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Vážení čtenáři,
každý nový rok se na svém počátku tváří slavnostně a výjimečně, lidé jsou dychtiví změn, ke kterým se dobrovolně zavazují ve svých novo-
ročních předsevzetích. Tato rozhodnutí jsou vlastně takovým bilancováním a přiznáním si, že je stále co zlepšovat. I my doufáme,
že Řepská sedmnáctka se v roce 2009 bude vyvíjet a měnit i nadále k lepšímu.
Přejeme vám pevné zdraví, hodně sil a štěstí při plnění právě těch vašich osobních předsevzetí, celé naší společnosti přejeme více slušnosti
a ohleduplnosti, aby pro všechny byl ten nadcházející rok rokem dobrým.

Za redakční radu Martina Vítková

•Kulturní středisko Průhon

Pro děti (vždy v sobotu od 16 hodin)
10. 1.  Zimní pohádka: Veselé hudební 

loutkové představení plné krásných
zimních dekorací a světelných efektů.
Loutkové divadélko Skazka.

17. 1.  Pohádka pro malá kůzlátka:
Loutková pohádka podle klasické 
předlohy. Divadélko Piky piky.

31. 1. O kohoutkovi a slepičce: Známá 
pohádka s loutkami v podání Malého
divadélka manželů Novákových. 

Dopolední představení pro děti
21. 1. Jak princezna Máňa zachraňovala

Martina z pekla: Veselá Ladova po-
hádka s mnoha písničkami. Divadlo 
Andromeda. Středa v 9 hodin. 

Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
Pro dospělé:
14. 1. Novoroční posezení při vínku

s Janem Přeučilem a jeho přísně 
utajeným hostem.
V 18.44 hodin.

16. 1. Taneční kavárna se Sparťankou: 
Pro starší věkem, ale mladé srdcem. 
V 16 hodin. 

28. 1. Filmový večer. V 18.44 hodin.

Autogramiáda
22. 1. Eva Frantinová: Pod pokličkou s...

Svérázná kuchařka, v níž vypráví 
řada osobností o svých kulinářských 
zážitcích a prozrazují svoje recepty. 
Autorku vyzpovídá Karel Sýs. Přijde
určitě i někdo z těch, kdo se na knize
podíleli. Sledujte aktuální plakáty
KS Průhon. V 18 hodin.

Koncerty:
21. 1. Kurz Evy Bastlové a Evy Frantinové.

V 17.30 hodin.
23. 1. Kurz Markéty Brabcové. V 18 hodin.

AKCE V SOKOLOVNĚ
Pro děti
14. 1. Veselé taneční: 4. pokračování.

V 9 hodin. 
25. 1. Dětský karneval: plný her, hudby,

smíchu a radosti, ve veselých mas-
kách, s klaunem Kristyánem.
V 16 hodin. 

Pro dospělé
24. 1. Velký řepský bál: pořádá Společ-

nost pro obnovu řepských tradic.
V 19 hodin.

KS Průhon, Socháňova 1220, Praha-Řepy,
tel. 235 313 289/9, www.volny.cz/ks-pruhon,

e-mail:  ks-pruhon@volny.cz.

•Domov sv. Karla Boromejského
8. 1. Na novém místě: 101. výstava Sou-

kromé střední umělecké školy designu.
Zahájení v 16 hodin, refektář. 
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin, 
do 4. 2. 2009.

9. 1. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční.
Kostel sv. Rodiny v 19.15 hodin.
Pěvecké sbory Kamarádi, Camerata,
Komorní orchestr ZUŠ Hronov.

11. 1. Byzantion: Pěvecký sbor interpretuje
slovansko-byzantskou hudbu. Kostel
sv. Rodiny, v 16 hodin.

www.domovrepy.cz, K Šancím 50, Praha-Řepy,
tel. 235 301 238. Spojení: tram č. 9, 10, 

zastávka Sídliště Řepy, bus č. 164.

Kulturní středisko Průhon zahajuje zápis
do kurzů na 2. pololetí škol. r. 2008/2009:
šachy, sólový zpěv, klavír, keyboard, flétna,
klarinet, saxofon, housle, kytara, keramika,
výtvarná dílna, školička pro předškoláky, 
angličtina, němčina, ruština, počítače 
a internet, jóga, cvičení, moderní tanec atd.
Informace: www.volny.cz/ks-pruhon, 
e-mail: ks-pruhon.kulhankova@volny.cz,
tel.: 235 313 289, fax: 235 313 262. 
KS Průhon, Socháňova 1220, Praha-Řepy



„Jarda je skvělý! Přejeme mu to,“ komentovali
shodně klienti bezbariérového domu ve Von-
droušově ulici v Řepích zprávu, že  „jejich“ Ja-
roslav Hájek převzal v prosinci z rukou Lívie
Klausové ocenění  Pečovatel roku 2008. Tuto
soutěž vyhlašuje již několik let Asociace pečo-
vatelských služeb a Diakonie Českobratrské cír-
kve evangelické. „Chceme dát alespoň na mo-
ment této tvrdé profesi chvilku slávy,“ nechali
se slyšet organizátoři. „Je příjemné, když člo-
věka ocení za práci, kterou dělá,“ říká Jaroslav

Hájek, zároveň však dodává: „Mám pocit, že
znám mnoho pečovatelů, kteří by si ocenění za-
sloužili víc než já. A myslím to vážně!“ 
„Jaroslav Hájek je opravdu skvělý a jeho pří-
stup ke klientům je příkladný,“říká k ocenění
řepského pečovatele Václav Krása, zastupitel
a zároveň předseda Národní rady osob se zdra-
votním postižením ČR. „Je to jistota pro osoby,
kterým je tato služba poskytována. Ocenění zá-
roveň ukazuje na to, že služby v tomto zařízení
jsou opravdu kvalitní a odpovídají standardům
Zákona o sociálních službách. Možná to vypadá
divně, že je tak vychvaluji, ale je to skutečně
tak.“ (Pozn. redakce: Klub občanů bezbariéro-
vého domu Vondroušova  vede Olga Krásová,
manželka V. Krásy.) „Zároveň je třeba poděko-
vat Městské části Praha 17, že toto zařízení
podporuje. Takový přístup totiž vůbec není sa-
mozřejmý,“ doplňuje Václav Krása.
Třiatřicetiletý pečovatel je původní profesí me-
chanik-opravář strojů a zařízení. Nakonec u něj
zvítězila touha pomáhat lidem. Podle něj není
důležité, jakou kdo má školu, ale jaký má vztah
k práci. V bezbariérovém domě pracuje už čtyři
roky, do Řep dojíždí ze Strašnic. Klientům po-
máhá s oblékáním, koupáním, přesuny na vozík
či na lůžko, s nákupy. Doprovází je k lékaři, na
úřady. Pracuje v 9hodinových nebo 24hodino-
vých směnách. Kde hledá sílu k této nelehké
práci? „Mám radost, když pomůžu někomu, kdo
to skutečně potřebuje,“ říká pan Hájek. 
V pečovatelské profesi pracují většinou ženy.
Podle ředitele řepského Centra sociálně zdra-
votních služeb PhDr. Jindřicha Kadlece je pečo-
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Na váš dotaz odpovídá:
starostka Jitka Synková

Foto: J. Šímová

Chvilka slávy pro Jaroslava

Zahrajte si
stolní tenis
První ročník soutěže „O novoroční pohár sta-
rostky Městské části Praha 17“ ve stolním te-
nisu se koná 24. a 25. ledna 2009 v Klubu 17,
v ul. Socháňova 1121, Praha 17-Řepy. 
V sobotu 24. 1.  budou na programu sou-
těže dětí a mládeže: I. kategorie – do
12 let, II. kategorie – od 13 do 18 let. V ne-
děli 25. ledna si své síly změří dospělí. Ob-
čerstvení pro soutěžící je zajištěno. Při-
hlášky posílejte do 20. ledna 2009 na
adresu: Janoušová Irena, Městská část Praha
17-Řepy, Žalanského 291 nebo e-mailem:
janousovai@repy.mepnet.cz. Informace 
na tel.: 234 683 545. Registrace je možná 
i na místě po oba dny od 9 do 10 hodin.
Srdečně vás zveme!

vatelů odhadem do pěti procent. Proč, když jde
o profesi tak náročnou na fyzickou i psychickou
kondici a také na čas? „Jde asi i o finanční
stránku věci. Všechno je bohužel o penězích,“
konstatuje Jaroslav Hájek, držitel ocenění Pe-
čovatel roku 2008. Pro vaši představu: měsíční
příjem se v této profesi  pohybuje v rozpětí od
13 do 15 000 Kč. Hrubého!

Jaroslava Šímová

V prosincové Řepské sedmnáctce jste zmí-
nila, kolik vloni provedla městská část re-
konstrukcí atd. Zbyly vůbec nějaké finance
na rok 2009 a další léta?

V první řadě bych vás chtěla ubezpečit, že in-
vestice Městské části Praha 17 neprobíhají
živelně, ale samozřejmě podle plánu. Roz-
počet městské části je zpracováván tak, aby
zabezpečil financování potřeb městské části
a její rozvoj. Je také třeba podotknout, že
jednotlivé investice v částce vyšší než
1 000 000 Kč musí schválit nejen rada měst-
ské části, ale i zastupitelstvo. 
V tomto roce máme v plánu realizaci něko-

lika investičních akcí. Z těch větších bych ráda
upozornila na rekonstrukci Základní umělecké
školy Blatiny, po jejímž skončení bude škola
využívat celou budovu. Dále bude zahájena
rozsáhlá rekonstrukce domů v Makovského
ulici v částce 56 000 000 Kč, která by měla být
dokončena v roce 2010. Životní prostředí v Ře-
pích zlepší výsadba protihlukového pásu ze-
leně podél ulice Plzeňská, bude také pokračo-
vat realizace projektu Revitalizace zeleně
i rekonstrukce dětských hřišť a sportovišť.
Postupně budou prováděny rekonstrukce
všech škol v celkovém nákladu 64 000 000 Kč.
Nejrozsáhlejší z nich – výměna oken – čeká Zá-
kladní školu Jana Wericha ve Španielově ulici.

V plánu je i zateplení bytového domu v Ga-
landově ulici (22 milionů Kč) a úpravy bez-
bariérového domu ve Vondroušově ulici 
(21 milionů Kč). Pro zvýšení bezpečnosti 
občanů jsme se rozhodli posílit kamerový
systém – celkové náklady v oblasti bez -
pečnosti budou činit 12 milionů Kč. Rozvoj
městské infrastruktury bude podpořen 
20 miliony Kč.
Musím ještě dodat, že městská část Praha 17
samozřejmě investuje i do jiných oblastí, na-
příklad sociální či kulturní. 

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

Rada m. č. Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•s vypsáním výběrového řízení na zpracování

dopravní koncepce Řep;
•doporučuje zastupitelstvu m. č. schválit

ukončení prodeje bytového panelového
domu – III. etapy v ul. Vondroušova čp. 1150
– 1153 včetně zastavěných pozemků v k. ú.
Řepy, dle zákona  č. 72/1994 Sb., o vlastnic-
tví bytů v platném znění ke dni 29. 11. 2008. 
Po tomto termínu nebude brán zřetel na žá-
dosti o prodej bytových jednotek ve výše
uvedeném panelovém domě. Zbylí nájemci
po tomto termínu zůstanou i nadále řádnými
nájemci se všemi právy vyplývajícími stejně
jako dosud z platných právních předpisů;

•s vypsáním výzvy na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu vypsanou dle § 12 odst. 3 zá-
kona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakáz-
kách, ve znění pozdějších předpisů, na
služby – zhotovení plastiky gen. Fr. Peřiny,
s financováním – zahrnout do návrhu roz-
počtu na r. 2009, dále rada zmocňuje sta-
rostku na jmenování komise;

•s doplněnými připomínkami do konceptu
územního plánu hl. m. Prahy, které jsou sou-
částí přílohy:

1. Nově vymezené veřejně pro-
spěšné stavby a opatření.

2. Nesouhlas s vymezenými stá-
vajícími veřejně prospěšnými
stavbami: DK91 – Břevnovská
radiála, VZ32 – Výjezdová zá-
chranná služba.

3. Korekce hranic funkčního vy-
mezení, úprava funkčního vy-
mezení.

4. Doporučení řešit možnost
propojení tramvajových tras
Řepy – Zličín.

5. Vzhledem k velkému deficitu
parkovacích míst jsou na zá-
kladě lokalizační studie na
výstavbu veřejných hromad-
ných garáží na území hl. m.
Prahy (zadavatel Magistrát hl. m. Prahy) na-
vrženy dvě lokality. Lokalita 172 – Skutec-
kého, lokalita 171 – Mrkvičkova. Další loka-
lity budou vytipovány územní studií.

6. Protihluková opatření podél ulice Slánské
realizovaná zejména v blízkosti panelových
bytových domů současně s realizací doprav-
ních opatření vedoucích k vytlačení nežádou-
cího tranzitu dopravy přes hustě obydlená
území Řep na sousední, souběžně vedoucí ka-
pacitní Pražský okruh.

7. Opatření k odstranění bariéry ulice Slánské
pro pěší komunikaci.

•s předloženým návrhem na prodej vyřazené vý-
početní techniky (10 ks PC se základním příslu-
šenstvím) za symbolickou cenu 1 Kč Centru 

sociálně zdravotních služeb pro potřeby Níz-
koprahového zařízení pro děti a mládež –
Klub 17 po jejím vyřazení z evidence majetku;

•s navýšením košů na psí exkrementy na cel-
kových 60 kusů;

•se zachováním dětského hřiště v lokalitě Ne-
vanova 1045 – 49 a s realizací rekonstrukce
zaměřené na malé děti.

Schvaluje: 
•zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-

ské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2008;
•vkládanou inzerci do Řepské sedmnáctky.

Eva Vernerová,
kancelář starostky

Z P R Á V Y  Z  R A D N I C E  • Z P R Á V Y  Z  R A D N I C E

Foto: J. Šímová

✄

Změny
jsou v plánu
Má vedení radnice v tomto směru nějaké
plány? Místostarosta Antonín Kopecký říká:
„Určitě. Víme, že současná situace nevyhovuje
ani občanům, ani úředníkům. Nabízí se něko-
lik možných variant, jak ji řešit: pří stavba 
ke hlavní budově v Žalanského ulici, stavba
nové budovy nebo sestěhování úředníků do
volných prostor některé ze řepských škol – což
nepovažuji za optimální. Zatím je vše v pří-
pravném stadiu. K realizaci pravděpodobně
nedojde dříve než za 4 roky.“ -red-

Kde je hlavní budova úřadu, jíž se přezdívá Bílý
dům, to asi víte – Úřad m. č. Praha 17 sídlí

v Žalanského ulici č. 291/12 b (ústředna
tel.: 234 683 111, fax: 235 300 129, po-
datelna@repy.mepnet.cz). Úřaduje zde napří-
klad odbor občansko správní, odbor správy obec-
ního majetku, je tu podatelna. Odloučená praco-
viště jsou však na několika dalších místech.
Abyste zbytečně nebloudili, přinášíme jejich
adresy. Podrobné informace najdete na
www.repy.cz.
• Španielova čp. 1280: sociální odbor, odbor vý-
stavby, živnostenský odbor, odbor krizového ří-

zení, odbor územního rozvoje a investic (telefon:
spojuje ústředna úřadu – tel.234 683 111).
• Žalanského čp. 268/2: odbor životního pro-
středí a dopravy (tel.: 235 300 003).
• Bendova čp. 1121/5: odbor školství a kultury
(tel.: 720 540 053), sociální odbor – příspěvek
na péči (tel.: 235 313 182).
Úředníci ÚMČ Praha 17 jsou vám během úředních
hodin k dispozici v pondělí od 7.30 do 12 a od 13
do 17.30 hodin, ve středu od 7.30 do 12 a od 13
do 18.30 hodin. Podatelna v Žalanského ul. je
v pracovní dny otevřena od 7.30 hodin, v úterý
a ve čtvrtek jen do 14 a v pátek do 11.30 hodin.

Adresy sběrných dvorů
Odpad velkých rozměrů se nesmí odkládat u kontejnerových stání! Můžete jej odvézt a zdarma složit v některém ze sběrných dvorů, např. v Praze 5
v ul. Ke Kotlářce č. 4 (pondělí – pátek od 8.30 do 18 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 hodin) nebo v Praze 6 v ul. Probošťské č. 1. 
Velkoobjemové kontejnery budou v Řepích přistavovány až od března. -red-

V Bendově ulici je jedno z odloučených pracovišť ÚMČ Praha 17.

Abyste nebloudili
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Jaké je Vaše zaměstnání?
V současné době pracuji v soukromé firmě, za-
bývám se civilním právem se zaměřením na ri-
zikové pohledávky. Přes pětadvacet let jsem
pracoval v justici, v 90. letech v bankovnictví
a v konsolidační agentuře.

Kolikáté volební období jste zastupitelem?
První. Dříve jsem se, kromě účasti ve volbách,
neangažoval. Jednak jsem neměl zájem, jed-
nak jsem prakticky nikoho neznal. Také jsem
byl hodně pracovně vytížen, což jsem nakonec
i nyní. 

Proč jste tedy vstoupil do politiky?
Nechal jsem se ukecat. Známí mě přesvědčo-
vali, že je třeba něco udělat s tzv. privatizací
bytů. Když jsem byl osloven stranou, za kte-
rou jsem kandidoval, tak jsem souhlasil. Navíc
jsem se již tehdy znal s některými tehdejšími
zastupiteli a myslel jsem si, že se alespoň
v komunální politice můžeme domluvit. Při-
znám se, že někdy lituji... Víte, moje dřívější
zaměstnání mne naučilo vyslechnout vždy
všechny strany a pak si udělat názor. Musím
říci, že zpočátku jsem byl z jednání zastupi-
telstva doslova zděšen. Chyběla mi alespoň
základní kultura jednání. Navíc nemám rád
zbytečné řeči. Také jsem si představoval, že to
bude o dialogu. Že budou názory opozice
brány v úvahu.

Jste členem kontrolní komise. Čím se 
zabýváte?
Komise především kontroluje dodržování práv-
ních předpisů ostatními komisemi a úřadem
a plní úkoly, kterými ji pověří zastu pitelstvo.
V tuto dobu komise provádí kontrolu vymáhání
pohledávek u firmy Optimis, což je úkol ze zá-
řijového jednání zastupi telstva.

Obracejí se na Vás občané?

Ano. Hlavním tématem bylo a je prodej bytů.
Jsem rád, že se prodej podařil nastartovat, na-
stavila se pravidla – i když ta se pak bohužel
několikrát změnila. 

Co říkáte Územní studii Řepy?
Nemám žádné připomínky. Základním problé-
mem je Břevnovská radiála. Ale myslím, že 
to na naší úrovni nevyřešíme. Teď se rozšiřu-
je Karlovarská. Nevím, proč nebyla rozšířena po
celé své délce. Ale: nejsem technik, ani stavař. 
Přikláním se k názoru, že by tu někdo měl po -
stavit bazén. Kdysi měla obec velkolepé plány.
Vzpomínám, že když jsem se přistěhoval do
Řep, byla v nynějším OVUS vystavena maketa,
jak budou Řepy vypadat v budoucnu. Vedle bu-
dovy OVUS měl být bazén. Pak kostel. Teď tam
stojí „triangl“!

Jak dlouho tu žijete?
Od srpna 1989. Do svých třiačtyřiceti jsem žil

v Karviné. Musím říci, že jsem si tenkrát Řepy
vybral záměrně. Líbilo se mi to spojení sídliště
a staré zástavby. A žije se mi tu dobře. Bydlím
ve Španielově ulici u hřiště. Je tam zeleň, klid,
mám to kousek na autobus. Kdysi jsme s man-
želkou snili o chalupě, kam bychom se přestě-
hovali „na stará kolena“. Ale já jsem introvert,
těžko si zvykám na nové prostředí. Už bych se
nerad stěhoval. Doufám, že tu – jak se říká –
dožiju. 

Jste spokojen s kulturní nabídkou v Řepích?
Nabídku sleduji, ale akce nenavštěvuji. Mys-
lím, že pro děti a seniory tu nabídka je. A není
přece problém sednout na tramvaj a zajet si do
města. 

Začíná nám další rok. Přichystal jste si 
nějaké novoroční předsevzetí?
To si zásadně nedávám! Kdysi ano, ale stejně
jsem je nedodržel. Pokud si čtenáři nějaká
předsevzetí dali, tak jim moc přeji, aby se jim
je podařilo dodržet!

A jak vidíte nový rok v řepské politice?
Jsem mírný optimista. A tak bych chtěl nám
všem popřát, aby se podařilo naplnit, co je
v plánu. Ne-li vše, tak alespoň z větší části.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

JUDr. Josef Richter (61 let)
• Zastupitelem je 1. volební období

(kandidoval za KSČM jako nezávislý).
• V Řepích žije od roku 1989.
• Je ženatý – 36 let.
• Má dva dospělé syny.
• Manželka je úřednice.
• Součástí rodiny je bílý špic Nelinka.
• Zájmy: rodina, literatura, zahrádka, 

cestování. Rád se setkává s kamarády.

Od 1. ledna 2009 je útvar státní sociální podpory
převeden na Úřad práce hl. m. Prahy, ale vaše
záležitosti vyřídí nadále v Žufanově ul. čp.
1113/3 (poliklinika, přízemí) ve stejných úřed-
ních hodinách jaké má Úřad městské části Praha
17: pondělí 7,30 – 12, 13 – 17,30 hod., středa
7,30 – 12, 13 – 18,30 hodin. Telefon zatím beze

změn: 235 317 224, 235 302 681, 235 319 288.
Na budově bude nové označení – Úřad práce hl.
m. Prahy, pracoviště státní sociální podpory
v Praze 17. Upozorňujeme, že na tomto místě
neevidují uchazeče o zaměstnání – ti se i na-
dále musejí obracet na Úřad práce ve Štefáni-
kově ul. čp. 21 v Praze 5. -red-

Foto: J. Šímová

NEJBLIŽŠÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17

21. ledna 2009
Začátek zasedání v 15 hodin

Místo konání: ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Socháňova 1139, Praha-Řepy

Kam pro sociální podporu

Nemám rád zbytečné řeči
Během několika málo měsíců bychom měli dokončit představování zastupitelů Městské části Praha 17.
Jedním „z konce abecedy“ je JUDr.  Josef Richter.



Ve všech řepských základních školách se
děti po vyučování mohou zúčastnit

mnoha zajímavých aktivit. Pedagogové,
kteří je pro ně připravují, se snaží vybírat,
motivovat a připravovat žáky na soutěže,
projekty a aktivity v různých oborech.

ZŠ Laudova:
Školní družina organizuje tyto kroužky –
pohybové hry, dramatický, práce s počíta-
čem, příprava pokrmů. Spoluorganizuje
kroužky divadelní Margaritas (www.mar-
garitas.cz), keramický a kroužek odbíjené.
Ve spolupráci s dalšími subjekty tu realizují
výuku hry na hudební nástroj, taneční a ja-
zykové vzdělávání. Děti se mohou zapojit
do sportovních aktivit organizovaných 
na škole Tělovýchovnou jednotou Řepy. 

ZŠ Jana Wericha:
Školní družina nabízí následující aktivity
– Všeumělec (pracovně-výtvarná čin-
nost), Putování po bobří stopě (přírodo-
vědná činnost), Divadlo Ještěrky (drama-
tická činnost), Čtyřlístek (hry). Sportovní
kroužky: mažoretky, softbal – chlapci,
dívky (juniorky získaly 3. místo v Poháru
České softbalové asociace, kadeti obsadili
krásné 4. místo na mistrovství republiky),
volejbal – přípravka, mladší i starší žá-
kyně (mladší žákyně získaly 5. místo
v Pražském přeboru, starší žákyně 4. mís-
to na Pražském přeboru, kadetky v extra-
lize skončily na skvělém 7. místě), Kočov-
níci (turistický). 
Další nabídka: aerobik, bojové sporty
a sebeobrana, divadlo a dramatická vý-
chova, angličtina, keramika, country
tance, modelářství, pohybové hry, hip-
hop a florbal. 

ZŠ genpor. Františka Peřiny:
Ve školní družině mají odpolední zaměst-
nání vždy rekreační charakter. Náplň 
je velmi pestrá, prolínají se všechny
složky výchovy. Vychovatelky vedou krou-
žek hudební výchovy, výtvarné výchovy
a rukodělných prací. Školní klub nabízí
aktivity nejrůznějšího zaměření: výpo-
četní techniku, vybíjenou,  florbal, stolní
tenis,  přípravu pro 9. ročník na přijímací
zkoušky, sálovou kopanou, basketbal, mí-
čové hry.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí odboru školství a kultury

Na předškoláky i učitelky z Mateřské školy
Bendova a z MŠ Pastelka je opravdu spo-

lehnutí. Dorazí vždycky a za každého počasí
– ať fičí, nebo leje jako z konve. Nelitují cesty
a pokaždé svými písničkami nebo tancem po-
těší nové řepské občánky. Letos jich přivítali
celkem 106. „Bez jejich vystoupení by
ví tání občánků nemělo své kouzlo,“ říká Mgr.
Andrea Ježková z Občansko správního od-
boru Úřadu m. č. Praha 17, která se na orga-
nizaci této slavnostní chvíle podílí. 
V prosinci předškoláci vítali Karolínu Halouz-

kovou, Natálii Kořánkovou, Annu Anastasii
Kratochvilovou, Jakuba Macíčka, Adélu Mila-
tovou, Markétu Sochorovou, Terezu Sochoro-
vou, Antonína Starostu, Elizabeth Tomano-
vou, Agnetu Bassy, Anetu Dlouhou, Anežku
Knottovou, Davida Tichého, Annu Marii Souč -
kovou, Petra Škarvana, Štěpánku Šmudlovou
a Silvii Trávníčkovou. Předškolákům i jejich
učitelkám Miroslavě Martincové a Barboře
Koudelové patří naše poděkování, novým ob-
čánkům i jejich rodičům naše blahopřání!

-red-

Kam 
po vyučování?

6 Z RADNICE

Zápis do 1. tříd 

Ředitelé základních škol Městské části
Praha 17 oznamují, že zápis žáků do

prvních tříd pro školní rok 2009/2010 pro-
běhne ve středu 4. února a ve čtvrtek 
5. února 2009 vždy od 14 do 17 hodin.
• ZŠ Laudova, čp. 10/1024 – ředitel Mgr. Sta-

nislav Šindelář. Kontakt: 235 314 018, 235
315 204, zslaudova@iol.cz.

• ZŠ genpor. Františka Peřiny, ul. So cháňova
čp. 19/1139 – ředitelka Mgr. Jarmila Holá.
Kontakt: 235 317 295,235 317 251-2,
zssoch@volny.cz.

• ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111
– ředitelka Mgr. Zuzana Martinovská. Kon-
takt: 235 314 362, 235 314 162, info@
zs-jana-wericha.cz.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí odboru školství a kultury

Svěží jubilantka

Příjemné bylo setkání u příležitosti 90. na-
rozenin paní Heleny Lukášové. Oslaven-

kyně žije v Řepích už přes dvacet let a bydlení
si tu pochvaluje, zvláště nákupní možnosti.
Stále ještě má dost sil, aby si sama obstarala
domácnost, a to přesto, že se v životě nemálo
napracovala. Anebo snad právě proto?! Paní
Lukášová zavzpomínala, jak dlouhá léta vařila
pro bulharské školáky – nejen džuveč, ale
i knedlo vepřo zelo, jak ručně zadělávala 
na buchty z 9 kg mouky. Jeden ze synů paní
Lukášové na ni prozradil, že ještě teď je do-
káže všechny „pěkně srovnat“. Klišé „jubi-
lantka slaví 90. narozeniny v neuvěřitelné svě-
žesti“ se v tomto případě opravdu nelze
ubránit. Ještě jednou blahopřejeme!

Jaroslava Šímová
Paní Heleně Lukášové osobně poblahopřála starostka
Jitka Synková.

Foto: J. Šímová

Foto: Vladimír Pešl

Spolehlivě potěší
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Na tomto kopci zimu co zimu sáňkují děti
bydlící v této části Řep. V polovině listo-

padu jsem si všiml zaměstnanců sadovnického
servisu Prahy 6, jak zde vysazují nové keře
a stromy.
To je samozřejmě v pořádku, že se celkem
hojně rozvíjí a obnovuje zeleň v naší městské
části. Ale opravdu všude se to hodí? Zaměst-
nanec ÚMČ, který má toto na starosti, se prav-
děpodobně ani neobtěžoval opustit vyhřátou
kancelář, aby přesně vytipoval lokality, kde se
plánuje výsadba nové zeleně. Tímto nesmysl-
ným rozhodnutím připravil desítky dětí
o zimní sáňkování přímo na sídlišti. Nově vy-
sazené stromy jsou při jízdě na saních velkým
nebezpečím a keříky naopak zimní radovánky
pravděpodobně nepřežijí. Zřejmě šlo jen
o splnění plánu nové výsadby...

Text  a foto: Martin Marek

Kromě vlastního problému mne ve Vašem
článku zaujala formulace „Zaměstnanec

ÚMČ… se pravděpodobně ani neobtěžoval
opustit vyhřátou kancelář …“. Proč ten nená-
vistný až urážející tón? Přitom stačilo se na
toho zaměstnance obrátit a řešit problém
přímo s ním. V jiných případech se tak již 
stalo ke spokojenosti obou stran.
Skutečnost je taková, že ten zaměstnanec se
v období provádění prací na úpravách zeleně
v té vyhřáté kanceláři téměř neukázal, neboť
musel provádějící firmě v mnoha lokalitách za-
dávat práce přímo v terénu a za každého po-
časí. Tato činnost probíhala velmi často i po
pracovní době, např. místo oběda. Ostatní
úřední povinnosti musel tento pracovník za-
jistit na svůj úkor, většinou opět po pracovní
době atp. Proč byly výsadby v místě předmět-
ného návrší takto umístěny a nebyla respekto-
vána možnost sáňkování v tomto místě? Důvod
je prostý. Protože v jiné části tohoto návrší je
v terénu již vymodelována poměrně rozsáhlá
sáňkařská dráha, nebyl již předmětný svah
k sáňkování určen. Přitom hledisek při umís-
ťování výsadeb je mnohem více. Jen pro ná-
zornost uvádím jedno z jiných hledisek. Před-
stavme si např. požadavek uchránění povrchu
svahu před erozí a za tím účelem zachování ve-
getačního zpevnění (alespoň trávníku), což je
samozřejmě intenzívním sáňkováním např. při
slabé vrstvě sněhu narušováno.
Při pokračování revitalizace zeleně v dalším
období budeme k řešení v jednotlivých lokali-
tách přistupovat individuálně, se zohledněním
hledisek týkajících se sáňkování a případných
připomínek občanů neprodleně uplatněných
přímo u zodpovědného pracovníka Odboru ži-
votního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17.

Ing. Karel Voráček,
Odbor životního prostředí a dopravy

Sáňkování odzvonilo?

V neděli 7. prosince pořádalo Letiště Praha, s. p. pod
přemostěním u prodejny Billa informační kampaň k vý-
stavbě paralelní dráhy, díky níž by se mohlo snížit hlu-
kové zatížení naší městské části – nízký zájem o akci byl
pravděpodobně poznamenán nepříznivým počasím.

Druhou adventní neděli se konal tradiční benefiční
koncert v kostele sv. Rodiny, na jehož organizaci se
spolupodílela Městská část Praha 17 – výtěžek podpo-
řil charitativní zařízení Domov sv. Karla Boromejského
v Řepích.

Členové občanského sdružení Kolečko v prosinci opět
zorganizovali tradiční charitativní akci – nakoupili
hračky a sladkosti pro nemocné cystickou fibrózou ve
FN Motol – na snímku Mgr. Oldřich Štěpán s manžel-
kou právě chystají dárky.

Co člověk,
to jiný názor
Dotaz: V Bazovského ulici sice bylo 
otevřeno nové hřiště, ale vedlejší část
zůstala zdevastovaná. Také si myslím, že
se peníze daly využít i jinak.

„Sportovní plocha v rámci zmíněného
areálu byla rekonstruována v loňském
roce, zbývající část areálu však již není
sportoviště v pravém slova smyslu, nýbrž
klasické dětské hřiště. Realizaci rekon-
strukce tohoto dětského hřiště navrhl náš
odbor na rok 2009, a to v rámcové hod-
notě 500 000 Kč,“ sdělil Ing. Karel Vorá-
ček z místního odboru životního prostředí
a dopravy. 
„Zda by se vložené finance daly využít
jiným způsobem, to je otázka do diskuze.
Máte pravdu, že je v Řepích nemálo míst,
která volají po rekonstrukci, opravě, in-
vestici. V poslední době se však potýkáme
s vandalismem. Odborníci by vám určitě
vyjmenovali celou řadu příčin tohoto jed-
nání. Jednou z nich je i nuda. Proto jsme
se rozhodli pro rekonstrukci dětských
sportovišť. Věříme, že tímto způsobem
podchytíme zájem dětí a mládeže o sport,
rozšíříme možnosti, jak mohou smyslu plně
trávit volný čas,“ vysvětluje Bc. Bořek Čer-
novský, místostarosta Městské části Praha
17. Dodává: „Uvědomujeme si, že je to
„běh na dlouhou  trať“ a že je zároveň
třeba, aby nám v tomto směru byli nápo-
mocni městští strážníci. Doufáme také, že
řepská veřejnost přestane být k projevům
vandalismu lhostejná.“ 

-red-

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou• Jednou větou

Foto: Jaroslav HájekFoto: Ing. Lubomír Němejc Foto: J. Šímová
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Hlava na hlavě – tak to vypadalo 8. prosince
při slavnostním rozsvěcení vánočního

stromu. Člověka v tu chvíli napadlo, že nám
v Řepích opravdu chybí náměstí. Akci pořádala
Městská část Praha 17 již tradičně vedle místní
knihovny. 
Bylo to velmi milé zastavení v předvánočním
shonu, které snad dokázalo obrátit pozornost
diváků trošku jiným směrem, než jsou nabíd-
kové katalogy supermarketů. O vánoční nala-
dění se postaral pěvecký soubor Základní školy
Socháňova, Komorní sbor ZUŠ Blatiny, Pražský
komorní sbor a pěvecký sbor Musi-Canti Clas-
sic. Malí zpěváci i dětští diváci dostali od sta-
rostky Jitky Synkové sladkosti, překvapením
byly dárečky od dětí ze ZŠ Jana Wericha, které
si odnášeli malí i velcí.

-akraj-

Předvánoční zastavení

Foto: J. Šíma

Mikulášské radovánky
Vneděli 30. 11. 2008 opět pořádala občan-

ská sdružení Společnost pro obnovu řep-
ských tradic, Naše Řepy a Řepík spolu s Kultur-
ním střediskem Průhon mikulášskou nadílku
pro děti. Děti byly přivítány anděly, kteří jim
předali přáníčka od Mikuláše. Dětem se pak vě-
novali David Žofák a Katka Macáková, kteří pro
ně připravili písničky a tanečky s kytarou. Ná-
sledovala dětská diskotéka, které se zúčastnily
i pořadatelky – andělé. Vyvrcholením byl pří-
chod Mikuláše. Děti se ztišily, sálem zazněly
zvony a špalírem andělů přišel Mikuláš s an-
dělským doprovodem a čerty. Mikuláš k dětem
promluvil a andělé jim rozdali pytlíčky s dob-

rotami. Hezké je, že tato akce byla čistě ob-
čanskou  aktivitou. Dalšími našemi akcemi
budou Velký řepský bál a Řepský karneval.
Vstupenky jsou k dispozici v Lidové cestovní
agentuře.    
Děkujeme všem sponzorům, jmenovitě Jaro-
slavu Hájkovi, Lidové cestovní agentuře, man-
želům Gloserovým, KDU-ČSL Řepy, Milanu 
Hrdinovi, PhDr. Jindřichu Kadlecovi, Ireně 
Janoušové, Marcele Drdlíčkové  a všem rodi-
čům, kteří přispěli dobrovolným vstupným, jež
bude použito na Dětský den.

Anna Baumová,
o. s. Společnost pro obnovu řepský tradic

Dnes jich asi přijde málo. To víte, sníh a ná-
ledí je odradí,“ předpovídá Mgr. Monika Čer-

máková, která spolu s Majkou Hallerovou organi-
zuje pro seniory a tělesně postižené pravidelná
pondělní setkávání v Klubu Gemini. Téma „Racio-
nální využití léků ve stáří“ je však tak zajímavé, že
přes nepříznivé počasí jsou v 16 hodin všechna
místa obsazena. Víte, jak dlouho platí recept,
jaké existují lékové formy, jaká dodržovat pra-

PF 2009
Na sklonku minulého
roku M. č. Praha 17 opět
objednávala výrobu no-
voročenek. Při rozhodo-
vání o námětu vyhrála
kresba 12leté Adélky. Vedení městské části se
tak rozhodlo podpořit pacienty postižené
onemocněním zvaným cystická fibróza. No-
voročenky byly vytištěny nákladem 1 500
kusů a pět set z nich bylo darováno občan-
skému sdružení Klub nemocných cystickou fi-
brózou. „Napadlo mne,“ říká starostka Jitka
Synková, „že by bylo fajn, kdyby novoročenky
nejen potěšily obeslané, ale zároveň někomu
pomohly.“ 
Cystická fibróza je nevyléčitelné onemoc-
nění. Informace o této nemoci a možnostech,
jak podpořit tyto pacienty, najdete na:
www.cfklub.cz. -akraj-

vidla při užívání léků? Odpovědi na tyhle otázky
už mají návštěvníci přednášky v malíčku.
Následující pondělí do Klubu Gemini zavítal Ja-
roslav Stolina, radní městské části (zároveň před-
seda komise pro životní prostředí a rozvoj) spolu
se zastupitelem Petrem Čermákem. Přednáška a
následující beseda se zpočátku točila kolem
Územní studie Řepy, ale došlo i na jiná témata,
například na stále chybějící domov pro seniory,
na nezodpovědné pejskaře či krmiče holubů. De-
bata přiostřila, když se začalo hovořit o současné
sociální situaci seniorů. Ještěže bylo v plánu vy-
stoupení hudební skupiny F. L. Věk Band. Kapela
ve složení Michal Kubín (housle), Láďa Bartoš
(basová kytara) a Jan Bösser (kytara a zpěv) do-
kázala rozjitřené emoce přítomných uklidnit. 
Klub Gemini sídlí v Klubu 17, v Socháňově ulici
čp. 1221 (budova bývalé mateřské školy). Pro-
story jsou upraveny bezbariérově. Zmíněná se-
tkávání se konají vždy v pondělí od 16 hodin.

-akraj-Foto: Mgr. Monika Čermáková

Děti moc nečtou
Místní knihovna je v paneláku poblíž tram-

vajové zastávky Slánská tak trochu scho-
vaná. V Jiránkově ulici čp. 1135 však sídlí už
dlouhá léta. 
Knihovna má co nabídnout. Ročně zde na-
koupí nové knihy za 70 tisíc Kč! Jak vybírají ti-
tuly? „Podle zájmu čtenářů,“ říká vedoucí kni-
hovny Alena Hejhalová. Miluše Macková
z dětského oddělení říká: „Děti si půjčují nej-
více povinnou školní četbu.“ Alena Hejhalová
pracuje v knihovně už od roku 1992. Vzpo-
míná, jak v té době navštěvovalo dětské oddě-
lení i 45 čtenářů denně. Nyní pozoruje, že
zájem o knihy rapidně klesá. Registrují zde
však větší zájem maminek na mateřské dovo-
lené a seniorů. Možná i proto, že v porovnání
se současnými cenami knih je roční poplatek
za čtenářskou legitimaci téměř symbolický –
dospělí platí 100 Kč, děti polovic. Čtenáři od
15 let mají navíc možnost využívat internet.
Pro dospělé mají otevřeno v pondělí, středu
a čtvrtek od 11 do 18 hodin, v úterý a pátek 
od 9 do 12 hodin. -akraj-

„

Díky Klubu Gemini jsou v obraze
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Řepské vize

areál s multifunkční sportovní halou, teniso-
vými a volejbalovými kurty a skate-parkem.
Řepský potok by v těchto místech měl být revi-
talizován a pak by tu vznikla vodní plocha. 
Varianta B „Křížení Břevnovské radiály se Slán-
skou ulicí“ v dopravním řešení maximálně sle-
duje platný územní plán hl. m. Prahy. Jiná va-
rianta vedení radiály než „tunelová“ je však pro
Řepy nevýhodná a podle slov starostky s ní
Městská část Praha 17 zásadně nesouhlasí.
Problematika Břevnovské radiály účastníky 
setkání zajímala nejvíce. Podrobnější infor-
mace o radiále najdete v samostatném článku 
na straně 11.
Na závěr diskuse se o slovo přihlásil  MUDr.
Antoine Katra: „Apeluji na občany, aby si po-
hlídali, jak bude vypadat okolí jejich domů
a bytů. Je třeba počítat s tím, že tlak ze strany
investorů a magistrátu bude velký!“
Do konce minulého roku bylo možné rozpra-
covanou studii připomínkovat. Jak sdělila
Ing. Petra Kolářová z Odboru územního rozvoje
a investic ÚMČ Praha 17 budou připomínky
a náměty občanů předloženy architektonické

kanceláři a po zpracování budou opět k na-
hlédnutí na webových stránkách úřadu. „Stu-
die je idea, jak by do budoucna mohlo být 
vyřešeno  katastrální území Praha-Řepy z hle-
diska zastavěnosti, zeleně, parkovacích ploch,
dopravy. Idea, jak v budoucnu vylepšit měst-
skou část,“ vysvětluje Ing. Kolářová. Libuše
Slezáková z téhož odboru dodává: „Jde o urba-
nistický návrh a bude záležet na rozhodnutí
Městské části Praha 17, jaké návrhy a změny
bude preferovat.“ V jakém časovém horizontu?
U některých záměrů to může být až v horizontu
30 let.
Do uzávěrky Řepské sedmnáctky už byla do stu-
die  zapracována připomínka zastupitele Petra
Čermáka vznesená na veřejném projednání,
a to požadavek na umístění travnatého fotba-
lového hřiště. V územní studii je navrženo
v blízkosti bikrosu na Bílé Hoře. Základní 
výkresy, které byly na projednávání územní
studie představeny, jsou k nahlédnutí na we-
bových stránkách Úřadu m. č. Praha 17:
www.repy.cz.

Jaroslava Šímová

Bylo to překvapení? Spíše se dal tak velký
zájem očekávat. Listopadové veřejné před-

stavení rozpracované Územní studie Řepy 
přilákalo hodně přes stovku obyvatel. Studii
zpracovala architektonická kancelář KMS 
architects, spol. s r. o. Pod palbou dotazů se
ocitl nejen Ing. arch. Petr Svoboda, který stu-
dii prezentoval, ale i představitelé Městské
části Praha 17. Nutno podotknout, že celé 
setkání proběhlo velmi kultivovaně, přestože
některé z navrhovaných změn občanům evi-
dentně zvýšily hladinu adrenalinu v krvi.
Byly představeny dvě varianty studie. Varian-
ta A „Bez křížení Slánské s Břevnovskou radiá-
lou“ zamýšlí vytvoření parkového prostoru nad
tunelem radiály. Jde o tzv. zelenou variantu –
propojení zelených ploch od Ladronky do Hos-
tivice. Tato varianta je v dopravním řešení do-
plněná alternativou zapuštění Slánské do tu-
nelu v úseku Bazovského – Plzeňská. Jak se
vyjádřila starostka Jitka Synková, vedení řep-
ské radnice plně podporuje právě tuto „tune-
lovou“  variantu. 
Součástí varianty A je například návrh třípo-
dlažní nástavby nad stávajícím supermarketem
BILLA a výstavba dvou několikapodlažních par-
kovacích domů, jeden z nich v ulici Mrkvičkova
(zde však pozemek – vedle hotelu Comfort –
stále ještě vlastní Ministerstvo obrany ČR).
Dále byl předložen návrh odstranění benzínové
pumpy u Slánské (jde o dočasnou stavbu na po-
zemku, který patří magistrátu) - na jejím místě
navržena výstavba bariérového objektu s ob-
chody v přízemí a administrativními plochami
v patrech, který by clonil hluk ze Slánské. Ben-
zínka by měla být přesunuta na Plzeňskou vedle
lesoparku, do blízkosti hotelu Comfort – tento
návrh vzbudil u občanů asi nejvíce nevole. 
Se zájmem byl naopak vyslechnut záměr, podle
něhož by měl vyrůst ve volném prostoru mezi
ulicemi Galandova a Na Chobotě sportovní

Zajděte 
do Klubu 17
Z lednového programu vybíráme:
16. 1.  Výroba z pedigu
20. 1.  Jednoduché recepty studené

kuchyně
21. 1.  Drátkovaná  zvířátka
27. 1.  Obrázky z těstovin
30. 1.  Pyžamová párty

Klub 17 sídlí v Socháňově ul. č. 1221, 
v budově bývalé mateřské školy. Děti
i mládež mají vstup zdarma. Informace
na tel.: 235 311 791 nebo 775 591 700.

Foto: J. Šímová

✆

V těchto místech možná bude stát sportovní areál.

Anonymní
AT linka
Provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb
v Praze-Řepích pro osoby s problémy užívání 
alkoholu a návykových látek a osoby jim blízké.
Každý čtvrtek: 8.00 – 23.00 hod.
Telefonní spojení: 235 311 791, 724 307 775 
E-mail: atlinka.repy@seznam.cz
Zaručujeme anonymitu – pro děti i dospělé –
poskytujeme kontakty a odborné informace –
pomůžeme vám se orientovat v problémech zá-
vislostí. Jsme terapeuti, kteří nejsou kritiky ani
soudci a naším cílem je skutečně pomáhat!

Kam s andílkem
Chcete vzít svého ma-

lého andílka mezi
děti? Vyzkoušejte Ro-
dinné centrum Andílek,
které bylo otevřeno ve
vile Portheimka v Praze

5, nedaleko centra Anděl. Veřejnosti je zde
k dispozici herna, a to každý pracovní den
od 9 do 18 hodin nezávisle na dalším pro-
gramu centra. Rodičům s dětmi zde nabízejí
například kurzy cvičení, zpívání, výtvarné
i dramatické výchovy. Více informací najdete
na  www.rcandilek.cz a www.rcpalecek.cz.
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Vrámci multikulturní výchovy se setkávají žáci
ZŠ Laudova se svými vrstevníky z Japonské

školy. Na konci listopadu přijali pozvání japon-
ští školáci 2. třídy, aby se společně se žáky 1. B 
a 2. B rozloučili s podzimem. Nejdříve jim naši
žáci svými výtvarnými pracemi, písničkou i ří-
kadly připomněli podzim. Pak všichni přiložili
ruku k dílu a vyráběli – třeba ježky z přírodnin.
Zahráli si také mezinárodní molekuly a fotbal. 
Setkání jsme proložili pohoštěním po česku –
„perníkovou párty“. Japonské i naše děti ne-
odešly jen s plnými žaludky a hotovými výrobky,
ale také obohaceny  o nové zážitky.

Jana Štěpanovská a Šárka Jindrová

Společné loučení

Liduška přijímá
Základní umělecká  škola Blatiny přijme od

1. února 2009 nové žáky ve věku od 6 do 
12 let do literárně dramatického oddělení. Sou-
částí výuky dramatického oboru je např. herecká,
hlasová a pohybová průprava, herní činnosti,
skupinové hry a v neposlední řadě práce na před-
stavení. Dále pak práce s rekvizitou (loutkou),
přednes, literární tvorba a příprava na přijímací
zkoušky na střední umělecké školy. Zájemci se
mohou setkat s vyučující Pavlínou Rainovou ve
čtvrtek 15. ledna 2009  v 15 hodin v budově ZUŠ
Blatiny, Španielova 1124/50, Praha-Řepy.

ZUŠ Blatiny

Den otevřených dveří

Ve středu 14. 1. 2009 v době od 10 do 
17 hodin proběhne na ZŠ Jana Wericha

v ul. Španielově  čp. 19/1111 „Den otevřených
dveří“. Nabízíme rodičům možnost prohléd-
nout si prostory, seznámit se s programem
a aktivitami, které škola žákům nabízí. Zvláště
rádi přivítáme rodiče s budoucími prvňáčky,
pro které ve stejný den od 17 hodin připra-
vujeme informativní schůzku. Pro předško-
láky bude i letos probíhat v 10 lekcích od 
10. března vždy v úterý od 14 hodin kurz 
„Seznámení se školou“. ZŠ Jana Wericha

Bylo to super!
Rodinný trojboj v netradičních disciplínách

zorganizovala ZŠ Jana Wericha. Rodinné
týmy  se skládaly z dospělých a žáků 1. až 3. tříd.
Soutěžilo se v netradičních disciplínách, napří-
klad v člunkovém běhu s balónkem, visu na že-
břinách, dvojskoku, v testu obratnosti, nechy-
běly závody trakařů. 
Týmy plnily kvízové  úkoly, dokonce skládaly
i verše! Některé úkoly dospělí i děti plnili hravě,
bez větších problémů, ale byly i takové, které
dospělí soutěžící zvládali s obtížemi. Nálada
byla fantastická, energie na rozdávání. Tles-
kání, hlasité povzbuzování a obrovské nadšení
navodilo velmi příjemnou atmosféru. Zvládnutí
každé disciplíny se bralo naprosto vážně. Každá
rodina chtěla být nejlepší a vyhrát.  Ve sportov-
ních disciplínách nakonec zvítězili Motlovi, za
nimi skončili Sůvovi a na 3. místě rodina Polá-
chova. Kvízové úkoly nejlépe zvládl rodinný tým
Uváčiků. V závěru všichni relaxovali při rodin-
ném „Bum bác balu“. Rozhodčími byli žáci a žá-
kyně 6. B i C, 7. A a 8. C, kteří akci pomohli při-
pravit a organizovat, za což jim děkujeme!

PaedDr. Zita Květová

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou• Jednou větou

Žáci 5. tříd ZŠ Jana Wericha se opět zúčastnili před-
nášky a zároveň soutěže O Helpíkův pohár – pod ve-
dením záchranáře si první pomoc vyzkoušeli, vyplnili
testy a ti nejlepší postoupili do dalšího kola, které se
bude konat na jaře.

Zajímavou školní galerií se mohou pochlubit žáci 
i pedagogové v Základní škole genpor. Františka 
Peřiny – výstava je přístupná veřejnosti, obměňují 
ji jednou ročně a výtvory jsou dílem žáků všech 
ročníků.

Mikulášskou nadílku s programem nachystali v ZŠ
Jana Wericha pro více než sto dětí z MŠ Bendova a Pas-
telka – vystoupení taneční skupiny Bomba, soutěže,
dárky, masky Mikuláše, čertíků a andílků, to vše 
připravili žáci tříd 7. A a 4. B.

Foto: Z archívu ZŠ J. Wericha Foto: Jiří Halfar  Foto: z archívu ZŠ J. Wericha

Nejkrásnější dárek

Žáci Základní školy Laudova adoptovali za-
čátkem loňského roku osmiletou keňskou

holčičku Puritu Waiteru. Po celý rok jí hradili
náklady spojené se školní docházkou z výtěžků
sběrů papíru. 
Humanistické centrum Narovinu uspořádalo
ve škole přednášku s diskusí o africké Keni.
Vedli ji afričtí koordinátoři, kteří v Keni orga-
nizují rozdělení peněz pro adoptivní děti. Žáci
devátých a osmých ročníků se dozvěděli
mnoho informací o projektu Adopce na dálku,
školském systému v Keni, o životě v nejchud-
ších čtvrtích a slumech. 
Humanistické centrum Narovinu naši školu 
požádalo, zda bychom nemohli Puritě uhradit
zdravotní pojištění pro rok 2009 ve výši 
1500 Kč. Vymysleli jsme akci Padesátník na
charitu, která se setkala s nebývalým zájmem
nejen žáků a zaměstnanců naší školy, ale i stu-
dentů a profesorů Soukromé střední umělecké
školy designu. Do kasičky ve školním bufetu se
sešlo přes 4 500 padesátníků, ale i korun,
dvoukorun a pětikorun. Celkem bylo vybráno
přes 2 700 Kč.
Na závěr cituji z dopisu babičky malé Purity:
„Jsem velmi šťastná, že právě od vás dostávám
ten nejkrásnější dárek – možnost, aby moje
vnučka mohla chodit do školy, studovat a vzdě-
lávat se!“

Mgr. Jaroslav Mevald

ZŠ Laudova vás zve
Základní škola Laudova čp. 1024 si vás do-

voluje pozvat na Den otevřených dveří,
který pořádá 28. ledna 2009. Z programu: do-
poledne budou probíhat ukázkové hodiny na
I. stupni, v 10 hodin se bude konat divadelní
představení pro školky, od 15 do 17 hodin pro-
běhne vystoupení žáků školy. Zveme vás k pro-
hlídce učeben, keramické dílny atd. -red-

Foto: z archívu ZŠ Laudova
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První studie Břevnovské radiály se objevila již
v roce 1972 (3). Tato čtyřproudová rych-

lostní komunikace vychází ze západní oblasti
Prahy 6 a směřuje od křižovatky Vypich, podél
zlomové linie bělohorské pláně nad motolskou
nemocnicí, přes zahrádkářskou kolonii podél
ulice U boroviček na ulici Slánskou, kterou má
křížit jižně od ulice Opuková. Dále pokračuje
zatravněnou plochou před Úřadem m. č. Pra-
ha 17, podél hřbitova až k oblasti pod gará-
žemi, kde se napojuje na komunikaci vnějšího
okruhu.
Již od samotného počátku bylo jasné, že pro
Řepy bude mít tato stavba zdrcující dopad.
Uvedená komunikace rozdělí území městské
části na další téměř nepřekročitelné části,
čímž dále sníží vzájemnou komunikaci mezi
jednotlivými oblastmi Řep. Tehdejšímu ve-
dení ve spolupráci s občanskými sdruženími
se podařilo docílit, aby došlo k rozšíření stu-
die o tunelové řešení stavby, alespoň
v úseku, který prochází přes Řepy. Postupně
se objevily další varianty vedení BR: vedení
v zářezu na povrchu, v hloubeném tunelu,
v hloubeném tunelu s větrací štěrbinou a ve-

Břevnovská radiála se týká nás všech
dení BR v raženém tunelu. Městská část
Praha 17 vícekrát deklarovala, že je ochotna
akceptovat pouze řešení tunelové. Výsle-
dek? Řepy dostaly označení potížistů, kteří
brání výstavbě tolik potřebného pražského
okruhu. 
Zásadní problém, který se objevil již od po-
čátku, je propojení se Slánskou. Řepy byly
a jsou zásadně proti takovému řešení. Tento
postoj vyvolal řetězec nových stanovisek
a urychlených změn v odhadech budoucích
parametrů projektovaného provozu na obou
komunikacích. Pro ilustraci stačí, když uve-
deme několik dat, týkajících se počtu projíž-
dějících vozidel po ulici Slánská. Předem
upozorňujeme na to, že dalo nemalou práci
získat relevantní data. Podle modelových si-

Kde získáte další informace
o Břevnovské radiále
Sdružení na ochranu zájmů obyvatel
městské části Praha-Řepy,
e-mail: infokuk@centrum.cz,
kontaktní telefon: 602 770 785 (p. Maršík).
Internet:
http://www.brevnovska-radiala.euweb.cz/.

Mapa předpokládaného imisního zatížení oxidu dusičitého vlivem provozu na Břevnovské ra-
diále. Jde o předpokládané rozdílové hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2  v roce 2015.
Tato varianta představuje realizaci BR v podobě tunelového vedení a s vybudováním křižovatky
se Slánskou ulicí.
Různobarevně ohraničené plochy znamenají rozdílové hodnoty ovlivněné provozem na BR a na
návazných komunikacích. Zhoršení představuje škála barev od žluté přes oranžovou až po čer-
venou, čím více je odstín tmavší, tím je patrný větší nárůst škodlivin.  Naopak zelené plochy zna-
menají zlepšení imisní zátěže. Platí pravidlo, čím je odstín tmavší, tím je rozdíl markantnější.
Mapa nezobrazuje celkový stav imisního zatížení.

tuací, vypracovaných projekčními ateliéry,
došlo v průběhu posledních několika málo
let k zásadním změnám. V roce 2005 byla
předložena studie proveditelnosti BR firmou
City Plan - Satra. Zde se uvádějí maximální
počty projíždějících vozidel (myšlen je 24ho-
dinový provoz v obou směrech) tak, jak je
uvedeno v tabulce.
Na takovou situaci Řepy reagovaly silnými
protesty, připojily se  i občanské iniciativy -
Magistrátu hl. m. Prahy byla předána petice
s podpisem téměř 4 000 obyvatel Řep, že po-
dobné řešení odmítají. Dodnes nikdo z ve-
dení magistrátu na tuto petici nereagoval.
Nicméně situace se začala měnit. 
Další studie se  objevila v roce 2007 a 2008.
Je pozoruhodné, že údaje o počtu projíždějí-

Lokalizace a počet vozidel na ulici Slánská Provoz na Břevnovské radiále

V roce 2006: 23 700 aut V roce 2010 BR – Slánská: 61 700 aut

V roce 2015 při existenci křižovatky: 45 800 aut V roce 2015 v tomtéž úseku: 76 300 aut

V roce 2015 bez křižovatky: 23 800 aut V roce 2030 v tomtéž úseku: 75 300 aut

cích vozidel se zcela zásadním způsobem
změnily. Snížení počtu projíždějících auto-
mobilů z maximálního odhadu v roce 2005,
který se pohyboval kolem 76 000, na přibliž -
ných 47 000 je skutečně skok, který neoče-
kával nikdo. Dá se předpokládat, že jde
o účelovou manipulaci se vstupními daty,
která se dotvářejí podle momentálních poli-
tických tlaků. Podobně tomu bylo i s odhady
emisí vzniklých provozem po instalaci křižo-
vatky  BR – Slánská. Ty se měnily podobným
způsobem jako počty vozidel, neboť se musel
jejich objem analogicky přizpůsobit novému
odhadu. S ohledem na rozsah článku není
možné popsat všechny připomínky týkající 
se BR.

Jiří Svoboda, pr. mat. 
a Martin Kubeš

(Pozn. redakce: Článek byl zkrácen – v plné
verzi bude uveřejněn na: www.repy.cz. 
O aktualitách týkajících se dění kolem BR vás
budeme průběžně informovat.)
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Výlet do těchto kouzelných míst zachovalé pří-
rody hlavního města lze začít u stanice metra

Stodůlky, kam nás doveze za několik minut auto-
bus č. 225. Modrá turistická značka nás po nece-
lém kilometru zavede ke středověkému městečku
Řepora, po jehož prohlídce dojdeme po dalším ki-
lometru na náměstí v Řeporyjích. Zde začíná 9 km
dlouhá naučná stezka, která nás dovede až do
Hlubočep.
Cesta zprvu vede většinou po kamenitých vozo-
vých cestách, ve spodní části přechází na po-
hodlnou asfaltovou silnici. Naučná stezka nás se-
známí především s pozůstatky rozsáhlé lomové
činnosti, paleontologickými nálezy, faunou a fló-
rou zdejších chráněných území. Přírodní park zde
byl vyhlášen v roce 1993. Na jeho území je něko-
lik původně středověkých vsí, jako třeba Kluko-
vice, Jinonice, Hlubočepy a Zlíchov, které byly
ušetřeny – zřejmě pro terénní nevhodnost –
plošné novodobé bytové zástavby. Tyto obce

proto stále žijí svým samostatným životem. Jsou
zde rázovité hospůdky, které nás nenechají hla-
dovět a žíznit. Původní zemědělské využívání luk
a pastvin zaniklo, po roce 1990 vznikla snaha
vrátit na zdejší úbočí alespoň ovce a kozy. Spá-
sání je asi nejekologičtější způsob obnovy vege-
tace skalních stepí.
Celá cesta až do Hlubočep vede podél Dalejského
potoka, do kterého se poblíž Klukovic, v místě
bývalého přírodního koupaliště, zleva vlévá
potok Prokopský. Pokud máme chuť a síly, mů-
žeme si u bývalého koupaliště udělat malou od-
bočku po žluté značce do kopce k místu, které
bylo osídlené již v době kamenné – k bývalému
Butovickému hradišti. Stále jsme tu blíže, tu dále
romantické železniční trati ze Smíchova do Ře-
poryj, ve spodní části údolí se ještě připojuje že-
leznice do Zličína a Hostivice, jejíž součástí jsou
viadukty z roku 1872 - tzv. Pražský Semmering,
chráněná technická památka. V dolní části Pro-

TIP NA VÝLET • TIP NA VÝLET • TIP NA VÝLET • TIP NA VÝLET • TIP NA VÝLET • TIP NA VÝLET

Dalejské a Prokopské údolí

Pohled na řepský klášter - snímek byl pořízen ve 40. letech minulého století
z místa, kterému se říkalo Hrdinův vrch. Naši předkové tvrdí, že zima v Řepích byla
„opravdovou zimou“ – to dosvědčuje i zasněžený rybník zvaný Kubišťák. Komín
s kotelnou před klášterem vzal za své následkem bombardování na konci 2. světové
války.

kopského údolí stojí za malou několikametro-
vou odbočku jezírko, známé mimo jiné z filmu 
Pelíšky.
Pokud si správně načasujete výlet tak, abyste
stihli odjezd poslední lokálky ve 14.49 hodin ze
severního nástupiště Smíchovského nádraží 
do Zličína, čeká vás na závěr výletu romantický
zážitek z pomalé jízdy po trati, kde se často ko-
nají historické jízdy parních vlaků. Šťastnou
cestu!

Jan Bösser

Řepy včera a dnes

Domov sv. Karla Boromejského dnes – fotografováno ze stejného místa (ulice
Galandova). Rybník nahradilo parkoviště, vyrostla tu prodejna Penny market. 

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Co se děje
na Bílé hoře 

11. 1. Silvestr účastníků Seriálu libovejch ví-
kendů od 13 do 17 hodin, klub Šestka. Přidej
se k naší partičce a přijď ochutnat nealko mí-
chané nápoje. Vstup 50 Kč, přihlášky v DDM.
16. 1. Klubová dílna: náušnice a korálky
z FIMO hmoty. Od 15.30 do 18 hod., klub 
Šestka.Pro mládež od 12 do 26 let. Vstup 
30 Kč.

24. 1.  Divadlo v DDM: Žabák Valentýn – před-
stavení souboru Buchty a loutky. Od 15 hodin,
sál DDM. Pro děti od 3 do 100 let. Vstupné: děti
10 Kč, dospělí 40 Kč.
7. 2.  6. ročník pochodu na Okoř: trasa cca 
13 km. Start u ZŠ Suchdol od 9.45 do 10.15 hod.
Soboty dle rozpisu na www.ddmp6.cz od 14 do
18 hodin, klub Šestka.
Sobotníky – klubová odpoledne pro mládež od
12 let. Kulečník, šipky, PC, hry, hudba. Vstup
volný.
Podrobné informace o všech programech na -
 jdete na www.ddmp6.cz. 

Kurzy 
znakového jazyka
Pevnost – České centrum znakového ja-
zyka, občanské sdružení – v únoru zahajuje
jarní semestr kurzů českého znakového ja-
zyka, v době od 2. do 6. 2. a od 9. do 13. 2.
pořádá týdenní intenzívní kurzy.
Bližší informace a přihlášky najdete na we-
bových stránkách www.pevnost.com.
Kontakt:
telefon/fax 283 892 700
a telefon 728 58 68 57. -red-

Foto: z archívu J. Hájka Foto: J. Hájek

Foto: Radim Bösser
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Čištění peří
Z VAŠEHO PEŘÍ, KTERÉ VÁM
ODBORNĚ VYČISTÍME, UŠIJEME

www.janperi.cz, info@janperi.cz

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

Prodej:
• přikrývek a polštářů – z dutých vláken, 

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

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

JEDEME V TOM S VÁMI
– pod tímto sloganem vysílá Český rozhlas
Regina pořad Bezstarostná jízda Prahou
(ráno ve všední dny od 7 do 10 hodin a od-
poledne, nově i v neděli, od 15 do 19 ho-
din). Nejaktuálnější informace získává ne-
jen z dopravních serverů, ale také od dvou
motohlídek, ze dvou stovek kamer v DIC
Praha, od ČD a pražského DP hlavního
města Prahy.  Spolujezdci – řidiči volají na
bezplatnou telefonní linku 800 900 500
a  vytvářejí tak nejaktuálnější dopravní 
servis v České republice.

SLUŽBY

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

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

PECINA tel.: 235 510 096, 602 954 461

• ANGLIČTINA u Hvězdy
pro začátečníky (i ty „věčné“), speciální a individuální přístup, čas.
flexibilita, příjemné prostředí, 1–6 osob na hodině, lektorka po
stud. pobytu v Cambridge.
Domluvte si nezávaznou info schůzku na tel.: 720 653 044

• FIRMA ŠEFL PROVÁDÍ
odstranění tapet, stěrkování panelů, malování, lakování

Tel.: 235 311 433, 728 990 267

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

• Noví kadeřníci: Irin Topalli, Petra Lejdová, dámské a pánské.
Zličín, Hrozenkovská 33/68.

Tel.: 257 950 215, 777 622 232, 777 855 124

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

• ŽALUZIE, SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ OKEN, závory, mříže,
bezpečnostní dveře, drobné opravy, čištění koberců.

Telefon: 235 312 157, 604 855 633

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

• Firma VRŠEK – PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE,
včetně so + ne (PVC, koberce, plovoucí podlahy, korek).

Tel.: 737 409 197

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben, opravy drobné i velké,
rekonstrukce i celkové, v bytech, v domech i kancelářích,
osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, krabice v byt.
jádrech, vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám,
v lištách či zasekání elektřiny do betonu, začištění omítek do pův.
stavu, kontrola stávající instalace, dotažení spojů. 

Tel.: 604 516 344

• STAVEBNÍ DOZOR – rekonstrukce, stavební úpravy, 
novostavby atd. E-mail: s.dozor@seznam.cz, tel.: 603 410 400

• Nebankovní půjčky. Splatnost 12 – 48 měsíců pro zaměstnané,
důchodce, podnikatele, ženy na mateřské dovolené, na zástavu
bez prokazování příjmů, konsolidace půjček.

Infolinka: 603 526 984
• Finanční poradenství zdarma. Půjčky a hypotéky bez poplatku

předem. Tel.: 737 577 600, 602 686 491
• ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka. Petr Meyer, Galandova

1236, Řepy. Tel.: 235 313 336, 603 341 927

• Nabízím k prodeji byt 1+1 s lodžií, 56 m², zděné jádro, DV – lze
financovat úvěrem (do roka OV), anuita cca 45 000,- Kč. Praha 6
– Řepy, ul. Na chobotě. Orientace na západ, 4. patro. Měs. popl.
3 000,- Kč. Po částečné rekonstrukci. Možnost dokoupení garáže.
Pavel Votava Tel.: 776 028 532

• Vyměním státní 3 + kk, 45 m² (jdoucí do privatizace v r. 09)
v Galandově ul., 1. p. za 3 + 1 nebo větší v Řepích.

Tel.: 775 615 791
• Vyměním obecní 2+kk 2. p, po celk. rekonstrukci za 3+1 nebo

4+1 v Řepích, ne první a poslední patro.
Tel.: 608 033 551

• Vyměním 2 + kk v Řepích za stejný nebo větší jdoucí 
do privatizace. Tel.: 602 255 920

BY T Y

• Pronajmu prodejnu – kočárkárnu v Řepích.
Tel.: 728 995 661

• Pronajmu garáž v ulici Makovského, 18 m², pod dvojím
uzamčením. Cena 2 200 Kč/měsíc. Tel: 602 360 254

• Garáž k prodeji v parkovacím domě Praha 6 – Řepy,
Makovského ul., u zastávky Blatiny. OV, 18m², samostatné
uzamčení. Garáž je čistá a suchá. Pavel Votava.

Tel.: 776 028 532
• Restaurace U Palečků přijme číšníka – servírku. Tel.: 603 530 245
• Hledáme pro „Formanskou hospůdku“ na Karlovarské číšníka

a kuchaře(ku) – nejlépe manželský pár (na protisměnu, na ŽL).
Ihned! Tel.: 604 629 441

Rádi Vám poskytneme bližší informace balkony@sintras.com
na tel. 739 034 488, 235 300 220 www.sintras. com

Firma Tomáš Jeřábek

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ 
A LODŽIÍ

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
NA MÍRU

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

✔ Dveře a zárubně Sapeli
✔ plastová okna
✔ dodání a monáž žaluzií 
✔ profesionální nářadí Bosch

OSTATNÍ STUDIO STAR
MODELÁŽ NEHTŮ: 604 859 711, 777 858 487
PEDIKÚRA: 776 182 935
KADEŘNICTVÍ: 603 579 336
TURBOSOLÁRIUM: 732 735 893, 604 259 711,

777 858 487
MASÁŽE: 732 735 893
BODYSTYLING: 732 735 893 

Objednávky na uvedených tel. číslech.
www.studio-star.cz

Jiránkova 1136/4
Praha 6 – Řepy

Chcete u nás inzerovat?
Podklady pro inzerci přijímáme:
• e-mailem: redakce@repy.mepnet.cz;
• faxem: 235 300 129 – připište heslo „redakce

časopisu”;
• telefonicky: přímá linka/zázn. 234 683 544 –

Jaroslava Šímová;
• osobně: v redakci – pouze po předchozí do-

mluvě nebo podatelna – po–pá, na obálku při-
pište „redakce časopisu“ a kontakt!

Ceník pro rok 2009: jeden řádek stojí 80,- Kč
(1 řádek = 60 znaků včetně mezer), 1 modul  650,-
Kč. Po uveřejnění tří inzerátů za sebou vám čtvrtý
otiskneme s 50% slevou!
Informace: redakce tel./zázn.: 234 683 544, e-mail:
redakce@ repy. mepnet.cz nebo na www.repy.cz.
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STUDIO GIACCOMOSTUDIO GIACCOMO
• KADEŘNICTVÍ • KOSMETIKA
• MANIKÚRA • MODELACE NEHTŮ
• SPECIÁLNÍ MASÁŽE
• FOTODEPILACE – trvalé odstranění

chloupků
• FOTOOMLAZENÍ

Nevanova 1070/35
Tel.: 777 681 447

606 37 97 80

NEVANOVA 1045 (dílna),
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00 – 18.00 hod.

N
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OPRAVY OBUVI

BYTOVÝ TEXTIL

KONZOLE

VŠE DLE VAŠICH ROZMĚRŮ

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

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

PROSTĚRADLA
(bavlna, froté, jersey)

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

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

DOPRAVA

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ

MATRACE
(pružinové, latexové, z PUR pěny)

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

N
A

N
O
V
Á

O
K
N
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OPRAVNA HODIN
VÝMĚNA BATERIÍ

S PŘEMĚŘENÍM BATERIE

GALANDOVA 1242/21
(UL. ZA AUTOSALONEM KLOKOČKA)

Po–Pá 12.30– 18.00
Tel.: 732 327 795

Malování – nátěry
levně, rychle, kvalitně, čistě.

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

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

www.stolina.o-nas.net

(domácí, herní, pracovní, pro grafiky...)

Osobní schůzka kdekoliv v Praze zdarma
Přetaktování nových počítačů zdarma

Návrh počítače na míru zdarma
Upgrade počítačů

Jan Prušák, X-COMputers
Praha-Zličín, tel.: 607 600 929

www.x-computers.eu
info@x-computers.eu

Počítače na míru

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

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

◆ rolletic ◆ masáže
◆ bodystyling ◆ lymfodrenáže

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

ÚVĚR NA PRIVATIZACI,
rekonstrukci nebo koupi bytu

Stavební spoření
Penzijní připojištění

Studentská konta

Tel.: 773 595 441
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ZASKLÍVÁNÍ
LODŽIÍ

SOUKROMÁ STŘEDNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s. r. o.
Laudova 10/1024
163 00 Praha 6 - Řepy

NOVÉ NEHTOVÉ STUDIO
Španielova 1307, Praha 6

nabízí: modeláž gelových nehtů
manikúru
P-shine
parafínové zábaly na ruce

žaluzie - zaměření, prodej, montáž
podlahy - čištění a pokládka koberců,

PVC a plovoucích podlah

tel.: 728 240 864, 602 310 783
fa.ber@seznam.cz

přijímá pro školní rok 2009/2010 uchazeče o studium v oborech

82-41-M/001 Užitá malba
82-41-M/007 Propagační výtvarnictví – propagační grafika
82-41-M/016 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – umělecké odlévání
82-41-M/022 Modelářství a návrhářství oděvů
82-41-M/037 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – vytváření keramiky
82-41-M/049 Textilní výtvarnictví – ruční výtvarné zpracování textilií

Talentové zkoušky se konají  14. 1. 2009, druhý a další termíny talentových zkoušek 
budou zveřejněny na www.skoladesign.cz

Informace podává a individuální konzultace poskytuje ředitelka školy, 
PhDr. Věra Hromádková, mobil. telefon 725 800 714, 8.00 – 17.00 hod.

Telefon: 603 901 270

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

VEŠKERÉ
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

VČETNĚ DROBNÝCH OPRAV

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Půjčky a hypotéky
bez poplatku předem

Telefon:

737 577 600
602 686 491


