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Vážení čtenáři,
v posledním vydání Řepské sedmnáctky v tomto roce se mimo jiné dočtete o blížícím se ukončení rekonstrukce Základní umělecké školy Blatiny 
a také o nově zavedené 24hodinové péči Centra sociálně zdravotních služeb. Nejen o tom, jak tráví Vánoce, je zajímavý rozhovor s představenou 
Domova sv. Karla Boromejského. A abych nezapomněl: Nepřehlédněte pozvání na tradiční rozsvěcení vánočního stromu!

Hezké Vánoce za redakční radu přeje 
Jan Bösser 
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Výstava
1. až 31.  12. Vánoce pro radost: Dárkové drobnosti – 
keramika, šperky, knížky, umělecké předměty aj. 
Výstava je otevřena každý všední den od 10 do 20 hod., 
v sobotu v době programu.

AKCE V SOKOLOVNĚ
(ul. Na Chobotě 125, cca 300 m od konečné tramvají)

Pořady pro děti
 5. 12.  Mikulášské radovánky: Mikuláš s pohád-

kou a nadílkou. Připravuje  Společnost pro 
obnovu řepských tradic. Od 15 hodin.

 19. 12.  Vánoční zpívání s Davidem a vystoupení 
dětí ze ZŠ Socháňova (pod vedením Jany 
Kalinové). Spojeno s malým vánočním 
trhem dárkových drobností. Dáreček 
pro každého. V 16 hodin.

Pro dospělé
 12. 12.  Velký flám: Předvánoční zábavný večer 

s folk-rockovou kapelou Flám – k tanci 
i k poslechu. Repertoár: nejslavnější 
skladby kapel Olympic, Kabát, Katapult, 
Buty, Chinaski, Kamelot, Lucie a další. 
Ve 20 hodin.

 19. 12.  Vánoční odpoledne: S nabídkou malých 
vánočních dárků, ukázkou tvorby šité kraj-
ky, tkaní a dalších uměleckých technik. 
Na 16. hodinu zveme děti i jejich rodiče 
na Zpívání koled s Davidem a vystoupení 
dětí ze ZŠ Socháňova. Od 13 do 17 hodin.

 31. 12.   Silvestr v Sokolovně – 70. léta. Křepčení 
ve stylu „retro“. Vstupné 400 Kč. Od 19 hod.

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

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

•Domov sv. Karla Boromejského 
 1. 12.  Vánoční hlasy Two Voices: Koncert netradič-

ního spojení hlasů mezzosopranistky Edity 
Adlerové a šansoniérky Jany Rychterové. 
Na housle doprovází Vladimír Iljič Pechá-
ček. Zazní  písně pohybující se mezi žánry 
(spirituály, židovské písně, klasická hudba, 
autorská tvorba, lidové písně, koledy). 
Kostel sv. Rodiny, v 19 hodin.

 6. 12.  II. adventní koncert: Byzantion. Vánoční 
slovansko-byzantská hudba. Sbormistryně: 
Eva Komárková. Kostel sv. Rodiny, v 17 hod.

 7. 12.  Veselé flétničky: Dětský flétnový soubor. ZŠ 
Na Dlouhém lánu, Praha 6. Stacionář, v 10 h.

 10. 12.  Adventní odpoledne s Kateřinou Brožovou. 
Vstup pouze na pozvánky. Pod záštitou 
Nadačního fondu maltézského kříže a Česko-
-afghánské obchodní komory. Refektář, 
ve 14 hodin.

 11. 12.  Předvánoční zpívání MUSI-CANTI: Řepský 
dětský pěvecký a komorní sbor  Musi-Canti 
Classic. Sbormistr MgA. Zdeněk Klumpar. 
Refektář, v 18 hodin.

 13. 12.  III. adventní koncert: Tradiční koncert pod 
vedením Jiřího Hoška. Pod záštitou Městské 
části Praha 17. Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin.

 17. 12.  Adventní Geshem: Koncert spirituálů 
známého sboru pod vedením Marka Šlechty. 
Kostel sv. Rodiny, v 18.30 hodin.

 18. 12.  Veselé Vánoce: Koncert dětí z Mateřské školy 
Bendova. Kostel sv. Rodiny, v 15.30 hodin.

 19. 12.  Vánoční flétna  a klavír: Koncert žáků KS 
Průhon lektorky Zuzany Hrbkové. Refektář, 
v 17 hodin.

 20. 12.  IV. adventní koncert: Musica Pro Sancta 
Cecilia a Rudolf Pellar. Kvítky sv. Františka, 
České roráty, písně A. Michny atd. Kostel 
sv. Rodiny, v 17 hodin.

 21. 12.  Vánoce, Vánoce přicházejí! Zpívání se ZŠ 
U Boroviček Praha 6. Stacionář, v 9.30 hod.

 26. 12.  Modlitba za nemocné: Tradiční koncert 
pod záštitou Městské části Praha 17. Kostel 
sv. Rodiny, v 17 hodin.

Před adventními nedělními koncerty a  v úterý 
1. 12. ADVENTNÍ PRODEJ ve foyeru kostela – 
výrobky klientů Stacionáře a Letohrádku Vendula 
(hračky, látkové výrobky, svíčky, obrázky atd). 
Ve spolupráci s Klubem seniorů Řepy.

Na všechny akce vstupné dobrovolné. Výtěžek podpo-
ruje činnost Domova sv. Karla Boromejského. Kostel 
sv. Rodiny je lehce vytápěný, k dispozici WC.

Info o akcích: zora.vondrackova@domovrepy.cz nebo 
tel: 235 301 238, 775 853 537.

Domov sv. Karla Boromejského, 
www.domovrepy.cz, K Šancím 50, Praha-Řepy, 

tel. 235 301 238. Spojení: tram č. 9, 10, zastávka 
Sídliště Řepy, bus č. 164 z konečné metro Zličín, 

zastávka Škola Řepy.

•Kulturní středisko Průhon
Pro děti (v sobotu od 16 hodin)
 12. 12.  Vánoce u babičky se zvířátky: Pohádka 

s maňásky o tom, jak se Zdravěnka, Kuba 
a zvířátka připravují na Vánoce. Divadélko 
Úsměv.

Dopolední pořady pro děti
 11. 12.  Od adventu do Tří králů a staročeské 

Vánoce: Lidové tradice, zvyky zimního 
a vánočního období se staročeským pojetím 
vánočních svátků. Zazní také staré adventní 
a vánoční písně i novoroční koledy. Hraje 
soubor Marie Renzové. Určeno pro I. i II. 
stupeň ZŠ. V 9 hodin.

 21. 12.  Legenda o hvězdě: Nejžádanější představení 
loutkového divadla Evy Hruškové o narození 
Ježíška, pro malé i nejmenší. Koledy 
a společné zpívání s dětmi. Přineste si 
zvonečky! V 9 hodin.

Pro dospělé
 2. 12.  Večer s Vladimírem Justem: Křest jeho kni-

hy Velký slovník floskulí. Úvahy nad módními 
slovními obraty, jimiž se jejich uživatelé 
snaží přelstít své čtenáře či posluchače. Vtip-
né aplikace na dnešní mediální vyjadřování 
v podání autora. V 18. 44 hodin.

 3. 12.  Předvánoční člověčiny aneb ...Mikuláška 
sukni... v podání mladého divadelního 
souboru DDS – Divadlo duší spřízněných.

 11. 12.  Vánoční taneční kavárna: Pro starší věkem, 
ale mladé srdcem s oblíbenou kapelou Spar-
ťanka. V 16 hodin.

 16. 12.  Vánoční večer na Průhonu: S hosty, koleda-
mi a vánoční atmosférou při svíčkách. Hosté: 
Jan Matěj Rak – mistrovská folková kytara, 
Musica e Danza – koledy. Na závěr si s L. Šter-
cem zazpíváme koledy. V 18.18 hodin.

 31. 12.  Tradiční rodinný Silvestr: Při muzice na přá-
ní z našich zdrojů, nebo kterou si donesete. 
Bufet bude, můžete si vzít i svoje občerst-
vení. Tombola. Program z vlastních zdrojů. 
Vstupné 99,99 Kč. Začátek v 19.30 hodin.

Vánoční koncerty kurzů KS Průhon (v 18 hodin)
 8. 12.  Žáci hudební třídy Zuzany Hrbkové – 

v 18.30 hodin
 9. 12.  Vánoční opera – žáci pěvecké třídy Leony 

Hlavničkové
 10. 12.  Žáci hudební třídy Zuzany Hrbkové
 15. a 17. 12. Žáci hudebních kurzů KS Průhon
 22. 12.  Žáci hudební třídy Taťány Skálové

Foto: -akraj-
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Na viděnou 
u vánočního stromu!
I letos, tentokrát ve čtvrtek 3. prosince, se 
rozzáří vánoční strom naproti obchodnímu 
centru OVUS. Stává se již tradicí, že tuto  
slavnostní chvíli doprovodí svým vystou-
pením pěvecký sbor žáků Základní školy 
genpor. Frant. Peřiny pod vedením paní 
učitelky Mgr. Hany Veselkové a žáci Základní 
umělecké školy Blatiny, tentokrát se může-
me těšit také na děti z MŠ Socháňova. 
Přijměte srdečné pozvání vedení radnice 
Městské části Praha 17 a přijďte se vánočně 
naladit! Ve čtvrtek 3. prosince v 17 hodin 
na viděnou!
 -red-

Jsme tu pro vás!
Milí čtenáři, organizujete-li zajímavé akce, 
na které byste chtěli pozvat veřejnost, dejte 
nám vědět! E-mail: redakce@repy.mepnet.cz, 
tel./zázn: 234 683 544, (nezapomeňte na sebe 
uvést kontakt), mobil: 720 524 688. Uzávěrka 
pro příjem příspěvků je vždy 10. dne předcho-
zího měsíce, t. j. 10. ledna pro únorové vydání. 
S odesláním informací ale nečekejte až do uzá-
věrky! To víte, kdo dřív přijde… 
 -red-

Pojede k nám „šestnáctka“
Od prosince začne do Řep jezdit také tramvaj 
č. 16. Bude mít společnou trasu s „desítkou“ až 
na zastávku Biskupcova. V úseku Kotlářka–Síd-
liště Řepy však bude tramvaj č. 16 v provozu 
pouze v ranní špičce pracovního dne. -red-

Slovo starostky:
ZUŠ opravena

Vážení čtenáři,
procházíte-li občas Španielovou ulicí kolem 
Základní umělecké školy Blatiny, jistě jste za-
znamenali, že kolem ní zjara vyrostlo hraze-
ní. V březnu byla zahájena její rekonstrukce, 
jež se nyní chýlí ke zdárnému závěru. Akciová 
společnost Konstruktis Novostav dodržela 
harmonogram, práce budou ukončeny tak, jak 
bylo v plánu – během prosince. 
Původně mělo být zrekonstruováno jen příze-
mí objektu a střecha, budova měla být nově 
opláštěna. První patro mělo být pouze opra-
veno. Předpokládali jsme, že v obvodovém 
plášti budovy a ve střeše bude přítomen az-
best, což se však nepotvrdilo. Podařilo se nám 
tak uspořit výdaje plánované na likvidaci této 
nebezpečné látky a mohli jsme zrekonstru-
ovat i patro objektu. Novou elektropřípojku 
zrealizovala společnost PRE jako svou inves-
tiční akci, což pro nás také znamenalo finanč-

ní úsporu. Původně plánované náklady ve výši 
na 20 746 000 Kč budou dodrženy. Konkrétní čís-
la budou známa po ukončení stavby, v žádném 
případě však nedojde k navýšení rozpočtu.
Základní umělecké škole bude sloužit celý ob-
jekt. Tím, že bylo zrušeno podloubí, zvětšila se 
užitná plocha budovy. V patře jsou dva baletní 
sály se speciální odpruženou podlahou pro ta-
nečníky a koncertní sál, kde byly poničené par-
kety nahrazeny plovoucí podlahou. V přízemí 
byla vybudována keramická dílna a sedm učeben 
s odhlučněnými stěnami, jež jsou určeny pro vý-
uku hry na hudební nástroje. V přízemí je kromě 
běžných sociálních zařízení rovněž toaleta pro 
osoby se sníženou pohyblivostí, která je přístup-
ná i zvenku, otevíratelná tzv. euroklíčem. Vstup 
do budovy je bezbariérový, byl zde vybudován 
výtah pro tělesně postižené.
Chtěla bych poděkovat zaměstnancům odboru 
územního rozvoje a investic za pracovní nasa-
zení. Mé poděkování patří i Mgr. Zuzaně Marti-
novské, ředitelce ZŠ Jana Wericha, která během 
rekonstrukce poskytla základní umělecké škole 
náhradní prostory. 
Děkuji rovněž ředitelce ZUŠ Věře Pavlíkové 

i ostatním pedagogům za práci odvedenou 
v ne zrovna ideálních podmínkách. Vysoká 
kvalita výuky na Základní umělecké škole 
Blatiny je známa i za hranicemi naší městské 
části. Věřím, že lepší podmínky, které  peda-
gogové i žáci díky nové budově získají, prestiž 
této školy ještě zvýší. 
V lednu příštího roku se bude v nové „liduš-
ce“ konat jednání zastupitelstva. Při této 
příležitosti si budete moci prohlédnout 
školu i vy, vážení čtenáři!

Jitka Synková
redakce@repy.mepnet.cz

Modrožluté barevné ladění se opakuje i v inte-
riéru školy.

Foto: -akraj-
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PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 16. PROSINCE 2009 V 15 HODIN.
Místo konání: Základní škola genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha-Řepy

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

Rada m. č. Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s poskytnutím dotace ve výši 50 000 Kč 

na projekt „Koukají na nás správně?“. Pro-
tože v rozpočtu není tato položka, navrhuje 
po dohodě  s ekonomickým odborem finan-
cování z rezervy městské části.

Schvaluje: 
•  návrh složení inventarizačních komisí pro 

inventury r. 2009 a návrh metodického 
pokynu k inventarizaci majetku a závazků 
k 31. 12. 2009.

Bere na vědomí: 
•  a nemá připomínek k návrhu nařízení, kte-

rým se mění vyhláška č. 39/1997 Sb. hl. m. 
Prahy, o schůdnosti místních komunikací, 
ve znění pozdějších předpisů;

•  znění návrhu následujícího nařízení: návrh 
nařízení, kterým se mění vyhláška č. 5/1968 
Sb. NVP o prohlášení chráněných přírodních 

výtvorů v Praze a jejich ochranných pásem;
•  postup projednání konceptu Územního plánu 

hl. m. Prahy.

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 mj.
Schvaluje: 
•  návrh rozpočtového výhledu na roky 2010 až 

2012;
•  rozpočtová opatření č. 105–120;
•  předání kamerových stanovišť (zařazených 

do majetku městské části pod inventárními 
čísly H 00508716 a H 00508717 v celkové po-
řizovací hodnotě 847 994 Kč) do majetku hl. 
m. Prahy;

•  prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 
zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
v platném znění, v  ulici Vondroušova čp. 1154 
až 1160 v M. č. Praha 17 oprávněným nájem-
cům;

•  prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 
zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
v platném znění, v ulici Španielova čp. 1284 až 
1290 v M. č. Praha 17 oprávněným nájemcům.

Eva Vernerová, 
kancelář starostky

Den válečných veteránů je slaven 11. listopadu 
v mnoha zemích Evropy jako „Poppy day“ – při-
pojili se i představitelé Městské části Pra-
ha 17 (zleva místostarosta Antonín Kopecký, 
místostarosta Mgr. Bořek Černovský, tajemník 
úřadu Ing. Lubomír Němejc a starostka Jitka 
Synková). 

Vlčí máky se staly symbolem zmařených životů 
ve všech válkách.

Foto: -akraj-

Na svou čest a svědomí
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu Městské části Praha 17 a je-
jích občanů, řídit se ústavou a zákony České republiky,“ neslo se  aulou ZŠ 
genpor. Františka Peřiny při listopadovém jednání zastupitelstva. 

Podle protokolu slib 
zastupitele předčíta-
la Ing. Lada Váchová 
z Odboru občansko 
správního Městské 
části Praha 17 za pří-
tomnosti starostky 
Jitky Synkové,  slovem 
„Slibuji“ jej stvrdil 
nový člen zastupitel-
stva Jan Ungár, jenž 
nahradil zesnulou 
Mgr. MBA Blanku Ko-
línovou.

-akraj-

Když soused hromadí
Téměř v každé ulici v Řepích se najde minimálně jeden obyvatel, jenž 
ve svém bytě shromažďuje odpadky, které nepocházejí pouze z jeho vlast-
ních zdrojů, ale donáší si je z kontejnerů. V těchto případech vzniká několik 
rizik – nejen, že takový občan obtěžuje své okolí nesnesitelným zápachem, 
ale v krajním případě může dojít i k požáru či k šíření chorob. V extrémních 
případech se lidé s těmito sklony ani nedostanou do svého bytu – mají už 
totiž celý prostor zaplněný. 
Patologické hromadění předmětů souvisí s nutkavou neurózou. Ve hře 
bývá marná snaha ovládnout v našem nestálém světě alespoň něco. Tuto 
poruchu lze ambulantně léčit. Aby byla léčba úspěšná, musí si být pacient 
vědom, že má problém, že hromadění věcí není přirozené ani rozumné. 
Zároveň musí být ochoten strpět úzkost, kterou v něm léčebný program 
nezbytně vyvolá – postupně se totiž musí zbavovat zbytečně nahromadě-
ných věcí. 
Pokud nájemce domu, který je ve vlastnictví Městské části Praha 17, ne-
podnikne patřičné kroky k nápravě, mohou mu být uděleny výstrahy, do-
konce mu může být udělena výpověď z nájmu bytu. 

Eva Vernerová,
kancelář starostky

Když se stane porucha  •  Důležitá telefonní čísla při haváriích či poruchách
Voda Elektřina Plyn Kanalizace
dodávky vody:  dodávky el. proudu:  dodávky plynu: 221 092 333 opravy: 

840 111 112 224 915 151 únik plynu: 1239 840 111 112, 284 013 221

Nový člen řepského zastupitelstva Jan Ungár 
na snímku úplně vpravo.

Foto:  -akraj-
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Jak dlouho vedete Domov?
Tady v Domově v Řepích jsem devět let. S boro-
mejkami jsem se začala seznamovat v roce 1970, 
když jsem nastoupila na střední ekonomickou 
školu (po ní jsem pak vystudovala nástavbu 
zdravotní školy). V době noviciátu jsem pracova-
la v dětských jeslích a pak mnoho let ve dvou do-
movech důchodců. Do roku 1988 jsme na veřej-
nosti vystupovaly jako civilní zdravotní sestry, 
řeholní život se prožíval utajeně, jinak to nebylo 
možné. V osmaosmdesátém už bylo ve společ-
nosti jiné klima, kongregace si už troufla povolit 
nám, abychom si oblékly řeholní šaty. Několik 
let jsem působila ve výchově našeho řeholního 
dorostu. Proto jsem vystudovala teologickou 
fakultu. 

Co bylo impulsem k tomu, že jste se rozhodla 
vstoupit do řádu?
Lidé si někdy myslí, že impulsem je druh práce – 
líbí se mi práce zdravotní sestry, necítím potře-
bu vytvořit rodinu… Víte, ale ono je to trošku 
jinak. Řeholní život se musí žít na úrovni víry, 
na úrovni náboženské. Člověk jakoby ve svém 
srdci uslyší impuls: To je i pro tebe! Ráda použí-
vám přirovnání – je to, jako když se dva zamilují. 
Určitě si vzpomenete na svou první lásku. Říkali 
vám: Prosím tě, je zrzavej a pihovatej, nám se 
nelíbí! A vy jste řekla: Ale mně se líbí! Tak po-
dobně „přeskočí jiskřička“ vztahu k Pánu Bohu. 

Můžete čtenářům představit váš Domov?
Máme kapacitu 94 lůžek, z toho je 60 lůžek LDN 
a 34 lůžek pro přechodné sociální pobyty – jsou 
určeny například pacientům, jejichž rodiny si 
potřebují odpočinout. Pečujeme ročně v průmě-
ru o 450 lidí. Pacientům, jejichž stav se zhorší, 
poskytneme i hospicovou péči. Přijde nám ne-
etické posílat je zemřít do jiných zařízení. Pro-
vozujeme také denní stacinář.
Více se čtenáři mohou dozvědět na webových 
stránkách: www.domovrepy.cz.

O klienty v Domově pečují jen řádové sestry?
To rozhodně ne. Kromě čtyř řádových sester je 
ostatní personál civilní. Moc dobře si rozumíme. 
Lidé, kteří sem v začátcích Domova přišli praco-
vat, vytvořili zdravé jádro. Byli motivovaní, po-
chopili, o co tady jde, chtěli to dělat a dělali to 
dobře. Další se s nimi sjednotili, všem se práce 
stala posláním. Pokud ne, tak odešli. 

Jak předcházíte syndromu vyhoření? 
Myslím si, že nám pomáhá vzájemná přátelská 
atmosféra. Lidé si pomáhají, povzbuzují se, 
do práce se těší, baví je to tu. Poskytujeme jim 
podle svých finančních možností různá školení. 
Co nás hodně motivuje a brání syndromu vyho-

ření, je spokojenost drtivé většiny našich paci-
entů a jejich příbuzných. Pochvala, poděkování, 
to také hodně dobíjí. 

Jak vznikla myšlenka skloubit svět sester bo-
romejek, pacientů, odsouzených žen a zdra-
votníků? 
Domov byl původně, před rokem 1950, věznicí, 
kde naše sestry boromejky pracovaly pro od-
souzené ženy. Po sametovce mnozí z politických 
vězňů, kteří zažili nelidské zacházení, prosili 
naši kongregaci, abychom tady obnovily vězni-
ci. A tak vznikla myšlenka: Udělejme domov pro 
nemocné, kde bude současně věznice - aby od-
souzené ženy měly možnost pracovat, a tak se 
jim pomohlo dobře prožít dobu trestu. Dnes už 
se k nám přidává další „svět“ – řepská veřejnost, 
obec, která nás vnímá hezky a je nám vděčná 
za kulturu, kterou zde provozujeme. Zveme 
k nám na různé akce děti, aby už od mala viděly, 
že o lidi ve stáří musí někdo pečovat.

Máte povinnosti jako každá jiná manažerka. 
Jak se vyrovnáváte s uspěchaností dnešní 
doby?
Když si vzpomenu na roky v totalitě, tak mám 
pocit, že jsme žily jako ve vatičce. Měly jsme den 
pěkně rozdělený na modlitbu, práci, život ve spo-
lečenství, na odpočinek. Režim nám vlastně ne-
dovolil žádnou odpovědnost, vedení, uplatnění. 
Byla to doba klidu, i když práce bylo dost! Revo-
luce nás vyplivla jako velryba Jonáše na břeh – 
a teď se starej! Byla to velká změna, se kterou 
jsme se musely vyrovnat. Když si třeba vzpome-
nu, jak jsem poprvé hledala něco v zákoníku prá-
ce… Vůbec jsem se v tom neuměla orientovat! 
Brzy jsem pochopila, že už mnohé nedoženu, ale 
že se musím naučit týmové práci, svěřovat kom-
petence druhým, rozdělit si čas, vyhmátnout 
priority. Rozhodně je pro mě nejdůležitější člo-
věk. I když mám na stole tu největší horu papírů, 
tak kdokoliv přijde, snažím se mu dát přednost. 
Tato doba nás učí uspořádat si život tak, aby 
v něm bylo něco nosného – a to je jednoznač-
ně vztah k Bohu a vztah k lidem, kterým slou-
žíme. Musíme si dobře organizovat čas a umět 
čerpat – z četby, ze zklidnění, z odpočinku. Ji-
nak by člověk rychle vyhořel a nevydržel by to.

Máte čas na nějaké záliby?
Mojí zálibou je četba, tu si chráním alespoň 
o nedělích. Druhou mojí zálibou je příroda, kde 
ráda trávím čas v tichu a odpočinku. V tichu se 
člověk líp vrací sám k sobě.

Jak budete prožívat adventní čas a Štědrý den?
Je to čas dost náročný. Snažíme se udělat ra-
dost všem našim pacientům, přátelům, dárcům, 

Mgr. Miroslava Frýdecká:
O Vánocích nepodléhejme shonu
Představená Domova sv. Karla Boromejského S. M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká budí směs 
respektu a ostychu, asi jako všechny řeholní sestry. Osobní setkání s touhle netypickou mana-
žerkou člověka naplní odhodláním nepromarnit ani minutu a zároveň touhou po zklidnění.

všem, kdo nám pomáhají. Připravujeme zhruba 
700 osobně podepsaných vánočních přání.
Pořádáme adventní koncerty a různé jiné akce. 
I při větší vytíženosti je třeba myslet na  smysl 
adventu jako přípravy na Vánoce. Na Štědrý 
den k nám přichází asi třicet dětí z okolí, které 
oblékneme za andělíčky a chodíme po poko-
jích pacientů, zpíváme koledy a obdarováváme 
je drobnostmi. Ve čtyři hodiny odpoledne mají 
pacienti v kostele „půlnoční“. Než je pak rozve-
zeme na pokoje a připravíme jim hezké prostře-
dí ke štědrovečerní večeři, tak je večer. Vánoce 
prožívám ve službě a jsem ráda, že je tak můžu 
prožívat.

Jaký dárek by vám udělal největší radost?
Nevím, to jsem na rozpacích! Všechno, co potře-
bujeme, to máme. Hmotný dárek mne neláká. 
Přála bych si někde týden v tichu. Největší ra-
dost mám, když najdeme dobrého zaměstnance, 
když tady spolu hezky komunikujeme. 

Chtěla byste něco popřát našim čtenářům?
Možná to, aby se jim alespoň trošku podařilo 
nepodlehnout shonu a spěchu. Ve snaze udělat 
radost těm druhým, propadneme naplno nákup-
ní horečce, shánění a úplně nám uteče smysl 
Vánoc. Chtěla bych popřát nám všem, abychom 
při tom všem vnějším, co chystáme, dokázali vá-
noční dny hezky prožít!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Co vy na to?
V tomto boxíku obvykle najdete další informa-
ce ze života zpovídané osobnosti. V posledním 
měsíci v roce jsme se rozhodli učinit výjimku. 
To pro případ, že byste se o letošních Vánocích 
rozhodli pamatovat s dárkem i na někoho dal-
šího než jen na své nejbližší…
Domov sv. Karla Boromejského můžete pod-
pořit návštěvou některé z benefičních akcí, 
zasláním dárcovské SMS zprávy za 30 Kč 
ve tvaru DMS DOMOVREPY na č. 87777 (Do-
mov obdrží 27 Kč), anebo třeba finančním 
darem na č. účtu: 174-1950304504/0600, 
GE money bank. 
Informace o tomto charitativním sociálním 
zařízení najdete na www.domovrepy.cz.

Foto: Jaroslava Šímová
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Velkoobjemové kontejnery (VOK), po dvou 
kusech, budou na určené místo přistaveny vždy 
ve čtvrtek do 16 hodin, po naplnění odvezeny 
a opětně již z finančních důvodů přistaveny ne-
budou! 
•  10. prosince: křižovatka ul. Ke Kulturnímu 

domu a U Boroviček • křižovatka ul. K Tr-
ninám a Laudova – parkoviště • parkoviště 
u prodejny Bílý Beránek - ul. Šímova.

•  3. a 17. prosince: parkoviště v ul. Drahoňov-
ského • parkoviště v ul. Na Moklině (restaura-
ce U hasiče) • parkoviště u prodejny Plus.

VOK nejsou určeny pro likvidaci odpadů z pod-
nikatelské činnosti, ale výhradně pro objemný 
odpad od občanů Městské části Praha 17 (fyzic-
ké osoby). Do VOK neodkládejte lednice, tele-
vizory, monitory, zářivky, výbojky, autobaterie 
a jiné nebezpečné odpady, ani vytříditelné slož-

ky komunálního odpadu, jako je papír, plasty, 
sklo, nápojové kartony apod.
Upozorňujeme, že v příštím roce budou velko-
objemové kontejnery přistavovány až od 11. 
března!

Odbor životního prostředí a dopravy

Kontejnery na drobný elektroodpad
Drobný elektroodpad, jako jsou třeba baterie, 
můžete odložit do speciálních kontejnerů na ná-
sledujících místech: křižovatka ulic Čistovická 
a Třanovského • Bendova ulice čp. 1121/5 před 
Centrem sociálně zdravotních služeb • u nákup-
ního střediska Billa (Makovského – Skuteckého) 
• před budovou Klubu 17 v Socháňově ulici (na-
proti KS Průhon) • u hlavní budovy řepského 
úřadu v Žalanského ulici a také přímo v budově.

-red-

Kam s odpadem v prosinci

Život je jen náhoda
Městská část Praha 17 uspořádala ve čtvrtek 
22. října tradiční setkání pro řepské jubilanty. 
Poněvadž v budově základní umělecké školy 
ještě probíhala rekonstrukce, konalo se ve spo-
lečenské místnosti ZŠ Jana Wericha. Oslavence 
potěšilo blahopřání starostky Jitky Synkové  
i koncertní vystoupení žáků ZUŠ Blatiny. Po-
dupávali si do rytmu nejen při Ježkově známé 
„Život je jen náhoda“, kterou přednesl Pěvec-
ký komorní sbor pod vedením MgA. E. Kováří-
kové.
75. narozeniny oslavili: Dosedělová Marie, Kyn-
terová Marie, Vomáčka František, Štolba Franti-
šek, Kepáková Jana, Svět Jiří, Procházka Karel. 

Foto: -akraj-Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Vítáme nové občánky!
Rachel Beránková, Jakub Fatka, Marek Jeme-
lík, Eva Jirková, Petr Jíša, Petr Matyáš, Karel 
Novák, Eliška Síglová, Sofie Svatošová, Te-
reza Buřičová, Tomáš Kabele, Ondřej Koval-
čuk, Jakub Leščinský, Jiří Procházka, Šimon 
Roubal, Viola Anna Sýkorová a Nikola Truxo-
vá – to jsou jména nových řepských občánků, 
kteří byli přivítáni na radnici Městské části 
Praha 17 v úterý 3. listopadu. 

Tentokrát proběhl slavnostní akt malinko 
jinak. K rodičům - jako jindy - promluvila 
starostka Jitka Synková a dětičky obdržely 
na památku iniciálku svého jména. Předško-
láci z Mateřské školy Socháňova však tento-
krát nejen hezky zazpívali a zatancovali, ale 
také předali vlastnoručně vyrobené dárečky. 
Noví občánci dostali ještě další dárek - dře-
věnou hračku. Přejeme jim do života hodně 
zdraví a štěstí!  -akraj-

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
20092009

24. 12.  kostel sv. Rodiny: Vigilie Narození 
Páně – mše zaměřená na děti – 
v 16 hodin

24. 12.  kostel sv. Rodiny: Slavnost narození 
Páně – ve 24 hodin

25. 12.  kostel sv. Rodiny: 1. svátek vánoční – 
v 9 hodin 

27. 12.  kostel sv. Martina: v 7.45 hodin
kostel sv. Rodiny: Svátek sv. Rodiny  
(mše přenášená ČR2) – v 9 hodin

31. 12.  kostel sv. Rodiny: Poděkování za rok 
2009 – v 18 hodin

1. 1.  kostel sv. Rodiny: Slavnost Matky 
Boží Panny Marie – Nový rok – 
v 9 hodin

ŽIVÝ BETLÉMŽIVÝ BETLÉM
Ve středu 23. prosince od 16 hodin

Průvod vyjde od ZUŠ Blatiny a bude směřo-
vat ke kostelu sv. Rodiny

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
20092009

80. narozeniny oslavili:  Drož Vlastimil, Drožo-
vá Eva, Nouzová Eugenie, Procházková Marie, 
Čechurová Věra, Mikolášová Helena, Dvořáčková 
Božena, Gart Mirko, Heřmánková Marie, Mora-
vec Zdeněk, Putmanová Věra, Nová Silva, Bu-
riánková Marie.
85. narozeniny oslavili: Kadlus Václav, Vondráč-
ková Božena, Košek Jaromír, Márová Drahomíra, 
Melegová Libuše, Pánová Anna.
90. narozeniny oslavili: Ottisová Ludmila, Stec 
Dimitrij.
91. narozeniny oslavila: Řezáčová Pavla.
95. narozeniny oslavila: Jaderníková Růžena.
Všem jubilantům gratulujeme a do dalších let 
jim přejeme veselou mysl a pevné zdraví!

-akraj-

Odbor výstavby oznamuje
Oznamujeme, že z technických důvodů (rekon-
strukce) bude do 31. prosince tohoto roku uza-
vřen archív odboru výstavby ve Španielově ulici. 
Děkujeme za pochopení.

Odbor výstavby

Vysloužilé zářivky
Vysloužilé zářivky nepatří do směsného odpadu, 
víte to? V Řepích přibylo další místo, kde od vás 
vyhořelé zářivky, kompaktní zářivky a výbojky 
přijmou: v prodejně svítidel, v atriu u „Bílého 
beránka“ v ulici Nevanova. -red-
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Kam zmizel?
Dotaz: Kdysi jste psali, že je v Čistovické 
ulici umístěn kontejner na obnošené šat-
stvo firmy Potex. Do nějaké doby tam byl, 
teď už ale není. Nemůžu zjistit, kam se 
dají obnošené šaty a věci, které přijímali, 
odevzdávat. Je mi líto vyhazovat oblečení, 
které už nebudu nosit, do popelnic.
 Denisa Burešová

Kontejner firmy Potex na rohu Čistovické 
a Třanovského ulice opravdu zmizel. Protože 
i naše rodina plnila kontejner nepotřebnými 
oděvy pravidelně a já se, jako člen komise pro 
životní prostředí a rozvoj, dlouhodobě snažil 
prosadit další stání před Základní školou 
Jana Wericha, kontaktoval jsem firmu Potex. 
Po několika neúspěšných telefonátech jsem 
se konečně dozvěděl, jak se věci mají.
Firma Potex skutečně kontejner ze starých 
Řep stáhla, a to z důvodu problému s dopra-
vou –mají nedostatek řidičů. Rádi by kontej-
nerové stání obnovili a přidali další před ZŠ 
Jana Wericha, ale vše závisí na vyřešení výše 
uvedeného problému. Do konce roku se prý 
určitě nic nezmění, a tak musíme doufat, že 
snad v příštím roce…

Jan Bösser,
člen komise pro životní prostředí a rozvoj

Náš tip
Pěkné věci – moderní oblečení, módní do-
plňky, knihy, dárkové předměty, sportovní 
potřeby a dokonce i nábytek - můžete vě-
novat obchodům Domova Sue Ryder, které 
darované zboží prodávají. „Zisk z prodeje 
těchto věcí je určen na financování péče 
o klienty Domova Sue Ryder,“ vysvětluje 
Radka Kulhánková, vedoucí těchto ob-
chodů a dodává: „Tím, že věnujete těmto 
obchodům to nejlepší z vaší skříně, co 
už sami nepotřebujete nebo nenosíte, 
přispějete na důstojnější život seniorů, 
o které náš Domov pečuje.“ 
Pokud máte opravdu pěkných věcí větší 
množství, můžete si domluvit i jejich od-
voz. Více informací na www.sue-ryder.cz 
nebo tel. 774 377 003. -red-

Kdo uklidí sníh
„Pro Městskou část Praha 17 zajišťují údržbu 
chodníků soukromé firmy. V oblasti starých Řep 
budou mít nově na starosti všechny chodní-
ky. Na sídlišti bude prováděna údržba přibližně 
ve stejném rozsahu jako v minulých letech, bude 
však rozšířena o údržbu odboček ke vchodům 
jednotlivých domů až k můstkům a schodištím, 
které jsou již ve správě jednotlivých vlastníků,“ 
vyjádřila se Ing. Jana Vašíčková z odboru životní-
ho prostředí a dopravy. „Vzhledem k omezeným 
finančním  možnostem naší městské části však 
bude zajišťována zimní údržba u zadních vchodů 
bytových domů  jen formou  nezbytného průcho-
du. Sníh bude odstraňován tak, aby zbytková 
vrstva sněhu nepřesáhla 2 cm – jak nám ukládá 
příslušná vyhláška,“ dodala Ing. Vašíčková.
Městská část si vyhradila v rozpočtu navíc (opro-
ti minulému roku) na zimní úklid cca 600 000 Kč. 
Úklid chodníků ve starých Řepích bude technicky 
náročný, neboť jsou úzké, parkují na nich vozidla 
a jsou proto těžko přístupné pro mechanizaci. 
„Sníh dělá zimu zimou, ale napadne-li ho letos 
hodně, bude to pro pokladnu naší městské části 
velké zatížení. Určitě se nebudeme zlobit na ty, 
kteří si před svými domy budou sníh odklízet tak, 
jak byli doposud zvyklí,“ vyjádřil se místostaros-
ta Mgr. Bořek Černovský.  -red-

Dobrý nápad 
Moc se nám líbil nápad udělat v lesoparku oh-
niště s grilem. Využili jsme posledních teplých 
říjnových dnů a s kamarády poseděli, opekli 
si buřtíky a dětičky si pohrály. Už se těšíme 
na jaro, až budeme moci akci zopakovat.
 Zdeňka Bezoušková

Ohniště s grilem bylo zrealizovano v rámci akce 
Projekt čisté a zelené Prahy – Pro zdravé město, 
za nímž stojí spolupráce Magistrátu hl. m. Prahy, 
Technické správy komunikací, Pražských služeb, 
Lesů hl. m. Prahy a Dopravních podniků.
„Navyšovali jsme mimo jiné počty laviček v praž-
ských lesích – bylo rozestavěno 1273 nových 
laviček. V parcích jsme opravili na 1548 laviček 
a zlepšili tak místa pro trávení volného času 
Pražanů,“ sdělila tisková mluvčí zmíněného pro-
jektu Jana Kučerová a dodala: „taktéž v parcích 
a lesích budujeme pikniková místa – zde mohou 
občané na vyhrazeném místě grilovat. V lesích je 
pro ně připraveno ohniště s pískem, piknikové 
lavice se stoly a koše, v parcích piknikové stoly 
s lavicemi a koše, do budoucna se uvažuje o pře-
nosných grilech (v parcích je zákaz otevřeného 
ohně).“ Více informací se dozvíte na webových 
stránkách www.cistapraha.cz.
 -red-

Ohniště s grilem najdete v lesoparku za cyklistic-
kou stezkou spojující ulice Plzeňská a U Boroviček.

Foto: Marek Bezouška

Sbírka hraček k MDD

Foto: Eva Vernerová

Obdrželi jsme e-mail od paní Anny Baumové ze 
Společnosti pro obnovu řepských tradic: „Mohli 
byste dát do novin, že sbíráme hračky na Dětský 
den?“ Rádi tak činíme: Máte-li doma zachova-
lé hračky, s nimiž si už děti nehrají, darujte je 
zmíněné společnosti. Budou využity při tradiční 
červnové Dětské pouti pořádané u příležitos-
ti Mezinárodního dne dětí na zahradě Domova 
sv. Karla Boromejského.
Hračky od vás přijmou v Lidové cestovní kance-
láři, Žalanského ul. 291 v pracovních dnech od 9 
do 18 hodin, nebo si můžete dohodnout jiný ter-
mín na tel. 235 300 208-9.
 -red-

Máte kam uklízet 
psí hromádky?
Milí čtenáři, v minulém vydání Řepské sedm-
náctky jste byli vyzváni, abyste se vyjádřili 
k počtu a umístění košů se sáčky na psí exkre-
menty v Řepích. Jako první reagovala na výzvu 
paní Richterová ze Španielovy ulice – podle ní by 
měly být instalovány dva koše na plochu naproti 
městskému úřadu. Požadavek vyjádřili rovněž 
občané z ulice Mrkvičkova a Bazovského
Pokud si také myslíte, že ve vaší ulici koš chybí, 
anebo byste stávající koše umístili jinam, ozvě-
te se. Zakreslete svůj požadavek do uveřejněné 
mapy (nebo můžete využít mapy, kterou najde-
te na webových stránkách úřadu: www.repy.
cz) a zašlete na adresu: Mgr. Bořek Černovský, 
Úřad m. č. Praha 17, Žalanského 291, 163 00 
Praha-Řepy. Svůj tip můžete doručit také osob-
ně na podatelnu úřadu v Žalanského ulici nebo 

Foto: -akraj-

Koše se sáčky postrádáte například v odpočinkové 
zóně na Fialce.

ve Španielově ulici č. 1280, anebo jej můžete 
zaslat e-mailem: cernovskyb@repy.mepnet.cz. 
Na obálku a také do předmětu e-mailu napište 
heslo KOŠE. Děkujeme!
Akce bude vyhodnocena závěrem tohoto roku. 
Děkujeme všem, kteří se již ozvali! -red-
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Knihovna oznamuje
Od 2. 1. 2010 se mění výpůjční doba v dětském 
oddělení Místní knihovny Řepy násle dovně:

Pondělí a čtvrtek: od 12 do 18 hodin
Úterý a pátek:  od 9 do 12 hodin
Středa: od 12 do 19 hodin

-red-

Jak je to s cenou tepla
Jedním z témat, které vás zajímá a  jímž se rovněž zabývali zastupitelé 
na listopadovém zasedání, je cena za tepelnou energii. Obrátili jsme se 
proto s několika dotazy na Ing. Petra Kusebaucha, CIA, vedoucího odbo-
ru prodeje tepla z akciové společnosti Pražská teplárenská.

Můžete uvést letošní ceny za dodávku tepla pro domácnosti – v porov-
nání s minulou a předminulou topnou sezónou a důvody zdražení?
Výše cen tepla dodávaného Pražskou teplárenskou, a. s. se odvíjí přede-
vším od cen paliv (plyn, uhlí), ze kterých se teplo vyrábí, a proto i jejich 
změny mají za následek změnu cen tepla. V roce 2008 došlo k výraznému 
zvýšení cen všech paliv. Zdražení bylo výrazné zvláště u zemního plynu, 
u kterého došlo k meziročnímu nárůstu o téměř 50 %. Kromě toho byla 
v roce 2008 cena tepelné energie ovlivněna i zavedením ekologické daně 
a zvýšením sazby DPH na teplo. Cena se může v průběhu roku měnit oběma 
směry. V letošním roce jsme vlivem nižších cen plynu snížili cenu tepla vy-
ráběného z plynu od 1. 4. 2009 o cca 100 Kč/GJ (cca 20 %).
Ceník tepelné energie od Pražské teplárenské je konstruován v závislosti 
na velikosti odběru a místě předání (předávací stanice je/není v majet-
ku Pražské teplárenské), přičemž podmínky pro kalkulaci ceny tepelné 
energie jsou každý rok stanovovány výměrem Energetického regulačního 
úřadu a dále nákladovými cenami surovin a hlavních vstupů, které jsou 
pro výrobu a dodávku tepelné energie nutné. Tato kalkulace je předkládá-
na Energetickému regulačnímu úřadu a v průběhu roku je z jeho strany a ze 
strany Státní energetické inspekce prováděna kontrola dodržování.
Vývoj cen v lokalitě Praha 17 lze dokumentovat následující tabulkou, která 
uvádí ceny pro sazbu P36 (cena tepla na vstupu do objektu). Ceny jsou 
uvedeny v Kč/GJ bez DPH:

 1. 1. 2007 1. 1. 2008 1. 1. 2009 1. 4. 2009
 453 476,90 615,50 508

Pražská teplárenská není přímým dodavatelem tepelné energie pro jednotlivé 
domácnosti. Zákazníky Pražské teplárenské jsou bytová družstva, společen-
ství vlastníků nebo jejich správcovské firmy. Tyto subjekty následně provádějí 
rozúčtování na jednotlivé domácnosti. 

Můžeme doufat, že v blízké budoucnosti upravíte ceny směrem dolů?
Vše závisí hlavně na vývoji cen paliv, tento faktor bohužel neumíme ovliv-
ňovat. Obecně však musíme počítat s tím, že doba levných energií je 
za námi a jejich cena bude stoupat, byť s občasnými výkyvy. Týká se to 
všech komodit – ropy, zemního plynu, elektřiny, uhlí, ale třeba i pitné 
vody. Pro rok 2010 předpokládáme průměrnou cenu tepla na úrovni prů-
měrných cen roku 2009. 

Jaká opatření byste poradil rodinám žijícím v paneláku, které už v sou-
časnosti vydání za teplo neúměrně zatěžuje?
Výše ceny tepla není jediný faktor, který tvoří celkové náklady na vytápění. 
Další důležitý faktor je spotřeba tepla, a tu si každý může ovlivňovat sám.

Uvedu několik příkladů, které jsou stále běžné: Řada domácností stále 
reguluje teplo v bytě otevíráním oken místo prostřednictvím termoregu-
lačních ventilů. V bytech se přetápí, protože někteří mají rádi teplo, nebo 
chtějí doma chodit jen velmi nalehko. To například v zahraničí není běžné, 
protože tam jsou ceny tepla mnohem vyšší. Není-li dům izolován, také do-
chází k velkým únikům tepla. 
Z toho vyplývá, že majitel objektu by měl provést všechna opatření vedou-
cí k omezení ztrát – tedy provedení zateplení obvodových stěn, výměnu 
oken, osazení termoregulačních ventilů. Obyvatelé bytů by měli nastavit 
na svých radiátorech teplotu, která jim vyhovuje, nikoliv automaticky „vše 
na maximum“, měli by větrat pouze krátce, ale intenzivně, neměli by za-
krývat radiátory (ozdobné mřížky, dlouhé záclony) a při delším pobytu 
mimo byt (víkend, dovolená) nastavit radiátory na nižší teplotu. Toto vše 
umožní snížit náklady na vytápění.

-red-

Jak to vidí Optimis
„Doporučoval bych občanům, aby věnovali pozornost výši záloh 
na teplo a teplou vodu, dostavili  se na správní firmu a uzavřeli si vyšší 
zálohy,“ radí Vlastislav Fencl, jednatel společnosti Optimis. „Nyní je 
cena 554 Kč za GJ, včetně DPH. V tuto chvíli nemůžeme předpokládat, 
jak se budou ceny plynu vyvíjet (voda je v Řepích také ohřívána ply-
nem). Chtěl bych upozornit, že Optimis teplo nenakupuje a nepro-
dává. Pouze zajišťujeme rozúčtovávání spotřebovaného tepla zazna-
menaného měřidlem „na patě“ objektu,“ upozorňuje Vlastislav Fencl. 

-red-

Zateplení budovy a výměna oken citelně zredukuje únik tepla (Galandova 
ulice).

Foto: -akraj-

Městská policie v akci
V sobotu 24. října byla v Řepích opět  pro-
vedena bezpečnostní akce, při níž byly kon-
trolovány lokality s větším výskytem bez-
domovců a také restaurace, zda nepodávají 
alkohol mladistvým. Zároveň byla zkontrolo-
vána místa kolem bikrosové dráhy, lesopark 
a vyhlídka nad zástavbou Na Fialce, panelo-
vé domy v ulici Makovského, Vondroušova, 
Socháňova a mimo jiné také prostor kolem 
rybníku Hliník u konečné tramvají Na Chobo-
tě. Během akce bylo zkontrolováno a z míst 

vykázáno pět bezdomovců, 
nalezeny čtyři kompletní 
injekční stříkačky. Několi-
krát byla také zkontrolová-
na dětská hřiště v ulici Špa-
nielova, Bazovského, Jiránkova a rovněž  
hřiště při řepských základních školách se 
zaměřením na výskyt problémové mládeže – 
vždy s negativním výsledkem. Celkem bylo 
zkontrolováno také jedenáct majitelů psů. 
Akce se kromě městských strážníků, psovodů 
a příslušníků Policie ČR zúčastnila také kurá-
torka sociálního odboru. -red-
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Pod záštitou starostky Městské části Praha 17 
paní Jitky Synkové a ředitelky Mateřské školy 
Bendova paní Mgr. Ivany Panochové vám před-
stavujeme zajímavý projekt.
V rámci své rozšířené činnosti zahájila MŠ Ben-
dova spolupráci se společností Olymp, která zde 
od počátku listopadu vybavila a zpřístupnila pro 
širokou veřejnost showroom – stálou výstavu 
svého sortimentu. Navštívit ji mohou rodiče, 
děti i odborníci z řad učitelek mateřských škol, 
školních družin, mateřských center i dětských 
studií. Hračky, didaktické pomůcky, dětský ná-

Dřevěné hračky z Klatov v MŠ Bendova
bytek apod. si budou moci dospělí i děti v klidu 
prohlédnout a vyzkoušet v konzultačních hodi-
nách každé pondělí a úterý od 14 do 18 hodin. 
Dle vlastního uvážení je zde možno výrobky 
za příznivé ceny zakoupit nebo objednat (za ne-
opakovatelnou cenu jsou nyní v nabídce např. 
dřevěné kostky KUBI). V rámci spolupráce bu-
dou připravovány i další projekty. Showroom je 
vám k dispozici v areálu MŠ Bendova, v budově 
č. 3/1122, boční vchod označený logem Bino.
Společnost Olymp je český výrobce a dodava-
tel dřevěných hraček, reklamních a dárkových 
předmětů, dětského nábytku a zařízení mateř-
ských škol pod značkami Bino, Mertens a I´m 
Toy. V posledních dvaceti letech tato klatovská 
společnost vybudovala širokou síť zákazníků 
po celém světě a je trvale v obchodním vztahu 
s více než 5 000 prodejci, obchody, mateřskými 
školami a velkoobchody.
Většina dětí a rodičů zná zejména dřevěné hrač-
ky s českými večerníčky a pohádkami, jejichž je 
Bino partnerem. Nabídka je ale větší: stavebni-
ce, puzzle, motorické hračky, didaktické hračky, 
hudební nástroje, houpací hračky, odstrkovadla 
a mnoho dalších. 

Navštivte www.bino-drevenehracky.cz, kde si 
všechny produkty můžete prohlédnout. Nyní se 
můžete na stránkách e-shopu zúčastnit i velké 
Vánoční soutěže Bino.

PhDr. Barbora Křivohlavá

Řepští senioři chtějí 
umět s počítačem
V říjnové Řepské sedmnáctce jsme uveřejnili 
informaci o počítačových kurzech pro se-
niory, které bude pořádat Centrum sociálně 
zdravotních služeb v Řepích. „Takovou vlnu 
zájmu jsme nečekali. Přihlásilo se nám přes 
70 seniorů,“ vyjádřila se začátkem listopadu 
vedoucí přímé péče CSZS  Mgr. Monika Čermá-
ková. „Zahájení kurzů jsme museli posunout 
kvůli rekonstrukci oken až na začátek ledna 
2010. Výuku, která bude probíhat v 45minu-
tových lekcích jednou za 14 dnů, povedou 
Mgr. Hana Veselková a Mgr. Dana Kropáčová 
ze ZŠ genpor. Frant. Peřiny. Jednou týdně 
plánujeme zpřístupnit místnost s počítači 
bez přímé výuky. Senioři se budou moci ob-
jednat na tel. 235 314 141 nebo 235 313 182 
a budou si tam moci procvičovat své doved-
nosti, nebo pracovat na internetu,“ dodala 
Mgr. Čermáková. -akraj-

Centrum sociálně zdravotních služeb
Poskytuje pečovatelskou službu a domácí 
zdravotní péči. Provozuje denní centrum pro 
seniory, psychologickou poradnu, speciál-
ně logopedickou poradnu a sociálně právní 
poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Klub 17, AT poradnu s AT linkou.
Adresa: Praha-Řepy, Bendova 1121/5, tel.: 
235 313 182, 235 314 141, e-mail: cszs@iol.cz, 
www.cszs.cz
Pohotovost (21–7 hod.): tel. 777 777 628.

Foto: -akraj-

O jaké služby je v CSZS největší zájem?
V současnosti je v pečovatelské službě zájem 
hlavně o provádění osobní hygieny, doprovo-
dy – třeba k lékaři, na nákup, aktivizace klienta, 
zajišťování stravy a pomoc při jejím podávání.

Prý jste zavedli 24hodinovou péči? 
Ano, je to novinka, která vzešla jako požadavek 
našich občanů v rámci komunitního plánování 
sociálních služeb. Vycházeli jsme ze Střednědo-
bého plánu rozvoje sociálních služeb v Městské 
části Praha 17 a odpovědní přestavitelé naší rad-
nice dali tomuto projektu podporu. Do konce to-
hoto roku chceme zmapovat a vyhodnotit, jaké 
mají občané potřeby v odpoledních a večerních 
hodinách a o víkendech. 
Doposud jsme služby poskytovali od sedmi 
ráno do půl čtvrté odpoledne. Nyní od 15.30 
do 21 hodin poskytujeme předem nasmlouvané 
služby – úkony. Naši klienti mají k dispozici te-
lefonní číslo 777 777 629, na němž nás mohou 

kdykoliv kontaktovat – v případě, že nastane 
nějaká nenadálá situace, havárie v bytě apod. 
Od 21 do 7 hodin držíme pohotovost na telefo-
nu 777 777 628. Obrátí-li se na toto číslo člověk 
s nějakou naléhavou situací, jsme schopni u něj 
být do třiceti minut a pomoci mu.
Máme i domácí zdravotní péči. To jsou zjednodu-
šeně řečeno zdravotní sestřičky, které poskytují 
24hodinovou péči také o sobotách a nedělích 
v domácnostech klientů. Naším cílem je propo-
jit zdravotní a sociální služby, vytvořit takovou 
komplexní „nemocnici v terénu“. 

Proč jste zastáncem terénních služeb?
Terénní sociální služby jsou levnější – náklady 
činí v průměru 1 500 Kč na klienta za jeden mě-
síc, ale lůžková péče v domovech pro seniory 
stojí 25 až 30 tisíc Kč za jediný měsíc! 

Čím se aktuálně zabýváte?
V současnosti je společensky aktuálním tématem 
chřipka. Česká asociace pečovatelské služby, je-
jímž jsem předsedou, již před časem uspořádala 
kurz pro pečovatelky, jak postupovat v době pří-
padné chřipkové epidemie či pandemie. Perso-
nál našeho centra je odborně připraven a také 
proočkován.
Vlastně již od léta se zabýváme projektem, kte-
rý by v době chřipkových onemocnění pomohl 
přetíženým praktickým lékařům a zároveň se-
niorům. Praktický lékař na základě zavolání pa-
cienta vystaví recept a naše pečovatelky zařídí 
vyzvednutí léků a doručení nemocným klientům. 
Samozřejmě se to týká pouze seniorů s chronic-
kými nemocemi, kteří by tak nebyli vystavováni 
riziku infikování chřipkou v čekárnách praktic-
kých lékařů. 

Jaroslava Šímová

4 otázky pro…
…PhDr. Jindřicha Kadlece, 
ředitele CSZS v Řepích
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Foto: z archívu MŠ

Za foto s následující informací děkujeme 
Daně Kunešové z MŠ Bendova: Děti z naší 
mateřské školy se v říjnu vypravily za podzim-
ními krásami Krkonoš. Mimo jiné podnikly 
výlet k Mumlavským vodopádům, navštívily 
sklárnu v Harrachově, shlédly trénink skokanů 
na lyžích a na památku se vyfotily s bývalým 
reprezentantem Pavlem Plocem.

Co všechno musí 
udělat podzim?
V uplynulém měsíci proběhl ve třídách 1. B a 1. C 
projektový den na téma „Co všechno musí udělat 
podzim?“ Děti si připomněly pořekadla, básničky 
a pranostiky k tomuto ročnímu období. Při pro-
cházce podzimní přírodou poslouchaly její zvuky, 
všímaly si stromů a jejich plodů. Pak se zahřály 
teplým lipovým a šípkovým čajem a ochutnaly 
křížaly. Pantomimou předvedly činnosti, které 
vykonáváme na podzim na zahradě a poli. Po-
stavily zvířátka z kaštanů a šišek a povídaly si, 
jak se která z nich na podzim chovají. Nechyběly 
ani hádanky  a písničky u klavíru. V závěru ce-
lého dopoledne ve skupinách vybarvily a lepily 

Není nad osobní 
zkušenost!
Na konci měsíce října se obě deváté třídy Základ-
ní školy Laudova vypravily na exkurzi do věznic,  
9. A jela do věznice Nové Sedlo nedaleko Žatce 
a 9. B do věznice Hradec Králové. V rámci pre-
vence rizikového chování tyto exkurze organi-
zuje občanské sdružení PRAK – prevence krimi-
nality. Žáci měli možnost seznámit se s historií 
vězeňství u nás, v obou věznicích jim pracovníci 
vězeňské služby ochotně zodpověděli mnoho 
všetečných otázek. Dozvěděli se spoustu infor-
mací ohledně nástupu do výkonu trestu, náplně 
práce ve vězení, odměnách i trestech. Na kon-
ci každé exkurze měli možnost prohlédnout si 
prostory věznice (cely, kulturní místnosti…).  
Ve věznici Nové Sedlo měli žáci možnost poho-
vořit si s vězněm, který jim vypravoval svůj pří-
běh o závislosti: „…pervitin, heroin, neustálá 

Dne 21. října naše třída IX. B navštívila  Úřad 
městské části Praha 17-Řepy, který se nachází 
v ulici Žalanského. Úřadem nás prováděl mís-
tostarosta, pan Antonín Kopecký. Ukázal nám 
celý úřad a vysvětloval, kde se co vyřizuje a jak 

Základní škola 
genpor. Františka Peřiny

Socháňova 1139, Praha-Řepy

pořádá

21. 12. 2009 od 17 a od 19 hodin: 
Školní vystoupení Škola základ života

Vstupenky pro rodiče a veřejnost v prodeji 
od 14. 12. v kanceláři školy

19. 1. 2010 od 16 hodin: 
Informativní schůzku pro rodiče 

budoucích prvňáčků

26. 1., 2. 2. 2010 od 16 do 17 hodin: 
1. třídu nanečisto – pro budoucí

prvňáčky

3. 2., 4. 2. 2010 od 14 do 17 hodin: 
Zápis do 1. tříd

www.zs-perina.cz

Seminář 
na ministerstvu 
Dne 7. října se celá třída 9. A zúčastnila dvou-
hodinového semináře k tématu Evropská unie 
a životní prostředí na Ministerstvu životního 
prostředí ČR v Praze-Vršovicích. Žáci si v průbě-
hu výukového programu rozšířili informace o EU 
a vyzkoušeli si ve skupinách řešit vybrané otázky 
k životnímu prostředí. Své poznatky pak prezen-
tovali ostatním. Tento seminář byl výborně při-
pravený a pro naše žáky přínosný.
Zde jsou některá vyjádření účastníků: učení zá-
bavnou formou – bavila mě práce ve skupině – 
poučné a zajímavé – komunikace s námi - aktivní 
úkoly - zapojování do různých činností.

Žáci 9. A, ZŠ genpor. Fr. Peřiny

podzimní víly, které se moc povedly. Akce se vy-
dařila a dětem při zajímavých činnostech vůbec 
nepřišlo, že se toho tolik naučily.

Jiřina Mariničová a Jana Zouvalová, 
tř. uč., ZŠ Jana Wericha

potřeba dalších a dalších peněz, až nakonec do-
šlo na krádeže a vloupání“. Do týdne po návratu 
z věznice se žáci zúčastnili tříhodinové besedy, 
kde měli možnost seznámit se s vězněm Františ-
kem a jeho příběhem. 
A co je na exkurzích nejvíce zaujalo? „Úplně prv-
ní šok nastal, když jsem prošel bezpečnostním 
rámem a následně mříží, která se zavřela. Další 
šok byl, když jsem zjistil, že máme tolik odsouze-
ných, že je nemáme kam dát. Dalším šokem byla 
prohlídka cely – pomalované zdi, staré kovové 
palandy, smrad…“, napsal deváťák Lukáš Prukl.
Cílem této exkurze je seznámit žáky s vězeňským 
prostředím, ukázat jim, jak to ve věznicích vy-
padá, aby věděli, co je čeká, když se nebudou 
chovat v mezích platných zákonů. Na závěr bych 
ještě jednou ocitoval Lukáše: „Je to dobrá zkuše-
nost. Už vím, kam se rozhodně nechci dostat!“

Mgr. Jaroslav Mevald,
ZŠ Laudova

všechno probíhá. Navštívili jsme různé odbory 
úřadu – hospodářský, odbor správního majet-
ku a občansko-správní odbor, který vydává 
občanské průkazy. Na ten se většina z nás 
deváťáků již dostavila nebo teprve dostaví  
pro náš první občanský průkaz. Také nám byla 
umožněna návštěva kanceláře starostky paní 
Jitky Synkové, která nám zodpověděla veškeré 
naše dotazy. Týkaly se převážně práv a povin-
ností občana ČR. Dozvěděli jsme se, že paní 
starostka je jedním z členů redakční rady naší 
Řepské sedmnáctky.
Návštěva úřadu pro nás byla velmi zajímavá 
a poučná. Chtěli bychom poděkovat paní sta-
rostce Jitce Synkové i panu místostarostovi 
Antonínu Kopeckému za čas, který nám věno-
vali.

Za třídu IX. B Elisabetta Espositová, 
ZŠ genpor. Františka Peřiny

Návštěva městského úřadu 
byla poučná

Žáky ZŠ genpor. Fr. Peřiny s chodem úřadu 
seznámil místostarosta A. Kopecký.

Foto: -akraj-

Foto: z archívu ZŠ
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Klub 17 v prosinci
Program nízkoprahového zařízení Klub 17 je v prosinci opravdu atrak-
tivní – budou tu vyrábět vánoční ozdoby, svícny nebo třeba kuchtit…
V pátek 4. 12. – klubová superstar – Mikulášská • 8. 12. – výroba 
sněhových vloček z papíru • 9. 12. – pečení a zdobení perníčků • 
11. 12. – výroba andělů z korku • 15. 12. – studená kuchyně (poma-
zánka) • 16. 12. – výroba svíček ze včelího vosku • 18. 12. – vánoční 
tombola • 22. 12. – vánoční tradice • 23. 12. – svícny z ořechových 
skořápek a jablek.
V úterý 29. a ve středu 30. prosince mají v plánu volnou zábavu!
Klub 17 sídlí v Socháňově ulici naproti Kulturnímu středisku Průhon. 
Vstup je zdarma! -red-

V Klubu 17 mají děti k dispozici i kulečník.

Foto: -akraj-

Pozvánka Klubu aktivního stáří 
Senioři Klubu aktivního stáří (KLAS) na Bílé Hoře se v průběhu prosince 
sejdou třikrát. V pondělí 7. 12. mají v plánu zábavný program s názvem 
Tombola, následující pondělí 14. 12. posedí s jubilanty a na 21. prosince 
si naplánovali vánoční besídku, na niž pozvali i starostku Městské části 
Praha 17 Jitku Synkovou a ředitele Centra sociálně zdravotních služeb 
PhDr. Jindřicha Kadlece. 
Neseďte doma, senioři! Vydejte se do společnosti! Setkávání začínají vždy 
v 16 hodin na adrese Ke Kulturnímu domu č. 14 (bývalé Fíčko).  -red-

Tradiční světýlková slavnost se koná v Mateřské škole Bendova ve čtvrtek 
3. prosince. V 16.15 hodin vyrazí lampionový průvod kolem areálu školy, 
pak bude následovat mikulášský program na zdejší zahradě.

Foto: -akraj-

Setkání v klubu Gemini
Klub Gemini pořádá setkávání pro seniory i v prosinci:
   7. 12.  Výměna receptů na vánoční cukroví (od 15. 30 do 17.30 hodin) 
14. 12.  Modelování betlému (od 17 do 19 hodin)
21. 12.  Vánoční posezení (15.30 do 17.30hodin)
28. 12.  Setkání před Silvestrem (od 15.30 do 17.30 hodin)
Klub Gemini sídlí v nízkoprahovém zařízení Klub 17 – naproti KS Prů-
hon. Vstup zdarma! -red-

Foto: -akraj-

Společnost pro obnovu řepských tradic 
uspořádá v únoru opět tradiční karneval. 

Poznamenejte si do kalendáře: 13. únor 2010 – řepská Sokolovna!
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Výrobou podzimníčků trávily společné večery 
rodiny, jejichž děti  navštěvují Mateřskou školu 
Bendova (výstava ve školce).

Když není rozumná řeč s páníčky, dopadne to 
tak, jako na snímku: „Prosíme pejsky, aby nám 
nekadili na trávníky…“ (Španielova ulice).

Nemalé částky z rozpočtu městské části jsou 
vynakládány na neustálé opravy dětských hřišť – 
vandalové řádí a řádí (Žalanského ulice).

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Foto: -akraj- Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Měření 
cholesterolu
Nepatrné bodnutí do prstu a za šest minut již 
znali výsledky. První listopadový pátek a so-
botu si mohli nakupující v supermarketu Billa 
ve Skuteckého ulici nechat zdarma vyšetřit 
hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Jen během 
pátku využilo této příležitosti přes 70 zájem-
ců, například i 22letá slečna Lucie. -akraj-

Rozdávají potěšení
Vystoupení žáků Základní školy se specifickými poruchami učení z ulice 
U Boroviček se už v Domově sv. Karla Boromejského stávají tradicí. V říjnu 
zde vystoupili sedmáci společně se žáky ZŠ T. G. Masaryka z Bělohorské 
ulice. 
Klienty denního stacionáře tentokrát pobavili pohádkou „O princezně, 
která šišlala“, všichni společně si zazpívali národní písně. Klienti si za-
vzpomínali na své mládí a paměť se jim osvěžila natolik, že se jim dokonce 
povedlo uvést děti do rozpaků. Rozpomněli se totiž i na 6. sloku písničky 
Beskyde, Beskyde, kterou děti neznaly. 
Jak vyučující zvládají plnit zároveň náročné úkoly učebních osnov a vy-
stoupení v Domově? „Děti nacvičují v rámci kroužků. Vystoupení nám sice 
trošičku naruší výuku, ale velkým přínosem je, že se děti naučí chovat k se-
niorům,“ uvedla ředitelka školy Mgr. Stanislava Prouzová.

-akraj-
Foto: -akraj-

Společné setkání 
seniorů
Za společné setkání všech řepských seniorů 
„může“ Klub seniorů z Řep, jmenovitě paní Jaro-
slava Tvrdková. V řepské Sokolovně se uskuteč-
nilo v úterý 20. října. K tanci i poslechu hrálo 
oblíbené duo Sparťanka, nechybělo pohoštění. 
„Snad alespoň chvíli zapomeneme na starosti 
a nemoci,“ uvítala přítomné hlavní iniciátorka 
a poděkovala za pomoc a oporu Kulturnímu stře-
disku Průhon, zejména jeho ředitelce PhDr. Evě 
Šedové.
Přesto, že se přišlo pobavit přes šedesát senio-
rů, Jaroslava Tvrdková neskrývala zklamání: „Asi 

Foto: -akraj-

se o akci dozvědělo málo lidí.“ Snad myšlenka 
společných setkávání řepské seniory neopustí. 
Ti, kteří se zúčastnili, se totiž  pobavili a na své 
obtíže v  tu chvíli určitě nemysleli. -akraj-

V sobotu 14. listopadu uspořádala Městská 
část Praha 17 v Sokolovně tradiční Martinskou 
zábavu – zahájena byla vystoupením břišních 
tanečnic, samozřejmě nechyběla „posvícen-
ská“ tombola, k tanci hrála skupina Region.

Foto: Eva Vernerová

Foto: Martin Marek

Příjemné posezení v zasklené předzahrádce.

Martinská zábava
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Jak jsme na sv. Martina rozdávali světlo
Hádanka: Víte, co se v Řepích událo 11. října v podvečer? Nápověda: lampiony, živý orloj světců, ohňostroj… Už jste „doma“? Ano, průvod sv. Marti-
na! Již tradičně se na jeho uspořádání podílela Římskokatolická farnost sv. Martina spolu s občanským sdružením Naše Řepy a Městskou částí Praha 17. 

Farář P. Daniel Janáček připomněl odkaz sv. Mar-
tina: Nezištně pomáhat bližním a šířit světlo.

Ne všichni se hned průvodu zúčastnili. Někteří 
vytvořili špalír a podívanou si užívali z chodníku.

Teplý čaj na pláni před městským úřadem zahřál 
a potěšil. Že by další nová tradice?

Cestou ke kostelu sv. Martina se kůň několikrát 
splašil natolik, že se průvod musel zastavit. 

Ohňostroj v závěru akce trval osm minut a byl 
úchvatný…

Po živém orloji světců čekalo účastníky překvape-
ní – čerstvé loupáky, které darovala Pekárna Erika.

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Řepská Drakiáda
V neděli 18. října moc nefoukalo, zato bylo 
chladno a každou chvíli pršelo. Přesto si Drakiá-
du na pláni před řepským úřadem, kterou tradič-
ně pořádá Kulturní středisko Průhon, nenechali 
ujít kluci malí ani velcí, draky pouštěly holčičky 
i maminky. Na špagátu či na vlasci se tu vzná-
šeli draci domácí výroby i ti kupovaní. S kurióz-
ním nápadem – rybářským navijákem – dorazil 
Ing. Vít Bumbálek – jeho drak se vyšplhal do zá-
vratných výšin, dost možná, že narušil i letecký 
koridor.
Rozhodčím Drakiády byl pětinásobný mistr světa 
v leteckém modelářství Jiří Kalina, jehož zkuše-
nosti okomentoval moderátor Milan Špatenka 
slovy: „Ten když vypustí cihlu, tak mu bude lí-
tat!“ Jaká byla hodnotící kritéria? Samostatnost 
při ovládání draka a také ladnost letu. Nejlépe 
si podle rozhodčího vedli šestiletý Hubert Aust, 
Nikola Balounová (6), E. Kučerová (7,5) a dvou-
letá(!) Viki Sedláčková. Foto na www.repy.cz 
v sekci Fotogalerie. -akraj-

Možná jste zaznamenali informaci uve-
řejněnou v MF Dnes 15. října tohoto roku 
v článku pod titulkem Nové radary i stěny 
u silnic. Týkal se tzv. Akčního plánu na sni-
žování hluku, který schválili radní magis-
trátu. Citujeme: „Dle materiálu rady, který 
má MF Dnes k dispozici, zmizí i skleněný 
tunel v Řepích. Bariéru ve zdejší Slánské 
ulici nahradí stěny za 80 miliónů Kč.“
S dotazem, kdy bude zmíněná akce realizo-
vána, jsme se obrátili na koordinátorku pro-
tihlukových opatření Magistrátu hl. města 
Prahy Ing. Pavlu Úlovcovou: „Odbor správy 
majetku Magistrátu hl. m. Prahy požádal 
v květnu tohoto roku pracovníky Technické 
správy komunikací hl. m. Prahy o prověření 
technického stavu protihlukové clony v k. ú. 
Řepy, ulice Slánská. Při prověření stavu kon-
strukce byla zjištěna koroze nosného rámu 

a upevňovacích prvků výplní, značná část 
výplní je poškozena především vandaly, čímž 
clona dostatečně neplní protihlukovou funk-
ci. Z pohledu odborných pracovníků TSK hl. 
m. Prahy je nápravným opatřením demolice 
protihlukové clony, nebo její úprava, případ-
ně návrh zcela nového řešení, pokud se pro-
káže  překročení hygienických limitů hluku, 
a tím nevyhnutelnost existence protihluko-
vé clony. Protihluková clona na komunikaci 
Slánská je zároveň součástí ověřovací akus-
tické studie, jejíž zpracování v červnu letoš-
ního roku Hlavní město Praha zadalo. Její 
výsledky by měly být známy na přelomu le-
tošního a příštího roku. Prozatím však nejsou 
známy další konkrétní informace o termínech 
ani podobě náhrady této protihlukové clony, 
pakliže se ukáže v daném místě její nezbyt-
nost.“ -red-

Nový tunel na Slánské?
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Řepská zákoutí Jan Bösser, člen redakční rady, přišel v pon-
dělí 26. října do redakce s nápadem: „Víte, co 
by bylo fajn vyfotit do rubriky Řepská zákou-
tí? Takovou tu malou bezejmennou uličku, 
která spojuje ulice Žalanského a Severýnova. 
Nejhezčí by byla pod sněhem. Ale uzávěrku 
máme 10. listopadu, to asi ještě sněžit nebu-
de.“ Milí čtenáři, věřte, nevěřte, ale ten samý 
den k večeru dorazila do redakce Ing. Jitka 
Králíčková s fotografiemi zasněžených Řep, 
mezi nimiž byla i zmíněná ulička! Tomu se 
říká náhoda! 
Paní Králíčková hledá – a také nachází – zají-
mavá místa s fotoaparátem v ruce už od svých 
dvanácti let. „K fotografování mne přivedl 
můj strýc, profesionální fotograf. Fotím stá-
le na kinofilm, mám starou WX 1000 Exaktu. 
Fotit digitálem mne nebaví, to není žádné 
dobrodružství,“ říká Ing. Králíčková. Chcete-
-li si prohlédnout její úlovky, máte možnost. 
Od 9. ledna bude společně s Josefem Czwar-
tynskim vystavovat v Kulturním středisku 
Průhon. -akraj-

Zimní romantika – bezejmenná ulička spoju-
jící ulice Žalanského a Severýnova ve starých 
„dolních“ Řepích. Snímek je z roku 2008.

Foto: Ing. Jitka Králíčková

Prosinec 
na Bílé Hoře

5. 12.  Mikulášský turnaj:  Stolní tenis a šip-
ky – jednotlivci, fotbálek – dvoučlenné týmy, 
registrace od 8.45 do 9 hodin na místě, vstup-
né 10 Kč /soutěž. Pro vítěze připraveny pěkné 
ceny. Od 8.45 hodin, klub Šestka a sál.
5. 12. Keramická sobota: Tradiční tvoření 
z hlíny pro děti i další zájemce.  Cena za dvou-
hodinovku 50 Kč pro děti, 120 Kč  pro studen-
ty do 26 let a 150 Kč pro dospělé.  Od 10 do 12 
h a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. Při-
hlášky předem na tel. 235 323 333.
6. 12. Dárky od Kárky: Dílna s výrobou dár-
ků různými technikami – malování na sklo, 
smalt, fimo, ubrousková technika… Pro lidi 
ve věku od 14 do 26 let. Od 11 do 16 hodin. 
Cena: 50 Kč (členové KAMILa zdarma). Při-
hlášky předem na tel. 235 323 333 nebo tur-
kova@ddmp6.cz.
10. 12. Cestovatelský večer: Izrael – fotky 
a vyprávění studentky Dominiky, předávání 
zkušeností, soutěž. Vstup zdarma. Od 18 ho-
din, klub Šestka.
11. 12. Klubová dílna: Dekorační či karne-
valové masky ze sádrových obvazů. Cena pro 
děti a mládež: 30 Kč. Od 15 do 18 hodin, klub 
Šestka.
14. až 17. 12. Vánoční dílny: Výroba vánoč-
ních dárků a dekorací. Vstupné 50 Kč pro děti 
a studenty do 26 let, 120 Kč pro dospělé. 
Vždy od 14.30 do 18 hodin. Přihlášky předem 
na tel. 235 323 333.
15. 12. Vánoční koncert: Hudební oddělení  
DDM. Vstup volný. Od 18 hodin, sál DDM.
18. 12. Klubová dílna: Korálky – vánoční 
dárky na poslední chvíli. Cena pro děti a mlá-
dež: 30 Kč. Od 15 do 18 hodin, klub Šestka.
19. 12. Keramická sobota: Tradiční tvoření 
z hlíny pro děti i další zájemce. Cena za dvou-
hodinovku 50 Kč pro děti, 120 Kč pro studen-
ty do 26 let a 150 Kč pro dospělé. Od 10 do 12 
hod. a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. 
Přihlášky předem na tel. 235 323 333.
22. 12. SLV Vánoce: Každoroční super akce 
partičky 14 až 26letých, na kterou zveme 
i nové kamarády. Na programu  předávání 
dárků, ochutnávka cukroví, zábava v klubu. 
Vstup je zdarma. Od 15 do 18 hodin, klub 
Šestka.
28. až 30. 12. Vánoční prázdniny v klubu: 
Přijďte si pohrát, pobavit se, popovídat. 
Vstup volný. 
Od 10 do 16 hodin, klub Šestka.
Sobotníky: Klubová odpoledne pro mládež 
od 12 let. Kulečník, šipky, PC, hry, hudba. 
Vstup volný. Soboty dle rozpisu na www.
ddmp6.cz od 14 do 18 h, klub Šestka.

Podrobné informace o všech programech 
najdete na www.ddmp6.cz.

Mgr. Jana Němcová

Na keramiku do Domu dětí a mládeže na Bílou 
Horu chodí i dospělí.

Foto: -akraj-

Pomůžete?
PROSAZ – občanské sdružení zabývající se 
sociální rehabilitací občanů se zdravotním 
postižením a poskytováním služeb: osobní 
asistencí, domácí péčí, sociálním poraden-
stvím, krizovou telefonickou intervencí. Za-
městnáváme zdravotně postižené osoby. 
Najdete nás: http://www.prosaz.cz .
Pomáháme 18 let – nyní prosíme: Pomozte 
nám. Děkujeme! 
Číslo účtu: 2224124001/5500.

Kurzy znakového jazyka
Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s., 
pro vás připravila intenzivní kurzy znakového 
jazyka. Vyučování bude probíhat od 8. do 12. 
prosince vždy 5x týdně čtyři vyučovací hodiny. 
Bližší informace a přihlášky najdete na www.
pevnost.com. Můžete telefonovat nebo faxo-
vat na 283 892 700 a také kdykoliv telefonovat 
na 728 58 68 57. -red-

Přijďte si zabruslit
5., 19. a 20. prosince: 18.30–20.30 hodin
6. a 13. prosince: 17.00–19.00 hodin
25. prosince:  10.00–12.00 hodin

16.00–18.00 hodin
26. prosince: 18.30–20.30 hodin
27. prosince: 17.00–19.00 hodin

Každou neděli: 
škola bruslení: od 16 do 17 hodin 
20. 12. a 27. 12. škola bruslení odpadá!!!

www.hokejhvezda.cz
Stadion: Na Rozdílu 1, Praha 6-Vokovice

Před adventními koncerty v Domově sv. Karla 
Boromejského (viz Kam za kulturou, str. 2) 
bude probíhat prodej drobných vánočních dár-
ků z dílny klientů denního stacionáře domova.

Foto: -von-
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Prosinec je bohužel pro mnoho dospělých stresový měsíc plný nákupů vá-
nočních dárků, jídla, pečení cukroví a uklízení. Nějak jsme si zafixovali, 
že je nutno utratit co nejvíce peněz na důkaz lásky k bližnímu, co nejví-
ce toho uvařit, sníst a vysmýčit každý kout bytu. Pravý smysl vánočních 
svátků nám uniká. Pokud vás dnešním Tipem na výlet, který není delší než 
15 kilometrů, inspiruji a na chvíli odvedu z nákupních center, od ploten 
a prachovek, budu velmi rád.
Tak jako již mnohokrát vyjedeme vlakem ze zličínského nádraží. Odjíždí 
v 9.13 hodin, po přestupu v Rudné vystoupíme v 9.47 hod. v Loděnici. 
Silnicí po modré značce stou-
páme serpentýnami do kopce. 
Turistická značka cestu zkracuje 
přes louky, ale pohodlnější je 
to po silnici. Po půlhodině ces-
ty staneme na kopci. Pod sebou 
vidíme střechy obce Bubovice 
a při dobré viditelnosti v dáli 
hřeben Brd. Do obce nepůjdeme, 
ale konečně odbočíme ze silnice 
vpravo po modré. Jdeme po kraji 
převážně listnatého lesa, až do-
razíme k odbočce naučné stezky, 
která nás po několika minutách 
zavede k muzeu těžby a dopra-
vy vápence v Českém krasu – 
do skanzenu Solvayovy lomy. 
Sice není sezóna (ta je od květ-
na do října), ale i tak stojí za to 
si bývalý lom projít. Milovníci 
mašinek ocení staré důlní loko-
motivy a vagony, důmyslnou síť 
úzkorozchodné železnice, která 
zde pomáhala dělníkům v jejich nelehké práci. Stezka nás dovede na po-
kračování modré značky. Mineme památný kříž, který zde byl v roce 1998 
postaven vedle zbytků podstavce původního z roku 1772.
Po dalším kilometru modrá značka pokračuje po silnici, aby po několika 
metrech skončila. Odbočíme na červenou, která nás vede pohodlnou ces-
tou vedoucí po vrstevnici kolem vrchu Doutnáč, jenž byl, jak nás o tom 

poučí tabule naučné stezky, před několika lety vyhlášen bezzásahovou zó-
nou. Cesta začne klesat podél Bubovického potoka, jenž spolu s hlubokou 
roklí tvoří překrásné scenérie Bubovických nebo také Karlštejnských vo-
dopádů. V duchu poděkujeme těm, kteří v těchto místech, vhodných spíše 
pro pobyt kamzíků, postavili dřevěná zábradlí. Údolí se náhle rozšíří, jsme 
na louce před Kubrychtovou boudou. Pokud máme něco k opékání a počasí 
dovolí, je tu k dispozici ohniště s pěkným sezením. V okolí je drobného 
dřeva dost.
Pokračujeme dále po červené, abychom za chvíli vpravo uviděli vykukovat 
věž hradu Karlštejn. Cesta nás dovede na silnici, kterou již neopustíme, 
i když červená značka po chvilce odbočí doleva k hradu. Naším cílem je 
však muzeum, před kterým brzy staneme. Je umístěno v barokní budově 

bývalé fary z roku 1755 a je v něm 
ve třech podlažích unikátní ex-
pozice českých betlémů. Najde-
me zde královský betlém, což je 
největší český loutkový betlém, 
kde lze spatřit kromě několika 
králů i prvního československé-
ho prezidenta T. G. Masaryka. 
Jsou zde betlémy vyřezávané ze 
dřeva, pohyblivé betlémy, ale 
i kuriozity z cukru nebo chleba. 
V čase předvánočním a vánoč-
ním provoní muzeum i betlémy 
vyrobené z perníku. Součástí ex-
pozice jsou i dvě podlaží sklepe-
ní. Vstupné pro dospělé je 45 Kč, 
děti, studenti a důchodci platí 
30 Kč a rodinné vstupné stojí 
90 Kč. Muzeum je otevřeno ce-
loročně, v prosinci denně včetně 
vánočních svátků.
Po prohlídce muzea se vydáme 
silnicí dolů k mostu vedoucímu 

přes Berounku. Přejdeme ho a vpravo zahneme k nádraží. Pokud stihneme 
spoj v 16.06 hodin, můžeme na smíchovském nádraží přestoupit na vlak, 
který nás místo trmácení přeplněnou tramvají proveze Prokopským údo-
lím, tzv. pražským Semmeringem do nádraží Praha-Zličín, kde jsme dnešní 
putování začali. Šťastnou cestu a hezké Vánoce!

Text a foto: Jan Bösser

Na černobílém snímku z 30. let minulého století vidíte ulici Gottwaldovu – dříve se jí říkalo cesta k Bílé Hoře, teď nese název Žalanského. V dolní části vlevo 
stojí hospodářství U Krupků, uprostřed kovárna U Kubrů a vpravo cukrárna U Kašů. Úplně vpravo vidíte dnes již neexistující transformátor, vyčnívající dům 
bylo řeznictví U Hejduků. Vpravo fotografie ze současnosti.

Foto: Z archívu Jaroslava Hájka Foto: Jaroslav Hájek

Řepy včera a dnes • Řepy včera a dnes • Řepy včera a dnes

Karlštejnské betlémy

Muzeum betlémů je v prosinci otevřeno denně včetně vánočních svátků.
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• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben 
opravy drobné i velké, rekonstrukce i celkové, v bytech, 
v domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, 
rozvodnice, krabice v byt. jádrech, vedení ke kuchyním, 
myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či zasekání elektřiny 
do betonu, začištění omítek do pův. stavu, kontrola 
stávající instalace, dotažení spojů, bytová jádra – kompletní 
rekonstrukce. Tel.: 604 516 344

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

• 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

• MALOVÁNÍ (i barevně), TAPETOVÁNÍ (odstr. tapet), 
lep. stropních podhledů, i o víkendech.

 PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

• OPRAVY OBUVI a brašnářského zboží, klíče – zámky, 
broušení nože – nůžky. Makovského 1222, Praha 6 - Řepy.

Tel.: 737 327 962

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

SLUŽBY

• Koupím dům nebo pozemek v okolí Prahy, cena do 3 mil.
 Tel.: 608 543 544, 224 942 873

• Prodám garáž 18,7 m2 v DV v garáž. budově. Řepy, ul. Na Chobotě.
 Tel.: 235 310 330, 739 766 976

• Přijmu sestru do ordinace praktického lékaře pro dospělé
v Řepích, od ledna. Tel.: 604 151 613

OSTATNÍ

• POČÍTAČE NA MÍRU  – Nové počítače, upgrade, opravy.
 Tel.: 607 600 929, Web: www.x-computers.eu

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

• Jazykové kurzy v Řepích v „Centru vzdělávání“ – letní intenzivní
kurzy, semestrální kurzy, kurzy pro dospělé, pro děti, pro 
seniory, kurzy s hlídáním. Angličtina, francouzština a další. 
www.jazykovykurz.cz Tel.: 235 300 455, 608 209 354

• Kosmetické studio Galandova 1235 nabízí kompletní 
kosmetické ošetření. Objednávky: kosmetička tel. 776 004 180,
aplikace permanentního make-upu tel. 777 601 018, manikúra 
a modeláž nehtů tel. 602 213 512. První ošetření s 30% slevou.

• ANGLIČTINA I PŘES SKYPE, výuka od Elementary 
po Upper-Intermediate, příprava na zkoušky až do FCE, základy 
Business English, zkušenosti s dětmi i dospělými. 
 Tel.: 606 881 162, www.bronazdravi.cz

• FRANTIŠEK BREZA – SVÍTIDLA. Široká nabídka svítidel 
a světelných zdrojů, baterií, prodlužováků a dalšího elektro-
materiálu. Zpětný odběr vyhořelých světelných zdrojů.
Nevanova 1050/11, atrium „Bílý Beránek“, Po–Pá 8–11, 15–19. 
733 131 828, 235 301 968, frantisek.breza@atlas.cz; 
www.frantisekbreza.cz

• Vyměním 2+kk+lodžie+komora, obecní panel. (nebude privatiz.) 
47,41 m2, 5. p. (2 výtahy), nová pl. okna, pěkný výhled, u metra 
Opatov. Vyměním nejraději za byt v Řepích před privatiz.
 Tel.: 608 326 429

• Vyměním st. gars. v Řepích po celk. rekon. 5. p. za 1+1
nebo 2 garson. v os. vl. nebo priv.
 Tel.: 721 778 084, 235 301 644 

• Vyměním 3+1 (předpokládaná privatizace) za 1+kk v Řepích.
 Tel.: 606 955 456

• Vyměním pěkný byt 2+kk v ul. Makovského s možn. odkupu za
min. stejně velký s možn. odkupu v ul. Španiel.-Vondrouš.-
Jiránkova. Doplatek. E-mail: 2kk.makovskeho@seznam.cz.
 Tel.: 724 727 538

• Vyměním obecní 2+1 ve 2. podlaží cihlového třípodlažního domu
před zateplením v Řepích (samostatné plynové vytápění) 
za 2+1 nebo 3+1 v obecním domě, Řepy, před privatizací nebo 
v probíhající privatizaci. Tel.: 605 852 557

BYTY

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

OÁZA ZDRAVÍ
www.sweb.cz/oazaz, e-mail: oazaz@seznam.cz

Laudova 1013/17, Praha 6 - Řepy
Nabízíme vám: ◆ cvičení na stolech

◆ rolletic ◆ masáže
◆ bodystyling ◆ lymfodrenáže

Provozní doba:  Po, Út, Čt:  14–20 hod.,  Po, St, Pá: 7–11 hod.
tel.: 235 325 111, 608 519 354

Jak můžete podat inzerát?
•  e-mailem: redakce@repy.mepnet.cz;
•  faxem: 235 300 129 – heslo „redakce časopisu“;
•  telefonicky: 234 683 544, 234 683 511;
•  osobně: v podatelně (po–pá), na obálku připište 

heslo „redakce časopisu“ a kontakt.

Teplá kuchyně po celý den.
Točené pivo  – Plzeňský prazdroj

– Gambrinus
– Gambrinus Excelent
– Černý Kozel
– Nealkoholické – Birell

 www.ucertika.cz www.ucertika.cz  Adresa:  Makovského 1177/1
163 00 Praha 6-Řepy

Otvírací doba: po–ne 11.00–24.00 hod.
Tel.: 777 314 878

ROZVOZ TEPLÝCH JÍDEL
pro fi rmy i jednotlivce 

(hlavní jídlo 61 Kč, polévka 10 Kč, 
doprava zdarma)

VÍKENDOVÉ OBĚDY A VEČEŘE
pro seniory a rodiny s dětmi

PRODEJ JÍDEL PŘES ULICI
do vlastních nádob se slevou

AKCE 1 jídlo denně za 48 Kč 
(pouze do 16.00 hod.)

*  Šachy – pro děti od 5 let a dospělé – NOVINKA!
*  Sólový zpěv (populár nebo klasika) – pro děti od 2. 

třídy a dospělé
*  Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, housle, 

kytara – pro děti od 1. třídy a dospělé
*  Hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let
*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let
*  Šikulky – výtvarná výchova pro nejmenší a jejich 

rodiče – pro děti od 2 let

KURZY ve školním roce 2009–2010
*  Keramika – pro děti od 1. třídy a pro dospělé
*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední program 

pro děti od 2 let
*  Angličtina, němčina, ruština – pro dospělé
*  Počítače a internet – pro dospělé i začátečníky, 

vhodné i pro seniory 
*  Jóga – pro děti od 1. třídy a dospělé  – začáteč. 

i pokročilé
*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé

*  Cvičení pro děti – od 4 do 7 let, pro dívky od 7 
do 15 let

*  Cvičení pro kluky – od 4 do 7 let  – NOVINKA!
*  Cvičení dospělí – skupinová výuka
*  Cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti od 2 let
 *  Akrobatický rokenrol – od 6 do 18 let  – 

NOVINKA!
*  Ťapka – turistický kroužek pro děti okolo 5 let  – 

NOVINKA!

Socháňova 1220, 163 00  Praha 6 - Řepy • tel. 235 313 289, fax 235 313 262 • www.volny.cz/ks-pruhon • ks-pruhon.kulhankova@volny.cz

AKCE v prosinci a lednu:
cvičení na stolech 

za 600 Kč/10 hodin
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OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
PNEUSERVIS

PLNĚNÍ A OPRAVY KLIMATIZACÍ
OPRAVY ČELNÍCH SKEL

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZŮ
AKCE: PŘÍPRAVA VOZŮ NA ZIMNÍ PROVOZ ZA 59 KČ
AKCE:  PŘI ZAKOUPENÍ ZIMNÍCH PNEUMATIK 
PRÁCE V HODNOTĚ 800 KČ ZDARMA

PROVOZOVNA:  MAKOVSKÉHO 1390/38
163 00  PRAHA 6-ŘEPY
TELEFON:  235 316 878, 602 526 080
OTEVŘENO: PONDĚLÍ–PÁTEK  8.00–17.00 HOD.

INZ188x108_firework_09.indd   1 26.10.2009   12:57:50

VÝROBA DEK a POLŠTÁŘŮ

BYTOVÝ TEXTIL

KONZOLE

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
MATRACE

OPRAVY OBUVI

VÝROBA DEK a POLŠTÁŘŮ
(z peří, dutého vlákna, PES, kuliček,
z peří nového i doneseného)

POVLEČENÍ
(krepové, bavlněné, saténové,
mako-jersey, damaškové)

PROSTĚRADLA
(bavlna, froté, jersey)

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

KONZOLE
(umělé, hliníkové, dřevěné;
zaměření, montáž)

DOPRAVA

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
MATRACE
(pružinové, latexové, z PUR pěny)

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

VŠE PRO VÁŠ BYT

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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
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www.agnus.cz

Kuchyně, skříně anábytek na míru 
- jsme na trhu již od roku 1993...
Provádíme architektonický návrh

ZDARMA. 
Na přání dodáme ispotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme vpaneláko-

vých bytech ivrodinných domech.

Agnus s.r.o.,mobil: 602 251 918
Vzorkovna: Vlachova 1511, P-5 Stodůlky 

(Metro B - stanice Stodůlky) 
235 522 946

Pracovní doba: Po - Pá 10- 18 hod.
tel.: 

KUCHYNĚ 

NAMÍRU

10 let
ZÁRUKA 

KVALITY Čištění peří
Z VAŠEHO PEŘÍ, KTERÉ VÁM
ODBORNĚ VYČISTÍME, UŠIJEME

www.janperi.cz, info@janperi.cz

• přikrývky, polštáře a polštářky
• dvoudeky, peřiny a spací pytle

Prodej:
• přikrývek a polštářů – z dutých vláken, 

ovčí vlny a nového peří
• souprav do dětských postýlek, povlečení
• přehozy, ozdobné polštářky atd.

Sběrna:
Praha 6 Řepy - Jarka a Jarka, Zrzavého 1084,
tel.: 235 316 058, Po–St 7-12  14-18, Čt 7–12  14–17

Malování – nátěry
levně, rychle, kvalitně, čistě.

Malby 1200 odstínů, nátěry,
štuky, stěrky, odvoz, úklid,
montáž nábytku, podlahy,
kompletní rekonstrukce.

Acrolak, Řepy, Socháňova 17
tel: 602 309 187, 603 256 992
E-mail: Acrolak@seznam.cz

www.stolina.o-nas.net

Michal Výborný 
kamenické práce

tel.: 235 300 471, mob.: 724 994 452
www.opravahrobu.cz

e-mail:vyborny@opravahrobu.cz

EKO-Kopecký, s.r.o.
Nabízíme zpracování účetnictví, 
daňové evidence, mzdové 

a personální agendy a daňových přiznání.

Telefon: 777 151 142
Email: kopecky@eko-kopecky.cz
www.eko-kopecky.cz

Nadměrná obuv
dámská č. 41–45, pánská 46–50
Kladno, ul. ČSA 3219
Tel.: 312 249 013, 604 803 366
Otevírací doba:  Po–Pá: od 9 do 17 hodin

Sobota: od 9 do 12 hodin

Stavební činnost 
s citem pro detail

Stavba – rekonstrukce – úpravy

Praha 5, Za Mototechnou 1114/4
Tel.: 602 318 551 Josef Zlámal
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OPRAVA A PRODEJ
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

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

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

žaluzie - podlahy
žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - čištění a pokládka koberců,
              PVC a plovoucích podlah

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