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Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vám za celou redakci  popřál v roce 2010 mnoho štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů. I tento rok se budeme snažit 
otiskovat důležité, zajímavé a snad někdy i vtipné články ze života kolem nás. Každoročně chceme Řepskou sedmnáctku osvěžit nějakou novou rub-
rikou – vloni to byly Čtyři otázky pro, Řepská zákoutí a Jednou větou. Letos jsme pro vás připravili sérii s názvem Uličník. Najdete ji na straně 15, 
která je určena všem řepským patriotům.
Vážení čtenáři, těšíme se na vaše postřehy ze života v Řepích!

Za redakční radu Pavel Maxa 
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Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
Výstava je otevřena každý všední den od 10 do 20 ho-
din, v sobotu v době programu.

Chystáme v únoru
 6. 2.  Ave Caesar! Kostýmovaný bál ve stylu 

římského dvora. Na Průhon se sjedou římští 
vladaři, žoldáci, gladiátoři, chrámoví pocho-
pové, kati, Kleopatry, otrokyně, chrámové 
tanečnice a další lid římský, aby se pobavili, 
zatančili, ceny za nejvtipnější oblečení 
získali a předměty z dobytého egyptského  
pokladu v tombole vyhráli. K tanci a posle-
chu zahrají oblíbení muzikusové a troubadúři 
z kapely Triwoly.  Povolenky ke vstupu na 
římský dvůr za 150 Kč  k dostání v KS Průhon 
od 15. ledna.

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

 16. 1.  Velký řepský bál: Pořádá Společnost pro 
obnovu řepských tradic. V 19 hodin.

 23. 1.  Večer s lidovou muzikou: Známé i méně 
známé písničky z Čech a Valašska v podání 
členů Dědovy dudácké muziky, lidové 
muziky Modřenec a valašské cimbálové 
muziky Kyčera. Vystoupí i folklorní soubo-
ry Laskavec a Krušpánek. V 19.30 hodin.

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

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

•Domov sv. Karla Boromejského 
 8. 1.  Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční. Pěvecké 

sbory Kamarádi, Camerata. Sbormistryně: 
Jana a Veronika Žofákovy. Koncert k ukon-
čení vánočního období. Kostel sv. Rodiny, 
v 19.15 hodin.

 13. 1.  Medunky tančí: Vystoupení tanečního 
souboru seniorek. Stacionář, v 10 hodin. 

 17. 1.  Komorní podvečer s tóny harfy a  flétny: 
Koncert ( J. S. Bach, A. Corelli, J. K. Krump- 
holtz, W. A. Mozart, G. Fauré…). Duo 
Semplice: Lukáš Dobrodinský - harfa, Vít 
Homér- flétna. Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin.

 18. 1.  Poezie pro všední den: Koncert. Kytaristka 
Milada Karez zpívá českou i světovou poezii. 
Účastnila se mistrovských kurzů pod vede-
ním Ichira Suzuki, Roberta Aussela, Davida 
Russela (www.karez.info.cz). Stacionář, 
v 10 hodin. 

 24. 1.  Za ilegálními zlatokopy do Francouzské 
Guyany: Přednáška s obrazovým doprovo-
dem. O dobrodružné cestě a přírodě vypráví 
cestovatel, entomolog a malíř Jan Kobylák 
(www.coleopart.cz). Kostel sv. Rodiny, 
v 17 h. 

 28. 1.  Setkání sponzorů a přátel Domova spojené 
s profesionální aukcí a koncertem. V 18 ho-
din: Trio Makabara - tři dívky s velkou vášní 
k hudbě - Barbora Janová, Kateřina Uličná, 
Marie Vostatková. Nevidí, ale o to víc slyší 
(www.makabara.cz). Kostel sv. Rodiny. 
V 19.30 hodin: Aukce. Zájemci o tuto akci se 
mohou registrovat na adrese zora.vondrac-
kova@domovrepy.cz. Výtěžek aukce bude 
věnován na modernizaci zdravotnického 
vybavení Domova.

Na všechny akce vstupné dobrovolné. Výtěžek 
podporuje činnost Domova sv. Karla Boromejského. 
Kostel sv. Rodiny je lehce vytápěný, k dispozici je WC. 
Domov najdete i na facebooku. Máte-li zájem o in-
formace o akcích, nebo zasílání programů e-mailem, 
napište na: zora.vondrackova@domovrepy.cz tel: 
235 301 238, 775 853 537.

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, 
Praha-Řepy, tel. 235 301 238, www.domovrepy.cz. 
Spojení: tram č. 9 a 10, zastávka Sídliště Řepy, bus 
č. 164 z konečné metro Zličín, zastávka Škola Řepy, 

bus č. 180 ze zastávky Kafkova – Sídliště Řepy.

•Kulturní středisko Průhon
Pro děti (v sobotu od 16 hodin)
 9. 1.  Tříkrálové odpoledne: Zpívání se Zuzanou 

Stírskou (zpívá s Gospel time). 
 16. 1.  Jak si Kuba Marjánku zasloužil: Veselá 

pohádka s písničkami. Kuba se vydá do světa 
s kocourem na rameni, aby vydělal peníze, 
bez kterých mu nechtějí dát milovanou 
Marjánku. Hraje Divadlo Kapsa.

 23. 1.  Pověz mi, čížečku: Hudební pohádka 
o jednom tulákovi, zvířátkách, vodníku 
Pentličkovi a dalších postavičkách z lidových 
písniček. Divadlo Zlatý klíč.

Dopolední představení pro děti
 15. 1.  Nešťastný šafářův dvoreček: Pohádka 

o medovém panáčkovi Zápecníčkovi a jeho 
cestě do světa na zkušenou a za štěstím. 
Divadlo Kapsa. V 10 hodin.

 28. 1.  Loupežník a princezna Anka: Rozpustilá 
pohádka s mnoha písničkami podle Josefa 
Lady. Divadlo Andromeda. V 9.30 hodin.

Pro dospělé
 13. 1.  PF 2010! Novoroční setkání se dvěma 

vzácnými hosty – hercem Luďkem Munza-
rem a redaktorem ČR a básníkem, textařem 
Františkem Novotným. V 18.44 hodin.

 27. 1.  Globální křty knížek Vráti Ebra. Autor při-
zve i pár dalších hostů –  jak ho známe, nudit 
se určitě nikdo nebude. V 18.44 hodin.

 28. 1.  Prevence kriminality: Ochrana a zabez-
pečení bytů, bytových domů a rekreačních 
objektů. První z přednášek pro občany M. č. 
Praha 17, které pořádá Městská policie hl. m. 
Prahy. V 17 hodin.

Výstava
8.–31. le dna  Řepy ve fotografii: Josef Czwartynski 

a Jitka Králíčková.
Foto: Z archívu Domova

2 ÚVODNÍ SLOVO



Vážení čtenáři, 
ráda bych vám s novým rokem popřála 
zdraví, štěstí, pohodu, ale také trpělivost 
a pevnou vůli při dosahování vysněných 
cílů či při překonávání překážek, jimž se 
pravděpodobně nikdo z nás nevyhne. Přála 
bych nám všem, aby nás ani ve stresujících 
situacích neopustila ohleduplnost, tole-
rance, abychom si dokázali uvědomit  prav-
divost pořekadla, že každá mince má svůj 
rub i líc… 
Snad vás potěším informací, kterou jsem 
obdržela právě v den redakční uzávěrky: 
Od začátku ledna tohoto roku budeme moci 
využívat služeb pošty v Makovského ulici 
i v sobotu, a to v době od 9 do 13 hodin!
K jednání o rozšíření služby  jsme přistou-
pili na základě vašich požadavků a stíž-
ností, jimž se nedivím – málokoho asi baví 
stát v nekonečných frontách. Projednávání 
se vleklo a rozhodně nebylo jednoduché. 
Chtěla bych poděkovat  místostarostovi 
Mgr. Bořku Černovskému, který tomuto 
problému věnoval hodně úsilí. Děkuji zá-
roveň vedení České pošty, s. p. za příjemný 
novoroční dárek!

Hezký rok 2010 vám přeje
Jitka Synková

redakce@repy.mepnet.cz

Slovo starostky

Kaplička na novém místě
Dne 19. 11. 2009 ve 14 hodin bylo na Bílé Hoře 
vedle klášterního komplexu Panny Marie Vítězné 
živo. Ing. Kučeravý z firmy Pentas zde za účasti 
veřejnosti, zastupitelů a úředníků naší městské 
části, médií a také poslance Ing. Petra Bratské-
ho symbolicky předal starostce Jitce Synkové 
zrestaurovanou kapličku, která do loňského léta 
stávala na Karlovarské ulici naproti autobazaru.
Podle projektu mělo být původní barokní zdivo 
zlikvidováno a na novém místě měla být posta-
vena replika. Při realizaci akce však byla objeve-
na původní omítka i s fragmenty výmalby. Proto 
bylo rozhodnuto, že bude třináctitunový klobouk 
kaple zachován, odříznut a přesunut na nové 
místo. Městské části Praha 17 se podařilo zís-
kat část finančních prostředků na tento projekt 
z fondů Evropské unie, konkrétně z operačního 
programu Praha – Konkurenceschopnost.
Kaplička je součástí křížové cesty (osmá z dva-
ceti) vedoucí od Malovanky do Hájku u Jenče, 
která byla vybudována v letech 1720 až 1724.

-akraj-

Foto: -akraj-

Firma Pentas přesun a rekonstrukci kapličky 
zvládla na výbornou. Další foto: www.repy.cz 
(Fotogalerie).

Závěrem minulého roku putovaly do tisku novo-
ročenky, jimiž se Městská část Praha 17 rozhodla 
již podruhé podpořit občanské sdružení Klub ne-
mocných cystickou fibrózou. Autorkou námětu je 
třináctiletá Adélka. Informace o zmíněné nemoci 
najdete na: www.cfklub.cz.

V poslední době přišlo na kontrolní výbor ně-
kolik podnětů z řad občanů, kterým se nezdál 
vývoj cen tepla. Tato moje informace není ani 
tak reakcí na články uveřejněné v minulém čísle 
Řepské sedmnáctky pod názvy Jak je to s cenou 
tepla a Jak to vidí Optimis, jako spíše doplnění 
již uvedených skutečností.
Ceny tepla jsou zásadním způsobem určovány 
akciovou společností Pražská teplárenská, kte-
rá s odběrateli sjednává každoročně smlouvu 
na příští topné období. Ostatně tento postup 
byl popsán v již uvedeném prvním článku. Pro 
úplnost je ovšem nutné dodat, že výše ceny tep-
la podléhá kontrole Energetického regulačního 
úřadu, který vydává každoročně cenová rozhod-
nutí, v nichž  je pevně stanovena horní limitní 
mez ceny za odebírané teplo.
V roce 2009 platilo cenové rozhodnutí č. 7/2008, 
kde je mj. stanoveno, do kdy a do jaké výše je 
nutné s dodavatelem tepla uzavřít smlouvu. Pro 
rok 2010 je závazná vyhláška č. 3/2009 od téže 
organizace a shodného obsahu. K této proble-
matice jsem zpracoval podrobné informace, 

včetně algoritmu výpočtu jednotlivých nákla-
dů účtovaných položek. Celý text je k nahléd-
nutí na webových stránkách úřadu: www.repy.
cz (K cenám tepla).

Pro úplnost uvádím  tabulku s cenami tepla, a to 
bez DPH a také  včetně  9% DPH! Jde o ceny pro 
sazbu P36 = cena tepla na vstupu do objektu.

Vývoj cen tepla v Kč/GJ

 Období bez DPH včetně 9% DPH 

 1. 1. 2007 453,0 493,8
 1. 1. 2008 476,9 519,8
 1. 4. 2008 503,7 549,0
 1. 7. 2008 542,5 591,3
 1. 10. 2008 611,4 666,4
 1. 1. 2009 615,5 670,9
 1. 4. 2009 508,0 553,7

Jiří Svoboda, prom. mat.
předseda kontrolního výboru

Ještě jednou k cenám tepla

V úterý 15. prosince proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované ZUŠ Blatiny ve Španielově ulici. 
Za přítomnosti šťastné ředitelky školy Věry Pavlíkové se přestřižení pásky ujal místostarosta Antonín 
Kopecký. Po prohlídce budovy čekal přítomné koncert, na němž své umění předvedli žáci této školy.

Foto: Ing. Lubomír Němejc Foto: Ing. Lubomír Němejc
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 27. LEDNA 2010 V 15 HODIN.
Místo konání: ZUŠ Blatiny, Španielova 50/1124, Praha-Řepy

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

Rada m. č. Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s poskytnutím finanční podpory ve výši 

5 000 Kč – jednorázová finanční podpora 
pro občanské sdružení Klub Kolečko;

•  s navrženou změnou trasy, zastávek a pro-
vozních parametrů linek PID (linka 4, 16 
ve vztahu k Městské části Praha 17); 

•  s požadavkem, aby napojení Řep na Břev-
novskou radiálu a Karlovarskou ulici dle 
návrhu Řep bylo považováno za zcela plno-
hodnotnou a samostatnou variantu napoje-
ní M. č. Praha 17 a aby tato varianta byla za-
hrnuta do všech variantních řešení v rámci 
dokumentace Břevnovské radiály.

Schvaluje: 
•  návrh usnesení nevydávat souhlas s umístě-

ním místa podnikání v sídle Úřadu m. č. Pra-
ha 17 pro fyzické osoby s bydlištěm v sídle 
úřadu na adrese Žalanského 291/12b, Pra-
ha 6–Řepy;

•  vyjádření v tomto znění: „Městská část Pra-
ha 17 nemá připomínky k aktualizované ver-
zi Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy“.

Byla seznámena: 
•  se souhrnnými výročními zprávami mateř-

ských a základních škol Městské části Pra-
ha 17 a správního obvodu Praha 17 za školní 
rok 2008/2009.

Nesouhlasí: 
•  se zpoplatněním jízd po pražském měst-

ském okruhu.

Zastupitelstvo m. č. Praha 17:
Mimořádně svolané jednání zastupitelstva 
(25. 11.) mj. projednalo: koncept Územního 
plánu hl. m. Prahy.
Některé ze zásadních připomínek ke konceptu 
Územního plánu hl. m. Prahy: 
•  V rozvojové lokalitě v blízkosti křížení Břevnov-

ské radiály a ulice Slánské, kde je navrženo 12 
podlaží - návrh na snížení počtu podlaží na 5 
vzhledem k blízkosti rodinných domů Na Fialce.

•  V rozvojové lokalitě severně od historické 
zástavby Řep – návrh na změnu koeficien-
tu podlažních ploch z 1,0 na koeficient 0,5, 

Odbor sociálních věcí informuje
Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 
se mění  zákonem č. 362/2009 Sb. takto: „Osobám starším 18 let, které 
v měsíci prosinci 2010 mají nárok na příspěvek na péči ve stupni I (leh-
ká závislost), doručí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 
do 31. prosince 2010 písemné oznámení o změně způsobu výplaty tohoto 
příspěvku od 1. ledna 2011.“
Z toho, co bylo shora uvedeno vyplývá, že byla o jeden rok odložena změna 
způsobu výplaty příspěvku ve stupni I (lehká závislost) osobám starším 
18 let, která měla začít platit od 1. 1. 2010, a to vyplácení části tohoto 
příspěvku ve výši  1 000 Kč v hotovosti nebo na účet a 1 000 Kč formou 
poukázky nebo formou elektronického platebního prostředku určeného 
k úhradě za sociální služby poskytnuté této osobě poskytovatelem soci-
álních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb 
podle  § 85 odst. 1) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Příspěvek na péči bude oprávněným osobám vyplácen od 1. 1. 2010 tak, 
jako dosud. Mgr. Alena Presslová,

odbor sociálních věcí – oddělení příspěvku na péči

Přibudou další koše
Na podzim minulého roku inicioval místostarosta Mgr. Bořek Černovský 
akci, o níž jste se mohli dočíst v listopadové Řepské sedmnáctce pod ti-
tulky „Je v Řepích dost košů na psí exkrementy?“ a „Máte kam uklízet psí 
hromádky?“. Mapa s koši se sáčky na psí exkrementy byla zveřejněna v na-
šem zpravodaji i na webových stránkách úřadu (www.repy.cz). Občané byli 
vyzváni, aby se vyjádřili, zda jim počet košů stačí, či zda si přejí přemístění 
stávajících. 
Konečné vyhodnocení akce, jež bylo naplánováno na konec roku 2009, 
jsme nestihli zveřejnit v tomto vydání vzhledem k termínu uzávěrky. Po-
žádali jsme proto místostarostu Mgr. Černovského o vyjádření, jakou za-
znamenal odezvu do 10. prosince: „Dodneška jsem obdržel kolem dvaceti 
připomínek. Většina požadavků se zatím týká tzv. psích louček – například 
naproti městskému úřadu v Žalanského ulici nebo u parku v blízkosti Mo-
tola. Koše však musí být umístěny u zpevněných, řádně zkolaudovaných 
vozovek, kam může zajet auto, které je vyváží. Tam, kde takové cesty ne-
jsou, nainstalujeme alespoň držáky se sáčky na psí exkrementy. Na okra-
jích zmíněných zón koše budou.“ 
 -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

a to z důvodu blízkosti historické zástavby 
a uchování jejího historického rázu.

•  Doplnění veřejně prospěšných staveb 
(VPS) – lokalita Mrkvičkova, Skuteckého – 
veřejné hromadné garáže.

•  Požadavek na vymezení funkční plochy OB 
(obytné území) při ulici Žalanského z důvo-
du budoucí výstavby objektu hasičské zbroj-
nice dobrovolných hasičů.

•  Nesouhlas s návrhem kontaktního propoje-
ní Břevnovské radiály a Slánské ulice.

•  Požadavek do konceptu nového Územního 
plánu zapracovat vedení tělesa Břevnov-
ské radiály v k. ú. Řepy v tunelové podobě 
v místě křížení s ul. Slánskou.

•  Požadavek na vymezení parkové plochy nad 
tunelovým vedením Břevnovské radiály.

•  Požadavek na realizaci prodloužení Engel-
müllerovy ulice v úseku Žalanského – Kar-
lovarská a napojení nové komunikace 
na Břevnovskou radiálu a Karlovarskou ulici 
pomocí stávajících ramp. Zařazení komuni-
kace do veřejně prospěšných staveb (VPS).

•  Nesouhlas s variantním návrhem Útvaru roz-
voje hl. města na vybudování směrově děle-
ného hloubeného tunelu pod ulicí Slánskou.

•  Doporučení realizovat nové napojení Kuku-
lovy ulice na Břevnovskou radiálu (mimoú-
rovňové křížení Kukulova).

•  Doporučení realizovat prodloužení trasy 
metra A z Bílé Hory do Zličína přes Řepy.

Eva Vernerová, 
kancelář starostky

Zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 17 
v I. pololetí roku 2010 se konají: 27. ledna, 
31. března, 19. května, 23. června 2010.Mrkvičkova ulice a Skuteckého – problém s parková-

ním by zde pomohly řešit veřejné hromadné garáže.
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V říjnu 2009 jste naši republiku reprezento-
val na mistrovství světa v terénním triatlonu 
na Havaji. Jak jste si vedl? 
Byla to pro mne první zkušenost v takovém kli-
matu. Neskutečné dusno, hic, 40° C ve stínu. 
Cyklistická trať měřila 34 km, ale bylo tam 1650 
metrů převýšení. Běžecká trať  byla dlouhá 12 km 
s 750metrovým převýšením. Při plavání jsem byl 
hodně limitovanej nedávnou ope-
rací klíční kosti. Neplaval jsem 
proto moc technicky a dost jsem 
tam ztratil. Týden před tím, než 
jsme na Havaj přiletěli, tam na-
padl žralok člověka. Plavecká trať 
proto nemohla vést dál od břehu. 
Byl to boj, aby se 560 závodníků 
srovnalo na trati široké jen čtyři 
sta metrů. Pod námi plavaly hlíd-
ky potápěčů s harpunama. Bylo 
to zvláštní. Plavání jsem dokončil 
jako 322. 
Cyklistická část pro mne byla nej-
lepší, podařilo se mi propracovat 
na 150. místo. Běh je mojí nejsil-
nější stránkou. Dokázal jsem se 
propracovat do první stovky. Pak 
ale přišly velké svalové problémy, 
křeče, neskutečná bolest. Běžec-
kou část jsem doslova protrpěl. 
Celkově jsem skončil na 181. mís-
tě, s časem 3 hodiny 37 minut. To 
mne mrzelo. Při kvalifikaci na tohle mistrovství 
světa  jsem totiž skončil na 26. místě a věřil jsem, 
že mám šanci umístit se v první padesátce. 

Jakého sportovního úspěchu si nejvíce ceníte?
V roce 2004 jsem byl ve Francii čtrnáctý na světě. 
Na mistrovství světa v roce 2007 v Monaku jsem 
byl dvacátý v kombinaci běh a plavání. 

Kdo vás přivedl ke sportu?
Nevlastní táta. On, když byl mladý, taky závodil 
za Duklu. Byl vzpěrač a řeckořímský zápasník. 
Mě strašně bavilo běhat. Už  v sedmi letech, když 

jsme bydleli na Malé Straně,  jsem závodil s tram-
vajema z Újezda na Malostranské náměstí.

Jaký je váš osobní rekord v běhu?
Můj osobák na 10 kilometrů v terénu je 36,40 mi-
nut. Bylo to na mistrovství Evropy v Německu 
v roce 2005, kde jsem se umístil jako dvanáctý. 
Ale k tomu už se asi nikdy nepřiblížím.

Sígr s čistým srdcem
Na seznamovací inzerát ve znění „Hledám svobodného sympatického profesionálního sportovce. 
Zn.: Zkušenosti s pěstounskou péčí, ovládání domácích prací a láska k dětem podmínkou,“ by 
Tomáš Slavata mohl odpovědět bez váhání. Ale popořádku…

jsem tady na městské části zažádal o byt. Díky 
velké pomoci sociálního odboru v Praze 5  a  také 
díky ochotě řepského úřadu jsem během třičtvr-
tě roku byt dostal. Kluky jsem si vyzvedl přesně 
29. 6. 2001 ve 13 hodin. Bylo jim 10 a 12 let. Pro 
mne to byl velký úspěch! 

Jak jste zvládal domácí práce?
Byl jsem pro to nadšenej. Naučil jsem se va-
řit, žehlit, připravovat svačiny, zařizovat věci 
na úřadech. Musel jsem se naučit bejt ženská, 
začít stejně myslet… Třeba při žehlení jsem 
se díval na rodinné seriály. Člověk začne ženy 
 chápat. 

A co příprava do školy?
Jo, to jsme zvládali. Nebylo to tak 
dávno, kdy jsem vyšel ze školy já. 
To byla výhoda.
Kluci chodili na stejnou školu, 
na základku Jana Wericha. Učitelé 
byli strašně překvapení. Byl jsem 
na škole sígr. Už mi ani neměli 
kam psát poznámky! I když moje 
třídní, paní učitelka Fraňková, 
vždycky říkala, že jsem byl tako-
vej ten sígr s čistým srdcem. 

Co kluci teď dělají?
Tomáš je na škole, učí se auto-
lakýrníkem v Motole. Mirek do-
dělal hotelovou školu a cestovní 
ruch, teď pokračuje dál, studuje 
na Euro škole.  Dnes už kluci chtě-
jí svůj prostor, chtějí se odpou-
tat od rodiny, dokázat si, že jsou 
dospělí.  Já jsem teď přes týden 

v Táboře, kde trénuju mládež. Víkendy hodně  
trávíme společně.

Problematice dětských domovů se věnujete, 
i když už kluci vyrostli.
Martin Lněnička od roku 2003 organizuje spor-
tovní soutěž  tzv. „Domov Cup“  pro všechny 
domovy z celé České republiky. Oslovil mne, zda 
bych nedohodl účast našich sportovních veliká-
nů, třeba Tomáše Dvořáka. Myslím si, že těmhle 
dětem nechybí ani tak materiální stránka, ale 
pozornost lidí. Tak jsem se rád připojil. Zařídil 
jsem třeba, že děti dostaly kola od firmy Author. 
Připravuji projekt, už ho mám téměř hotový, 
na pomoc jednotlivým sportovcům. Jeho cílem 
je materiálně více podpořit nejtalentovanější 
děti a pořádat pro ně třikrát ročně týdenní spor-
tovní soutředění, Chtěl bych, aby děti poznaly, 
že profesionální sportovec je člověk jako ony, že 
mohou dosáhnout stejného úspěchu. 

Díky svým zkušenostem asi máte ohromný ná-
skok před vrstevníky.
Jsem zkušenější. Určitě dokážu ulehčit partner-
ce. Vím, jak je těžké utáhnout v dnešní „materi-
ální“ době rodinu, ještě se starat o děti, dát jim 
lásku a bejt v pohodě. Myslím, že teprve když 
dospělý žije naplněným životem, dokáže udělat 
štastné i svoje děti…

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Tomáš Slavata (1980)
–  Od roku 1991 bydlí v Řepích.
–  V pěstounské péči má synovce Mirka (20) 

a Tomáše (18).
–  Profese: Umělecký truhlář s maturitou.
–  Trenér atletiky (sportovní centrum mláde-

že v Táboře). 
–  Studuje dálkově na FTVS UK, obor trenér-

ství.
–  Závodí za Duklu Praha jako moderní pěti-

bojař, profesionálem je od roku 2002.
–  Je svobodný.
– Další info:  www.tomasslavata.cz

Foto: z archívu Tomáše Slavaty

„Letos bych chtěl ještě víc síly napřít do sportu,“ říká Tomáš Slavata a dodává: 
„protože čím budu úspěšnější, tím více budu moci pomáhat dětem z dětských 
domovů.“

V době, kdy jste získal synovce do pěstounské 
péče, už jste profesionálně sportoval?
Ne, to by ani nešlo. To by mi je nedali. Chodil 
jsem do práce. Když jsem kluky dostal, tak jsem 
ani netušil, že se mi podaří uzavřít profesionální 
smlouvu. Prioritou pro mne byla rodina. 

Kdy jste se vlastně začal zabývat myšlenkou 
na pěstounskou péči? 
Nejdřív jsem synovce v dětském domově každý 
víkend navštěvoval. Pak jsem si zařídil, že jsem 
si je mohl brát na víkendy a také na Vánoce. 
K tomu rozhodnutí došlo až v mých 18 letech, 
když jsem měl úraz - tříštivou zlomeninu obrat-
le – a přes dva měsíce jsem byl v nemocnici. Díky 
tomu jsem přehodnotil celý svůj  život. 

Získat kluky pravděpodobně  nebylo snadné.
Jednou  jsem byl za klukama v dětském domově 
a zrovna tam přišla inspekce z magistrátu. Soci-
ální pracovnice mi řekla, ať se u nich zastavím. 
Jenže mi to řekla úplně jiná paní, než ke které 
jsem se pak magistrát dostavil – a ta na mne 
koukala, jako kdybych se úplně zbláznil. Slušně 
mne poslala do háje. Tohle setkání zapříčinilo, 
že vydali rozhodnutí a zakázali mi  kluky si brát.  
To bylo hrozné. Teď, když se na to podívám zpět-
ně, vím, že se kluky snažila chránit. Mně tehdy 
bylo 19 let! Vychovatel Martin Lněnička, který 
je dnes v Dětském domově v Dolních Počernicích 
ředitelem, mi poradil, jak mám postupovat. Pak 
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Optimis informuje!
Vážení uživatelé obecních bytů, chtěli jsme 
vám v tomto vydání Řepské sedmnáctky po-
skytnout další informace ve věci vývoje cen 
za teplo a ohřev vody.
Obchodní oddělení Pražské teplárenské, a. s. 
však nebylo schopno do termínu uzávěrky to-
hoto čísla závazně sdělit, o kolik bude cena 
tepla od 1. 1. 2010 navýšena. Potřebné infor-
mace obdržíme pravděpodobně až ke konci 
prosince roku 2009. Budeme vás s nimi tedy 
moci seznámit až v příštím, únorovém, vydá-
ní Řepské sedmnáctky.

Hana Holečková,
Optimis

Nejlepší povídkáři
Knihovna v Řepích na podzim vyhlásila soutěž 
O nejlepší povídku. V kategorii dospělých byli 
za svůj literární výtvor oceněni pan Jiří Dvořák 
za povídku „Telefonát“, paní Jenka Candráková 
za povídku „Jak jsme si pořídili dalšího člena 
rodiny“, Mgr. Jana Bartová za povídku s názvem 
„Felicita“ a paní Olga Starostová za povídku 
„Červená! Červená!“. Z prací dětských autorů 
porotu nejvíce zaujala povídka „Jedna noc“ 
od devítileté Michaely Valentové. Jak uvedla ve-
doucí městské knihovny Alena Hejhalová, všich-
ni výherci si budou moci půjčovat knihy po celý 
rok 2010 zdarma! Gratulujeme! -red-

Setkání jubilantů
Koncem listopadu upořádaly pracovnice ma-
triky občansko správního odboru poslední 
slavnostní setkání pro řepské jubilanty v roce 
2009. Pozvání přijali Dagmar Vernerová, 
Jaroslava Vachová, Vlasta Štuksová, Mária 
Retychová, Anna Kroupová, Eva Helebran-
dová, Zdeňka Petránková, Jiřina Šilhavá, 
Jiří Wiesner, Vlastimil Rybenský, Vratislav 
Babický, Josef Blažek, Bohuslav Budík, Josef 
Hochman, Václav Lojín, Josef Tureček, Karel 
Prukl a Jan Blažek. Setkání se pro nemoc ne-
mohly zúčastnit paní Božena Dolejšová a Mi-
loslava Tomešová, které v loňském roce také 
oslavily významné životní jubileum.

Mezi jubilanty usedl rovněž válečný veterán 
plukovník Michal Keleman, přímý účastník 
bitvy u Stalingradu a také dobývání Dukel-
ského průsmyku, který vloni oslavil devade-
sátiny. „Byl jsem členem 1. letecké technické 
divize, jíž velel generál František Fajtl. Moc 
dobře jsem se znal a kamarádil s generálem 
Františkem Peřinou,“ zavzpomínal plukov-
ník Keleman a pokračoval: „u Dukly jsem 
byl vážně raněn, vybuchla pode mnou mina. 
Po válce jsem pracoval v Praze na velitelství 
letectva, ale za generála Čepičky jsem byl 
z armády propuštěn. Pak jsem pracoval 25 let 
jako dispečer u ČSA.“ Od ČSA obdržel Michal 
Keleman vyznamenání za vzornou práci v le-
tecké dopravě a volnou „doživotní“ letenku. 
Naposledy ji prý využil před několika lety, 
když navštívil syna ve Švýcarsku. 
Panu Kelemanovi i ostatním jubilantům gra-
tulujeme, do dalších let přejeme zdraví, štěs-
tí a vyrovnanou mysl! 
Žákům Základní umělecké školy Blatiny, kteří 
oslavy tradičně zpříjemňují svými vystoupe-
ními, přejeme hodně chuti do nácviku kultur-
ního programu i v tomto roce! -akraj-

Foto: Vladislav Peschl

Oslavy se zúčastnil také válečný veterán 
plukovník Michal Keleman.

Kam s odpadem v lednu
Upozorňujeme, že velkoobjemové kontejnery 
budou přistavovány až od 11. března!
Objemný odpad můžete odvézt do sběrného dvo-
ra do ulice Klikatá 1238/90c, Praha 5-Košíře. 
Provoz v zimním čase: Pondělí až pátek od 8.30 
do 17 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 hodin.
Provoz v letním čase: Pondělí až pátek od 8.30 
do 18 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 hodin.
Pozor: Provoz sběrného dvora v Praze 5 v ulici 
Ke Kotlářce byl ukončen! -red-

Není kontejner 
jako kontejner!
Kdo odhodí odpadky do popelnice, koše nebo 
do kontejneru, zaslouží si pochvalu! Obzvlášť 
v Řepích! Jenže není kontejner jako kontejner. 
Na fotografii vidíte speciální nádobu u prodejny 
Billa ve Skuteckého ulici zaplněnou vším mož-
ným, jen ne drobným elektroodpadem, pro niž 
je určena.

Podobné kontejnery, do nichž je možno od-
kládat třeba vysloužilé baterie, najdete také 
na křižovatce ulic Čistovická a Třanovského, 
v Bendově ulici čp. 1121/5 před Centrem soci-
álně zdravotních služeb, před budovou Klubu 17 
v Socháňově ulici (naproti KS Průhon), u hlavní 
budovy řepského úřadu v Žalanského ulici a také 
přímo v budově.

-red-

Foto: Rudolf Záruba

Nekrmte holuby!
Ohromná hejna holubů, které kdosi pravidelně 
krmí v ulici Španielova, donutila odbor územ-
ního rozvoje a investic k neplánovanému opat-
ření, jež samozřejmě nebylo zadarmo! Na nově 
zrekonstruovanou budovu Základní umělecké 
školy Blatiny byly dodatečně nainstalovány bod-
ce, aby holubi nemohli usednout na kraj střechy 
a neničili výkaly novou fasádu.
Ti, kteří z lásky k živým tvorům holuby krmí, 
možná ani netuší, že si koledují o pokutu za zne-
čišťování veřejného prostranství! -akraj-

Foto: -akraj-

Kdo krmí holuby, koleduje si o pokutu za znečiš-
ťování veřejného prostranství!

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se 
směsným komunálním odpadem budou odvá-
ženy při pravidelném svozu až do 28. 2. 2010. 
Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali 
vedle nádob na směsný komunální odpad tak, 
aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu 
nádob pro ostatní odpad. Stačí je odložit vedle 
nádoby či kontejneru na směsný odpad. Vánoč-
ní stromky nepatří na stanoviště separovaného 
odpadu. Stromky se vyhazují nejlépe den před 
odvozem komunálního odpadu, aby nedochá-
zelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně 
dlouhou dobu. Dovolujeme si připomenout, že 

pro vyhozené symboly Vánoc exis-
tuje i ekologické využití. Stromky 

je možné seštěpkovat a použít 
do kompostu.

Miroslava Egererová,
tisková mluvčí

Pražské služby, a. s.
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Studenti Soukromé střední umělecké školy 
designu z Laudovy ulice v Praze-Řepích při 
pravidelné návštěvě denního stacionáře 
v Domově sv. Karla Boromejského. Snaží se 
společnou hrou, cvičením a kreslením přispět 
k fyzické a psychické aktivitě klientů. Že je 
setkání vzájemně obohacuje, není pochyb!

Text a foto: Jarmila Dětinská

Poděkování nálezci
V současné době hodně slyšíme o okrádání lidí 
s tělesným postižením. Mně se však stalo něco, 
co potřebuje poděkování. Ve středu 2. prosince 
jsem byla u veteriny, když mi přišla SMSka. Pře-
četla jsem si ji a mobil strčila do kapsy u bundy. 
Nepostřehla jsem však, že mi mobil spadl mimo 
kapsu na zem (můj elektrický vozík trochu racho-
tí). Když jsem přijela domů, dcera mi řekla, že se 
jí z mého mobilu ozval muž, který telefon našel. 
Hned se sešli a dcera mobil převzala. Byla tak 
překvapená, že se ani nezeptala na jméno toho 
mladého muže, abych mu i já mohla poděkovat. 
Využívám proto Řepské sedmnácky, abych tomu-
to neznámému mladému muži poděkovala a po-
přála mu šťastný život. Moc děkuji!

Eva Pekárková

Strom jim chybí
Dotaz: Obracím se na Vás s prosbou o radu, 
na koho se obrátit se žádostí o vysazení stro-
mu. Jedná se o zatravněný plácek před naším 
domem ve Španielově ulici. V létě při bouřce 
zde zasáhl blesk jeden strom a ten pak byl ná-
sledně poražen. Pod tím „bývalým stromem“ 
je lavička, kde sedává docela dost lidí, hlav-
ně my maminky, když sledujeme děti jezdící 
na všech možných strojích. Teď to místo vy-
padá hodně opuštěně. Chtěla jsem se zeptat, 
na koho bych se mohla obrátit se žádostí, zdali 
by tam nemohl být vysazen nový strom. 

Stanislava Mattanelli

Paní Mattanelli a ostatní maminky se mohou 
těšit. Ing. Karel Voráček z odboru životního pro-
středí a dopravy na dotaz odpověděl, že to pro-
blém není. Náhradní zeleň bude na zmíněném 
místě vysazena na jaře.
 -red-

Díky aktivitě paní Mattanelli bude na jaře plácek 
ve Španielově ulici vyhlížet veseleji.

Foto:  -akraj-

Zamykáte 
vchodové dveře?

Náš dům ve Španielově ulici je v současné době 
zateplován a v rámci této akce nám vyměňují 
i vchodové dveře. Z tohoto důvodu je dům ote-
vřen pro všechna podivná individua, ale snad 
ne už nadlouho. Když jsem se včera pozdě večer 
vracela domů, hned jsem ucítila podivný zápach 
v domě. Bylo mi jasné, že máme v suterénu ne-
zvaného hosta. Všimla jsem si, že je namočeno 
v koutku za výtahem a také jsem uslyšela něčí 
„hlasitý“ spánek.  Řekla jsem to manželovi a ten 
hned jednal. Šel se do suterénu podívat a na-
šel tam dokonce dva rozespalé bezdomovce. 
Ti však nereagovali na jeho slova, aby opustili 
dům. Manžel proto přivolal na pomoc hlídku 
městské policie a strážníci dotyčné pány vyvedli.
Z okna jsem sledovala, co se bude dít – jestli bez-
domovci nebudou hledat útočiště opět v našem 
domě. To se sice nestalo, ale namířili si to přímo 
do domu naproti nám. Netrvalo ani pět minut 
a byli opět v teploučku. Uspěli hned na druhý 
pokus. Lidi jsou totiž nepoučitelní a dům pečlivě 
nezamykají ani v noci, natož přes den… I. D. 

Nápojový automat
Dotaz: Proč není v hlavní budově úřadu v Ža-
lanského ulici dosud nainstalován nápojový 
automat?

Při výstavbě budovy nebylo s touto eventualitou 
počítáno, a tak je zatím možno umístit jen ta-
ková zařízení, která nevyžadují napojení na sítě 
a nejsou prostorově náročná. Absence zmíněné-
ho automatu je ale samozřejmě pociťována, pro-
to prověřujeme možnosti jeho instalace.

Ing. Lubomír Němejc, tajemník úřadu

Vyvážení košů v Řepích zajišťuje několik sub-
jektů. Ve spolupráci s panem Bílým jsme zjistili 
následující: zmíněný koš u konečné tramvají 
je označen nálepkou dokladující, že byl nain-
stalován v rámci Projektu čistá a zelená Praha 
(zmiňovali jsme se o něm v listopadové a prosin-
cové Řepské sedmnáctce). Obrátili jsme se tedy 
přímo na Kateřinu Zemanovou z kanceláře om-
budsmana pro čistotu a zeleň, která kontakto-
vala firmu  TSK hl. m. Prahy. Odpověď J. Sloupa 
citujeme: 
„Dobrý den, koš byl po Vašem e-mailu hned vy-
vežen a měl by být vyvážen každý den firmou 
Pražské služby, a. s. Pracovníky  TSK hl. m. Prahy 
bude prováděna namátková kontrola, jestli je 
tak činěno.“  -red-

Ombudsman se činí
S povděkem jsem kvitoval nainstalování no-
vých odpadkových košů na konečné tramvají, 
které zcela jistě pomůžou ke zlepšení čistoty, 
a tím i životního prostředí v Řepích. Bohužel 
instalace košů je jedna věc, ale jejich vyvážení 
je věc druhá.
Všimnul jsem si právě, že koš nainstalovaný 
na sloupu veřejného osvětlení na konečné 
tramvají, vedle toalet pro řidice tramvají, je 
permanentně přeplněný. Odpadky se válejí 
po zemi, takže de facto je situace horší než 
před instalací koše. Tento koš je přeplněný již 
více než týden a stále není vyvezen a odpadky 
kolem uklizeny. Zvláštní na tom je, že ostatní 
koše na konečné tramvají se zdají být prázdné. 
K čemu jsou nám odpadkové koše, když nejsou 
pravidelně vyváženy? Dnes, t. j. ve čtvrtek 
12. 11. 2009 v cca 6.15 jsem byl svědkem toho, 
jak vůz TSK vyvezl koše u konečné autobusu, 
ovšem koš na konečné tramvají jaksi „ušel po-
zornosti“. Bylo by možné zjednat nápravu, aby 
i tento koš byl pravidelně vyvážen?

František Bílý

Mateřské centrum ŘepíkMateřské centrum Řepík
děkuje všem návštěvníkům za přízeň děkuje všem návštěvníkům za přízeň 

v roce 2009v roce 2009
a přeje šťastný, úspěšný nový rok.a přeje šťastný, úspěšný nový rok.

Díky za spolupráci
Milí čtenáři, milí přispěvatelé, děkujeme vám 
za vaše dopisy, náměty, dotazy, příspěvky a fo-
tografie, které jste nám vloni zaslali. Ohlasy, že 
je Řepská sedmnáctka pestrá a čtivá, nás těší. Je 
taková samozřejmě i díky vám! 
Zachovejte nám přízeň i v roce letošním, milí 
čtenáři! Pište, telefonujte. E-mail: redakce@
repy.mepnet.cz, tel. 234 683 544, mobil: 
720 524 688, adresa: Městská část Praha 17, 
Žalanského 291, 163 00 Praha-Řepy. Osobní ná-
vštěvy si, prosím, domluvte předem.

Jaroslava Šímová
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Městská policie hl. m. Prahy
Útvar situační prevence

pořádá
pro občany Městské části Praha 17

preventivní přednášky 
na níže uvedená témata:

Ochrana a zabezpečení bytů, bytových domů 
a rekreačních objektů

28. ledna 2010

Zabezpečení a ochrana automobilů
18. února 2010

Potenciální oběti trestných činů a jejich možná obrana
18. března 2010

Přednášky se budou konat v KS Průhon vždy od 17 hodin.

Městská policie hl. m. Prahy, Útvar situační prevence 
nabízí občanům poradenskou činnost „po telefonu“ 
každý čtvrtek od 9 do 11 hodin a od 13 do 15 hodin

tel.: 272 072 526

Městská policie v akci
• Soužití lidí a psů: V Praze byl zahájen projekt pod 
názvem Charta vzájemného soužití lidí a psů v Praze. 
Každou středu jsou v Pražském deníku (resp. na we-
bových stránkách www.prazsky.denik.cz/psi) zveřejňo-
vána pravidla, o nichž mohou čtenáři hlasovat, a ta která se jim nej-
méně zamlouvají, mohou vyřazovat – 13. 1. 2010 budou uveřejněna 
ta nejoblíbenější.
• Problém bezdomovectví: Městská policie provádí namátkové i cíle-
né kontroly, kdy se strážníci snaží co nejvíce eliminovat problémy spo-
jené s bezdomovectvím. V rámci těchto kontrol byly zadrženy osoby, 
po kterých bylo vyhlášeno pátrání. Je ve vlastním zájmu občanů, aby 
zabezpečovali vchodové dveře, vstupy do domů a nevpouštěli nezná-
mé osoby do vchodů. Chrání tím zejména sami sebe a svůj majetek.
V případě potřeby je možné obrátit se na městskou policii prostřed-
nictvím bezplatné linky tísňového volání – 156.
• Devastace hřišť: Městská část Praha 17 věnovala nemalé prostřed-
ky na rekonstrukci hřišť. Bohužel si někteří spoluobčané, zejména 
z řad těch mladších, této snahy neváží a v poslední době se městská 
policie neustále potýká s problémem devastace, s poškozováním za-
řízení hřišť, s nedodržováním návštěvního řádu. Chtěli bychom proto 
apelovat na všechny „nezdárníky“, aby si uvědomili, že se vystavují 
nebezpečí postihu.
• Odkládání odpadu: Dovolujeme si upozornit občany, aby v přípa-
dě likvidace nepotřebného zařízení bytu, jako je  nábytek, kuchyň-
ské linky či chladničky, televizory, PC atd., neodkládali tento odpad 
do blízkosti sběrných nádob na komunální odpad či na jiná veřejná 
prostranství. Tento druh odpadu je nutné odvézt na sběrná místa 
k tomu určená (sběrné dvory) respektive využít mobilního svozu ob-
jemného odpadu.  Odkládání objemného odpadu mimo určená místa 
totiž může být přestupkem a v případě zjištění hrozí pachateli po-
stih. 

Obvodní ředitelství Městské policie Praha 13

Fotbalisti slavili
V sobotu 28. listopadu 2009 se usku-
tečnily v prostorách „tesko baráku“ 
oslavy 85. výročí založení fotbalu 
v Řepích. Klub byl podle dochovaných 
materiálů založen 11. září 1924. Oslav 
se zúčastnilo celkem 65 bývalých 
i současných hráčů a funkcionářů. 
V upomínku tohoto výročí byly vydány 
populární dresíky a odměněni byli za-
sloužilí členové a nejlepší jednotlivci:
Václav Lojín za dlouholetou funkcio-
nářskou a trenérskou činnost, 6. 11. 
2009 se dožil 80 let. Petr Nebeský 
za dlouholetou funkcionářskou a tre-
nérskou činnost. Jiří Kundelásek 
za dlouholetou hráčskou a trenérskou 
činnost. Petr Žmolil za poctivé a zod-
povědné plnění povinností trenéra 
u mladších žáků. Martin Koch za po-
ctivé a zodpovědné plnění povinností 
trenéra u starší přípravky. 
Aleš Bažant za poctivé a zodpovědné 
plnění povinností trenéra u starší přípravky. František Sedlák za poctivé, 
zodpovědné plnění povinností hráče A mužstva. 
Michal Horák za poctivé, zodpovědné plnění povinností hráče A mužstva. 
Petr Svoboda za poctivé, zodpovědné plnění povinností hráče B mužstva. 
Michal Lhotka za příkladné plnění povinností hráče v kategorii staršího 
dorostu. Pavel Vaněček za příkladné plnění povinností hráče v kategorii 
mladšího dorostu. 
Tomáš Bradáč za příkladné plnění povinností hráče v kategorii mladšího 
dorostu. Tomáš Kuvik za příkladné plnění povinností hráče v kategorii 
starších žáků. Václav Grospitsch za příkladné plnění povinností hráče 
v kategorii mladších žáků. Adam Osipyan za příkladné plnění povinností 
hráče v kategorii starší přípravky. Lukáš Podzimek za příkladné plnění 
povinností hráče v kategorii mladší přípravky. 
Mimořádná odměna předsedy FO byla udělena družstvu starších žáků 
za největší výkonnostní vzestup a velké zlepšení tréninkové morálky. Mi-
mořádná odměna výboru FO a dorostenců byla udělena paní Renatě Tam-
chynové za poctivé plnění povinností vedoucí družstva a za nevšední péči 
o dorostence. Výbor fotbalového oddílu

Fotbalisti hlásí
Podzimní část sezóny 2009/2010 ukončila všechna naše 
družstva k 15. listopadu. A mužstvo v I. B třídě překvapi-
vě vyhrálo v posledním zápase na hřišti lídra soutěže 1999 
Praha 2:0 a v tabulce skončilo se ziskem 20 bodů na 7. místě. V posledním 
zápase naplno bodovalo i B mužstvo a po podzimu je v tabulce II. třídy 
sk. A na 8. místě se ziskem 11 bodů. Starší dorost má pouhých 6 bodů a je 
na 12. místě v I. třídě ve sk. A. Mladší dorost hraje také I. třídu, ale sk. B 
a na podzim získal 14 bodů. To stačí na 10. místo. K velkému zlepšení došlo 
u starších žáků. Zisk 10 bodů a 7. místo v tabulce II. třídy sk. B. Mladší žáci se 
umístili na 4. místě se ziskem 23 bodů. Hrají II. třídu sk. B a mají ztrátu pouhé 
3 body na vedoucí Bílou Horu. Starší přípravka také bojuje v horních patrech 
tabulky I. třídy sk. A, 3. místo a zisk 24 bodů, ale ztráta na čelo je 7 bodů. 
A konečně naši nejmladší v I. třídě sk. A jsou na 6. místě se ziskem 13 bodů.
V rámci přípravy na jarní část sezóny se všechny naše týmy zúčastní růz-
ných zimních turnajů. A mužstvo bude hrát na turnaji Aritmy a Radotína, 
dle následujícícho rozlosování: 
24. ledna: Řepy–Aritma B (ve 13 hodin), 30. ledna: Slaný–Řepy (ve 13 ho-
din), 7. února: Řepy–Nebušice (ve 13 hodin), 14. února: 11.00 Řepy–Nus-
le (v 11 hodin), 21. února: Čisovice–Řepy (hřiště Radotín, v 15 hodin), 
28. února: Zbuzany–Řepy (ve 13 hodin).

Výbor fotbalového oddílu
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MATEŘSKÉ 
CENTRUM ŘEPÍK

Přijďte si pohrát  :)))))

DEN a ČAS  KROUŽEK a CENA/RODINA
Pondělí
 9.30–11.00 Volná herna – smíšená 30 Kč
 15.30–17.00 Školička pro děti – smíšená 
  zpívání, tvoření, volná herna
 40 Kč
Úterý
 9.30–11.00 Školička pro větší děti 
  (od 2 let) 
   zpívání, tvoření, divadélko, 

cvičení, volná herna 40 Kč
 15.00–15.40 Angličtina hrou pro děti 
  od 2 let 
   (písničky, říkanky, 

malování) – 1. skupina
 15.45–16.25 Angličtina hrou pro děti 
  od 2 let  – 2. skupina
 16.30–17.10 Angličtina hrou pro děti 
  od 2 let – 3. skupina
Středa
 9.30–11.00 Školička pro nejmenší 
  (1,5–2 roky)
   zpívání, cvičení, tvoření, 

divadélko, volná herna 40 Kč
 15.30–16.30 Montessori školička 
   individuální práce s mon-

tessori pomůckami 40 Kč
Čtvrtek
 9.30–11.00 Cvičení rodičů s dětmi 
  (od 2 let)
  cvičení, volná herna 30 Kč
Pátek
 9.30–11.00 Miminka
   písničky, říkadla, volná herna 

pro nejmenší 30 Kč

Všechny kroužky v MC Řepík jsou určeny 
pro děti s doprovodem rodičů (prarodičů). 

Na kroužky (kromě Angličtiny) se není 
nutné předem přihlašovat.

V ceně rodinného vstupného jsou nápoje 
(káva, čaj, šťáva), které si můžete 

v klubovně MC Řepík připravit.

S sebou si vezměte přezůvky 
(děti i doprovod).

TĚŠÍME  SE  NA  VÁS.

Montessori v Řepíku
Zamýšlíte se nad výchovou svého dítěte? Chcete 
ho vést co nejlépe? Pak právě pro vás pořádají 
v Řepíku kurzy s názvem Montessori pedagogika: 
Praktický život a smyslová výchova. Pod vedením 
lektorky Stanislavy Anýžové budou od 6. ledna 
kurzy probíhat každou středu. 
Rezervace na tel. čísle  603 331 587. Bližší infor-
mace na: www.repik.unas.cz. -red-

Máte už představu, kolik bude stát měsíční 
pobyt?
V této chvíli bychom předcházeli – jsme asi tři 
roky před otevřením domu! Kalkulace se zpřes-
ňují. V žádném případě, vzhledem k jeho veli-
kosti, není dům koncipován pro „horních deset 
tisíc“. 

Můžete dům přirovnat k některému z již fun-
gujících domů pro seniory v Praze?
Určitě ne. V současné době v Praze neexistuje 
zařízení podobného typu.

Kde bude budova stát a jak bude vysoká?
Budova bude stát řádově 150 metrů od Domova 
sv. Karla Boromejského. Bude členitá, nepůjde 
o monoblok – bude mít 4 až 6 nadzemních pod-
laží. 

Kdy bude podle vás domov pro seniory zpro-
vozněn?
V roce 2010 bychom měli získat všechna dal-
ší povolení. Bude také probíhat archeologický 
průzkum, protože se nacházíme v lokalitě, kde 
se dají očekávat nálezy. Zahájení výstavby plá-
nujeme na jaro roku 2011. Stavba zabere asi 18 
měsíců, další 3 až 4 měsíce plánujeme na vyba-
vení a přípravu na „ostrý“ provoz.

Kde mohou občané získat podrobnější infor-
mace?
Jsme přece jen trošičku daleko. Poprosil bych 
o trochu trpělivosti. Myslím, že v průběhu jar-
ních měsíců budeme moci zveřejnit podrobnější 
informace.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

V Řepích vyroste dům pro seniory
Sociální zařízení pro seniory v naší městské části dosud chybí, zrovna tak bazén. Za tři roky 
tomu bude trochu jinak. O bližší informace jsme požádali JUDr. Jiřího Kubizňáka z firmy BONA-
KO Praha a. s., která je investorem akce. 

Dům pro seniory vyroste v blízkosti Domova sv. Karla Boromejského. Autorem vizualizace je Architekto-
nický ateliér Kosek, s. r. o. – Bc. Kamil Štaigl a Bc. Tomáš Lindovský.

Z archívu Architektonického ateliéru Kosek, s. r. o.

Nepůjde prý o klasický „domov důchodců“?
Určitě ne. Naší snahou je, aby lidé starší 60 let, 
kteří jsou v dobré zdravotní kondici, měli mož-
nost zapustit kořeny, vytvořit si sociální vazby 
a v prostředí lidí podobného věku mohli rozvíjet 
své záliby, trávit svůj život aktivně.
Dům nabídne celou škálu služeb, které budou 
moci využívat nejen jeho klienti. Naším cílem je, 
aby dům byl otevřen široké veřejnosti – nejen 
dospělým, ale i dětem, které budou moci vyu-
žívat třeba bazénové centrum. Je to věc, která 
v Řepích dosud chybí. Po konzultaci s vedením 
Městské části Praha 17 jsme se rozhodli v domě 
vybudovat bazén o velikosti 6 x 12 metrů.

Jaké další služby budeme moci využívat?
Bude tu například holič, kadeřník, pedikúra, ma-
sáže, vodoléčba, možnost základního nákupu, 
dále pak restaurace, společenský sál a lékařské 
ordinace. Pro klienty i pro veřejnost plánujeme 
možnost dovážky a donášky jídel z vlastní ku-
chyně – služba bude určena pro obyvatele, kteří 
již nebudou schopni zvládat tyto úkony. Bude tu 
možnost využít rovněž praní, žehlení…

Pro kolik klientů je dům koncipován?
Dům je projektován na 214 ubytovacích jedno-
tek, převážná část bytů je 1 + kuchyňský kout či 
1 + 1, v objektu však jsou i větší byty, např. pro 
manželské páry.

Jak bude postaráno o klienty, kteří u vás ze-
stárnou?
Převážná většina jednotek je koncipována jako 
bezbariérová, takže i lidé se sníženou pohybli-
vostí zde budou moci bydlet pohodlně. Bude zde 
instalováno moderní signalizační zařízení, které 
zajišťuje bezpečnost a jistotu starších lidí.
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Foto: z archívu ZŠ

Žáci 6. tříd Základní školy Jana Wericha se 
zúčastnili Řezbářského sympozia, které se 
konalo v  Muzeu hlavního města Prahy v listo-
padu minulého roku. Ing. Iveta Javůrková

Vycházky po Praze
Během loňského podzimu jsme v rámci pr-
vouky podnikli několik vycházek, při nichž 
děti poznávaly město, ve kterém bydlí. První 
vycházka se týkala historické části hlavního 
města, kde jsme se zaměřili na stavby, jako 
je chrám sv. Mikuláše, Národní divadlo apod. 
Dále jsme se zaměřili na poznávání domov-
ních znamení v Nerudově ulici. Vycházku 
jsme zakončili prohlídkou Karlova mostu 
a přilehlého dětského hřiště, které jsme zá-
roveň pořádně vyzkoušeli – přece nepřijdeme 
o hodinu tělesné výchovy.
Druhá vycházka směřovala k mohyle na Bílé 
Hoře. Zde jsme se seznámili s dějinami, které 
se udály v bezprostřední blízkosti naší měst-
ské části. Třetí vycházka patřila Pražskému 
hradu a Muzeu hradní stráže. Čtvrtá vycházka 
už se týkala Řep – místa, které se nás nejví-
ce dotýká. Proto jsme navštívili Městský úřad 
Prahy 17, kde nás přivítala paní starostka 
Jitka Synková. Hovořila o náplni své práce 
a my jsme si uvědomili, že se nás spousta 
věcí bezprostředně týká. Vybavení a čistota 
dětských hřišť, problém s bezdomovci, ale 
i uklízení po psích kamarádech. 
Tato návštěva byla pěkným vyvrcholením 
souboru vycházek, které jsme potom písem-
ně i výtvarně ztvárnili. 

Ve spolupráci s dětmi 3. tříd ZŠ Laudova 
zpracovala T. Boštičková

Co se děje v ZŠ Laudova
• Dárky pro psí útulek
Každoroční sbírka pro psí útulek v Praze-Troji se 
uskutečnila na přelomu listopadu a prosince. 
Děti, rodiče i zaměstnanci školy přinesli nej-
různější psí pochoutky, aby opuštěným pejskům 
alespoň trochu přilepšili. Poděkování za orga-
nizaci sbírky patří paní hospodářce Šparlinko-
vé a oběma zástupkyním ředitele, pí. Havlíkové 
a Třebické.
• Dárky pro děti z Klokánku
V prosinci proběhla i další tradiční sbírka, tento-
krát pro děti z Klokánku v Praze-Hostivici. Dět-
ské knihy, hračky a nejrůznější stolní hry určitě 
potěší.
• Boj proti obávané klíněnce jírovcové 
V průběhu listopadu a prosince bylo v okolí areá-
lu ZŠ Laudova možno vidět děti, které tu pilně 

Foto: z archívu ZŠ

Bramborový den
Dne 27. 11. 2009 proběhl ve všech prvních tří-
dách ZŠ Jana Wericha Bramborový den. Děti si 
přinesly brambory různých tvarů a velikostí. 
A co všechno s nimi dělaly?
Sčítaly, odčítaly, porovnávaly. Volily „Miss 
brambora“. Skládaly z brambor obrázky a vyrá-
běly tiskátka. Hrály bramborový bowling, běhaly 
štafetu, skákaly v pytlích od brambor. Naučily 
se básničky, říkadla a písničky o bramborách. 
Do „papírových“ brambor psaly písmenka, slabi-
ky a příklady. Ochutnaly různé výrobky z bram-
bor a připomněly si jejich historii. 
Bramborový den se všem moc líbil.

Učitelky 1. tříd ZŠ Jana Wericha

Foto: Z archívu ZŠ

Bramborový den se všem prvňákům v ZŠ Jana 
Wericha moc líbil.

Foto: Z archívu ZŠ

Vánoční jarmark
Ve středu 2. prosince přišly do naší školy Váno-
ce. Adventní atmosféru mohli prožít všichni, kdo 
zavítali do školy na tradiční Vánoční jarmark. 
Děti u svých stánků prodávaly svícny, přáníčka, 
perníčky, andílky, zvonečky a spoustu jiných 
drobných vánočních výrobků. Snad si návštěvní-
ci do svých domovů odnesli spolu s dárky také 
radost a předvánoční pohodu.
Děti i pracovníci školy vám přejí v roce 2010 
vše dobré! ZŠ genpor. Františka Peřiny

Bezpečně na ulici
Dne 5. 11. 2009 navštívil naši školní družinu 
strážník městské policie a vedl s námi zajímavou 
besedu o „bezpečném chování“ a také o tom, jak 
předcházet nebezpečným situacím, které na nás 
denně číhají. Strážník demonstroval různé situa-
ce, se kterými se on sám v terénu setkává. Bese-
da byla poučná a my děti nadšené. Na závěr jsme 
obdržely, děti i paní vychovatelky, malý dáreček 
(reflexní vesty, tužky a terčíky). Určitě by bylo 
dobré pořádat více takových setkání, protože 
i vám dospělým jde především o naši bezpečnost 
v ulicích. Děkujeme za návštěvu a budeme se tě-
šit na další spolupráci s městskou policií.

Děti ze školní družiny při ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Pozvánka 
na magistrát
Dne 13. listopadu 2009 se zástupci žáků 6. a 7. 
tříd naší školy zúčastnili vyhlášení vítězů projek-
tu „Kompostování na školních zahradách“, které 
se konalo v budově Magistrátu hlavního města 
Prahy, kde účastníky přivítal radní pro oblast ži-
votního prostředí Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
Celkem bylo do projektu přihlášeno 42 škol. Naše 
škola obsadila úspěšné 2. místo za ZŠ praktická 
z Prahy 5 a před ZŠ Botičská z Prahy 2.
Na projektu pracovali v období od září 2008 až 
do listopadu 2009 žáci 6. A i B a 7. A spolu s B. 
Postupně se na práci kolem školního komposté-
ru střídali a zaznamenávali svá pozorování. Žáci 
7. ročníků s projektem začínali a výzkumníci 
6. ročníků projekt dokončovali. 
Na vyhlašování výsledků nás zastupovala skupi-
na deseti žáků. Pomocí záznamu na CD ukázali 
postup práce s kompostérem, její výsledky a pre-
zentaci doplnili fotografiemi, grafy i obrázky. 
Naše výborné 2. místo bylo oceněno diplomem, 
propagačními ekologickými materiály a volnou 
vstupenkou do botanické zahrady v Troji. Zají-
mavé a poučné pro nás byly i prezentace ostat-
ních účastníků a jejich závěry.
Kompost z našeho kompostéru použijeme na jaře 
pro přesazování rostlin ve školní budově. 

Žákyně 7. B – Tereza, Míša, Klára a Nikola,
ZŠ genpor. Fr. Peřiny

hrabaly „kaštanové“ listí a „pytlovaly“ jako o ži-
vot. Do spalovny bylo odvezeno přes sto pytlů. 
Žáci prvního i druhého stupně prakticky ukázali, 
jak se ekologicky pracuje. Dík patří nejen jim, 
učitelům, ale i Odboru životního prostředí Ma-
gistrátu hl. m. Prahy a Městské části Praha 17.

Mgr. Jaroslav Mevald
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Leden v DDM 
na Bílé Hoře

Sobotníky: Klubová odpoledne pro mládež 
od 12 let. Nintendo Wii, kulečník, šipky, PC, 
hry, internet, muzika (rozpis na www.ddmp6.
cz. Od 14 do 18 hodin, klub Šestka. 
Vstup volný.
9. 1. Zlatá struna: Krajské kolo kytarové sou-
těže pro amatérské hráče, součástí je i autor-
ská soutěž. Info:  lucie.nemcova@ddmp6.cz. 
Diváci vítáni, vstup zdarma. Od 10 hodin, sál 
Na Marjánce.
16. 1. Keramická sobota: Tvoření z hlíny pro 
děti i další zájemce. Cena za dvouhodinovku 
50 Kč pro děti, 120 Kč pro studenty do 26 let 
a 150 Kč pro dospělé. Od 10 do 12 a od 12 
do 14 hodin, keramická dílna. Přihlášky pře-
dem na tel. DDM 235 323 333. 
15. 1. Klubová dílna: FIMO – tvoření z oblí-
bené hmoty. Cena pro děti a mládež 10 Kč. 
Od 15 do 18 hodin, klub Šestka.
23. 1.  Divadlo v DDM: Tři přání  - představe-
ní divadla Krab. Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 
40 Kč. Od 15 hodin, sál DDM.
29. 1. Origami: Zázraky z papíru. Cena 
50 Kč pro děti, 120 Kč pro studenty do 26 let 
a 150 Kč  pro dospělé. Od 10 do 14 h, ateliér. 
29. 1. Pololetky v klubu: Nintendo Wii, ku-
lečník, šipky, PC, hry, internet, muzika. Vstup 
volný. Od 10 do 16 hodin, klub Šestka. 
30. 1. Keramická sobota: Tvoření z hlíny pro 
děti i další zájemce. Info: viz 16. 1.
13. 2. Turistický pochod Praha – Okoř. Start: 
9.45 – 10.15 hodin před ZŠ Suchdol, autobus 
z Dejvické č. 107. Na trase připraven teplý čaj. 
Návrat je možný linkovým autobusem č. 350. 
Účast zdarma.
Informace o programech najdete na www.
ddmp6.cz .

Mgr. Jana Němcová

Klub 17 v lednu
Co se bude dít v Klubu 17 v lednu? Pracovníci 
tohoto nízkoprahového zařízení v Socháňově 
ulici (naproti KS Průhon) připravili pro děti 
a mládež následující odpolední program: 
5. 1. – Berušky ze skořápek, 6. 1. – Inkousto-
vé obrázky, 8. 1. – Květiny z čajových sáčků, 
12. 1. – Interaktivní hry, 13. 1. – Papírové 
vločky (závěs), 15. 1. – Zvířátka z květi-
náčů, 19. 1. – Mandaly (barvy na sklo), 
20. 1. – Výtvarný den se sádrou a tuší, 
22. 1. – 3D sněhuláci z papíru, 26. 1. – Tur-
naje (kulečník, fotbálek – dvojice), 27. 1. – 
Rakety z tubusů, 29. 1. – Zimní ptáčci. 
Kromě uvedeného programu tu mohou děti 
také usednout k počítači nebo si třeba jen 
tak popovídat. Vstup zdarma! 

-red- 

Foto: z archívu Klubu 17

V Klubu 17 uspořádali pro „své“ děti také 
Mikulášskou zábavu.

Pozor, změna!
S platností od 1. ledna 2010 končí svou činnost 
poradna pro uživatele sociálních služeb v Pra-
ze-Řepích, Socháňova 1121, kterou provozova-
la Národní rada osob se zdravotním postižením 
ČR. Důvodem tohoto opatření je redukce objemu 
finančních prostředků na projekt poradenství. 
Klientům, kteří by potřebovali  tuto bezplatnou  
službu využít, nabízíme náhradní řešení – obrá-
tit se na následující adresu: Poradna pro osoby 
se zdravotním postižením a seniory, Národní 
rada osob se zdravotním postižením ČR, vedoucí 
poradny: Jitka Vrchotová, DiS., Partyzánská 7, 
170 00 Praha 7, tel.: 266 753 427,
SMS linka pro neslyšící: 736 105 585,
e-mail:  praha7@poradnaprouzivatele.cz, 

poradna@nrzp.cz. 
Poradna je v provozu: v pondělí od 9 do 12 
a od 13 do 16.30 hodin, v úterý od 9 do 12 
a od 13 do 16 hodin, ve středu od 9 do 12 a od 13 
do 17 hodin, ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 16 
hodin, v pátek pouze od 9 do 11 hodin. Informa-
ce: www.nrzp.cz, www.poradnaprouzivatele.cz.

Mgr. Monika Čermáková,
vedoucí poradny Praha 6

Otepluje se, 
anebo ochlazuje?
Odpověď na tuto otázku hledají odborníci na ce-
lém světě a zabývá se jí také kniha „Utajené dě-
jiny podnebí“ klimatologa a zároveň řepského 
zastupitele Jiřího Svobody. Křest druhého vy-
dání knihy, jejíž podtitul zní „Řídilo počasí dě-
jiny lidstva?“, se uskuteční v lednu v Kulturním 
středisku Průhon. Účast prý přislíbila i známá 
meteoroložka Ing. Dagmar Honsová. 
Bohužel v době závěrky ještě nebyl znám datum 
konání tohoto zajímavého setkání, a tak nám 
nezbývá, než sledovat vývěsky KS Průhon nebo 
webové stránky www.volny.cz/ks-pruhon.

-akraj-

ZŠ Jana Wericha
Praha–Řepy, Španielova 19

pořádá

ve středu 13. 1. 2010 od 10 do 17 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte si prohlédnout prostory školy, seznámit se s programem 

a aktivitami, které škola žákům nabízí.

Od 17 hodin je připravena informativní schůzka 
pro rodiče budoucích prvňáčků.

Zápis do 1. tříd proběhne 3. a 4. 2. 2010 od 14 do 17 hodin.

Pro předškoláky bude opět na jaře probíhat v 10 lekcích 
kurz „Seznámení se školou“.

VÁŽENÍ RODIČE,
PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY NABÍZÍME NA NAŠÍ ŠKOLE

UKÁZKOVÉ HODINY
Děti budou mít možnost vyzkoušet si, 
jak vypadá vyučování ve velké škole.

Program:
7. 1. – Čteme si v knihovně • 14. 1. – Pracovní činnosti

21. 1. – Angličtina pro nejmenší • 28. 1. – Hrajeme si a cvičíme v tělocvičně
11. 2. – Keramika • 18. 2. – Hudební výchova

25. 2. – Nebojíme se matematiky

Sejdeme se vždy v 16 hodin před hlavním vchodem ZŠ Laudova.
Hodina končí v 16.45 hodin.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !!!
Bližší informace – tel.: 235 315 205,  e-mail:  zslaudova.havlikova@volny.cz

ZÁROVEŇ ZVEME DĚTI I RODIČE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
27. 1. 2010

Základní škola
Laudova 1024
Praha 17 - Řepy

Každé pondělí!
Klub aktivního stáří – KLAS připravuje pro své 
příznivce pravidelně na každé pondělí před-
nášky se zajímavou tématikou a také setkání 
s osobnostmi. Začínají vždy v 16 hodin a konají 
se v bývalém kulturním domě ve „starých hor-
ních“ Řepích (ulice Ke Kulturnímu domu). Tak 
nezapomeňte: Každé pondělí! -akraj-
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„Máme jen to, co rozdáme,“  tak uvedla 3. z be-
nefičních adventních koncertů představená 
Domova sv. Karla Boromejského S. M. Konsoláta.

Předškoláci z MŠ Bendova navštívili Pražský hrad, 
Loretu, Muzeum hraček a zhlédli slavnostní po-
lední střídání hradní stráže u Matyášovy brány.

„To bylo národa,“ vyjádřil se jeden z účastníků 
slavnostního rozsvěcení vánočního stromu, které 
se konalo 3. prosince – a měl pravdu!

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Foto: Z archívu MŠ Bendova Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Foto: J. Šímová

Jak hodnotíte minulý rok v Kulturním středis-
ku Průhon?
Byl velmi úspěšný - ať už se to týká kvality nebo 
kvantity pořadů, které jsme připravili. Opět jsme 
překročili rekordy z minulých let co do počtu po-
řadů. Nejúspěšnější byl koncert skupiny Spiri-
tuál kvintet, který jsme uspořádali v Sokolovně 
a pak vystoupení dvojice Jan Vodňanský – Petr 
Skoumal, Alfred Strejček - Štěpán Rak. V rámci 
dětských pořadů jsou velmi oblíbené například 
pohádky paní Hruškové.

O jaké pořady nebyl zájem?
Překvapivě nízký byl zájem třeba o Večer s Vla-
dimírem Justem u příležitosti křtu jeho knihy 
a pak o některé z tradičních filmových večerů.

Neuvažujete o posunu začátku pořadů na poz-
dější hodinu?
Návštěvníky našich pořadů jsou převážně členo-
vé Klubu dobré nálady, je jich přibližně šedesát, 
dojíždějí k nám i z druhého konce Prahy. Proto 
naše pořady začínají ve tři čtvrtě na sedm. 

4 otázky pro…
…PhDr. Evu Šedovou, 
ředitelku KS Průhon

„Uvažujeme, že pozveme Luďka Munzara, Báru 
Hrzánovou, Naďu Konvalinkovou,“ plánuje 
ředitelka PhDr. Šedová.

Na koho byste přišli?
Milí čtenáři, jaký pořad či jakou osobnost 
byste uvítali na programu Kulturního stře-
diska Průhon? Pište na: redakce@repy.
mepnet.cz nebo volejte 234 683 544. Z pří-
padných tipů však vynechte Karla Gotta 
a podobné celebrity, na ty bohužel roz-
počet KS Průhon opravdu nestačí.  Ledaže 
by díky vaší přímluvě byli umělci ochotni 
vystoupit bez nároku na honorář. I to se 
občas podaří.  :-)

Mikulášské radovánky
Mikulášské radovánky, tradičně probíhající v předvečer světcova svátku 
v řepské sokolovně, pro mne a pro mého synka začaly už ve tři hodiny od-
poledne  tím, že jsme děti naučili píseň, která měla být malým dárečkem 
pro nebeský průvod. Následovalo krátké seznámení 
se životem sv. Mikuláše a pak už rychle do zákristie 
sv. Martina, kde proběhlo oblékání do kostýmů... Ještě 
začátkem prosince se zdálo, že nás na mikulášský prů-
vod moc nebude, ale nakonec se nás sešlo „tak ako-
rát“, úměrně k důstojnosti velkého světce: pět andělů 
a tři čerti.
Mezitím v sokolovně děti hrály hry a tančily pod vede-
ním Anny Baumové, která o tom s údivem vyprávěla: 
„Zapojila jsem hodně rodiče a bylo překvapující, že se 
dali... Taneček báječně zvládli a balónkovou euforii 
také. Myslela jsem, že bude stačit nafouknout 20 ba-
lónků, ale dětem se to tak líbilo, že jsme rodičům nako-
nec rozdali všech 200 balónků... Pak jsme udělali brány 
a děti je procházely. Opět se zapojili i rodiče. Podobně 
tomu bylo i s básničkami, které mohly říci jak děti, tak 

rodiče ...“ To vše se konalo za vydatné pomoci andělů. Jaroslav Hájek a La-
dislav Gloser ještě navíc dětem zahráli pohádku O koblížkovi. 
Přesně v půl páté už náš průvod vcházel za zvuku zvonů a umělé mlhy 
do ztemnělého sálu... To je vždy úžasný zážitek: Rozzářené, doširoka ote-
vřené oči dětí poukazují na velkou základní otevřenost člověka vůči nad-
přirozenu... Zaslechl jsem jednu holčičku, jak říká s nadšením a posvátnou 

úctou: „Maminko, mě pohladil MIKULÁŠ!“
S průvodem jsme došli na pódium, Mikuláš pak zjišťo-
val, zda byly děti hodné a zároveň je vybízel k tomu, 
aby se snažily konat své dobré skutky tajně a skrytě – 
jako on sám... A pak už došlo na rozdávání dárečků – 
mikulášských balíčků. Specifické tentokrát bylo, že 
děti se s námi - někdy rády, jindy spíše s bázní a pro 
potěchu rodičů - dlouze fotografovaly.
No, jak se dnes říká: Užili jsme si to! Každopádně si 
myslím, že jsme měli příležitost udělat někomu radost 
a také podívat se zblízka na dětský svět – a možná se 
přitom zase stát alespoň na chvíli dětmi – to je, mys-
lím, důležitá vstupenka i do komnat navýsost nebes-
kých... 
Tak tedy – díky Bohu, že to bylo!

David Žofák (Mikuláš)

Na jaké zajímavé pořady se můžeme těšit?
Uvažujeme, že pozveme herce Luďka Munzara, 
Báru Hrzánovou, Naďu Konvalinkovou, Micha-
la Prokopa, Soňu Červenou, americkou skupi-
nu + Adršt a další. To vše v režii Evy Gutové, 
dramaturgyně Kulturního střediska Průhon. 
Je to otázka zájmu diváků a pak také samo-
zřejmě otázka peněz.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová
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Strážníkem na vlastní kůži
„V ulicích nejste vidět! Nepokutujete neukázněné pejskaře! Občané si stěžují, že neplníte své povinnosti,“ takové výtky opakovaně slýchá městská 
policie od vedení Městské části Praha 17. Nesmlouvavým kritikem je obzvlášť místostarosta Mgr. Bořek Černovský. Situace se přiostřila natolik, že se 
ve středu 2. prosince minulého roku rozhodl vyzkoušet si službu městského strážníka na vlastní kůži. Obchůzka v délce 16 kilometrů trvala od 7 do 17 ho-
din. Strážníci se prý činili, prováděli kontrolu za kontrolou: Bezdomovci, podezřelé osoby, konzumace alkoholu na vyhláškou zakázaném místě, špatně 
zaparkovaná vozidla… Sem tam uložili pokutu. Ale pejskaře pokutovat nemuseli, neboť ti se před zraky strážníků chovali vzorně. 
Učinil místostarosta na základě neobvyklé „exkurze“ nějaké závěry? „Od zmíněné středy budu aktivitu městských strážníků hodnotit přece jen z tro-
chu  jiného úhlu,“ vyjádřil se Mgr. Černovský, důrazně však dodal: „bedlivě ale budu městskou policii sledovat i nadále!“ -red-

Strážníci zkontrolovali a vykázali několik bezdo-
movců spících pod přízemními balkony.

Neuvěřitelné! Muži přecházeli na červenou přímo 
před zraky strážníků. 

Za odložení nábytku u kontejnerových stání lze ve 
správním řízení uložit pokutu až do výše 30 000 Kč!

Foto: Mgr. Bořek Černovský Foto: Mgr. Bořek Černovský Foto: Mgr. Bořek Černovský

Zaparkovat jinde než na chodníku, je ve večerních 
hodinách v některých lokalitách Řep zhola 
nemožné. Strážníci tento přestupek tiše toleru-
jí – ale jen do osmé, deváté hodiny ranní. Pak 
přicházejí na řadu pokutové bloky.

Nepořádek kolem kontejnerů mívají někdy na 
svědomí tzv. přehrabávači. Víte, že vybírání kon-
tejnerů může být pokutováno jako odcizení věci? 
Odpad v kontejnerech už je podle slov Mgr. Čer-
novského vlastnictvím Magistrátu hl. m. Prahy.

Strážníci zamířili i k doupěti bezdomovců u rybníku 
Hliník. „Je na pováženou, že podle sdělení hlídky 
provádějící zákrok nejsou strážníci očkováni proti 
žloutence,“ vyjádřil se místostarosta a dodal: „na-
vrhnu, aby jim ho městská část případně uhradila.“

Foto: Mgr. Bořek Černovský Foto: Mgr. Bořek Černovský Foto: Mgr. Bořek Černovský

Proč tam cpete inzerci?
„Proč do Řepské sedmnáctky pořád cpete tolik inzerce? Mě to nezají-
má, radši bych si přečetl nějaké drby z Řep,“ takovou výhradu už jsem 
zaslechla. Někteří z vás si naopak inzerci vystřihují a schovávají. Občas 
někdo zavolá do redakce s prosbou, abychom mu zjistili kontakt – třeba 
na řemeslníka, poněvadž si Řepskou sedmnáctku s jeho inzerátem ne-
schoval… Co člověk – to názor.
Hlavní důvod, proč otiskujeme inzerci, je prostý: Finance. Příjem z in-
zerce nám totiž pomáhá velkou měrou pokrýt náklady na výrobu a tisk 
zpravodaje. Vím, že některé obce se příjmu z reklamy zřekly – nezveřej-
ňují inzeráty zdarma, neotiskují je vůbec! Jinde naopak reklama zabírá 
třeba polovinu rozsahu novin. 
O inzerci u nás je velký zájem. Inzerenti si umějí dobře spočítat, že dát 
o sobě vědět zrovna v Řepské sedmnáctce, je reklama velmi účinná. 
Zpravodaj vychází v nákladu 12 tisíc výtisků, přesně 10 416 z nich roz-
nesou doručovatelky přímo do schránek řepských domácností! Zbytek 
je vám k dispozici na úřadě, v Kulturním středisku Průhon nebo třeba 
v knihovně. 
Všichni naši inzerenti se přímo podílejí na tom, že Řepská sedmnáctka 
může vycházet. Patří jim tedy dík! Jaroslava Šímová

Floskule jsou infekční
Nákaza zvaná floskule se rozšířila rychlostí blesku - epidemie zasáhla čes-
ké politiky, infekci se neubránila média ani mnozí „obyčejní“ občané naší 
republiky. 
Tuhle informaci, v klidu a s úsměvem na tváři, vyslechli účastníci Večeru 
s Vladimírem Justem v Kulturním středisku Průhon. Co je to vlastně flos-
kule? Podle slovníků cizích slov jde o květnatý výraz anebo o bezobsaž-
nou frázi. Známý publicista a spisovatel podrobil kritice druhou možnost: 
Prázdné obraty, klišé, vatu, slovní smog – slova a věty, jimiž se projevy 
politiků, komentáře televizních moderátorů či řádky novin a časopisů jen 
hemží. 
Vladimír Just přednesl ukázky ze svého Velkého slovníku floskulí a pak již 
přítomní milovníci českého jazyka zmiňovali vlastní postřehy dokazující 
úpadek naší jazykové kultury. Úsměvný příklad k nadužívání některých 
slov zmínila paní Jarmila: „Na informaci, že musím jedné hříšnici zaslat 
složenku, dotyčná odpověděla: To je super!“ 
No není to super?

Jaroslava Šímová

(P.S. Objeví-li pan Just či někdo ze čtenářů v textu pár floskulí, nechť laskavě 
promine, infekce mne také neminula!)
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Šáreckým údolím Na okraji našeho hlavního města, v místě ohra-
ničeném Nebušicemi a Lysolaji z jedné strany 
a Libocí, Veleslavínem a Dejvicemi z druhé, leží 
jedno z nejkouzelnějších míst v Praze - Divoká 
a Tichá Šárka. Zdejší údolí vymodeloval bystrý 
tok Šáreckého potoka, který přitéká jako Lito-
vický potok do vodní nádrže Džbán, kde dojde 
k jeho přejmenování.
Horní území, zvané Divoká Šárka, má bohatou 
historii. V dobách před vybudováním Pražské-
ho hradu zde bylo významné slovanské hradiš-
tě, ovládající značné území. První Slované sem 
přišli asi v 6. století, v 7. a 8. století vybudovali 
rozsáhlé trojdílné hradiště, které v 9. století 
zaniklo. Šárka je známa pověstmi o dívčí válce 
zpracované ve Starých pověstech českých Aloi-
se Jiráska. Rovněž spisovatele Eduarda Štorcha 
zdejší příroda natolik okouzlila, že sem umístil 
některé své romány (Osada Havranů, Lovci ma-
mutů…). Území je od roku 1964 prohlášeno 
přírodní rezervací. Na jeho slunných stráních se 
udržela teplomilná vegetace skalních stepí.
Výlet lze začít u konečné tramvají Divoká Šár-
ka, kam nás z Řep dopraví autobus č. 225, nebo 

Pohybově nadané děti už od 4 let, holčičky 
i kluky, mohou rodiče přihlásit do gymnastic-
kého oddílu Želvičky. Trénink pod vedením 
zkušených profesionálních trenérů a trenérek 
probíhá v tělocvičně ZŠ Laudova každé pondělí 
a čtvrtek od 17 do 18 hodin.

Foto: -akraj-

Chytrá krabička
„Je to dobrá věc! Senior se cítí  bezpečný ven-
ku i doma. Může kdykoliv zavolat pomoc. Ale 
je to strašně drahé,“ zhodnotila službu Senior 
Inspect 82letá paní Marie. Zúčastnila  se v listo-
padu v KS Průhon, spolu s bezmála čtyřicítkou 
dalších seniorů,  předváděcí akce společnosti, 
která uvádí tento projekt na trh. Názor paní Ma-
rie sdíleli i další přítomní: „Ano, takovou „kra-
bičku“ bychom přivítali. Ale z finančních důvodů 
si to nemůžeme dovolit.“ 
Služba Senior Inspect funguje 24 hodin denně. 
Senior obdrží malou krabičku s možností hla-
sové komunikace vybavenou tlačítkem, kterým 
informuje dohledové centrum o potřebě podpo-
ry. Díky ní je možné seniora kdekoliv lokalizovat 
a případně mu poskytnout pomoc. 
„Konkurujeme tísňové péči zvané Areión, fungu-
jeme však všude – v rámci mobilní sítě, to zna-
mená nejen doma, ale i venku, třeba na zahradě. 
Služba stojí 5 000 Kč, ale zařízení je možno jen 

Máme v Řepích talenty?
Zda jsou Řepy líhní talentů, to prověří 3. roč-
ník mezinárodní soutěže Talent Awards, který 
se bude konat v Kulturním středisku Průhon. 
Propozice a přihlášky najdete od 1. ledna do 
19. února 2010 na www.talentawards.eu. 
Diváci – milovníci tance, hudby, soutěží a zá-
bavy – jsou též srdečně vítáni!  -red-

P O Z V Á N K A
Autoři

Josef Czwartynski      Jitka Králíčková

si Vás dovolují pozvat na

VÝSTAVU:

„ŘEPY VE FOTOGRAFII“
od 8. ledna do 31. ledna 2010

pondělí až pátek od 10 do 20 hodin
Kulturní středisko Průhon, 

Socháňova ulice 1220/27, Praha-Řepy

Srdečně se na vás těšíme!

v obci Nebušice, kam jezdí autobus č. 116 z dej-
vického Vítězného náměstí. O víkendech odjíždí 
například v 8.51, 9.51 a 10.51 hodin. Ať začneme 
tam či tam, obě cesty se spojí u koupaliště pod 
širým nebem, známým již z předválečných dob 
pod názvem U Veselíků. Cestu netřeba popisovat, 
je dobře značena turistickými značkami a naším 
hlavním průvodcem bude Šárecký potok.
Potok vede v horní části hlubokou, skalnatou 
roklí pod útesem Dívčí skok. Od osady Jenerál-
ka se údolí rozšiřuje a je již osídleno. Po cestě 
potkáme několik zaniklých mlýnů, starobylých 
usedlostí a původních vinic. Pravé straně domi-
nuje kostelík sv. Matěje. Ulice-silnice V Šárec-
kém údolí nás dovede do Podbaby, odkud jezdí 
několik autobusů MHD do Dejvic.
Kdo dojde až do Podbaby, má v nohách jistě více 
než 20 kilometrů. Ve druhé polovině výletu lze 
však procházku kdykoliv ukončit, protože tu 
vede trasa autobusové linky č. 116. Výlet je pro 
všechny věkové a „zdatnostní“ kategorie v ja-
kémkoliv ročním období, ale pro rodiny s dětmi 
je ideální! Šťastnou cestu!

Text a foto: Jan Bösser

pronajmout za 300 Kč na měsíc, za službu pak 
platíte 799 Kč měsíčně,“ vysvětlila Renata Su-
chá, která službu seniorům předváděla.  
Bohužel pojišťovny na tuto službu zatím nepři-
plácejí, doufejme, že názor změní. Více informa-
cí lze získat na www.celevertech.cz.

-akraj- 

Pro zájemce
V případě, že senioři o službu projeví zájem, so-
ciální odbor vstoupí v jednání s vedením měst-
ské části o možnosti finanční podpory, eventu-
álně zakoupení přístroje a následném pronájmu 
přístroje senioru. Jen pro doplnění informace – 
městská část již podporuje tísňovou péči Areión, 
v současné době je možno využít ještě tři pří-
stroje, které jsou volné.
Bližší informace ohledně tísňového volání podá 
pí. Eva Šafaříková – sociální odbor, Španielova 
1280, Řepy, tel.: 234 683 262.

Mgr. Alena Presslová,
odbor sociálních věcí

Cerebrum poradí
Cerebrum - Sdružení osob po poranění mozku 
a jejich rodin pořádá každý měsíc pravidelné 
přednášky odborníků věnujících se proble-
matice poranění mozku. Přednáška „Terapie 
spasticity“ se koná 18. ledna od 17 hodin. Re-
gistrace do 14. 1.  na tel.: 773 540 589 nebo 
na e-mailu: cerebrum@cerebrum2007.cz. 
Organizují zde mimo jiné rehabilitační pro-
gram pro lidi po poškození mozku, léčebnou 
tělesnou výchovu, rekondiční plavání, tréno-
vání paměti a pozornosti na PC atd. Také na-
bízejí poradenství nebo rekondiční pobyty. 
Sdružení sídlí v ulici Křižíkova 56/75, v Praze 
8. Info: www.cerebrum2007.cz. -red-
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Jméno Karel Spálenka 
je pojmem a legendou, 
mnohokrát vzpomí-
nanou a opěvovanou 
osobností řepského So-
kola a Slavoje, činovník 
se slavojáckým srdcem, 
který nám dnes v Řepích 
schází (foto z roku 1960).

Sportovní klub Slavoj v roce 1944. Stojící zleva: Rudolf Martin, 
Antonín Zvoníček, Josef Škop, Karel Chalupa, Antonín Bukvička. 
Sedící zleva: Ladislav Chalupa, Šafařík, Josef Čáp, Míla Křížek, Olda 
Boula a Slaboch.

Foto: Z archívu Jaroslava Hájka

Řepská zákoutí

Když nasněží, pak nejedno nenápadné řepské 
zákoutí zkrásní – pohled od zahrádkářské 
kolonie v ulici U Boroviček směrem k sídlišti.

Foto: -akraj-

Zrod Slavoje Řepy
Vznik fotbalového Slavoje v Řepích popisovaný 
současným autorem by asi nebyl tak zcela pro-
cítěný a psaný srdcem. Myslím, že je proto zce-
la na místě předložit vám originální text psaný 
Tondou Tesařem, dlouholetým kapitánem muž-
stva, který stál v roce 1924 přímo u zrodu této 
velké události: „Byl jsem mezi těmi nadšenci, 
kteří nelenili a každou neděli, a i dvakrát v týd-
nu, šlapali cestu kolem Hvězdy za svojí láskou – 
kopanou. Plné dva roky to trvalo. V srpnu 1924, 
při návratu ze schůze, hovořili jsme o kopané, 
když některý z nás vyslovil návrh na založení 
sportovního klubu v Řepích. Samovolně jsme 
se zastavili – bylo to u ruzyňského hřbitova – 
a uvažovali. Vlasta Šiner, Rudla Zachleder, Jarda 
Chalupa, Jarda a Tomáš Tesař to byli,  kterých 
se tato myšlenka již nepustila. Naše mládí však 
na takový úkol nestačilo. Museli jsme hledat 
staré nadšence, ale kde je sehnat? Zkoušeli jsme 
zde – tam – až přece jenom se nám podařilo zís-
kat jich několik. Vstup do sportovního života za-
čal dost slibně na ustavující schůzi 11. září 1924 

v restauraci p. Hornofa. Po proslovu R. Racky 
o programu nového sportovního klubu bylo při-
kročeno k volbě ustavujícího výboru. Předsedou 
byl zvolen R. Racka, který se obětavě funkce ujal 
a vedl klub po celou dobu svého působení s lás-
kou. Žel, nemoc a pak smrt vyrvala jej předčasně 
z našeho středu a klub pak překonával několikrát 
těžkou zkoušku, která by za jeho vedení prošla 
bez nesnází. Nezapomeneme!“
Slavoj za 85 let své existence prošel mnoha 
úskalími. Nejvíce byl postižen ztrátou mnoha 
hráčů, kteří padli za 2. světové války v němec-
ké říši. Další tvrdou ránou byl rok 1948. Teh-
dejší akční výbory neprověřily některé členy, 
a tak museli odejít. Ti, kteří zůstali, se potýkali 
s problémy klub udržet. Došlo k téměř  likvi-
dačnímu rozhodnutí, kdy museli opustit teh-
dejší hřiště na Průhoně. Mezi přední slavojáky, 
kteří v nejtěžších chvílích zachraňovali spor-
tovní klub před zánikem, byli bratři Antonín 
a Karel Spálenka. Těm patří největší dík za ve-
dení Slavoje v poválečných letech. 

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Uličník • Uličník • Uličník • Uličník • Uličník • Uličník
Vážení čtenáři, s novým rokem jsme pro vás 
připravili i novou rubriku, v níž vám postup-
ně představíme řepské ulice. Dozvíte se, podle 
koho (nebo čeho) nesou název, čím jsou zají-
mavé a jakou mají historii. V předchůdci Řepské 
sedmnáctky – ve zpravodaji Řepy 2003 a 2004 – 
již rubrika vycházela pod názvem „Znáte svou 
ulici?“ Bohužel po třináctém dílu miniseriál 
skončil. Přitom v Řepích je více než šedesát ulic! 
Proto jsme se rozhodli obnovit tuto rubriku, ten-
tokrát pod názvem „Uličník“.
Ulice Řetězokovářů je krátká spojnice ulic Čis-
tovická a U Boroviček v horní části starých Řep. 
Je pojmenována po dnes již zaniklé živnosti, 

Ulice Řetězokovářů – spojuje ulice Čistovická 
a U Boroviček.

která byla vlastně specializací řemesla kovář-
ského. Kováři a řetězokováři byli pro tehdejší 
formany stejně důležití, jako jsou pro dnešní 
autodopravce autoservisy. Proto své dílny často 
zřizovali poblíž tradičních zemských obchodních 
stezek. Jedna z nich vedla právě tudy – z Prahy 
přes Bílou Horu na západ Čech. Ulice se v minu-
losti nazývala Svatopluka Čecha. Po připojení 
Řep k hlavnímu městu v roce 1968 došlo z důvo-
du duplicity k dnešnímu přejmenování.

Text a foto: Jan Bösser

Zajímá-li vás historie naší městské části, pak 
by vaší pozornosti neměla uniknout Kniha 
o Řepích. Koupit si ji můžete za 275 Kč v poda-
telně  řepského úřadu v Žalanského ulici.
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OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
PNEUSERVIS

PLNĚNÍ A OPRAVY KLIMATIZACÍ
OPRAVY ČELNÍCH SKEL

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

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

*  Klavír – speciál pro pokročilé – NOVINKA!
*  Sólový zpěv (populár nebo klasika) – pro děti od 2. třídy a dospělé
*  Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, housle, kytara – pro děti od 1. třídy 

a dospělé
*  Hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let
*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let
*  Šikulky – výtvarná výchova – pro děti od 2 let
*  Keramika – pro děti od 1. třídy a pro dospělé
*  Než půjdeme do školky – hry, cvičení, výtvarné činnosti, písničky pro děti od 2 let

KURZY ve školním roce 2009–2010
*  Angličtina, němčina, ruština – pro dospělé
*  Počítače a internet – pro dospělé i začátečníky, vhodné i pro seniory 
*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé
*  Jóga – pro děti od 1. třídy a dospělé – začátečníky i pokročilé
*  Cvičení pro děti – od 4 do 7 let, pro dívky od 1. do 9. třídy, pro kluky od 3 do 4 let
*  Cvičení dospělí – skupinová výuka
*  Cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti od 2 let
 *  Akrobatický rokenrol – od 6 do 18 let
*  Ťapka – turistický kroužek pro děti okolo 5 let

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

VÝROBA DEK a POLŠTÁŘŮ

BYTOVÝ TEXTIL

KONZOLE

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
MATRACE

OPRAVY OBUVI

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

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

PROSTĚRADLA
(bavlna, froté, jersey)

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

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

DOPRAVA

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

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

VŠE PRO VÁŠ BYT

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

NEVANOVA 1045 (dílna)
 1047 (prodejna)
163 00  Praha-Řepy
Telefon/fax: 235 310 276
mobil: 604 257 511
e-mail: i.varhulikova@seznam.cz
www.deky-luzkoviny.cz

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

☎ 235 300 220, 739 034 488
e-mail: balkony@sintras.com

www.sintras.com

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5

Dodání a montáž žaluzií, sušáků 
na prádlo, malování balkonů
Kvalita, 100% servis
Slevy pro družstva 
Zaměření a kalkulace
ZDARMA 

Montáž bezpečnostních
a protipožárních dveří BEDEX
100% servis
Bezpečí a komfort
za příznivé ceny!
„BEZPEČÍ NENÍ LUXUS“

Široký výběr materiálů
Skříně na míru

Kvalitní montáž
100% servis

Záruka až 10 let!
Zaměření ZDARMA

Doprava

po celé Praze

ZDARMA!

MOŽNOSTNÁKUPUNA SPLÁTKY

739 034 488, 733 715 505

Chcete u nás inzerovat?
Uzávěrka pro příjem inzerce vždy 9. dne předcházejícího 
měsíce, tzn. 9. února pro březnové vydání. Další informace 
včetně kompletního ceníku získáte na tel.: 234 683 544, 
234 683 511, 720 524 688, www.repy.cz (v sekci Řepská 
sedmnáctka) nebo e-mailem: redakce@repy.mepnet.cz. 
O plošnou inzerci v Řepské sedmnáctce je velký zájem, 
nečekejte proto se zasíláním podkladů až do uzávěrky.

Řádková inzerce: 
1 řádek = 60 znaků včetně mezer stojí 80 Kč bez DPH 
(96 Kč s DPH).

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

Plošná inzerce – ceník vybraných velikostí inzerátů:
Velikost Rozměr (š × v) Cena bez DPH Cena vč. 20% DPH
celá strana 188 × 258 mm 11 000 Kč 13 200 Kč
1/2 strany šířka 188 × 127 mm 5 600 Kč 6 720 Kč
1 modul 60 × 33 mm 650 Kč 780 Kč
2 moduly výška 60 × 70,5 mm 950 Kč 1 140 Kč
3 moduly výška 60 × 108 mm 1 200 Kč 1 440 Kč
4 moduly výška 60 × 145,5 mm 1 800 Kč 2 160 Kč
2 moduly šířka 124 × 33 mm 950 Kč 1 140 Kč
3 moduly šířka 188 × 33 mm 1 200 Kč 1 440 Kč
4 moduly šířka 124 × 70,5 mm 1 800 Kč 2 160 Kč
6 modulů šířka 188 × 70,5 mm 3 000 Kč 3 600 Kč
9 modulů šířka 188 × 108 mm 4 400 Kč 5 280 Kč
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• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben 
opravy drobné i velké, rekonstrukce i celkové, v bytech, 
v domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, 
rozvodnice, krabice v byt. jádrech, vedení ke kuchyním, 
myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či zasekání elektřiny 
do betonu, začištění omítek do pův. stavu, kontrola stávající 
instalace, dotažení spojů. Tel.: 604 516 344

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

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

 PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

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

Tel.: 737 327 962

SLUŽBY

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

• Pronajmu garáž 18,7 m2 na konečné tram. Makovského 
za 1 500 Kč/měsíc. Tel.: 777 601 018

• Hledám kadeřnice na ŽL, provozovna Řepy. Tel.: 728 995 661

• Nab. pronájem kočárkárny ve Španielově ul. Tel.: 728 886 031

• ZŠ Jana Wericha Španielova 19/1111, Praha 6-Řepy přijme 
mzdovou účetní (i na zkrácený úvazek), nástup 18. 1. 2010. 
Nabídky a bližší informace na tel. 235 314 362 nebo 
606 581 392, případně na reditelna@zs-jana-wericha.cz.

• ZŠ Jana Wericha Španielova 19/1111, Praha 6-Řepy přijme 
kuchaře/kuchařku do školní jídelny, nástup 1. 2. 2010. 
Nabídky a bližší informace na tel. 235 332 510 nebo 
607 226 315, případně na sj.spanielova@volny.cz.

• ZŠ Laudova 1024, Praha 6-Řepy přijme učitelku s aprobací 
pro I. stupeň ZŠ, do 1. třídy. Nástup: 1. 2. 2010. 
Tel.: 235 315 204 nebo osobně v kanceláři zástupce ředitele.

OSTATNÍ

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

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

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

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

• Malířské, lakýrnické a zednické práce zajistí rychle včetně
hrubého úklidu fa BARTÁK. Tel.: 721 674 349, 728 423 238

• Praní a mandlování ložního prádla Řepy – Krolmusova 39. 
 Tel.: 733 202 390

• Stavební firma Koukal nabízí kompl. rekonstrukce bytů, domů
a byt. jader, obklady, dlažby, sádrokartony, vodo a elektroinst., 
plovoucí podlahy i drobné úpravy. Tel.: 603 900 152

• Koupili jste v r. 2009 byt nebo pozemek? Zpracovávám daňové
přiznání z nemovitosti k 1. 2. 2010. Ceny od 350 Kč.
 Tel.: 606 260 682, www.ucetni-praha.cz

• INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU ANGLIČTINY v Řepích včetně přípravy na 
maturitu nabízí vysokoškolský učitel s šestiletou praxi ve Velké 
Británii. Tel.: 732 901 751, e-mail: zef.co@seznam.cz

• Děkuji firmě Vršek za rychle odvedenou práci. M. Gruberová.

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

BYTY

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

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

AKCE v lednu:
cvičení na stolech 

za 600 Kč/10 hodin

IDE S.R.O.  – INTERNA
– DIABETOLOGIE
– ENDOKRINOLOGIE

POLIKLINIKA ŽUFANOVA 1113/3, 2. PATRO

NOVÉ PACIENTY PŘIJÍMÁME OD 11. LEDNA 2010
TEL.: 235 311 875

Studio, které Vás navždy zbaví celulitidy . . .

Součkova 4, 163 00 Praha – Řepy  
tel.: 235 325 225  info@esteticke-studio.cz  www.esteticke-studio.cz

• odstranění celulitidy

• trvalá depilace, i světlých chloupků

• redukce vrásek

• čištění pleti

• pohlaďte svou pleť a zahřejte se v parní bylince
esteticke-studio.cz

Více krásy bez bolesti...Více krásy bez bolesti...
Po – Pá 12:00 – 20:00hodin , So 10:00 – 16:00hodin

Objednávky možné naplánovat na individuální čas

Připravte se na léto již nyní 
Využijte právě probíhajících akcí
Více se dozvíte na stránkách www.esteticke-studio.cz

-30%

S tímto kupónem do 15.2.2010 sleva.
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www.agnus.cz

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

ZDARMA. 
Na přání dodáme ispotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme vpaneláko-

vých bytech ivrodinných domech.

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

(Metro B - stanice Stodůlky) 
235 522 946

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

KUCHYNĚ 

NAMÍRU

10 let
ZÁRUKA 

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

www.janperi.cz, info@janperi.cz

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

Prodej:
• přikrývek a polštářů – z dutých vláken, 

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

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

Malování – nátěry
levně, rychle, kvalitně, čistě.

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

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

www.stolina.o-nas.net

Michal Výborný 
kamenické práce

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

e-mail:vyborny@opravahrobu.cz

Stavební činnost 
s citem pro detail

Stavba – rekonstrukce – úpravy

Praha 5, Za Mototechnou 1114/4
Tel.: 602 318 551 Josef Zlámal

Nevanova 1050/11 
163 00 Praha 6

Telefon:  733 131 828
235 301 968

Provozní doba:
Po–Pá 8.00–11.00 a 15.00–18.00 h. (po domluvě neomezeně)

E-mail: frantisek.breza@atlas.cz
www.frantisekbreza.cz

FRANTIŠEK BREZA
maloobchod a velkoobchod se svítidly a světelnými zdroji

KADEŘNICTVÍ – David ZárubaKADEŘNICTVÍ – David Záruba
Skuteckého 1379, Praha 6-Řepy

(pod Japonskou školou)

Otevírací doba: Po–Pá 8.00–19.30
 So 8.00–12.00
Tel.: 604 737 329 a 235 315 238
Web: www.kadernictvi-dz.webnode.cz

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677
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žaluzie - podlahy

žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - pokládka plovoucích podlah

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

OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

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

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

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2010

v ceně 150 Kč

+

INZERCE 19



Teplá kuchyně po celý den.
Točené pivo  – Plzeňský prazdroj

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

Kde nás najdete:  Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6-Řepy 
cca 100 metrů od zastávky Slánská, naproti restauraci McDonald’s

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

ROZVOZ TEPLÝCH JÍDEL
pro fi rmy i jednotlivce 

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

VÍKENDOVÉ OBĚDY A VEČEŘE
pro seniory a rodiny s dětmi

PRODEJ JÍDEL PŘES ULICI
do vlastních nádob se slevou

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

www.ucertika.czwww.ucertika.cz
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