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Vážení čtenáři,
v tomto čísle zpravodaje mě nejvíce zaujala informace o změnách v autobusové dopravě v Řepích. 
Budeme mít dokonce novou midibusovou linku! Zajímavá je jistě také zpráva o připravované výstav-
bě paralelní dráhy na ruzyňském letišti.
V prosincové Řepské sedmnáctce samozřejmě nechybí plno pozvánek na předvánoční akce v naší 
městské části – kromě tradičního rozsvícení vánočního stromu se můžeme těšit například na živý 
betlém, koncerty v Základní umělecké škole Blatiny i bohoslužby v kostelích sv. Rodiny a Panny Ma-
rie Vítězné na Bílé Hoře. Zkuste se na chvíli zastavit v předsvátečním shonu a udělejte si alespoň na 
nějakou z nich čas.
 Hezké Vánoce a hodně zdraví v novém roce vám za redakční radu přeje Jan Bösser

Kam za kulturou • Kam za kulturou
•Kulturní středisko Průhon
Pořady pro děti 
(Vždy v sobotu od 16 hodin, vstupné 40 Kč)
 3. 12.  Čertovská pohádka: O mladém nezkušeném 

čertíkovi, který má do pekla přinést svou 
první hříšnou duši. Válkovo kočovné divadlo.

 10. 12.  Jak Kuba dostal odvahu a další dvě lidové 
pohádky s písničkami.

 17. 12.  Andělé ze zapomenuté skříňky: Vánoční 
příběh o tom, jak těžké to mají andělé s vá-
noční poštou.

Pořady pro dospělé 
 2. 12.  Taneční kavárna: K tanci a k poslechu hraje 

duo Sparťanka. Vstupné 20 Kč. V 16 hodin.
 7. 12.  Panelákoví fotři: Svérázná hudební skupina, 

která baví své posluchače už 30 let. Vstupné 
60 Kč. V 19 hodin.

 16. 12.  Trampská kapela Chudinkové a její host. 
Vstupné 70 Kč. V 19.30 hodin.

 17. 12.  Panoptikum country band Sváti Vacka: 
Předvánoční večer k poslechu i k tanci. 
Vstupné dobrovolné. V 19.30 hodin.

 21. 12.  Alfred Strejček a Štěpán Rak: Vinšujeme 
vám... Vánoční rozjímání, setkání s koleda-
mi, poezií, baladami a pohádkami českých 
autorů. Vstupné 80 Kč. V 18.44 hodin.

 31. 12.  Hlavně nesmí býti smutno aneb Jaký si to 
uděláš, takový to máš! Rodinný Silvestr ve 
veselých barvách. Hudba k tanci i poslechu 
na přání (co si přinesete), vlastní občer-
stvení, nápojový bufet. Zábavná tombola. 
Vstupné 112 Kč. Objednávky stolů a prodej 
vstupenek v KS Průhon. V 19.22 hodin.

Výstava
5.–31. 1 2. Radosti Vánoc: Malé dárky, keramika, 

šperky, orientální drobnosti atd. Výstava je 
otevřena každý všední den od 10 do 20 ho-
din, v sobotu v době programu.

Akce v sokolovně
 3. 12.   Paradox: Koncert hudební skupiny. Pro-

dej vstupenek před koncertem. Začátek 
ve 20 hodin.

 4. 12.  Mikulášské odpoledne pro děti: Pořádá 
Společnost pro obnovu řepských tradic. 
Začátek ve 14 hodin.

 10. 12.  Festival písničkářů: křest nového CD 
písničkářů a skupin – Studna neobjeve-
ná. Ve 14 hodin.

 16. 12.  Paradox: Koncert hudební skupiny. 
Vstupenky před koncertem. Ve 20 hodin.

 31. 12.  Námořnický Silvestr: Hraje skupina 
Region, vstupné 450 Kč (včetně menu). 
Připravuje Společnost pro obnovu 
řepských tradic. Objednávky a prodej 
vstupenek v Lidové cestovní kanceláři. 
V 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

•Domov sv. Karla Boromejského 
1.–31. 1 2. Výstava betlémů sběratele Václava Janeč-

ka a obalů od čokolád s vánoční tématikou 
sběratele Standy Hroška. Refektář, vstup 
volný.

 4. 12.  2. adventní koncert 
Benefiční koncert vokálního akapelové-
ho souboru Geshem – duchovní, harmo-
nická, niterná exprese. Kostel sv. Rodiny, 
v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

 11. 12.  3. adventní koncert 
Musica Pro Sancta Cecilia – španělská 
renesanční hudba. Kostel sv. Rodiny, 
v 17 hodin. Vstupné dobrovolné. Pořádá-
no pod záštitou MČ Praha 17.

 15. 12.  Rybova mše: sbor Acant. Kostel sv. Rodiny, 
v 18 hodin. Vstupné dobrovolné

 16. 12.  Flétna a klavír – vánoční koncert žáků paní 
učitelky Z. Hrbkové. Refektář, v 17 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

 18. 12.  4. adventní koncert 
Hornický pěvecký sbor Kladno pod 
vedením prof. R. Makaria (pod záštitou 
Nadačního fondu Maltézského kříže). 
Večerem provází převor Břevnovského 
kláštera. P. Siostrzonek. Kostel sv. 
Rodiny, v 17 hodin. 
Vstupné 300 Kč.

 26. 12.  Modlitba za nemocné: Tradiční vánoční kon-
cert M. E. Hřebíkové a jejích hostů. Kostel 
sv. Rodiny, v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

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

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

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

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

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

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

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

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

Informace na tel. 234 683 111
nebo na www.repy.czFoto: Jaroslav Hájek
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Slovo starostky

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

Ve čtvrtek 1. prosince na viděnou!

Ve stručnosti uvedu nejzákladnější změny:
•  Veškeré nepojistné sociální dávky (příspěvek 

na péči, dávky hmotné nouze, příspěvek na 
mobilitu – dávky pro zdravotně postižené) 
přejdou od ledna na Úřad práce ČR. Jinými 
slovy, laicky řečeno: peníze nebude vyplácet 
sociální odbor v Řepích ale jednotlivá kon-
taktní pracoviště krajských poboček Úřadu 
práce ČR. 

  Agendy dávek hmotné nouze, příspěvku na 
péči, dávek pro osoby zdravotně postižené 
a posuzování nároku a vydání průkazek ZP, 
ZTP a ZTP/P tedy bude od 1. 1. 2012 vyřizo-
vat v Praze Krajská pobočka pro hlavní město 
Prahu, Úřadu práce a to prostřednictvím svých 
kontaktních pracovišť. Po 1. 1. 2012 bude 
Úřad práce ČR vyřizovat nejen nově podané 
žádosti ( podané po 1. 1. 2012 ), ale převezme 
i řízení o žádostech zahájených v roce 2011 na 
jednotlivých městských částech a tato řízení 
dokončí.

•  Bude zavedena jedna dávka pro osoby zdra-
votně postižené – příspěvek na mobilitu (bude 
zahrnovat dřívější dávky pro osoby zdravotně 
postižené – příspěvek na dopravu, na kom-
penzační pomůcky atd.).

•  Sociální pracovnice úřadu práce budou také 
provádět šetření k žádosti o dávku.

Pro sociální dávky na úřad práce!
Koncem října podepsal prezident republiky zákon, který od ledna 2012 změní systém vyplácení 
sociálních dávek a zároveň systém sociální práce na obcích.

Potěšující zpráva pro občany Řep, Zličína a Sobí-
na je, že jedno z pracovišť oddělení nepojist-
ných dávek kontaktního pracoviště Úřadu prá-
ce v Praze 6 bude sídlit v prostorách stávajícího 
odboru sociálních věcí – oddělení příspěvku 
na péči – v Bendově ul. 1121, Praha-Řepy. Zde 
(ale také na adrese Jugoslávských partyzánů 15 
v Dejvicích), budou mít občané možnost podávat 
žádosti o všechny dávky včetně dávek státní so-
ciální podpory. 
Úřední hodiny budou shodné s příslušným pra-
covištěm sociální podpory, a to:
PO a ST:  8–17 hod., ÚT a ČT: 8–13 hodin, v pátek 
pouze po dohodě. Podatelny budou přístupné 
po celou pracovní dobu.
Více informací o vyplácených dávkách lze nalézt 
na www.portal.mpsv.cz.
Tímto zákonem se také mění systém sociální 
práce na obcích. Ta bude posílena ve smyslu in-
tenzivnější práce s klientem, s rodinou, aby se 
zlepšilo postavení klienta, zmírnily se  problé-
my finančního rázu, problémy se zaměstnáním, 
s bydlením atd.
Upozornění: Pokud občan bude požadovat pří-
spěvek na mobilitu od ledna 2012, je nezbytné 
podat žádost o tento příspěvek v měsíci lednu 
vzhledem k tomu, že se bude jednat o měsíční 
dávku.

Kontaktní informace
pro územní obvod Praha 6 a 17:
•  Praha 6-Dejvice, Jugoslávských party-

zánů 1089/15
•  Praha 17-Řepy, Bendova 1121/5 – deta-

šované pracoviště.

Další informace o sociální reformě je možné na-
lézt na novém webu Ministerstva práce a sociál-
ních věcí http://socialnireforma.mpsv.cz.

Mgr. Alena Presslová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Vážení čtenáři, 

slyšeli jste o „Městu pro byznys 2011“? Jde 
o srovnávací výzkum, který letos již čtvrtým 
rokem pořádal nezávislý zpravodajsko-ana-
lytický a ekonomický týdeník Ekonom.
Výzkum se týkal všech oblastí, které usnad-
ňují a podporují rozvoj malého a střed-
ního podnikání v regionech. Do výzkumu 
bylo zařazeno 227 českých radnic (města 
se nepřihlašovala, ale byla do hodnocení 
zařazena automaticky). Jednou z oblastí, 
jíž se výzkum zabýval, byla kvalita veřejné 
správy a také e-mailová komunikace radnic 
s občany. 
Myslím, že je namístě, abychom se po-
chlubili! Radnice Městské části Praha 17 
byla vyhodnocena jako nejlepší v oblasti 
e-mailové komunikace s občany v celé 
České republice! 
Jak výzkum této oblasti probíhal? Úřed-
níci živnostenských odborů byli osloveni 
fiktivními klienty se žádostí, jak postupo-
vat v případě, když chtějí ve městě začít 
podnikat. Bodovala se kvalita a rychlost 
odpovědi, body navíc prý byly přičítány za 
dodatečné informace, které by klient běžně 
neočekával. Naši úředníci odpovídali nej-
rychleji, nejkvalitněji a jejich odpovědi prý 
obsahovaly i „nepovinné informace“, které 
občanům  začátky podnikání usnadní. 
Ráda bych tímto úředníkům ze živnosten-
ského odboru poděkovala! Zodpovědně 
plnili své povinnosti, aniž tušili, že jsou 
podrobeni kontrole, a to je opravdu potě-
šující!

Milí čtenáři, 
za pár dnů tu máme Vánoce. Přeji 
vám, abyste si vánoční svátky uži-
li v kruhu svých blízkých v radosti, 
klidu i pohodě!

Z RADNICE 3



Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 14. PROSINCE OD 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova čp. 1139, Praha-Řepy

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

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

né zakázce malého rozsahu dle § 12 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, ve znění pozdějších předpisů: „Re-
konstrukce chodníků v ulici K Motolu“.

Schvaluje: 
•  záměr provedení stavební úpravy v příze-

mí objektu Úřadu MČ Praha 17 Žalanského 
291/12b, Praha-Řepy pro zabezpečení pří-
prav prostor pro výkon agendy elektronic-
kých občanských průkazů od 1. 1. 2012;

•  zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-
ské činnosti za I.–III. čtvrtletí 2011.

Nesouhlasí: 
•  s pronájmem pozemků parcely č. 1404/1, 

1404/20, 1404/19, 1404/18, 2058, 2059, 
1404/16, k. ú. Řepy za účelem poskytování 
služeb motoristům, především mytí auto-
mobilů samoobslužnou technologií.

Bere na vědomí: 
•  termín zápisu do prvních tříd Městské části 

Praha 17 ve dnech 1. a 2. února 2012 od 14 
do 17 hodin v těchto základních školách:

 –  Základní škola genpor. Františka Peřiny, 
Praha-Řepy, Socháňova 1139

 –  Základní škola Jana Wericha, Praha-Řepy, 
Španielova 1111.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Schvaluje: 
•  prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 

zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
v platném znění, v ul. Makovského čp. 1222– 
1227 v MČ Praha 17 oprávněným nájemcům;

•  zásady vymáhání a odpisu pohledávek z dluž-
ného nájemného za nájemci bytů ve vlastnic-
tví Městské části Praha 17;

•  přijetí zásad ukončování charakteru bytů jako 
bytů služebních;

•  směnu části pozemku parc. č. 1142/784 o vý-
měře 190 m2 z celkové výměry 598 m2 ve sprá-
vě MČ Praha 17 za pozemky parc. č. 1142/615 
o výměře 133 m2 a 1142/786 o výměře 57 m2 

(celkem 190 m2) ve vlastnictví soukromé 
osoby, všechny v k. ú. Řepy;

•  ukončení prodeje bytového panelového 
domu – IV. etapy v ul. Jiránkova čp. 1137 
vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy, dle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
v platném znění ke dni 31. 12. 2011. 

•  ukončení prodeje bytového panelového 
domu – V. etapy v ul. Jiránkova čp. 1138 
vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy, dle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
v platném znění ke dni 31. 12. 2011.

Bc. Eva Vernerová,
kancelář starostky

V pátek 11. listopadu, u příležitosti Dne válečných veteránů, uctili představitelé MČ Praha 17 památku 
padlých položením věnců na pietních místech v Řepích – zleva místostarostka Ing. Marie Vaicová, 
starostka Bc. Jitka Synková, místostarosta Martin Marek, místostarosta Mgr. Bořek Černovský. Slav-
nostního aktu se zúčastnil také zástupce Svazu bojovníků za svobodu Ing. Jan Nevole.

Máte v plánu zúčastnit se některého z budoucích 
jednání řepského zastupitelstva? Pak vězte, že 
má pravidla, která jsou ustanovena v jednacím 
řádu schváleném zastupitelstvem.
•  O místě, době a programu jednání připravo-

vaného zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 17 jsou občané informováni na úřední 
desce a na internetové stránce MČ Praha 17 
nejméně sedm dní před konáním zasedání. 

•  Jednání řídí předsedající – starostka – která 
zahajuje zasedání, vyhlašuje přestávky jedná-
ní, dává návrh na ukončení zasedání, vyhlašu-
je výsledek hlasování a dbá na to, aby jednání 
mělo pracovní charakter a věcný průběh. Sta-
rostku může zastoupit její zástupce nebo člen 
rady.

•  Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiné-
ho řečníka, kterému bylo uděleno slovo, při 

jeho projevu. Nemluví-li však k věci, může mu 
předsedající slovo odejmout. Ruší-li někdo 
zasedání, má předsedající právo vykázat jej ze 
zasedací síně

•  Na zasedání mohou vyjadřovat svá stanoviska 
občané, kteří dosáhli věku 18 let a jsou obča-
né MČ Praha 17, a ti, kterým je 18 let a jsou 
čestnými občany naší městské části.

  Vyjadřovat se může také fyzická osoba, kte-
rá dosáhla věku 18 let a vlastní na území MČ 
Praha 17 nemovitost a tuto skutečnost může 
prokázat např. platným a aktuálním výpisem 
z katastru nemovitostí, a také fyzická osoba, 
která dosáhla věku 18 let, je cizím státním ob-
čanem a je hlášena k trvalému pobytu v hlav-
ním městě Praze nebo městské části, stano-
ví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
republika vázána a která byla vyhlášena.

•  Občané mohou na zasedání zastupitelstva 
vyjadřovat svá stanoviska písemně – ke všem 
projednávaným bodům zasedání, anebo úst-
ně – ke všem projednávaným bodům zase-
dání – jejich vystoupení je omezeno časovou 
lhůtou 5 minut.

•  Chce-li občan k projednávání některého bodu 
aktivně vystoupit, musí se do diskuse předem 
písemně přihlásit! Přihláška je k dispozici 
v sále.

•  O průběhu zasedání se pořídí zvukový záznam 
a zápis, který podepíše starostka a určení 
ověřovatelé. Po podepsání a ověření zápisu je 
tento dokument vyvěšen odborem kanceláře 
starostky na internetové stránky MČ Praha 17 
a dále je v listinné podobě uložen v odboru 
kanceláře starostky. 

Kompletní znění jednacího řádu najdete na inter-
netových stránkách www.repy.cz (Zastupitelstvo 
MČ Praha 17).

-red-

Chystáte se na zastupitelstvo?

Foto: -akraj-
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Bc. Václav Krása (65)
•  Jako zastupitel (Hnutí Lepší Řepy) působí 

3. volební období, poprvé byl v opozici.
•  Od listopadu 2002 je předsedou Národní 

rady osob se zdravotním postižením ČR.
•  Má syna (16) a dceru (12).
•  Manželka vede středisko osobní asistence 

v bezbariérovém domě v Řepích.
•  Spolu se ženou dokončují studium Metro-

politní univerzity Praha, obor veřejná 
správa.

•  Do r. 1987 pracoval jako účetní, pak 
vedl domov důchodců, od r. 1992 byl 
poslancem.

•  V Řepích žije od roku 1994.

Co říkáte přání řady řepských seniorů žít v do-
mově pro seniory? 
Domov důchodců jsem pět let vedl, takže provoz 
takového zařízení velmi dobře znám. Lidé si ne-
uvědomují, že přesunem do domova důchodců 
dojde k jejich vykořenění. Zažil jsem mnoho bo-
lestných příběhů lidí, kteří tam odešli jen proto, 
aby uvolnili byt mladým, nedokázali se s poby-
tem tam smířit a brzy zemřeli. Výstavba domovů 
důchodců není trend, který bychom měli podpo-
rovat. Komunismu se bohužel podařilo poměrně 
důsledně vymýtit víru a narušit základní rodinné 
vazby, což je vážný problém naší společnosti. 
Navíc hodně lidí bydlí v panelákových bytech 
a tam se těžko hledá místo pro péči o seniora, 
lépe se tato situace řeší, žije-li rodina v domku.
Myslím si, že potřeba, kterou jste zmínila, vyplý-
vá především z toho, že řada seniorů se bojí být 
sama doma. Mají strach, že třeba když upadnou, 
tak jim nikdo nepomůže. Cítí nejisto-
tu ve své domácnosti a domnívají se, 
že v domově pro seniory budou mít 
vždycky k dispozici pomoc. Jsem pře-
svědčen, že lze tento problém řešit 
jiným způsobem, například „hlídací 
službou“ nebo napojením na centrální 
dispečink. „Hlídací služby“ jsou lev-
nější než provoz domova pro seniory.
 
Ale co když senioři vyžadují 24hodi-
nový dohled?
V případě, že senioři trpí stařeckou 
demencí nebo třeba Alzheimerovou 
chorobou, pak je namístě ústavní 
zařízení. Ale to pak je zařízení s tzv. 
zvláštním režimem. Takové je ne-
pochybně potřeba, ale mělo by být 
celopražské a na jeho výstavbě by se 
tedy měla podílet Praha jako taková, ne jen naše 
městská část.

Celodenní dohled je finančně náročný. Služba 
stojí 100 korun na hodinu, to je tisíc korun 
denně...
Souhlasím s vámi. Ale poskytovatelé služeb do-
stávají dotace. V bezbariérovém domě ve Vond-
roušově ulici platí klienti 60 korun. Myslím, že 
pokud člověk, který potřebuje služby, má ales-
poň minimální rodinné zázemí, tak nepotřebuje 
24hodinovou službu. Současná představa, že 
nemáme odpovědnost vůči svým rodičům, je vel-
mi problematická.

Co když senior nebydlí se svými dětmi?
Pak má příspěvek na péči a musí si rozmyslet, 
kterou službu potřebuje. Já vím, že je to pro-
blematické a někdy je opravdu jediným řešením 
domov pro seniory. 
Dnešní indikace pro pobyt v domově pro seniory 

je, že lidé pobírají příspěvek na péči ve 3. nebo 
4. stupni. To znamená, že jsou natolik neschop-
ni zajistit si služby, že potřebují celodenní péči. 
Často tam ale mají zájem jít lidé, kteří jsou so-
běstační a mají představu, že domov důchodců 
je jakési rekreační zařízení, kde mají plné zabez-
pečení, chodí na procházky, hrají spolu hry. To je 
nereálná představa. Kdo to zaplatí?! To musíme 
zaplatit my všichni z našich daní. To tu bývalo, 
dnes je to nereálné. Dnes tento „wellness“ platit 
nemůžeme. To v současnosti není nikde na svě-
tě. Výstavba jednoho lůžka v domově pro senio-
ry stojí milion až milion a půl!

Jaké sociální služby ještě podle vás v Řepích 
chybějí?
Nějaký hlídací systém, jako provozuje Život 90. 
Chybí nám více rozšířená osobní asistence – pro 
lidi, kteří potřebují pomoc i ve večerních hodi-

Otázky pro zastupitele
Bc. Václava Krásu

trvat. Zúčastnil jsem se také jednání na Magis-
trátu hl. m. Prahy ve věci domova pro seniory 
v Řepích. Zatím magistrát přislíbil, že významně 
přispěje na projektovou dokumentaci. Z pláno-
vaných 85 lůžek by mělo být 25 až 30 jen pro 
občany Řep.

Jako zastupitel působíte 3. volební období, co 
se vám osobně za tu dobu podařilo?

Podařilo se nám privatizovat zhruba 
dvě třetiny bytů, avšak to bylo společ-
né dílo! 
Ale představa, že budeme privatizo-
vat všechny byty, je nereálná a nikdy 
nebyla řečena. Řepy si musí ponechat 
nějaký majetek, aby městská část byla 
schopna financovat potřeby občanů. 
Představa občanů, že si mají právo 
koupit byt, v němž žijí, není pravdi-
vá, reálná. Myslím, že bychom z toho 
mohli mít vážné problémy, obec by se 
pak zadlužila. V obci nežijí jen občané 
v panelácích a k těm má obec stejné 
povinnosti. Majetek je obce a ta má 
ze zákona odpovědnost, aby se o svůj 
majetek řádně starala. Byli jsme pře-
svědčeni, že finanční prostředky, 
které z prodeje bytů získáme, je třeba 

použít na revitalizaci celých Řep. Myslím si, že 
to se podařilo. 
Každý, kdo v Řepích žije, tak vidí, že se Řepy 
významně proměnily. Strany, které říkají, že je 
právem každého občana koupit si byt, nemluví 
pravdu a nechovají se realisticky a odpovědně. 
Takové právo neexistuje. Snad všichni si uvědo-
mujeme, že v obci se musí svítit, musí se uklízet, 
pečovat o zeleň, v zimě uklízet chodníky, že musí 
fungovat řada jiných služeb...

Jako diskutující máte mezi řepskými zastupi-
teli velký respekt. Víte to?
Vím. Myslím, že člověk má svoje názory říkat jas-
ně, nezakrývat je nějakými floskulemi. Nebaví 
mne, když se o věcech moc dlouho jedná. Pak 
prostě „tlačím“, no. A já mám v životě málo času. 
Musím toho stihnout opravdu hodně.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

nách. Asistenční službu v té podobě, jak ji pře-
depisuje zákon, poskytují jen v bezbariérovém 
domě ve Vondroušově ulici.

Jste předsedou občanského sdružení Národní 
rada osob se zdravotním postižením ČR. Čím 
se zabýváte?
Mým úkolem je hájit zájmy osob se zdravotním 
postižením, jak v legislativní oblasti, tak i v pro-
sazování nových koncepcí pomoci. Realizujeme 
řadu evropských projektů na podporu zaměst-
návání a studia osob se zdravotním postižením, 
vzděláváme sociální pracovníky. V současnosti 
nás nejvíce vytěžuje sociální a zdravotní refor-
ma. Řada zákonů významným způsobem snižuje 
podporu lidí se zdravotním postižením. 

Lobbujete za Řepy?
Samozřejmě! Velmi lobbuju za to, aby se podaři-
lo zřídit Úřad práce v Řepích. Vypadá to tak, že 
úřad tam bude, ale bude to ještě nějakou dobu 
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Městská část Praha 17 pokračuje v budování zkratek. Další přibyla před 
nedávnem u autobusové zastávky v ulici Bazovského. -red-

Foto: Bc. Eva Soukupová

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

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

Změna ceny tepla!
Optimis spol. s r.o. informuje:
Dle dopisu, který jsme obdrželi od Pražské teplárenské, a. s., doda-
vatele tepelné energie z lokálních plynových zdrojů, je s platností od 
1. 11. 2011 zvýšena cena tepelné energie ze současných 586,30 Kč/GJ 
na 677,49 Kč/GJ (uvedené ceny jsou včetně 10 % DPH na vstupu do 
objektu). Další automatické navýšení ceny tepelné energie pro ne-
plátce DPH nastane s platností od 1. 1. 2012 v důsledku navýšení 
sazby DPH, a to na 14 %.
Aktuální ceník je umístěn na webových stránkách www.ptas.cz.
Vzhledem k tomu, že s platností od 1. 1. 2012 dojde k celkovému zvý-
šení z 10 % DPH na 14 % DPH a vzhledem k očekávanému nárůstu 
samotných cen v některých odvětvích (např. zvýšení ceny elektrické 
energie), přistoupí naše společnost u obecních bytů k odpovídající 
úpravě výše zálohových plateb, a to s platností od 1. 1. 2012.
Nové rozpisy úhrad obdrží nájemníci obecních bytů v průběhu pro-
since 2011.

Hana Holečková,
Optimis spol. s r. o.

Odstávky vydávání e-pasů 
a občanských průkazů
•  V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského 

průkazu lze požádat o vydání stávajícího typu občanského průka-
zu se strojově čitelnými údaji nejpozději do 14. prosince 2011 – 
pokud je žádost podána na obecním úřadu s rozšířenou působ-
ností podle místa trvalého pobytu.

•  V době od 15. do 30. prosince 2011 lze vydat občanský průkaz 
typu „BLESK“ s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku.

•  O vydání e-pasu lze požádat nejpozději:
 –  16. prosince 2011 – pokud je žádost podána v zahraničí na za-

stupitelském úřadu;
 –  19. prosince 2011 – pokud je žádost podána na obecním úřadu 

obce s rozšířenou působností;
  V době od 27. do 30. prosince 2011 nebudou e-pasy ani předávány.
•  Vydání cestovních pasů typu „BLESK“ se odstávky netýkají.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich 
uvedenou!

Ministerstvo vnitra ČR, odbor správních činností Kam s vánočními stromky?
Vánoční stromky odložené u nádob se směsným 
komunálním odpadem budou odváženy při pravi-
delném svozu od 25. 12. 2011 až do 28. 2. 2012.
Neodkládejte stromky do kontejnerů, aby nedo-
cházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro 
ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stano-
viště separovaného odpadu!  -red-

Svoz odpadu o svátcích
Pražské služby, a. s., zajistí nadstandardní svoz odpa-
du směsného i tříděného v době vánočních svátků, aby 
na stanovištích kontejnerů nedocházelo k přeplňování 

nádob a vzniku nepořádku. 
Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz zajištěn podle sobotních programů. 
Na Nový rok bude zajištěn svoz odpadu ze sídlišť. V době od 19. do 31. 12. 
2011 bude prováděn také mimořádný svoz skla.
 -red-

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

Děkujeme!
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Tisíc korun 
pokuty

Vím, že holubi trápí nejen mě, ale i celé sídliště. 
Velký problém dělají starší dámy, které holuby 
krmí. Prosím napište, že dostanou pokutu, která 
přesahuje jejich důchod a ony si to rozmyslí. Chodí 
pod most u Billy a tam jim sypou. Prosím, pomoz-
te. Děkuji. V. B.

Znečišťování veřejného prostranství, za což lze 
krmení holubů považovat, by měli městští stráž-
níci opravdu pokutovat. Sice nemohou uložit 
pokutu ve výši starobního důchodu, jak by si 
přála pisatelka, ale opakované uložení pokuty za 
krmení holubů už by hříšníkům hodně provětra-
lo peněženku. Dotazem u vedení městské policie 
jsme zjistili, že za tento přestupek hrozí pokuta 
až do výše 1 000 Kč! -red-

Poděkování 
Rád bych touto cestou poděkoval paní Kouřim-
ské a paní Klusáčkové z Odboru správy obecního 
majetku Úřadu městské části Praha 17 za neob-
vyklou ochotu a poradenství při realizaci privati-
zace obecních bytů v ulici Makovského. 

Pavel Rašín

Městská část Praha 17
hledá

lékaře-ortopeda
pro ordinaci 

v Socháňově ulici

Bližší informace poskytne 
místostarostka 

Ing. Marie Vaicová 
e-mail: 

vaicovam@repy.mepnet.cz 

Koho to zajímá?
Velmi mne zaujal přístup k ochraně zákona a po-
řádku (částečná tolerance parkování v zákazech 
stání).
Navrhuji tento tvůrčí přístup rozšířit i na jiné ob-
lasti působnosti, například částečně tolerovat 
jízdu vlevo, částečně tolerovat jízdu na červenou, 
tolerovat krádeže dejme tomu nad milion atd. 
Že se právě v noci necítím bezpečně, když je ná-
stupní plocha pro hasiče a záchranky přeplněná 
k prasknutí? Koho to zajímá!? V. M.

Pozn. redakce: Reakce na rozhovor s Vladimírem 
Bernátem, vedoucím služebny městské policie 
v Řepích, který jsme zveřejnili v říjnovém zpravo-
daji (www.repy.cz).

Ortopedie 
v Řepích

Dotaz: Možná bude můj dotaz zajímat více spo-
luobčanů: Konkrétně mi jde o informaci, jak je to 
se službou ortopedie v Řepích. Nerozumím tomu, 
proč je ortopedie k dispozici občanům jednou týd-
ně. Předem děkuji za vyjádření.

Stanislav Křivonožka

Ráda bych poděkovala panu Křivonožkovi za 
podnět. Zatím je to opravdu tak, jak píše. Dou-
fám, že se situace rychle změní ku prospěchu na-
šich občanů. Uvažujeme o rekonstrukci ordinace 
v objektu zdravotnického zařízení v Socháňově 
ulici a prostory chceme nabídnout právě lékaři 
se specializací ortoped. V tomto vydání Řepské 
sedmnáctky prostory nabízíme k pronájmu. Zá-
jemci mne mohou kontaktovat na e-mailu: vai-
covam@repy.mepnet.cz.

Ing. Marie Vaicová,
místostarostka

Zeptejte se, 
na co chcete!
Vážení čtenáři, v lednovém vydání Řepské 
sedmnáctky uveřejníme rozhovor se zastu-
pitelkou MUDr. Ivankou Kvašovou, v únoru 
s místostarostou Martinem Markem. Posí-
lejte nebo volejte nám své dotazy. Položíme 
je zastupitelům za vás.

E-mail: redakce@repy.mepnet.cz, 
tel.: 720 524 688, 234 683 544. -red-

Policii pořebujeme
Chtěla bych tímto poděkovat strážníkům měst-
ské policie v Praze 17-Řepích, a to za včasný 
a rychlý zásah dne 8. listopadu ve 24 hodin. Po 
mém zavolání na linku 156 se během chvilky do-

stavili k mému bytu v Galandově ulici a pomohli 
mi zbavit se výtržníka, který se snažil dostat do 
mého bytu.
Měli bychom si policie vážit, neboť jejich služby 
stále potřebujeme.

E. Křížová

Foto: -akraj-
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Cvičení pro seniory
Zdarma si mohou zacvičit řepští senioři v Domově dětí a mládeže 
v ulici U Boroviček 1 každé pondělí a čtvrtek od 11 do 12 hodin.

Cvičení, které zde bude pokračovat až do konce dubna 2012, vedou zku-
šení trenéři z týmu Davida Hufa 2beFit. Senioři si vyzkouší lehká prota-
hovací a posilovací cvičení a také třeba cviky na velkých míčích. 
Účastníci cvičí na vlastní zodpovědnost, před zahájením lekce jsou povin-
ni informovat trenéra o svých zdravotních omezeních. Cvičební podložky, 
oblečení a obuv s sebou (několik cvičebních podložek je v DDM k dispo-
zici).

Informace na tel.: 235 323 333–2

Setkání jubilantů
Hezké odpoledne si užili řepští jubilanti, kteří se sešli 25. října v aule ZUŠ 
Blatiny. Jako obvykle oslavence přivítaly pracovnice řepské matriky, ná-
sledovalo blahopřání starostky MČ Praha 17 Bc. Jitky Synkové, rozdávání 
květin a dárků. 
Potěšením pro oslavence, a jistě i pro jejich doprovod, byl koncert žáků 
„lidušky“ – vystoupily děti z přípravného pěveckého sboru pod vedením 

MgA. Evy Kováříkové, skladbu P. I. Čajkovského přednesl Josef Štěřovský, 
na kytaru zahrál Michal Bartoň, vyvrcholením pak byla úchvatně předve-
dená skladba S. Prokofjeva „Montekové a Kapuleti“ v podání Georgyho 
Dzhanezashviliho.
Narozeniny oslavili: Pavla Řezáčová, Miroslav Krupka, Marie Malivánková, 
Marie Kadeřábková, Josefa Machačná, Vlastimil Kugler, Karel Vondruška, 
Emil Černý, Margita Mudruňková, Miluška Zemanová, Milada Boučková, Jan 
Hochman, Eliška Hochmanová, Stanislav Bečvář a Vlasta Havlová. Všem 
jmenovaným gratulujeme a přejeme pevné zdraví a veselou mysl!

-akraj-

Vítání občánků: Slavnostní vítání občánků proběhlo na radnici MČ Praha 17 také 3. listopadu 2011. Řepskými občánky se tento den stali: Nikola 
Boháčková, Ondřej Kasík, Dominik Maruška, Robin Míka, Nikola Pecharová, Filip Duben, Martina Ružičková, Vanessa Volfová, Richard Flieger, Matyáš Chval, 
Ladislav Křeček, Jan a Jiří Kovalčukovi, Ela Krobová, Tomáš Kučera, Anna Lipčáková, Daniel Suk a Dominik Tuček. Dětičkám i jejich rodičům gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví a štěstí! -red- 

Foto: Pavel ŠrůtekFoto: Pavel Šrůtek

Foto: Jakub Adam Foto: Jakub Adam
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Vedení linek v oblasti Řep
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Bus 180 až do Zličína
Pro rychlejší, pohodlnější a přehlednější cestování bude prodlouže-
na stávající autobusová linka 180 ze zastávky Sídliště Řepy ke stanici 
metra B Zličín. Často jezdící a kapacitní kloubo-
vé autobusy nabídnou obyvatelům Řep, Zličína 
i přilehlých okolních obcí rychlé a dostupné spo-
jení například s nemocničními areály v Motole, 
s Břevnovem nebo s Dejvicemi. Naopak cestující 
z Prahy 6 získají přímé spojení s nákupní zónou 
na Zličíně s možností přestupu na metro B i na 
mnoho příměstských autobusových linek napří-
klad do Hostivic, Rudné nebo Berouna. 
Z Dejvické až na Zličín dojedou autobusy linky 
180 za pouhých 33 minut, ze Zličína k Nemocnici Motol se linkou 180 
dostanete za 17 minut. 
Linka 180 bude mezi Zličínem a Dejvickou pendlovat každých 15 minut 
po celý den včetně víkendů. Ve špičkách budou pro zachování dnešních 
intervalů vloženy spoje v úseku Sídliště Řepy – Dejvická. I když kvůli 
tomu dojde ke zkrácení příměstské linky 380 nebo k omezení původní 
linky 164, atraktivní a rychlá linka 180 s krátkým intervalem bude zna-
menat kvalitní náhradu.

Autobusem už i na Fialku
Pro zlepšení místní obsluhy na území Městské části Praha 17 se zavádí 
midibusová linka 264, která nově obslouží lokalitu Na Fialce s vazbou 

na tramvajové linky v zastávce Bílá Hora, Slánská 
a Sídliště Řepy, dále na metro B v zastávce Zličín 
a další místní vazby v oblasti Prahy 17 a Zličína. 
Nová linka také částečně nahrazuje zkrácenou 
linku 164. 
Linka 264 bude v provozu celodenně a celotýden-
ně v intervalu 20 minut ve špičkách pracovních 
dnů a 30 minut ve všech ostatních obdobích. 
Stejně jako linka 168 bude i tato linka provozo-
vána výhradně nízkopodlažními autobusy.

Zastávky linky 264: 
Zličín – Sídliště Zličín – Halenkovská – Strojírenská – Sídliště Řepy – 
Škola Řepy – Ke Kaménce – Za Slánskou silnicí – Bazovského – Slán-
ská – Nevanova – K Trninám – Šedivého – Selských baterií – Bílá 
Hora – Bílá Hora.

Martin Marek,
místostarosta
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Paralelní dráha by nám měla ulevit
Na jednání zastupitelstva, které se uskutečnilo 2. listopadu, se dostavili zástupci Letiště Praha, a. s., aby zastupitele 
informovali o plánované výstavbě paralelní dráhy.

O výstavbě paralelní dráhy se uvažuje již od 60. let minulého století. Tepr-
ve v říjnu 2011 však vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR souhlasné 
stanovisko s dokumentací EIA (posouzení vlivů záměru na životní prostře-
dí), takže může být započato s realizací projektu. Souhlasné stanovisko je 
podmíněno splněním 71 opatření, mezi kterými je například úplné zasta-
vení leteckého provozu na celém letišti v době od půlnoci do 5.29 ho-
din, a to od chvíle, kdy bude paralelní dráha uvedena do provozu.
Ročně odbaví na Letišti Praha-Ruzyně cca 12 milionů cestujících, za po-
sledních deset let se objem přepravy ztrojnásobil a lze očekávat další ná-
růst provozu. Letiště Praha má dostatečnou terminálovou kapacitu pro 
zvládnutí očekávaného rozvoje provozu, avšak nedisponuje dostatečnou 
kapacitou dráhového systému, zejména v provozních špičkách. Řešením 
je výstavba paralelní dráhy 06R/24L. Podle odhadů by měla výstavba stát 
9 miliard korun, měla by být realizována pouze z vlastních zdrojů firmy Le-
tiště Praha, a. s., a CAH, a. s., bez jakýchkoliv nároků na státní rozpočet.

Výhody paralelní dráhy
•  Paralelní dráha umožní utlumit provoz na vedlejší dráze, jejíž letové 

tratě vedou nad hustě osídlenými částmi Prahy a Kladenska a umožní 
rozložení provozu na dvě dráhy.

•  Paralelní dráha zvýší bezpečnost provozu letadel – na jedné dráze bu-
dou letadla přistávat a z druhé startovat. Letadla nebudou muset na 
přistání a starty čekat.

•  Po výstavbě paralelní dráhy se obyvatelům Řep uleví – v době údržby 
drah, která pravidelně probíhá na jaře a na podzim, už nebudou leta-
dla létat přes naši městskou část!

•  Paralelní dráha vyváží kapacitu dráhového systému a terminálů, nabíd-
ne leteckým společnostem novou kapacitu v atraktivních obchodních 
časech.

•  Paralelní dráha přinese výrazný nárůst pracovních příležitostí: přibliž-
ně 17 000. -red- 

Generální oprava hlavní 
dráhy začne v květnu!
Hlavní dráha 06/24 je v plném provozu 48 let, její kvalita je tako-
vá, že se generální oprava stala nezbytností (podle původního plánu 
měla být provedena generální oprava hlavní dráhy až po zprovoznění 
paralelní dráhy 06R/24L). Připravme se tedy na to, že od 15. května 
letadla budou nad naší městskou částí létat více, než jak jsme byli 
doposud zvyklí! Oprava je naplánována na několik etap.

Etapa 1: rok 2012 
Práce budou zahájeny 15. května (bude uzavřena celá RWY 06/24). 
V době od 15. do 30. května bude probíhat každoroční jarní údržba 
RWY 06/24 společně se stavebními pracemi na etapě 1. V době od 
30. května do 8. srpna bude RWY 06/24 zkrácena na 2 500 metrů. Od 
15. května do 27. června budou probíhat stavební práce, od 28. červ-
na do 8. srpna pak zrání betonu a dokončovací práce.
To znamená, že v době od 15. května do 8. srpna 2012 budou leta-
dla létat nad naší městskou částí s podobnou frekvencí, jako tomu 
doposud bylo v době jarní či podzimní dvoutýdenní údržby drah!

Etapa 2 a 3
Etapa 2 proběhne v roce 2013 – tři měsíce s úplnou výlukou RWY 06/24 
a zkrácenou RWY 13/31. Etapa 3 se bude konat v roce 2014 – 3 měsíce 
se zkrácenou RWY 06/24. 

-red-
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Vizualizace: Letiště Praha, a. s. (popisky redakce)
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Jaká je náplň vaší práce?
Pracuji jako tajemník podvýboru pro přípravu 
návrhů na propůjčení nebo udělení státních 
vyznamenání. Funkci vykonávám od 7. března 
1995. Tehdy byla založena komise, která přijí-
má návrhy od občanů na státní vyznamenání, 
zpracovává je, vybírá vhodné kandidáty a před-
kládá je parlamentu. Ten po projednání návrhy 
postoupí prezidentovi, jenž je posoudí a doplní 
svými návrhy. Zítra bude jasno kdo a kolik...

Vy do poslední chvíle nevíte, kdo konkrétně 
bude vyznamenán?
Nevíme. Když byl prezidentem Václav Havel, tak 
jeho poradní sbor – asi dvanáct lidí, odborníků 
různých profesí – měl posoudit kandidáty pro 
závěrečné kolo. Po nástupu prezidenta Václava 
Klause už žádný poradní orgán jmenován nebyl. 
My, jako navrhovatelé, už nejsme informováni, 
kdo byl vybrán. Až do večera 28. října, do dva-
ceti hodin, je vždy na tyto informace uvaleno 
embargo. 

Jak postupujete s návrhy občanů?
S navrhovateli komunikuju, zjišťuju veškeré 
údaje o dotyčném. Rozhodující je zdůvodnění. 
Musí jít o mimořádné zásluhy. Zdůvodnění zkou-
máme. Zejména se zkoumá, zda někdo nemá 
kompromitační záznam o spolupráci s minulým 
režimem. 

Máte už na kandidáty, kteří by mohli získat vy-
znamenání, „nos“? Poznáte, kdo má šanci?
Ano, to poznám. Podle zdůvodnění návrhu. Když 
je hutné, na půl stránky, tak vím, že „za tím člo-
věkem něco je“. Ale když je tam málo konkrét-
ního… 
Letos jsme dostali padesát devět nominací. To je 
tak průměr posledních let. Dostávali jsme i sto-
dvacet návrhů. Soubor od nás odcházející se 
pohybuje tak okolo 35 navrhovaných – zahrnuje 
celé spektrum profesí – lékaře, vědce, umělce 
a také odbojáře a politické vězně. Někdy hraje roli 
věk. Panem prezidentem Václavem Havlem jsem 
býval zván do Vladislavského sálu a slavnostní-
ho ceremoniálu jsem se vždy 28. října zúčastnil.

Nemrzí vás, že už se v současnosti ceremoniá-
lu nezúčastňujete?
Ne. Nejsem z toho nijak rozladěn. Víte, já tu prá-
ci dělám rád. Mám ve zvyku, že když něco dělám, 
vkládám do toho sebe. Pracuji s plným vědomím, 
že moje práce má smysl. 

Máte letos nějakého favorita?
Jedním z mých favoritů je Ludvík Hess, zaklada-
tel babyboxů. Byl nominován i vloni. Zachráně-
no díky němu bylo už více než 55 lidských životů. 
Zrovna dneska jsem četl, že Čína si u nás baby-

boxy objednala, protože tam jsou stovky naro-
zených dětí odhozeny do popelnic. 
Možná ne všichni vědí, že v Řepích už máme 
dvě osobnosti, které státní vyznamenání mají! 
Státní vyznamenání „Za zásluhy III. stupně“ 
převzala z rukou prezidenta Václava Havla v roce 
2002 paní doktorka Marie Svatošová (rozhovor 
s MUDr. Svatošovou jsme zveřejnili v březnu), 
v roce 2007 pak získala medaili „Za zásluhy 
I. stupně“ sestra Marie Goretti Boltnarová SCB 
z Domova sv. Karla Boromejského. Nechci nic 
prozrazovat, ale jeden z řepských občanů je le-
tos mezi navrhovanými. 

Myslím, že to můžete prozradit. Tento rozho-
vor si čtenáři přečtou až v prosinci!
Je to dětský psycholog PhDr. Jaroslav Šturma.
(Pozn. redakce: Pan Hess ani PhDr. Jaroslav Štur-
ma bohužel státní vyznamenání nezískali. Tak 
snad příště.)

Jistě jste se setkal s mnoha zajímavými lidmi.
Ano, díky mé práci jsem se setkal s mnoha zají-
mavými lidskými osudy. Velmi obdivuji například 
sestru Akvinelu, zakladatelku Domova sv. Rodiny 
v Liboci, který je určen pro handicapované mla-
dé lidi. Obdivuhodný byl také generálmajor Mi-
roslav Kácha, účastník protinacistického a proti-
komunistického odboje, který v roce 1995 získal 
Řád bílého lva. Velmi oceňuji doslova buldočí 
úsilí paní doktorky Svatošové při zakládání prv-
ního hospicu v Červeném Kostelci. Její snaha ne-
nacházela zpočátku velkou podporu veřejnosti. 

Povězte, co ještě patří mezi vaše pracovní po-
vinnosti?
Pracoval jsem také v organizačním odboru – 
týmu, který zajišťoval chod sněmovny. Nyní pů-
sobím ještě v parlamentním institutu – provádím 
návštěvníky. V češtině i v němčině. To mne baví! 
Vždycky mne zajímaly dějiny umění a historie, 

i když jsem vystudoval ekonomii a pracoval jsem 
jako ekonom. Snažím se, aby můj výklad nebyl 
suchý a musím říci, že řada skupin požaduje, 
abych se jich příště zase ujal. To je jako při každé 
práci, i vaší – když do ní dáváte duši, tak to pod-
le toho vypadá. Ne jako když člověk pracuje jen 
z povinnosti, „z musu“...

Jak dlouho bydlíte v Řepích?
Od roku 1982. Cítím se tedy jako občan Řep, 
i když bydlím na sídlišti. Trochu mne mrzí, když 
vidím na cedulkách tramvají nápis Sídliště Řepy. 
Dříve bylo sídliště noclehárna, ale teď je to měs-
to s určitými strukturami. Myslím, že by bylo 
dobré, kdyby název Sídliště Řepy zmizel, mys-
lím, že to Řepy sráží dolů, do minulých dob. 
Jakmile jsem tu začal žít, tak jsem se snažil pro 
Řepy něco dělat. Spolupracuji se Společností 
pro obnovu řepských tradic, jsem předsedou 
místní KDU ČSL. Byl jsem jedním z iniciátorů za-
ložení samostatné řepské farnosti, to bylo v roce 
1996.

Podporujete charitu, nejen v Řepích. Čím to je, 
že tak často myslíte na druhé?
Nechtěl bych být nějakým ideologem. To by vy-
znělo lacině. Jsem křesťan, souvisí to s mou ví-
rou a také se zaměřením mé rodiny z maminčiny 
strany, která se hodně angažovala pro společ-
nost.
Už dlouho podporuju například občanské sdru-
žení Martin, které pečuje o staré lidi. Pomáhám 
Komunitě Venio na Bílé Hoře, sestry benedik-
tinky chtějí získat prostředky na opravu tohoto 
klášterního komplexu. Také podporuju nadaci 
Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, kde 
jsem v představenstvu, spolupracuji se sestrou 
Goretti. Podporuji i okrasnou zahradu v areá-
lu sester boromejek v Řepích, kterou založili 
manželé Ing. Jarmila Svitálková a Ing. Miloš 
Voplakal. Nespoléhám na to, co kdo dá, ale 
sám přispívám. Všechny děti – mám dvě dcery 
a syna – jsem vedl k charitě. Děti to cítí jako já, 
vydaly se stejnou cestou. 

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Moje práce má smysl
Ing. Rudolf Kubát pracuje jako tajemník v Kanceláři poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR. Zvláštní shodou okolností jsme se setkali 27. října, den před státním svátkem, 
kdy pravidelně vrcholí jeho celoroční snažení.

Lákavá nabídka
Během rozhovoru „slovo dalo slovo“ 
a nápad byl na světě: Ing. Rudolf Ku-
bát nabízí prohlídku Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR prvním dvaceti 
čtenářům Řepské sedmnáctky, kteří se 
ozvou do redakce! 
Zájemci, pište na adresu: redakce@
repy.mepnet.cz, do předmětu napište 
heslo „prohlídka sněmovny“.
Prohlídka poslanecké sněmovny se 
uskuteční 30. ledna 2012.

Foto: -akraj-
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Na koni přijel Hrdina
V podvečer 11. listopadu ulicemi dolních starých Řep zase po roce putoval 
Svatomartinský průvod. Letos se za sv. Martinem na koni (do sedla tento-
krát usedl Zdeněk Hrdina) a jeho doprovodem valil dav, jaký organizátoři 
nepamatují. 
Živý orloj světců v okně kostelíku sv. Martina zhlédly stovky návštěvníků, 

mnozí však putovali rovnou na pláň před řepskou radnici, kde už na ně 
čekaly vonící koblihy a teplý čaj. A závěrečný ohňostroj? Ten byl letos ještě 
úchvatnější než vloni!
Díky za krásný zážitek patří občanskému sdružení Naše Řepy, Farnosti 
sv. Martina, Městské části Praha 17, Restauraci Sokol a Pekárně Erika. 
Poděkování za hladký průběh akce si zaslouží strážníci městské policie, 
příslušníci Policie ČR a také řepští dobrovolní hasiči.

-akraj-

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

Bojovali jako lvi
První turnaj pro řepskou veřejnost ve hře Czech 
Bumbác Ball se uskutečnil za podpory Městské 
části Praha 17 ve čtvrtek 10. listopadu v ZŠ Jana 
Wericha. Zorganizovala ho zdejší tělocvikářka 
PaedDr. Zita Květová, která za propagaci této 
hry mezi školáky letos získala titul Sportovní ta-
lent roku.
„Bojovali jste jako lvi! Takové nasazení jsem 
ještě neviděl,“ ocenil bojovnost zúčastněných 
smíšených týmů při předávání pohárů rozhodčí 
a zároveň autor této míčové hry Dr. Pavel Tomek 

Foto: -akraj-

Na snímku vítězné smíšené týmy. Více foto z turnaje na www.repy.cz v rubrice Fotogalerie.

z občanského sdružení Rehatom, které bylo spo-
lupořadatelem akce.
Zpestřením turnaje byla účast týmu řepské rad-
nice, za který nastoupila starostka Bc. Jitka 
Synková, místostarostové Mgr. Bořek Černovský 
a Martin Marek spolu s radním Pavlem Maxou. 
Přesto, že všichni hráli Czech Bumbác Ball popr-
vé, hra je „chytla“ a v turnaji zvítězili! 
„Na jaře uspořádáme turnaj znovu, ale venku,“ 
slíbila PaedDr. Květová. CBB mohou hrát přízniv-
ci pohybu bez ohledu na věk a sportovní talent. 
Příště zveřejníme pravidla hry, třeba se jarního 
turnaje  rozhodnete zúčastnit i vy!

-akraj-

Nezvyklá návštěva! Naštěstí až po úředních 
hodinách ☺ dorazil k řepské radnici medvěd 
z cirkusu, který v říjnu hostoval na pláni 
nedaleko úřadu. „Kapitální“ fotografický 
úlovek se podařil místostarostovi Mgr. Bořku 
Černovskému.

Foto: Mgr. Bořek Černovský

Dejte nám vědět!
Pořádáte zajímavou kulturní nebo sportov-
ní akci? Dejte nám vědět, rádi pozvánku 
otiskneme.
Kontakt:  redakce@repy.mepnet.cz, 

234 683 544, 720 524 688. -red-
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Co, kdy, kde
●  Mikulášské odpoledne s nadílkou a se zába-

vou pro děti se koná 5. prosince v 17 hodin 
v bývalém kulturním domě na Bílé Hoře. Vstup 
zdarma.

●  Vánoční setkání muzikálových hvězd proběh-
ne 18. prosince v 18 hodin v bývalém kultur-
ním domě na Bílé Hoře. Vstup zdarma.

●  Tři krále na koních a tradiční živý betlém mů-
žete vidět ve čtvrtek 22. prosince! 

  V 16 hodin se začne průvod králů ubírat od Zá-
kladní umělecké školy Blatiny k „Betlému“ - do 
zahrady u Domova sv. Karla Boromejského. 
Spolu s nimi pojede i koňský povoz, na kterém 
se mohou svézt děti.  Součástí bude také zpí-
vání koled a malé pohoštění. Program bude 
připraven zvláště pro děti!

●  Vánoční koncert „Modlitba za nemocné“ se 
uskuteční 26. prosince v 17 hodin v kostele 
sv. Rodiny při Domovu sv. Karla Boromejského. 
Akci pořádá již 15. rokem občanské sdružení 
Maják Faros (www.majakfaros.webnode.cz). 
Zazní například skladby J. S. Bacha, varhanní 
a kytarové skladby, koledy. Účinkují David Holý, 
Václav Pavlík, Václav Vála, Jana Hřebíková.

 -red-

Kde je umístěna 
úřední deska

Dotaz: Zajímalo by mne, kde jsou v Řepích úřední 
desky. U nás (u konečné tramvaje) jsem například 
ve vývěsce nenalezla oznámení o konání zastupi-
telstva.

Úřední deska je v Městské části Praha 17 jen 
jedna, a to přímo před vstupem do Úřadu MČ 
Praha 17 v Žalanského ulici. Informace povin-
ně zveřejňované na této úřední desce naleznete 
také na internetu na webových stránkách naší 
městské části: www.repy.cz – Úřední deska. Na-
příklad informace o svolání zastupitelstva tam 
je zveřejněna vždy nejpozději 7 dnů před jeho 
konáním.
Vývěska, kterou máte na mysli, není úřední des-
kou – jsou tam většinou informace a akcích, kte-
ré pořádá Městská část Praha 17, Kulturní stře-
disko Průhon, občanská sdružení, jako například 
Společnost pro obnovu řepských tradic anebo 
Domov sv. Karla Boromejského. 
Tyto vývěsky jsou instalovány například na ko-
nečné tramvaje na Bílé Hoře, v ulici Čistovic-
ká, v Opukové u mateřské školy, v ulici Šímova 
u cesty k zastávce Hlušičkova, v ulici Skutecké-
ho - naproti prodejně Billa, u zastávky Slánská 
(u pošty), ve Vondroušově ulici v blízkosti bez-
bariérového domu, nedaleko KS Průhon, v ulici 
Španielova (u Centra sociálně zdravotních slu-
žeb), v ulici Žufanova je tabule v blízkosti au-
tobusových zastávek, další je u polikliniky a na 
konci ulice Makovského u konečné tramvaje, dvě 
vývěsky jsou také v ulici Žalanského.

-red-

Správci pro ulici Mrkvičkova a přilehlé chod-
níky: 
•  parcela č. 1502/8, tj. levá strana od silnice 

K Trninám č. p. bloků 1350–1355, 1356–
1360, 1370–1377, parcela č. 1142/225 tj. 
chodníček od vým. stanice až za č. p. bloky 
1361–1365, 1366–1367: ve správě VUSS 
Praha, provozní středisko; 

Kdo uklízí Mrkvičkovu ulici
V minulém vydání zpravodaje v článku „Po loňské zimě už vědí jak na to!“ jsme uvedli, že 
úklid Mrkvičkovy ulice obstarává Správa vojenského bytového fondu Praha. 
Ozvala se však paní Eva Černá, vedoucí provozu bytů SVBF Praha, že informace nebyla úplně 
kompletní. Omlouváme se Správě vojenského bytového fondu Praha i čtenářům a záležitost 
upřesňujeme.

•  pravá část chodníků č.p. od bloků 1361–
1365, 1366–1369: ve správě Vojenského 
bytového fondu Praha; 

•  komunikace p. č. 1502/62 od výměníkové 
stanice po malé parkoviště a poslední kon-
tejnerové stání před č. p. 1370: ve správě 
Vojenského bytového fondu a TSK.

-red-

Kostel sv. Rodiny (při Domovu sv. Karla Boro-
mejského):
24. 12.  Mše z vigílie zaměřená na děti, s rytmic-

kými koledami – v 16 hodin. Půlnoční 
mše - ve 24 hodin. 

25. 12.  Mše ze slavnosti Narození Páně – v 9 ho-
din. Vánoční nešpory a obrazová medi-
tace - v 18 hodin.

26. 12.  Sv. Štěpána, mše - v 9 hodin. 
31. 12.  Mše na závěr občanského roku a podě-

kování za uplynulý rok – v 18 hodin. 
1. 1.  Slavnost Panny Marie, mše přenášena 

ČR2 – v 9 hodin.

Kostel Panny Marie Vítězné (na Bílé Hoře): 
24. 12.  Mše – v 16 hodin.
25. 12., 26. 12. a 1. 1.  Mše - v 11 hodin.
Bělohorský betlém: 25. až 26. 12. a 31. 12. 
až 1. 1. 2012 v době od 10 do 12.30 a od 15 do 
17 hodin. -red-

Bohoslužby o Vánocích

Foto: -akraj-
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Děti a pedagogové 
Základní školy genpor. Františka Peřiny

Socháňova 1139, Praha-Řepy

pořádají pro rodiče a veřejnost

Vánoční jarmark – 7. prosince od 17 do 19 hodin
prodejní výstava vánočních výrobků žáků

Vánoční vystoupení – 19. prosince od 17 a od 19 hodin

Informativní schůzku – 16. ledna od 17 hodin
pro rodiče budoucích prvňáčků

1. třídu nanečisto – 23. a 30. ledna 2012 od 16 hodin
pro budoucí prvňáčky

Studenti malovali pro Klokánek
V pondělí 24. října proběhlo slavnostní předání nástěnné výmalby 
o rozměrech 200 m2 Fondu ohrožených dětí Klokánek v Praze 8. 
Celý jeden rok pracovali studenti ateliéru užité malby řepské Soukromé 
střední umělecké školy designu, s. r. o., v Laudově ulici na velmi působivé 
nástěnné výmalbě s tématem „Zvířecí říše“ pod vedením profesora Jaro-
slava Kláta, akad. mal.

Předávání působilo velmi dojemně. Děti z Klokánku se ho účastnily ve zví-
řecích maskách a neskrývaly nadšení, že jejich alternativním domovem se 
stal vybájený svět zvířat. Malby nejenže dodaly Klokánku domácí pozitivní 
atmosféru, ale začaly podněcovat děti také k vlastní kreativitě. Pod nový-
mi obrazy si děti začaly kreslit a malovat vlastní nové světy.
Škola od svého založení uspořádala 111 výstav, realizovala nástěnné vý-
malby Dětské nemocnice Na Karlově, Vinohradské nemocnice, Klinice dět-
ské onkologie nemocnice Motol, mateřskou školku v Praze 7 i mateřskou 
školku v Praze 5. Studenti se velice těší na další možnost nové výmalby 
například v mateřských školkách a jiných zařízeních v Řepích. 
Předávat radost je totiž mottem školy. Těžko byste na SSUŠD hledali tem-
né, depresivní ponory do umělcovy duše. Škola se snaží vést studenty 
k pozitivnímu přístupu k umění i k životu, výuku staví na individuálním 
přístupu. Škola s obrovským potencionálem, svobodou ducha a velkou kre-
ativitou vysílá každoročně více než třetinu studentů na vysoké umělecké 
školy. Studenti oborů malby, grafického designu, modelářství a návrhář-
ství oděvů, výtvarného zpracování keramiky a textilního výtvarnictví se 
zde mají opravdu dobře.

PhDr. Věra Hromádková,
ředitelka školy

Výlet za poznáním
Jsme žáci 1. D ZŠ genpor. F. Peřiny a moc jsme se těšili na úterý 25. října. 
Proč právě na tento den? Vyjeli jsme totiž na naučnou exkurzi. Naše cesta 
vedla do soukromé svíčkárny RODAS v Šestajovicích. Hned při vstupu do 
areálu na nás vykukovaly sádrové postavičky, od trpaslíka, vodníka, přes 
koloušky až po kočičku. 
Pak už na nás čekala milá průvodkyně, od které jsme se dověděli, že se 
svíčky vyrábí z parafínu a že neobsahují materiál, který škodí lidskému 
zdraví. Ukázala nám, jak se svíčky potahují ve speciální voskové barevné 
lázni a jak se také balí na balicím stroji. Po seznámení s výrobou jsme si 
svíčky mohli vyrobit sami, a tak naše rodiče doma potěšit, ale i překvapit. 
Dále naše kroky vedly i na malou farmu, kde jsme mohli vidět úžasná zví-
řátka – poníky, ovečky, kozičky a prasátka. Rádi jsme si poseděli v prosto-
rách prodejny při svačince a atmosféru nám dokreslovala vůně svíček.
Svíčkárna v Šestajovicích je prostě úžasná!

Žáci 1. D 
a třídní učitelka Jitka Bajerová

Foto: Z archivu ZŠ genpor. F. Peřiny

Vánoční koncerty v ZUŠ
13. 12. – Vánoční koncert žáků ZUŠ, v 18 hodin.
20. 12. – Vánoční koncert žáků MgA. Hany Nicodové (klavír), v 18 hodin.
21. 12. – Vánoční koncert žáků Eleny Zubriliny (klavír), v 18 hodin.

-red-

Foto: -akraj-

Foto: Archiv školy
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U Boroviček 1, Řepy • tel.: 235 323 333

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

Z prosincového programu:
10. 12. – 3. adventní dílna + bazar kera-
miky: Tradiční dílny vánočních dárků a deko-
rací. Cena: 50 Kč děti, 150 Kč dospělí. Od 10 
do 12 a od 12 do 14 hodin.
11. 12. – 4. adventní dílna + bazar kera-
miky. Cena: 50 Kč děti, 150 Kč dospělí. Od 10 
do 12 a od 12 do 14 hodin.
14. 12. – Vánoční koncert hudebního oddě-
lení. V 18 hodin, Břevnov – sál Na Marjánce. 
Vstupné dobrovolné
17. 12. – Sobotník: Klub otevřen všem mla-
dým zájemcům. Od 14 do 18 hodin, klub 
 Šestka.
17. 12. – 5. adventní dílna + bazar kera-
miky.
Vánoční prázdniny: 27.–30. 12. – od 10 do 
16 hodin, klub Šestka. Prázdninový klub pro 
děti od 12 do 16 let, zdarma.

Mgr. Jana Němcová

Socháňova 1221, Řepy • tel.: 235 311 791

Klub 17
Klub 17 v Socháňově ulici je pro děti i mlá-
dež otevřen v úterý, středu a pátek odpoled-
ne. Vstup zdarma!

Z prosincového programu: 
2. 12. – Mikulášská (masky vítány), 7. 12. – 
Vánoční dekorace, 13. 12. – Pečeme perníč-
ky, 14. 12. – Zdobení perníčků, 16. 12. – 
Modelování broží, 20. 12. – Výroba svíček 
z medových plátů, 21. 12. – Vánoční zvyky, 
tradice a koledy, 23. 12. – Volná zábava. 
V pátek 23. prosince je Klub 17 otevřen 
mimořádně od 9 do 17 hodin.

Přejeme vám krásné svátky vánoční a těší-
me se na vás opět v roce 2012!

Kolektiv Klubu 17

Bezpečný internet
Internet je pro většinu z nás neocenitelným 
pomocníkem. Děti a mládež se však díky němu 
leckdy setkají nejen s prospěšnými informa-
cemi, ale také s internetovou kriminalitou. 
S cestami, jak tomu předejít či zamezit, se se-
známili účastníci semináře Praha – bezpečně on-
-line, který se konal 25. října na řepské radnici.
„Rizika spojená s internetem jsou obrovská. Děti 
jsou v tomto ohledu se svými znalostmi mnohdy 
dál než jejich rodiče nebo i učitelé,“ vyjádřila se 
Mgr. Jana Poláchová, DiS, koordinátorka pre-
vence kriminality ze sociálního odboru, která 
seminář v naší městské části organizovala. „Je 
důležité, aby učitelé byli informováni a věděli, 
co dětem na internetu hrozí. Děti se mohou stát 
pachatelem trestné činnosti i obětí. Mohou na 
internetu narazit na nezákonný či nebezpečný 
obsah. Je třeba, aby učitelé dokázali informace 
předat dětem, ale i jejich rodičům,“ vysvětlila 
Mgr. Poláchová.
Děti se prostřednictvím internetu mohou stát 
obětí sexuálního obtěžování či dokonce dětské 
pornografie. Velmi nebezpečné je, když děti 
vystavují na internetu své fotografie či reagují 
na sexuálně laděné zprávy od neznámých osob. 
Lektoři z Národního centra bezpečnějšího inter-
netu Saferinternet účastníky semináře informo-
vali rovněž o existenci tzv. Pro-ana webů, kde se 
sdružují fanynky a také fandové(!) vyznávající 
mentální anorexii. (Mimochodem: Víte, že svou 
příslušnost k této komunitě vyznávají nošením 
červených náramků?) Inspiraci či motivaci na 
internetu vcelku lehce naleznou také obdivova-
telé dalších poruch příjmu potravy, jako je třeba 
bulimie, ale i sebepoškozování, různých forem 
extremismu nebo kyberšikany. Rodiče by proto 

měli vědět, jak mohou potomkům zamezit pří-
stup k nebezpečným stránkám, a také že velké 
riziko představují sociální sítě. Rodiče často ne-
vědí, co jejich dítě na internetu dělá a s kým ko-
munikuje. Mylně se domnívají, že pokud je dítě 
doma, je v bezpečí a nemůže se mu nic stát.
„Učitelé i sociální pracovníci se podrobně sezná-
mili s riziky, kterým jsou děti na internetu vysta-
veny a s možnostmi, jak s problematikou praco-
vat. Velmi významná je prevence, tedy včasné 
informování dětí a rodičů. Hledali také odpověď 
na otázku, jakým způsobem přimět rodiče, aby 
se o tuto problematiku zajímali. Jde o nový fe-
nomén, s nímž je potřeba pracovat. Před virtuál-
ním světem není úniku a je třeba vědět o rizicích, 
které internet přináší a učit děti těmto nebezpe-
čím předcházet. A pokud dojde k tomu, že se dítě 
na internetu s nějakým nebezpečím setká, tak je 
důležité, aby vědělo, kam se může obrátit o po-
moc,“ vyjádřila se Mgr. Poláchová.
Seminář byl financován z prostředků hl. m. 
Prahy, organizoval jej Magistrát hl. m. Prahy ve 
spolupráci s Národním centrem bezpečného in-
ternetu a Městskou částí Praha 17. 

-akraj-

Znáte horkou linku?
Objevíte-li na internetu stránky s pochyb-
ným obsahem, jako je např. dětská porno-
grafie, dětská prostituce, rasismus, extre-
mismus, šikana nebo nabídka drog, můžete 
je nahlásit na tzv. Horkou linku (Internet 
Hotline), která se zabývá bojem proti inter-
netové kriminalitě: www.ohlaste.horkalin-
ka.cz, e-mail: ohlaste@horkalinka.cz.
Dětským obětem internetové kriminality po-
máhá Linka pomoci – www.pomoconline.cz.

Školka s bazénem
V Řepích přibylo další místo, kde pečují o děti 
předškolního věku. 
V pondělí 17. října se uskutečnilo slavnostní 
otevření sportovní mateřské školky v Gallašově 

Foto: -akraj-

ulici, kterého se zúčastnili jak zástupci MČ Pra-
ha 17 – starostka Bc. Jitka Synková s místosta-
rostou Martinem Markem, tak například posla-
nec MUDr. Pavel Bém a sparťanský trenér Martin 
Hašek.
Školku provozuje občanské sdružení Zdravá ro-

dina, které zde nabízí 
zároveň psychotera-
peutickou pomoc ro-
dinám s problémovými 
dětmi. Působí tu také 
Plavecký klub Vlček – 
součástí komplexu je 
bazén, kde se pod od-
borným vedením mo-
hou seznamovat s pla-
veckými základy děti 
od 3 měsíců do 6 let 
a také děti vyžadující 
speciální péči. Plavat 
sem chodí třeba děti 
z MŠ Laudova.
Další informace na: 
www.augmentum.cz.

-red-

Výsledky dotazníku 
k sociálním službám
Vážení čtenáři, v říjnovém vydání Řepské sedm-
náctky byl zveřejněn dotazník Odboru sociálních 
věcí MČ Praha 17, jehož cílem bylo zjistit vaši 
spokojenost s nabídkou sociálních služeb v naší 
městské části. Děkujeme všem, kteří jste dotaz-
ník vyplnili!
V současnosti jsou vaše odpovědi zpracovává-
ny. Výsledky dotazníkového šetření zveřejníme 
v lednovém vydání zpravodaje.

-red-
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V neděli 6. listopadu se u příležitosti znovu-
otevření multifunkčního prostoru v „Kultu-
ráčku“ na Bílé Hoře konalo Setkání muziká-
lový hvězd. 
Celý sál doslova praskal ve švech.Návštěvní-
ci si mohli poslechnout celou řadu muzikálo-
vých osobností, které zazpívaly písně z muzi-
kálové nebo vlastní tvorby, a to bez nároku 
na honorář!
Z přítomných umělců jmenuji například Jiří-
ho Zonygu, Michaelu Noskovou, Tomáše Löb-
la, Ondřeje Rumla, Jana Toužimského, Genny 
Ciatty, Radima Schwaba, Honzu Höniga, Evu 
Burešovou, Petera Veslára, Martina Písaříka, 
Františka Pytlouna, Petra Kutheila a další. 

Setkáním velmi vtipně provázeli Jaroslav Klein 
a Petra Doležalová. Veřejnosti byly poprvé před-
staveny písně z připravovaného muzikálu Kapka 
medu pro Verunku, který se bude hrát od září 
2012 v Divadle Hybernia. 
Jak pevně doufáme, stane se z těchto setkání 
pravidlo. Další podobné pěvecké setkání jsme 
naplánovali hned na neděli 18. prosince od 
18 hodin.

Lenka Průšová

„Kulturáček“ sídlí v bývalém řepském kultur-
ním domě v ulici U Kulturního domu – nedale-
ko od Mateřské školy Opuková (bývalý V. I. P. 
Music club).

Kulturáček opět ožívá

Foto: Míša Kuklišová

V bývalém kulturním domě na Bílé Hoře 
vystoupila i zpěvačka Michaela Nosková.

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Snímek zachycuje aktéry Goldoniho hry „Lhář“ – v hlavní roli Libuše Bartůň-
ková a František Kotík.

Jak se v Řepích ochotničilo
Prosinec je po mnoho staletí křesťany uctívaným adventní obdobím, 
v tomto duchu se nesla také sváteční atmosféra v tehdejší řepské dědince. 
Neminul ji předvánoční shon, řepské spolky se však již začátkem měsíce 

připravovaly na jeho závěr. Po adventu totiž začala plesová a divadelní 
sezóna, a tak se na její zahájení pilně připravovali členové ochotnických 
spolků Orel a Sokol. „Brzy ráno do práce, odpoledne něco trochu upéct, 
poklidit a večer hlavně na zkoušku,“ tak vzpomínají pamětníci.
Řepy za první republiky žily vysoce kulturním životem. Jen v dolních Ře-
pích byly tři sály!  Ve všech byly zábavy a veselice, třeba i v jeden den sou-
časně. Divadlo a tanec bývaly U Auřadů (dnes hasičárna), U Škopů (nyní 
hospoda U kostelíčka) a také v sokolovně. Divadlo se hrálo i na Bílé Hoře 
U Piskáčků (Velká hospoda na Bílé Hoře, za totality MON a mj. v Řepích 
dům čp. 1). Tam dokonce zavítala a s řepskými ochotníky zahostovala teh-
dejší největší divadelní ikona – herec Oldřich Nový, což dokladuje vysokou 
úroveň tehdejších divadelníků!
Z mé sbírky dobových dokumentů jsem dnes pro vás vybral plakát z 25. pro-
since roku 1940, který dokladuje, že se divadelní představení hrálo již na 
Boží hod vánoční. Na tom by nebylo až tak nic moc zvláštního, dvě věci 
však přece jenom stojí za pozornost: Tou první je odvaha Orlů, se kterou si 
dovolili hrát hru „Ta naše písnička česká“ v době protektorátu, a tou dru-
hou je smutné protektorátní nařízení „Židům vstup zakázán“! 

Všem čtenářům přeji klidné a pohodové vánoční svátky a hodně zdraví 
do roku 2012, samozřejmě s Řepskou sedmnáctkou!

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Z archivu Jaroslava Hájka
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Foto: Milan Špatenka

Foto: Milan Špatenka

Uličník • Uličník • Uličník • Uličník
Pod Martinem
Jedna z nejmladších řepských ulic vznikla 
s dostavbou deseti řadových rodinných dom-
ků v prvních letech našeho milénia. Tato slepá 

Řepská zákoutí • Řepská zákoutí
Ještě dnes je patrný nápis „Smíchovské akc. 
pivo Staropramen“ na zazděném okně domu čp. 
23 v Žalanského ulici. V této usedlosti otevřel 
v roce 1858 pan Auřada svou hospodu „U Au-
řadů“. Podle pozdějšího majitele se hostinec 
jmenoval „U Hornofů“. Pamětníci vzpomínají 
na tancovačky v sále hostince. Sláva hospody 
zanikla nástupem komunistické diktatury po 
roce 1948, kdy byl dům znárodněn.

Text a foto: Jan Bösser

ulička, odbočující z ulice K Mostku, se nachází 
na samém severozápadním okraji zastavěné 
části naší obce. Své jméno nese díky blízkosti 
kostela sv. Martina.
 Text a foto: Jan Bösser

Drakiáda
Letošní dračí přehlídky, kterou jsme uspo-
řádali 16. října, se opět zúčastnilo mnoho 
krásných modelů (bylo jich něco přes 30!). 
Porota v osobě pana Kaliny a dalších porad-
ců to rozhodně neměla lehké. Rozhodla se, 
že přednost při hodnocení dostanou draci 
vlastní výroby – i když jeden z nich se ještě 
nenaučil létat, ale prý to do příště dohoní... 
Na prvních místech v této kategorii se 
umístily Nikolka Balounová (9 let), Anička 
Šrámková (2,5) a Vilma Balounová (2,5). 
V kategorii kupovaných draků se na prv-
ní tři místa dostaly majitelky draků, které 
se svými svěřenci dovedly nejen úspěšně 
odstartovat, ale také předvést uměleckou 
kreaci při zpětné otočce: Márinka Benešo-
vá (6 let), Michalka Pekařová (7) a dvojice 
Magda (5,5) a Markétka (2,5) Capouškovy. 
Věcné ceny i sladké odměny je jistě povzbu-
dí k přípravě na příští Drakiádu!

Eva Gutová,
Kulturní středisko Průhon
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INZERCE

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

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

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

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

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

• Malířské, lakýrnické práce – 
strhání tapet, štukování panelů, nátěry oken, dveří, zárubní, 
topení, hrubý úklid, práce v sobotu a v neděli EXPRES.

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

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

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

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

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

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

• www.BOTICKYUDRACKA.cz – zimní obuv, plavecké potřeby.

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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

• STUDIO MODŘÍNEK nabízí zájmové prográmky pro děti 
od 1,5 roku. Provoz denně od 7.30 do 18 hod. Celodenní 
stravování, individuální přístup k dítěti, keramický a hudebně 
dramatický kroužek. Od listopadu nově zahajujeme taneční 
a pohybový kroužek i pro mimo-školkové děti. Tel.: 604 433 057

• OPRAVY AUTOMATICKÝCH PRAČEK – LANSDORF, Praha-Řepy.
 Tel.: 602 266 384, 235 316 609

• 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

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

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

• Změňte život biorezonancí, nekuřákem za 30 min.,  
léčení alergických zátěží, odstranění migrén a bolestí, léčba 
pohybového aparátu. Tel.: 606 421 560

OSTATNÍ

• Vyměním státní 2+kk, v Řepích za 2+kk, 1+1, 1+kk v OV nebo 
jdoucí do privatizace v r. 2011 až 2012. Doplatek dohodou.
 Tel.: 728 753 768

• Koupím byt v Praze 6 (17). Osobní či družstevní vlastnictví. 
Případný dluh, exekuci či jiný závazek vyřeším. Platím ihned. 
Solidní jednání. Tel.: 775 688 057

BYDLENÍ

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

• SALÓNEK GIGI – solárium, pedikúra, modeláž nehtů. Makovské- 
ho 1349 – OVUS (nad Českou spořitelnou) Tel.: 773 590 878

• DISKRÉTNÍ DETEKTIV (20 let praxe) nabízí služby v prokazování
nevěry - sledování osob - monitoring volného času dětí - kont-
roly prac. neschopnosti zaměstnanců - prověrka obch. partnerů 
- prověrky partnerů - doprovod+ochrana osob, detektivni-ser-
vis@seznam.cz, www.detektivní-servis.cz Tel.: 720 619 299

Pražský cyklokros opět v Řepích
Na pláni v Řepích proběhl v neděli 13. listopadu veřejný cyklistický závod 
Pražský cyklokros. V příjemném a slunném počasí nastoupilo rekordní 
množství závodníků všech kategorií. Závod byl rovněž posledním kolem 
Českého poháru MTB handicapovaných.
Na startu se sešlo přes 240 cyklistů z 19 kategorií, startoval i před pár dny 
zvolený „Král cyklistiky“ Jaroslav Kulhavý. Zúčastnil se i Jiří Ježek, který 
se postavil na start závodu horských kol. Jirka se rozhodl závodit v pres-
tižní kategorii mužů 30+ (bez handicapu). Na technicky náročné trati se 
spoustou sjezdů a výběhů po schodech Jirka dokázal, že pro něj není nic 
nemožné a obsadil v této kategorii krásné 3. místo.
Oceněným závodníkům blahopřejeme, všem zúčastněným děkujeme za 
účast a těšíme se na shledanou na jaře v závodě King of Prague MTB XCO!

Mgr. Jaroslava Krakovičová,
Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Foto: -akraj-

Tak to má být! Poměrně 
složité záležitosti musí 
podle školních osnov 
zvládnout hlava čtvrťáka – 
například základy místní 
samosprávy. Ing. Iveta Ja-
vůrková ze ZŠ Jana Wericha 
je zkušená učitelka, a tak 
pro své žáky na 17. října 
vyjednala exkurzi na řepské 
radnici. Role průvodkyně 
se ujala starostka Bc. Jit-
ka Synková. Při besedě se 
děti nestyděly ani trochu, 
ale výzva starostky, aby si 
v obřadní síni vyzkoušely svatební obřad, je poněkud zaskočila. V kanceláři 
starostky žáky zaujal rozměrný letecký snímek Řep, ale nakonec přece jen 
zvítězilo pexeso a lízátka… -akraj-

Foto: Michal Červený
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Stavební zkolaudované pozemky 
v Doksech u Kladna

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

Stavební zkolaudované pozemky 
v Buštěhradě

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

veškeré sítě, 7 min. po R7 od Prahy

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

2 150 2 150 Kč/mKč/m22

2 200 2 200 Kč/mKč/m22

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

žaluzie – podlahy

žaluzie – zaměření, prodej, montáž

podlahy – pokládka plovoucích podlah

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

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

Tónování autoskel 
profesionální instalace 

homologovaných (protislunečních 
a bezpečnostních) autofólií

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

10 let záruka!

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

733 311 747    211 141 160

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

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

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

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

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

R

SERVIS EUROOKEN 
seřízení, vyčištění 

a promazání dřevěných, 
plastových a hliníkových 

oken a dveří. 
Tel.: 721 220 468

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 •

NOVÉ
!

NOVÉ
!  !

Socháňova 1220, KS Průhon • www.fesakteddy.cz • tel: 777 862 568

•  značkové zboží 0–14 let, outlet
•  zboží – pereme, žehlíme, 

zapůjčíme k vyzkoušení
•  věrnostní program, slevy, akce na facebooku
•  doplňkový sortiment – čepičky, ponožky, 

punčocháče, dupačky
•  dětský koutek, nízké ceny

Fešák Teddy
dětský second hand

Otevřeno:
Po 10–18
Út 10–18
St 10–19
Čt 10–18
Pá 10–16
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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 

v ceně 150 Kč

+

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

První řepská vinotéka
  moravská vína  

tzv. VIŇAS, již 20letá tradice

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

vým zbožím
–  na vaši návštěvu 365 dní v roce 

se těší váš oblíbený personál Míla, 
Pavlína a Jara

Moravská vína, ul. Šimonova 1100
Řepy, naproti poliklinice

tel.: 602 555 134

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677
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metro B Nové Butovice nebo Hůrka

telefon 251 614 232, 602 530 883

Nabízíme:
•  komplexní ambulantní péči v gyneko-

logii (pravidelné preventivní prohlídky, 
antikoncepční poradna, abdominální ul-
trazvuk, vaginální ultrazvuk, diagnostika 
přednádorových změn děložního čípku, 
gynekologických zánětů, diagnostika 
a léčba neplodnosti, poradna pro ženy 
v přechodu, léčba osteoporózy, očkování 
proti rakovině děložního čípku, léčba 
poruch menstruačního cyklu, gynekolo-
gická endokrinologie)

•  specializovanou péči v dětské gynekologii

•  komplexní ambulantní péči v porod-
nictví (ultrazvuková diagnostika včetně 
screeningových a superkonziliárních 
vyšetření těhotných, ultrazvukové 
vyšetření 3D a 4D těhotných, sledování 
průběhu těhotenství, příprava k porodu, 
laktační poradenství (i v rámci předpo-
rodní přípravy)

Klinika JL
V Hůrkách 1296/10
158 00  Praha 5

Autocora nabízí 
nejširší sortiment 
zimního vybavení, 
startovacích 
autobaterií, 
autochemie, 
sněhových řetězů 
a dalších potřeb, 
bez kterých se 
v nastávajícím období 
neobejdete...

www.autocora.cz

ZIMA NEPOČKÁ!

AUTOCORA - prodejní pobočka Praha - Řepy, Žalanského 22/52, 163 00 Praha 6 www.autocora.cz

Chcete u nás inzerovat?
Uzávěrka pro příjem inzerce vždy 9. dne předcházejícího měsíce, tzn. 
9. ledna pro únorové vydání. Další informace včetně kompletního ceníku 
získáte na tel.: 234 683 544, 234 683 511, 720 524 688, www.repy.cz 
(v sekci Řepská sedmnáctka) nebo e-mailem: redakce@repy.mepnet.cz.

Každý čtvrtý inzerát v řadě vám otiskneme s 50% slevou!
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ZASKLENÍ BALKONÒ

DVE¤E A ZÁRUBNù BEZPEâNOSTNÍ DVE¤E

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

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

V na‰í nabídce jsou také
kvalitní dvefie a zárubnû

ÎALUZIE
montáÏ a prodej

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

e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijerabek.cz

DOPRAVA PO CELÉ PRAZE ZDARMA – V·E NA SPLÁTKY

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
CHALUPA
Čištění koberců 
mokrou cestou

Mytí oken • úklid po 
malířích • běžný úklid 

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

ZDARMA

Tel.: 603 753 279

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.

Gymnázium ve Stodůlkách nabízí studium

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

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

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

www.gymnaziumstodulky.cz

Gymnázium
mezinárodních

a veřejných vztahů
Praha s. r. o.

     PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO 
     KUPONU 500 Kč SLEVA
Přenosná solná jeskyně v sobě spojuje jak 
zesílené mořské klima, tak léčebné účinky.

Neocenitelná pro prevenci a při léčbě:  
 • Astmatu 
 • Alergie 
 • Bronchitidy 
 • Zánětu dutin – rýma, kašel
 •  Zvyšuje odolnost organizmu 
 • Napomáhá u problému s chrápáním

Tento zdravotní přístroj získal několik celosvětových ocenění, diplomů 
a certifikátů. Solnou jeskyni stačí jen zapnout do zásuvky a čerpat 
ozdravnou sílu solné jeskyně po neomezeně dlouhou dobu.

SALIN S2 cca 40 m3 – cena 2 090 Kč
SALIN PLUS cca 150 m3 – cena 3 990 Kč 

Tel.: 737 123 000 • www.domacisolnajeskyne.eu
e-mail: salin-domacisolnajeskyne@seznam.cz

www.aaa-dent.eu •• zubní a estetická ordinace
Karlovarská 380/17, Praha 6-Bílá Hora

tel. 235 514 444, 604 243 468

BĚLENÍ ZUBŮ
ošetření dětí i dospělých, 

výkony v celkové narkóze, 
smlouvy s pojišťovnami

Kupon na 10% slevu 

  z ceny BĚLENÍ ✂

KADEŘNICTVÍ
Šimonova 1102/8 (80 m od polikliniky)

PÁNSKÉ, DĚTSKÉ od 80 Kč
DÁMSKÉ od 290 Kč

po–čt: 8–18, 18–20 na obj.
pá 8–17, so+ne+sv na obj.

Dana: 737 152 991, Katka: 776 428 676
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Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

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

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

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

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

Kompletní správa 
nemovitostí

Specializace na účetnictví pro společenství vlastníků a bytová družstva

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

• zajišťování oprav • zajišťování právních služeb

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

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

Otevřeno:
Po–Pá  8.00–19.30 hod.

So  8.00–12.00 hod.

Kadeřnictví – tel. 604 737 329
Hledáme kosmetičku!

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

Úklid paneláků, kanceláří, škol!
Provádíme pravidelný úklid společných 

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

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

Obchod 
specializovaný 

na krmiva: 

Nutram
K9

First Mate
Arden Grange

Cibau
Trainer

Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům 
Na vybraná krmiva 

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma 

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba: 
Pondělí–Pátek 10.00–19.00, 

Sobota 9.00–12.00

PSYCHOTERAPIE
Bc. Eva Zeithamlová

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

Vondroušova 1166
Praha 6-Řepy

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

www.falomeubytovani.cz
Tel. 775 343 393

INZERÁT 
V TÉTO VELIKOSTI 

STOJÍ POUZE 
700 Kč!
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: Autosalon Klokočka Centrum a.s.

www.klokocka.cz
Borského 876, Praha 5
Tel.: 251 005 112 - 115
prodej_P5@klokocka.cz

Autosalon Klokočka
Karlovarská 660, Praha 6
Tel.: 222 197 231 - 232
prodej_P6@klokocka.cz

Nová ŠKODA Citigo 
Život v pohybu

Staňte se skutečnými pány svého času s novým vozem ŠKODA Citigo. Užívejte si prostor, komfort a bezpečí velkého
vozu při nízké spotřebě a překvapivé manévrovatelnosti. Do centra, na nákupy nebo do přírody se tak nyní můžete vydat,
kdykoliv chcete a potřebujete.

Zveme Vás na předváděcí jízdu do našich autosalonů v Praze 5 a v Praze 6.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ŠKODA Citigo: 4,5-4,7 l/100 km a 105-108 g/km

PRODEJ. Byt 1+kk, Žufanova ul., 3. p., 34 m2, OV. 
Před rekonstrukcí (jaro 2012). Pův. jádro a kuch., 
lino, vest. skříň. Plast. okna, nový sporák, okna na 
jih, pěkný výhled. Nový výtah. Služby 2 827 Kč.

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

PRODEJ. Byt 2+kk, 43 m2 + sklep, 3. p. Dům po 
rekonstrukci. Původní kuchyň, vestavná skříň 
a jádro. Plastová okna, lino. Orientace na západ, 
krásný výhled. Poplatky 3 000 Kč.

NOVINKA 2+kk
GALANDOVA UL.

PRODEJ. Dvougenerač. 4+1/L+sklep, 6.p., 94 m2, 
OV. Dům po rekonstrukci, jádro, kuch. linka, pod-
lahy, skříně původní. Na patře 2 byty. Orientace 
V–Z, krásný výhled. Měs. poplatky cca 5 500 Kč.

NOVINKA 4+1/L
ŠPANIELOVA UL.

PRONÁJEM. Plně zařízený byt, 4.NP, kuch. linka 
s vestav. spotřebiči. Včetně nábytku: obýv. stěna, 
sedačka, skříně, stoly, postel. Dlouhodobě. Ná-
jem 8 tis. Kč + zálohy na služby 5 tis. Kč + elekt.

NOVINKA 3+kk/L
MAKOVSKÉHO UL.

PRONÁJEM. Novostavba 2+kk/B + garáž, 3. p., 
56 m2. Světlý, slunný byt. Nová kuchyně vč. spo-
třebičů, komora, orientace jih a západ. Bez pro-
vize pro zájemce. Poplatky 4 tis. + nájem.

NOVINKA 2+kk/B
STODŮLKY

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ
Řadový dům 6+1/G+zahrada v Hostivicích. 
Uzavřený areál. Dům má plastová okna. Dlažba, 
korek, lino a plovoucí podlaha. Vlastní studna, 
upravená zahrada 235 m2, terasa.

PRODEJ RD 6+1/G
HOSTIVICE

155 m2, přízemí. Vlastní kuchyň, 2x WC,  komora, 
park. stání, internet, zabezp. zařízení, elektroměr. 
Areál oplocen, vjezd na DO. Poplatky 3 000 Kč
za měs.+elekt. Lze pronajmout i sklad 100–150 m2.

PRONÁJEM Kanc. prostory
HOSTIVICE

3+1/L, Galandova ul., OV, 80 m2, 7. p. (12). Plas-
tová okna, upravená koupelna, dům po rekon-
strukci, zachovalá kuchyň, koberce, dlažba. Ori-
entace vý chod–západ. Poplatky 4 800 Kč.

  PRODÁNO

  PRODÁNO

Byt 4+1/L předělán na 4+kk/L+sklep, 95 m2. 
Jádro zděné, komora, OV, dvougenerační, nová 
kuchyň. linka, plovoucí podlaha. 1. p. (7). Dům 
je po celkové rekonstrukci. Poplatky 5 300 Kč.

PRODEJ 4+kk/L
ŠPANIELOVA UL.

Tady

může být

VÁŠ BYT.

Hledáme

pro své klienty

byty 1+kk, 2+kk

NABÍDNĚTE, PROSÍM.
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