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Vážení a milí čtenáři,

držíte v rukou poslední letošní číslo Řepské sedmnáctky, která tento rok prošla proměnou – dostala 
novou modernější grafickou úpravu a rozšířila se o osm stran. Díky tomu vám i v prosinci můžeme 
přinést větší porci fotografií, informací, novinek, rozhovorů a v neposlední řadě pozvánek na nej-
různější akce. Celou stránkou jsme se ještě vrátili k listopadovému Dni válečných veteránů, z dalších 
článků už ale na nás dýchají Vánoce. Jestli budou letos bílé nebo „na blátě“, by nám možná řekl 
meteorolog Pavel Karas – opravdu zajímavý rozhovor s ním si určitě přečtěte.
Bez ohledu na počasí vám všem za redakční radu přeji, aby letošní Vánoce byly šťastné, klidné a při-
tom veselé, spokojené, zkrátka přesně podle vašich představ.

Martina Vítková

Rada MČ Praha 17 mj.
souhlasila:
•  s prodloužením doby provozování stávající 

sběrny surovin na pozemku č. parc. 38 k. 
ú. Řepy při ul. Žalanského v Praze-Řepích 
do 31. 12. 2014, neboť její situování není 
v rozporu s funkčním využitím dané lokality 
dle schváleného územního plánu.

schválila:
•  harmonogram prací pro sestavení rozpočtu 

Městské části Praha 17 na rok 2013 
a rozpočtového výhledu do roku 2015;

•  „Podmínky pro skládání finanční jistiny pro 
výběrová řízení na pronájem nebo koupi 
nemovitého majetku Městské části Praha 17“;

•  ustanovení komise pro přípravu 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17 
na roky 2013 – 2015.

byla seznámena:
•  se systémem vánočního prázdninového 

provozu v Mateřské škole Laudova, místo 
výkonu Opuková 10, a bere na vědomí 
vánoční prázdninový provoz od 27. 12. do 
31. 12. 2012, pokud rodiče své děti přihlásí 
do 7. 12. 2012.

vzala na vědomí:
•  zprávu Odboru správy obecního majetku 

ÚMČ Praha 17 o stavu pohledávek za 
nájemci a uživateli bytů a nebytových 
prostor spravovaných správní firmou 
Optimis, s. r. o., ve smyslu čl. 1 bod 2. odst. 3 
Zásad vymáhání pohledávek z dlužného 
nájemného za nájemci bytů ve vlastnictví 
Městské části Praha 17 schválených na 
Zastupitelstvu MČ Praha 17 dne 2. 11. 2011;

•  termín zápisu do prvních tříd Městské 
části Praha 17 ve dnech 6. a 7. února 2013 
od 14 do 17 hodin v těchto základních 
školách: Základní škola genpor. Františka 
Peřiny, Praha 17–Řepy, Socháňova 1139 
na pracovištích: Socháňova 19/1139 
a Laudova 10/1024 a Základní škola Jana 
Wericha, Praha 17-Řepy, Španielova 1111.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
schválilo:
•  nákup spořicích státních dluhopisů v hod-

no tě 350 milionů Kč (podrobnosti viz stra-
na 4);

•  termíny zasedání Rady MČ a Zastupitelstva 
MČ Praha 17 v I. pololetí 2013.
Jednání rady městské části: 9. 1. a 23. 1. 
2013, 6. 2. a 18. 2., 6. 3. a 20. 3., 3. 4. 
a 15. 4., 6. 5. a 22. 5., 5. 6. a 17. 6. 2013.
Jednání zastupitelstva městské části: 
27. 2., 24. 4. a 26. 6. 2013.

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

ské činnosti za I. pololetí 2012.

Ing. Eva Vernerová,
kancelář starostky

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

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

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

Zápis do 1. tříd proběhne 6. až 7. února 2013.
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Vážení čtenáři,

ten letošní rok utekl, viďte! Vítám vás u čte-
ní poslední Řepské sedmnáctky v tomto 
roce. Máte se nač těšit, i díky přispění mno-
hých z vás je zpravodaj opět pestrý a zají-
mavý od první až do poslední strany.
Rozsáhlý prostor jsme věnovali důležitému 
okamžiku v dějinách naší země – přímé vol-
bě prezidenta republiky, která se uskuteční 
začátkem roku příštího – 11. a 12. ledna 
2013. Podrobné informace včetně seznamu 
volebních místností proto najdete už v tom-
to vydání časopisu (na straně 25 až 27).
Je doba adventní, k níž shánění dárků, 
pečení cukroví a předvánoční smejčení do-
mácnosti už tak nějak patří. Ale jak se říká, 
milí čtenáři: Všeho s mírou! Pokud byste si 
konečně jednou chtěli užít alespoň několik 
prosincových večerů v klidu a příjemně, 
nalistujte strany 14 a 15. Najdete tu 
spoustu tipů, kam si vyjít za vánoční nála-
dou, aniž byste museli opustit Řepy.
Jednou z podobných příležitostí, která již 
je však za námi, je tradiční Rozsvícení vá-
nočního stromu. Ráda bych při této příle-
žitosti poděkovala všem, kteří se na kultur-
ním programu této akce pokaždé ochotně 
podílejí – dětem i učitelkám ZUŠ Blatiny, 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny a MŠ Socháňova!

Milí čtenáři, přeji vám i vašim blízkým krás-
né pohodové Vánoce 

Bc. Jitka Synková

Slovo starostky

Jistě jste také zaznamenali, že se v poslední 
době na řepském sídlišti objevilo neuvěřitel-
né množství nových laviček. Odbor životního 
prostředí a dopravy MČ Praha 17 zrealizoval 
akci „Lavičky“, k níž dal před časem podnět mís-
tostarosta Mgr. Bořek Černovský. Občané byli 
prostřednictvím Řepské sedmnáctky osloveni 
s dotazem, zda si přejí nové lavičky a kde.
„Na území sídliště Řepy II bylo během října in-
stalováno 76 nových laviček,“ uvedl RNDr. Mi-
lan Svítek, vedoucí odboru životního prostředí 
a dopravy a informaci doplnil: „zmíněná anke-
ta ve zpravodaji sloužila jako jeden z podkladů 
pro realizaci akce. Bylo třeba zpracovat studii 
rozmístění laviček, do níž pracovníci odboru na 
základě místního šetření zapracovali konkrétní 
požadavky občanů.“ Je třeba dodat, že mnozí se 
ozvali s požadavkem, aby lavičky pod jejich okny 

byly naopak zrušeny – o tom jsme vás již ve zpra-
vodaji informovali. I těmto požadavkům odbor 
životního prostředí a dopravy vyšel vstříc.
Bude se v instalaci dalších laviček pokračovat? 
„Připravujeme další etapu rozmístění v části síd-
liště Řepy I, od tunelu na Slánské směrem k leso-
parku,“ vyjádřil se RNDr. Svítek.
Zřejmě některé čtenáře napadne, proč byly la-
vičky instalovány až na podzim. „První výběrové 
řízení bylo zrušeno, protože nabízené lavičky 
nesplňovaly technické a estetické požadavky. 
Museli jsme ho zopakovat s upřesněním tech-
nických požadavků a typu lavičky,“ vysvětlil ve-
doucí životního prostředí a dopravy RNDr. Milan 
Svítek.
Akce „Lavičky“ zatím stála 490 tisíc korun, jed-
na lavička včetně instalace přišla v průměru na 
6 450 Kč. -red-

V Řepích bylo instalováno 76 nových laviček. Kde budou umístěny, určili sami občané.

Foto: -akraj-

Volba prezidenta republiky na území České republiky 
se bude konat:

11. ledna 2013 od 14 do 22 hodin
12. ledna 2013 od 8 do 14 hodin

Případné 2. kolo volby se bude konat ve dnech 25. a 26. ledna 2013.

Podrobné informace najdete v Řepské sedmnáctce
na stranách 25 až 27!

Oznamujeme, že v pondělí 31. 12. 2012 budou občané 
moci vyřídit své záležitosti na Úřadu MČ Praha 17 pouze 
do 12 hodin!

Podatelna Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského ulici 
však bude 31. 12. otevřena do 17.30 hodin.

-red-

Volba prezidenta České republiky

Lavičky na přání

Úřední hodiny na Silvestra
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Proč vkládáme část finančních prostředků do státních spořicích 
dluhopisů
Spořicí státní dluhopisy jsou vítanou alternativou k bankovním vkladům 
a představují v případě investice do dluhopisů České republiky i bezpeč-
nější dlouhodobé uložení peněz. Navíc, v objemu, v jakém poptávala naše 
městská část zhodnocení svých dočasně volných finančních prostředků, 
poskytují státní spořicí dluhopisy vyšší zhodnocení, než nám nabídly re-
nomované banky u svých termínovaných vkladů.
Zdrojem investovaných finančních prostředků jsou příjmy z prodeje byto-
vých jednotek, případně z úspor hospodaření minulých let, které nebude 
městská část bezprostředně potřebovat ke krytí svých potřeb v horizontu 
dvou až tří let.
Spořicí státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způso-
by spoření, neboť představují nástroj s garantovaným úrokovým výnosem 
a garancí splacení dlužné částky a jsou určeny i pro územně samosprávní 
celky hl. m. Prahy. Do spořicích státních dluhopisů bylo možné investovat 
libovolnou částku. Bylo však nutné pořídit si alespoň 1 000 kusů spořicích 
státních dluhopisů v celkové hodnotě 1 000 Kč (1 ks spořicího státního 
dluhopisu má jmenovitou hodnotu 1 Kč).

Jaké dluhopisy a za kolik
Městská část Praha 17 investovala 150 milionů Kč do prémiového spořicího 
státního dluhopisu se splatností 3 roky. Výnos dluhopisu bude jedenkrát 
ročně ke stanovenému datu vyplacen na peněžní účet městské části. Každý 
rok je stanoven pevný výnos dluhopisu, v posledním roce bude navíc vypla-
cen vyšší výnos dluhopisu jako prémie za držbu do splatnosti dluhopisu:

Výnosové období  Výnosy prémiového dluhopisu
12. 12. 2012 – 12. 12. 2013  0,5 %
12. 12. 2013 – 12. 12. 2014  0,5 %
12. 12. 2014 – 12. 12. 2015  0,5 % + 7,0 %
Průměrná roční výnosnost (p. a.) prémiového spořicího státního dluhopi-
su za období od 12. 12. 2012 do 12. 12. 2015 činí 2,77 %.
Dále městská část zakoupila diskontovaný spořicí státní dluhopis v objemu 
200 milionů Kč. Výnos tohoto 1,5letého diskontovaného spořicího státní-
ho dluhopisu není vyplácen v pravidelných intervalech, jako u předchozí-
ho druhu dluhopisu, ale zhodnocení investice je zajištěno nákupem dluho-
pisu ve výši emisního kurzu 97%.
Výnosové období  Výnosy diskontovaného dluhopisu
12. 12. 2012 – 12. 6. 2014  3,0 %
Průměrná roční výnosnost (p. a.) diskontovaného spořicího státního dlu-
hopisu za období od 12. 12. 2012 do 12. 6. 2014 pak činí 2,05 %.

Můžeme si to dovolit? Nebudou nám chybět prostředky 
na investice?
Průměrný zůstatek na účtech městské části za pos led ní čtyři měsíce 
k 30. 9. 2012 činil 1 065 milionů Kč. Za předpokladu, že na běžné výdaje 
v dalších letech budeme používat výhradně běžné příjmy, lze konstatovat, 
že běžné financování chodu městské části nebude současný přebytek fi-
nančních zdrojů snižovat.
Volné finanční zdroje vytvořené z příjmů plynoucích z prodeje bytů jsou ur-
čeny na investice do infrastruktury městské části a užitek z těchto investic 
by měla čerpat většina obyvatel Řep. Současný plán investic je zpracován 
s výhledem do roku 2018. Součet odhadovaných investic činí 849 milionů Kč.
Kladný rozdíl mezi odhadem investic a volnými finančními prostředky pak 
představuje výraznou rezervu pro případné nepředvídané výdaje. Podle 
grafické analýzy čerpání volných finančních prostředků na investice lze 
konstatovat, že uložení financí je navrženo v nižším objemu, než je očeká-
vaný zůstatek volných financí. Nákup dluhopisů tak plně respektuje inves-
tiční záměry naší městské části.

Mgr. Bořek Černovský, místostarosta

Zastupitelé nakoupili dluhopisy 
„za pět minut dvanáct“
Starostka MČ Praha 17 Bc. Jitka Synková svolala na 12. 11. 2012 mimořádné zasedání, při němž se měli zastupitelé naší 
městské části vyjádřit k nákupu spořicích státních dluhopisů. Vzhledem k vysokému zájmu totiž Ministerstvo financí ČR prodej 
dluhopisů předčasně ukončilo právě 12. listopadu. Řepští zastupitelé tedy téměř doslova „za pět minut dvanáct“ schválili 
nákup spořicích státních dluhopisů v částce 350 milionů Kč.

Grafická analýza čerpání volných finančních prostředků na investice

1 065 mil. Kč volné fin. prostředky
200 mil. Kč Diskontovaný dluhopis
150 mil. Kč Prémiový dluhopis

Dostáváte Řepskou 
sedmnáctku do schránky?y
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Setkání s Nicholasem Wintonem

Průvod sv. Martina 

a ohňostroj: 11. listopaduNová parkoviště
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Pokud tomu tak není, kontaktujte redakci:  
234 683 544, 720 524 688, redakce@repy.mepnet.cz
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Sál Kulturáčku na Bílé Hoře
voní novotou

Drakiáda: 14. 10.
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Rozhodli se pro změnu17
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Jak dlouho žijete v Řepích?
Přistěhovali jsme se sem, když mi bylo půl ro-
ku, v roce 1984. Takže jsem tady strávil dětství 
i mládí. Do školy jsem chodil do Španielovy ulice.

Jaká místa tady máte rád?
S manželkou rádi chodíme na procházky a mys-
lím, že Řepy jsou dobré východisko – kousek je 
letohrádek Hvězda, park v Motole. Rádi máme 
cestu k mohyle na Bílé Hoře. Navíc jsou Řepy 
jednou z nejčistších pražských měst-
ských částí.

Koupili jste si tu byt?
Nekoupili. Bydlíme čtvrtým rokem 
ve startovacím bytu Městské části 
Praha 17. (Pozn. redakce: Informace 
o startovacích bytech najdete na stra-
ně 11.) Při zaměstnání oba studuje-
me, ještě nám chybí státnice a do-
pisujeme diplomové práce. Studuju 
Národohospodářskou fakultu VŠE, 
specializuju se na makroekonomii 
a měnovou politiku.
U nás na VŠE se říká takový moc hezký 
bonmot: „Jsou dvě skupiny ekono-
mů – jedna je placená vládou a druhá 
bankami, takže pravdu se nedozvíte 
ani od jedné z nich.“ Užívám si toho, 
že jsem opravdu nezávislý ekonom, 
takže nemusím chválit hypotéky. 
Myslím si totiž, že hypotéka je to 
největší zlo. Ekonomové placení ban-
kami vám budou tvrdit, jak je dobré 
bydlet ve svém a pořídit si hypotéku. 
To není pravda! Za dvacet let zapla-
títe dvakrát tolik. Za byt, který stojí 
2,5 mi lio nu korun, zaplatíte bance za 
dvacet let 5 milionů korun. Takovou hodnotu byt 
nikdy mít nebude! Navíc – když rodina s průměr-
ným platem splácí hypotéku 15 až 20 tisíc měsíč-
ně, může se stát, že žije na hranici chudoby. Kde 
jsou energie, jídlo, oblečení a podobně.

Jak by podle vás měli mladí lidé bydlení 
řešit?
Záleží na osobních preferencích každého z nás. 
Je však důležité být si vědom také rizik zadlužení 
na tak dlouhou dobu. Pokud je cena komerčních 
nájmů dlouhodobě výrazně nižší než splátka 
hypotéky, stojí jistě za zvážení i možnost platit 
nájem a přitom spořit. Svoje bydlení potřebuje 
člověk v důchodu, protože pak velmi pravděpo-

dobně nebude schopen platit nájem a k tomu 
ještě energie a ostatní životní náklady. Důchod 
bude reálně čím dál nižší. Naše generace bude 
mít důchod tak nízký, že jí bude stačit stěží na 
holé přežití. Důležitou roli by proto také měla 
sehrát rodina a mezigenerační solidarita, kdy 
rodiče pomáhají dětem a následně děti naopak 
rodičům v jejich důchodovém věku. Tento model 
fungoval po staletí, bohužel po 2. světové válce 
byl vážně narušen státem.

Čím se živíte?
S manželkou máme jazykovou školu. Řekl bych, 
že se nám daří dobře. Současná situace je ale ná-
ročná, firmy šetří náklady a „množstevní“ kurzy 
ubývají.
S manželkou velmi rádi cestujeme. Je nám velmi 
blízké zejména Německo, USA, Švýcarsko a Be-
nelux. Je tam vidět, že společnost může fungo-
vat lépe, snáze. Řekl bych, že tam jsou lidé zod-
povědnější. Uvědomují si, že pokud oni se svými 
problémy nic neudělají, tak to neudělá nikdo. 
Češi jsou hodně frustrovaní, částečně právem, 
ale mluví o problémech maximálně v hospodě. 
Neřeší problémy stylem „Pojďme s tím něco udě-
lat, pojďme to změnit.“

Využíváte zkušeností a poznatků ze studia 
při svém působení v zastupitelstvu?
Národohospodářská fakulta je vynikající v tom, 
že se hodně soustřeďuje na bankovnictví a mě-
novou politiku. Celá bankovní rada České národ-
ní banky včetně guvernéra a viceguvernérů učí 

či učila na téhle fakultě. Jako zastu-
pitel působím v majetkové komisi a ve 
finančním výboru, tam svých zkuše-
ností využívat mohu.
Co se týká nakládání s majetkem 
městské části, kloním se k ultrakon-
zervativní strategii – nedoporučuju 
jakékoliv investice spojené s jakým-
koliv rizikem. Současná ekonomická 
situace je vážná a nestabilní, takže 
preferuju, aby se ukládalo na termí-
nované účty a aby se nerealizovala 
žádná investice spojená s nějakým 
rizikem, jako to učinily některé jiné 
pražské městské části, které přišly 
o stamiliony korun. Finanční pro-
středky by měly primárně sloužit 
k rozvoji městské části, ne k rizikovým 
investicím. Vím, jak bankovní systém 
funguje, jaká jsou rizika, proto se klo-
ním k většímu konzervatismu.

Co říkáte názoru, že vybudování 
sportovního centra je pro 
městskou část rizikem?
Je třeba vymyslet halu tak, aby byl 
její provoz ziskový, nebo alespoň tak, 
aby nebyl ztrátový. Hlavně je třeba, 

aby případné riziko ztráty nenesla městská část, 
ale ten, kdo sportovní centrum získá do proná-
jmu. To je velice důležité. O tom se jistě ještě 
bude vést debata. Je důležité býti si tohoto rizi-
ka vědom a halu projektovat tak, aby riziko bylo 
co možná nejmenší. Na druhé straně je třeba si 
uvědomit, že naše městská část má 25 tisíc oby-
vatel a možnosti pro sportovní vyžití jsou tu ve-
lice omezené. Sportovní hala tu tedy má smysl.

V roce 2010 jste v komunálních volbách 
kandidoval poprvé?
V ODS jsem od roku 2005. V roce 2006 už jsem na 
kandidátce, někde hodně dole, byl. Od začátku 
si myslím, že když se mi něco nelíbí, musím se 

Bc. David Števík (29 let)
•  Zastupitelem je 1. volební období 

(ODS), je členem finančního výboru, 
vede majetkovou komisi.

•  Studuje Národohospodářskou fakultu 
VŠE v Praze.

•  S manželkou vede jazykovou školu.
•  V Řepích žije od roku 1984.
•  Zájmy: ekonomie, cestování, kytara, 

kinematografie.

Otázky pro zastupitele 
Bc. Davida Števíka
Bc. David Števík (29) patří k nejmladším členům Zastupitelstva městské části 
Praha 17. Slib zastupitele složil letos v únoru.

Foto: -akraj-
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sám podílet na tom, abych to změnil. Nebudu 
někde nadávat, ale chci být u toho a věci se sna-
žit změnit. Myslím si, že jsem nikdy nebyl naivní, 
určitou představu o celostátní politice jsem měl.

ODS, to pro vás byla jasná volba?
Tehdy ano. Byla to vlastně jediná strana na pra-
vici, byla důvěryhodná. Současný stav „ódéesky“ 
mne velice frustruje, i ti lidé, kteří ji reprezentují 
na celostátní a krajské úrovni. Z toho jsem velmi 
rozčarován. Věřím současnému pražskému pri-
mátorovi panu Svobodovi, ale také vím, že sám 
to nezvládne.
Líbí se mi, že řepská ODS je nezkažená a myslí na 
městskou část a žije s ní. Proto asi ještě pořád 
v „ódéesce“ jsem. Jinde je to čím dále horší – ve 
všech stranách, nejen v ODS.

Co je podle vás třeba v Řepích změnit?
Správa městské části, to je nikdy nekončící ko-
lotoč. Byly by potřeba lepší silnice – ale ty ne-

spadají pod nás. Bylo by potřeba více míst ve 
školkách, snažíme se zvýšit počet parkovacích 
míst. Máme sice nějaké peníze z prodeje bytů, 
ale ty je třeba použít na rozvoj obce a horší časy. 
Nesmíme se chovat tak, jako to vidíme u vlády – 
že utrácí daleko více, než vybere. Jsem hrdý na 
to, že v posledních letech je v Řepích ten progres 
vidět. Okolní městské části, jako je třeba Pra-
ha 5 nebo Praha 6, mají mnohem více obyvatel, 
a proto mají také větší rozpočet – přesto jsme na 
tom v mnoha oblastech lépe než oni.

Jste zastupitelem pár měsíců. Podařilo se 
vám už něco prosadit?
Vedu majetkovou komisi. Jsem rád, že se mi 
podařilo prosadit objektivní kritéria, na jejichž 
základě se přidělují obecní byty. V majetku obce 
však zůstalo již velmi málo bytů, takže dokáže-
me uspokojit jen ty nejkřiklavější sociální přípa-
dy. Nemám na mysli případy, kdy lidé nechtějí 
pracovat, spíše životní tragédie kombinované 

ještě třeba se zdravotními problémy. Když člověk 
vidí podobné osudy, uvědomí si, že měl prozatím 
v životě velké štěstí a je za to vděčný.

Při říjnovém jednání řepští zastupitelé 
poprvé hlasovali elektronicky. Občané si 
teď mohou snadno zjistit výsledky jednání. 
Myslíte, že nyní budou zastupitelé hlasovat 
uvážlivěji?
Myslím si, že je to rozhodně krok správným smě-
rem. Politika je věc veřejná, žádné rozhodnutí by 
nemělo být tajné, ale dohledatelné. Zodpověd-
ně by však měli hlasovat zastupitelé vždy, bez 
ohledu na to, zda se hlasuje elektronicky, nebo 
ne. Osobně vnímám řepskou radnici jako velice 
otevřenou občanům a transparentní. Jsem hrdý 
na to, že tu nikdy nebyl žádný skandál. Toho si 
cením a vážím. To je deviza, na které musíme 
stavět i do budoucna.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

V úterý 23. října se na řepské radnici uskutečnilo ví-
tání dvaceti nových řepských občánků.
V obřadní síni usedly maminky s miminky i jejich 
blízcí. Součástí slavnostního dopoledne bylo vy-
stoupení dětí z MŠ Socháňova, předání dárečků, 
fotografování i natáčení. 
Starostka Městské části Praha 17 Bc. Jitka Synko-
vá při této příležitosti uvedla: „Milí rodiče, možná 
si představujete, jak z vašich dětí vyrostou vědci, 
sportovci, učitelé nebo třeba piloti. V prvních letech 
života jim budete vzorem právě vy, rodiče, vaše cho-
vání a vaše činy. Na vás záleží, zda z vašich dětí vy-
rostou nejen lidé úspěšní ve svém povolání, ale také 
lidé dobří, čestní a spravedliví.“

Novými řepskými občánky se tento den 
stali: Václav Gardian, Anežka Novotná, 
Jiří Fiala, Zoe Brůhová, Natálie Slavíková, 
Daniela Čechová, Denis Král, 
Amálie Dejmková, Petra Chvátalová, 
Jan Špaček, Eliška Jacáková, Jakub Rudolf 
Krejzar, Jáchym Tvrdík, Anežka Bubníková, 
Kristian Košák, Julie Zusková, Patrik 
Mededa, Matyáš Hajchl, Tomáš Smola 
a Tereza Dvořáková.

Všem dětičkám i jejich rodičům 
gratulujeme a do života jim přejeme hodně 
zdraví a štěstí!

-red-

Vítání nových řepských občánků

Foto: Jakub Adam

Foto: Jakub Adam
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1  Jaký typ domova pro 
seniory by podle vás měl 
být v Řepích vybudován?
Na tuto otázku se těžko 
odpovídá, protože pova-
žuji za důležité nejprve 
analyzovat, zda je vůbec 
v Řepích po nějakém „do-
mově“ poptávka. Domní-
vám se, že takové zařízení, 
pokud se ukáže jeho potře-
ba, by mělo být vystavěno 
ve spolupráci s Magistrá-
tem hl. m. Prahy. Mělo by 
to být asi zařízení, kde by 
část provozních nákladů 
neslo město Praha a slou-
žilo by obyvatelům Řep 
a také Prahy. Náklady na 
jeho výstavbu a provoz 
jsou značné.

2  Máte osobní zkušenosti s vedením domova pro seniory. Jaká 
rizika z provozu takového sociálního zařízení mohou vyplývat?
Měli bychom být připraveni na to, že v domě pro seniory nežijí jen čilí se-
nioři, ale také lidé, kteří potřebují celodenní pomoc. Důležité je, aby do-
mov žil s obcí, byl otevřený a poskytoval služby i jiným občanům, kteří žijí 
ve svých domácnostech. Je možné, že se ukáže, že je nezbytné, aby část 
zařízení byla se zvláštním režimem. To je zařízení pro seniory se stařeckou 
demencí, „alzheimerem“ apod. Potom je potřeba, aby i tato část sociální-
ho zařízení měla kontakt s veřejností. Uzavřená zařízení jsou vždy před-
mětem různých fám a podivných představ, proto je důležité, aby i takové 
zařízení bylo přístupné pro veřejnost.

3  Je podle vás vyplácení sociální podpory pomocí tzv. sKarty 
krokem vpřed?
Tzv. sKarty jsou podnikatelským produktem vysokých státních úředníků, kteří 
zneužili svého postavení a udělali si soukromý kšeft na úkor statisíců občanů. 
Pod heslem modernizace a úspory veřejných prostředků byl vytvořen systém, 
který má sbírat informace o občanech, nutit je k chování, které jim nevyhovuje 
a získané informace dále komerčně využít. Těch nevýhod je strašně moc, proto 
doporučuji web www.nrzp.cz, kde jsou soustředěna negativa sKarty. Určitě se 
nejedná o zlepšení komfortu pro příjemce sociál ní pomoci a uspoření veřej-
ných prostředků, jak o tom stále dokola hovoří bývalý ministr Jaromír Drábek.
Situace je nepřehledná a mění se každým dnem. Myslím, že se v celé té věci 
musí udělat pořádek. Samozřejmě musí existovat nějaký identifikátor, jako 
třeba máme kartičku zdravotní pojišťovny, ale naše osobní údaje nesmí bez 
našeho vědomí putovat do České spořitelny. Zatím je to nastaveno tak, že 
karty zpracovává Česká spořitelna. Pokud by se občan sám rozhodl, že by 
chtěl, aby sKarta fungovala zároveň jako platební karta, ať si to zařídí. Nyní 
třeba Česká spořitelna ví, jakou výši příspěvku na péči občan od státu dostá-
vá nebo jaký je příjem rodiny, a může tedy tyto informace využívat ke svým 
soukromým podnikatelským aktivitám. To považuji za nepřijatelné.

4  Co říkáte tomu, že by si řepští občané měli vyzvedávat sKartu 
v Praze 6?
Jsem z toho nešťastný, že se nám dosud nepodařilo změnit kontaktní mís-
to úřadu práce v Řepích na plnohodnotný úřad. Vše jde strašně pomalu. Na 
posledním jednání na Úřadu práce Praha jsme se zasekli na tom, že pokud 
by v Řepích měl být plnohodnotný úřad práce, tak je potřeba, aby tam byl 
ředitel, a to je prý problém. Víme již, že úřad práce v Řepích by měl mít asi 
jedenáct pracovníků a takový úřad už musí mít ředitele. Je to zvláštní, na 
čem se můžou zdržovat dobré věci. Doufejme, že i tento problém vyřešíme.

-red-

Foto: -akraj-

Radní MČ Praha 17 Bc. Václav Krása působí 
jako předseda Národní rady zdravotně 
postižených ČR.

Čtyři otázky pro: 
radního Bc. Václava Krásu

Co je NRZP ČR
Národní rada zdravotně postižených ČR je občanským sdružením s ce-
lostátní působností, které zastupuje zájmy osob se zdravotním posti-
žením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Je hlavním 
poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. 
Radní MČ Praha 17 Bc. Václav Krása je předsedou NRZP ČR. -red-

Pro snazší návrat do zaměstnání
Milé maminky, milí tatínkové, Městská část Praha 17 připravuje zapojení 
do Operačního programu Praha – Adaptabilita, ve kterém se chce věno-
vat části zaměřené na podporu vstupu občanů na trh práce, tj. například 
umožní maminkám a tatínkům na rodičovské dovolené snazší návrat do 
zaměstnání. 

Cílem je, aby v rámci projektu absolvovali uchazeči a uchazečky komunikační a motivační 
kurzy, např. vzdělávání v oblasti IT, jazykové přípravy, základní orientace v pracovně-práv-
ních vztazích. Projekt je určen pro uchazeče o zaměstnání – rodiče – kteří mají zájem uspět 
na trhu práce a měl by usnadnit účastníkům těchto kurzů návrat do zaměstnání. 
Více informací o projektu bude průběžně uveřejňováno na webových stránkách Městské části 
Praha 17 – www.repy.cz, kde je v současné chvíli uložen dotazník, prostřednictvím kterého 
bude proveden průzkum, o jaké druhy a formy školení (kurzů) by měli rodiče zájem. 
Dotazník je třeba odevzdat na uvedená sběrná místa nejpozději 7. 12. 2012. Sběrná mís-
ta: Centrum sociálně zdravotních služeb, Bendova 1121, Mateřské centrum Řepík, Ben-
dova 1121 a podatelna Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291.

Ing. Eva Vernerová,
kancelář starostky



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

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Foto: -akraj-

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

Nedostatky v úklidu naší 
městské části můžete hlásit

Horní staré Řepy, ulice U Boroviček: V listopadu tu byl budován nový 
chodník (na náklady Městské části Praha 17) a probíhala zde oprava 
vozovky. -red-

Foto: -akraj-

Místo pro piknik nechala vybudovat MČ Praha 17 v odpočinkovém areálu 
na Fialce. Bylo zde využito dlaždic, které zbyly z budování chodníku v ulici 
U Boroviček. -red-

Foto: Martin Marek

Díky za parkoviště!
Rád bych se s vámi podělil o své dojmy k novému parkovišti před 
MŠ Bendova. Jako rodič, který vozí pět dnů v týdnu své dítě do zmíněné 
školky, bych rád za toto poděkoval a myslím, že nejsem sám. Rozšíření uli-
ce navíc umožnilo zaparkovat autobus odvážející děti na výlety či plavání 
a přitom ponechat průjezd kolem školky. Nicméně bych měl jeden dotaz: 
Proč je na novém plotu oddělující parkoviště a školu stále výstraha, že je 
parkování dovoleno pouze na vlastní nebezpečí? Tomáš Sýkora

Jménem vedení radnice 
vám děkuji za uznání. Nová 
parkovitě v Řepích zřizuje 
Městská část Praha 17 na 
základě požadavků občanů 
Řep, bohužel ne ve všech 
potřebných lokalitách naší 
městské části jsou pro bu-
dování parkovišť vhodné 

podmínky. Na uvedeném parkovišti před MŠ Bendova byly cedulky, o nichž 
píšete, umístěny v době před kolaudací, která byla naplánována na cca 
polovinu prosince z důvodu dodržení zákonných lhůt.

Martin Marek, místostarosta

Foto: -akraj-

Další trafo jako nové. Pražská energetika pravděpodobně „trpí“ na 
Španielovu ulici – obnovila tu stěny další trafostanice (vedle ZUŠ Blatiny).

Velkoobjemové 
kontejnery v prosinci
Velkoobjemový kontejner (VOK) bude v prosinci přistaven v uvede-
ných dnech na následujících místech:
•  5. – 8. 12.: na křižovatce K Trninám x Laudova, a to v době od 14 

do 18 hodin. Po celou dobu bude přítomna obsluha, která bude 
koordinovat ukládání odpadu.

•  25. 12. v 8 hodin (odvoz 26. 12. 2012 ve 12 hodin): křižovatka 
ul. U Boroviček x Ke Kulturnímu domu + ul. Drahoňovského – par-
koviště + křižovatka ul. Hofbauerova x Žufanova (bývalý Penny 
market).

•  27. 12. v 8 hodin (odvoz 28. 12. 2012 ve 12 hodin): křižovatka 
ul. Laudova x K Trninám + ulice Šímova – u objektu Bílý Beránek + 
ulice Na Moklině (u restaurace U hasiče).

Do VOK můžete odložit pouze objemný odpad z domácností. V žád-
ném případě nelze do VOK odložit směsný komunální odpad; nebez-
pečné složky komunálního odpadu, jako jsou např. baterie, chemi-
kálie, zářivky atp.; bioodpad; elektroodpad (chladničky, televize, 
monitory apod.) a stavební suť.
VOK není určen pro odkládání odpadu podnikatelskými subjekty.

Ing. Vladimíra Šrámková,
odbor životního prostředí a dopravy
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Za kolik se 
prodávají byty
Dotaz: Zajímalo by mne, za kolik Městská část 
Praha 17 prodává obecní byty ve zrekonstruo-
vaných domech v Makovského ulici.

D. B.

Pokud se týká domu č. p. 1222 – 1227 v ulici Ma-
kovského, tam se ceny se pohybují v rozpětí od 
9 776 Kč do 9 944 Kč za metr čtvereční podlaho-
vé plochy. V případě domu Makovského čp. 1140 
– 1145 se ceny pohybují v rozpětí od 9 677 do 
9 851 Kč/m2.
Ceny jsou stanoveny včetně pozemku pod jed-
notlivými bytovými domy a jsou také ovlivněny 
náklady na provedené rekonstrukce a uskuteč-
něnými opravami.

Ing. Marie Vaicová,
zástupkyně starostky MČ Praha 17

Dotaz: Mohu se zeptat, z jakého důvodu se 
staví most pro chodce v blízkosti dráhy BMX 
přes „ďůlek“ (u ulice U Boroviček)? Nebylo by 
finančně méně náročné tuto nerovnost pouze 
zasypat? O. N.

V žádném případě nemůže být řeč o mostu. Láv-
ka se staví kvůli pohodlnějšímu a bezpečnější-
mu průchodu této části. Jistě víte, že v případě 
deštivého počasí je toto místo jedna velká louže. 
Je velice obtížné dostat se tudy například s ko-

čárkem. Lávka bude zcela jistě sloužit nejen pro 
pěší, ale i pro cyklisty.
Pokud by se měla prohlubeň na cestě zasypat, 
muselo by dojít k částečnému odvodnění, aby se 
místo nepodmáčelo. Malá lávka nám přišla jako 
vhodné řešení, navíc oživí vzhled této lokality. 
Nicméně připouštím, že varianta zasypání by by-
la pravděpodobně o něco levnější.

Martin Marek,
místostarosta

Foto: Martin Marek

Informace 
k prodejnám
Dotaz: Slyšela jsem, že se bude zavírat samo-
obsluha naproti Základní umělecké škole Bla-
tiny. Je to pravda?

Dotazem u vlastníka objektu, který jej provo-
zovateli samoobsluhy pronajímá, jsme zjistili, 
že prodejna by zde měla být v provozu i v bu-
doucnu.
Od ledna bude opět otevřen obchod na rohu ulice 
Hofbauerova a Žalanského, kde donedávna sídlil 
supermarket Penny. Pravděpodobně půjde o tak-
zvané výdejní místo internetového obchodu.

-red-

Novou lávku v horní části pláně na Fialce (vedle bikrosového areálu) oceníme zvláště v době deštivého 
počasí.

Uzávěrka pro příjem příspěvků:
vždy 10. dne předchozího měsíce 
(např. 10. ledna pro únorové vydání 
zpravodaje). Kontakt: 234 683 544, 
720 524 688, redakce@repy.mepnet.cz.

-red-

Pozvánka 
do kostelíku
Dne 24. prosince 2012 od 14 hodin se koná vá-
noční bohoslužba v kostelíku Nalezení sv. Kříže. 
Tento kostelík se nachází v těsném sousedství 
Řep, při železniční trati ze Smíchova do Hostivic, 
poblíž železničního viaduktu nad Jeremiášovou 
ulicí. Od stanice autobusů linek 214 a 225 Bílý 
Beránek je to pěšky asi tři minuty.
Všichni jsou srdečně vítáni!

Leo Salvet, správce

Nenechte se 
napálit!
Dotaz: Dostala jsem na podzim telefo-
nické pozvání na akci do jedné místní 
restaurace. Prý se tam bude grilovat a do-
stanu zadarmo velký dárkový koš. Nevíte, 
kdo to pořádá? Vědí o těchhle akcích na 
našem živnostenském odboru?

Jaroslava K.

O uvedené akci nevíme. Upozorňujeme 
však, že v médiích se již několikrát objevily 
informace o lidech, většinou seniorského 
věku, kteří na předváděcí akci pod slibem 
lákavého „dárku úplně zadarmo“ podepsa-
li smlouvu, na jejíž základě „dárek“ hodně 
dlouho spláceli.
Obrátili jsme se s dotazem na Živnostenský 
odbor Úřadu MČ Praha 17, zda mají infor-
mace o mimořádných prodejních akcích 
v Řepích. „O prodejních akcích v průběhu 
podzimu živnostenský odbor nemá povědo-
mí, a to proto, že se k nám nedostala žádná 
pozvánka (letáček) na tuto akci. V případě, 
že se o akci dozvíme, kontrolujeme, zda je 
podnikatel náš i kde a kdy se jeho prodejní 
akce konají. Jestliže by došlo k prodejní akci 
ve správním obvodu našeho živnostenského 
odboru, byla by na této akci provedena ve 
spolupráci s Českou obchodní inspekcí kon-
trola,“ uvedla Taňa Pilařová, vedoucí oddě-
lení kontroly Živnostenského odboru ÚMČ 
Praha 17 a dodala: „tímto se také na čtenáře 
Řepské sedmnáctky obracím s prosbou, aby 
v případě, že se dozvědí o konání prodejní 
akce v Praze 17-Řepy, Zličíně nebo Sobíně, 
informovali naše kontrolní oddělení, aby 
mohla být provedena kontrola.“ -red-

Nová lávka na Bílé Hoře
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Z pohledu 
řepského pejskaře
Téměř v každém čísle zpravodaje se dočítáme 
o nezodpovědných pejskařích, kteří po svých 
mazlíčcích neuklízejí apod. Ano, je to problém. 
Z mého pohledu se situace lepší, ale toto téma 
nechme stranou. Ráda bych poukázala na ne-
zodpovědnost občanů, kteří pravděpodobně 

pejsky nemají, protože by tak škodili zejména 
sami sobě.
Jedná se za prvé o házení odpadků do košů ur-
čených pro psí exkrementy. Je naprosto běžnou 
záležitostí, že koše jsou plné z důvodu, že do 
nich lidé házejí sáčky, obaly, kelímky, plastové 
láhve a někdy i dokonce celý pytlík se smetím 
(jako by na téměř každém rohu nebyly kontejne-
ry). Pak jsou zde občané „loajálnější“, ti zbytky 
do těchto košů sice neházejí, oni se totiž ani ne-
obtěžují nějaký koš najít!

Dostáváme se tedy k problému číslo dvě, kterým 
jsou povalující se odpadky přímo na trávě, pod 
stromy, keři apod. Je pravda, že se povětšinou 
jedná o zbytky rostlinného původu, jako jsou 
např. ohryzky nebo slupky od banánů, to prav-
děpodobně proto, že dotyčný má pocit, že „se to 
vstřebá“. Pravdou však je, že dotyčný je více líný 
než ekologický.
Lidé nechávají ptáčkům pod stromy a keři  tvrdé 
pečivo, což je sice ušlechtilé, ale na druhou 
stranu poněkud nedomyšlené – psi jsou v tomto 
směru rychlejší a dravější. Zároveň je to i velkým 
lákadlem pro krysy a potkany.
Psům jsou pravděpodobně určeny rozházené 
kosti (maso). Nejenom, že ne každý pes je na 
takovou stravu zvyklý, ale na jiných sídlištích 
se objevily případy, kdy byly takovéto zbytky 
otráveny. Pes je živá bytost a pro pejskaře té-
měř jako dítě. Kdo by byl rád, kdyby jeho dítě 
jedlo bonbony, které mu někdo nechá u prolej-
začek?
Ať už je příčina tohoto jednání jakákoli, znečiš-
ťuje to prostředí, je to nepřirozené a v nepo-
slední řadě se po pejskovi, který venku sní odho-
zené rajče, průjem uklízí těžko.

Veronika Jirků

Benefiční koncert 
byl úspěšný
V neděli 21. 10. se uskutečnil benefiční koncert 
Pražského filmového orchestru, jehož výtěžek 
poslouží na záchranu a obnovu kostela a pout-
ního místa Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře.
Benefiční koncert, který se konal v bazilice 
sv. Markéty v Břevnovském klášteře, proběhl 
velmi pěkně. Zazněla např. díla z filmů Hvěz-
né války, Schindlerův seznam, Petr Pan, Lord 
of Dance. Návštěvníci ocenili krásná sóla na 
housle v podání Michaely Štrausové, která 
koncertem provázela i jako moderátorka. 
Kostel, který pro tuto příležitost laskavě po-
skytli břevnovští benediktini, byl plný. Svou 
přítomností nás podpořila i paní starostka 
MČ Praha 17 Bc. Jitka Synková. Projekt obno-
vy poutního místa na Bílé Hoře byl předsta-
ven v pauze sr. Petrou Pavlíčkovou, benedik-
tinkou z kláštera na Bílé Hoře.
Výtěžek koncertu byl nečekaný – po ode-
čtení všech nákladů činila získaná částka 
71 100 Kč. Za podporu finanční i jakoukoli 
jinou všem – zvláště Pražskému filmovému 
orchestru – upřímně děkujeme!

Komunita Venio OSB

Pozn. redakce: Další informace o projektu na 
obnovu poutního místa na Bílé Hoře najdete 
na: www.benediktinky.cz.

Jsem pravidelným čtenářem zpravodaje od 
chvíle, kdy jsem se před třemi lety do Řep při-
stěhoval. I za tuto krátkou dobu pozoruji se 
skutečným potěšením, jak se podoba sídliště 
mění stále k lepšímu. Váš časopis o tom také, 
konečně právem, pyšně informuje. Ne vždy se 
však vše povede.
V úzké uličce mezi MŠ Bendova a oblíbeným 
hřištěm u Mateřského centra Řepík před 
časem museli chodci po každém zapršení 
poskakovat mezi kalužemi. Když byl povrch 
nerovného chodníku nedávno kompletně 
nově položen, měl jsem z toho přirozeně ra-
dost. Radost však brzy vystřídalo velké zkla-
mání. Suchých ostrůvků dnes najde chodec 

„skokan“ ještě méně a po vydatnějším dešti je 
již zcela bez šance. Chodník se totiž po dešti 
promění v jednu velkou louži.
Má tato nepříjemná skutečnost nějaké řešení? 
Nebo se snad jedná o první nesmělý pokus vy-
budovat v Řepích tolik diskutovaný bazén?

Mgr. Zdeněk Hyan

Děkujeme Mgr. Hyanovi za podnětný e-mail 
i fotografii! Kontaktovali jsme Technickou 
správu komunikací hl. m. Prahy, jejíž tiskový 
mluvčí Bc. Tomáš Mrázek reagoval následov-
ně: „Chodník byl pouze opraven ve stávají-
cí niveletě tak, aby tam nebyly nerovnosti. 
Nebylo řešeno odvodnění chodníku, které je 
vzhledem k niveletě okolních pozemků velmi 
složité a bude řešeno s vlastníkem přilehlé-
ho pozemku – zeleně, např. možností vsaku. 
Přesný termín opravy bohužel neznáme, bude 
záležet na jednání s majitelem pozemku.“
Jak jsme zjistili, v době uzávěrky tohoto 
zpravodaje firma TSK hl. m. Prahy už majite-
le okolního pozemku, kterým je MČ Praha 17, 
kontaktovala.

-red-

V podzimní dny převládá mlha, smog a déšť. Ale 
ten dnešní den, kdy dopoledne vykouklo slunce 
a pozlatilo svými paprsky stromy i spadané listí 
a rozehrálo je všemi barvami, byl jako malova-
ný. Nešlo odolat pokušení – přerušila jsem práci 
a vykoukla ven z okna na tu krásu.
Každý den, i ten dnešní, procházejí kolem na-
šeho domu a mojí minizahrádky dětičky z ma-
teřinky. Pěkně seřazené, vzadu paní učitelka, 
vpředu paní učitelka. Dnes se celý zástup těch 
nejmenších dětiček zastavil u zahrádky, kde 
v tuto dobu už pomalu nic nekvete. Paní učitel-
ka ukázala dětem zahrádku, vyprávěla jim, proč 
tam sedí pejsek (Maxipes Fík) a je tam napsáno: 
„Tady pejsku ne“. Zábavnou formou jim vyprávě-

la o kytičkách, které na zahrádce kvetou od jara 
do podzimu lidem pro radost, a proč tam pejsci 
nemají chodit. Děti poslouchaly, ptaly se a paní 
učitelka trpělivě odpovídala.
Věřte nebo ne, dlouho jsem neměla takovou 
radost, která hřeje na duši. Takovým paním 
učitelkám, jako byla ta dnešní, patří dík. Nejdou 
jen na povinnou procházku, ale snaží se dát dě-
tem i něco navíc – lásku k přírodě. Učí je vnímat 
věci a krásu kolem sebe. Proto jim patří dík.

-ADA -

P. S. Pod čarou a na vysvětlení pro ty, co nevědí: 
Slepičí polévka hřeje na duši i těle, léčí nemocné 
a je prospěšná 

Foto: Mgr. Zdeněk Hyan

Chodník, nebo bazén?

Poděkování paní učitelce 
aneb Slepičí polévka pro duši
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O plánu řepské radnice uspořádat na jaře příš-
tího roku III. konferenci na téma „Alternativní 
možnosti vytápění panelových domů aneb Jak 
ušetřit na topných nákladech“, jsem vás již 
infor mo val. Termín konference dosud určen ne-
ní, a tak prozatím reaguji na vaše další názory:

Názor: Draze budovaná rozvodná síť 
blokových kotelen ztratí výstavbou 
lokálních zdrojů smysl a veškeré investice 
do stávajícího systému rozvodu tepla tím 
budou znehodnoceny.
Vývoj trhu, příchod nových technologií i výrobků 
a následná změna poptávky zákazníků patří 
ke každodenní realitě všech podnikatelských 
subjektů. Současný distributor tepla se s tímto 
procesem musí vyrovnat stejně jako každý jiný 
podnikatel.
Například před třiceti lety byla jistě výhodná 
investice do výroby gramofonových desek, před 
20 lety firma Philips v ČR investovala nemalé 
prostředky do výroby vakuových televizních 
obrazovek. Dnes vinylové gramofonové desky 
nahradil Compact Disk a vakuové obrazovky 
vytlačily do zapomnění ploché LCD a plazmové 
displeje.
Pokud výroba tepla v centrálních zdrojích ne-
bude konkurenceschopná, bude dříve či později 
nahrazena jinými zdroji. Pokoušet se tento při-
rozený vývoj zvrátit umělými, vynucenými zá-
sahy by bylo jistě kontraproduktivní. Současné 
rozvody tepla jsou staré téměř třicet let. Za tu 
dobu se prvotní investice do nich jistě již vrátila 

a naopak ztráty způsobené nedostatečnou izo-
lací těchto rozvodů jsou jedním z důvodů, proč 
se vyplatí umístit zdroj tepla přímo do vytápě-
ného domu.

Názor: Lze očekávat, že hromadným 
odpojováním od centrálního zdroje se 
distribuce i výroba tepla začne pro stávající 
odběratele výrazně zdražovat. Z tohoto 
důvodu jsem proti výstavbě lokálních 
kotelen.
Nejsem přesvědčen, že by k něčemu takovému 
mělo zákonitě dojít. Jak jsem již uvedl výše, je 
přirozené, že jeden výrobek nahrazuje druhý, 
novější, účinnější a s lepšími parametry. Obdob-
ný proces se týká i způsobů vytápění. Případný 
řepský nesouhlas s tímto přirozeným procesem 
nemůže nic změnit na odstartovaném běhu věcí 
a musím znovu zopakovat, že samospráva nemá 
oprávnění a nástroje jak ovlivňovat spotřebitel-
ské preference svých občanů. Navíc nejde jenom 
o Řepy. Pražané žijící na levém břehu Vltavy (na 
pravém se topí levnějším, odpadním teplem 
z elektrárny Mělník) i městské části, které se zde 
rozkládají, hledají levnější a ekologičtější zdro-
je tepla a současné moderní technologie jim to 
umožňují. Například sousední Praha 13 v rámci 
programu oprav škol a školek odpojila od cen-
trálních zdrojů tepla v letech 2011 až 2012 na 
30 objektů a začala vytápět školy a školky lokál-
ními plynovými kotelnami doplněnými o obnovi-
telné zdroje. V roce 2013 mají v plánu přepojit 
5 dalších zbývajících objektů. Praha 13 tak od-

hadem snížila celkový dosavadní odběr tepla od 
centrálního dodavatele o cca 55 – 60 tisíc GJ.  
Tento pokles odběru tepla odpovídá odpoje-
ní cca 60 panelových domů velikosti Žufano- 
 va 1093 – 1095. Úspory nákladů na teplo jsou 
pro Prahu 13 významné. Například v ZŠ Brdič-
ko va č. p. 1878 utratili v roce 2010 za teplo 
2,7 mil. Kč a po provedených změnách jsou pro 
letošní rok rozpočtovány výdaje na teplo v této 
škole pouze ve výši 1,3 milionu Kč. Škola tak zá-
sluhou přijatým úsporným opatřením šetří více 
než 50 % dřívějších nákladů na vytápění.
Navážu-li na příklad uvedený u reakce na výše 
uvedený názor, tak vytlačování vakuových tele-
vizních obrazovek novými technologiemi nebylo 
provázeno zdražením vakuových obrazovek, ale 
naopak – jak klesal jejich prodej, tak významně 
zlevňovaly, aby alespoň na chvíli konkurova-
ly nízkou cenou novým, plochým obrazovkám 
s lepšími užitnými parametry. Nedokážu si 
představit, že by zodpovědný podnikový eko-
nom na odliv zákazníků reagoval rozhodnutím 
o zdražení produktu nad tržní cenu. Navíc, jak 
je známo, cenu z dlouhodobého hlediska určuje 
trh, nikoliv náklady výrobce. Ovšem teoreticky 
je krátkodobě možná i opačná varianta, neboť 
tržní chování současného dodavatele tepla mů-
že být deformováno jeho z části monopolním 
postavením a nezbytnými investičními náklady 
odběratelů tepla na uskutečnění změny ve způ-
sobu vytápění.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Jak snížit náklady na vytápění (2.)
Opět se vracíme k tématu alternativní možnosti vytápění domů. Odpovědi na své dotazy jste si mohli přečíst už v minulém 
vydání zpravodaje.

Startovací byty
Městská část Praha 17 disponuje dvaceti 
tzv. startovacími byty. Jde o malometrážní 
bytové jednotky s regulovaným nájemným, 
které jsou určeny na pomoc mladým manželům 
do 35 let nebo jednotlivcům pečujícím o dítě.
MČ Praha 17 tyto byty pronajímá maximálně 
na dobu pěti let. Podmínkou pro přidělení by-
tu je splnění určitých kritérií, například musí 
být žadatel po dobu tří let trvale přihlášen 
k pobytu v naší městské části a musí mít za-
loženo stavební spoření nebo jiný předpoklad 
pro zajištění svého bydlení v budoucnu, na-
příklad vlastnictví stavební parcely.
Podrobné informace najdete na www.repy.cz 
(Praktické informace – Bytová politika – Pra-
vidla pronájmu startovacích bytů).

-red-



Připadali jsme si 
důležitě
V neděli 11. 11. 2012 byla naše škola gen-
por. Františka Peřiny pozvána na oslavu Dne 
veteránů. Byli jsme tam jako jediná škola z re-
publiky. Jela s námi také paní ředitelka Mgr. Jar-
mila Pavlišová, paní zástupkyně Hana Tenglero-
vá a další tři učitelé.
Nejdřív jsme jeli na Pražský hrad, tam byla krát-
ká mše za zemřelé a padlé vojáky, poté jsme jeli 
na Vítkov, tam jsme slyšeli pár zajímavých pro-
slovů od nejvyšších státních představitelů. Dr-
želi jsme minutu ticha za zemřelé veterány. Bylo 
tam mnoho veteránů, kteří kdysi válčili za naši 
zemi a asi pět vojenských útvarů. Vojenská hud-
ba doprovázela celý program.
Na Vítkově předával ministr obrany ČR Alexandr 
Vondra ocenění za statečnost, po skončení slav-
nostního aktu zazněla česká hymna. Na závěr 
jsme byli pozváni na raut. Tam jsme se všichni 
pořádně najedli.
Nejlepší na tom všem bylo to, že když jsme jeli na 
Vítkov, tak celou cestu za námi a před námi byla 
vojenská policie, která pořád houkala a všichni 
jsme si připadali důležitě. Celé se nám to moc 
líbilo.

Ester Malá, 8. A, Veronika Nováková, 7. B,
ZŠ genpor. Fr. Peřiny

INFORMUJEME
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Foto: -akraj-

U příležitosti Dne válečných veteránů zástupci Městské části Praha 17 uctili památku padlých 
nejen u pomníku genpor. Fr. Peřiny před stejnojmennou základní školou. Zleva: Ing. Jan Nevole (člen 
Českého svazu bojovníků za svobodu), místostarostové Martin Marek, Ing. Marie Vaicová, starostka 
Bc. Jitka Synková, místostarosta Mgr. Bořek Černovský, a tajemník Úřadu MČ Praha 17 Ing. Lubomír 
Němejc. Více snímků z pietních aktů: www.repy.cz, fotogalerie.

V roce 1918, 11. 11. v 11 hodin dopoledne, byla 
v Compiegne na řece Marně po podepsání míro-
vé smlouvy poslední symbolickou dělovou salvou 
oficiál ně ukončena 1. světová válka. Hrůzy této 
války, při níž zahynulo přes 18 milionů lidí, zů-
staly tak hluboce vryty ve vědomí všech účast-
níků, že poté, co válka skončila, Francie v roce 
1919 iniciovala oslavu tohoto dne jako Den pad-
lých nebo Den příměří.
V centru Londýna, u náhrobku mrtvého, pokládá 
v tento den již bez mála sto let vládnoucí britský 
panovník věnec papírových vlčích máků a přes-
ně v 11 hodin se ve Velké Británii na dvě minuty 
zastaví čas.
Jako vzpomínku si lidé v tento den dávají do klo-

py papírový květ vlčího máku. Kde se vzal tento 
symbol? Říká se, že nikde se vlčím mákům nedaří 
právě tolik jako ve válkou zpřevrácené a zde-
vastované zemi. A právě tato pole vlčích máků 
zobrazil v roce 1915 ve své básni kanadský lékař 
a básník John McCrae, který sloužil na západní 
frontě blízko belgického města Pres. Když po 
výbuchu granátu zahynul jeho blízký přítel, po-
ručík Alexis Helmer, McCrae zármutek nad jeho 
smrtí promítl do krátké básně, kterou však za-
hodil. Jeho velící důstojník ji našel a odeslal do 
Anglie, kde byla ještě téhož roku otištěna v ča-
sopise Punch.
Ačkoliv si Česká republika Den válečných veterá-
nů připomíná již 11 let, v českém prostředí ne-

ní ve všeobecném povědomí příliš znám. Avšak 
tímto dnem si nepřipomínáme jen naše padlé 
ze světových válek, jak uvedl ve svém projevu 
ke Dni válečných veteránů ministr obrany Ale-
xandr Vondra, ale také veterány, kteří sebrali 
sílu k boji proti totalitě, nebo naše novodobé 
veterány z Iráku, Kosova nebo třeba Afganista-
nu, ale především myslíme na ty, kteří nás a naši 
vlast i v současnosti reprezentují na vzdálených 
bojištích a kvůli zachování principů demokracie 
a svobody nasazují své životy třeba právě teď.
Děti ze školy genpor. Fr. Peřiny se jako každoroč-
ně zúčastnily pietního aktu na Vítkově a také ce-
lá naše škola zčervenala záplavou vlčích máků, 
jejichž prostřednictvím jsme zavzpomínali nejen 
na našeho pana generála Františka Peřinu.

Lucie Fulínová,
učitelka ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Ve čtvrtek 8. listopadu se uskutečnil ve Sme-
tanově síni pražského Obecního domu slav-
nostní koncert Ústřední hudby Armády České 
republiky a jejích hostů u příležitosti Dne 
válečných veteránů. Koncertu se zúčastnili 
vrcholní činitelé resortu v čele s ministrem 
obrany Alexandrem Vondrou a náčelníkem 
Generálního štábu AČR generálporučíkem 
Petrem Pavlem i představitelé politické repre-
zentace a státní správy.
Do repertoáru Ústřední hudby Armády ČR, 
dirigované podplukovníkem Jaroslavem Ší-
pem, bylo zařazeno sedmnáct skladeb. Na 
úvod zazněl vojenský pochod od Víta Nejed-
lého „Vítězství bude naše“ a poté s doprovo-
dem Ústřední hudby AČR vystoupili sólisté 

– zpěváci Lucie Silkenová, Radka Fišarová, 
Aleš Briscein, Jurij Kruglov a houslista Pavel 
Šporcl. Dalším velkým zážitkem bylo sólo na 
pikolu v podání nadporučíka Jana Novotného 
a zpěv Kühnova pěveckého sboru a sboru Can-
ti di Praga.
Naší škole se dostalo velikého vyznamenání, 
neboť 18 pedagogů bylo na tento koncert po-
zváno. Ministerstvo obrany ČR tím vyjádřilo 
našim pedagogům poděkování za výbornou 
spolupráci a za prosazování tradic a odkazu 
pana generála Františka Peřiny i ostatních 
veteránů do povědomí našich žáků.

Mgr. Jarmila Pavlišová,
ředitelka ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Pozvání na koncert jako poděkování

Děkujeme 
za vaše názory!
Vážení čtenáři, děkujeme vám za vaše názory, 
podněty a tipy. Děkujeme vám, že připravujete 
Řepskou sedmnáctku s námi!
Kontakt na redakci: 234 683 544, 720 524 688, 
redakce@repy.mepnet.cz.

-red-

Den válečných veteránů
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V podvečer 11. listopadu Žalanskou ulici zaplnil dav, jaký tu nepamatují. 
Možná proto, že tentokrát připadlo datum tradičního Průvodu sv. Martina 
na neděli.
Lampionovému průvodu předcházelo setkání v kostele sv. Rodiny, kde 
farář R. D. Daniel Peter Janáček připomněl odkaz sv. Martina – nezištně 
se podělit s potřebnými – hlavně dětem. Sv. Martin na koni se svým do-
provodem dorazil před Domov sv. Karla Boromejského včas, start průvo-
du se však mírně pozdržel, což bylo způsobeno opožděným průjezdem 
autobusů MHD (koordinace pohybu průvodu ulicí na ulici Žalanského 
není nic jednoduchého – MČ Praha 17 na ní spolupracuje s městskými 
strážníky, Policií ČR, místními dobrovolnými hasiči a Dopravním podni-
kem hl. m. Prahy). U kostela sv. Martina byla opět přichystána zajíma-
vá podívaná – živý orloj. Jeho hlavní organizátor Mgr. David Žofák se 
letos rozhodl představit kromě sv. Martina příběhy současníků, žijících 
například v Bosně, kteří přes svůj nelehký životní úděl dokážou pomáhat 
lidem v nouzi. Na ploše před řep skou radnicí si účastníci průvodu po-
chutnali na pečivu, teplém čaji a užili si velkolepý ohňostroj, který byl 
letos poprvé podmalován hudbou.
Díky za milý zážitek patří Městské části Praha 17, Farnosti sv. Marti-
na, občanskému sdružení Naše Řepy, Pekárně Erika, panu Jaroslavu 
Hájkovi, Policii ČR i městské policii, Restauraci Sokol a také řepským 
dobrovolným hasičům!

-akraj-

Poučili jsme se?
Ve středu 31. října se na řepské radnici uskutečnilo setkání bratrů 
a sester Českého svazu bojovníků za svobodu.
V zasedací síni se scházejí jednou za půl roku, tentokrát jich dora-
zilo osm z dvaceti. Přivítali mezi sebou Bc. Jitku Synkovou, starost-
ku MČ Praha 17, jíž poděkovali za možnost scházet se na radnici 
a připomněli si letošní jubilea svých druhů. Ing. Jan Nevole zmínil 
hlavní úkol tohoto občanského sdružení – seznamovat veřejnost, 
hlavně děti a mládež, pravdivě s historií boje za národní osvobození, 
organizovat setkání pamětníků s mládeží, účastnit se vzpomínkových 
akcí a pomáhat řešit tíživou sociální či zdravotní situaci svých 
členů. Starostka přítomné potěšila informací o záměru MČ Praha 17 
vybudovat v Řepích sociální zařízení pro seniory.
Věk mnohých členů sdružení přesahuje osmdesátku i devadesátku. 
Šancí dozvědět se nezkreslené informace od pamětníků, přímých 
účastníků 2. světové války, tedy stále ubývá. O generaci mladším 
členem je Mgr. František Kubák. Proč se rozhodl vstoupit do Českého 
svazu bojovníků za svobodu? „Můj děda pomáhal převádět lidi za 
hranice, skončil v Terezíně, kde ho popravili, otce i matku mi zavřeli. 
Jsem podplukovník v záloze a válečný veterán. Spolupracoval jsem 
například na smlouvě Otevřené nebe a podobných dalších, které smě-
řovaly k míru a proti zbrojení. Nelíbí se mi současné události, napří-
klad v Sýrii, připomíná mi to situaci před 2. světovou válkou. Naše 
minulost by nás měla varovat. Zdá se mi, že jsme se z ní nepoučili!“

-akraj-

Foto: -akraj-

Setkání členů Českého svazu bojovníků za svobodu na řepské radnici. 
Stojící zleva: gen. Ing. Pavel Figuš, Ing. Jan Nevole, starostka městské 
části Bc. Jitka Synková, Alžběta Telváková, Mgr. Jarmila Kubáková, 
Mgr. František Kubák, sedící zleva: Božena Dejlová, Stanislav Karlas 
a Věra Šimková.

Svatý Martin  
přijel opět 11. listopadu

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-



Pozvání ZUŠ Blatiny

 6. 12. Taneční vystoupení. 
Upozornění: Toto vystoupení se koná 
v KD Mlejn, Kovářova 1615/4 v Praze 
5-Stodůlkách!
11. 12. Vánoční koncert žáků ZUŠ. 
V 18 hodin, koncertní sál ZUŠ Blatiny.
18. 12. Koncert žáků MgA. Hany 
Nicodové. V 18 hodin, koncertní sál ZUŠ.
19. 12. Koncert žáků MgA. Evy 
Kováříkové. V 18 hodin, koncertní sál ZUŠ.
20. 12. Koncert žáků Mgr. Dagmar 
Hubičkové. V 18 hodin, koncertní sál ZUŠ.

CO SE CHYSTÁ
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Vánoční bohoslužby
Kostel sv. Rodiny
24. prosince: V 16 hodin Mše z vánoční vigilie s dětmi a rytmickými 
zpěvy, ve 24 hodin Slavnost narození Páně (Půlnoční mše).
25. prosince: V 9 hodin Slavnost narození Páně (Mše sv. „Ve dne“).
Další vánoční bohoslužby: www.farnostrepy.estranky.cz.

Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře
24. 12. v 16 hodin, 25. 12. a 26. 12. v 11 hodin, 30. 12., 
1. 1. a 6. 1. 2013 v 11 hodin.
Betlém v ambitech poutního místa bude přístupný veřejnosti:
25. 12., 26. 12., 30. 12. 2012, 1. 1. a 6. 1. 2013 v době od 10 do 12.30 
a od 15 do 17 hodin. -red-

O vánočních svátcích a začátkem ledna 2013 bude vystaven betlém 
v ambitech klášterního komplexu na Bílé Hoře při ulici Karlovarská.

Foto: -akraj-

Knihovna
oznamuje

V době vánočních svátků a také od 27. prosince 2012 do 1. led-
na 2013 bude řepská knihovna v Jiránkově ulici uzavřena!

Přijďte si pohrát 
do MC Řepík
Milé maminky, dovolujeme si vás pozvat do Mateřského 
centra Řepík, které se nachází v Bendově ulici 1121/5 v budově Centra so-
ciálně zdravotních služeb.

  Na základě velkého zájmu maminek jsme opět otevřeli kurzy pro naše 
nejmenší do 1 roku, a to v pondělí a úterý.

  Každou středu od 16 hodin máme výtvarné tvoření pro děti od 3 do 7 let, 
kde si mohou vyzkoušet malování na trička, výrobu dekoračních předmě-
tů, lepení a další techniky. Rozpis jednotlivých činností je uveden v ma-
teřském centru. Na tyto hodiny je nutné se předem objednat.

  Připravili jsme burzu dětského oblečení, která se uskuteční 10. pro - 
since 2012. Srdečně vás zveme.

  Jóga pro děti – ve čtvrteční školičce pro děti se snažíme zavádět prvky 
jógy. Je to ideální způsob, jak trávit čas s dětmi, zůstat ve formě a získat 
společné zážitky. Během čtvrtečních lekcí si zacvičí rodiče i děti. Cvičení 
je ideální pro děti od 18 měsíců do 3 let, zlepšuje vzájemnou komunika-
ci mezi rodiči a dětmi. Doporučujeme pohodlný oděv a lehkou snídani. 
Přijďte včas!

Na měsíc leden připravujeme například kurz „Hurá na nočník“, kurz první 
pomoci u miminek a dětí do tří let a divadélko pro děti.
Bližší informace a program najdete na našich webových stránkách  
www.mc-repik.webnode.cz.

Michaela Konopasková,
Mateřské centrum Řepík

vyjde TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD 

 

 

ŽIVÝ BETLÉMa

PRŮVOD  TŘÍ  KRÁLŮ
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Kulturní středisko Průhon
Pro děti (vždy v sobotu od 16 hodin, vstupné 40 Kč)
 1. 12.  Líná strašidla: Veselá pohádka o pokladu ve mlýně, který je 

ukryt, co by kamenem dohodil. Na motivy divadelní hry Vladimí-
ra Čorta Pohádka o líných strašidlech a lidové báchorky Poklad 
ve mlejně zpracoval Ivo Šorman. Divadélko na koleně.

 8. 12.  Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla: Veselá po-
hádka s písničkami na motivy pohádky Josefa Lady. Divadélko 
Andromeda.

15. 12.  Čáry, máry, Vánoce: Pohádkové Vánoce se zpěvačkou Zdenkou 
Lorencovou a jejími písničkami pro děti. Kdo zazpívá koledu, 
dostane dárek.

Pro dospělé
 5. 12.  Voskovec a Werich – Dialogy přes železnou oponu: Setkání 

s novou knihou. Známý publicista a spisovatel František Cin-
ger spolu s Karlem Kolišem svoji knihu věnovali setkávání Jana 
Wericha s Jiřím Voskovcem v období od roku 1948 (kdy se cesty 
obou „strážníků“ rozešly) do roku 1974. Měl by se objevit také 
jeden vzácný host a uslyšíme i nějakou málo známou ukázku ze 
zvukového záznamu. Vstupné 60 Kč. V 18.44 hodin.

12. 12.  Chudinkové: Poslední setkání v tomto roce s originální 
trampskou kapelou. Vstupné 70 Kč. V 19.30 hodin.

14. 12.  Předvánoční taneční kavárna se Sparťankou pro všechny mladé 
duchem. Vstupné 30 Kč. V 16 hodin.

19. 12.  Vánoční pohlednici kreslím: Sváteční večer při svíčkách s bás-
níkem, textařem, scenáristou a redaktorem ČRo Františkem No-
votným. Přijdou i další koledníci: Dětský soubor Musica e Danza 
a Blahoslav Lukavec (už více než třicet let připravuje výstavy 
betlémů v prostorách Betlémské kaple). Vezměte si s sebou zvo-
nečky. Vstupné 70 Kč. V 18.30 hodin.

31. 12.  Hlavně nesmí býti smutno! Rodinný Silvestr, poslední na Prů-
honu. Občerstvení si vezměte z domova, něco k pití se najde 
i v našem domácím bufetu. Tombola „Co dům dal“ (přineste!). 
Oblečení veselé až rozverné, jak se sluší na vítání nového ro-
ku, ale klidně přijďte i v županu nebo papučích. Diskotéka na 
přání – z našich zásob, ale vezměte i svoje CD. Vstupné 113 Kč. 
V 19.30 hodin.

Výstava
 3. – 31. 12. Za kouzlem Vánoc: Drobné dárky, bižuterie, keramika, kníž-

ky, ozdoby, šperky atd. Výstava je otevřena každý všední den od 
10 do 20 hodin, v sobotu v době programu.

Akce v sokolovně
 2. 12.  Mikulášské radovánky s nadílkou (pro děti). Odpoledne plné 

zábavy a dobré nálady v režii Společnosti pro obnovu řepských 
tradic. V 15 hodin. Vstup volný.

 5. 12.  Taneční zábava: K tanci a k poslechu zahraje skupina Ametyst 
– songy 70. let až po současnost. Vstupné 70 Kč. Ve 20 hodin. 
Vstupenky na místě.

31. 12.  Silvestr ve stylu Black and White. Připravuje Společnost pro 
obnovu řepských tradic. K tanci i k poslechu zahraje kapela Re-
gion. Vstupné 450 Kč (včetně menu). Od 19 hodin. Objednávky 
vstupenek na tel. 235 300 209.

Sokolovna Řepy, ul. Na Chobotě 125 – přibližně 300 m od konečné 
tramvají.

KS Průhon, Socháňova 1220, Praha 17-Řepy.
Tel. 235 313 289/91, www.pruhon.cz, e-mail: ks-pruhon@volny.cz. 
Spojení: Tram. 9 a 10, bus 180 zastávka Blatiny.

Domov sv. Karla Boromejského
 2. 12.  1. adventní koncert: Komorní smíšený sbor Gaudium Canto-

rum pod vedením Štěpánky Heřmánkové. M. Laštovka – trubka, 
R. Lukášová – klavír. Na programu světová barokní, klasická 
a adventní hudba. Kostel sv. Rodiny, od 17 hodin. Vstupné dob-
rovolné.

 7. 12.  České pastorale: Hornický pěvecký sbor Kladno pod vedením 
prof. R. Makaria, slovem provází převor Břevnovského kláštera 
P. Siostrzonek. Pod záštitou Nadačního fondu Maltézského kří-
že. Kostel sv. Rodiny, od 19 hodin. Vstupné dobrovolné.

 9. 12.  2. adventní koncert: Známá sopranistka Pavlína Senič. Kostel 
sv. Rodiny, od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

14. 12.  Vánoční koncert žáků paní učitelky Zuzany Hrbkové (flétna 
a klavír). Refektář, od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

16. 12.  3. adventní koncert: Břevnovský chrámový sbor pod vedením di-
rigenta Státní opery Praha Adolfa Melichara. Pod záštitou MČ Pra-
ha 17. Kostel sv. Rodiny, od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

19. 12.  Vánoční odpoledne: Sopranistka Daniela Radosa a její přátelé. 
Na programu např. J. S. Bach, W. A. Mozart. Refektář, od 15.30 ho-
din. Vstupné dobrovolné.

23. 12.  4. adventní koncert: Dětský sbor Radost Praha pod vedením 
prof. V. Součka. Kostel sv. Rodiny, od 17 hodin. Vstupné dob-
rovolné. Výtěžek série adventních koncertů zdvojnásobí Nadace 
Divoké husy.

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

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

Kulturáček na Bílé Hoře
 5. 12.  Mikulášská: Velká Mikulášská pro děti s nadílkou a zábavným 

programem – od 15 hodin. Mikulášská pro dospělé od 18 hodin. 
Vstupné: děti 45 Kč, dospělí 90 Kč.

14. 12.  The Faces Up: Koncert kapely Daniela Vejvody. Večer k tanci 
i poslechu. Od 18.30 hodin, vstupné 80 Kč.

15. 12.  Předvánoční dílnička: Přijďte se vánočně naladit a vyrobit si 
s dětmi vánoční ozdoby, svíčky. Vstupné: 45 Kč. Od 15 hodin.

31. 12.  Silvestr s Jirkou Zonygou: Přijďte oslavit příchod nového ro-
ku! Chlebíčky, studené mísy, guláš a přípitek v ceně vstupného 
(500 Kč). Od 19 hodin. Rezervace nutná: info@mysamas.cz.

Změna programu vyhrazena.

Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17-Řepy (vedle bikrosového areálu), 
www.kulturacek.cz. -red-
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Setkání řepských jubilantů
Další slavnostní setkání jubilantů, které pořádá pro řepské seniory Úřad 
MČ Praha 17, proběhlo v Základní umělecké škole Blatiny 18. října.
Oslava byla zahájena koncertem. Zaplněným sálem zněly melodie Frede-
rica Chopina i Jaroslava Ježka – své umění oslavencům předvedly žačky 
školy klavíristky Marie Dzhanezashvili a Olesya Goldina, flétnistka Justýna 
Frommová a zpěvačky komorního sboru Junior pod vedením energií sršící 
MgA. Evy Kováříkové. Následovalo blahopřání starostky Bc. Jitky Synkové 
i pracovnic řepské matriky, nechyběly dárky a pohoštění.
Mezi účastníky setkání byli tentokrát jak opravdoví pamětníci, kteří svůj 
narozeninový dort ochutnali dost možná více než devadesátkrát, tak třeba 
mladice a mladíci teprve pětasedmdesátiletí 
Narozeniny společně oslavili: Milada Dudychová, Miloslava Hoffmano-
vá, Emil Cimbura, Emilie Nováková, Jan Doležal, Marie Kubecová, Růžena 
Lipanová, Anna Zrzavecká, Miroslav Sejkora, Josef Karásek, Naděžda Ma-
rešová, Eduard Stehlík, Milena Petráková, Miroslav Kubiš, Miloslav Pilný, 
Milan Freiberg, Zdenka Hájková, Pavel Petrovický, Miroslav Koutský, Věra 
Bíbová a Jana Benešová. Všem našim jubilantům přejeme do dalších let 
pevné zdraví a pohodu! -red-

Programy pro seniory 
v MČ Praha 17
Klub seniorů Průhon
Každou středu, vždy od 9 do 11 hodin, Kulturní středisko Prů-
hon, Socháňova 1220, Praha 17. Vstup volný. Klub vede paní Jana 
Tvrdková.
Program v prosinci: 5. 12. Zazpívat přijdou děti ze ZŠ genpor. Fr. Pe-
řiny pod vedením paní učitelky Kalinové, 12. 12. Finanční pora-
denství (přednáška) – Mgr. Kalvoda, PhDr. Kadlec, 19. 12. Vánoční 
posezení s hudbou.

Klub aktivního stáří (KLAS)
Každé v pondělí, vždy od 15 do 17 hodin, Kulturáček na Bílé Hoře, 
Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17. Vstup volný. Klub vede paní Libuše 
Pražáková.
Program v prosinci: 3. 12. Posezení s hudbou, 10. 12. Vánoční tom-
bola, 17. 12. Vánoční posezení.

Klub Gemini
Každé pondělí, vždy od 15.30 do 17.30 hodin, nízkoprahové zaří-
zení Klub 17, Socháňova 1221, Praha 17. Vstup volný. Klub vede paní 
Majka Hallerová. 
Program v prosinci: 3. 12. + 10. 12. Vánoční dílna, 17. 12. Vánoční 
posezení.

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

NEJEN PRO SENIORY

Foto: -akraj-
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Můžete vysvětlit, jak vzniká hurikán?
Hurikány vznikají tam, kde je moře nejteplejší. 
Hurikán je vlastně čtvrtým vývojovým stadiem 
tropické tlakové níže. O hurikánu mluvíme ve 
chvíli, kdy rychlost větru, která ho doprovází, 
překročí hodnotu 118 km/h. Tropické cyklóny 
vznikají většinou mezi 5. a 20. stupněm severní 
nebo jižní zeměpisné šířky. V období jejich sezo-
ny jsou tak v největším ohrožení kromě Spoje-
ných států amerických třeba i ostrovy v oblasti 
Malých a Velkých Antil nebo státy Střední Ame-
riky.
Pro vznik hurikánu je nejdů-
ležitější teplota mořské vody. 
Hurikán získává energii z tep-
lého a vlhkého vzduchu, který 
stoupá z moře. Zpravidla nej-
větší ničivou sílu má ve chvíli, 
kdy se přesouvá z moře na pev-
ninu. Nad pevninou, kde už ho 
nemá co živit, rychle slábne. 
Sandy byla osmnáctá pojme-
novaná tropická bouře a desátý 
hurikán atlantické hurikánové 
sezony roku 2012. Svým prů-
měrem 1 500 kilometrů se stala 
největším zaznamenaným at-
lantickým hurikánem v histo-
rii. Sandy zasáhla 24 států od 
Floridy až po západní Virginii, 
doprovázel ji vítr o rychlosti 
kolem 175 km v hodině.

Podobné extrémní jevy se 
vyskytují častěji než dřív. 
Čím to podle vás je?
Současné počasí je daleko 
dynamičtější a má i výrazněj-
ší projevy než v předchozích letech. Někdo to 
připisuje změnám klimatu, někdo říká, že jde 
o běžný vývoj a některé periody se v průběhu let 
prostě opakují. Zrovna teď přichází perioda, kdy 
by měly být výraznější zimy, to znamená možná 
i bílé Vánoce a naproti tomu léta s častěji se vy-
skytujícími tropickými teplotami. Dokonce pozo-
rujeme, že se zkracují přechodová roční období 
jaro a podzim. Po létu přijde nevýrazný a krátký 
podzim a následuje rychlý nástup zimního poča-
sí. První sníh tak napadne už v říjnu, jako se to 
stalo například letos.
Letošní rok se taky teploty v únoru na šumav-
ských pláních dostaly až k -40stupňům, čekali 
jsme, jestli náhodou nepadne teplotní rekord 
–42,2 °C, který zatím drží Litvínovice u Českých 
Budějovic. Zimní rekord odolal, ale v létě bylo 
naměřeno absolutní maximum v Dobřichovicích. 

Tady 20. srpna vystoupila teplota na 40,4 °C. 
V rámci Česka tak máme roční amplitudu teploty 
neuvěřitelných 80 °C.

Můžeme se těšit na bílé Vánoce?
Tak to vám opravdu neřeknu. To by nebyla seri-
ózní informace, ale loterie. Dva měsíce dopředu 
počasí nepředpovíte. Hodně se mluví o takzva-
né vánoční oblevě, ale to je tak trochu mýtus. 
Nicméně často v období Vánoc přijde teplejší 
vzduch. Sníh, který napadne ještě před svátky 

nebo mezi svátky, mnohdy roztaje. V posledních 
letech máme bílé Vánoce většinou jenom na ho-
rách.

Zprávy o počasí nám prostřednictvím České 
televize přinášíte už řadu let. Jak dlouho 
vlastně?
S kolegyní Táňou Míkovou a panem doktorem 
Zákopčaníkem jsme nastoupili do České televize 
v lednu 1994.
Všichni jsme původně působili v Českém hydro-
meteorologickém ústavu. Já jsem pracoval na 
observatoři Praha-Libuš, v oddělení radarové 
a družicové meteorologie. Jednoho dne jsem 
dostal nabídku, jestli si nechci zkusit připravit 
relaci o počasí v České televizi. Řekl jsem: „Tak 
jo!“ Zkusil jsem si to a už mi to zůstalo. Meteoro-
logie mne hodně baví!

Už od roku 1992 jsme vlastně připravovali přímo 
z observatoře v Praze na Libuši pro program OK3 
oblíbenou relaci s názvem „Každá sudá“. Aktuál-

ní předpověď jsme tam vysí-
lali každé dvě hodiny, to byly 
vlastně naše začátky. Až potom 
přišla nabídka z České televize, 
abychom působili přímo tam. 
Myslel jsem si tehdy, že to bude 
tak na dva, na tři roky. A už to 
bude skoro dvacet let.
Byl to pro mne zlomový mo-
ment. Do té doby jsme si při-
pravovali všechno sami – přišel 
jsem do práce, nastavil jsem si 
světla, kameru, obsloužil jsem 
si střihačský pult. V České tele-
vizi byl na každou tuhle profesi 
člověk – režisér, kameraman, 
osvětlovač, střihač, a já byl 
najednou „jenom“ redaktor 
a moderátor.

Jak připravujete předpověď 
počasí?
Máme v redakci pevnou linku 
z Českého hydrometeorolo-
gického ústavu a víceméně 
kontinuálně nám 24 hodin 
denně přicházejí informace 

o počasí z celého světa. Velkým pomocníkem 
je pro nás samozřejmě internet. V současnosti 
tu není nikdo, kdo by měl tak rozvinutou po-
zorovací síť, jako má ČHMÚ. V každém našem 
větším městě je meteorologická stanice, je 
tu také spousta automatických stanic, které 
jsou schopny samy určovat pokrytí oblohy ob-
lačností, kolik naprší, jaká je aktuální teplota 
a podobně. Každou hodinu máme k dispozici 
přesné informace o aktuálním počasí z celé 
České republiky i z jejího okolí. V kombina-
ci s výstupem z numerického předpovědního 
modelu jsme schopni připravit velmi přesnou 
předpověď pro nejbližší hodiny. Takové před-
povědi mají obrovskou cenu při povodňových 
situacích nebo při výskytu extrémních jevů, 
jako jsou třeba silné bouřky, přívalové srážky 
nebo silný vítr.

Foto: Tomáš Pěkný

Meteorologie mne baví!
Rozhovor s meteorologem Pavlem Karasem jsme shodou okolností vedli 30. října 
ráno, kdy východní břehy USA začal ohrožovat hurikán Sandy.

Pavel Karas (47 let)
•  Pracuje jako moderátor a dramaturg 

v České televizi.
•  Pro ČT připravuje pravidelný nedělní po-

řad Turbulence.
•  Spolupracuje na pořadu Počasí v Evropě.
•  Je spoluautorem knihy o meteorologii 

Skoro jasno.
•  Je ženatý, má syna (5).
•  Zájmy: Meteorologie, počítače, sport, 

ale hlavně Lukášek 
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Hodně nám dnes pomáhají radary a družice. 
V současné době máme dvě družice. Geosta-
cionární je zakotvena ve výšce 36 000 km nad 
Guinejským zálivem a snímkuje zemský povrch 
každých 30 minut. Pak máme družici s polární 
drahou letu, která šroubovitě obíhá kolem naší 
planety. Ta má lepší rozlišovací schopnost, pro-
tože letí blíže zemskému povrchu, ve výšce asi 
800 km. Její nevýhodou je, že přes střední Evropu 
letí jen třikrát za den. Na meteorologické radary 
já nedám dopustit. Máme dva a díky nim vidíme 
každých deset minut, kde a jak moc u nás prší.

Lze předpovídat počasí i bez počítače?
Dneska si práci bez počítače neumím představit, 
ale naši předci vypozorovali určité zákonitosti, 
a to jak na obloze, tak v chování zvířat. Napří-
klad když od západu přichází vysoká průsvitná 
oblačnost, jíž se říká řasa – je tvořena ledový-
mi krystalky, je to předzvěst, že se něco chystá 
a s velkou pravděpodobností se do 12 až 24 ho-
din nebe zatáhne a začne pršet. Rosa zase bývá 
spojována s hezkým počasím. Když vlaštovky 
létají těsně nad zemí, je to znamení, že se blí-
ží změna. Souvisí to se změnou atmosférického 
tlaku, brouci se snaží ukrýt, a tak mají vlaštovky 
největší pastvu u země.
Známkou pěkného počasí jsou třeba mraky zvané 
kumuly – to jsou takové bílé bochánky s rovnou 
základnou, které jsou nakadeřené, ale nerostou 
do výšky. Ve chvíli, kdy mrak začne bublat do 
větší výšky a začne tmavnout, tak se začíná pře-
tvářet do kumulonimbu – a to už je mrak bouř-
kový. Z takové oblačnosti mohou přijít přílivové 
srážky, kroupy, silnější vítr.
S bouřkovou oblačností jsou spojena i torná-
da – větrné víry, které doprovází silný vítr, 
jenž má obrovské ničivé účinky. V posledních 
letech, možná právě se změnou klimatu a zvý-
šenou dynamičností počasí, častěji přicházejí 
informace o tom, že i u nás někdo viděl bouř-
kový oblak s takzvaným chobotem. O tornádu 
ale mluvíme až ve chvíli, kdy se chobot dotkne 
země.

Někdy ke změně počasí dojde později, než 
předpovíte. Co je příčinou?
Hlavním problémem pro středoevropskou před-
pověď jsou Alpy. Aplský masív ovlivňuje význam-

ně přechod studených front. V našich země-
pisných šířkách převládá častěji západní nebo 
severozápadní proudění. Ve chvíli, kdy postupu-
je studená fronta do střední Evropy, tak jí Alpy 
brání v postupu na východ. Fronta se začne vlnit 
a zpomalí se, nebo dokonce začne couvat. Pak 
může několik dnů putovat na území o rozloze 
200 kilometrů tam a zpátky a my složitě odhadu-
jeme rychlost a směr jejího postupu. Při těchto 
situacích se může stát, že předpověď nevychází.
Fronta je vlastně rozhraní mezi dvěma vzducho-
vými hmotami – když je před frontou teplý a za 
frontou studený vzduch, mluvíme o studené 
frontě. Když je to naopak, jedná se o frontu tep-
lou. Poloha fronty samozřejmě ovlivňuje předpo-
věď oblačnosti, srážek, větru a především teplot.
V zimních měsících zase bývá problém s před-
povídáním nízké inverzní oblačnosti. Ta nikam 
nepostupuje – jen se vytváří a zase se rozpouští. 
Pro meteorologa je strašně obtížné odhadnout, 
jestli se nízká oblačnost vytvoří, rozpustí, anebo 
udrží na obloze celý den.

Co když vítr vane od severovýchodu?
Říkám, že od východu nikdy nepřišlo nic dob-
rého! Když přijde fronta nebo tlaková níže od 
východu, tak často dojde ke kalamitě – v zimě 
během 24 hodin napadne hromada sněhu, v létě 
zpravidla přijde trvalý a vydatný déšť. Povodně 
v roce 1997 byly například způsobeny tlakovou 
níží, která přicházela právě od východu.

Jak vypadá takový běžný den meteorologa?
Je hodně dlouhej. V České televizi máme tři 
služby. Ranní služba začíná v pět hodin ráno, 
kdy si musíte zanalyzovat situaci, podívat se, 
jak se počasí bude vyvíjet. Je třeba zkontrolo-
vat jednak aktuální počasí, jednak aktualizova-
né předpovědi z ČHMÚ, které dostáváme něko-
likrát za den. Od 6 do 12 hodin má meteorolog 
pravidelné relace o počasí a mezi tím musí 
zvládnout spoustu jiných činností – připravuje 
třeba zprávy o počasí ve světě, v létě o počasí 
v letoviscích, v zimě sněhové zpravodajství. 
Staráme se o aplikace pro mobily –  lidé, kteří 
vlastní „superchytré“ telefony, dostávají před-
pověď počasí přímo do svého mobilu. Odpoled-
ní služba přichází kolem 10. hodiny a je tam až 
do večera do 18. hodin. Pak nastává naše „top 

relace“ – hlavní zpravodajská relace Události 
ČT, pro kterou meteorolog připravuje komplet-
ní servis. S diváky komunikujeme také přes 
facebook a dostáváme řadu pěkných fotografií 
i důležité informace o počasí z různých koutů 
naší republiky.
Pro hodně lidí je počasí koníčkem. I v naší re-
publice například existují takzvaní lovci bouří. 
Sledují předpovědi a co vím, scházejí se na stře-
še obchodního centra Šestka. Kouknou na radar 
a jedou přímo do centra bouře…

Bydlíte v Řepích. Jak jste se tu ocitl?
Úplnou náhodou. Pocházím z Prahy 10, ze Straš-
nic, kde jsem žil do jednadvaceti let. Pak jsem se 
oženil a sháněl byt. Po dvou letech mi paní na 
obecním úřadu řekla: A co kdybyste šel bydlet do 
Řep!? Nevěděl jsem, kde to je, ale řekl jsem: Jo, 
je mi to jedno, klidně třeba do pekla. A vidíte, 
jsem tady spokojenej!
Řepy jsou výjimečné tím, že tu vydrží sníh nejdé-
le z celé Prahy. Tady máme deset dvacet centime-
trů sněhu a když sjedeme k rodičům do Strašnic, 
je tam jen mokrej chodník. Dá se tady úžasně bo-
bovat i v době, kdy jinde v Praze sníh není. Je tu 
taky silnější vítr, což je rovněž způsobeno vyšší 
nadmořskou výškou, a tak máme i čistější vzduch 
než v centru. Když přichází bouřka od západu, 
užijeme si jí jako první z celé Prahy. S Lukáškem 
doma s oblibou sledujeme přecházející fronty na 
radarových záběrech a porovnáváme to s pohle-
dem z okna. Synkovi je pět let a meteorologie už 
ho pěkně vzala.

Takže budete mít následovníka?
Strašně ho to baví. Nejvíc se mu zatím líbí bles-
ky. Škoda, že bouřky do Prahy zpravidla přijdou 
až pozdě odpoledne nebo v noci, ale i to má na-
konec svoje kouzlo.
Tuhle jsem s ním zažil legrační příhodu. Šli jsme 
spolu po Řepích a já mu vyprávěl o mracích. Ří-
kám: „Vidíš, tohle je kumulus a támhle je kumu-
lonimbus.“ Mraky mají různé přívlastky, třeba 
kumulus humilis. Vtom Lukášek uviděl mrak – 
byl to kumulonimbus, který vyčníval, vykukoval 
za panelákem – a povídá: „Hele tatínku, podívej, 
to je kumulonimbus vykukus!“

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Foto: -akraj-

Czech Bumbác Ball
Turnaj v Czech Bumbác Ballu proběhl 9. listopa-
du v ZŠ Jana Wericha. Výsledkem slušné taktiky 
a také nebojácnosti bylo 1. místo družstva č. 2 
žáků i učitelů pořádající školy. Na 2. místo se 
probojovalo družstvo č. 1 studentů Gymnázia 
Mensa, jako třetí skončilo další družstvo žáků 
ZŠ Jana Wericha. Dobře si vedli i další soutěží-
cí – zástupci softballového klubu Storms Řepy 

a žáci Japonské školy. Družstvo zastupitelů 
městské části, které nastoupilo v tradičním slo-
žení – starostka Bc. J. Synková, místostarostové 
Mgr. B. Černovský s M. Markem a radní P. Maxa, 
se tentokrát výsledkem chlubit nemůže. Všichni 
účastníci zápolení ale ocenili, že si zástupci rad-
nice vyšetřili pro turnaj čas. Zastupitelé opráv-
něně připomínkovali pravidla hry, a tak dojde 
ke změnám a CBB se stane pro veřejnost ještě 
atraktivnější. Uznání patří všem soutěžícím i or-
ganizátorce PaedDr. Zitě Květové! -red- Více snímků na www.repy.cz, fotogalerie.
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Letní olympijské hry v Londýně byly velkolepé a všechny sportovní fan-
dy určitě mrzí, že netrvaly déle. Sledovat úžasné sportovní výkony na 
televizní obrazovce má své kouzlo, ale věřte mi, že vidět vše na vlastní oči 
a fandit našim sportovcům přímo v Londýně bylo mnohem větším a silněj-
ším zážitkem.
Rok a půl před začátkem LOH jsme si s kolegyní Karolínou Turkovou (jsme 
trenérky v gymnastickém oddíle „Želvičky“) řekly, že by bylo skvělé jet se 
podívat na olympiádu. Rozhodnutí padlo v podstatě ihned, a tak Kája oka-
mžitě zamluvila zájezd. Finanční náklady byly nemalé, ale to nás nemohlo 
odradit. Šetřily jsme, šetřily. A ušetřily.
Odjížděly jsme ve čtvrtek 26. 7. 2012 dopoledne, po dvaceti hodinách jsme 
byly v Anglii.
Na zahajovací ceremoniál jsme se vypravily do Českého domu. Od cestovní 
kanceláře jsme měly jeden vstup „zdarma“, a tak jsme toho hned využily. 
Jinak stálo vstupné do Českého domu 5 liber (cca 160 Kč). Přesto byla jeho 
návštěvnost opravdu velká a atmosféra tam byla také skvělá. Podařilo se 
nám mimo jiné obohatit naši fotogalerii o společné fotky s našimi i zahra-
ničními sportovci a politiky.
Jako trenérkám gymnastiky nám bylo od začátku jasné, že chceme vidět 
hlavně soutěže ve sportovní gymnastice. Bohužel našim, Kristýně Pálešo-
vé a Martinu Konečnému, se v kvalifikaci nedařilo a do finále se nepro-
bojovali. Zklamání nám vynahradil zážitek z finále družstev mužů. To, jak 
Britové fandili svému týmu, bylo strhující a na gymnastickou soutěž neví-

dané. Vyplatilo se a družstvo Velké Británie získalo po 88 letech (bronzo-
vé) medaile.
Gymnastika byla sice naší prioritou, ale lákaly nás i jiné sporty. Mezi ces-
továním po památkách Londýna jsme stihly fandit našim basketbalistkám 
v souboji s Čínou a moc se nám líbil i beach volejbal, který se odehrával 
přímo v centru st. James parku, kousek od Big-Benu. Co dodat na závěr? 
Asi, že šlo nezapomenutelný zážitek, který spojuje lidi v jednu obrovskou 
skupinu. Sport je společenský fenomén, boří hranice mezi státy i národ-
nostmi a mne i Káju těší, že jsme byly u toho.

Za TJ Sokol Řepy Gymnastický oddíl „Želvičky“
Lenka Rosenbaumová

Pražský cyklokros
Pražský cyklokros se v Řepích na pláních u bikrosového areálu uskutečnil o víkendu 
10. a 11. listopadu. Na sobotu pořadatelé z SK HCP Nutrend Specialized připravili 
populární veřejný závod horských kol pro nejširší veřejnost na trati Pražského 
cyklokrosu – King of Prague II, jehož patronem byl olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý. 
V kategorii kadeti si velmi dobře vedli naši z Bikroclubu Řepy: 1. Josef Junek, 2. Lukáš 
Cikánek, 3. Matěj Bohuslávek! 
V neděli se konaly závody Českého poháru, kterého se zúčastnili cyklokrosaři z celé 
České republiky. Ve 13 hodin odstartoval závod O pohár starostky MČ Praha 17, 
v němž zvítězili Jakub Skála (1.), Ondřej Bambula (2.) a Michale Boroš (3.), všichni 
z ČEZ Cyklo Team Tábor. V rámci exhibičních závodů BMX na stupínky vítězů vystou-
pili řepští: 1. Lukáš Tamme, 2. Jan Kučera, 3. Jakub Bohuslávek. Kompletní výsledky 
Pražského cyklokrosu najdete na: www.skhcp.cz.

-red-

Foto: Z archivu Karolíny Turkové

Řepské holky na olympiádě 
v Londýně

Lovec autogramů s ředitelem Pražského cyklokrosu  
Mgr. V. Zapletalem, trenérem olympionika J. Kulhavého

V exhibičním závodu BMX se zaskvěli místní bikrosaři – 
Lukáš Tamme (1.), Jan Kučera (2.) a Jakub Bohuslávek (3.).

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Cyklokrosaři si řepské pláně oblíbili. Pražský cyklokros se tu konal již 
poněkolikáté. Více snímků: www.repy.cz, fotogalerie.

Foto: -akraj-
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Netradiční výuka jazyků
Že se na základní škole učí více než jeden cizí jazyk, je dnes již běžné. Pro 
spoustu žáků je však cizí jazyk jen dalším předmětem, který je třeba ve 
škole přetrpět a probojovat se jím se slušným výsledkem na pololetním či 
závěrečném vysvědčení. V naší škole se vyučující snaží tento přístup žáků 
změnit mimo jiné i pomocí aktivního kontaktu s živým jazykem. Způsobů, 
jak toho dosáhnout, jsme úspěšně vyzkoušeli několik.
Například v loňském roce u nás několik měsíců působil rodilý mluvčí Ryan 
Boulter. Vzhledem k tomu, že neovládal ani základy českého jazyka, nezbylo 
žákům nic jiného, než hovořit anglicky. V polovině října v naší škole proběh-
la série přednášek o USA pro osmé a deváté ročníky, které vedli rodilí mluvčí.
Každý rok pořádáme pro šesté až deváté ročníky výukové zájezdy do Ang-
lie. V tomto roce jsme mohli za významné finanční podpory Městské části 
Prahy 17 uskutečnit výjezdy dva.
V květnu žáci navštívili Torquay, v září se podívali do přímořského Bri-
ghtonu. Dopoledne měli žáci výuku s rodilými mluvčími, odpoledne byly 
na programu poznávací výlety. Tentokrát jsme kromě Brightonu navštívili 
Portsmouth, Beachy Head, Hastings a nakonec Londýn, kde jsme zavítali 
i do slavného muzea Mme Tussaud. Protože žáci bydleli během pobytu v ro-
dinách, bylo setkání s živým jazykem opět na trochu jiné úrovni než na té 
školní, vždyť se účastnili naprosto normálního večerního života v britské 
rodině.
V rámci výuky německého jazyka jezdí naši žáci na exkurze do Vídně nebo 
Berlína, kde navštěvují známá místa, která znají jen z učebnic či z doplň-
kových textů. Takovéto výlety jsou však významné i z hlediska jazykového 
– kromě toho, že jsou žáci v prostředí, kde se německy hovoří, jsou i chvíle, 
kdy musí jazyk použít samostatně – například při čtení nápisů na domech či 
ve výlohách nebo v rámci osobního volna.
V rámci výuky ruského jazyka zatím do Ruska nevyjíždíme, jednak kvůli ví-
zové povinnosti, ale i proto, že výlet do Moskvy či Sankt Petěrburgu by se 
velmi prodražil. Žáci osmých tříd však v loňském roce napsali seznamovací 
dopis na moskevskou hlavní poštu a přes prázdniny přišlo několik odpově-
dí z celého Ruska. V hodinách jsme na dopisy odepsali a nyní se těšíme na 
odpovědi našich nových kamarádů.
V loňském roce se na naší škole poprvé otevřela i možnost výuky francouz-
štiny jako druhého cizího jazyka. I o tento předmět je mezi žáky zájem, 
vždyť v šestém i sedmém ročníku byla otevřena jedna skupina.

Mgr. Jolana Jurečková, ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Den bez učebnic
I letos nás čekal Den bez učebnic, tentokrát se uskutečnil 24. října. Necha-
li jsme se inspirovat kreativitou podzimu, jeho rozmanitostí a barevností 
a jako téma zvolili „Tvořivé dílny“. Na žáky čekalo mnoho atraktivních čin-
ností, které si pro ně učitelé připravili.
Jednoduché hračky děti sestavovaly v „kutidílně“, zahrály si na malé kuch-
tíky, netradičními materiály zdobily květináče a vykrajovaly různé tvary 
svíček. Svou fantazii rozvíjely v barevném proužkování a při výrobě figu-
rek z vlny. Díky hudebním hrám a různým nástrojům se stal atraktivním 
orchestr. Starší žáci si zahráli divadlo, tvořili ostrov svých snů, vyzkoušeli 
si psát jako Jan Werich, tančili latinskoamerické tance, naučili se, jak po-
máhat postiženým a luštili Braillovo písmo. Malovali mandalu a vařili svá 
oblíbená jídla.
Celé dopoledne rychle uteklo, žáci si domů odnášeli své výrobky a všude 
panovala přátelská tvůrčí nálada. Nejčastější otázka byla, kdy si takový 
den zase zopakujeme, což bylo pro učitele asi tou nejlepší odměnou za 
vynaložené úsilí. 

Učitelé ZŠ Jana Wericha

Dýňové slavnosti
Říjnové dny v Mateřské škole Socháňova uběhly velmi rychle i zásluhou 
dalšího ročníku již tradičních „Dýňových slavností“.
Dva krásné a teplé podzimní večery, dobrá nálada a více než dvě stovky 
skřítků Podzimníčků – to vše bylo k vidění 9. a 17. října v MŠ Socháňova. 
Děti si v převleku s chutí zasoutěžily v celé řadě sportovních aktivit, 
jako například ve skákání v pytli, slalomu s dýní či kaštany ve vozíčku, 
v hodu na cíl, vytváření obrázků z kaštanů a podobně. Pravdou je, že 
splnit některé sportovní úkoly v kostýmu, byl výkon vskutku nadlidský. 
Nechyběl ani tanec při zahradní diskotéce. Občerstvení připravené ma-
minkami potěšilo nejeden mlsný jazýček. Po předání diplomů a slad-
kých odměn, když už slunce skoro zapadlo, si každý skřítek s pomocí 
rodičů zapálil své dýňové světýlko a odnesl je na libovolné místo na 
zahradě. Poté následoval veselý průvod s písničkou a příslibem, že za 
rok se tu zase sejdeme.
Podvečerní pohled na rozsvícené dýně a rozzářené dětské oči zahřál na 
duši a pro nás všechny byl tou největší odměnou.

Hana Karešová a Lenka Rosenbaumová,
učitelky MŠ Socháňova

Foto: Blanka Špátová

ZŠ genpor. Františka Peřiny
Socháňova 1139

Praha 17-Řepy

pořádá

Vánoční jarmark
12. 12. od 17 hodin na pracovišti Socháňova
11. 12. od 17 hodin na pracovišti Laudova

Vánoční vystoupení
17. 12. od 17 a od 19 hodin na pracovišti Socháňova

19. 12. od 17 hodin na pracovišti Laudova

Informativní schůzku pro rodiče
budoucích prvňáčků

14. 1. 2013 od 17 hodin na pracovišti Socháňova
15. 1. 2013 od 17 hodin na pracovišti Laudova

1. třídu nanečisto
Ve dnech 21. 1., 28. 1. 2013 od 16 hodin na obou pracovištích

Srdečně zvou žáci i pedagogové školy
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Talent základek
Ve čtvrtek 1. listopadu se v řepském gymnáziu Mensa, o. p. s., konala sou-
těž „Talent základek“. Nad testy si tu lámalo hlavu 42 nejlepších účastníků 
z nominačního kola Logické olympiády 1. stupně základních škol z Prahy 5, 6, 
13 a z naší městské části. Záštitu nad akcí převzala starostka Bc. Jitka Synková.
Proč vlastně tato soutěž spatřila světlo světa? „Naší snahou bylo udělat 
něco navíc pro Řepy i sousední městské části,“ uvedla ředitelka pořáda-
jícího gymnázia Mgr. Magdalena Kindlová a pokračovala: „vzhledem k to-
mu, že v životě žáka a pak studenta jsou kromě logického myšlení důležité 
i znalosti a vědomosti, rozhodli jsme se rozšířit soutěž o tyto oblasti. Naší 
snahou, ve spolupráci s vedením jednotlivých radnic, také bylo, aby se děti 
zkusily více zajímat o život v městské části, aby věděly, kde mohou aktivně 
trávit volný čas, kam se jít bavit či sportovat.“

Na děti čekaly otázky typu: Kde pramení řeka Vltava, jaké telefonní číslo mají 
hasiči nebo kolik nohou má pavouk. Soutěžící z naší městské části navíc od-
povídali třeba na otázky: Kolik mají Řepy obyvatel, kdo je patronem Řep, jak 
se jmenuje vzácný krajinný prvek v blízkosti lesoparku nebo podle kterého 
herce a spisovatele se jmenuje základní škola ve Španielově ulici. (Mimocho-
dem, dokázali byste na ně správně odpovědět také vy, milí čtenáři?)
Výsledky testů potvrdily, že v Městské části Praha 17 máme talentované 
děti! Nejlépe si vedli žáci ze 4. C ZŠ Jana Wericha, kteří obsadili první tři 
příčky – Jan Novák (1.), Barbora Trojanová (2.) a Petr Fučík (3.). Všem 
jmenovaným i jejich rodičům a pedagogům blahopřejeme!
Podle slov ředitelky Gymnázia Mensa budou soutěž Talent základek pořá-
dat i příští rok. Kdo by se chtěl soutěže zúčastnit, musí se včas (během 
srpna a září 2013) zaregistrovat do nominačního kola Logické olympiády 
a umístit se mezi 20 nejlepšími ve své městské části.

-red-

Foto: -akraj-

Soutěž „Talent základek“ zaštítila starostka naší městské části Bc. Jitka 
Synková.

Foto: -akraj-

Soutěž potvrdila, že o talentované děti není v Řepích nouze.

Malovali v plenéru. Studenti Soukromé střední umělecké školy designu, kte-
rá sídlí v budově školy v Laudově ulici, si 16. října rozložili malířské stojany 
v oranžové pasáži v ulici Makovského. Kolemjdoucí tak mohli pozorovat stu-
denty přímo při práci.  -red-

Foto: -akraj-

Projekt Halloween
Dne 31. října se konal ve 4. A ZŠ Jana Wericha projektový den na téma 
HALLO WEEN. Cílem bylo podrobněji se seznámit s tímto svátkem, s jeho 
původem, způsobem jeho slavení a legendami, které se k němu vážou, po-
rovnat tento den s naší Památkou zesnulých a také si tento den „užít“.
Děti přišly do školy v halloweenských maskách. Masky a výzdoba třídy pů-
sobily opravdu přesvědčivě, až hrůzostrašně. Hned první hodinu se přišli 
podívat na své spolužáky prvňáčci. Aby se menší děti nebály, masky se 
je nesnažily strašit. Naopak pro ně připravily sladkou odměnu, kterou si 
mladší spolužáci museli vykoledovat. V dalších hodinách žáci řešili úlohy 
z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka na téma Halloween. 
A protože k tomuto svátku patří dýně, nejenže jimi byla vyzdobená třída, 
ale děti si v závěru vyrobily také svoji vlastní.
Opět se ukázalo, že většina žáků se dokáže pro tvořivou aktivitu nejen 
nadchnout, ale i věnovat tvorbě část svého volného času. Někteří pak 
předvedli, že umí velmi přesvědčivě vést program pro malé děti. Každá ta-
ková zkušenost obohatí jak ty starší, tak i mladší žáky.
Děti se do projektu s chutí zapojily. Věřím, že jim přinesl nejen zábavu 
a zpestření výuky, ale i hlubší porozumění jednomu ze zahraničních svátků.

Eva Vojtíšková, třídní učitelka 
ZŠ  Jana Wericha

Foto: Z archivu školy
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Kratochvílův statek v Žalanského ulici je jednou z pěti řepských kulturních 
památek.

Proč jich ubývá
Přelom tisíciletí přinesl vrabcům pohromu: Začali postupně mizet nejdříve 
z center měst a ubývat i na venkově. Ještě v polovině 20. století byli vrabci 
pronásledováni a zabíjeni všemi možnými způsoby, přesto jich nikdy ne-
ubývalo. Pak rychle z mnoha míst vymizeli, aniž se o ně kdo zajímal.
Vcelku jsme si zvykli, že ten či jiný živočišný druh je ohrožen a stal 
se vzácným. Pokud se to stane nejběžnějšímu a nejodolnějšímu druhu, 
pak to stojí za vážné zamyšlení. Vědci spatřují hlavní příčinu úbytku 
vrabců v celkové změně životního stylu konzumní společnosti. Lidé už 
málo chovají užitková domácí zvířata, hlavně drůbež. Vrabci nemají do-
statek potravy a hladoví, zvláště v zimě. Místo obilí pěstujeme řepku. 
Ve městech žijeme v unifikovaném prostředí, kde je tráva pečlivě pose-
kaná, každý kousek holé půdy je zasypán drcenou kůrou, aby nám snad 
nevyrostl nějaký ten plevel, poslední kousky samovolně rostoucí volné 
přírody ve městech jsou nemilosrdně zastavovány a mění se v pouště be-
tonu, skla a kovu. Všechen organický odpad, jako jsou větve, listí apod., 

okamžitě odstraňujeme ze svého okolí, čímž řada organismů ztrácí po-
slední útočiště a zdroj potravy. Vytvořili jsme pro sebe prostředí k živo-
tu, kde ale vrabci žít nemohou.

Co možná nevíte
Předpokládáme, že původním domovem vrabce domácího (Passer domes-
ticus) byla oblast od východního Středomoří po Střední Asii. Ne náhodou 
se dějiny soužití vrabce a člověka píší společně od začátku pěstování obilí. 
Vrabec se stal vskutku domácím, opustil divoký způsob života a připojil 
se k člověku. Po staletí se živí na účet lidské společnosti a hnízdí téměř 
výhradně na lidských stavbách. Mimo obydlená lidská sídla se nevyskytuje. 
Člověk tento živočišný druh neúmyslně i záměrně rozšířil po celém světě.
Vrabci se živí obilnými zrny, ovocem, pupeny, zelenými částmi rostlin, 
různými semeny a hmyzem. Tito ptáci, po většinu roku býložraví, krmí svá 
mláďata jen hmyzem a dalšími členovci. Bez dostatečného množství hmy-
zu v místě hnízdění nemohou uživit svá mláďata, což je další důvod, proč 
se vrabci ztrácejí.
Vrabec domácí je celoročně stálým ptákem, žijícím ve společenství se sta-
noveným sociálním uspořádáním. Hnízdí i několikrát do roka. Sameček 
má v době rozmnožování šedé temeno a černou skvrnu na hrudi. Samička 
a mladí ptáci jsou šedavě hnědí.
Běžně můžeme pozorovat i blízce příbuzný druh – vrabce polního (Passer 
montanus). Snadno jej rozlišíme podle rezavé hlavy a bílé líce s černou 
skvrnou. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Vrabec polní se nikdy nestal 
tak závislý na člověku, jako jeho domácí příbuzný. Dovede žít trvale di-
voce, hnízdit v dutinách stromů a dokáže se uživit i bez naší podpory. 
V posledních desetiletích se dokonce začali vrabci polní šířit do okrajových 
čtvrtí měst a možná i vytlačovat vrabce domácí.

Ještě v Řepích žijí…
Oba druhy vrabců můžeme pravidelně pozorovat na mnoha místech 
Řep. Vrabci mají rádi velmi husté keře, kde se mohou rychle skrýt před 
nebezpečím a není to příliš daleko ke zdroji potravy. Takových míst už 
ale mnoho není. Hnízdí také v kruhových větracích otvorech na nízkých 
stavbách, vrabci polní navíc často ve štěrbinách mezi panely na domech, 
které ještě nebyly zatepleny. Ve staré zástavbě hnízdí v různých prask-
linách zdí a v podstřešních prostorách. Oba druhy vyhnízdí i v budkách. 
Místo větších čiřikajících hejnek nepotkáme ani deset jedinců pohroma-
dě. Podmínky prostředí nejsou vhodné. Snad jen tam, kde ještě existují 
chovy slepic a dalších domácích zvířat, lze najít prosperující vrabčí spo-
lečenství.
Dokážeme jim pomoci?

Text a foto: 
Lucie a Martin Brejškovi

Vrabci v ohrožení
Asi tak do devadesátých let minulého století byli vrabci 
domácí úplně obyčejnými průvodci člověka, leckde velmi 
obtížnými škůdci v zemědělství, jinde jedinými ptačími 
obyvateli center velkoměst a průmyslových aglomerací.

Víte, že…
...v Řepích letos přibyla další kulturní památka? Stavba č. p. 29, zvaná 
„Venkovská usedlost Kratochvílův statek“, byla dne 6. 4. 2012 Minister-
stvem kultury prohlášena kulturní památkou.
Celkem se tedy v Řepích nachází již pět kulturních památek – kostel Pan-
ny Marie Vítězné na Bílé Hoře, kostel sv. Martina při ulici Žalanského, 
Velká hospoda na Bílé Hoře (s kaplí svatého Martina), řepský klášter – 
Domov sv. Karla Boromejského a letos k nim přibyla zmíněná usedlost. 
Pokud někdo nevíte, o jakou stavbu jde, pak vězte, že je to sídlo jedné 
stavební společnosti v ul. Žalanského, kousek od kostela sv. Martina.

Martina Jarešová

Foto: -akraj-



Vzpomínka
Letos 28. prosince by paní Alžběta Marková, 
rozená Kratochvílová, oslavila své 100. naro-
zeniny! Řepští rodáci mají na paní Alžbětu ve-
selé vzpomínky. Vždyť ještě ve svých 95 letech 
se záj mem sledovala politické dění v naší zemi 
a trefně je glosovala, nebo s neutuchající energií 
pečovala o zahrádku před domem v Žalanského 
ulici. Vzpomínka na ni zůstává v myslích jejích 
blízkých i známých živá i nadále.

PRO ŘEPSKÉ PATRIOTY
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Tato nečekaná zpráva zasáhla nejen rodinu, známé, ale i uměleckou obec. 
Byla o to bolestivější, že ještě před několika týdny jsme měli možnost zú-
častnit se v Domově sv. Karla Boromejského výstavy jejích obrazů a sou-
časně obrazů její vnučky Terezky.

Mistrné ruce paní Dagmar
Paní Dagmar Schwarzová se narodila v roce 1924. Byla absolventkou AVU 
(1959), restaurátorské profesi zasvětila celý svůj život.
Výčet její práce při obnově a záchraně historických památek je úctyhod-
ný. Mezi nejvýznamnější patří např. restaurování Alšových a Ženíškových 
závěsných obrazů a fresek v Národním divadle, ale také v Lobkovickém 
a Valdštejnském paláci. Dále restaurovala obrazy a malby v kostelech 
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, sv. Voršily na Národní třídě 

a v kostele sv. Tomáše na Malostranském náměstí. Dagmar Schwarzová 
však nepůsobila při restaurování památek pouze v Praze. Díky šikovnosti 
jejích rukou se obnovy dostalo obrazům na různých hradech a zámcích – 
např. v Liběchově u Mělníka, ale především na Karlštejně, kde zrestauro-
vala deskové obrazy mistra Theodorika v kapli sv. Kříže.
Pro nás Řepany Dagmar Schwarzová odkryla a zrestaurovala to nejcen-
nější – páskový ornament z doby románské na portálu kostela sv. Martina 
v Žalanského ulici. Tento ornament ve tvaru kříže se později stal součástí 
řepského znaku (autorem návrhu znaku je Vladimír Kadlec, první řepský 
porevoluční starosta).
Mistrné ruce Dagmar Schwarzové posloužily i italské Florencii, kde půso-
bila s restaurátorem prof. Bohumilem Slánským při obnově poškozených 
maleb po povodních v roce 1968.
Věhlas o jejím mistrovství asi nejlépe vyjadřuje věta, kterou jsem zaslechl 
při jednání na Národním památkovém úřadu: „Vy jste z Řep? Vy ani netuší-
te, jaký mistrný klenot mezi vámi žije!“

Děkujeme!
Paní Dagmar, nejen za nás řepské, ale za všechny občany tohoto státu vám 
patří velký dík! Dokázala jste zachránit nejcennější památky naší země! 
Jen jednu věc jste bohužel nestihla, poněvadž vám to už zdravotní stav 
nedovolil: Rozhovor pro Řepskou sedmnáctku.

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Vždy šaramantní paní Dagmar Schwarzová při restaurování Alšových lunet 
v Národním divadle v Praze v 80. letech minulého století.

Nedávný snímek svědčí o tom, že úsměv z tváře paní Dagmar Schwarzové 
nikdy nemizel.

Za recepty děkujeme paní Marii Markové, snaše 
Alžběty Markové, rozené Kratochvílové!

Vánočka podle paní Alžběty
Potřebujeme: 18 dkg cukru krupice, 4 vejce 
a 18 dkg Hery – z ní odeberme dvě lžíce a na-
hradíme je 2 lžicemi sádla. Vše dobře ušleháme 
a přidáme 1 kg polohrubé mouky, 6 dkg droždí, 
nastrouhanou citronovou kůru, rozinky naložené 
v rumu, 3 dcl vlažného mléka a 1 lžičku soli.
Vše spolu dobře uhněteme a necháme ky-
nout. Po zkynutí z těsta upleteme dvě vánočky 

(zajistíme je špejlemi). Potřeme je rozšlehaným 
vajíčkem, opět necháme kynout. Po zkynutí zno-
vu potřeme vajíčkem a posypeme ořechy nebo 
mandlemi. Pečeme cca 3/4 hodiny.

Písecké cukroví
Potřebujeme: 14 dkg másla, 10 dkg cukru kru-
pice, 2 žloutky. Vše dobře utřeme a přidáme 
nastrouhanou citronovou kůru, 22 dkg hladké 
mouky, 7 dkg nastrouhané čokolády na vaření, 
dobře roztlučené nové koření a 3 hřebíčky + ne-
celou polovinu lžičky skořice.

Vše ručně prohněteme a před pečením nechá-
me hodinu odpočinout. Pak těsto rozválíme na 
plát 3 až 4 mm silný a vykrájíme tvary, které 
potřeme bílkem a posypeme strouhanými man-
dlemi nebo ořechy. Pečeme v mírně vyhřáté 
troubě, podobně jako linecké těsto.

Poslední rozloučení 
s Dagmar Schwarzovou
Minulý měsíc nás zasáhla smutná zpráva. Dne 6. listopadu 
jsme se naposledy rozloučili s akademickou malířkou 
a restaurátorkou paní Dagmar Schwarzovou.

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Co se v Řepích peklo na Vánoce
Milí čtenáři, před časem jsme otiskli recept na tradiční Martinské rohlíčky, 
tentokrát vám přinášíme předpisy na vánoční dobroty, které se pékávaly 
v řepském statku u Kratochvílů.

-red-
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Se svíčkami opatrně!
Častou příčinou výjezdů hasičů v době adventu 
a Vánoc bývají požáry způsobené neopatrným za-
cházením se svíčkami na adventních věncích. Hoří-
cí svíčky by neměly zůstávat nikdy bez dozoru a rov-
něž ne na místech dosažitelných malými dětmi. 
Opouštíme-li místnost, musíme svíčky zhasnout.
Zapálenou svíčku či výrobek obsahující svíč-
ky nelze položit kamkoliv a na cokoliv. Svíčka 
by měla být umístěna na stabilní, nehořlavé 
podložce bránící přímému kontaktu s podkla-
dem (např. ubrusem, chvojím adventního věn-
ce apod.). Je třeba si dát pozor také na vznik 

průvanu v místnosti. Ten může rozkmitat i malý 
plamen a zapálit např. okolní ozdoby, záclony, 
závěsy, nebo svíčku převrhnout a zapálit další 
vybavení domácnosti. Výrobky se svíčkami je 
třeba umístit v dostatečné vzdálenosti od hoř-
lavých materiálů, jako jsou plasty, textilie či pa-
pír. Ještě ve vzdálenosti 8 až 10 cm od plamene 
svíčky teplota přesahuje 200 °C a stačí k zapá-
lení uvedených materiálů či dalších předmětů 
nacházejících se v její blízkosti. V návodu na 
použití adventního věnce musí být vždy uvede-
no, zda je možné svíčky zapálit, nebo jde pouze 
o věnec dekorativní. V takovém případě na něm 
svíčky zapalovat nesmíme!
Stejná bezpečnostní pravidla platí také pro 
svíčky na vánočním stromku. S rozšířením elek-
trických ozdobných žárovek požárů vánočních 
stromků v posledních letech výrazně ubylo. 
Rizikem v tomto případě zůstává vznik zkratu 
a následný požár. Elektrické svíčky bychom pro-
to měli kupovat mimo tržiště, s českým návodem 
a s příslušnými certifikáty.

Pozor při pečení!
Vánoce jsou také obdobím zvýšené přípravy pe-
čených a vařených pokrmů. Plamen plynového 
sporáku nenechávejme nikdy bez dozoru. Mějme 
na paměti, že hořící olej na pánvi a jiné hořla-
vé kapaliny nesmíme hasit vodou, abychom se 
nepopálili nebo neopařili. Vodní kapka, která 
se ponoří do vroucího tuku, zvětší rázem objem 
svých par až 1 700krát, tzn. exploduje a rozstřík-
ne hořící tuk z pánve do celého prostoru. Pokud 
se na pánvi vznítí olej či potraviny, musíme za-
mezit přístupu vzduchu k ohni tím, že zakryjeme 

pánev např. pokličkou nebo vyždímaným mok-
rým hadrem nebo utěrkou a oheň udusíme. Ide-
álním pomocníkem je univerzální hasicí přístroj 
ve spreji uložený na dosah od sporáku.

Zábavní pyrotechnika
S příchodem Nového roku a zejména během 
silvestrovské noci se každoročně zvyšuje riziko 
vzniku požáru nebo vážného zranění v souvislosti 
s odpalováním zábavní pyrotechniky. Tu bychom 
měli nakupovat pouze v ověřených prodejnách 
nebo e-shopech, kde prodejce uvádí veškeré 
právními předpisy vyžadované informace.
Měli bychom mít jistotu, že zboží prošlo bezpeč-
nostními zkouškami. Výrobky musí být v nepo-
rušeném obalu, označeny třídou nebezpečnosti 
a opatřeny českým návodem, který je třeba před 
odpalem pozorně přečíst! Pyrotechnika III. a IV. 
třídy patří do rukou profesionálů, není prodejná 
bez příslušného povolení.
Pyrotechnické výrobky neodpalujeme nikdy 
v uzavřených prostorách. Zákaz se vztahuje ta-
ké na odpalování v blízkosti kostelů, nemocnic, 
dětských zařízení, domovů pro seniory, škol, 
ozdravoven a na sportovních akcích. Zábavní 
pyrotechniku bychom v žádném případě neměli 
odpalovat v podnapilém stavu. Alkohol značně 
narušuje naši rovnováhu a koordinaci, mohli 
bychom tak ohrozit nejenom sebe, ale i druhé.
Ani v novém roce, do kterého vám přejeme 
mnoho zdraví a hezkých dnů, nezapomeňte, 
že štěstí přeje připraveným.

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

HZS hl. m. Prahy

Vánoce a Silvestr bez kolizí
S příchodem vánočního období si každoročně navzájem přejeme radostné Vánoce a šťastný nový rok. Aby 
taková přání dosáhla svého naplnění, neměli bychom zapomínat na dodržování bezpečnostních pravidel 
z oblasti požární ochrany.

Foto: -akraj-

DDM na Bílé Hoře
7. 12. Street Art II.: Hip hop, popping, 
locking s Petrou, MTV dance se Zuzkou. 
Dílna: Potisky na trička (bílé tričko s sebou). Akce bez věkového ome-
zení – pro všechny, které zajímají moderní taneční styly (začátečníci, 
mírně pokročilí). Od 15 do 18 hodin, taneční sály DDM. Vstup zdarma.
8. 12. Keramická sobota: Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333.
9. 12. Minialba – SCRAPBOOKING2: Workshop. Info: klara.pliestiko-
va@ddmp6.cz . Atelier DDM.
14. – 15. 12. Vánoční bazar keramiky: Za pár korunek si zde může-
te koupit nejen keramiku, ale i svíčky a ostatní výrobky dětí, mládeže 
i dospělých a přispět tím na zvířátka v DDM.
Podrobné informace a kompletní program najdete na www.ddmp6.cz.

Mgr. Jana Němcová

Pozvání do Klubu 17
Nízkoprahové zařízení Klub 17 sídlí v Socháňově ulici. Vstup zdarma 
pro všechny od 6 do 18 let.
Z prosincového programu: 4. 12. – Mikulášská nadílka a Den ote-
vřených dveří (Přijde zahrát Michal Veselka na baskytaru, „Jojo“ ex-
hibice – M. Malý, L. Oroszki, R. Dvořák), 7. 12. – Dekorace na vánoční 
stůl, 11. 12. – Pečení vánočních perníčků, 12. 12. – Dárky na posled-
ní chvíli, Co tě v hudbě zajímá, 14. 12. – Keramické vánoční ozdoby, 
18. 12. Promítání koncertu Kabátů, 19. 12. Volná zábava, hudební 
produkce, filmový večer Klubu 17 od 18 do 20 hodin, 21. 12. Vánoční 
zvyky, 28. 12. Přines si své cukroví, další program: karaoke, pohád-
ky, společenské hry. Mimořádně otevřeno od 10 do 18 hodin.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přejí všem vedoucí Klubu 17!

Socháňova 1221, Řepy • Tel.: 235 314 141, 775 591 700 U Boroviček 1, Řepy • Tel.: 235 323 333
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Případné 2. kolo volby se bude konat ve dnech 25. a 26. ledna 2013.
Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu ČR o vyhlášení volby a jejím ter-
mínu bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 3. 10. 2012 a tímto dnem, ve 
smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů, byla volba vyhlášena.
První den volby začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. 
Druhý den volby začíná hlasování v 08.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
Ode dne vyhlášení konání volby je možno podávat žádost o voličský průkaz 
(viz další podrobnější informace). Hlasování bude probíhat ve volebních 
místnostech ve stálých volebních okrscích na území České republiky a ve 
volebních místnostech zvláštních volebních okrsků vytvořených při zastu-
pitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby 
dosáhl věku 18 let. V případném 2. kole volby může volit i občan, který 
alespoň druhý den konání druhého kola volby dosáhl věku 18 let.

Způsob hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, ne-
bude hlasování umožněno.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který 
nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných 
důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen 
okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vloží 
do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vloží do volební schránky.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů 
požádat úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Volby se budou konat ve volebních místnostech, adresu příslušné volební 
místnosti a číslo okrsku naleznou voliči v obálce, v níž jim budou domů do-
ručeny hlasovací lístky. Upozorňujeme občany Městské části Praha 17, 
kteří se nechali při některých z minulých voleb zapsat v zahraničí do 
Zvláštního seznamu voličů zastupitelského úřadu ČR, nenechali se do-
sud z tohoto zvláštního seznamu vyškrtnout a chtějí se účastnit volby 
prezidenta v České republice, že v důsledku tohoto zápisu byli vyškrt-
nuti ze stálého seznamu voličů vedeného zdejším úřadem. K tomu, aby 
byl volič opětovně zapsán do stálého seznamu, musí požádat příslušný za-
stupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu a o tomto vyškrtnutí 
předložit zdejšímu úřadu před volbou prezidenta potvrzení zastupitelské-
ho úřadu o tomto vyškrtnutí. Bez tohoto potvrzení nemůže obecní úřad 
voliče zpět do stálého seznamu zanést. Voličský průkaz může též vydávat 
zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost 
voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

K hlasování mimo trvalé bydliště
je nutný voličský průkaz
Volič, státní občan České republiky, který má trvalý pobyt v Praze 17-Ře-
pích (dále jen volič) a bude chtít volit mimo své trvalé bydliště, může 

požádat u zdejšího obecního úřadu, kde je veden ve stálém seznamu 
voličů, o vydání voličského průkazu, jenž ho opravňuje hlasovat ve 
dnech této volby v kterémkoliv stálém volebním okrsku na území Čes-
ké republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, 
tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, 
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného konzulárním úředníkem. Mů-
že tak učinit ode dne vyhlášení volby, a to v listinné podobě s úředně ově-
řeným podpisem, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektro-
nickým podpisem, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky nebo osobně. Žádost zaslaná v listinné a elektronické podobě 
musí být úřadu doručena nejpozději do 7 dnů přede dnem volby, tj. do 
pátku 4. ledna 2013, do 16.00 hodin. Žádost podle § 33 odst. 2 cito-
vaného zákona obsahuje jméno, příjmení, datum narození, adresu místa 
trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu. Volič tedy uvede, 
na jakou adresu chce voličský průkaz zaslat, nebo že si jej přijde osobně 
vyzvednout. Nebo volič osobně žádost u okénka podatelny budovy úřa-
du v ul. Žalanského 291/12b, sepíše, podá či požádá o sepsání, k čemuž 
předloží svůj občanský průkaz. V žádosti podatelně uvede, na jakou adresu 
chce voličský průkaz zaslat, nebo že si jej od 27. 12. 2012 vyzvedne osobně 
(a sice v budově Úřadu MČ Praha 17, Španielova 1280, 2. patro, kance-
lář č. 207d), případně využije možnost zmocnění jiné osoby k vyzvednutí. 
Anebo přijde osobně požádat na výše uvedenou adresu Španielova 1280, 
2. patro, kancelář č. 207d v době od 27. 12. 2012 do uzavření seznamu 
voličů dne 9. 1. 2013 v 16.00 hod. (v pracovní dny) a voličský průkaz mu 
bude po prokázání totožnosti na místě vystaven. Pouze však jeho osobě (!) 
– nikoliv pro manžela nebo rodiče nebo jinou osobu, pokud nebude od něj 
mít plnou moc k vyzvednutí s úředně ověřeným podpisem.
Od 27. 12. 2012 bude výše uvedené pracoviště úřadu budovy Španielova 
1280 zasílat voličský průkaz těm, kteří požádali o jeho zaslání na adresu 
uvedenou v žádosti. Průkazy budou zasílány na území České republiky 
doporučeně do vlastních rukou, do zahraničí obyčejnou poštou.
Termíny příjmu žádostí a výdeje voličských průkazů, jakož i forma za-
sílání voličských průkazů, jsou dány zákonem a nelze je měnit. Úřední 
ověření je osvobozeno od správního poplatku podle § 8 odst. 2 písm. f) 
zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Občané ji-
ných městských částí hl. m. Prahy (tedy např. Zličína) musejí podat 
žádost u svého příslušného úřadu dle místa trvalého pobytu.

Kde získáte další informace
Případné dotazy k volbě prezidenta vám zodpoví pracovnice odboru ob-
čansko správního paní Iva Balážová, v budově Úřadu MČ Praha 17, Špa-
nielova 1280, 2. patro, kancelář č. 207d, telefonní číslo 234 683 267, 
e-mail: balazovai@repy.mepnet.cz nebo pracovníci na Úřadě MČ Pra-
ha 17, Žalanského 291/12b, odbor občansko správní, na telefonních čís-
lech 234 683 504, 234 683 503, 234 683 556, ve dnech konání volby pak 
na telefonních číslech 234 683 111 nebo 235 300 005. Další informace 
k této volbě, včetně nepovinných formulářů k žádosti o voličský průkaz, 
vám poskytneme na webové stránce Městské části Praha 17 www.repy.cz, 
v rubrice „Volba prezidenta“ a na úřední desce před budovou našeho úřa-
du Žalanského 291/12b, Praha 17-Řepy. Podrobné informace naleznete na 
internetové stránce Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz v rubrice Volby, 
volba prezidenta.

Ing. Jiří Vršovský,
vedoucí odboru občansko správního

Volba prezidenta České republiky
Základní informace pro občany Městské části Praha 17
Volba prezidenta republiky na území České republiky se bude konat ve dnech 11. a 12. ledna 2013.
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Starostka Městské části Praha 17, Bc. Jitka 
Synková, v souladu s ustanovením 
§ 14 písm. d zákona č.275/2012 Sb., 
zákon o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů, oznamuje 
počet a sídla volebních okrsků pro 
volbu prezidenta republiky, která se na 
území České republiky koná ve dnech 
11. a 12. ledna 2013 (případné 2. kolo 
volby ve dnech 25. a 26. ledna 2013).

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

Ve volebním okrsku č. 506
je volební místnost v Domově 
sv. Karla Boromejského, K Šancím 50
pro voliče s trvalým pobytem:
Augustova 32, 103, 110, 122, 124, 236, 
267, Hekova 99, 108, 111, 112, 114, 
118 – 121, 128, 131, 133, 134, 628, 1715, 
K Mostku 5, 46, 56, 58, 63, 66, 67, 76, 
79 – 81, 94, 97, 98, 129, 130, 341, 342, 361, 
K Šancím 50, 629, 630, 632, Karlovarská 
126, 399, 427, 660, 365, 366, 390, Ke 
Kaménce 85, 86, 88, 93, 96, 265, 266, 

280, 364, 394, 421, 422, 547, 548, 678, 
Kolínova 45, 127, 264, 288, 379, 400, 
401, 404, 432, 544, 601, 620, 653, 715, 
Kristiánova 14 – 16, 36, 71, 657, 1713, 
1715, Na Chobotě 109, 125, 1343 – 1348, 
1391, 698, Na Moklině 38, 42, 57, 261, 289, 
297– 299, 537 – 541, 624, 627, 671 – 676, 
679 – 681, Pod Martinem 1647, 1649, 1950, 
1651, 1652, 1655, Reinerova 700 – 702, 
710, 811, 1657, Severýnova 9, 24, 33 – 35, 
37, 43, 47, 69, 70, 72, 113, 296, 360, 1675, 
Slánská 269, 1389, U Kaménky 443 – 445, 
549, Žalanského 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 
18, 21 – 23, 25 – 31, 39, 40, 51, 52, 54, 55, 
59, 68, 74, 91, 100, 101, 102, 117, 132, 177, 
178, 201, 202, 231, 235, 262, 263, 268, 
270 – 274, 277 – 279, 281, 287, 290- 295, 
344 – 346, 382, 420, 514, 535, 536, 543, 
625, 631,1399, 1612, 1704.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ve volebním okrsku č. 516
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 1149, 1192, Vondroušova 
1150 – 1169, 1181 – 1188.

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

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Základní informace pro občany Městské části Praha 17
Volba prezidenta republiky na území České republiky se bude konat ve dnech 11. a 12. ledna 2013.



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

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

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

Ve volebním okrsku č. 521
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1140 – 1145, 1219, 
1222 – 1227, Socháňova 1175, 1176, 1221, 
Vondroušova 1170 – 1174.

Ve volebním okrsku č. 522 – POZOR ZMĚNA!
je volební místnost v Kulturním domě na 
Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu č. 439/14, 
přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Čistovická 42, 82, 90, 92, 95, 179 – 181, 
197 – 199, 234, 237 – 247, 249 – 252, 
259, 349, 353 – 356, 363, 367, 374 – 376, 
383, 386, 387, 398, 406, 411, 412, 413, 
415, 446 – 449, 469, 499, 519, 531, 
709, 1700, Dobnerova 468, 637, 1611, 
Doubravínova 203 – 219, 300, 308, 

329, 333 – 336, 542, Hořovského 385, 
397, 403, 409, 410, 416, 417, 419, 482, 
522 – 527, K Motolu 338, Karlovarská 1, 
3, 4, 48, 49, 64, 191– 196, 200, 227, 301, 
326 – 328, 337, 339, 343, 380, 459, 622, 
663, 1698, 1702, Ke Kulturnímu domu 
230, 331, 332, 347, 439, 460 – 463, 
528 – 530, 533, 546, Krolmusova 348, 
358, 368, 377, 378, 384, 388, 392, 408, 
418, 430, 431, 433, 441, 464 – 467, 498, 
520, 521, 695, Na Bělohorské pláni 
182 – 188, 302 – 304, 323, 340, 414, 
450, 451, Opuková 305 – 307, 314 – 317, 
319, 357, 373, 393, 407, 436, 440, 511, 
513, 532, Podkrkonošských tkalců 438, 
453 – 458, 545, 696, Prefátova 359, 389, 
Řetězokovářů 83, 84, 104 – 107, 115, 
248, 258, 260, 623, Selských baterií 309, 
311 – 313, 318, 321, 322, 396, 437, 452, 
Třanovského 220 – 226, 228, 229, 232, 
233, 310, 320, 324, 325, 570, 619, 622, 
U Boroviček 189, 190, 253 – 257, 645.

Každému voliči budou dodány nejpozději 
tři dny přede dnem volby hlasovací 
lístky. Ve dnech konání volby může volič 
obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. Voliči bude umožněno 
hlasování poté, kdy prokáže svou 
totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky nebo 
cestovním průkazem.

• Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den volby dosáhl věku 
18 let. V případném 2. kole volby může 
volit i občan, který alespoň druhý den 

konání druhého kola volby dosáhl věku 
18 let.

• Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem. Voliči, 
který tak neučiní, nebude hlasování 
umožněno.

• Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže 
sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní 
postižení nebo z jiných důvodů, nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro vložení hlasovacího lístku 
do úřední obálky přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební komise, 
a voličem vybraný hlasovací lístek za něho 
vloží do úřední obálky a popřípadě i úřední 
obálku vloží do volební schránky.

• Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních nebo rodinných důvodů, 
požádat úřad a ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu stálého volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči dva 
své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Volby 
se budou konat ve volebních místnostech, 
adresu příslušné volební místnosti a číslo 
okrsku naleznou voliči v obálce, v níž jim 
budou domů doručeny hlasovací lístky.

Bc. Jitka Synková,
starostka Městské části Praha 17

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
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EKO-Kopecký, s.r.o.

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  SPOKOJENÝ PEJSEK – ŠITÍ OBLEČKŮ VŠEHO DRUHU. 
S poměřením pejska poradím, model dodám do týdne. 
 Tel.: 606 116 223

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

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

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

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

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

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

•  VÝSTAVBA KOTELEN, odpojení od stávajícího dodavatele 
tepla a kompletní zajištění stavebního povolení. Výstavba 
tepelných čerpadel, solárních soustav, regulace otopných 
soustav. Vše na klíč včetně stavebního povolení. Cenová 
a technická nabídka zdarma. 
 Tel.: 736 177 500, www.topesa.cz

•  Fyzioterapeutka nabízí odbornou pomoc, při poruchách 
pohybového aparátu, bolesti páteře aj. Zaváděcí ceny! 
Areál FN Motol. E-mail: rehapo@centrum.cz 
 Tel.: 773 281 208

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

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

•  Úprava psí srsti, stříhání drápků, ošetření uší 
a análních žláz, odstranění zubního kamene. 
Pí Dohnálková. Tel.: 235 312 157, 737 841 145

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

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

BYTY
•  HLEDÁME PRONÁJMY PRO MANAŽERY od konce prosince. 

Neplatíte provizi. Tel.: 220 990 111

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

•  KOUPÍME BYT U METRA! Tel.: 722 158 158

•  PRONAJMU ZREKONSTRUOVANÝ 3 +1 v Řepích. 
 Tel.: 604 577 304

OSTATNÍ
•  NÁVRAT K ROVNOVÁZE – cvičení pro zdravá záda. Vede 

certifikovaná cvičitelka MUDr. Veronika Lašťovičková. 
ZUŠ Blatiny, Po 18.45 – 19.45 + Út 18 – 19. 
Kontakt: www.navratkrovnovaze.cz

•  Pronájem – KADEŘNICTVÍ (provozovna, WC, sklad) 
v  objektu SVJ ul. Bazovského 1230, Praha17-Řepy. 
 Tel.: 604 610 112

•  Pronájem nebytového prostoru (provozovna, WC, sklad) 
v objektu SVJ ul. Bazovského 1230, Praha-Řepy 
 Tel.: 604 610 112

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

•  JAK Z EXEKUCE? PORADÍME ZDARMA! Tel.: 800 988 889

•  VÝKUP NEMOVITOSTÍ! VOLEJTE ZDARMA 
 Tel.: 800 988 889

•  POMŮŽEME S PRODEJEM NEMOVITOSTI! 
 Tel.: 722 158 158

•  Pronajmeme kancelář 207 m2 (jedna místnost s předsíní, 
umyvadlem a samostatným WC) v objektu hromadných 
garáží na konečné tramvají ul. Na Chobotě. 
 Tel.: 775 705 245

604 230 524

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

Nově otevřená ordinace  
praktického lékaře

MUDr. JITKA KLEINOVÁ

Příjem nových pacientů  
od 15 let věku

Akutní ošetření, 
možnost objednání

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

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

Přímé spojení autobusem 225

Inzerce: 234 683 531 (544), redakce@repy.mepnet.cz, www.repy.cz
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Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA
VÝM NY VŠECH OKEN ZDARMA!!! na pojistnou událost

Doubravínova 335/26, 
163 00 Praha 6- epy
Pond  
(nebo dle domluvy)

 235 311 411 
 774 000 092, 774 000 093

POSKYTUJEME 
PRO VŠECHNY 
TYPY OSOBNÍCH 
I NÁKLADNÍCH 
VOZ  / V ETN  
TIR A BUS  

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

P n
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2012 

v ceně 150 Kč

+

NOVÝ FORD B-MAX

1,5 m

Kombinovaná spotřeba pro model B-MAX: 4,0–6,4 l/100 km; emise CO2: 104–149 g/km. Akční nabídka platí do 31. 12. 2012 nebo do odvolání. 
Foto je pouze ilustrační.

NOVÝ FORD B-MAX
S důmyslným systémem otevírání 
dveří Ford Easy Access®. Skočte si 
k nám a přesvědčte se sami. Čeká vás 
nejen pohodlnější nastupování, ale 
také maximální bezpečnostní výbava.

Již za 289 990 Kč

Chcete u nás inzerovat? • Tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688
e-mail: redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.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

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

Tel.: 602 310 783     fa.ber@seznam.cz
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OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

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

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

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

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

* *

Firma s dlouholetou zkušeností s kompletní 
správou bytových domů nabízí své služby  
BD, SVJ a soukromým vlastníkům.

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

Též nás můžete kontaktovat na 233 311 414

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

REKONSTRUKCE

BYTOVÁ JÁDRA, KOUPELNY

BYTY, KANCELÁŘE

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

ANGLIČTINA
pro začátečníky (i ty „věčné“)

tel.: +420 720 653 044
 Speciální a individuální přístup  Časová flexibilita 

 Příjemné prostředí  Lektorka je po studijním pobytu 
v Cambridge  Domluvte si nezávaznou info-schůzku 

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

Poradenství
a pomoc

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

strachy, životní nejistota
dlouhodobé zdravotní problémy

 Life koučink
 Terapie
 Sex koučink (pro páry
i jednotlivce)

 Relaxační masáže
 Těhotenské masáže
 Výuka tantrické masáže
 Semináře pro ženy

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

www.bytnazivu.cz

DELIKATESY
VÍNO DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

Otevřeno po – pá od 10 do 19, so 9 – 12
Makovského 1223 (oranžová pasáž) 

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

!! S úředním potvrzením !!
Novější vozy (bourané) možný výkup

Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
MONTÁŽ A PRODEJ ŽALUZIÍ

CHYTRÉ SUŠÁKY PRÁDLA      MALOVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE      VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

PRODEJNA: Radlická 2018/78, Praha 5

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

Dodavatel kompletních 

+420 721 400 000www.vlapal.cz

provádí technické, evidenční, dovozové
a přestavbové prohlídky pro osobní

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

www.STKMOTOL.cz

Emise tel.: 257 216 489

STK tel.: 257 210 963

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

Plzeňská 215b, Praha 5

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

ZDRAVÍ PRO KAŽDÉHO
Opary, plísně, lupénka, bércové vředy, opary,  
atopický ekzém, problémy s klouby, poruchy  

zažívání, zlepšení imunity, nebo chcete zhubnout?

Pomůžu a poradím!
Produkty Vám nádherně zabalím jako bonus zdarma.

Kontakt: doda.m@seznam.cz – 606 116 223

Mandl, čistírna 
Jarka a Jarka

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

Tel.: 721 742 625
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Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Karlovarská 660, Praha 6 – Řepy, tel.: 222 197 301 – 3, e-mail: servis.vw@klokocka.cz
Borského 876, Praha 5 – Barrandov, tel.: 251 005 119, 120, e-mail: servis.barrandov@klokocka.cz
www.klokocka.cz

S originálem jedete, bez něj...

S Bez

Zimní servis Volkswagen 2012.

Náš originální Zimní servis Volkswagen pro 

vozy starší 5 let přichází s aktuální nabídkou 

Economy dílů Volkswagen, výhodnými 

servisními úkony a zimní servisní prohlídkou 

v našem autorizovaném servisu. S originálem 

jedete, zatímco bez něj…

Nabídka platí do 31. 12. 2012!

Makovského 1222, Praha-Řepy  Tel.: 608 972 016  absolut@absolut-real.cz  www.absolut-real.cz

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ

POPTÁVKA
Koupě 3+1/L: 10 zájemců

Koupě 2+kk: 5 zájemců

Pronájem 2+kk: 4 zájemci

Pronájem 3+kk nebo 3+1

Koupě 1+kk

Potřebujete 
rychle peníze?

Koupíme 
Váš byt.

PRONÁJEM. Byt 3+1/L, 81 m2, 10. NP (11), po cel-
kové rekonstrukci, bez nábytku (možno dodat). 
Orientace J a S. Nová koupelna a kuchyně, kobe-
rec a plovoucí podlaha. Volný od 15. 12. 2012.

NOVINKA 3+1/L
MAKOVSKÉHO UL.

PRODEJ. Byt 3+kk/G/Terasa/S, 110 m2, OV, novo-
stavba, nová kuchyně, vestavěné skříně, dřevěná 
podlaha, koupelna s oknem, podlahové topení, 
bezpečnostní dveře, komora. Rezidenční lokalita.

NOVINKA 3+kk
PRAGUE MARINA

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

PRODEJ Stavební pozemek
MALÉ ČÍČOVICE, P-Z

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

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

PRODEJ 2+kk
ŠIMONOVA UL.

PRODEJ 3+1/L
VONDROUŠOVA UL.

Novostavba, 2. NP. Plně zařízený byt vč. nábytku, 
kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. K bytu 
patří garáž a sklep. Dlouhodobě. Orientace J–S. 
Služby 4 000 Kč vč. elektřiny + nájem.

PRONÁJEM 3+kk/B+G
ZRZAVÉHO UL.

PRODEJ. Byt 3+kk + garáž. stání, 78 m2, OV, novo-
stavba, sklep, komora, 2x balkon, orientace J a Z. 
Nová kuchyně vč. spotřebičů, 4. p. (5). Vedle MHD, 
škola, školka, nákupní možnosti. Popl. 5 200 Kč.

NOVINKA 3+kk
STODŮLKY, P-13

PRODEJ. Byt v OV, 80 m2, zasklená lodžie, zděné 
jádro, po rekonstrukci. Dům zateplen, alternativ-
ní způsob vytápění (vlastní kotelna), lino a kobe-
rec, orientace J–S. Čistý , světlý a udržovaný byt.

NOVINKA 3+1/L
NEVANOVA UL.

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

PRODÁNO


