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Vážení čtenáři,
úvodní slovo v prosinci je zároveň jednoduché i obtížné. nebudu psát o časopise, o článcích, ani 
o věcech kolem nás. Vše bych asi nejlépe vyjádřil souslovím „Pokoj lidem dobré vůle“. chtěl bych vám 
jen upřímně popřát jménem redakční rady klidné a šťastné vánoční svátky plné milých překvapení 
a radostí. Užijte si tento jedinečný měsíc v roce, kdy se lidé alespoň na chvilku zastaví a třeba se 
setkají s rodinou, přáteli a blízkými. 
Já jsem si už Ježíškovi napsal, co vy?

Pavel Maxa 

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.:
Vzalo na vědomí:
•  rezignaci ing. marie Vaicové na mandát čle-

na Zastupitelstva mč Praha 17, 
•  konstatovalo, že novým členem Zastupitel-

stva mč Praha 17 se stal martin Vaic, jako 
1. náhradník za volební stranu česká strana 
sociálně demokratická.

Rada MČ Praha 17 mj.:
Souhlasila:
•  s otevřením nového druhu školy – „šestileté 

gymnázium“ –  v sOŠ a Taneční konzervato-
ři ivo Váni-Psoty, s.r.o., Laudova 10/1024, 
Praha 17 - Řepy,

•  s přijetím nabídky  napojení na internet 
k objektu „kulturní středisko Průhon so-
cháňova 1220, Praha 17 - Řepy“ firmy Tele-
fonica czech Republic a.s.,

•  s návrhem na přijetí obecně závazné vyhláš-
ky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na 
veřejném prostranství na území hlavního 
města Prahy“.

Schválila:
•  předložený návrh dodatku ke smlouvě – po-

tvrzení zájmu o sběrný box a vytvoření mís-
ta zpětného odběru drobných vysloužilých 
elektrozařízení,

•  výsledek poptávky na dodávku „Vybavení sá-
lu sokolovny pro společensko-kulturní účely 
– nábytek“,

•  zabezpečení nechráněných prostorů pod lo-
džiemi, venkovními schody, rampami a po-
destami vstupů do obecních panelových 
domů mřížemi,

•  výsledek zjednodušeného podlimitního ří-
zení na veřejnou zakázku „Administrace 
rozvojových projektů v souvislosti s dotační 
a grantovou problematikou“,

•  výběr nejvhodnější nabídky na „Opravu pě-
ších cest na Fialce – Bicross, Praha 17 - Řepy“

•  zadání veřejné zakázky na „Revitalizaci úze-
mí podél ulice Plzeňské, Praha 17 – Řepy“,

•  uzavření smlovy o dílo s vítězným uchaze-
čem výběrového řízení „Projekt mč Praha 17: 
víceúčelové sportovní centrum na chobotě 
– zajištění projektové dokumentace a inže-
nýrská činnost“ společností siAL architekti 
a inženýři spol. s r. o. Liberec.

Barbora Skalníková, Dis.,
kancelář starostky

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

Úvodní slovo
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

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 11. 12. 2013 V 15 HODIN.
Místo konání: Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17.

U  příležitosti  Dne  válečných 
 veteránů  11.  listopadu zástupci 
Městské části Praha 17 uctili památku 
padlých. Pietní akt proběhl na něko-
lika místech v Řepích, na snímku po-
ložení věnce na Bílé Hoře u pomníku 
padlým, umučeným a popraveným 
ve 2. světové válce. Zleva starostka 
Bc. Jitka Synková, místostarostové 
Martin Marek, Tomáš Finger, Mgr.  Bo-
řek Černovský a tajemník Úřadu 
MČ Praha 17 Ing.  Lubomír Němejc.Foto:-ras-
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Vážení čtenáři,

nastal nám čas adventu a příprav na Váno-
ce. chtěla bych vám popřát, aby toto obdo-
bí nebylo jen časem pečlivého úklidu vašich 
domácností a urputného shánění dárků, ale 
také časem radosti, vánočního naladění 
a příjemných chvil.
Věřím, že k tomu přispějí i akce, které jsme 
pro vás v Řepích nachystali. 1. prosince roz-
svítíme vánoční strom – již tradičně naproti 
obchodnímu centru Ovus. Doufám, že jeho 
světla přinesou tu pravou vánoční atmosfé-
ru až k vám. musím poděkovat dětem a uči-
telkám ze ZUŠ Blatiny, ZŠ genpor. Fr. Peřiny 
a mŠ socháňova za jejich krásná hudební 
vystoupení.
samozřejmě v prosinci nemůže chybět ani 
mikuláš se svými pomocníky z nebe a pekla, 
a tak vás zvu hned na dvě mikulášská odpo-
ledne. První proběhne 1. prosince v soko-
lovně, to druhé pak 5. prosince v kulturáč-
ku na Bílé hoře.
A jaký by to byl advent bez adventních kon-
certů? Ty jsou pro vás připraveny v kostele 
sv. Rodiny každou adventní neděli.
Věřím, že si z mnoha akcí vyberete, jejich 
podrobný přehled naleznete na straně 14 
a 15, a někde se určitě potkáme. 

Přeji nám všem, aby ty letošní svátky vá-
noční byly pro všechny řepské obyvatele 
skutečně časem pohody, lásky a klidu. A sa-
mozřejmě – do nového roku 2014 vykročme 
tou správnou nohou.

slovo starostky

Máme nového zastupitele
Ve středu 30. října na mimořádném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 byl představen 
nový zastupitel martin Vaic (čssD). složením slavnostního slibu nastoupil na nový post jako první 
náhradník za volební stranu čssD po odstupující ing. marii Vaicové. 

martin Vaic dlouhodobě podniká v oblasti kon-
zultačních služeb, zejména v oblasti strategic-
kého řízení, řízení a vedení týmů, procesním 
a projektovém řízení. Dříve byl zaměstnancem 
a členem dozorčí rady české exportní Banky a.s.
V Řepích žije již od základní školy, téměř dvacet 
dva let, proto se má první otázka nabízela sama 
– co se vám v Řepích nejvíc líbí?
„V Řepích se mi líbí, protože zde žije moje rodi-
na a hodně mých přátel. Zároveň se mi líbí, že 
Řepy nejsou klasické velké neosobité sídliště, 
ale mají „něco“ v sobě a to „něco“, naše sídliš-
tě od ostatních odlišuje. každý to „něco“ bude 
vnímat po svém a proto zde nechávám otevře-
nou úvahu, aby každý občan mohl zapřemýšlet, 
proč se mu v Řepích také líbí… nejhorší by by-
lo, kdyby to „něco“ z Řep vymizelo a v tu chvíli 
kouzlo jedinečnosti se rozplyne.“ 
kompletní rozhovor s novým zastupitelem při-
neseme v příštím čísle Řepské sedmnáctky.

-ras-Foto: -ras-

Provoz v Úřadu městské části Praha 17 
ve dnech 23. 12. až 31. 12. 2013

Pondělí 23. 12. 2013       Standardní provoz úřadu.

Úterý až čtvrtek 24. 12 – 26. 12. 2013      Vánoční svátky – zavřeno

Pátek 27. 12. 2013
Odbory ÚMČ s výjimkou podatelny budou mít zavřeno.
Provoz podatelny pro veřejnost v uvedeném  
dni bude zajištěn jen v hlavní budově. 

Pondělí 30. 12. 2013
Standardní provoz úřadu.

Úterý 31. 12. 2013
Ověřování v úředních hodinách: 
7.30 - 12.00 hod.
Podatelna bude otevřena: 7.30 – 15.00 hod. 

Bc. Jitka Synková
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 Setkání se zástupci podnikatelů z pasáží Makovského

Začátkem listopadu se na řepské radnici sešli podnikatelé, jež provozují 
obchody ve žluté a oranžové pasáži v makovského ulici, aby probrali s ve-
dením radnice problémy týkající se jejich působení v těchto prostorách. 
Ani na této diskusi nechyběla starostka Bc. Jitka synková, místostaros-
tové martin marek, Tomáš Finger, mgr. Bořek černovský či vedoucí Odboru 
správy obecního majetku Bc. Jaroslav červený. hlavní mluvčí za stranu 
podnikatelů byla hana engelová, která v úvodu upozornila na problémy 
týkající se výše nájmu, úklidu a odvozu odpadků. na její otázky ochotně 
odpovídal jednatel společnosti Optimis spol. s r.o. – správa nemovitostí, 
Pavel maxa. Obě strany se snažily najít vhodné řešení palčivých problémů. 
V tomto směru byli podnikatelé ubezpečeni o zmrazení cen nájmů a snaze 
v budoucnu vyřešit i problémy s odvozem odpadků a úklidu pasáží.
následně se diskuse živě rozvinula a odhalila množství rozličných otázek 
a problémů, které naše řepské podnikatele mohou trápit. na některé do-
tazy a poznámky se podařilo najít uspokojivou odpověď, některé, bohužel, 
zatím řešit nelze.

Přesto věříme, že diskuse byla přínosem pro obě strany a podnikání drob-
ných živnostníků se bude i nadále v Řepích rozvíjet. -ras-

Foto: -mish-

Listopadová setkání s občany v Řepích
Koncem měsíce září proběhlo v Základní škole genpor. Františka Peřiny první otevřené setkání občanů naší městské části 
s vedením radnice. Během měsíce listopadu pak následovaly další dvě besedy s obyvateli Řep na různá témata. První z nich 
proběhla 6. listopadu v zasedací místnosti úřadu, druhá se konala 13. listopadu v Kulturáčku na Bílé Hoře.

 Beseda s občany na téma dopravy v horních Řepích

Ve středu 13. listopadu se uskutečnila plánovaná beseda s občany, kte-
rou jsme avizovali v minulém čísle Řepské sedmnáctky.  název sice zněl: 
„nejen na téma dopravní situace“, nicméně bylo zřejmé, že toto téma bu-
de zcela postačující a právě to jediné místní občany zajímá nejvíce. Zcela 
zaplněný sál kulturáčku na Bílé hoře přivítal místostarosta městské části 
Praha 17, martin marek. s ním se zúčastnili tohoto setkání i ostatní: sta-

rostka Bc.  Jitka synková, místostarostové mgr. Bořek černovský a Tomáš 
Finger, zastupitel Jaroslav hájek a také tajemník Úřadu městské části, ing. 
Lubomír němejc.  Po úvodním slově se chopil mikrofonu jeden z hlavních 
účastníků, tvůrce prvních návrhů ing. Zdeněk kymr a po vyčerpávajícím 
popisu svých prezentací dostali prostor občané se svými dotazy. A bylo 
jich vskutku hodně. Řešila se otázka dopravního značení a omezení, hlí-
dání policie a vybírání pokut, možného vzniku miniokružní křižovatky, 
stavby Břevnovské radiály a její případné ceny, rozšíření karlovarské uli-
ce a mnoho dalších podnětů. navíc v průběhu diskuse vyšla najevo i celá 

řada dalších možných návrhů řešení celé dopravní situace v této lokalitě. 
Beseda byla nakonec uzavřena s tím, že všechny návrhy, které byly před-
loženy, se zaevidují, na webových stránkách úřadu městské části Praha 17 
se vytvoří rubrika, ve které budou všechny návrhy umístěny a bude mož-
nost je nejen prohlížet, ale také se k nim vyjadřovat a vkládat příspěvky. 
každý, kdo bude mít zájem, si tak bude moci udělat představu o možném 
řešení dopravní situace v horních Řepích. Druhé kolo jednání na toto téma 
proběhne pravděpodobně v únoru příštího roku a mělo by z něj vzejít již 
výsledné řešení, které bude uskutečněno. O přesném datu vás samozřejmě 
budeme v dostatečném předstihu informovat. 

-mish-

spokojenost s průběhem diskuse na Bílé hoře vyjádřil i místostarosta mar-
tin marek: „Těší mě, že se podobná setkání konají a doufám, že se nám 
společnými silami podaří najít řešení dopravní situace v horních Řepích, 
které bude vyhovovat všem stranám“.

Foto: -mish-

Foto: -ras-
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stejně jako každý rok, tak i letos, mohli všichni 
řepští občané zahlédnout svatého martina, kte-
rak projíždí naší městskou částí na svém koni. 
A jak by také ne! Vždyť svatému martinovi je za-
svěcen i řepský kostelík, a tak tohoto světce mů-
žeme právem považovat za patrona Řep. O tom, 
jak se tento svátek slavil v minulosti jste si měli 
možnost přečíst v článku Jaroslava hájka v listo-
padovém čísle Řepské sedmnáctky.
Ale jak vypadaly oslavy letošní? Zahájení sva-
tomartinského průvodu, se stejně jako v letech 
minulých, konalo v kostele svaté Rodiny, kde ad-
ministrátor farnosti R.D. Daniel Peter Janáček 
připomněl odkaz sv. martina a přítomné naučil 
i píseň pojednávající o tomto světci.
následně byl průvod zahájen příjezdem tří jezd-
ců na koních v čele se sv. martinem. Po malém 
zdržení, kdy bylo nutné počkat na průjezd auto-
busu mhD, se všichni účastníci již vydali na cestu 
ke kostelu sv. martina. Večerní cestu starou řep-
skou zástavbou tak protkaly světélka z desítek 
lampionů. U kostela sv. martina již na příchozí 
čekal mgr. David Žofák, který přidal zajímavý 
projev ilustrující živý orloj na věži kostelíka. i le-
tos představil významné osobnosti, které svůj 
život zasvětily víře a boji s totalitní mocí. Po-
sledním obrazem v živém betlému byl samozřej-
mě svatý martin. David Žofák všem přítomným 
připomněl legendu o jeho výjimečném životě.
Po skončení tohoto programu byla možná pro-
hlídka kostelíka a pak se již průvod ubíral smě-
rem k budově úřadu, kde byl připravený ohňo-
stroj. samozřejmě nemohl chybět ani teplý čaj 
a martinský rohlíček.
spousta světel padajících v neuvěřitelných kas-
kádách ohňostroje byla pak příjemným zakonče-
ním celého večera.

Poděkování za krásný zážitek patří městské čás-
ti Praha 17, Farnosti sv. martina, občanskému 
sdružení naše Řepy, Pekárně erika, Jaroslavu 
hájkovi, ředitelce ZŠ genpor. Fr. Peřiny mgr. Jar-
mile Pavlišové, Policii čR i městské polici a také 
řepským dobrovolným hasičům. Dále PPF ban-
ce a. s., Dopravnímu podniku hl. m. Prahy a pa-
nu Bouškovi ze společnosti Alfa pyros.

-ras-

Svatý Martin opět přijel do Řep

Foto: -ras-

Foto: Václav Mudra
Foto: J. Farkač ml.

Martinská zábava
Velmi rád bych se ohlédnul za letošní martinskou zábavou. Jeden listopadový večer, jedna živá 
kapela a mnoho hostů. Tak jsem si připadal, když jsem vstupoval do opravených prostor soko-
lovny.
nejsem bezmezným vyznavačem velkých společenských akcí, ale přiznám se, že tato zábava 
byla jiná. Jiná v tom, že dokázala vytvořit příjemnou osobní atmosféru. muzika hrála evidentně 
dobře a navíc vyslyšela i požadavky tančících párů, protože si nepamatuji písničku bez někoho 
na parketu. Přesto zde byl prostor na to si popovídat s hosty či lidmi, kteří dorazili. Tombola 
v průběhu večera, kde paní starostka losovala výherce, byla oním bodem, kdy se snad úplně 
všichni bavili. měl jsem po dlouhé době pocit, že si to lidé opravdu užívají. k tomu jistě přispěla 
i kvalitní obsluha a nekuřácké prostředí. když jsem odcházel, musel jsem v duchu poděkovat 
organizátorům z radnice a všem, kteří se na akci podíleli. Postesknout si, že se ta budova nedá 
„nafouknout“ pro ještě větší účast příští rok. Bylo by skvělé, kdyby se právě sokolovna z ro-
ku 1929 stala tím spojovacím mostem mezi dvěma světy – sídlištěm a starou zástavbou. místem 
kulturních a společenských akcí jedné městské části. naší Prahy 17. 

Pavel Maxa
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Vlastníci bytových jednotek v panelovém domě 
Španielova čp. 1270 až 1276 se rozhodli vybu-
dovat vlastní domovní kotelnu. Po více jak roce 
příprav ji během tohoto léta vystavěli a zprovoz-
nili. máme tak v Řepích v pořadí již třetí domovní 
kotelnu. Vzhledem k tomu, že neutuchá zájem 
obyvatel bytových domů o problematiku snižová-
ní nákladů na topení formou výstavby vlastního 
lokálního tepelného zdroje, požádal jsem před-
sedkyni zmíněného sVJ, Jitku komárkovou, aby 
se podělila se čtenáři Řepské sedmnáctky o zku-
šenosti s výstavbou a provozem vlastní domovní 
kotelny. Jitka Komárková mé prosbě vyhověla.

Co vás a ostatní vlastníky bytů vedlo 
k rozhodnutí změnit radikálně způsob 
vytápění vašeho domu? 
na to je jediná a jednoduchá odpověď, sna-
ha ušetřit. náklady na teplo představují jednu 
z největších položek našich nákladů na bydlení. 
možnost ušetřit na teple 20 až 30% znamená 
tisícové úspory v našich rodinných rozpočtech.

Bylo složité se rozhodnout? 
samozřejmě, není to jednoduché rozhodnutí, 
ale není o mnoho komplikovanější, než třeba 
rozhodnutí o zateplení domu. na základní vy-
hodnocení vystačíte se selským rozumem, na-
příklad každou zimu vidíme trávníky, které jsou 
vytápěné teplovody a tyto ztráty platí ve zvý-
šené ceně koncový spotřebitel tepla. Výrobou 
tepla na místě spotřeby tyto ztráty eliminujete, 
na to nemusíte být vystudovaný projektant. na 
odborné věci si pak najmete profesionály, stej-
ně jako u kterékoliv jiné změny nebo opravy na 
domě. Projekt nám zpracovával autorizovaný 
projektant a byl následně posuzován soudním 
znalcem, který nejenže potvrdil kvalitu našeho 
záměru, ale doložil i kratší dobu návratnosti vlo-
žených prostředků, než vycházelo z původních 

dat. Očekáváme, že investice do vlastní kotelny 
se nám zaplatí do necelých čtyř let a poté bu-
deme vyrábět teplo pro naše bytové jednotky 
v podstatě za cenu plynu s minimálními dalšími 
souvisejícími náklady.
Rozhodování nám velmi ulehčilo i to, že nejsme 
v Řepích první domovní kotelnou a mohli jsme 
čerpat ze zkušeností již zrealizovaných projek-
tů. informovanosti vlastníků (včetně našeho 
výboru) o dané problematice také napomohlo 
pořádání konferencí naší městskou částí, kte-
rých jsme se pravidelně účastnili. Byly o nových 
trendech ve vytápění a možnostech úspor na 
topných nákladech.

Jaké řešení kotelny jste pro váš dům zvolili? 
Ohledně podrobností technického řešení a pa-
rametrů přenechám slovo povolanějším a to zá-
stupci dodavatele naší kotelny ing. Peškovi z fir-
my Topesa s.r.o., kterou jsme vybrali z několika 
nabídek ve výběrovém řízení.
Ing. Pešek: Pro dům ve Španielově ulici jsme 
navrhli variantu výroby tepla pomocí vlastní 
domovní plynové kotelny. V lokalitě Řep, která 
je plně plynofikována, je dnes výroba a rozvod 
tepla z centrálního samostatného zdroje (pomo-
cí venkovních teplovodů) zcela ekonomicky, ale 
i technicky, nepřijatelná. nevyplatí se teplo vy-
rábět ve velkých zdrojích a se ztrátami jej dopra-
vovat ke koncovému spotřebiteli, když moder-
nějším a účinnějším způsobem lze z plynu teplo 
vyrobit přímo na místě spotřeby. Je všeobecně 
známo, že výroba tepla pro topení a ohřev teplé 
vody je nejefektivnější, pokud je co nejblíže její 
spotřebě. V tomto případě, co se týče domů pro 

bydlení, je technicky, ekonomicky a ekologic-
ky nejpřínosnější varianta s domovní plynovou 
kotelnou. Výhodou není jenom finanční úspora, 
ale i méně exhalací, neboť oproti centrálním 
zdrojům tepla se spálí méně plynu.
Zadáním pro nás byla kompletní dodávka domov-
ní kotelny na klíč, což obnáší vypracování projek-
tové dokumentace, ve spolupráci s výborem sVJ 
zajištění stavebního povolení, zajištění souhlasu 
odpojení od současného dodavatele tepla, vlast-
ní dodávka a montáž kompletní plynové kotelny 
včetně topné zkoušky.

Jaká je časová náročnost přípravy a stavby 
domovní kotelny? 
První fáze, to jest projekt, byla časově nej-
kratší a zvládli jsme ji za necelý měsíc, ale ná-
sledné vyřizování všech vyjádření a povolení 
je časově nejnáročnější a je třeba se při něm 
obrnit značnou trpělivostí. Tato „papírová“ část 
výstavby je opravdu ze všeho nejdelší a trvá do 
jednoho roku. Doporučuji ji svěřit odborníko-
vi. Vlastní fyzické provádění montáže kotelny, 
bylo také velkmi rychlé a trvalo do pěti týd-
nů. Během realizace jsme se museli vyrovnat 
s organizačními problémy výstavby, protože 
montáž byla prováděna v prostoru stávající 
výměníkové stanice, v které bylo kompletní 
zařízení dodavatele tepla a montáž byla 
prováděna za provozu tak, aby vytápění a ani 
dodávka teplé vody nebyla přerušena. Výhodou 
bylo, že montáž započala po topné sezoně, takže 
problém s vytápěním odpadl. Řešeno bylo pouze 
zásobování teplou vodou, které bylo provedeno 
náhradním způsobem tak, aby přerušení dodáv-
ky teplé vody bylo co možná nejkratší. A to se 
povedlo. Plánované přerušení dodávek teplé 
vody bylo nejdéle na pět hodin a to se ještě při 
provádění povedlo zkrátit.

Můžete prosím kotelnu podrobněji popsat? 
kotelna je osazena kondenzačními kotli ham-
worthy. Velice důležitá je volba zdroje tepla 
s ohledem na předpokládanou životnost kotel-
ny. kvalitní kondenzační kotle hamwrothy mají 
výměník a hořák výhradně z nerezové oceli. Díky 
použití kvalitních materiálů mají tyto konden-
zační kotle vysokou životnost, zároveň poskytují 
velkou spolehlivost a trvale vysoké využití kon-
denzačního účinku. 
Ohřev teplé vody je řešen přes deskový výměník 
a akumulací ve třech 750 litrových zásobnících 
s předností před vytápěním, to znamená, že 
při nabíjení zásobníků teplou vodou na poža-
dovanou teplotu je plný výkon kotelny směro-
ván pouze na ohřev teplé vody. Doba ohřevu 

Vlastní domovní kotelna  
místo drahého dálkového tepla

Foto: archiv firmy



je velice krátká, na kvalitu vytápění to nemá 
žádný vliv. Oběhová čerpadla pro vytápění jsou 
frekvenčně řízena, což zajišťuje, že tlak i do-
pravované množství topné vody je vždy při 
jakýchkoliv venkovních teplotách optimální. 
Tím je docíleno co nejnižší spotřeby elektřiny 
potřebné pro pohon čerpadel a všechny 
armatury včetně termostatických radiátorových 
ventilů pracují stále v optimálních podmínkách. 
To se projeví na kvalitě vyregulování celé otop-
né soustavy a téměř se anuluje zvukový projev 
otopné soustavy. 
Odvod spalin je řešen antikorovým tříplášťovým 
komínem zavěšeným na vnější straně obvodové 
zdi, cca 1 metr nad střechu domu. Provoz kotelny 
je kompletně automatický a řízený regulací 
siemens s přenosem dat a informací přes internet 
pomocí tzv. webserveru. Přes tento přenos se dá 
zjistit okamžitý stav kotelny – to znamená teplo-
ty, chodu kotle, chodu čerpadel, momentální na-
stavení regulátorů atd. na počítači jsou pak tyto 
hodnoty dostupné povoleným osobám a servisu, 

který dokáže provést zásah do regulace na dálku 
podle požadavku a potřeby. Zároveň jsou zobra-
zeny případné poruchy, o kterých dostane infor-
maci i „obsluha“. Pro tuto kotelnu byli vyškoleni 
dva zástupci vlastníků, kteří jsou pověřeni obslu-
hou kotelny o výkonu 498 kW.

Jaké jsou první poznatky z provozu kotelny? 
Jsou pozitivní. Po odladění je provoz kotelny bez-
problémový a automatický. co se týče ekonomiky, 
je z přiloženého srovnání cen za teplo v porovna-
telném ročním obdobím jednoznačné, že domov-
ní kotelna je ekonomičtější, a že výpočet ekono-
mické návratnosti provedený soudním znalcem 

ing. Jiřím matějčkem, csc je správný. Respektive, 
že skutečné dosažené úspory jsou ještě příznivěj-
ší, než předpokládá posudek a výpočet. 
V tabulce jsou pro srovnání ceny dodávek tepla 
za uvedené měsíce, za roky 2011 a 2012, od do-
davatele tepla Pražská teplárenská a.s. (PT a.s.) 
a cena za výrobu tepla z domovní kotelny za 
rok 2013. cena tepla z domovní kotelny neobsa-
huje všechny vedlejší náklady, které budou zná-
my až po uzavření účetního období. Odhadem 
půjde o několik jednotek tisíc korun.

Děkuji za rozhovor.
Mgr. Bořek Černovský, místostarosta
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Teplo ze Slunce – reálný provoz Solárních systémů 
pro ohřev teplé vody v praxi
Zájem investorů o alternativní možnosti ohřevu 
teplé vody a vytápění je vzhledem k neustálému 
zdražování energií ve vysokém kurzu, a tak zde 
našim čtenářům přinášíme několik zásadních 
postřehů z reálného provozu solárního ohřevu 
teplé vody v bytovém domě. Dotázali jsme se 
členky výboru sVJ makovského 1177, Ing. Ivety 
Markové, jak pracuje nejvýznamnější instalace 
jedinečného systému solárních panelů v české 
republice. navazujeme tak na únorové číslo na-
šeho časopisu, kde jsme přinesli první informaci 
o tomto projektu.

Jak hodnotíte dosavadní provoz solárního 
ohřevu teplé vody?
Při mém hodnocení bych chtěla uvést, že každá 
zpráva, závěry a hodnocení musí být založeny 
na faktech, doložitelných podkladech, jasných 
informacích a číslech. nikoliv domněnkách, po-
citech a konstatováních „myslíme si, že...“ Vy-
cházím tak ze své profese auditora, která je za-
ložena na číslech a konkrétních informacích, na 
základě kterých jsou konstatovány jasné závěry. 

Z jakých informací vycházíte a čím jsou 
podloženy?
Pro zhodnocení provozu solárního systému pro 
ohřev teplé vody jsme porovnali množství do-
dávek tepla z teplárny před instalací solárního 
systému a po jeho instalaci. Porovnáním skuteč-
ností z účetních dokladů jsme mohli vyhodnotit 
přínos solárního ohřevu a tím množství ušetřené 
energie a finančních prostředků.  

Spotřeba tepla pro ohřev teplé vody
Začneme shrnutím spotřeb energie pro ohřev 
teplé vody na našem sVJ. Od roku 2009 do ro-
ku 2012 byl průměrný odběr tepla pro ohřev 
teplé vody z teplárny 2 720 GJ za rok. Zde mu-
síme konstatovat, že spotřeba energie pro ohřev 
teplé vody se v tomto období pohybovala od 
2 793 GJ do 2 635 GJ za rok. 

Hodnocení provozu
solární systém eAsT jsme uvedli do provozu 
v srpnu 2012. Období hodnocení provozu pro-
běhlo od 1. 9. 2012 do 1. 9. 2013. V tomto ob-
dobí činily naše odběry tepla z teplárny 1 809 GJ 

oproti 2 675 GJ za období 1. 9. 2011 – 1. 9. 2012. 
Závěr hodnocení – úspora a přínos solárního 
ohřevu 866 GJ za 12 měsíců.

Jste s tímto výkonem a úsporou spokojeni? 
Ano jsme. To i přes skutečnost, že letošní rok byl 
z pohledu osvitu velmi podprůměrný. množství 
slunečního záření neovlivníme, zde opravdu ne-
funguje, „poručíme větru dešti…“

Ale i přes to, že sluníčka bylo letos méně, 
byly i velmi slunné a horké dny. Jak se 
systém vypořádal s přebytkem tepla? 
Nedocházelo k přehřívání systému?
systém je vybaven prvky ochrany před přehřátím, 
a tak byl jeho provoz i ve velmi slunných dnech 
bezproblémový a bez jakéhokoliv přehřívání.

Jak účinný byl solární systém s trubicovými 
kolektory v krátkých a chladných zimních 
dnech?
Vzhledem ke správnému návrhu a dimenzaci 
systému pracoval systém i v těchto podmínkách 
na výbornou. musím konstatovat, že to pro nás 
bylo potěšující potvrzení skutečnosti, že trubi-
cové solární systémy poskytují teplo ze slunce 
i v zimě.
Děkuji za konstruktivní shrnutí faktů podlože-
ných konkrétními čísly. Přál bych si, aby tako-
vých podobných projektů, které vytvářejí nejen 
finanční přínos, ale především významnou mě-
rou snižují produkci cO2 , výrazně přibylo.

Mgr. Bořek Černovský, místostarosta

Měsíc Rok 2011 PT a.s. Rok 2012 PT a.s. Domovní kotelna 2013

červen  79 271 kč  83 062 kč  60 937 kč

červenec  72 273 kč  79 209 kč  51 583 kč

srpen  77 583 kč  79 926 kč  51 307 kč

celkem 229 127 kč 242 197 kč 163 827 kč
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Děkujeme, že nám píšete!
Vážení čtenáři, děkujeme za vaše názory, podněty a upozornění!

Uzávěrka pro příjem příspěvků:
vždy 10. dne předchozího měsíce (např. 10. prosince pro lednové 
vydání časopisu). kontakt: 234 683 544, 720 524 688, 602 228 276, 
redakce@repy.mepnet.cz. -red-

Velkoobjemové 
kontejnery v prosinci
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracovní 
dny ve středu, čtvrtek, pátek v odpoledních hodinách od 14 do 
18 hod, v sobotu a neděli od 12 do 16 hod. 

Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordi-
novat ukládání odpadů. VOk nebudou na daném stanovišti zůstávat 
přes noc.
VOk jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

•  parkoviště ul. hofbauerova x Žufanova: 
4. 12., 5. 12., 6. 12., 7. 12.

•  křižovatka ul. ke kulturnímu domu x U Boroviček: 
18. 12., 19. 12., 20. 12., 21. 12.

Co lze odložit do VOK:
VOk jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je 
např. nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, 
podlahové PVc, umyvadla a záchodové mísy.

Co nelze odložit do VOK:
✗   směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné 

nádoby (popelnice, kontejneru) 
✗   nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie 

a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky) 
✗   odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.) 
✗   elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, 

přehrávače, telefony apod.) 
✗   stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelský-
mi subjekty!!!

Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných 
dvorech:

•  Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 284 098 906;

•  Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova (u křižovatky s Radlickou), 
tel.: 251 612 343.

Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 17.00 hod.,  
sobota: 8.30 – 15.00 hodin.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Kam se starým 
elektrospotřebičem? 
Do červeného kontejneru!

V České republice funguje 
organizovaný zpětný odběr 
starých elektrospotřebičů již 
od roku 2005. Za tuto dobu si 
recyklace elektroodpadu vymohla 
poměrně dobré postavení a většina 
občanů již dbá na ekologickou 
recyklaci objemnějších spotřebičů. 
Třídění drobného elektra však 
stále představuje značný problém. 
Malé přístroje končí v běžné po-
pelnici mnohem častěji než větší 
druhy elektrospotřebičů. Vytřídí se 
jich sotva 25 %. 

nezisková organizace AsekOL se snaží třídění zjednodušit, a proto pro ob-
čany vytvořila unikátní červené kontejnery na drobný elektroodpad a ba-
terie – další barevnou nádobu umístěnou vedle modrého, zeleného a žlu-
tého kontejneru na tříděné odpady. Více informací včetně interaktivní 
mapy naleznete na www.cervenekontejnery.cz. 
červený kontejner na drobné elektro je evropský unikát. společnost 
AsekOL je postupně zaváděla od roku 2007, nyní jich je po celé české 
republice již přes 1 900 a síť se neustále rozšiřuje. 
A co přesně do červeného kontejneru patří? Zejména drobné spotřebiče 
a baterie, např. mobilní telefony, rádia, kalkulačky, elektronické hračky 
apod. V tomto ohledu jsou lidé limitováni jen rozměrem vhozového bub-
nu, který činí 40 x 50 cm. Do kontejneru naopak nepatří zářivky a úsporné 
žárovky, televize či monitory (ty vyžadují speciální zacházení) a velké spo-
třebiče, které se do kontejneru prostě nevejdou.

 „Věříme, že červené kontejnery jsou pro občany vítanou službou, která jim 
dává snadnou možnost zbavit se i těch nejmenších spotřebičů, kvůli kterým 
se málokomu chce do sběrného dvora,“ vysvětluje hana Ansorgová, mana-
žerka komunikace neziskové organizace AsekOL. „Přitom i recyklace drob-
ného elektra je pro životní prostředí velmi přínosná. Například recyklovat 
lze až 80 % mobilního telefonu. Drahé kovy, které mobily obsahují, se musí 
náročně těžit, recyklací se ale dají získat mnohem levněji a šetrněji ve vztahu 
k přírodě. Pomocí jejich recyklace se může zachránit například zlato, měď, 
stříbro, palladium a platina, navíc se zabrání úniku škodlivin do přírody,“ 
dodává Ansorgová.

Stanoviště nádob na drobný elektroodpad – MČ Praha 17

1. kontejnerové stání – roh ulic čistovická x Třanovského (Rema)

2. Úmč Praha 17, Žalanského ul. – přízemí budovy (Rema)

3. Vjezd do areálu csZs a Optimis, Bendova 1121/5 (Rema)

4. ul. Bazovského před poliklinikou (Rema)

5. ul. Galandova – u tříděného odpadu před č. p. 1246 (Asekol)

6.
křižovatka ulic Laudova x k Trninám – u tříděného odpadu 
(Asekol)

7.
ul. nevanova – u tříděného odpadu, naproti domu  
čp. 1036 (Asekol)
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Hulváctví některých, bezmocnost slušných. Aneb proč na trávníku ne-
roste trávník. Pohled od ulice Bazovského do ulice Šimonovy, 18. listopa-
du dopoledne.

Text a foto: doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.,  
předseda komise životního prostředí

Děkujeme všem 
ohleduplným pejskařům!

čím dál častěji při procházce naší 
městskou částí potkáváme majitele 
psů, kteří kromě vodítka nesou 
v ruce i papírový sáček na psí exkre-
menty. chceme všem těmto ohle-
duplným pejskařům poděkovat za 
to, že jim není lhostejné prostředí, 
ve kterém všichni žijeme. stejně 
tak děkujeme za jejich pochopení, 
že travnaté plochy nepatří jen je-
jich psím miláčkům, ale třeba také 
dětem a je třeba je tedy udržovat 
v čistotě. Používáte papírový sáček 
pro svého psa i vy?

-red-

Ulice Na Chobotě se 
dočkala nového chodníku 
V listopadu 2013 byla dokončena výstavba nového chodníku v ulici 
na chobotě. Tato spojnice starých Řep a sídlištní oblasti (ulic Žalanského 
a engelmüllerova) od doby jejího vzniku (v převážné části) žádným chod-
níkem nedisponovala, a tak se veškerý pěší provoz odehrával podél okrajů 
vozovky. 
nový chodník umožňuje oddělení chodců od všech druhů dopravy v celé 
délce zmíněných ulic a zlepšuje tak dostupnost nejen přilehlého skatepar-
ku a sokolovny Řepy, ale i Domova sv. karla Boromejského a Vysoké školy 
regionálního rozvoje. Pro zajištění vyšší bezpečnosti pěší dopravy byly 
nové chodníky v místě křižovatky s ulicí engelmüllerova opatřeny doprav-
ně-bezpečnostním zábradlím, které zabraňuje nebezpečnému způsobu 
přecházení vozovky v prostoru křižovatky. Výstavba nového chodníku též 
zahrnovala přeložku veřejného osvětlení a zřízení bezbariérového místa 
pro přecházení vozovky komunikace. celkové náklady na výstavbu činily 
1 173 309,81 kč vč. DPh.

Martin Marek, místostarosta
Ing. Zděněk Kymr, Odbor životního prostředí

Kluziště je připraveno 
na zimu
mnozí z  nadšených bruslařů si jistě vzpomenou na loňskou zimu 
a snahu radnice zprovoznit za pomoci řepských dobrovolných hasičů 
kluziště na travnaté ploše před budovou radnice. Akce se po drob-
ných potížích podařila a ledová plocha mohla těšit bruslení chtivé 
sportovce. Jelikož právě začíná zimní období a dají se očekávat mra-
zy, musím se i letos zeptat místostarosty Martina Marka, který má 
realizaci kluziště na starosti, na co se můžeme těšit.

Minulou sezonu se řešily problémy s nerovností terénu. Jak to 
vypadá nyní?
myslím, že dnes jsme na realizaci kluziště připraveni lépe, než to-
mu bylo v lednu. Plocha hřiště byla upravena, srovnána do roviny. 
Prostor byl navíc doplněn novou zeminou a také oset, a pevně tedy 
věřím, že jsme přichystáni na první mrazy.

A na co ještě se zájemci o bruslení mohou těšit?
na hřišti byly instalovány nové branky, které byly vyzvednuty tak, aby 
umožnily plnohodnotné hraní hokeje. Doufám tedy, že na řepském 
kluzišti najdou vyžití jak nadšení hokejisté, tak zájemci o rekreační 
bruslení pro radost. nezbývá, než se těšit na první pořádný mráz.

Děkuji za informace.
Radka Sálusová
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Přivítání nových „řepánků“ mezi občany naší měst-
ské části se tentokrát konalo 29. října.
Jako již tradičně všechny přítomné uvítala starostka 
městské části Praha 17, Bc. Jitka synková, která po-
přála dětem krásný start do života a rodičům spoustu 
trpělivosti, lásky a šťastných chvil s jejich ratolestmi. 
samozřejmě nemohlo chybět hezké vystoupení v po-
dání dětí z mateřské školy. Tentokrát se o ně posta-
raly děti z mŠ Laudova – sluníčko s veselým pásmem 
říkanek, pod vedením učitelky Jany Vaňačové. na 
závěr každá maminka obdržela kytičku, pamětní list 
a zlatý přívěsek pro své miminko z rukou Bc. Jitky 
synkové.
městská část Praha 17 každému nově uvítanému 
„řepánkovi“ také věnuje záznam celého ceremoniálu 
na DVD a pěkné fotografie, které dětem jejich slavný 
den budou připomínat.

Novými řepskými občánky se stali:
David Břeský, Antonín Dominik Rácz, Lejla němeč-
ková, mikuláš kučera, marie Benediktová, matyáš 
kolb, Jaroslav kučera, nina hamtilová, Gabriela 
Pejsarová, Lukáš hrubeš, elen navrátilová, kateřina 
macourková, Jakub chroustovský, eva hrdličková, 
kateřina Linhartová, Petr Březina, Šárka Pecharová, 
matyáš Příhoda, Adam Pohranc, matěj kyzr, Jakub 
karala.

Všem dětem a jejich rodinám přejeme jen to nej-
lepší do dalších let v Řepích!

Informace pro rodiče
Vítání občánků na řepské radnici se mohou zúčastnit 
děti ve věku od 4 do 12 měsíců, které mají trvalé by-
dliště na území městské části Praha 17 (na základě 
žádosti jejich rodičů). Více informací: v úředních ho-
dinách na matrice Úřadu mč Praha 17 v Žalanského 
ulici. -ras-

Vítání občánků

Foto: -mish-

Foto: -ras-

Kostel sv. Rodiny a sv. Martina
24. 12., úterý: ŠTĚDRÝ DEN 

16 hodin – Mše z vánoční vigilie s dětmi a koledami, Sv. Rodina  
25. 12., středa: slavnost NAROZENÍ PÁNĚ– zasvěcený svátek 

o půlnoci – Mše sv. „PŮLNOČNÍ“, Sv. Rodina  
9 hodin – Mše sv. „Ve dne“, Sv. Rodina

26. 12., čtvrtek: svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  
9 hodin – Mše sv., Sv. Rodina 

27. 12., pátek: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
18 hodin – Mše sv., sv. Martin, žehnání vína

29. 12., neděle: svátek SVATÉ RODINY Ježíše, Marie a Josefa, PATROCINIUM  
7.45 hodin – Mše sv., sv. Martin 
9 hodin –  Mše sv., Sv. Rodina

31. 12., úterý: sv. SILVESTRA I., papeže 
18 hodin – Mše sv., poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku, Sv. Rodina

1. 1. 2014, středa – Nový rok: slavnost MATKY BOŽÍ, Panny Marie – zasvěcený svátek  
Světový den modliteb za mír  
9 hodin –  Mše sv., Sv. Rodina. 

Kostel P. Marie Vítězné na Bílé Hoře
24. 12., úterý: ŠTĚDRÝ DEN – Mše sv., 16 hodin
25. 12., středa: slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – Mše sv., 11 hodin
26. 12., čtvrtek: svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – Mše sv., 11 hodin
29. 12., neděle: svátek SVATÉ RODINY – Mše sv., 11 hodin
31. 12., úterý: sv. SILVESTRA I., papeže – Mše sv., 16 hodin
1. 1. 2014, středa – Nový rok: slavnost MATKY BOŽÍ, Panny Marie – Mše sv., 11 hodin
5. 1. 2014, neděle – Mše sv., 11 hodin
6. 1. 2014, pondělí – Mše sv., 1 6 hodin

Betlém v rohové kapli sv. Václava v areálu poutního místa  
bude přístupný veřejnosti: 
25. 12., 26. 12., 29. 12., 1. 1. a 5. 1., vždy v době od 10 do 17 hod.

Vánoční bohoslužba v kostelíku sv. Kříže ve Stodůlkách-Hájích (při železniční trati 
u viaduktu nad stanicí bus 214, 225 Bílý Beránek) se koná dne 24. prosince 2013 
od 14.00 hodin.

Přehled vánočních bohoslužeb
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Foto: -ras-

Právě nám začíná doba adventu, tedy čas příprav na vánoční svátky. Ad-
vent – jež latinsky znamená „příchod“ – každý z nás jistě prožíváme po 
svém… Pro někoho mohou tyto čtyři týdny znamenat horečné nákupy 
a úklid, pro jiného dobu určitého zklidnění mysli a očekávání snad nej-
krásnějších svátků v roce. Ať už tohle období prožijete jakkoliv, přijměte 
naše pozvání na čtyři adventní koncerty do Domova sv. karla Boromejské-
ho a třeba nejen na ně… O kulturním programu v tomto zařízení jsem si 
povídala s ing. monikou strakovou, která má v Domově na starosti právě 
kulturu.

Domov Sv. Karla Boromejského může někdy působit jako uzavřené 
společenství. Určitě tomu tak není. Co můžete řepským občanům 
nabídnout?
chceme nabízet obyvatelům Řep, a samozřejmě nejen jim, další možnost 
kulturního vyžití. Jedná se především o hudbu vážnou a duchovní, roz-
hodně nechceme konkurovat jiným kulturním zařízením. máme zde krásný 
kostel, který je vymalovaný beuronskou malbou, která není úplně běžná. 
situujeme sem právě koncerty hudby vážné a duchovní, je zde krásná at-
mosféra a akustika. často se mi stává, že na našich koncertech potkávám 
seniory, kteří dříve měli abonentky do Rudolfina, navštěvovali koncerty 
vážné hudby v centru. Dnes už třeba tyto možnosti nemají a jsou velice 
rádi za to, že jim umožňujeme navštěvovat takové akce v Řepích. Ráda 
bych, aby se lidé nebáli k nám přijít a nepociťovali v žádném případě ně-
jaký ostych vůči církevnímu zařízení. informace o akcích najdete v Řepské 
sedmnáctce nebo na našich webových stránkách www.domovrepy.cz. 
Pořádáme i civilnější věci, které se nehodí do kostela. Divákům nabízíme 
krásné prostředí refektáře, který je vybaven i klavírem. V prostorách naší 
zahrady můžete také navštívit některý ze zahradních koncertů – naposle-
dy jsme zde přivítali michala Prokopa.  

Jak je to s výší vstupného na vašich koncertech?
Ve většině případů se snažíme zachovávat vstupné dobrovolné, aby si ten-
to kulturní zážitek mohl dovolit každý bez ohledu na své příjmy. Lidé do 
kasičky pak mohou přispívat dle svých finančních možností. Těší mě, že 
lidé dávají opravdu tolik, kolik mohou a nesnaží se nikterak proklouznout. 
Pro nás jsou tyto kulturní akce součástí fundraisingu, což je činnost získá-
vání prostředků na chod neziskové organizace. Jsme nestátní nezisková 
organizace a musíme se starat o to, abychom měli nějaké příjmy. kultura 
je jejich součástí, ale nepřináší velké zisky. A to právě i proto, že ji ne-
chceme dělat komerčně. nabízíme lidem možnost k nám přijít, načerpat 
sílu v krásném prostředí a prožít nějaký umělecký zážitek. naše koncer-
ty nabízejí vysokou kvalitu. Účinkující vystupují ve většině případů bez 
nároku na honorář. Finance, které získáme za kulturní akce, jsou součástí 
veřejné sbírky a my všechny prostředky soustředíme na sbírkovém účtu. 
Tyto peníze jsou pak využívány vesměs na nákup zdravotnického materiá-
lu, pomůcek pro inkontinentní osoby či např. rekonstrukci zahrady. 
Z různých darů se nám podařilo vybudovat televizní rozvod do jednotlivých 
pokojů. Veškeré dění v kostele tak mohou sledovat i pacienti trvale upou-
taní na lůžko – ti kteří nemohou již do kostela dojít.

Jaké akce můžeme u vás navštívit v době adventu?
Adventní doba je pro náš Domov stěžejní, jsme církevní zařízení. Tomuto 
období věnujeme velkou pozornost a vytváříme zde téměř kouzelné místo. 
Všude je krásná vánoční výzdoba, do jejíž tvorby zapojujeme i naše pa-
cienty. Lidé sem rádi chodí načerpat vánoční atmosféru. každou neděli 
pořádáme jeden adventní koncert, kromě toho je zde možné navštívit i ji-
né koncerty s vánoční tématikou ve všední den. Adventní koncerty jsou 
naplánovány od prvního prosince, na toto datum letos připadá první ad-
ventní neděle. Jako první u nás vystoupí Ztracená kapela s dětským sbo-

rem, na programu budou české a evropské adventní skladby a koledy. Dále 
bude následovat koncert smíšeného sboru ORFeJ pod vedením Jana svej-
kovského. na třetím koncertu přivítáme dirigenta michala macourka s or-
chestrem Archioni plus. Tento adventní koncert je podporovaný městskou 
částí Praha 17. Budou zde rozdávány dárečky, které vyrobili žáci řepských 
škol, a věřím, že zde již tradičně zažijeme hezkou atmosféru. Vyvrcholením 
adventního období bude koncert dětského pěveckého sboru Radost Praha 
pod vedením prof. Vladislava součka, který se sboru věnuje již 50 let a vy-
choval mnoho talentovaných zpěváků.
kromě adventních koncertů a dalších akcí se těším, že za našimi pacienty 
opět přijdou děti z řepských škol a přinesou sem koledy a vánoční divadlo. 
Letos plánujeme i čtení se známými herci, kteří přijdou předčítat povídky 
a pohádky našim pacientům. 
Podruhé se tady také bude konat koncert Tříkrálový, v neděli 5. ledna, na 
němž vystoupí sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou. Ti u nás vystupovali 
již loni s velkým úspěchem – byli převlečeni za tři krále a měli i černého 
vzadu, který vystrkuje na nás bradu…
celé toto období je přínosem jak pro nás a naše pacienty, tak pro divá-
ky, ale i pro účinkující, kteří mohou předávat radost dál. A já vás všechny 
k nám co nejsrdečněji zvu.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Naše dveře jsou otevřené všem

Ž I V Ý  B E T L É M
se bude konat 
v NEDĚLI 5. LEDNA. 
Začátek plánován v 16 hod 
u ZUŠ Blatiny, odkud se bude 
ubírat průvod k "Betlému". 
V jeho čele půjdou Tři králové. 

Živý betlém bude následně 
probíhat na zahradě kláštera 
sester boromejek. 
Těšit se můžete také na zpívání 
koled a malé pohoštění.
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V průběhu letošního roku proběhla dotazníková 
akce, pořádaná Úmč Praha 17, mající za cíl zma-
povat potřebnost a dostupnost sociálně zdra-
votních služeb na řepském území. stejná akce 
proběhla již v letech 2008/2009, výsledkem 
byla studie o potřebnosti sociálně-zdravotních 
služeb v městské části. cílem letošní akce bylo 
zhodnotit pokrytí území v oblasti nejen sociál-
ních služeb, ale i v oblasti zdravotnictví, vzdělá-
ní a volnočasových aktivit. Údaje budou použity 
při dalším plánování rozvoje na území Řep. 
Dalším výstupem bude pro lepší informovanost 
občanů aktualizovaný katalog poskytovatelů so-
ciálních a dalších služeb na území městské části 
Praha 17.

Bc. Jitka Synková, starostka

stejně jako v letech 2008/2009 byly vytvořeny 
tři cílové skupiny, které jsou největšími uživateli 
sociálních služeb (další skupinou byla skupina 
cizinců žijících na území Řep, ale z této skupiny 
se do dotazníkové akce nikdo nezapojil):
1. senioři
2. Rodiny s dětmi (do věku dětí 26 let)
3. Osoby se zdravotním postižením
Již z logiky obsahu názvu jednotlivých skupin je 
zřejmé, že požadavky na sociálně zdravotní služ-
by budou u uvedených skupin rozdílné. nicméně 
ani tento předpoklad není zcela jednoznačný, 

neboť například skupiny seniorů a zdravotně 
postižených se v mnoha případech ve svých ná-
rocích na uváděné služby překrývají.

VÝSLEDKY PRŮZKUMU
Z celkového počtu 4000 dotazníků bylo rele-
vantních, tedy takových, které měly vypovídací 
hodnotu, celkem 514. Jde tedy o návratnost 
relativně vysokou, neboť podíl vrácených dotaz-
níků byl kolem 13 procent. Za dostačující počet 
se běžně považuje návratnost kolem 10 procent. 
Dotazníky byly rozděleny na obecné otázky 
typu pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, 
bydliště. 

Co by pomohlo k lepší informovanosti 
o službách v Řepích?   
soubor celkem 11 otázek se snaží komplexním 
pohledem zmapovat informační zdroje sociál-
ních služeb ze stávajících možností, které jsou 
aktuálně k dispozici. Pro ilustraci uvádíme pou-
ze první tři nejfrekventovanější odpovědi. 
senioři:
1.   Více informací v měsíčníku „Řepská 17“ 

(30,5%)
2.   Aktualizace katalogu sociálních služeb 

v Řepích (20.1%)
3.   informační centrum, případně telefonní 

 linka (8.4%)

Rodiny s dětmi:
1.   Více informací v měsíčníku „Řepská 17“ 

(33.9%)
2.   informace na webu mč (12.6%)
3.   informace na nástěnkách a tabulích v Řepích 

(12.2%)
Zdravotně postižení:
1.   Aktualizace katalogu sociálních služeb 

v Řepích (20.0%)
2.   informace na nástěnkách a tabulích v Řepích 

(16.0%)
2.   Více informací v měsíčníku „Řepská 17“ 

(16.0%)
2.   Více u poskytovatelů soc. služeb (16.0%)
3.   Více informací u lékařů (12.0%)
3.   informace na webu mč (12.0%)

V další části se již zaměříme na konkrétní výstu-
py daných skupin obyvatel, v každé skupině uve-
deme pouze tři nejfrekventovanější odpovědi, 
pokud nevyplyne potřeba uvedení většího počtu 
odpovědí.

Senioři
Využívané služby:

•  služby centra sociálně-zdravotních služeb 
Praha 17 (21%)

•  činnost klubů seniorů, setkávání, výlety 
(17%)

Dotazníková akce „Jak zlepšit život 
obyvatel Prahy 17 – Řep?“
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•  krátkodobé ubytování v Domově sv. karla 
Boromejského (6%)

•  Zajímavé bylo, že 42% respondentů-
seniorů uvedlo, že nevyužívá žádné služby.

chybějící služby:
•  Pobytová zařízení (Domov pro seniory, 

Dům s pečovatelskou službou) (36%)
•  Právní poradenství (pomoc při drobných 

právních záležitostech) (17%)
•  nouzová signalizace pro seniory pro 

okamžité přivolání pomoci (9%)
•  4% respondentů odpovědělo, že nic 

nechybí, situace je dobrá.
Pozn. zpracovatele: nouzová signalizace pro se-
niory je v mč Praha 17 zavedená, zájemci o zave-
dení služby se mohou obrátit na odbor so ciálních 
věcí, evu Šafaříkovou, tel.: 234 683 262.
největší problémy v domácím prostředí:

•  Pomoc při opravách a údržbě bytu (21%)
•  nedostatek informací (o co mohou žádat, 

kdo jim může pomoci) (20%)
•  Omezené možnosti s chodem domácnosti 

(úklid, prádlo, nákup) (15%)
•  Omezené kontakty s okolím, osamocenost 

(13%)
největší problémy mimo domov:

•  Obavy o bezpečnost (krádeže) (36%)
•  nezájem, neochota okolí (18%)
•  neví, kam se obrátit o radu či pomoc 

s řešením různých záležitostí (14%)
•  Pohyb po městě (chybí např. bezbariérové 

přechody) (13%)
Forma péče, které dávají přednost:

•  Zůstat doma a využívat služeb 
poskytovaných v domácím prostředí (38%)

•  Využívat služeb zařízení zajišťující 
dlouhodobý pobyt (23%)

•  Zůstat doma a využít pomoci blízkých 
(rodina, přátelé) (10%)

Rodiny s dětmi
největší problémy v Řepích:

•  Ohrožení patologickými jevy (drogy, 
alkohol) (24%)

•  Agresivní chování dětí mezi sebou (šikana, 
rvačky) (19%)

•  Obavy o bezpečnost (17%)
největší hrozba pro děti:

•  kouření a alkohol (obě kategorie 17%)
•  měkké drogy a agresivní chování part 

a dětských gangů (obě 15%)
•  Šikana (12%)

Zlepšení situace:
•  Údržba stávajících sportovišť a hřišť (19%)
•  kontrola volného pobíhání psů (17%)
•  Zvýšení bezpečnosti (v okolí škol) (16%)
•  Zajímavý údaj: zřízení veřejných Wc – 6%.

chybějící služby :
•  Pracovní poradenství pro rodiče (14%)
•  Dietní stravování ve školách (9%)
•  krizové ubytování (krátkodobé pro osoby 

v krizi) (6%)
•  24% respondentů uvedlo, že neví, 

nedokáže posoudit.

Osoby se zdravotním postižením
Využívané služby:

•  Osobní asistence (19%)
•  Pečovatelská služba, domácí zdravotní 

služba, krátkodobé pobyty, odborné 
poradenství (všechny po 10%)

•  Půjčování kompenzačních pomůcek (5 %)
Problémy v domácím prostředí:

•  Omezené možnosti v domácnosti (18%)

•  Omezené možnosti krátkodobé pomoci, 
omezení kontaktů, osamocenost (obě 15%)

•  Péče o vlastní osobu (11%)
•  Problémy mimo domácí prostředí:
•  Pohyb po městě (23%)
•  Omezené možnosti využití volného času (16%)
•  Omezené možnosti pracovního uplatnění 

(13%)
•  Obavy o bezpečnost, problémy s parkování 

(obě 10%)
chybějící služby:

•  Pomoc rodině, která pečuje o zdravotně 
postiženého v domácím prostředí, nouzová 
signalizace pro přivolání pomoci (obě 17%)

•  Doprava zdravotně postižených (16%)
•  Podpora zaměstnání zdravotně 

postižených (11%)

Z uvedených údajů vyplývá, že každá skupina 
má své specifické problémy, které jsou odrazem 
jejich postavení ve společnosti, věku i zdravot-
ního stavu. Z velké části mč Praha 17 odpovída-
jící služby pro své obyvatele již zajistila, mnohé 
jsou v řešení. některé však zajistit není schopná, 
neboť vyřešení problémů je v „rukou“ jiných or-
gánů a institucí.
Vedení městské části přesto ujišťuje občany, že 
se všemi podněty, které vzešly z dotazníkové 
akce, bude zabývat. Pro informaci uvádíme, že 
se jedná o možnostech výstavby Domova s pečo-
vatelskou službou pro řepské občany, pro zlep-
šení bezpečnosti byl rozšířen kamerový systém 
nákupem další kamery, atd. některé problémy 
se, bohužel, ani s největším vypětím sil nedaří 
řešit – např. problém bezdomovectví. To se ne-
řeší jen v Řepích, ale je problémem celé Prahy 
a hlavně všech větších měst.

Zpracovala: Mgr. Alena Presslová
Použitý zdroj: Dr. Jiří Svoboda
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 1. – 31. 12. České Vánoce – řezbářské umění Jana Lišky (výstava dře-
věných vyřezávaných plastik a betlémů).

 1. 12.   První adventní koncert – Ztracená kapela s dětským sborem 
(na programu české a evropské adventní skladby a koledy). 
Začátek od 17 hodin. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

 7. 12.   Hornický pěvecký sbor Kladno pod vedením prof. Romana 
makaria, slovem provází převor Břevnovského kláštera Pro-
kop siostrzonek.
Začátek od 19 hodin. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

 8. 12.   Druhý adventní koncert smíšeného sboru ORFeJ pod vede-
ním Jana svejkovského.
Začátek od 17 hodin. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

12. 12.   Vánoční koncert tria Bardolino. skladby A. Dvořáka, L. Ja-
náčka a koledy z čech a moravy (zpěv – Jana Procházková).
Začátek od 19 hodin. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

13. 12.   Flétna a klavír – Vánoční koncert žáků Zuzany hrbkové.
Začátek od 17 hodin. Refektář, vstupné dobrovolné.

15. 12.   Třetí adventní koncert orchestru Archioni Plus pod vedením 
michala macourka, koncert se koná pod záštitou mč Praha 17.
Začátek od 17 hodin. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

18. 12.   Vánoční koncert komorního smíšeného sboru Gaudium 
Cantorum pod vedením Š. heřmánkové s A. strejčkem.
Začátek od 19 hodin. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

22. 12.   Čtvrtý adventní koncert dětského pěveckého sboru Radost 
Praha pod vedením prof. Vladislava součka.
Začátek od 17 hodin. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

 5.  1.   Tříkrálový koncert – sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou pod 
vedením Alfonse Limpoucha. Začátek od 18 hodin. kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která probíhá 
na základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod  
č. j. S-MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu činnosti 
a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům. 

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit z Domova se mohou 
přihlásit na e-mailu: kultura@domovrepy.cz.
Tel.: 277 003 564, mobil 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.

Domov sv. karla Boromejského – prosinec 2013Čtvrtek 12. 12. od 19 h
Najdi si svou hvězdu

Slavnostní zahájení 
předvánočně-charitativní 
vernisáže fotoobrazů 
Norberta Mikše. 

Program: slavnostní zahájení, 
živá hudba 30. léta, občerstvení, 
přípitek, dražba obrazu, dražba 
šperku (na pomoc dětem). 
Kouzelnické vystoupení.

Kulturáček na Bílé Hoře

www.pruhon.cz

Neděle 5. 1. 2014 od 15 h
Jaroslav Hutka

Tříkrálové odpoledne 
se známým českým 
písničkářem. 

Pořad plný písniček Jaroslava 
Hutky pro děti i dospělé. 
Povánoční atmosféra, pohoda 
pro rodiny, dospělé i děti.

Vstupné Kč 60,-

Kulturáček na Bílé Hoře

www.pruhon.cz



Kulturní program prosinec 2013
Kulturní centrum Průhon 
Kulturáček na Bílé Hoře

www.pruhon.cz

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Čtvrtek 5. 12. od 17 h
Pořad pro děti

Velká mikulášská 
nadílka v Kulturáčku
Zábavný program s hudebním programem 
Myš a Maš, soutěžemi, vánoční dílničkou, 
povídáním o Mikuláši, čertech a andělech. 
Nadílku pro děti s sebou, kdo zapomene, budeme 
mít dispozici balíček k zakoupení (omezený počet). 
Vstupné Kč 50,-

Neděle 5. 1. 2014 od 15 h
Jaroslav Hutka
Tříkrálové odpoledne pro děti i dospělé

Pátek 6. 12. od 19 h
Zahájení předvánočního zabíjačkového 
víkendu s živou hudbou J. Fritsche

Večer s cimbálovkou
Už od 17 hodin můžete přijít ochutnat dobroty  
z již tradiční Kulturáčkovské zabíjačky, guláš, jelítka, 
ovar, jitrničky a další speciality.
Vstupné dobrovolné

Neděle 1. 12. od 14 h
Pořad pro děti

Mikuláš pro děti  
v Sokolovně 
Společnost pro obnovu řepských tradic
Vstup zdarma

Sobota 14. 12. od 17 h
Předvánoční vystoupení

Putování do Betléma
Řepský folklorní soubor LASKAVEC 
Na motivy knihy Josefa Krčka a Renáty Fučíkové
Vstupné Kč 80,- 

Neděle 8. 12. od 15 h
Vánoční divadlo pro děti

Pohádky naší babičky 
NEZÁVISLÉ DIVADLO
Pohádka, kterou vypravuje babička a k tomu jí 
pomáhá kašpárek a mnoho dalších maňásků.
Vstupné Kč 45,- 

Neděle 15. 12. od 15 h
Divadlo vhodné pro děti 3-9 let

Kouzlo Vánoc 
ŠTĚPÁNČINO DIVADÉLKO
Vánoční pohádkový příběh dvou dětí, které hledají 
ztracené kouzlo Vánoc. Délka představení: 45 minut.  
Vstupné Kč 45,- 

Čtvrtek 12. 12. od 19 h
Slavnostní zahájení předvánočně-charitativní 
vernisáže fotoobrazů Norberta Mikše. Pokračování  
v pátek 13. 12. s živou hudbou, vstupné dobrovolné
Najdi si svou hvězdu
Program 12.12.: slavnostní zahájení, živá hudba 30. léta, 
občerstvení, přípitek, dražba obrazu, dražba šperku  
(na pomoc dětem). Kouzelnické vystoupení.
Vstupné: Kč 100,- až Kč 300,- (dle vlastního uvážení).
Vstupenky jsou zařazeny do slosování o hodnotné ceny.

Úterý 31. 12. od 19 h
Přijďte s námi strávit Silvestra do Kulturáčku! 

Silvestrovská revue
Po celý večer zábavný program sestavený týmem 
umělců z Kulturáčku a jejich více i méně známých přátel.
Plno zábavy, hudby i humoru s občerstvením, přípitkem 
a předpůlnočním překvapením.
Rezervace míst: info@mysamas.cz, 777 320 390
Cena za osobu (vč. rautu + přípitku): Kč 500,-

KC Průhon, ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 1024/10, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 849, www.pruhon.cz
Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 439/14, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 845, www.kulturacek.cz



každé kulaté narozeniny je třeba řádně oslavit, nejinak tomu 
bylo i v případě mateřské školky Pastelka, která si v letošním 
roce připomněla dvacet let od svého založení.
Oslavě, jež byla zahájena na zahradě školky, přálo i nebývale 
teplé počasí. A tak, ač bylo 24. října, všichni přítomní měli 
možnost si vychutnat jeden z posledních slunečných dnů letoš-
ního podzimu. 
celé odpoledne, kterého se kromě dětí a rodičů, účastnili ta-
ké zaměstnanci školky, a to jak současní, tak bývalí, zahájila 
svým projevem ředitelka marcela Bezoušková. Ta pak slovo 
předala starostce Bc. Jitce synkové, která popřála mate-
řince další úspěšné roky a šťastné a spokojené děti, které se 
sem budou rády vracet, ať už reálně či ve svých vzpomínkách. 
k řadě gratulantů se samozřejmě připojili i místostarostové 
mgr. Bořek černovský, martin marek, ředitelky řepských škol 
mgr. Jarmila Pavlišová a mgr. Zuzana martinovská či vedoucí 
Odboru školství mgr. naděžda Zemanová.
následovala veselá písnička v podání místních dětí, a pak již 
přišel moment, na který se těšili snad všichni přítomní – ze-
jména ti nejmenší. starostka Bc. Jitka synková se chopila vel-
kého nože a rozkrojila krásný narozeninový dort, kterým pak 
podělila všechny děti.
slavnost pokračovala samozřejmě dále, a to nejen na zahradě, 
ale i uvnitř školky, kde byl připraven pestrý program, malování 
na obličej i bohaté občerstvení.

-ras-
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Gratulace šťastným 
výhercům
Dětská atletická liga, jejímž pořadatelem je triatlonista Tomáš slavata, 
byla letos slavnostně zakončena na hřišti Základní školy Jana Wericha dne 
11. září. Úspěšní dětští sportovci byli odměněni poháry a diplomy. na dva 
z nich se však štěstí usmálo ještě více – byli vylosováni a získali tak hlavní 
cenu – krásné jízdní kolo. Výherci se tento rok stali Jakub Vyčítal a marké-
ta kulhánková.

slavnostní předání vylosovaných kol se konalo 22. října v obřadní síni 
řepské radnice za účasti mnoha hostů z řad místostarostů, zastupitelů, 
vedoucích odborů či vedení Základní školy Jana Wericha.
Přítomné svým projevem uvítala starostka městské části Praha 17, Bc. Jit-
ka synková, která blahopřála dětem k jejich sportovním úspěchům i krás-
né výhře. nechybělo ani poděkování Tomáši slavatovi za jeho neúnavnou 
práci s dětmi a organizaci dětských sportovních akcí. na závěr projevu za-
zněla samozřejmě i velká gratulace k zisku ceny „srdcař roku“, kterou To-
máš slavata získal v rámci vyhlášení 16. ročníku ceny ViA BOnA (o srdcaři 
roku jsme vás již informovali v minulém čísle Řepské sedmnáctky). 
na úvodní slova pak navázal svým projevem i Tomáš slavata, který krátce 
představil cenu, kterou obdržel a následně společně se starostkou Bc. Jit-
kou synkovou předal jízdní kola novým majitelům s přáním mnoha šťastně 
najetých kilometrů. 

-ras-

Oslava dvacátých 
narozenin

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Foto: -ras-
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Jaký je váš největší osobní taneční úspěch?
Já se dnes věnuji lektorské práci, osobní taneč-
ní úspěchy jsou minulostí. Dříve jsme s bratrem 
vyhrávali vše, co jsme mohli – i když to zní tro-
chu hloupě. Pocházíme ze slovenska a byli jsme 
mistři slovenské republiky, 
další úspěchy jsme měli i v če-
chách, kde jsme získali titul mi-
stra české republiky. Účastnili 
jsme se i mezinárodních sou-
těží a získali další cenné tituly 
mistrů evropy a mistrů světa. 
Před osmi lety zde byla soutěž 
„Tanečník roku“ – i v této sou-
těži jsem vyhrál. Všechny své 
zkušenosti bych chtěl předávat 
dál, aby naši svěřenci byli stej-
ně úspěšní jako my a možná se 
prosadili nejen v soutěžích, ale 
třeba i v show businessu.

Vedete taneční školu. 
Povězte mi na úvod něco 
o jejím zaměření…
naše taneční škola vznikla v roce 2009, zaklada-
teli jsme já a můj bratr michal. Původem jsme ze 
slovenska, kde jsme začali svojí taneční kariéru. 
Před devíti lety jsme přišli do české republiky, 
působili v několika tanečních skupinách a před 
čtyřmi roky se rozhodli založit vlastní taneční 
školu. naše škola je zaměřena na moderní ta-
neční styly – streetdance, a pod těmito styly se 
rozumí další podstyly – jako je hip hop, house 
dance, Lockin´, Poppin´, Dancehall, krump…
Děláme i Break dance, což je tanec hodně spo-
jený s akrobacií. Všechny tyto tance pocházejí 
z Ameriky, kde vznikly v hip hopové kultuře. 
Doplňkově provozujeme kurzy salsy či kurzy pro 
rodiče, kteří k nám dávají děti. Pořádáme kurzy 
pro děti od čtyř let až po ty nejstarší tanečníky, 
chodí k nám dokonce i jedna babička. Tento ta-
nec se jeví jako styl pro mladé, ale je to taneč-
ní styl, který není nikterak omezený. Je to jen 
o tom, zda to člověka baví nebo ne.

Jaké cíle si kladete ve své práci?
Před čtyřmi lety jsme s naší školou začínali na 
Radlické v sk motorlet a před dvěma lety jsme se 
přestěhovali do Řep, kde jsme zrekonstruovali 
vlastní prostory v Ovusu. hlavním cílem bylo vy-
tvořit příjemný prostor pro lidi, kde by se mohli 
potkávat, hovořit spolu. není to jen o tělocvič-
ně. mělo by to být centrum pro všechny, kteří se 
sem chodí odreagovat po práci, po škole. Dělá-

me tu i team buildingové akce pro naše členy. 
snažíme se přitáhnout mladé lidi z ulice, aby se 
nepoflakovali, nevrhli se na alkohol, drogy…
Základní koncepce naší školy je vychovávat lidi 
v tanečním stylu, kterému se věnujeme. Dalším 

cílem je účast na soutěžích, není to tedy jen 
volnočasová aktivita bez výsledku. soutěžíme 
v české taneční organizaci a tam máme za sebou 
už velmi zajímavé úspěchy.

Pochlubte se…
Zaměřujeme se na velké skupinové choreogra-
fie, tzv. formace, to je kategorie pro osm až dva-
cet čtyři lidí. nejčastěji děláme choreografie pro 
dvacet až dvacet čtyři tanečníků, a v této kate-
gorii jsme to loni dotáhli na Vicemistry republi-
ky, to znamená, že v celé české republice jsme 
druzí nejlepší. Tady v čechách dokonce naše děti 
loni byly mistry čech (soutěž se dělí na moravu 
a čechy, v oblasti čech jsme tedy zvítězili v dět-
ské kategorii).
Byli jsme také na mistrovství světa v kodani – 
tady to bylo spíš o sbírání zkušeností, protože 
v tanečním sportu to nefunguje tak, že člověk 

přijede a je za hvězdu. Ale i v tomto měřítku byl 
výsledek velice dobrý. Byli jsme jen malý krůček 
před semifinálem, což znamená, že jsme byli 
osmnáctí na světě z celkového počtu asi čtyřiceti 
choreografií, které na mistrovství byly prezen-

továny.  na to, že jsme tam byli 
poprvé, je to skvělý výsledek.

Co je na tréninku 
streetdance nejtěžší?
nejtěžší je překonat nějaký 
ostych. Zájemci, kteří k nám 
přijdou, tak najednou zjistí, co 
je to stát v sále před zrcadlem 
a nebýt tam sám, ale s dalšími 
lidmi a ještě před sebou mít 
lektora, který se na vás bedli-
vě dívá, pokud vás chce něco 
naučit. A to pak samozřejmě 
přináší i nějakou kritiku, rady 
apod. hlavně u mladých lidí 
se často objevuje představa, 
že když něco vidí na internetu 

a líbí se jim to, tak je velmi jednoduché to zrea-
lizovat. Až tady zjistí, že to není tak snadné, ale 
je to o tvrdé práci a tréninku a obnáší to velkou 
dřinu. člověk musí vyvinout velkou energii na 
to, aby se dostal na nějakou úroveň. Pro mladé 
lidi je někdy překvapivé, jak moc se musí snažit, 
aby dosáhli toho, co na internetu vidí. mnoho 
z nich to bohužel odradí. mě těší, když se nám 
je podaří udržet. Třeba i pokud si uvědomí, že 
z nich nebudou taneční hvězdy, ale to tancování 
jim zůstane jako koníček, kde se můžou zdravým 
způsobem odreagovat od reality. 

„Klasičtí“ tanečníci řeší problém s výběrem 
vhodného partnera. Ale to se jedná 
o souhru dvou lidí. Jak je složité skloubit 
tým dvaceti lidí pro taneční formaci?
Je to velmi náročné a častokrát zejména u nově 
příchozích se to nedá odhadnout. Pokud to řek-
nu zjednodušeně – tak nové lidi rozdělíme nej-
prve podle věku, případně pokud mají nějaké 
zkušenosti, tak je můžeme dát do výkonnostně 
lepší složky. Ty úplné začátečníky rozdělíme do 
kategorie dětí, juniorů nebo dospělých a te-
prve tam se při práci s nimi pozná, jaké jsou 
povahy atd. Pak je na lektorovi, aby sladil celou 
skupinu. To už je o psychologii a také zkušenos-
ti učitele, zda dokáže skupinu stmelit a přivést 
k výsledkům nejen tanečním, ale i osobním. 
U skupinového tancování je třeba, aby se lidé 
posouvali i mentálně dopředu, mnozí z nich 

Matej Zvara
•  Věk: 27
•  největší taneční úspěchy: mistr 

slovenska, mistr čR, mistr evropy, 
mistr světa, Tanečník Roku

•  Pracuje jako: jednatel, lektor, 
choreograf

•  Další cíle: nejúspěšnější streetová 
taneční škola v čR.

Streetdance vás musí zaujmout a bavit
Není tanec jako tanec… V Řepské sedmnáctce jsme vám již některé tanečníky představovali. V tomto čísle si můžete přečíst 
rozhovor s Mistrem světa ve Streetdance, který v současnosti vede v Řepích taneční školu. Představujeme vám tedy usměvavého 
Mateje Zvaru.

Foto: archiv Mateje Zvary



jsou třeba z domova zvyklí, že jsou výjimeční, 
ale tady se musí podřídit celku, vzájemně se 
respektovat a vnímat. Určitě to není jen o tom 
tancování, musí se naučit pracovat jeden s dru-
hým a vzájemně spolu vycházet. U tanečníků, 
kteří u nás fungují déle, je to jednodušší v tom, 
že pokud ty lidi známe, dokážeme skupiny roz-
dělit podle rysů jednotlivých členů. Vždy se 
ve skupině najdou různé typy osobností. Jsou 
lidé, kteří jsou stmelující, mají sociální schop-
nosti, pak jsou baviči, vedoucí… a naším úko-
lem je stmelit tu partu tak, aby spolu vycházela 
a dosahovala úspěchů. Je to náročné, ale doká-
žeme s tím pracovat.

Pokud se připravujete na soutěž, jak často 
trénujete?
Základem našeho tréninkového procesu jsou 

dva tréninky týdně ve společné choreografii. 
kromě toho pro naše členy máme tzv. Open 
class, což jsou hodiny jednotlivých stylů, kam 
můžou lidé volně docházet a dále se vzdělávat. 
Pokud mají naši žáci zájem, mohou trénovat až 
sedmkrát týdně – záleží na časových možnos-
tech a také na tom, jak chtějí být dobří a jak 
rychle chtějí dosáhnout úspěchu. Před důleži-
tými soutěžemi pořádáme samozřejmě i víken-
dová soustředění.

Jsou nějaké zvláštní předpoklady, které by 
měl zájemce o streetdance mít?
Tohle je výhoda tohoto tanečního stylu, že na 
rozdíl např. od baletu, kde je třeba fyzických 
předpokladů, tak tady to neplatí. streetdance 
může tancovat kdokoliv, základní předpoklad je 
ten, že ho to musí zaujmout a bavit. Tato moti-

vace je nejdůležitější. Úplně nerozhoduje ta-
lent, ale chtíč. Pokud to člověka baví, tak takový 
tanečník svou pílí dokáže přetancovat člověka, 
který má jen ten talent. Záleží na tréninku…
Jako příklad uvádím mne a mého bratra. my 
jsme dosáhli podobných úspěchů, ale já vždy ří-
kám, že on je ten talentovaný a já jsem ten, kdo 
to měl vydřený. my jsme živým důkazem toho, že 
když člověk chce, tak nerozhodují žádné předem 
dané dispozice. 

Zaujalo mě, že pořádáte kurzy i pro 
malé děti. Jak probíhá taneční výuka 
u čtyřletého dítěte?
První kurz pro nejmenší děti probíhá formou 
hry. Tyto děti ještě nemají ponětí o tom, co přes-
ně dělají. Je jim jedno, zda jsou to základy bale-
tu či společenského tance, ale je důležité, zda je 
to baví. my je formou her učíme základní držení 
těla a rytmiku. Aniž by si to vlastně uvědomova-
ly, posilujeme jejich tělíčko, ale je to vždy zábav-
nou formou, aby je to zaujalo. Podvědomě se je 
snažíme „infikovat“ naším tanečním stylem tím, 
že jim pouštíme hudbu ze stylu, který my pou-
žíváme. Ale jedná se o dětské skladby upravené 
pro tuto věkovou kategorii. 

Co byste popřál svým žákům?
Jsme otevřená taneční škola vůči všem věkovým 
kategoriím a všem lidem, snažíme se nikomu 
neklást klacky pod nohy. chceme dát lidem mož-
nost dosáhnout těch samých úspěchů, kterých 
jsme dosáhli my. ne každý má třeba dispozi-
ce pro studium vysoké školy, ale může se najít 
v tancování. Přál bych všem mladým lidem, aby 
se v budoucnu mohli živit tím, co je baví – stejně 
jako já.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
 dalších tanečních úspěchů.

Radka Sálusová

ROZhOVOR
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Nastudování vystoupení skupinových formací vyžaduje velkou dřinu. Výsledek však stojí za to!

MC Řepík 
informuje
Dne 18. listopadu proběhla úvodní beseda 
k projektu SAMA SOBĚ. Projekt „sAmA s dí-
tětem sOBĚ pomáhám“ je určen pro rodiče 
samoživitele (zejména maminky), ale i pro 
všechny ostatní, které tato problematika zají-
má. na setkávání bychom časem rády navázaly 
spoluprací s odborníky, jako jsou např. právní 
poradce, finanční poradce, dětský psycholog, 
personalista, sociální pracovník atd.
Rády bychom touto cestou oslovily i další, 
podobně „postižené“ rodiče, aby se zapojili 
do tohoto projektu, třeba jen sdílením vlast-

ní zkušenosti – pojďme si pomoci navzájem – 
nikdo jiný to za nás neudělá! Další setkání je 
naplánováno již v lednu, sledujte naše webové 
stránky.

5. prosince v podvečer přijde do našeho mc již 
tradičně Mikuláš. ideální pro první zkušenost 
s touto „tradicí“. Zveme proto všechny dětičky 
a jejich rodiče na společné setkání!

Poslední aktivitou tohoto roku je 12. prosince 
Hodinka krásy. Ve spolupráci s mary kay jsme 
pro maminky připravily příjemné odpolední 
setkání (tentokrát bez dětiček). smyslem je se 
alespoň na chvilku v tomto uspěchaném před-
vánočním čase zastavit a věnovat se jen a jen 
sama sobě u šálku kávy a voňavé kosmetiky. 

naučíme se základy péče o pleť, líčení atd. Jste 
srdečně zvány!
A pak už nás čekají nejkrásnější svátky v roce – 
prosím pamatujme, že Vánoce nejsou jen o po-
čtu dárků, ale i o čase, který strávíme se svými 
blízkými, o čase zamyšlení, zastavení a možná 
i o předsevzetí. Ještěže ten čas vánoční plyne 
tak nějak pomaleji a o to lidštěji…

Všem rodičům za celý tým maminek-lektorek 
přejeme krásné Vánoce plné lásky a pohody, 
těšíme se na vás opět v novém roce!

Veškeré informace na: 
http://mc-repik.webnode.cz/

Silvie Faletti, 
předsedkyně MC Řepík

Foto: archiv Mateje Zvary
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Socháňova 1221, Řepy • Tel.: 235 314 141, 775 591 700

Programy pro řepské seniory
Klub seniorů Průhon
Každou středu, od 9 do 11 hodin, v klubu 17, 
socháňova 1221, Praha 17. Vstup volný.
klub vede ivana Jelínková. 
Program v prosinci: 4. 12. mikulášské posezení 
s Valerií Zawadskou, 11. 12. Volný program – za-
zpívat nám přijdou děti ze školy J. Wericha, 18. 12. 
Vánoční posezení s Bc. J. synkovou, PhDr. J. kadle-
cem a mgr. m. čermákovou. Zpěvem nás doprovodí 
honza Roušar.

Klub aktivního stáří (KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, kulturá-
ček na Bílé hoře, ke kulturnímu domu 14, Praha 17. 
Vstup volný. klub vede miluše Pražáková.
Program v prosinci: 2. 12. Beseda s mUDr. Štilcem, 
9. 12. Vánoční tombola, 16. 12. Vánoční posezení 
s Bc. J. synkovou, PhDr. J. kadlecem a mgr. m. čer-
mákovou. Oslava jubilantů – k poslechu nám zahra-
je p. kotas. 23. 12. Zavřeno.

Klub Gemini (zdravotně znevýhodnění)
Každé pondělí, vždy od 15.30 do 17.30 hodin, 
nízkoprahové zařízení klub 17, socháňova 1221, 
Praha 17. Vstup volný. klub vede majka hallerová.
Program na prosinec: Volný program v termínech 
–  2. 12., 9. 12., 16. 12., 23. 12. 

kluby provozuje centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pra-
covnice 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

Prosinec v
 1. 12. Adventní věnce – 

přijďte si vyrobit k nám svůj adventní 
věnec. Přihlaste se na dílnu od 12, 13, 
14 nebo 15 hodin. Dílna = 2 hodiny. 
svíčky a podložky pod ně s sebou! V ce-
ně jsou pouze svíčky čajové. 

cena: 50 kč/děti, 150 kč/studenti, 
200kč/dospělí. Přihlášky předem na 
tel.: 235 323 333 nebo
gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

 2. 12. Turnaj ve hře WII – basketbal. 
klub k.m.R. na ZŠ Dědina. Od 14.15 do 
15.45 hodin. Pro děti a mládež od 7 do 
15 let. Zdarma.

 7. 12. Keramická sobota – pro děti i dal-
ší zájemce, kteří nemají čas na pra-
videlné kroužky. Od 10 do 12 hodin 
a od 12 do 14 hodin. keramická díl-
na. cena za dvouhodinovku 50 kč pro 
děti, 150 kč pro studenty do 26 let 
a 250 kč pro dospělé. Rodinná vstu-
penka (1rodič + 1dítě) 250 kč. Přihláš-
ky předem na tel.: 235 323 333 nebo  
gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

12. 12. VÁNOČNÍ KONCERT – vystoupí žáci 
hudebního oddělení DDm. Jsou víta-
ní rodiče, přátelé a široká veřejnost, 
srdeč ně vás zveme! Od 18 do 20 hodin. 
kino Ořechovka. Vstup: 1 kč.

13. 12. Vánoční adventní dílny – výroba 
vánočních dekorací, svíček, přáníček, 
přesný rozpis technik v DDm. Od 14 do 
16 hodin a od 16 do 18 hodin. cena: 
50 kč/děti, 100 kč/studenti, 150 kč/
dospělí.

14. 12. FIMO dílna – vlastnoručně si vyrobte 
krásné šperky. Od 14 do 17 hodin. Ate-
liér DDm. cena 250 kč. Přihlášky pře-
dem na  gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

14. 12. Vánoční adventní dílny – výroba 
vánočních dekorací, svíček, přáníček, 
přesný rozpis technik v DDm. Od 10 
do 12 hodin a od 12 do14 hodin. cena: 
50 kč/děti, 100 kč/studenti, 150 kč/
dospělí.

17. 12. Národní divadlo – prohlídka historic-
ké budovy. info v DDm. Přihlášky nutné 
předem na klara.pliestikova@ddmp6.cz, 
nebo tel.: 235 323 333. (změna termí-
nu vyhrazena!).

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

Mgr. Jana Němcová

U Boroviček 1, Řepy • Tel.: 235 323 333

Pozvání do Klubu 17
nízkoprahové zařízení klub 17 
sídlí v socháňově ulici naproti 
kulturnímu centru Průhon. Vstup 
zdarma pro všechny děti a mládež 
od 6 do 18 let. Otevřeno v úterý, 
ve středu a v pátek od 15 do 19 ho-
din. Tématem měsíce prosince 
jsou samozřejmě Vánoce.
3. 12. – Pečeme vánoční perníčky, 
4. 12. – mikulášská nadílka, „Den 
otevřených dveří“, vstup volný pro každého, 6. 12. – Vyrábíme vánoční ozdoby z Fimo hmoty, 
10. 12. – Vánoční ozdoby ze slaného těsta, 11. 12. Vánoční ozdoby z keramiky, 13. 12.  – Vá-
noční andílci z korálků, 17. 12. – Výroba svíček z medovoskových plátů, 18. 12. Vánoční kera-
mika – pokračování, 20. 12. – Vizitky na vánoční dárky. -red-
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Adaptační pobyt
Žáci šestých tříd ZŠ Jana Wericha měli již tradičně možnost zúčastnit se 
adaptačního pobytu k zahájení výuky na 2. stupni povinného základní-
ho vzdělávání. Jeho cílem bylo sebepoznání žáků, vzájemné poznávání 
žáků a učitelů a posílení třídních kolektivů.
kromě her, které vedly k upevňování vztahů, jsme měli možnost vyzkou-
šet si pod vedením zkušených lektorek v příjemném prostředí rekreačního 
střediska Březová v Rokytnici nad Rokytnou též adrenalinové disciplíny, 
z nichž nejlákavější byly lezení na vysokých lanech, zdolání horolezecké 
stěny, zkouška střelby ze vzduchovky, z luku i z paintbolové pušky, skoky na 
trampolínách nebo jízda na raftech. Přestože bylo chladné počasí, všechny 
aktivity jsme zvládali s dobrou náladou a věříme, že nás čeká ještě mnoho 
dalších, stejně povedených, společných akcí. Velké poděkování patří též 
městské části Praha 17, která se na zajištění akce finančně spolupodílela.

Za žáky a pedagogy 6. A a 6. B Mgr. O. Borkovcová a Ing. I. Javůrková

Zájezd za poznáním
Základní škola Jana Wericha pořádala 26. a 27. září zájezd do Rakouska 
a německa.  Výjezdu se zúčastnili žáci 6. – 9. tříd, tři vyučující a průvod-
kyně, která nás provedla historickými pamětihodnostmi.
Po příjezdu do salzburgu jsme obdivovali  krásnou zahradu jménem mi-
rabellgarten. následně nás průvodkyně zavedla uličkami do pevnosti ho-
hensalzburg, ze které je nádherný výhled na celé město a Alpy. Po prohlídce 
pevnosti jsme šli do centra města podívat se na kostel sv. michala, klášter 
sv. Petra, Getreidegasse s rodným domem W. A. mozarta a rezidenci. 
Další den jsme navštívili solné doly v Berchtesgadenu. sůl se zde těží 
už od roku 1517! Do hory jsme jeli vláčkem, ze solné katedrály jsme se 
svezli po skluzavce a poté následovala projížďka lodí po solném jeze-
ře. Viděli jsme laserovou show, více informací jsme se dozvěděli pomocí 
moderně vybavené solné laboratoře. Všichni jsme dostali malou slánku 
na památku. Potom jsme se plavili po königssee na lodi. V okolí jezera 
byly hory a vodopády, někde i malé alpské domky. Po téhle poslední pro-
hlídce jsme již museli zamířit do Prahy. i přes deštivé počasí byl zájezd 
velice zajímavý a moc jsme si ho užili. Poděkování za umožnění výjezdu 
patří mč Praha 17 ve spolupráci s Letištěm Praha.

Žákyně 9. A, Tra Mi Lucie Nguyen a Lenka Záblacká

První cyklojízda
Dopravní výchova a především praktické aktivity jsou do výuky vklá-
dány velmi často. Žáci se věnují dopravním značkám a prostředkům, 
i situacím, které jim mohou přivodit problémy. Docházíme na doprav-
ní hřiště, pracujeme s programy na Pc a vymýšlíme pro děti aktivi-
ty, kde budou nejen soutěžit, ale i se něco nového dozvědí. Oslovila 
nás činnost sdružení Auto–mat, které prosazuje lepší prostředí pro 
kvalitní život ve městě. Podporuje veřejnou, pěší a cyklistickou do-
pravu i rozumné používání aut.  Tato spolupráce nám přinesla nové 
možnosti. Vedle školení pro učitele a pracovních listů pro žáky nabízí 
především akce přímo v dopravě, tzv. cyklojízdy.
Letos jsme pro Den bez učebnic (DBU) zvolili praktickou část doprav-
ní výchovy a zkusili jsme naši první cyklojízdu pro děti 1. stupně. 
Vzhledem k tomu, že žáků na 1. stupni je více než tři sta, nabyla akce 
velkých rozměrů. Žáci byli rozděleni do tří skupin.
1. a 2. třídy byli ve skupině pěších, žáci 3. – 5. ročníků se dle zájmu 
zapojili do skupiny koloběžek a cyklistů. nakonec se nám do skupiny 
cyklistů přihlásilo 60 dětí. 

DBU byl rozdělen na dvě části. Žáci v patnáctičlenných skupinách pl-
nili na školním hřišti sedm aktivit. Učitelé si pro ně připravili otázky 
týkající se např. poznávání dopravních značek, správné výbavy kola, 
první pomoci při nehodě, ekologických dopravních prostředků či pra-
videl bezpečné jízdy na kole.
Po splnění této části skupina cyklistů oblékla reflexní vesty a vydala 
se na naplánovanou trasu do obory hvězda. Při cyklojízdě nám velmi 
pomohly zkušenosti dobrovolníků z Auto-matu, kteří nás doprovázeli 
a bezpečně pomohli překonat křižovatky. kontaktovali i policii, která 
zabezpečila přejezd přes rušnou a nepřehlednou komunikaci. Všech-
ny nástrahy byly překonány, žádné úrazy se nestaly a všichni se vrátili 
v pořádku a s úsměvem. 
skupina koloběžek se vydala do areálu BmX Řepy. cesta proběhla bez 
úskalí, žáci dodržovali bezpečnost a s reflexními vestami byli dobře 
viditelní pro projíždějící řidiče. V areálu si zkusili jízdu přes překážky 
a dodržování pravidel. To, že se jim nechtělo zpět, svědčí o tom, že je 
akce nadchla. 
nemalou zásluhu na vydařené akci mělo i počasí. i když jsme vybrali 
listopadový termín, nemohli jsme si přát krásnější podzimní slunečný 
den, než který se nám naskytl. 
Už dnes víme, že akci budeme opakovat, a že má velký smysl pro bez-
pečí dětí v dopravě.              

D. Rážová a učitelé 1. stupně

Foto: -mish-

Žáci v Anglii
na školní výlet do Anglie jsme vyrazili 6. září. cesta vedla přes německo, 
Belgii a Francii. V Belgii jsme byli jeden den, navštívili jsme město Bru-
sel, kde jsme viděli čůrajícího chlapečka a navštívili Atomium a park mini 
europe. Pak jsme se přesunuli do Francie a druhý den dorazili do Anglie. 
V Anglii jsme strávili pět dní. Přespávali jsme v hostitelských rodinách ve 
městě Worthing. Dopoledne nás místní učitelé zdokonalovali v angličti-
ně a odpoledne jsme navštěvovali různé památky, na které budeme mít 
vzpomínky celý život. Viděli jsme např. přímořské město hastings, měs-
to chichester, město Brighton, hrad v Leedsu i rozlehlý hrad Arundel. 
Poslední den jsme jeli do Londýna, kde jsme zhlédli spoustu památek, 
zejména: Tower of London, Doky sv. kateřiny, Tower Bridge, Westmins-
terské opatství, Trafalgarské náměstí, covent Garden a London eye. 
Výlet se nám všem moc líbil, a tímto bychom chtěli poděkovat naší ško-
le. Zejména pak městské části Praha 17 a Letišti Václava havla za jejich 
významnou finanční podporu.

Adéla Pexová a Michael Lyer, 8. C, ZŠ Jana Wericha

ZŠ Jana Wericha
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Nové ptačí budky
Ve dnech 16. a 18. října se v ZŠ genpor. Fr. Peřiny v socháňově ulici konal 
unikátní projekt. spolupracovala na něm škola s občanským sdružením 
ORniTA, která ji oslovila. hlavní vychovatelku školy, hanu kotkovou, tato 
nabídka spolupráce tak zaujala, že byl projekt záhy „přiveden k životu“. 

A o co tedy vlastně šlo? Občanské sdružení ORniTA bylo založeno v ro-
ce 2004 a jeho cílem je posilování ekologického vědomí dětí a mládeže 
s důrazem na ornitologii. cílem celé akce bylo, aby žáci vlastnoručně vy-
robili ptačí budky pro zahnízdění drobného ptactva. O společnosti ORniTA 
jsem se dozvěděla, že Program „Výroba a vyvěšení ptačích budek“ je sou-
částí  jejich dlouhodobého projektu „Zvyšování hnízdních možností ptáků 
ve spolupráci se školami“, který na školách probíhá od roku 2009. Tento 
program umožňuje všem účastníkům zapojit se do sledování výskytu ptac-
tva v okolí školy a aktivně se podílet na programu jejich ochrany. 
A teď se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, tedy, jak to celé probíhalo?
Z každého ročníku byli vybráni čtyři žáci, kteří dostali možnost – a nále-
žitě jí využili – se pustit do vlastnoruční výroby ptačích budek. Žáci tedy 
budky samostatně sestavili a následně je natřeli ochranným nátěrem. Vše 
za asistence pracovníků společnosti Ornita. Další den, tedy 18. října, se 
žáci zúčastnili vyvěšení budek se zkušeným ornitologem, který jim přímo 
na místě předvedl a vysvětlil základní podmínky vyvěšení hnízdní budky. 
Děti jich celkem vyrobily šestnáct a všechny jsou rozvěšeny v okolí školy. 
Teď jen zbývá čekat, co se stane na jaře. A také doufat. Posledním úkolem 
našich žáků je tedy bedlivé sledování procesu jarního zahnízďování. 
Troufám si tvrdit, že tento projekt byl nejen nesmírně užitečný, ale pro 
žáky musel být velikým zpestřením jejich školní výuky a věřím, že je i ne-
smírně bavil. -mish-

Foto: Veronika Voldřichová

Slavnostní křest 
v ZUŠ Blatiny
V podvečer 31. října se uskutečnil v koncertním sále Základní umělecké 
školy Blatiny slavnostní koncert u příležitosti „křtu“ nového koncertního 
křídla Petrof. Tento unikátní hudební nástroj byl pokřtěn hudbou samue-
la majkapara a Vigena kzartmyana v podání nadějné klavíristky marušky 
kličkové ze třídy Gohar Aharonyan. Japonská klavíristka shoko kono, stu-
dentka Ostravské univerzity, zahrála skladbu „motýli a rajky“ Bohuslava 
martinů. 
O velmi pěkný kulturní zážitek se rovněž postarali hosté večera, housli-
sta mgA. Petr maceček s klavíristou norbertem hellerem, v jejichž podání 
měli posluchači možnost vyslechnout tři sonáty pro housle a klavír Franze 
schuberta, které v brzké době uslyší i diváci v rámci jejich koncertního 
turné v Japonsku.
Děkujeme přítomným zástupcům městské části Praha 17, mgr. čer-
novskému, martinu markovi, mgr. Zemanové a všem, kteří přijali pozvání 
k této významné události.

Vedení ZUŠ Blatiny

Podzimníčkování 
v MŠ Bendova
naše „Podzimníčkování“, které se letos konalo 17. října, je tradič-
ní akce školky ve spolupráci s rodiči. Rodiče nebo prarodiče s dětmi 
vyrábějí doma různé skřítky, zvířátka, strašidélka apod. z přírodnin, 
podzimního barevného listí, jeřabin atd. Výstavu těchto skřítků, 
tzv. „Podzimníčků“, máme pak umístěnou v chodbě nebo venku před 
školkou v době konání podzimní slavnosti. Tato akce je velmi oblíbe-
ná, nejen pro veselý hudební program manželů Rybářových, ale právě 
pro výstavu „Podzimníčků“.

součástí příjemného odpoledne je i tombola všeho zdravého z naší 
přírody, zejména ovoce a zeleniny. maminky se na slavnost domlou-
vají a chystají upečené dobroty z jablíček, švestek, ořechů a pak 
všichni s dětmi ochutnávají a mají radost ze zajímavého občerstvení. 
hlavně, když teplé podzimní sluníčko zasvítí, tak je slavnost na zahra-
dě příjemným zpestřením podzimních dnů.

Mgr. Ivana Panochová,
ředitelka MŠ Bendova

na závěr bych ještě ráda velice poděkovala klubu rodičů naší mŠ, že 
se domluvili a 9. listopadu zrealizovali sobotní úklid zahrady od spa-
daného listí.

PROGRAM 
VEŘEJNÝCH 
KONCERTŮ 
A PŘEDSTAVENÍ 
PROSINEC 2013
  9.12.   Koncert žáků Mgr. Dagmar Hubičkové
12.12.   Vánoční vystoupení tanečního oboru v KD Mlejn 

(Kovářova 1615/4, Praha 13 – Stodůlky)
17.12.   Vánoční koncert ZUŠ Blatiny
19.12.   Koncert žáků MgA. Evy Kováříkové

Koncerty se uskuteční v koncertním sále ZUŠ Blatiny
Začátky koncertů a představení vždy v 18.00 hodin

Z U Š  B L A T I N Y
P R A H A  -  Ř E P Y
Š PA N I E L O VA 11 2 4 / 5 0

Foto: -ras-
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Extraligové kadetky opět míří 
do finálové šestky!
Od konce září se roztočila naše sportovní sezóna. Družstvo starších 
žákyň na svém druhém mistrovském turnaji zabojovalo a i přes ne-
moc jeho kapitánky dvakrát zvítězilo. nakonec zůstalo ve druhé lize 
pražského přeboru a dále bude bojovat mezi nejlepšími pražskými 
družstvy. momentálně mu patří šestá příčka. Pražský přebor mlad-
ších žákyň již také začal. naše začínající volejbalistky se zatím drží ve 
třetí lize, i když v minulém kole nakoukly také do druhé ligy.
Republikové volejbalové soutěže jsou již v plném proudu. V první lize 
juniorek naše volejbalistky, pod vedením trenérky evy Rackové, ode-
hrály svá další mistrovská utkání. Dvakrát podlehly vedoucímu druž-
stvu soutěže – červenému kostelci – shodně 0:3 a dvakrát porazily 
tým z mladé Boleslavi 3:2 a 3:0.
Družstvu patří zatím průběžně třetí příčka, která zaručuje postup do 
finálové šestky soutěže. V extralize kadetek je již odehráno čtrnáct 
mistrovských zápasů. naše mladé družstvo má zatím skvělý vstup do 
soutěže. V posledních dvou kolech nejprve s VŠ Plzeň vyhrálo 3:1 
a prohrálo 1:3 a poté vyhrálo dvakrát nad družstvem hlincovky české 
Budějovice shodně 3:0 a 3:0. Patří mu zatím druhé místo soutěže a je 
blízko vytouženému postupu do finálové šestky extraligy čR.

PŘEDSTAVUJEME DRUŽSTVO EXTRALIGY KADETEK ČR

ZVEME VŠECHNY SPORTOVNÍ FANOUŠKY A OSTATNÍ PŘÍZNIVCE!
Jaroslav Honzík, předseda SK Španielka

Veškeré informace o tomto družstvu, i celém sportovním klubu, 
dostanete u předsedy klubu J. honzíka na tel. 737 375 831.

SK ŠPANIELKA ŘEPY
informuje

ŠPANIELKA

Ř E P Y

Juniorky Storms Řepy jsou 
Mistryně ČR v softballu 
Ve dnech 12. – 13. října 2013 se uskutečnil v Kunovicích 
na jihu Moravy Finálový turnaj Extraligy juniorek. 

V prvním semifinále, které se začalo hrát z dů-
vodu nepříznivého počasí až v neděli v 9 ho-

din, nastoupil domácí tým snails (kunovi-
ce) proti celku sk kotlářka Praha. Zápas 
byl dlouho vyrovnaný, ale o výsledku 
rozhodl až v závěru skvělý odpal, který 

znamenal 3 body a rozhodující náskok 
pro domácí tým, který postoupil do finále 

a zajistil si tak minimálně stříbrné medaile.
V druhém semifinále nastoupil tým Základ-

ní školy Jana Wericha storms Řepy proti 
sk Joudrs Praha. Týmu Joudrs se dařilo dlouho vzdorovat a držet naděje 
na postup. V závěru se ale projevilo víc zkušeností „extraligových“ pál-
kařek storms a ty strhly vítězství na svou stranu. konečný výsledek 6:2 
znamenal postup storms do finále. Joudrs pak vzápětí čekal boj o bronz 
s kotlářkou.
V boji o třetí místo si kotlářka vybudovala náskok 3:0 a ten se jí podařilo 
udržet až do úplného závěru a získala tak bronzovou medaili.
Finále před slušně zaplněnou tribunou začali lépe domácí snails, když se 
hned v úvodu zápasu opět dostali do vedení 1:0 stejně jako v semifinále. 
Další šance na skórování však nedokázaly využít. Především v předposled-
ní směně byl domácí útok blízko bodu. nadhazovačka storms celý den vý-
borně házela (dvě domácí pálkařky eliminovala pomocí strike autu), a tak 
v poslední směně přišel ke slovu řepský tým storms, který dvěma body 
rozhodl zápas. V dohrávce si pak již obrana z Řep vítězství pohlídala a po 
výsledku 3:1 storms mohl začít slavit. Je to další velký úspěch řepských 
děvčat a patří jim velký obdiv a obrovská gratulace.  

Martina Jarešová

Foto: Pavel Křivák

nahrávačky: č.11 – Markéta Kadlecová, č. 4 – Kristýna Exnerová, 
Blokařky: č.  6 – Barbora Jakovcová, č. 15 – Markéta Bízková, 
č. 9 – Anna Arquero, Libera: č. 7 – Anna Kodídková, č. 5 – Barbora 
Horníková, Smečařky: č. 12 – Karolína Sýkorová, č. 10 – Kateřina 
Vaňková, č. 2 – Aneta Cihlářová, č. 3 – Johana Kasalická, 
Universálky: č. 13 – Veronika Písková, č. 14 – Nikola Křišťanová (C), 
hl. trenér Jaroslav Honzík

softballový oddíl v Řepích pořádá celoroční nábory dívek ve věku od 7 
do 22 let pro jednotlivé kategorie. nové zájemkyně jsou podle svého 
věku zařazeny do odpovídající tréninkové skupiny. kontaktujte hlav-
ního trenéra Vojtěcha Albrechta na čísle 603 306 590 nebo pište na 
screpy@seznam.cz
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Foto: archiv Tomáše Linharta

Jaký je váš vztah k Řepím a místnímu sportu?
Žiji zde již bezmála dvacet dva let. Devět tříd povinné školní docházky 
jsem vychodil na Základní škole Jana Wericha. Právě tady, na přelomu dru-
hé a třetí třídy, mě oslovil PaeDr. Dušan Vavrla, který vypsal na naší škole 
kroužek basketbalu. Trénovali jsme, hráli zápasy, ale nakonec jsme se mu-
seli přesunout na FZŠ Petřiny, protože v Řepích nebylo možné hrát basket 
na žákovské úrovni a hlavním důvodem byla nevyhovující školní tělocvična. 
Poté přišla nabídka od klubu Bc sparta Praha, kde jsem působil až do do-
rosteneckého období. kvůli zranění jsem tam musel ukončit svou činnost. 
V této době jsem dostal nabídku stát se rozhodčím. V patnácti letech jsem si 
udělal třetí třídu rozhodčího, což je ta nejnižší. Postupně jsem postupoval 
až do i. ligy mužů. Tam jsem strávil tři roky a od loňského roku jsem roz-
hodčím národní basketbalové ligy mattoni, jakožto nejvyšší soutěže v české 
republice. 

Obohatil basketbal ještě jinak váš osobní život?
splnil jsem si sen, který byl na začátku nepředstavitelným, dostal jsem 
se do nejvyšší úrovně, ale tím bych nerad končil. mým snem je stát se 
mezinárodním rozhodčím a reprezentovat českou republiku. samozřejmě 
mě baví i výchova mladých rozhodčí, kteří začínají s pískáním stejně, jako já 
před několika roky. Pískání mně pomohlo jak v soukromém, tak pracovním 
životě, protože se při tom musíte vyrovnávat s obrovským tlakem. A čím výš 
jdete, tím je to těžší, protože přeci jenom v nejvyšší soutěži už jde samo-
zřejmě i o peníze. Tlak klubů, sponzorů a diváků je velký, protože vítězství 
je jediný měřitelný úspěch… Takže vás to velmi otuží i do běžného života.

Působíte také jako součást vedení klubu BC Řepy Bulls…
Tohle občanské sdružení jsme zakládali s mgr. soukupem a kamarády pro-
to, abychom nehráli jen tak o sobotách, ale aby bylo možné hrát i soutěžní 
zápasy. Postoupili jsme z nejnižší pražské úrovně do první třídy, tam už jsou 
však podmínky takové, že jsme nemohli hrát tady. Řepy zkrátka nemají do-
statečnou dispozici hal, aby vyhovovaly požadavkům svazu, které se nedají 
nějak obejít nebo změnit. Takže jsme hledali v okolí. Ukázalo se však, že je 
poměrně těžké sehnat vhodný volný prostor z kapacitního hlediska, a je to 
i finančně náročné. Podařilo se nám dostat se do Zličína, jedna sezona nás 
stála šedesát pět tisíc. Bylo nutné tedy shánět sponzory. To byl také můj 
důvod, proč mě před několika lety oslovila myšlenka, že by se v Řepích měla 
stavět sportovní hala. Beru to i z hlediska toho, že tady dlouhou dobu žiji 
a hodlám tady žít i nadále, protože tu jsem nadmíru spokojen a nechci pro 
svůj sport hledat možnosti jinde. 

Jste členem Komise pro výstavbu Sportovního centra. V čem vidíte 
jeho hlavní přínos pro naší městskou část?
V našem sportovním klubu jsme chtěli trénovat malé basketbalisty, ale 
otvírá se nám otázka, co dětem můžeme nabídnout. nemůžeme je moti-
vovat tím, že by případně mohli hrát juniorské soutěže třeba i nad rámec 
regionální soutěže, protože v tom případě musíme z Řep pryč a hledat 
prostory jinde. Já bych rád, aby se ten sport rozvíjel přímo tady, a my-
slím, že by bylo sportovní centrum i dobrou motivací pro mladé rodiny. 
Rodičům by odpadla velká starost s dovážením svých dětí někam daleko. 
Z mého pohledu je jedno, o který sport se jedná, je zkrátka důležité, aby 
se vytvářel vztah ke sportování již od mala. Dalším přínosem bude zajisté 
to, že se díky novým velkým halám uvolní tělocvičny v základních školách 
a sportovci, kteří nepotřebují nutně takto velikou halu, získají tyto volné 
prostory. Přínos haly pro Řepy vidím i v širším slova smyslu. městská část 
výstavbou a realizací tohoto projektu dá najevo, že podporuje sport, což je 

v dnešním světě určitě dobře. Všem občanům to nabídne široké sportovní 
možnosti, i možnost navštívit tady nějakou sportovní akci z pozice diváka. 
A je už jedno, zda se půjdu podívat na cvičení gymnastek nebo judistů. 

Hodně probíranou otázkou je bazén. Co vy na to?
Původně jsem byl proti tomu, aby součástí projektu byl i bazén. nakonec 
jsem svůj postoj přehodnotil, protože vidím pozitiva v tom, že tam mohou 
chodit plavat děti i senioři. Bazén jako takový je sice záležitostí ztrátovou, 
ale je to přínosné pro společnost, a tak je třeba jej dotovat. Pokud však 
vezmu koncept centra jako celek, tak je ufinancovatelný. Uvědomuji si, že 
pokud by se realizoval takový projekt, tak nemá cenu dělat ho polovičatě. 
Vezmu-li např. halu v Radotíně, tak ta je obrovská, ale má své chyby...

Co konkrétně vidíte za chybu v Radotíně?
Radotín je dobře dispozičně řešen pro potřeby sportovců, je tam ale jen malá 
tribuna. V letních měsících, by mohla být hala využívána komerčně a mohlo 
by se tady hrát např. juniorské mistrovství. Zrovna Radotín však díky své 
malé tribuně neodpovídá požadavkům na konání takových akcí. Z tohoto 
důvodu by hala měla mít již nějaké mezinárodní kapacity. když už se do ní 
investuje, tak aby se pak nějaké prostředky vracely. Při pořádání velkých 
soutěží pak na akci přispívá např. ministerstvo mládeže a tělovýchovy, mezi-
národní sportovní federace či sponzoři. V tomto vidím prostředek, jak se dá 
hala v mezidobí, kdy není stoprocentně využívaná, zaplatit. myslím, že by to 
velmi pomohlo prezentaci naší městské části navenek.

A co tolik diskutovaná ubytovna? Je tento počin rentabilní?
Určitě je. Pokud by sem jezdily týmy na víkendové zápasy, tak musí ně-
kde přenocovat. Proč by měly spát ve školách na karimatkách nebo hledat 
ubytování kdesi daleko, když mohou přenocovat v jednom komplexu. Přes 
týden samozřejmě ta zaplněnost bude nižší. investice do zřízení ubyto-
vání je ale v rámci konceptu minimální a náklady s tím spojené jsou taky 
minimální.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Nechci pro svůj sport hledat možnosti jinde
V tomto čísle Řepské 17 vám představujeme energického mladého sportovce tělem i duší, Tomáše Linharta, který je kromě 
jiného rozhodčí Národní basketbalové ligy Mattoni a člen Komise pro výstavbu Sportovního centra Na Chobotě.

Tomáš Linhart (26)
•  největší sportovní úspěchy: rozhodčí národní basketbalové ligy 

mattoni, trenér Bc Řepy Bulls – postup do Přeboru Prahy mužů



na přání vás čtenářů se vrátím k historickému snímku z minulého vydání 
Řepské sedmnáctky, který u vás vzbudil velkou pozornost a zájem o původ-
ní okolí. smyslem obrázku měl být pohled na první řepskou školu, která 
byla otevřena právě před 150 lety a na dnes neexistující rybník kubišťák. 
Tento snímek, aniž bych to tušil, však způsobil mezi vámi přímo poprask. 
následně vedl k polemikám a dotazům typu: kdy vznikl? Zde se vaše odha-
dy mýlily téměř o desetiletí. Dále, odkud a z kterých míst je focen? někte-
ří tvrdili, že z domu, který byl později zbourán, jiní myslili, že ze stromu 
a další, že z nějaké plošiny. Vznikly dohady, kdy byly zbourány poškozené 
domy po náletu v květnu 1945 v dnešním parku před klášterem apod. Do-
stal jsem mnoho dotazů, které vám nyní rád zodpovím. Ostatně snímky, 
které publikuji dnes, také mnohé dokladují. Ale pojďme trochu popořádku. 

Listopadové, tedy 
minulé foto, bylo po-
řízeno na přelomu 
šedesátých let minu-
lého století. Již na 
něm bylo patrné do-
dnes sloužící parko-
viště před klášterem 
a nově vybudovaný 
park. snímek dnešní je 
z období po znárodně-
ní kláštera kolem roku 
1958–59 a odpovídá 
na další otázku, kdy 
byly zbourány domy 
křtěnů a svobodů. 
no a na třetí otázku 
odpoví další snímek, 
který dokladuje, že 
žádný strom, ani dům 
v místě fotografa ne-
stál. Takže fota byla 
pořízena skutečně 
z nějaké plošiny.

mnohokrát jsem již byl vyzýván, abych více publikoval historická fota. Vaše 
přání tímto plním. Jelikož máme prosinec a tedy dobu Vánoc, přidávám 
jeden pohled na zasněžený klášter a rybník kubišťák.

Jaroslav Hájek,
zastupitel
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Okénko do řepské historie

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Klášter sester řádu sv. Karla Boromejského a původní ženská trestnice po zná-
rodnění. Tento snímek patří také mezi kuriozity mého archivu, neboť dokla-
duje komunistickou necitlivost v padesátých a šedesátých letech. Z kostelní 
věže byl odstraněn kříž a nahrazen pěticípou neonovou hvězdou. Ta mohutně 
svítila do dalekého okolí.

Jiránkova je krátká sídlištní ulice se čtyřmi panelovými domy. název nese od svého vzniku v ro-
ce 1979. Pamětníci zde pamatují poštu, ještě než byla přestěhována do větších prostor u zastávky 
tramvaje. Dnes je tu knihovna, ale ta bude v létě nebo na podzim 2014 přemístěna do zrekonstru-
ovaného kulturního centra Průhon.
miloš Jiránek (1875–1911) patřil k osobnostem, které formovaly český kulturní život na přelomu 
19. a 20. století. Byl všestranně vzdělaným mužem mnoha talentů – působil nejen jako malíř, 
ale i jako výtvarný kritik a teoretik (redaktor Volných směrů), výrazný esejista, organizátor vý-
tvarného života (např. souborné pražské výstavy sochaře A. Rodina v r. 1902 a malíře e. muncha 
v r. 1905) i literát. Dobrá jazyková výbava (vedle němčiny i výborná francouzština) a zahraniční 
cesty mu poskytly široký evropský rozhled. Jeho malířské dílo vycházelo z podnětů impresionis-
mu, ale oslnila ho také expresivní naléhavost munchova. maloval moderní velkoměsto, postavy 
v interiéru, portréty, krajiny i folklorní motivy (slovácko, kam doprovázel zmíněného Rodina, 
postavy slovenských zbojníků, o kterých i psal). V Praze bydlel s rodinou v Lumbeho vile (dnes 
prezidentské sídlo). Text: PaedDr. Helena Kupcová

J IRÁNKOVA
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Snímek z roku 1929–30 ukazuje zasněžený rybník Kubišťák z míst dnešní 
ulice Galandova. V pozadí klášter a zmiňované zbourané domy v dnešním 
parku. Komín v popředí byl poničen po náletu roku 1945. Býval součástí prá-
delny, ve které pracovaly trestankyně a kde se pralo prádlo pro nemocnici 
Pod  Petřínem.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Pohled od vchodu do Kláštera sester boromejek. 
Vpravo dnes již neexistující domy U Svobodů 
a Křtěnů, poškozené nálety v květnu 1945, dnes 
park. V pozadí vpravo zmiňovaná první řepská ško-
la, dnes u Fraimanů. Za ní rybník Kubišťák, dnes 
parkoviště a prodejna Penny Market Žalanského 
a nad ním hrdinovo pole, dnes ulice Galandova.
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Důvodů, proč jsme se letos rozhodli k této akci 
připojit, je několik. Předně jsme místní, a také 
jsme architekti a máme za to, že podobné akti-
vity k naší profesi jednoduše patří. Především se 
ale již zhruba rok snažíme ovlivnit přístup vedení 
radnice k utváření veřejného prostoru na sídliš-
ti a naší snahou je aktivizovat širokou veřejnost 
a poskytovat informace. Řepy mají co nabídnout, 
nejsou jen „jedním z mnoha sídlišť“ na pražské 
periferii. i proto se procházka netýkala pouze 
historie, ale reflektovala také současná témata 
a některé plánované záměry. 
Procházku jsme odstartovali v sobotu 5. října 
před poštou na slánské. Patrně i díky krásnému 
slunnému počasí se s námi na cestu vydalo přes 
100 účastníků! Po krátkém úvodu jsme se vydali 
na křižovatku ulic makovského a Bazovského. 
Odtud jsme se pokračovali směrem k poliklinice, 
kde jsme se mj. věnovali v současnosti poměrně 
ožehavému tématu „žlutého tunelu“.

Dále jsme zamířili Žufanovou ulicí směrem k bu-
dově městského úřadu. Po cestě jsme jedno za-
stavení věnovali obecně velkému tématu sídlišť. 
Domy hrající všemi barvami, které zcela popírají 
jejich hmotu, totiž nepůsobí vesele, jak bylo pa-
trně záměrem, ale spíše směšně. což je ovšem 
velká škoda, uvědomíme-li si, že co se vnitřní-
ho uspořádání týče, jsou mnohé panelové domy 
kvalitnějším bydlením než řada v nedávné době 
realizovaných developerských projektů. 
následnou zastávku u budovy Úmč jsme věnovali 
tématu Břevnovské radiály i současným úvahám 
zastupitelstva přestěhovat úřad do prostor ob-
jektu dnešního obchodního domu OVUs.
Pak naše kroky vedly přes hřbitov na malebnou 
náves ve starých Řepích s kostelem sv. martina 
a krásně zrekonstruovaným kratochvílovým stat-
kem. A odtud zbýval už jen kousek do Domova 
sv. karla Boromejského. Zde patří obrovský dík 
sestře konsolátě, která nás na závěr procházky 

provedla areálem kláštera, ukázala nám krásný 
kostel sv. Rodiny i nově zbudovanou křížovou 
cestu a vše doplnila krátkým povídáním o historii 
a poslání Domova. Po skončení procházky jsme 
ještě s několika účastníky poseděli v sokolovně, 
kde jsme dále diskutovali o řadě témat.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Jaroslavu 
hájkovi za poskytnutí řady vzácných informací 
o historii Řep, mgr. Bořkovi černovskému za in-
formace o současných i plánovaných záměrech 
městské části a architektovi Petru Frolíkovi, jed-
nomu ze spoluautorů řepského sídliště, za infor-
mace o jeho vzniku a celkové koncepci. 
Do budoucna plánujeme i další aktivity týkají-
cí se komunikace s občany a vedením radnice. 
Pokud chcete být informováni pište na email 
podrasky@seznam.cz nebo případně také na 
volf.michal@seznam.cz. Případně navštivte in-
ternetové stránky www.podrasky.eu

Vít Podráský a Michal Volf

Ke Dni architektury se letos připojily i Řepy
První říjnový víkend byl opět ve znamení architektury. Již třetím rokem se totiž konaly po Praze a mnoha dalších českých 
a moravských městech procházky s architekty, teoretiky, ale třeba i výtvarníky a herci v rámci akce zvané Den architektury, 
kterou pořádá občanské sdružení Kruh. 
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chcete-li si v předvánočním čase odpočinout 
od nakupování dárků, pečení cukroví a úklidu, 
tak vám nabízím tip na výlet na křivoklát. Ja-
ko každý rok, tak i letos o víkendech 7. – 8. 12. 
a 14. – 15. 12. se zde pořádá jarmark s názvem 
knížecí advent na křivoklátě. Za vstupné 60 kč 
(dospělí) a 40 kč (děti 6-15 let) tady na hradě 
a jeho nádvoří můžete nasát předvánoční atmo-
sféru se vším, co k tomu patří, nebo spíše dříve 
patřilo. Lidové divadlo a hudbu, kejklíře, trhy, 
ukázky zanikajících řemesel – práci kovářů, ko-
šíkářů, pekařů, hrnčířů a svíčkařů. Pro zahřátí na 
vás bude čekat medovina či svařák.

na křivoklát lze dojet vlakem ze smíchova přes 
Beroun. milovníci zašlých časů ocení počin čes-

kých drah, které pravidelně na tyto akce vypra-
vují parní lokomotivy.
Po jarmarku si ještě můžete projít nenáročnou 
naučnou stezku Brdatka, která vede od hradu 
po červené a dále po zelené turistické značce 
do Zbečna. V přírodní rezervaci, vyhlášené v ro-
ce 1984, vás čeká 16 zastavení, které již tradič-
ně seznámí s přírodou a historií zdejšího kraje. 
Jistě oceníte nádherné výhledy do údolí Beroun-
ky k rezervaci stříbrný luh. Trasa je dlouhá asi 
7 kilometrů a lze ji ujít za 2–3 hodiny. A více už 
prozrazovat nebudu. Tak šťastnou cestu!     

Jan Bösser

Předvánoční výlet – Advent na Křivoklátě

Foto : Jan Záruba

Foto: archiv V. Podráského a M. Volfa



Turistický kroužek Ťapka
vás zve na své akce!
Kulturní centrum Průhon

Čtvrtek 5.12. od 16.30 do 18 hod 
Mikulášská schůzka v naší  klubovně v Základní škole 
v Laudově ulici. 
Budeme lepit, stříhat a dělat různé čertoviny  
a nakonec snad přijde i ...  
Vstupné: laskomina do společného košíku

Sobota 28.12. až středa 1.1. 2014
Pokud nevíte, jak strávit Silvestra a nechcete se 
jen dívat na televizi, tak pojeďte  s Ťapkou na hory.        
Můžete s námi lyžovat, bobovat, bruslit, plavat a jinak 
si užívat v penzionu Vyhlídka v Přední Výtoni na jižním 
břehu Lipenského jezera. 
Cena: 9.060 Kč (4lůžková chatka, kompletní 
stravování včetně silvestrovského menu pro  
4 osoby). Doprava vlastní. Poslední volná chatka! 

Pátek 31.1. 2014
Lyžovačka s vlastním instruktorem ve Ski areálu 
Chotouň blízko Jílového u Prahy pro lyžaře, lyžařské 
začátečníky i snowboarďáky. 
Cena: cca 800 Kč (karta na vlek - dle individuálních 
potřeb bodové či časové jízdné, teplé občerstvení, 
příspěvek na benzín pro doprovodné auto, které veze 
lyže, boty, příp. náhradní oblečení).
Zájemci se mohou hlásit do pátku 17. 1. 2014

Pátek 13.12. až neděle 15.12. 
Pojedeme do Domu dětí a mládeže Kamarád v České 
Třebové. Čeká nás výroba přáníček a dárečků, pečení 
cukroví, cesta za hvězdičkou, zpívání koled, sváteční 
vánoční večeře i dárečky. Spát budeme ve vytápěné 
budově na molitanových matracích a vařit si budeme 
společně. 
S sebou: spacák, teplákovou soupravu na 
spaní, oblečení do chaty, hygienické potřeby, 
náhradní ponožky a spodní prádlo, příp. náhradní 
teplé oblečení, šátek, přezůvky, pláštěnku, 
dárečky pro kamarády, svačinu a pití na cestu 
(začínáme večeří). Všechny věci si poneseme  
v batohu. 
Na sebe: vhodné teplé oblečení a obuv
Sraz: 16:20 na Hlavním nádraží u pokladen (odjezd 
vlaku je v 16:39 hod). 
Cesta je bez přestupů a od vlaku je to pak jen pár 
minut.   

V případě dotazů k některé akci volejte Lucku, mobil 720 595 484
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6-Řepy, pracoviště ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 
1024/10, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.pruhon.cz, kurzy@pruhon.cz, tel. 601 324 846

Čertoviny

Rodinný Silvestr 

Pololetky na lyžích

Vánoční výprava

Návrat: 15:30 hod u pokladen na Hlavním nádraží 
(příjezd vlaku je v 15:21 hod)
Cena: 1.000 Kč (v ceně je ubytování, doprava, strava, 
pitný režim, celodenní program včetně vstupného, 
výroba dárečků, pečení cukroví)
Posledních 5 volných míst! 
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SLUŽBY
•  MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 

i o víkendech. PecinA Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

•  SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je nutno jedno za dva 
roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci a dochází 
k vážnému poškození. jirasek.servis@seznam.cz 
 Tel.: 601 236 957

•  MČ PRAHA ZLIČÍN NABÍZÍ K PRONÁJMU POZEMEK 
parc. č. 811/2 k.ú. Zličín (u točny tramvají na konečné 
v Praze – Řepích), o výměře 857m2, druh pozemku: 
ostatní plocha, jiná plocha, ke komerčním účelům. 
nabídka trvá do 31.12.2013. kontakt: Úmč Praha – Zličín, 
pí. měchurová, tel.: 257950113

•  MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ, TAPET. PRÁCE, ŠTUKOVÁNÍ 
(nátěry oken, dveří, topení, umakartová jádra, koupelny, 
Wc), včetně hrubého úklidu. Tel.: 603 221 653

•  HODINOVÝ MANŽEL, mALOVání, ŠTUkOVání, kOmPLeTAce 
 náByTkU. f.seher@seznam.cz Tel.: 603 305 211

•  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

•  TECHNICKÝ PORADCE S DOMÁCÍ ELEKTRONIKOU 
A PROGRAMY U VÁS DOMA. nevíte si rady s moderními 
technologiemi? Vysvětlím, zařídím, nainstaluji, koupím. 
naučím Vás pracovat na Pc (Word, excel) nebo užívat 
volání zdarma na skype. cena 150kč/hod. Vhodné i pro 
seniory. F. Veselý, 702581904, rederix@seznam.cz

•  Hájek – zedník živnostník. 
Provádím veškeré zednické, obkladačské, malířské 
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, 
kanceláří a domků. Okolí Prahy 5, 6. Tel.: 777 670 326

•  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

•  !STĚHOVÁNÍ! Stěhování všeho druhu, odvoz 
nepotřebných věcí k likvidaci. Doprava po Praze zdarma. 
 Tel.: 777 227 840

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

•  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

•  www.obsluhakotelen.cz Tel.: 728995661

•  A.DOHNÁLKOVÁ – STŘÍHÁNÍ PSŮ. Ošetření uší, drápky, 
zubní kámen a anál. žlázy. Laudova 1014/15, Řepy. 
 Tel.: 235 312 157, 737 841 145

•  CHEMICKÝ PEELING – omlazení a bělení obličeje, krku, 
rukou. Provádí zdrav. sestra – kosmetička. Tel.: 603238274

•  TELEVIZNÍ OPRAVNA STODŮLKY, BÖHMOVA 1982/5. 
(m. Lužiny, Bus 225), otevřeno Po a čt 15 – 18:30, 
ostatní časy po tel. dohodě. klas. TV, LcD. LeD, plazmy, 
DVD, setopboxy. Antény, satelity. www.opravuji.cz 
a v.siebert@volny.cz Tel.: 733 311 747.

•  ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY – zimní 
bundy, kalhoty, blůzy, námoř. trika, batohy, celty, nože, 
obr. spreje. Bílá hora – čistovická 15, po–pá 15–19 h. 
 www.e-armyshop.cz

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

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

•  Naučím – doučím španělštinu. Děti, studenty, dospělé. 
U mě doma v Řepích, odpoledne i večer, do střední 
úrovně. Tel.: 602294352, khs.praha@tiscali.cz

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

•  ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY EXTERNĚ 
I U KLIENTA. Za rozumné ceny, kvalitně. mám 
dlouholetou praxi. www.uctoolga.cz, Tel.: 725 562 738

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

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

•  ! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí. Odvoz starého nábytku k likvidaci. 
stěhování všeho druhu. Odvoz nepotřebných věcí 
k likvidaci. Doprava po Praze zdarma. Tel.: 773 484 056

•  RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ. 
 Tel.: 606 662 223

•  TAIJI PRO DĚTI 6-8 LET V MŠ PASTELKA.  
 info www.mytinova.cz

•  STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ za rozumné ceny. koberce, sedačky, 
křesla, matrace a ruční mytí oken. Dále provádíme 
tepování interiérů vozidel. cena po dohodě a podle 
rozsahu zakázky.  Info: 733291897

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

•  PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA, PŘEVODY BYTŮ 
DO OS. VLASTNICTVÍ, zakládání sJV, smlouvy o převodu. 
Právní servis. Tel.: 724 304 603

•  LÍČENÍ A PORADENSTVÍ V OBLÉKÁNÍ. individuální 
poradenství v líčení, barevné typologii a osobním stylu. 
Vybereme barvy, oděvy i líčení jen pro Vás. kurz pro 1–2 
osoby, abychom se Vám mohli plně věnovat.  
 Tel.: 777252205, www.vizazastyling.cz

BYTY
•  VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 4+1 V ŘEPÍCH. Dvougenerační. 

Za 2x 2+kk nebo 2x 20+1. Tel.: 731147927

•  VYMĚNÍM BYT 3+0 1 KATEGORIE 67M2 v Řepích za dvě 
garsonky. spěchá.  Tel.: 728519408

•  KOUPÍM BYT 2KK / 2+1 V OV V ŘEPÍCH. ne přízemí, první 
ani poslední patro. Platba hotově.  ologna@seznam.cz

•  RODINA KOUPÍ VĚTŠÍ BYT V ŘEPÍCH. min. 4+1, nejraději 
ve Španielově ul. Platba hotově.  Tel.: 605533626

ZAMĚSTNÁNÍ
•  KADEŘNICI A MANIKÉRKU přijmu, ŽL, P17-Řepy. 

 Tel.: 728 995 661

•  Přijmu kosmetičku na ŽL. na 2–3 dny v týdnu, 
do provozovny v Řepích. Tel.: 603 238 274

•  PRÁCE Z DOMOVA. Pracujte z domova pro české 
výrobce. Poskytneme vám e-shop, který je již naplněný 
sortimentem od výrobce, kterého si vyberete. Vše vás 
naučíme. Tel. 734 428 448

•  HLEDÁME DO TÝMU SPOLUPRACOVNÍKŮ PILNÉ 
A ŠIKOVNÉ LIDI. Pošlete SMS: 604 605 845

•  Hledáme nové spolupracovníky do našeho týmu na 
zpracování analýz. Prosím sms. Tel.: 725 562 738

OSTATNÍ
•  PRODÁM HROBKU, 6 m2, nA hŘBiTOVĚ V ŘePích. 

 Tel.: 603331166

•  NOVÝ PENZION HOLIDAY V SRDCI KRKONOŠ – ve Vrchlabí 
herlíkovicích, 300m od sjezdovek. Pokoje s vlastním 
příslušenstvím, zdarma WiFi, parkoviště s kamerovým 
systémem, možnost snídaně i večeře, bufet. Rezervace: 
603296878 nebo na pensionholiday@seznam.cz. 
 www.pensionholiday.cz

H •R •A •Č •K •Y
Otevřeno	 PO	–	ČT	 9–17.30
	 PÁ	 9–16

Makovského	1145	
(žlutá	pasáž)

Praha	17	-	Řepy

KuPOn	
na	slevu	10	%	
na	celý	nákup

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

Na Moklině 672/32
163 00 Praha 17 - Řepy

Předvánoční focení

2. a 3. prosince 2013 od 9 do 18 hod.
Darujte svým blízkým rodinné foto k 
Vánocům! Náš fotograf Vám pomůže 
vytvořit krásné rodinné fotogra�e. Více 
informací a přihlašování k focení na
www.pochoden-praha.cz

Tel.: 235 301 561 | info@okvet.cz | www.okvet.cz

Pondělí–Pátek : 9-12, 14-20 | Sobota: 9-14 | Neděle: 15-19

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

Žalanského 31/34, Praha 6 - Řepy (u kostela sv. Martina)

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
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Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

rekonstrukce

stavební firma Hrabánek
Nad Jenečkem 344 

Hostivice, Praha - západ

www.hrabako.cz
hrabanek@hrabako.cz

tel.: 723 894 498

bytového jádra 
koupelen a bytuAUTOSKLO

BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2013 

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

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 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

Otevřeno po – pá od 11.00–14.30, 15.00–19.00, So 9.00–12.00

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

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

774 355 424

Objednejte si hloubkové vysávání  
a čištění koberců, matrací, lůžkovin 
– i plyšáků a zbavte svou domácnost 
skrytého prachu systémem RAINBOW.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 

a MATRACÍ

Dopřejte si

VÁNOČNÍ 
ÚKLID

bez námahy

☎
! ZAVOLÁME Vám        prozvoňte nás !

777 566 582 www.dluhova-past.cz

POMÁHÁME
lidem v tíživé životní situaci!

•   provedeme analýzu Vaší situace
•   ukážeme cestu z DLUHOVÉ PASTI
•   po dobu spolupráce Vás chráníme 

i před vymahači, exekutory a věřiteli
•   vše s PRÁVNÍ OCHRANOU a STÁTNÍ 

GARANCÍ

DLUHY
EXEKUCE
KONSOLIDACE
DRAŽBY

ODDLUŽENÍ

POTŘEBUJETE 

PŮJČKU?

☎
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ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Prodej pánských a dámských 
oděvů za velmi výhodné ceny

Trička již od 49,- Kč

PRODEJNA GALANTERIE
Velký výběr pletací příze, zipů, 

korálků, nití atd.

To vše pasáž Makovského 1143 
Praha 17-Řepy

PO – ČT    9.00 – 18.00
PÁ        9.00 – 17.00

AKCE sleva 15% na montáž a výměnu plynového kotle

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

•  Rychlost v pohodlí Vašeho domova

•  Profesionální jednání

•  Férovost

•  On-line přehled nad svým účtem

•  Transparentnost

800 888 120
www.faircredit.cz

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

Kade ̌rnictví Lenka

Makovského 1143/7
Praha – Řepy (žlutá pasáž)
Po – Pá: 8 – 20 hod
Tel.: 775 459 754
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MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

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

Ukazujeme Boží lásku praktickým způsobem

www.pochoden-praha.cz
info@pochoden-praha.cz

Na Moklině 672/32
163 00  Praha 17 - Řepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Pečo - vařo
Otevřené bohoslužby
Cesty do hlubin Bible

Jsme začínající církví v Řepích. Věříme, že církev 
by měla být přínosem svému okolí, a proto Vás 
srdečně zveme na naše pravidelné aktivity:

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

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.skolkamodrinek.cz

 604 433 057

ŠPANIELOVA 52a,
Praha 17 - Řepy

Opět
v

Řepích

šk
ol

ka Modřínek

Strojírenská/Tvrdonická

165.000,- Kč
bez DPH

Tel.: 603 447 746 
WWW.NOVYZLICIN.CZ

Mytí oken • čištění koberců • úklid po
malířích • běžný úklid • voskování podlah

malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E

ZUBNÍ ORDINACE
AT DENT s. r. o.

776 079 850

251 622 746

Přijímáme nové pacienty

Jeremiášova 870/24
Praha 5, 155 00
(areál Skanska)

Máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 
(Babor), modelace nehtů, manikúra, pedikúra, 

parafínové zábaly (ruce i nohy), masáže, 
fotodepilace, neinvazivní laserové metody.

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

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
775 682 447  modelace nehtů 
608 222 211  
736 513 425  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

BYDLÍM TADY S VÁMI
Poradím, zajistí m, ocením, poskytnu 

právní servis, vyřeším hypotéku, 
najdu výhodnou koupi, prodám, 

pronajmu – PRO VÁS.

Ing. Pavla Chládková
✆ 774 116 505
pavla.chladkova@remax-czech.cz

přeji všem
hezké a klidné

Vánoce

SLUŽBY – ŘEMESLA

Pavel Menšík, Jan Sládek
Vondroušova 1193/45, 163 00 Praha 6

Tel.: 737 664 548, 702 358 512 ● E-mail: sluzbyremesla@gmail.com

Nabízíme Vám komplexní služby: 
➢  Úklid – domů, bytů, nebytových 

prostor panelových domů.
➢  Čištění – sedacích souprav, 

koberců – extrakční metodou, 
nebo parním čištičem.

➢  Mytí – oken, žaluzií, rámu, 
prosklených ploch.

Rozšířené služby:
➢  Malování a tapetování.
➢  Pokládky plovoucích podlah.
➢  Montáže elektronických 

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

Provádíme technické, evidenční, dovozové a přestavbovéprohlídky pro osobní a nákladní automobily (do 3,5t).

www.STKMOTOL.cz
Emise tel.: 257 216 489

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

Plzeňská 215b
Praha 5

tel.: 257 210 963

STK Repy 4:STK Repy 7.10.2013 11:48 Stránka 1

Znovu otevřena provozovna kadeřnictví 
v ulici Bazovského 1230, Praha 6 – Řepy 

Vám nabízí své služby.

☎ 606 379 780
Pracovní doba: Po – pá 10.00 – 19.00 hod. 
     So dle objednávek

Každá desátá návštěva SLEVA!

Kadeřnictví SOŇA
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SNIŽOVÁNÍ
NÁKLADŮ NA ENERGIE

kancelář:
Nevanova 1070
Praha 17 – Řepy
163 00

Máte ve správě bytový či panelový dům?
Jsou Vaše náklady na topení fi nančně náročné?
Přemýšlíte jak uspořit ve svém rodinném domě?

        Úspory pro topení a ohřev TUV
                   Kalkulace úspor ZDARMA

          GARANCE úspory dle kalkulace
                       Celková úspora min. 30 %

GARANTUJEME SMLUVNĚ ÚSPORU min. 30 % NA VYTÁPĚNÍ
návratnost investi c je 2 až 5 let, dle rozsahu úsporných opatření

Jak lze rychle a efekti vně snížit náklady na topení?
• vyčištěním topného systému – úspora min. 10 % 
• zřízením topného sytému NaMi – úspora min. 25 %
• získejte cenu za GJ s garancí od 611,- Kč do 679,- Kč. Zavolejte a...

...OBJEDNEJTE SI ZDARMA KALKULACI VAŠICH
ÚSPOR do 15.12. Získáte navíc SLEVU 20 %
na službu ČIŠTĚNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU

          VOLEJTE 777 499 544


