimní období, které velmi podporu
je vznik vlastního zánětu středouší. infekce nejčastěji proniká přes 
Eusta chovu trubici z nosu a nosohltanu do středouší. nejčastější příči
nou je rýma či zánět horních cest dýchacích. svoji roli může hrát i ne
dokonalý imunitní systém a značnou měrou se podílí i zvětšená nosní 
mandle. Zdrojem infekce může být i kolektiv dětí. nejčastějším původ
cem infekce bývají viry.

Příznaky a léčba
V popředí klinického obrazu akutního zánětu středního ucha u kojen
ců bývá noční neklid, odmítání stravy. starší děti si na nemocné ucho 
mohou sahat rukou. Postupné hromadění patologické sekretu za bu
bínkem vyvolává bolest různé intenzity. Zároveň dochází k vzestupu 
teplot.
ideální léčebný postup je vhodné zahájit již v domácí péči. Podání léků 
proti bolesti je zcela zásadní – u dětí od 3 měsíců 10 – 15 mg paraceta
molu/kg tělesné hmotnosti. Podává se podle potřeby v 6hodinových 
intervalech (lze zkrátit v případě potřeby na 4 hodiny, přičemž nesmí 
být překročena celková denní dávka). Celková denní dávka nesmí pře
sáhnout 60 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí do 6 let, 1 500 mg u dětí od 
6 do 12 let s hmotností 21 – 25 kg a 2000 mg při hmotnosti 26 – 40 kg.
Doporučujeme také studené obklady za ucho, nosní kapky a pečlivé 
udržování nosní průchodnosti. někteří rodiče jsou již vybaveni ušními 
kapkami, které mohou v úvodní fázi zánětu významně ulevit od bolesti 
i snížit pravděpodobnost zhoršení zánětu. Pokud bolest neustupuje 
nebo se i zhoršuje či se objevují další příznaky šíření zánětu (vysoké 
horečky, zarudnutí za uchem, sekrece ve zvukovodu), je vhodné vyhle
dání ORl lékaře. 
Další léčba probíhá podle klinického nálezu. V případě, že je bubínek 
vyklenutý, provádíme píchnutí ucha. Při hnisavé sekreci se nasazují 
antibiotika. léčba je individuální. 
Je třeba zdůraznit, že většina středoušních zánětů je virového původu 
a pokud je léčba zahájena včas, je možné předejít píchnutí ucha. na 
druhou stranu středoušní zánět může mít i velmi rychlý nástup, kdy 
v krátké době dojde ke spontánnímu prasknutí bubínku.

As. MUDr. Katra Rami
Klinika ušní, nosní a krční UK, 2. LF a FN v Motole

Lékař radí...



denUctívání tohoto dne probíhá ve středoev
ropských státech klidnou a tichou vzpomínkou 
na zemřelé. Je zvykem navštívit hroby blízkých, 
zapálit svíčku a položit květinu. Pro některé stá
ty, jako třeba anglosaské a americké, je naopak 
tento den důvodem k veselici – kupříkladu ha
lloween, nám Evropanům možná trochu vzdále
ný a nepochopitelný, který má lidi spíše strašit. 
Dušičkám předchází 1. listopad, svátek Všech 
svatých. Pravděpodobně vznikl z historické 
události, jíž bylo vysvěcení původně antického 
chrámu Pantheonu v Římě v roce 609, v němž 
se uctíval kult římských bohů. svátek Všech sva
tých je tak vzpomínkovou oslavou zemřelých, 
kteří již dosáhli věčné blaženosti. Dušičky (duše 
v očistci) jsou naopak vzpomínkou na ty, kteří 
blaženosti zatím nedošli.

Místa posledního odpočinku
snad každého návštěvníka upoutá svoji krásnou 
úpravou hřbitov milosrdných sester řádu sv. kar
la Boromejského v ulici Žalanského. hned nad 
ním je vězeňský hřbitov, kde se nachází hrob 
legendárního loupežníka Václava Babinského. 
hřbitov nad pomníkem padlých, s urnovými ko
lumbárii, má přízvisko „nový“. Při silnici, v blíz
kosti autobusové zastávky Řepský hřbitov, je pak 
hlavní neboli „starý“ hřbitov.
Původní hřbitov se nacházel přímo u kostela 
sv. martina v Žalanského ulici. Zajímavý nález tu 
byl učiněn při výstavbě kanalizace v roce 1968, 
kdy zde byly odkryty hromadné hroby. Pravdě
podobně zde byli pohřbeni padlí v bitvě na Bílé 
hoře. tento hřbitov byl kolem roku 1892 zrušen 
a přestěhován do současných míst.

Žulový kříž
na cestě ke hřbitovu v Žalanského ulici byl před 
120 lety instalován žulový kříž s ukřižovaným 
kristem. nebylo to přímo o Dušičkách, ale o ně
kolik dní později, přesněji 11. 11. 1892, na svá
tek sv. martina, tedy v den oslav zasvěcení kos
tela (současně s oslavou řepského posvícení).
kříž přestál obě světové války i totalitní režim 
bez úhony do roku 2003, kdy ruka nenechavce 
odcizila plastiku ukřižovaného krista. Obec teh
dy podala trestní oznámení na neznámého pa
chatele. Ačkoliv zloděj nebyl zjištěn, po několika 
dnech se nepoškozený kristus objevil řádně 
připevněn na svém místě. neznámého zloděje 

zřejmě tížilo špatné svědomí. takže řepský kříž 
stále stojí na svém místě v plné kráse.

Chvíli se zastavte
Co závěrem? nezapomeňte se o Dušičkách při 
návštěvě řepského hřbitova krátce pozastavit 
třeba u hrobu Václava Babinského a nebo také 
u hrobu Vlasovců, osvoboditelů Řep ve druhé 
světové válce, jak to ještě stále činí mnoho pa
mětníků a starousedlíků.

Jaroslav Hájek,
zastupitel
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Foto: Archiv autora

Kříž v roce 1943, v pozadí hřbitov (dnešní 
ul. Žalanského, původně cesta k Bílé Hoře, 
později ul. Wilsonova a za totality Gottwaldova).

Foto: Jaroslav Hájek

Vykopávky v místech původního hřbitova 
u kostela sv. Martina.

Dušičky – vzpomínka na zemřelé
V běžném ateistickém kalendáři je 2. listopad uváděn jako Památka zesnulých a stejně tak je označován i protestantskou vírou. 
V římskokatolickém kalendáři je tento den nazýván Vzpomínkou na všechny věrné zesnulé.

Foto: Jaroslav HájekPohled na hřbitovy v Žalanského ulici „shůry“
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Pozvánka na Bílou Horu
•  Přednáška „Historie 

milostného obrazu Panny 
Marie Vítězné“ – v úterý 
6. 11. v 19.30 hodin ve farní 

místnosti při kostele Panny 

marie Vítězné na Bílé hoře. 

Přednáška PhDr. Štěpána 

Váchy, Ph.D., přiblíží historii 

obrazu z hlavního oltáře 

bělohorského kostela, který 

dle legendy ovlivnil průběh 

bělohorské bitvy.

•  Varhanní koncert v neděli 18. 11. ve 20 hodin v kostele Panny 

marie Vítězné na Bílé hoře. Zahraje Aleš nosek student Vysoké 

školy pro církevní hudbu v Řezně a také jeho host. 

V kostele může být chladno, doporučujeme teple se obléct. 

Vstupné dobrovolné.

•  Prohlídka poutního areálu – v sobotu 10. 11. a neděli 11. 11. 
od 10 do 17 hodin – u příležitosti výročí bitvy na Bílé hoře. 
Prohlídka areálu s průvodcem v 15 hodin.

Komunita Venio OSB

Ulice Karlovarská
Rušná výpadovka na severním okraji naší městské části vede přibližně ve 
stopě staré cesty. Jezdívalo se tudy z Prahy na západ čech, do významných 
lázní. částečně tvoří karlovarská hranici s Ruzyní.
stojí zde významné historické stavby – klášterní komplex Panny marie Ví
tězné, bývalá Velká hospoda na Bílé hoře a dvě kapličky na poutní cestě 
z pražské lorety do hájku.
lidé ji karlovarskou nazývali dávno, ale oficiálního pojmenování se ulice 
dočkala až v roce 1965.
Úsek od napojení na Bělohorskou ulici zhruba po dnešní Drnovskou nesl 
v letech 1935 – 1965 název husova.

Text a foto: Jan Bösser

KARLOVARSKÁ
ŘEPY – PRAHA 6
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První dny života
náš holub se vylíhl společně se svým sourozencem kolem 22. května na 
javoru klenu nad chodníkem uprostřed panelákového sídliště. hnízdo, 
postavené podobně jako 
u všech holubů jen z hrst
ky větviček, bylo umístěno 
sotva 2,5 metru nad zemí. 
samec denně hlasitě hou
kal hlubokým monotón
ním hlasem, aby vymezil 
své hnízdiště proti jiným 
příslušníkům vlastního 
druhu. Vylíhlá mláďata 
krmili rodiče natrávenou 
potravou z volete, v prv
ních dnech je zahřívali 
a chránili před nepřízní 
počasí. holoubata rostla 
neuvěřitelně rychle, až se 
začalo zdát, že je chatrné 
hnízdo neudrží.
kolem čtrnáctého dne po 
vylíhnutí měla mláďata 
ještě zbytky prachového 
peří, už byla stejně velká 
a těžká jako rodiče, ale 
nelétající a celkově ne
ohrabaná. Byla to nevhodnější doba pro označení mláďat kroužky použí
vanými už více než padesát let pro výzkum tahu a přežívání ptáků.

Osudná cesta
náš holub dostal nad prsty kovový kroužek s vyraženým nápisem n. mu
seum Praha D120280.
V příštích dnech opustila holoubata vybydlené hnízdo a začala šplhat 
a přecházet po větvích, střídavě s krátkými přelety. Za tři týdny po vylíh
nutí se z okolí hnízda mladí holubi definitivně vytratili. V srpnu se naši 
označení holubi připojili k dalším hřivnáčům sbírajícím potravu na skli
zených polích. Osvojili si dokonalé letové schopnosti a vykrmili se před 
dalekou cestou do středomoří.
na začátku října se hejna hřivnáčů začala přesunovat k jihozápadu, na 
zimoviště ležící v oblasti jihozápadně od Pyrenejí až po Portugalsko. 
Šestnáctého října se mladý holub hřivnáč z Řep setkal se svým osudem 
v oblas ti jižně od Bordeaux ve Francii 1257 km od místa vylíhnutí. Pták byl 
střelen po 133 dnech od nasazení kroužku nevzletnému mláděti na hnízdě 
ve Španielově ulici. nálezce (asi úspěšný střelec) předal údaje z kroužku 
francouzské kroužkovací stanici v Paříži.

Mezinárodní spolupráce
Pracovníci vyrozuměli své pražské kolegy z národního muzea a sdělili 
jim okolnosti nálezu kroužkovaného ptáka. Ornitologové z Prahy poté 
do plni li na přiložené kartě údaje o kroužkování mláděte a odeslali ji 

zpět do Paříže, současně též informovali řepského kroužkovatele mar
tina Brejšku o nálezu jím značeného jedince. Je to vzorový příklad me
zinárodní spolupráce při výzkumu ptáků. (O druhém označeném mláděti 

nejsou žádné zprávy. Je 
možné, že stále ještě ně
kde žije.)
Případ je zcela obvyklý. 
Většina mladých ptačích 
jedinců hyne z různých 
příčin už v prvním roce ži
vota. nejčastěji je na vině 
neopatrnost a nedostatek 
zkušeností. Po pravdě 
řečeno, ani životní zku
šenosti nemohou připra
vit migrující hřivnáče na 
tisíce střelců, kteří na ně 
ve středomoří čekají. tito 
holubi jsou hojně stříleni 
v celé Evropě, a přece jich 
neubývá, spíše naopak.
Ani odborníci nedokážou 
uspokojivě vysvětlit, proč 
hřivnáčů, hlavně v měst
ském prostředí, tolik při
bývá. někteří se dokonce 
pokoušejí úspěšně přezi

movat, což naznačuje, že jde o druh s dosud nevyčerpaným ekologickým 
potenciálem.

Text: Lucie a Martin Brejškovi
Foto: Ivan Dudáček, www.ptaci.net

Kde končí řepští holubi hřivnáči
aneb 133 dní života jednoho opeřence...
I divoká zvířata mají své životní osudy. Jen málokdy je možné nahlédnout blíže do některého z nich od začátku do konce.
Zde je pravdivý příběh ptačího jedince, označeného ornitologickým kroužkem, zpracovaný podle reálných dat získaných 
zoologickým výzkumem.

Holub hřivnáč

Holub hřivnáč
holub hřivnáč (Columba palumbus) je společně se vzácným holubem 
doupňákem (Columba oenas) jedním ze dvou původních druhů ho
lubů obývajících území české republiky. Pro úplnost: Ještě tu máme 
znovu zdivočelého holuba skalního – jde o nepříjemného městské
ho spolubydlícího, ale ten je tu cizincem. Jeho domovem jsou skalní 
útesy např. v severní Africe. hřivnáči jsou pěkně zakulacení v těle, 
mají úzký krk a malou hlavu. Po stranách krku jsou u dospělých bílé 
skvrny, v letu svítí jasně viditelná bílá ohbí křídel.
Původně obývali lesy a skupiny stromů ve volné krajině. Ještě 
před dvaceti lety hřivnáči ve městech nežili, nanejvýš ve velkých 
parcích a starých zahradách. V dnešní době hnízdí takřka všu
de, i v samém centru Prahy. Jediné, co potřebují, je nějaký ten 
strom a přilehlá travnatá plocha. Živí se rostlinnou potravou, jsou 
schopni občas konzumovat i zbytky pečiva, ale to nehraje v jejich 
výživě důležitou roli.
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Nabídka zájmových kroužků
angličtina ® keramika ® zpěv (sólový i sborový) 
® muzicírování pro předškoláky se skupinou myš maš  
® hra na kytaru ® dramatický kroužek ® cvičení pro děti 

i dospělé – jóga, zumba, tanec, gymnastika…

Další informace a aktualizovaný program kulturáčku na Bílé hoře 
najdete na www.kulturacek.cz. Dotazy a přihlášky do kroužků 
posílejte na: info@mysamas.cz.

Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17-Řepy 
(vedle bikrosového areálu)

Foto: Milan Špatenka

NOVINKY
* čeština pro cizince – pro děti školního vě
ku a pro dospělé, v případě zájmu je možná 
i příprava na zkoušku z čJ (děti 1 hod. týdně, 
800  kč, dospělí 2 hod. týdně, 1 600 kč) * ang-
ličtina pro děti – pro předškoláky ve věku 5 – 6 
let a žáky 1. a 2. tříd (1 hod. týdně, 800 kč) 
* malba a kresba pro dospělé (2 hod. týdně, 
1 200 kč)

Poslední volná místa!
* sólový zpěv – pro děti od 1. třídy i dospělé 
(1 hod. týdně, děti 1 800 kč, dospělí 2 200 kč) 
* klavír, keyboard, zobcová flétna, klarinet, 
saxofon, housle, kytara – pro děti od 1. tř. 
i dospělé (1 hod. týdně, děti 1 800 kč, dospělí 
2 200 kč)

Ještě se můžete přidat!
* keramika – pro děti od 1. tř. i dospělé 

(2 hod. týdně, děti 1 400 kč, dospělí 1 800 kč) 
* výtvarná výchova – pro děti od 5 let (2 hod. 
týdně, 1 200 kč) * ŠIKULKY – výtvarná vý-
chova – pro děti okolo 2 let a jejich rodiče 
nebo samotné děti okolo 3 let (60 min. týdně, 
1 000 kč) * BROUČEK – dopolední kombinova
ný program pro děti od 2 let (100 kč za dopo
ledne) * cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti 
od 2 let (1 hod. týdně, 800 kč) * cvičení pro 
děti – 4 až 7 let (600 kč/1 x 1 hod) *  aerobik 
a gymnastika pro dívky – 7 až 15 let (1 hod. 
týdně, 600 kč) * cvičení pro děti – 4 až 7 let 
(1 hod. týdně, 600 kč) * cvičení pro ženy – 
bossu, aerobik, step–aerobik, kalanetika, 
zumba (50 kč/1 hod.) * jóga – pro dospělé 
– integrální jóga nebo Jóga v denním životě 
(2 hod. týdně, 1 200 kč) * jóga proti boles-
tem zad a kloubů – pro dospělé (2 hod. týdně, 
1 200 kč) * ŤAPKA – turistický oddíl pro děti 

od 5 let (60min. týdně, 800 kč) * PIŠKOTKY – 
tanec a balet pro děti od 5 let (3 hod. týdně, 
1 200 kč) * STONOŽKA – dramatický kroužek 
pro děti od 6 let (2 hod. týdně, 900 kč) * ak-
robatický rock´n´roll – přípravka pro děti 6 
až 12 let (60 min. týdně, 600 kč) * angličti-
na, němčina (různá pokročilost) – pro dospělé 
(2 hod. týdně, 1 500 kč)

Ü Pozn.: 1 hod = 45 min. Ceny jsou za školní 
pololetí, neníli uvedeno jinak.
Ü ZÁPisnÉ: 40 kč za osobu hotově přímo 
při zápisu.
Ü kURZOVnÉ: Platba bankovním převodem 
nebo složenkou A na účet. Při pozdějším ná
stupu se platí jen poměrná část kurzovného.
Ü ZÁPis: pondělí až pátek 13 – 18 hodin

Kulturní středisko Průhon,  
Socháňova 1220, Praha 17-Řepy

tel. 235 313 289, www.pruhon.cz,  
ks-pruhon.kulhankova@volny.cz

Nabídka kurzů v KS Průhon

Drakiáda 2012: V neděli 14. října uspořádalo Kulturní středisko Průhon svou tradiční Drakiádu. „Bylo nádherně, jen vítr byl trochu „na draka“ – foukal 
nárazově a chvílemi vůbec,“ uvedla Eva Gutová, dramaturgyně KS, jedna z organizátorů akce, a doplnila: „do soutěže bylo přihlášeno 39 modelů, jeden 
krásnější než druhý. A hlavně – přišlo čtrnáct majitelů vlastnoručně vyrobených draků!“ -red-

31. 12. 2012 od 19 hodin

Sokolovna Řepy
ul. Na Chobotě

Informace: 721 057 132

Pořádá Společnost pro obnovu řepských tradic

SILVESTROVSKÁ
OSLAVA



Výjezdy hasičů v tomto období souvisejí převáž
ně s požáry spojenými s provozem kotlů centrál
ního vytápění a dopravními nehodami.

Topení vyžaduje údržbu
Jeli před znovuuvedením zařízení do provozu 
po klimaticky teplém období zanedbána pravi
delná údržba (čištění zařízení na tuhá a kapal
ná paliva minimálně třikrát ročně, plynových 
zařízení jednou ročně) a kontrola (1x ročně), 
hrozí jeho uživateli kromě nebezpečí požáru 
i možnost otravy oxidem uhelnatým. Otrava 
může nastat jak v případě špatně průchodného 
komínového tělesa, tak i poruchou samotného 
tepelného zdroje.
Pro zvýšení bezpečnosti při užívání těchto za
řízení doporučujeme instalaci detektorů oxidu 
uhelnatého. Podrobně rozpracovává danou 
problematiku nařízení vlády č. 91/2010 sb., 
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Prevence dopravních nehod
Pro snížení rizika dopravních nehod v zimním 
období je důležité dodržovat určitá pravidla. na 
co bychom neměli zapomínat?
l malé průzory v čelním skle nejsou pro bez

pečný výhled z vozu zdaleka dostačující. 
minuty věnované odstranění sněhu nebo ná
mrazy ze všech oken po celé jejich ploše se 
jistě vyplatí.

l nezapomeňme také na novelu zákona 
č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, zákon č. 133/2011 sb. – v ob

dobí od 1. listopadu do 31. března je povin
ností používat zimní pneumatiky. Pro jízdu na 
sněhu bychom je měli hustit o cca 20 kPa více 
než v létě.

l na mostech, v lesních úsecích a ve vyjetých 
podélných stopách je třeba počítat s tvorbou 
náledí. Odstup mezi vozidly je třeba udržovat 
větší než na suché vozovce – minimálně tolik 
metrů, kolik činí polovina naší rychlosti v km.

l Vyšší teplo při vytápění vozu přispívá k větší 
únavě a ospalosti, proto je nutné pravidelně 
větrat.

Když dojde k nehodě
Jak se zachovat, pokud k dopravní nehodě přece 
jen dojde?
l Vždy se nejdříve snažte uklidnit sebe i zúčast

něné osoby.
l Zhodnoťte situaci. Při všech následných kro

cích dbejte na vlastní bezpečnost.
l Vypněte motor havarovaného vozu, zajistěte 

ho proti pohybu ruční brzdou či zabloková
ním kol.

l Označte místo nehody výstražným trojúhelní
kem a zajistěte dostatečnou signalizaci (vý
stražné osvětlení vozu, reflexní vesty apod.).

l Zjistěte, kolik je na místě zraněných. Orien
tačně posuďte stav zraněných v tomto pořadí: 
1. stav vědomí,
2. dýchání,
3. rozsah  krvácení a další poranění.
Zavolejte odbornou lékařskou pomoc – tele-
fonní linka 155 a řiďte se pokyny operáto
ra. Pokud je to možné, pomozte účastníkům 
opustit místo nehody a dostat se na bezpečné 
místo.

l nezřídka při dopravní nehodě zachvátí vozi
dlo požár. Počínající malý požár se pokuste 
uhasit ručním hasicím přístrojem nebo hasi
cím sprejem, který by neměl chybět ve výba
vě žádného vozu. Po uhašení oznamte požár 
vozidla na telefonní tísňové lince 150. V pří
padě, že nejste schopni požár uhasit sami, 
opusťte vozidlo a ihned volejte linku 150.

Sníh na střechách domů
Za bezpečný provoz staveb, tedy i za bezpečný 
stav a údržbu střech, zodpovídají výhradně ma
jitelé těchto objektů. mají zákonnou povinnost 
starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdra
ví, životy a majetek dalších osob. měli by tedy 
také průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, 
aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatí
žena a nebyli ohroženi  kolemjdoucí lidé nebo 
majetek.
Příslušníci hasičského záchranného sboru čR 
sníh ze střech neodklízejí, je odpovědností ma
jitelů, aby si na tuto službu včas objednali sou
kromou firmu, či se obrátili na technické služby 
popř. představitele své obce. Profesionální ha
siči jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují 
pouze v případě, kdy jsou bezprostředně ohro
ženy životy, zdraví popř. majetek občanů. hasiči 
ale mohou pomoci v místech s větším pohybem 
osob (např. centra měst), na školách nebo zdra
votnických zařízeních.

por. PaedDr. Luďka Palzerová,
kpt. Ing. Václav Kresta

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
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HASIČI INFORMUJÍ A RADÍ

Zima bez nepříjemných událostí
Nástup zimního období přináší kromě radosti také řadu starostí a nepříjemných událostí spojených s poklesem 
teplot, vytápěním objektů či vznikem námraz a přívaly sněhu.

Foto: Radek Krahulík

Foto: www.hzspraha.cz
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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 2012 

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

Kompletní správa 
nemovitostí

Specializace na účetnictví pro společenství vlastníků a bytová družstva

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

• zajišťování oprav • zajišťování právních služeb
Měsíční poplatek od 120 Kč bez DPH za bytovou jednotku!

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

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

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

provádí technické, evidenční, dovozové
a přestavbové prohlídky pro osobní

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

www.STKMOTOL.cz

Emise tel.: 257 216 489

STK tel.: 257 210 963

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

Plzeňská 215b, Praha 5

Repy_STK 1:Repy 11.6.2012  15:31  Stránka 1

DELIKATESY✻VÍNO✻DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

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

Makovského 1223, 163 00 Praha 17 – Řepy

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

•

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

Jste často nemocní? Trápí vás dlouhodobé zdravotní 
problémy či opakované bolesti? Cítíte se vyčerpaní?

POMŮŽE VÁM

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
doplňky stravy Tiens

• Posílení imunity • Detoxikace organismu  
• Léčba člověka jako celku • Prevence onemocnění

Petra Blažková 604 230 524 ✻ petrablazk@seznam.cz

Klub 17 v Řepích
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

hledá nového kolegu/kolegyni
od listopadu 2012

požadavky:
• minimální vzdělání maturita, ideálně 
humanitního směru • věk od 18 let
• trestní bezúhonnost • aktivní přístup 
při práci s mladými lidmi

Nabízíme:
• stabilní pracovní kolektiv • dobré 
pracovní podmínky • externí supervize
• vzdělávání dle zák. č. 108/2006 Sb., 
• prostor pro realizaci vašich nápadů
Profesní životopis a motivační dopis zašlete na: 
cszs@iol.cz (k rukám Mgr. Moniky Čermákové)
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Mandl, čistírna 
Jarka a Jarka

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

Tel.: 721 742 625

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

Nově otevřená ordinace  
praktického lékaře

MUDr. JITKA KLEINOVÁ

m  Příjem nových pacientů  
od 15 let věku

m  Akutní ošetření, 
možnost objednání

Telefon: 233 321 636
E-mail: ordinace.kleinova@seznam.cz

Sídliště Dědina, areál DELTA B
Žukovského 887/4, Praha 6-Ruzyně

Přímé spojení autobusem 225

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

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.modrinek.cz

PRVNÍ
HODINA
ZDARMA

dě
tské studio

604 433 057

OVOCNÁ 1072/26 
160 00 PRAHA 6

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

Kde rodinné 
bydlení kvete

Žádaná lokalita: Rudná u Prahy
Ideální rodinné bydlení
Promyšlený návrh domu od podlahy po půdu

PRVNÍCH 12 DOMŮ SE SLEVOU 500.000 Kč!
Stačí složit zálohu 13% a po kolaudaci doplatek 87%

www.namaleruzi.cz

Ceny domů 
od 3,9 do 5 mil. Kč

5 LET 
ZÁRUKA 
NA DŮM

NMR inzerce 124x176.indd   1 16.10.2012   19:41:46

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.
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Akční nabídka platí do 31. 12. 2012 nebo do odvolání. Foto je pouze ilustrační. Kombinovaná spotřeba: 4,2–6,4 l/100 km; emise CO2: 109–149 g/km.

FOCUS CHAMPIONS EDITION
• praktická verze kombi bez příplatku! • klimatizace
• rádio s CD/MP3 přehrávačem a vstupem USB • 6 airbagů a ESP
• el. přední okna, dálkové centrální zamykání • palubní počítač

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

Focus 210x148_T3_uefa_fin.indd   1 29.08.12   12:37

www.fordamb.cz

Výkup protiúčtem

Easy-One_A5.indd   1 06.09.12   15:54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  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

•  SALON JITKA – KADEŘNICTVÍ: Španielova 1284/ 20, Řepy 
(nedaleko bus zastávky Za slánskou silnicí). Pánské a dětské opět 
v provozu – tel.: 777 147 683. Dámské – tel.: 776 609 281

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

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

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

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

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

•  Fyzioterapeutka nabízí odbornou pomoc, při poruchách 
pohybového aparátu, bolesti páteře aj. Zaváděcí ceny! 
Areál Fn motol. Email: rehapo@centrum.cz Tel.: 773 281 208

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

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

•  Nabízím lekce angličtiny. individuální výuka (obecná i obchodní 
angličtina, konverzace, příprava na zkoušky). Za klienty mohu 
dojíždět. Tel.: 724 353 492

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

liRA, www.realitylira.cz. Tel.: 602 275 931

•  Koupím byt do velikosti 90 m2 v Praze 6 či 5, případně v blízkém 
okolí. Prosím, pouze solidní jednání. V případě dohody platím 
ihned. Tel.: 777 985 460

•  Vyměním obecní 2+kk – 44m2 – 3. patro, Řepy. nová fasáda, 
plastová okna. naproti domu je poliklinika, lékárna, školka, 
škola. hledáme větší, také obecní byt. na stavu nezáleží. Prosím 
nabídněte! Tel. nebo SMS: 777 111 868

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

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

•  Pronájem – KADEŘNICTVÍ (provozovna, WC, sklad) v objektu sVJ 
ul. Bazovského 1230, Praha17Řepy. Tel.: 604 610 112

•  Hledám pečovatelku na občasnou výpomoc ke starší paní (Řepy). 
Tel.: 603 798 713

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

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

email: redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz
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OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

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

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

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)

NOVĚ OTEVŘENO 
Dětská certifikovaná, zdravotně 
nezávadná obuv velikosti 18 - 36 
● sandálky, bačkůrky, tenisky, 

gumovky, sněhule
●  celoroční kožená obuv 

●  podzimní a zimní čepičky 
velikosti 36 – 54

● plyšová zvířátka
Španielova 1290/8, Praha 17 - Řepy

www.detskyostruvek.cz  
tel.: 605 457 390

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás!

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

www.homesale.cz

  Slevy až
     60 %

AKCE TOHOTO MĚSÍCE - slevy až 60% !!!Firma s dlouholetou zkušeností s kompletní 
správou bytových domů nabízí své služby  
BD, SVJ a soukromým vlastníkům.

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

Též nás můžete kontaktovat na 233 311 414

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

REKONSTRUKCE

BYTOVÁ JÁDRA, KOUPELNY

BYTY, KANCELÁŘE

www.promm.cz info@promm.cz
tel.: 312 525 440 | 736 486 386 | 602 450 606

promm_60x33  20.9.2012  15:30  Stránka 1

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 •

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

Poradenství
a pomoc

v životní či partnerské krizi
rozvod, rozchod, deprese, smutky

strachy, životní nejistota
dlouhodobé zdravotní problémy

 Life koučink
 Terapie
 Sex koučink (pro páry

i jednotlivce)
 Relaxační masáže
 Těhotenské masáže
 Výuka tantrické masáže
 Semináře pro ženy

         tel. 604 333 377      Ing. Milena Pohlová
info@bytnazivu.cz

www.bytnazivu.cz
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Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
MONTÁŽ A PRODEJ ŽALUZIÍ

CHYTRÉ SUŠÁKY PRÁDLA      MALOVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE      VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

PRODEJNA: Radlická 2018/78, Praha 5

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

Dodavatel kompletních 
účetních služeb

+420 721 400 000www.vlapal.cz
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S profesionální péčí budete celou zimu
k nezastavení. Přijeďte s Vaším vozem
na zimní servisní prohlídku a získejte 
jistotu, že se na něj můžete spolehnout, ať 
už Vaše cesty povedou kamkoli. V případě 
nalezení závady Vám naši specialisté 
nabídnou opravu za skutečně výhodné 
ceny. Nenechte si ujít také zajímavou 
nabídku ŠKODA Originálních dílů a 
příslušenství. 

Více na www.klokocka.cz.

Zimní servisní prohlídka od 
15. 10. do 30. 11. 2012 pro 
Váš vůz

Buďte akční celou zimu

AUTOSALON KLOKOČKA
Borského 876, Praha 5
Tel.: 251 005 119-120
servis.barrandov@klokocka.cz

AUTOSALON KLOKOČKA
Karlovarská 660, Praha 6
Tel.: 222 197 201-5
servis.skoda@klokocka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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Makovského 1222, Praha-Řepy • Tel.: 608 972 016 • absolut@absolut-real.cz • www.absolut-real.cz

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ

POPTÁVKA
Pronájem 2+kk nebo 3+1

Koupě 1+1/L (spěchá)
Koupě 3+1/L, Řepy I

Výměna 2+kk za 3+1/L
Koupě 2+kk

Koupě garáže

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

REZERVACE 3+1/L
MAKOVSKÉHO UL.

PRODEJ. Trafi ka na konečné zast. Prod. plocha 
9 m2 + pozemek 3 m2. Nájem+elektř. cca 6 tis./ měs. 
Vybav.: pokladna Panasonic, lednice Cola, mrazák, 
lednice klasická, TV, DVD, regály. Stálá klientela.

NOVINKA Trafi ka
MAKOVSKÉHO UL.

PRODEJ. 3+1/L, 81 m2, 9. NP, zděné jádro. Lino, 
koberce, v předsíni vestav. skříň. Orientace: Z–V, 
krásný výhled. Byt je v současné době v DV, ale lze 
do OV okamžitě. Anuita: 0. Cena 2 150 000 Kč.

NOVINKA 3+1/L
UL. NA CHOBOTĚ

PRODEJ. Poz. pro stavbu RD 1 213 m2,  výborná 
dopr. dostup. do Prahy. Inž. sítě zkolaud., v ceně 
oploc. ze 3 stran, mírně svaž. terén, orient.: J. Sta-
veb. povol., lze ihned stavět. 1 590 Kč/m2 vč. DPH.

NOVINKA Stavební pozemek
MALÉ ČÍČOVICE, P-Z

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

PRODEJ. 2+kk, 45 m2, OV, 9. NP (11). Po část. 
rekon. (podlaha, koupelna). Z pův. 2+kk na 2+1, 
kuch. linka v obýváku. Vest. skříně, plast. okna, 
měřiče tepla. Dům v celk. rekon. Popl. cca 3 000 Kč.

NOVINKA 2+kk
ŠIMONOVA UL.

NOVINKA 3+1/L
VONDROUŠOVA UL.

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

NOVINKA 3+kk/B+G
ZRZAVÉHO UL.

PRODEJ. Byt 1+kk, OV, 36,6 m2 + 2 m2 sklep. Mo-
derní kuch. linka. Útulná koupelna, zděné jádro. 
Nový koberec a lino. Dům po rekonstr. Poplatky 
3 300 Kč pro 2 osoby. Hypotéka možná.

NOVINKA 1+kk
ŠPANIELOVA UL.

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

NOVINKA 3+kk
STODŮLKY, P-13

PRONÁJEM. Byt 3+1/L, 81 m2, 1. NP, po celk. 
rekon., část. zařízený. Kuchyň vč. spotř., bezp. 
dveře , zaskl. lodžie. V domě kamery. MHD,  škola, 
školka, hřiště. Dlouhodobě. Volný od 1.11.2012.

NOVINKA 3+1/L
ŠPANIELOVA UL.


