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Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
 15. 1.  Zimní pohádka: Mnoho zvířátek, krásná 

výprava, krásné loutky. Divadlo Skazka. 
 22. 1.  Tři čuníci: Klasická činoherní pohádka na 

motivy známého příběhu o třech malých 
prasátkách. 

 29. 1.  Výlet do země kouzel: Pohádka o zemi, kde 
všechno bylo kouzelné, kde voda tekla do 
kopce, o nafoukaném sněhulákovi, o há-
davém špačkovi a zlomyslném veverčákovi. 
Kouzlit bude známý kouzelník Grino.

Pořady pro dospělé 
 12. 1.  Eduard Ingriš: Muž, který měl být zapo-

menut. Pořad Alfreda Strejčka a Štěpána 
Raka. Světoznámý skladatel, dobrodruh 
a mořeplavec, autor slavné Niagary a  hudby 
k mnoha hollywoodským filmům, nomino-
vaný na Oscara byl znovu objeven. Jeho 
neuvěřitelné životní příběhy jsou kostrou 
pořadu, v němž zazní některé jeho skladby 
a písně. Spoluúčinkují: Jan Matěj Rak – ky-
tara, zpěv a František Vlček – zpěv, foukací 
harmonika. V 18.44 hodin. Vstupné 90 Kč.

 14. 1.  Taneční kavárna: Pro všechny mladé duchem 
se Sparťankou. V 16 hodin.

 26. 1.  Naďa Urbánková a její hudební lásky: 
Setkání se stále okouzlující zpěvačkou 

a herečkou. V 18.44 hodin. Vstupné 80 Kč, 
senioři 40 Kč. Uvede František Cinger.

Výstava
5. až 28.  ledna – Josef Ryzec: Různá setkávání 

různého druhu. Obrazy a kresby. Otevřeno 
všední dny od 10 do 20 hodin, v sobotu 
v době programu.

AKCE V SOKOLOVNĚ 
(Řepy, Na Chobotě 125 – cca 300 m od konečné 
tramvaje směr klášter)

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

Vstupenky v Lidové cestovní agentuře, 
Žalanského ulice – p. Baumová.

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.  Zpívejte s námi aneb Vánoce ještě nekončí. 

Tradiční zpívání rodičů a dětí z libocké far-
nosti. Jídelna 2. patro a pokoje, ve 14 hodin.

 9. 1.  Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční. Pěvecké 
sbory Kamarádi, Camerata. Sbormistryně: 
Veronika Žofáková. Komorní orchestr ZUŠ 
Hronov Koncert k ukončení vánočního obdo-
bí. Kostel sv. Rodiny, v 15 hodin.

 20. 1.  Zpívejte s Two Voices. Jídelna 2. patro 
a pokoje v 15 hodin. Two Voices pro klienty 
Domova.

Není-li uvedeno jinak, je vstupné na všechny akce 
dobrovolné. Kostel sv. Rodiny je lehce vytápěný, k dis-
pozici je WC. Informace o akcích a program: 
zora.vondrackova@domovrepy.cz , tel.: 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
Dopolední představení pro děti
 26. 1.  Včelí medvídci: Večerníčková pohádka diva-

délka Věž z Brna. V 8.15, 9.30 a 10.45 hodin.

Sobotní představení pro děti (v 16 hodin)
 8. 1.  O Smolíčkovi: Jedna ze známých a oblí-

bených pohádek pro nejmenší, s maňásky. 
Divadlo Úsměv. 

Vážení čtenáři,
začíná rok, který je pro náš časopis obzvlášť zajímavý. Držíte v rukou již sedmnáctý ročník zpravodaje naší městské části! 
Začátek nového roku je časem hodnocení minulého. Je dobré bilancovat, ale zároveň se snažit o nový, objektivní pohled na situace, které nám ten-
to rok přinese. Protože je leden měsícem předsevzetí, také členové redakční rady Řepské sedmnáctky nelenili a při svém prvním setkání si nějaká 
dali: Nové nápady, nové pravidelné rubriky i jedno překvapení. Tak se tedy máte v průběhu roku 2011 nač těšit. Rád bych popřál nové redakční radě 
mnoho štěstí v její práci, paní šéfredaktorce velkou trpělivost s našimi nápady a vám všem hodně spokojenosti a zdraví po celý rok 2011.
 Pavel Maxa, předseda redakční rady

Foto: Archiv divadélka Věž
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Vážení čtenáři, 

dovolte mi, abych vám všem na prahu nové-
ho roku popřála hodně zdraví a spokojenos-
ti!  Chtěla bych u této příležitosti zmínit, že 
jsme na radnici skutečně pro vás! Jsme při-
praveni - vedení radnice i ostatní zastupite-
lé a také pracovníci úřadu - společně napřít 
síly ku prospěchu celé naší městské části.
Jistě vás zajímá, jaké úkoly jsou před námi. 
V roce 2011 se chystáme zrenovovat fotba-
lové hřiště u sokolovny – naši fotbalisté si 
travnatý povrch jistě zaslouží. Od záměru 
vybudovat v Řepích multifunkční sportovní 
centrum při ulici Na Chobotě jsme ale ne-
upustili, jednání s případnými spoluinves-
tory stále probíhají. V myšlence vybudovat 
toto centrum nás podporují zástupci Tělo-
výchovné jednoty Sokol Řepy. Během letoš-
ního roku plánujeme provést revizi topného 
systému ve všech třech základních školách, 
což bude velká investice, a také chceme za-
teplit polikliniku. Budeme i nadále pokra-
čovat v revitalizaci zeleně, vedle klášterní-
ho komplexu na Bílé Hoře vybudujeme nový 
parčík. 
Řada z vás se na mne obrátila s dotazem, 
zda tuto zimu zřídíme v Řepích kluziště. 
Rozhodli jsme se vyjít vašemu přání vstříc. 
V případě déletrvajích mrazů si budete moci 
zabruslit na novém víceúčelovém hřišti ve 
Vondroušově ulici.

Bc. Jitka Synková,
redakce@repy.mepnet.cz

Slovo starostky

Nová redakční rada
Začátkem prosince minulého roku se poprvé 
sešla nová redakční rada Řepské sedmnáctky. 
Její složení se od minulého volebního období 
téměř nezměnilo: Předsedou zůstává i nadále 
Pavel Maxa (ODS), členy jsou Jan Bösser (ODS), 
Mgr. Bořek Černovský (HNUTÍ LEPŠÍ ŘEPY), Jaro-
slav Hájek (TOP 09), Martina Vítková (Sdružení 
za rozvoj Řep, SPOZ, Suverenita) a Bc. Jitka Syn-
ková (ODS). Nováčkem v redakční radě je Michal 
Kulkus (ČSSD).

-red-Na tomto novém hřišti ve Vondroušově ulici bude v případě dlouhodobých mrazů zřízeno kluziště.

Foto: -akraj-

Zastupitelstvo
•  Zastupitelstvo MČ Praha 17 je podle § 89 zák. 

č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném 
znění mimo jiné oprávněno: Volit starostu, 
zástupce starosty a další členy rady městské 
části a odvolávat je z funkce • schvalovat pro-
gram rozvoje Městské části Praha 17 v souladu 
s programem rozvoje hl. m. Prahy • schvalo-
vat rozpočet a závěrečný účet MČ Praha 17 • 
rozhodovat o vyhlášení místního referenda na 
území MČ Praha 17 • udělovat a odnímat čest-
né občanství a ceny MČ Praha 17. 

•  Zastupitelstvu MČ Praha 17 je vyhrazeno roz-
hodovat o těchto majetkoprávních úkonech, 
pokud jsou městské části zákonem nebo 
Statutem svěřeny: o uzavření smlouvy o při-
jetí a poskytnutí úvěru, půjčky nebo dotace, 
o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského zá-
vazku, o přistoupení k závazku a smlouvy 
o sdružení orgány MČ Praha 17 • o peněžitých 
a nepeněžitých vkladech orgánů městské části 
do obchodních společností a svazků • o bez-
úplatných převodech movitých věcí včetně 
peněz tuzemským právnickým a fyzickým oso-
bám na vědu, výchovu a vzdělávání, na cha-
ritativní, sociální, zdravotnické a ekologické 
účely a na podporu rozvoje kultury, tělesné 
výchovy a sportu v celkové částce vyšší než 
50 000 Kč ročně jednomu a témuž subjektu 
s výjimkou poskytování jednorázových soci-
álních výpomocí občanům a s výjimkou daro-

vání ztracených a opuštěných zvířat fyzickým 
a právnickým osobám.

•  Zastupitelstvu městské části nepřísluší vydá-
vat obecně závazné vyhlášky.

•  Zastupitelstvo vždy zřizuje výbor kontrolní 
a výbor finanční.

Rada městské části
Rada městské části podle § 94 zákona číslo 
131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění 
zejména: Zabezpečuje hospodaření MČ Pra-
ha 17 podle schváleného rozpočtu • na návrh 
tajemníka zřizuje a ruší odbory úřadu městské 
části • na návrh tajemníka jmenuje a odvolává 
vedoucí odborů úřadu městské části a stanovu-
je jejich plat dle zvláštních právních předpisů, 
jmenování nebo odvolání vedoucích odborů bez 
návrhu tajemníka je neplatné • stanoví celko-
vý počet úředníků a zaměstnanců MČ Praha 17 
zařazených do ÚMČ a do zařízení MČ Praha 17 
bez právní subjektivity • prohlašuje náhradníka 
za člena zastupitelstva na uprázdněný mandát 
• projednává a řeší návrhy, připomínky a pod-
něty předložené jí členy zastupitelstva městské 
části a komisemi rady městské části • prová-
dí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném 
zastupitelstvem • zřizuje a ruší podle potřeby 
jako své iniciativní a poradní orgány komise MČ 
Praha 17, které jsou ze své činnosti odpovědny 
radě městské části. Jmenuje a odvolává z funkce 
jejich předsedy a členy.  -red-

Jaké mají kompetence
V minulém vydání Řepské sedmnáctky jsme vás seznámili se jmény nových řep-
ských zastupitelů a radních. Jistě vás zajímá, jaké mají námi zvolení zástupci 
kompetence. 
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 23. ÚNORA OD 16 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova čp. 1139, Praha-Řepy

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

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s ustanovením: Komise pro dopravu a bezpečnost, Komise pro životní 

prostředí, Komise pro územní rozvoj, Komise pro Břevnovskou radiálu 
a koncepci návazné dopravy, Komise kultury a vzdělávání, Komise pro 
sportovní centrum Na Chobotě, Majetkové komise, Sociální a zdra-
votní komise, Komise na podporu prodeje vojenských bytů, Redakční 
rady Řepské sedmnáctky;

•  s uplatněním požadavku na „Rozšíření ka merového souboru“ v rámci 
Krajského pro gramu prevence kriminality pro rok 2011.

Stanovuje: 
•  Obřadní síň v 1. patře Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 

291/12, Praha-Řepy jako úředně určenou místnost pro uzavírání man-
želství na území Městské části Praha 17 s účinností od 7. 12. 2010.

•  Dny a dobu pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 17 
v roce 2011 v době od 10 do 13.20 hodin, v níže uvedených termí-
nech:

  Leden: pátek 7. a 21., únor: pátek 4. a 18., březen: pátek 4. a 18., du-
ben: pátek 1., 15. a 29., květen: pátek 6. a 20., červen: pátek 3. a 17., 
červenec: pátek 1., 15. a 29., srpen: pátek 12. a 26., září: pátek 9. 
a 23., říjen: pátek 7. a 21., listopad: pátek 11. a 25., prosinec: pátek 
2. a 16.

Foto: -akraj-

Obřadní síň v 1. patře řepské radnice je úředně určenou místností pro 
uzavírání manželství na území Městské části Praha 17. Koná se tu také 
slavnostní vítání občánků.

Zápis žáků do 1. tříd ZŠ
Ředitelé základních škol Městské části Praha 17 podle § 46 odst. 1 
a v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona č. 561/2004 Sb., oznamu-
jí, že zápis žáků do prvních tříd všech základních škol pro školní rok 
2011/2012 proběhne ve středu 2. února a ve čtvrtek 3. února 2011 
vždy od 14 do 17 hodin. -red-

Z loňského zápisu do 1. tříd ZŠ Jana Wericha

Foto: -akraj-

Byla seznámena:
•  se souhrnnými podklady základních škol a mateřských škol Městské 

části Praha 17 a správního obvodu Praha 17 za školní rok 2009/2010 
pro Magistrát hl. m. Prahy.

Bere na vědomí:
•  termín zápisu do prvních tříd všech tří základních škol v Městské části 

Praha 17 ve dnech 2. a 3. února 2011 od 14 do 17 hod.
Bc. Eva Vernerová, kancelář starostky

Omezení provozu úřadu!
Městská část Praha 17 upozorňuje občany, že od 31. led-
na 2010 bude jeden týden omezen provoz Úřadu městské 
části Praha 17 ve Španielově ulici čp. 1280, a to z důvodu 
rekonstrukce.
Podrobné informace najdete na úřední desce a také v obecních vý-
věskách.
Děkujeme za pochopení! -red-

Kdy budou kontejnery 
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou v lokalitách, kde 
jsme zvyklí, přistavovány až zase od března tohoto roku.

Odpad větších rozměrů je proto nutné odvézt do sběrného dvora v Pra-
ze 5-Košířích, v ulici Klikatá 1238/90c. Provoz v zimním čase: Po až Pá od 
8.30 do 17 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 hodin.  -red-

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným 
komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném 
svozu až do 28. února. 
Vánoční stromky odkládejte vedle nádob na směsný ko-
munální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro 
ostatní odpad.  -red-
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Miroslav Bartoš (49)
•  Vzdělání: Střední průmyslová škola
•  Zaměstnání: osoba samostatně výdělečně 

činná
•  Rodinný stav: ženatý – 28. rokem, 

má jednu dceru (24).
•  Hobby: literatura, sport aktivně i pasivně 

(alespoň jednou týdně si chodí zahrát 
nohejbal), zlatý kokršpaněl Monty.

•  Zastupitelem druhé volební období
•  V Řepích bydlí od roku 1983, pochází 

z Hloubětína.
•  Kontakt: 723 669 110, 

e-mail: skarab@centrum.cz

Jak se máte a co právě děláte?
Mám se dobře. Právě jsem dal do lednice od-
ležet těsto na podvodnice. Plánuju 42 druhů 
vánočního pečiva, samozřejmě ne všechny dru-
hy jsou pečené. Mým nejoblíbenějším receptem 
je mrkvové. Pečeme takhle každý rok, už jako 
malý jsem s pečením vánočního pečiva pomáhal 
mámě. (Rozhovor se uskutečnil v prosinci.)

Jste zastupitelem druhé volební období. Co je 
nyní vaším cílem?
Minulé funkční období jsem se snažil podle své-
ho vědomí a svědomí obhajovat zájmy občanů, 
naslouchat jim. Chtěl bych v tom pokračovat. 
Jako opozice jsme celé čtyři roky bojovali za 
to, aby všichni občané žijící v obecních bytech 
měli možnost rozhodnout se, zda chtějí žít dále 
v obecním bytě, anebo zda si ho chtějí koupit.
V minulém volebním období byl poměr hlasující 
koalice a opozice 16 : 7. Teď je poměr hlasů 
trochu jiný. Myslím, že do zastupitelstva přišli 
lidé, kteří mají rozum, s nimiž se lze domluvit 
bez ohledu na jejich politickou příslušnost. 
Jsem přesvědčen, že když jako opozice přijdeme 
s rozumným návrhem, neměl by být v podstatě 
problém jej prosadit. Když se podíváte na voleb-
ní programy jednotlivých stran, tak vidíte, že 
jsou podobné, že by nemělo docházet k příliš-
ným střetům. Všichni chtějí stejné: Aby se lidem 
v Řepích lépe žilo. Znamená to pokračovat 
v privatizaci bytů, věnovat se realizaci projektů, 

které by sloužily občanům naší městské části 
pro sportovní a kulturní vyžití a já osobně kladu 
důraz na koupaliště a vybudování důstojného 
fotbalového hřiště. 

Jste pro vybudování bazénu v Řepích?
Myslím, že v první řadě bychom si všichni měli 
ujasnit, co si pod tímto pojmem představujeme. 
Aquapark? Krytý bazén? Osobně bych přivítal 
úplně obyčejné koupaliště, kam by lidé od 
května do září mohli zajít s dětmi, kolem pár 
sportovišť… Jsem přesvědčen, že by mohlo být 
v místě, kde se chystá výstavba sportovního 
areálu, to znamená při ulici Na Chobotě. Nevi-
dím důvod, proč by koupaliště o velikosti třeba 
15 x 20 metrů nemohlo být součástí tohoto 
areálu. Nejsme v Americe, kde člověk vyjde 
z kanceláře v saku a klidně si sedne v parku pod 
strom a piknikuje. To český člověk neudělá. 
Chce si vzít deku a jít k vodě.

Nově zastáváte funkci předsedy kontrolního 
výboru. Jaké máte v tomto směru plány? 
Budu ještě bedlivěji sledovat předklady pro 
zastupitelstvo než dosud. Chtěl bych dosáhnout 
toho, aby kontrolní výbor fungoval opravdu 
jako kontrolní orgán. 

Jaké pozitivní změny podle vás nastaly v Ře-
pích za poslední čtyři roky? 
Řepy se zlepšily z estetického hlediska. To 
určitě. Změny na Makovského jsou také z este-
tického hlediska dobré, ale jsem přesvědčen, 
že za pát let bude polovina těch obchodních 
prostorů prázdná. Vadí mi, že se orientujeme na 
„veledíla“, ne na maličkosti.

Poznávají vás občané na ulici, oslovují vás?
Překvapivě ano. V převážné většině jsem se 
setkal s pozitivními ohlasy na svou činnost 
v zastupitelstvu, a to bez ohledu na to, za jakou 
stranu jsem kandidoval.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Několik otázek pro zastupitele… 
…Miroslava Bartoše (KSČM)

Zeptejte se, na co chcete!
Vážení čtenáři, opět začínáme představovat zastupitele naší městské části. První na řadě, podle 
abecedy, byl Miroslav Bartoš. V únoru uveřejníme rozhovor s Jaroslavem Bírem (ODS), v březnu 
s místostarostou Mgr. Bořkem Černovským (HLŘ). 
Pokud vás zajímá dění v naší městské části, chcete vědět, proč se zastupitelé angažují v komu-
nální politice, jaké mají představy o dalším vývoji Řep, posílejte nebo volejte nám své dotazy. 
Položíme je zastupitelům za vás. 
E-mail: redakce@repy.mepnet.cz, tel.: 234 683 544. -red-

Potřebuji nový OP
Dotaz: Potřebuji nový občanský průkaz. Musím 
mít aktuální fotografii, i když mám foto správ-
ných rozměrů staršího data? Vystaví mi průkaz 
na počkání?

„Foto na občanský průkaz by nemělo být starší 
jednoho roku. Jestliže tedy původní OP nebyl 
vydán před více než rokem, lze foto použít,“  
vysvětluje p. Hana Tirpáková, vedoucí oddělení 
osobních dokladů a evidence obyvatel z Občan-
sko správního odboru MČ Praha 17 a upřesňuje: 
„občanský průkaz bez strojově čitelných údajů 
z důvodu ztráty, odcizení nebo poškození vy-

stavíme do druhého úředního dne, případně 
po dohodě jinak, avšak na počkání ne.“ Při vy-
stavení náhrady za zcizený nebo ztracený OP 
musíte předložit rodný nebo křestní list, doklad 
o rodném čísle (pokud není rodné číslo uvedeno 
v jiném dokladu). Zaplatíte správní poplatek ve 
výši 100 Kč.
Potřebujete-li do občanského průkazu doplnit 
titul, musíte předložit originál diplomu. Chcete-
-li zapsat do průkazu dítě,  potřebujete originál 
jeho rodného listu. Při změně  rodinného stavu 
(svatba, rozvod, úmrtí) je nutno předložit platný 
OP a originál oddacího listu či rozsudek s naby-
tím právní moci o rozvodu nebo úmrtní list. 
„V každém případě musí žadatel vyplnit žádost 

o vydání občanského průkazu,“ říká Hana Tirpá-
ková a dodává: „žádost o první občanský průkaz 
za dítě do 15 let podává zákonný zástupce, a to 
nejdříve šedesát dní před dovršením patnácti let 
věku dítěte – potřebuje rodný list dítěte a  platný 
cestovní doklad, nebo osvědčení o státním ob-
čanství.“
Občanský průkaz vám vystaví na odboru občan-
sko správním v budově ÚMČ Praha 17 v Žalanské-
ho ulici v úředních hodinách v pondělí: 7.30 až 
12.00 hod., 13.00 až 17.30 hodin a ve středu: 
7.30 až 12.00 hod., 13.00 až 18.30 hodin.
Podrobné informace: telefon 234 683 502, 
234 683 503 nebo www.repy.cz (Potřebuji vyří-
dit). -red-

Foto: -akraj-
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Přemístění pracoviště 
státní sociální podpory 

Úřad práce hl. m. Prahy oznamuje, že je nucen z provozních důvo-
dů přemístit Pracoviště státní sociální podpory v Praze 17 

do prostor Pracoviště státní sociální podpory v Praze 6, 
ulice Jugoslávských partyzánů 1089/15, Praha 6-Dejvice 

(zastávka „Zelená“ - tramvaj č. 8, autobus č. 131). 
Pracoviště budou sloučena a budou se nazývat Pracoviště státní 

sociální podpory v Praze 6.

Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8 do 18 hodin

Nové kontakty:
Telefon: Stávající telefonní čísla 950 178 946–951 

zůstávají v platnosti, navíc je možno používat 
tel. č. 950 178 600–616. 

Fax: 950 178 620, e-mail: posta.abf@aa.mpsv.cz

Poslední úřední den pro klienty pracoviště státní sociální podpory 
v Praze 17 v budově Žufanova 1113/3 bude v pondělí 6. 12. 2010 od 

7.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.45 hodin.
Na nové adrese v ulici Jugoslávských partyzánů 1089/15 

bude zahájen plný provoz v pondělí 13. 12. 2010. 

Omlouváme se klientům státní sociální podpory za vyvolané kompli-
kace, ale věříme, že nové prostředí a kvalita služeb jim to vynahradí. 

Děkujeme za pochopení.
Ing. Jindřich Kuda, Úřad práce hl. m. Prahy

Nic, jen to zdraví!
Hezký podvečer připravily 25. listopadu pracov-
nice řepské matriky pro naše seniory, kteří v ne-
dávné době oslavili významné životní jubileum. 
Setkání se konalo v koncertním sále ZUŠ Blatiny. 
Žáci školy – klavíristky Marie Dzhanezashvili, 
Olesya Goldina a houslista Gerardo Paitán – 
předvedli sklady S. Rachmaninova a A. Dvořáka 
téměř  na profesionální úrovni, vynikající byl 
opět dívčí pěvecký komorní sbor pod vedením 
MgA. Evy Kováříkové.
Starostka Bc. Jitka Synková všem jubilantům 
osobně poblahopřála (prý to kupodivu není běž-

né při podobných oslavách v jiných městech či 
pražských městských částech). „Nepotřebuje-
me nic, jen to zdraví!“ podotkla paní Loudová. 
Jeden z jubilantů byl náročnější, požadoval po 
starostce živou vodu! ☺
Během oslavy došlo k nečekanému setkání. 
K 80. narozeninám operního režiséra Milosla-
va Nekvasila, který působil v Národním divadle 
moravskoslezském v Ostravě, pogratulovala jeho 
bývalá žačka Věra Pavlíková, nyní ředitelka ZUŠ 
Blatiny, a také operní zpěvačka ze zmíněného 
divadla MgA. Kováříková, v současnosti profe-
sorka zpěvu v řepské lidušce. 
Oslavy se dále zúčastnili: Anna Kroupová, Di-
mitrij Stec, Mária Retychová, Jiří Trnka, Hana 

Frydrýnová, Anděla Lou-
dová, Františka Chaloup-
ková, Oldřich Vojáček, 
Miloslav Knietl, Emil 
Uhrin, Marie Krejčová, 
Karel Novák, Jiří Lipan, 
Jiřina Hofmanová, Vlas-
ta Šlejtrová, Milan Špála, 
Bohumila Filsaková, Ma-
rie Dejmková, Ladislav 
Tichý, Jiřina Mošnová 
a Irena Zvoníčková.
Všem jmenovaným blaho-
přejeme k jejich význam-
nému životnímu výročí 
a do dalších let přejeme 
hodně zdraví!

-akraj-

Veřejná správa 
má jít za občanem
Pracoviště státní sociální podpory se 
v prosinci z polikliniky v Žufanově ulici pře-
stěhovalo do Prahy 6, ulice Jugoslávských 
partyzánů (viz informace na této straně). 
Občané za cestu tam a zpět zaplatí 56 Kč. 
Co na to řepský zastupitel a radní Bc. Vác-
lav Krása, který je zároveň předsedou 
Národní rady zdravotně postižených ČR?
„Nesouhlasím s tím, aby pracoviště státní 
sociální podpory bylo v Řepích zrušeno 
a přestěhováno na Prahu 6. Občanům se 
tak ztíží možnost uplatnit svoje zákonné 
nároky na pomoc státu a stráví zbytečně 
mnoho času návštěvami úředníků. 
Pořád jsme od politiků  slyšeli o tom, že 
veřejná správa má jít za občanem, ale opak 
je pravdou. Účelově se zneužívá údajná 
špatná hospodářská situace k tomu, aby 
občanům byl ztížen přístup k pomoci, po-
kud ji nutně potřebují. Pokusím se udělat 
maximum pro to, aby pracoviště státní 
sociální podpory bylo navráceno zpět do 
Řep. Dopravní dostupnost na Prahu 6 je 
z Řep poměrně složitá. Řepy samy mají 
větší počet obyvatel než mnoho okresních 
měst, která tato pracoviště státní podpory 
samozřejmě mají.“ -red-

Foto: -akraj-

Informace o stěhování 
odboru sociálních věcí

Odbor sociálních věcí informuje obyvatele o změně pracoviště: 
v průběhu března, případně dubna roku 2010 se odbor sociálních 
věcí – oddělení hmotné nouze, mimořádných výhod a dávek pro 
zdravotně postižené, oddělení sociálně právní ochrany dětí a ve-
řejný opatrovník přestěhuje do nově zrekonstruovaných prostor 
v přízemí čp. 1141 a 1142 v ulici Makovského (žlutá barva).
Oddělení příspěvku na péči zůstává i nadále na stávající adrese 
v ulici Bendova čp. 1121/5.
Přesný termín otevření nového pracoviště bude zveřejněn na in-
formačních tabulích a na webových stránkách ÚMČ Praha 17.

Mgr. Alena Presslová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Foto: -akraj-
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S příspěvkem pana Jaroslava Jonáše v prosincovém čísle Řepské sedmnáct-
ky, který se týká nevhodného umístění laviček před okny bytů v Šimonově 
ulici, souhlasím. Domnívám se však, že uvedená věc se týká i ostatních ob-
lastí a že je třeba ji řešit komplexně v rámci celé městské části. 
Ve věci problematického umístění laviček v prostoru parku mezi domy 
čp. 1118–20 a rohem bloků domů čp.1146–48 v Bazovského ulici byl předán 
písemný podnět dotčených občanů dne 16. 7. 2010 Úřadu městské části 

Lavičky pod okny Praha 17 k jejich přemístění a úpravě tohoto parku v klidovou zónu, jak je 
uvedeno v Územní studii Řepy. Je naprosto v rozporu s principem klidové 
zóny, aby před okny bytů bylo umístěno 14 laviček s betonovou plochou, 
která je využívána zejména pro skateboarding až do pozdních večerních 
hodin. Myslím, že obecně je vhodnější umístit lavičky podél cest, které ve-
dou kolem bokových stěn domů nebo plotů hřišť a obdobných ploch, kde 
mohou více sloužit svému účelu, tj. odpočinku občanů a nikoliv pro „pik-
niky“ problémových individuí. Stávající úprava parku s betonovou plochou 
a rozmístění laviček, nejenže omezuje práva na užívání bytů a ohrožuje 
zdraví lidí hlukem a stresujícími situacemi (viz zejména konflikty uvedené 
v příspěvku pana Jonáše), ale svým způsobem je rušeno i soukromí lidí 
sedících na lavičkách, neboť obsahy jejich hovorů jsou nechtěně monito-
rovány v okolních bytech. 
Věřím, že Úřad městské části Praha 17 zohlední zmíněný podnět občanů 
v rámci řešení problematiky optimálního umístění laviček a odstranění be-
tonové plochy tak, aby k nápravě došlo ještě před jarní a letní sezónou.

Josef Tupý

V červenci minulého roku vyzval místostarosta Mgr. Bořek Černovský 
v Řepské sedmnáctce občany, aby se vyjádřili k rozmístění laviček v naší 
městské části. Oblast životního prostředí sice již po říjnových volbách 
nepatří do kompetence Mgr. Černovského, přesto jsme se na něj jako na 
inicátora myšlenky obrátili s dotazem, v jaké fázi se nachází realizace zá-
měru. „Dokončím sběr podkladů a zpracuji návrh na řešení problematiky 
pro radu městské části, který jí předložím během ledna 2010. Realizace 
pak již bude na odboru životního prostředí a dopravy a na místostarostovi 
Martinu Markovi, který se problematikou životního prostředí zabývá,“ vy-
jádřil se Mgr. Černovský.
 -red-

Provoz v Čistovické 
Reaguji na změnu dopravy v Čistovické ulici, 
která vznikla vytvořením dvou jednosměr-
ných úseků. Bydlím v ulici Ke Kulturnímu 
domu. 
Nápad i realizace jsou výborné, ale zřejmě 
nedopatřením nebyla posouzena následná 
situace objízdné trasy. Celkem logicky se 
tok automobilů musí někam přesměrovat. 
Vzhledem k tomu, že se řidiči vyhýbají pro-
vozu na Karlovarské ulici, nebudou se tam 
vracet. Takže většina z nich zatočí doprava 
do ulice Ke Kulturnímu domu a následně do-
leva do ulice Podkrkonošských tkalců a pak 
zpátky na svoji trasu.
Když pominu takové detaily, jako je maxi-
mální povolená rychlost pro celou oblast 
30 km/hod. a respektování přednosti zpra-
va – což ani jedno není dodržováno, tak si 
hlavně v ranních hodinách připadáme jako 
na zmíněné Karlovarské. Postup řidičů je 
následující: Po odbočení z Čistovické akce-
lerace, potom prudké brzdění a odbočení 
doleva a opět akcelerace. 
Domnívám se proto, že je nutno vytvořit 
komplexní systém jednosměrných ulic v této 
oblasti, aby průjezdná doprava neobtěžova-
la stále více obyvatel. Ve většině ulic stejně 
parkují po jedné straně vozidla, takže obou-
směrný průjezd je občas komplikovaný. Mož-
ný dílčí návrh je zjednosměrnění úseku ulice 
Ke Kulturnímu domu směrem od Hořovského 
k ulici Čistovické. František Janota

Kdo rozdává pokuty
Kdo by se postavil na křižovatku Slánská–Čis-
tovická poránu, pravděpodobně by zaznamenal 
nemálo řidičů, kteří zde porušují dopravní před-
pisy odbočujíc ze Slánské (od Hornbachu) do 
Čistovické. SPZ automobilů svědčí o tom, že jde 
velkou měrou o mimopražské řidiče.
Strážníci před 8. ranní vykonávají pravidelně 
službu na přechodech u řepských základních 
škol. Na dotaz, zda tedy v této době mají nedis-
ciplinovaní řidiči na uvedené křižovatce „pré“, 
ředitel OŘ Městské policie Praha 13 Ing. Hynek 
Svoboda odpověděl: „Problematika křižovat-
ky Slánská–Čistovická byla projednána v rámci 
porady vedení Městské části Praha 17. Na kon-
trolu dodržování do-
pravního režimu by se 
měla zaměřit Policie 
ČR, která má v daném 
případě vyšší kompe-
tence. Ve zkratce jde 
o to, že dle závazných 
stanovisek minister-
stva vnitra, respektive 
Ministerstva dopravy 
ČR nemohou strážníci 
řešit tento přestupek 
uložením blokové po-
kuty přímo na místě 
v blokovém řízení – 
tedy přestupek, kte-
rého by se v tomto 
konkrétním případě 
dopustil řidič vozidla, 
pokud by za daného 

dopravního značení odbočil vlevo z ulice Slánská 
do ulice Čistovická.“
Petr Herink, vedoucí Místního oddělení Policie 
ČR zareagoval na stejný dotaz  následovně: „Uli-
ce Slánská je již dlouhodobě ve zvýšeném režimu 
dohledu na bezpečnost silničního provozu. Do 
tohoto režimu tedy spadá i křižovatka Slánská–
Čistovická. Samotné působení na místě je pří-
slušníky Policie ČR vykonáváno v rámci běžného 
výkonu služby a také při  konaných bezpečnost-
ních akcích. Časově je však omezeno nutností pl-
nit i jiné, mnohdy závažnější úkoly, které spadají 
do kompetence Policie ČR. Uvedený problém byl 
opakovaně v řešení také na poradě vedení Měst-
ské části Praha 17.“

-red-

Křižovatka Slánská–Čistovická.

Foto: -akraj-
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Musím si postěžovat
Ačkoliv nepatřím mezi tzv. potížisty, kteří si pořád stěžují a ke všemu mají 
připomínky, tak teď si musím postěžovat na přechod, respektive nepře-
chod přes ulici Drahoňovského v místě, kde se schází z můstku přes želez-
niční trať. 
Toto místo je velmi nepřehledné. Řidiči zde jezdí vyšší rychlostí, než je 
povoleno, k čemuž nějakým způsobem Drahoňovského ulice svádí. A díky 
husté zeleni nemohou řidiči případného chodce, který jde z můstku,vidět. 
Dospělý chodec se samozřejmě zastaví a rozhlédne. Ale děti vždycky tak 
ukázněné nejsou. Vím, že od toho jsou rodiče, kteří je musí hlídat. Děti 
jsou nevyzpytatelné. Desetkrát poslechnou a pojedenácté běží či jedou 
dál. Třikrát jsem již byla svědkem, že dítě na kole nezastavilo a jelo dál. 
Naštěstí to pokaždé bylo bez nehody. Prosím, udělejte s tím místem něco. 
Myslím, že by pomohlo odstranit křoviska a zvýraznit přechod či položit 
retardéry.

Olga Starostová

Provoz v ulici Skuteckého
V listopadovém čísle Řepské sedmnáctky pro rok 2010 jsem si na straně 11 
přečetla odpověď na dotaz čtenářky ohledně odhlučnění ulice Skutecké-
ho. Domnívám, že ulice Skuteckého je podobný případ jako ulice Čistovic-
ká, kterou si auta zkracovala cestu, místo aby jela Karlovarskou. 
O problémech občanů bydlících v této a přilehlých ulicích jsme měli mož-
nost číst v několika předcházejících číslech zpravodaje. Pro tyto ulice se 
řešení našlo. Proč by tedy měl být problém alespoň částečně vyřešit situaci 
v ulici Skuteckého, kterou projíždějí auta, místo aby jela Slánskou? Ve Sku-
teckého je dle mého názoru problém nejen s hlukem i smogem, ale také 
s dodržováním dopravních předpisů v oblasti předepsané rychlosti a dá-
vání přednosti chodcům na přechodech. Ve dnech školního vyučování zde 
přecházejí děti do ZŠ Laudova a Japonské školy. Není zde snížena rychlost 
např. na 30 km/h, není tu jediný retardér, který by nutil projíždějící auta 
zpomalit, není tady přítomen městský strážník, nebyl instalován radar ani 
zákaz vjezdu nákladních aut. 
Přechod pro chodce u křižovatky se Slánskou mi připadá zejména v létě, 
kdy jsou zde vysazené keře plné listí, vyloženě nepřehledný – pro chodce 
i auta. 
Myslím, že v oblasti bezpečnosti provozu by se Městská část Praha 17 měla 
inspirovat řešením Prahy 6 v ulici Bělohorská - a to nejen v ulici Skutecké-
ho, ale i v jiných ulicích, které se nacházejí v blízkosti škol. Domnívám se, 
že pro řepské děti jsou důležitá nejen moderní sportoviště, ale i bezpeč-
nost při cestě do a ze školy.

Benešová Hana

Zvítězil Aeroflot
Letiště Praha ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 vloni vyhlásilo 
již 4. ročník soutěže Nejtišší dopravce, 30. listopadu byli známi vítě-
zové: V kategorii proudových letadel získala titul letecká společnost 
Aeroflot a v kategorii vrtulových letadel létala nejtišeji společnost 
Malév.
Do hodnocení bylo zařazeno dvanáct leteckých společností, které 
v roce 2010 létaly na pražské letiště nejčastěji. Bylo sledováno obdo-
bí od června do října, kdy je v Ruzyni letecký provoz nejintenzivnější. 
Pro vyhodnocení soutěže byl využit monitorovací systém leteckého 
hluku a letových tratí ANOMS8. Hodnotila se např. hladina hluku při 
příletu a vzletu či efektivní využití sedačkové kapacity letadel. 
Podrobné informace o soutěži: www.prg.aero v sekci Životní prostředí.

-red-

Proč chybí jméno autora
Milí čtenáři, na redakci se obrátila jedna z pozorných čtenářek Řepské 
sedmnáctky s otázkou, proč není u některých vašich dotazů uvedeno 
jméno autora a někde jsou třeba jen iniciály jména a příjmení.

Ano, je to tak, jistě jste si toho také všimli. Autor dotazu nebývá uveden 
v případě, že si to výslovně přeje, někdy se dohodneme na iniciálách jeho 
jména a příjmení. Občas je text dotazu podstatně krácen, anebo je stylis-
ticky velmi upraven, pak autor také nebývá uveden.
Často se na redakci obracíte telefonicky. Někdy se volající nepředstaví, je-
-li však jeho dotaz podstatný a odpověď by pravděpodobně zajímala širší 
okruh čtenářů – pak u článku jméno autora také chybí. Tolik na vysvětlenou.

Jaroslava Šímová

Vážení čtenáři, Řepská sedmnáctka je tu pro vás! Pište a volejte: 
redakce@repy.mepnet.cz, 234 683 544. Jsme zvědavi na vaše názory!

Nová soutěž?
Jsem řepskou občankou již téměř 27 let. Řepy mám velice ráda a jsem ráda, 
že zde probíhají velice vydařené revitalizace a opravy panelákových domů. 
Vzhledem k tomu, že se pohybuji v různých částech Prahy, musím zcela 
objektivně říci, že Řepy patří mezi nejhezčí sídliště.
Avšak najdou se zde domy, které to tu trošku kazí. Tak jako vaše soutěž 
motivovala obyvatele domů, aby si zkrášlovali své předzahrádky, mám ná-
vrh na „antisoutěž“ O nejošklivější vchod do domu. Možná, že pak budou 
vlastníci, nájemníci i ostatní obyvatelé motivováni a něco se svým okolím 
udělají.

Bc. Dana Vyskočilová

Díky upozornění paní Olgy Starostové bude zmíněný přechod pro chodce 
v ulici Drahoňovského označen výrazněji.

Foto: -akraj-

Když v prosinci nachumelilo, brodili jsme se v závějích také díky 
neohleduplným řidičům (přechod na Slánské). -red-

Foto: -akraj-
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Vánoční ladění 
ve sněhové metelici
V podvečer 1. prosince se v Řepích konalo tradiční Rozsvěcení vánočního 
stromu. Bohužel týž večer vypukla sněhová vánice. Kvůli kalamitě bylo di-
váků, kteří by ocenili vystoupení řepských dětí a zároveň se vánočně na-
ladili, poskrovnu. 
Účinkující byli nejen šikovní, ale i stateční! Pochvala a poděkování míří 
za dětmi i jejich učitelkami do MŠ Socháňova, ZŠ genpor. Frant. Peřiny, za 
komorním pěveckým sborem ZUŠ Blatiny a také za A. Gründlem z restaura-
ce Sokol, který účastníky podaroval horkým čajem. Sladkostí bylo dost pro 
všechny děti – zpěváky i diváky. 
Poděkování za finanční dar, díky němuž se mohla konat tato akce, patří 
Raiffeisen Stavební spořitelně, a. s.

-red-

Jan Saudek:
Praha je předměstí Řep
Večer 7. prosince byla Dobrá kavárna v Makovské-
ho ulici zaplněna do posledního místečka, mnozí 
návštěvníci dokonce stáli. Nechtěli si nechat ujít 
příležitost na vlastní oči vidět a pobesedovat se 
snad nejznámějším současným českým fotogra-
fem Janem Saudkem.
Úvodní Saudkova slova okamžitě uvolnila at-
mosféru: „Řepy znám! Vždyť Praha je předměstí 
Řep! Bydlel tu můj syn a také odtud pocházelo 
několik mých milenek, snad pět nebo šest…“
Typický fotografův humor bavil diváky celý večer. 
Závěrečné kladení otázek sice Jan Saudek rázně 
utnul: „Musím jít přebalovat!“, ale nakonec  se 
ještě notnou chvíli ochotně podepisoval a s di-
váky společně fotografoval.
Beseda se konala u příležitosti prodejní výstavy 
fotografií a obrazů Jana Saudka. Pořadem pro-
vázel fotograf Ing. Jiří Heller, hráč na didge-
ridoo. -akraj-

Jan Saudek se zúčastnil besedy se svou přítelky-
ní, novinářkou Pavlínou Hodkovou, matkou jeho 
nejmladšího potomka Matěje.

Foto: -akraj-Návštěvníky přivítala představená Domova Mgr. 
M. Frýdecká, starostka Bc. J. Synková pobla-
hopřála pracovníkům Domova k získání ceny 
Makropulos, kterou jim za laskavý lidský přístup 
k seniorům udělilo ministerstvo zdravotnictví.

Foto: -akraj-

Příležitostí k příjemnému pozastavení v předvá-
nočním shonu byl adventní koncert, který pro-
běhl pod záštitou Městské části Praha 17 v nedě-
li 12. prosince v kostele sv. Rodiny. Na programu 
byly, jak jinak, adventní písně a vánoční koledy, 
tentokrát v podání Christiny Kluge (soprán), Ja-
roslava Mrázka (tenor), Dominiky Hoškové (vio-
loncello) a Jiřího Hoška (varhany). Jiří Hošek 
může být na svou dceru Dominiku pyšný - zvláště 
skladba Air Johanna Sebastiana Bacha byla v je-
jím podání úchvatná.
Představená Domova sv. Karla Boromejského 
Mgr. Miroslava Frýdecká přítomným popřála 
klidné vánoční svátky a srdce otevřená dobrým 
skutkům, ocitovala též přání básníka a kreslíře 
Honzy Volfa, které zaslal Domovu: „...nový rok 
s nadějí přivítejme. Jaký bude, to záleží přede-
vším na nás. Láska je teplo, radost, světlo. A lhos-
tejnost – to je tma a mráz. Tak ať vás i v té zimě 
srdce nezebe. Víra, naděje a láska jsou ty pravé 
schody do nebe…“ (kráceno). -akraj-

Domov sv. Karla Boromejského můžete 
podpořit zasláním dárcovské sms ve tvaru: 
DMS DOMOVREPY na tel. číslo 87 777. Cena 
DMS je 30 Kč, příjemce obdrží 27 Kč.

Předvánoční pohlazení

Kdy se budou 
stěhovat strážníci
Už jsme vás informovali, že do pasáže v ulici Ma-
kovského (do oranžového domu) se přestěhují 
strážníci městské policie. V polovině prosince 
jsme oslovili ředitele OŘ Městské policie Pra-
ha 13 Ing. Hynka Svobodu, zda již zná termín 
stěhování: „Dle platných norem musí být ob-
jekt  zabezpečen elektronickou zabezpečovací 
signalizací (EZS). Toto zabezpečení provádí fir-
ma Sistel, které již byla zakázka zadána. Zatím 
neznám přesný termín otevření, doufám, že pře-
stěhování proběhne začátkem ledna 2010 a poté 
již bychom zde mohli začít fungovat.“

-red-

Dopis pro nás
Vážení obyvatelé Prahy 17,
přeji vám do nového roku hodně úspěchů, 
aby vás pocit radosti i štěstí provázel ve 
dnech všedních i svátečních. Těším se na 
společná setkávání a vzájemnou spolupráci.

senátor za volební obvod č. 25
Petr Bratský,

http://www.bratsky.cz

Poznámka redakce: Právě probíhá jednání 
o umístění senátorské kanceláře Ing. Petra 
Bratského v nebytových prostorech jedné 
z pasáží v Makovského ulici.

Foto: -akraj-
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Socháňova 1221, Řepy • tel.: 235 311 791

Klub 17
Z lednového programu nízkoprahového zaří-
zení Klub 17 v Socháňově ulici  vybíráme: 
11. 1. – Keramický závěs 
12. 1. – Výroba sněhuláků z papíru 
14. 1. – Ozdobná kypřítka do květináčů 
19. 1. – Květinové košíčky ze skořápek 
21. 1. – Studená kuchyně 
26. 1. – Malujeme na sklo 
28. 1. – Pyžamová párty, disco
Vstup volný. -red-

Na pomoc obyvatelům 
vojenských bytů
Nově ustavená Komise na podporu prodeje vo-
jenských bytů v Řepích se poprvé sešla 9. pro-
since 2010. Jejími členy jsou starostka Bc. Jitka 
Synková, místostarosta Mgr. Bořek Černovský, 
zastupitel Dr. Tomáš Finger a dále Jozef Jakab, 
Pavla Janecká, Martina Jarešová, Lenka Kabrhe-
lová, Lubomír Lampert a Ing. Vladimír Scholz. 
„Na prvním setkání jsme se shodli na tom, že od 
písemné korespondence s ministerstvem obrany, 
která probíhá několik let, je třeba přejít k osob-
nímu jednání. Již před měsícem jsem požádal o  
schůzku s ministrem nebo  jeho sekretářem. Teď 
čekáme, kdy se to povede,“ vyjádřil se předse-
da komise Mgr. Bořek Černovský. „Snažíme se 
o bezúplatný převod pozemků v Mrkvičkově ulici 
na obec. Rádi bychom tak sjednotili péči o ze-
leň v naší městské části,“ dodal místostarosta. 
„Máme zájem získat komerční pozemek vedle 
hotelu v téže ulici. Pokud se nám ho nepodaří 
získat, chtěli bychom si ho alespoň pronajmout 

a zřídit zde parkoviště odhadem pro sto auto-
mobilů, což by částečně pomohlo řešit problém 
s parkováním v Mrkvičkově ulici,“ řekl Mgr. Čer-
novský. 
„Projednávali jsme také zkvalitnění vozovky 
v Mrkvičkově ulici, jejíž kratší část patří hote-
lu, delší armádě,“ doplnil slova předsedy ko-
mise zastupitel Dr. Tomáš Finger a pokračoval: 
„ministerstvo obrany se o ni patřičně nestará, 
podobně je to s chodníky, které mají ‚bubliny‘. 
Nedostatečně kvalitní je v této oblasti úklid – ať 
už jde o odstraňování sněhu nebo sekání trávy. 
Ukazuje se, že armáda nemá dostatečné zázemí, 
finanční ani personální, aby pečovala o svůj ma-
jetek a kontrolovala firmy, s nimiž má smlouvy, 
například na úklid.“
V jaké fázi je prodej vojenských bytů? Dr. Finger 
odpověděl: „Obyvatelé, kteří mají zájem o koupi 
vojenských bytů, upozornili Ministerstvo obra-
ny ČR na velmi neobvyklé nastavení podmínek 
prodeje těchto bytů. V současné době probíhá 
audit, který bude uzavřen koncem ledna. Vý-
sledkem by měl být nově navržený způsob řešení 
této problematiky.“ -red-

Soutěž talentů 
se blíží
O víkendu 5. až 6. března 2010 v Řepích 
proběhne IV. ročník mezinárodní soutěže 
talentů TALENT AWARDS. Soutěžní konkur-
zy se budou konat v KS Průhon. 
Kategorie: tanec – např. folklórní, country 
a irské tance, latinskoamerické i standardní 
tance, orientální břišní tance i mažoretky, 
hra na hudební  nástroje, fotografie.
Podrobné info: www.talentawards.eu, 
president@talentawards.eu. -red-

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

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

Z lednové nabídky DDM:
14. 1. Klubová výtvarná dílna: Tvoříme 
z hmo ty  fimo –pro návštěvníky klubu. 
Vstupné 30 Kč. Od 15.30 do 17.30 hodin, 
Klub Šestka.
22. 1. Keramická sobota: Tradiční tvoření 
z hlíny pro děti i další zájemce. Cena za 
dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 150 Kč pro 
studenty do 26 let a 200 Kč pro dospělé. 
Od 10 do 12 hodin a od 12 do 14 hodin, 
keramická dílna. Přihlášky předem na tel.: 
235 323 333.
29. 1. Divadlo v DDM: Vesmírná pohádka – 
představení divadla T601. Pro děti od 3 do 
100 let. Vstupné děti 10 Kč, dospělí 40 Kč. 
Od 15 hodin, sál DDM.
Sobotníky: Klubová odpoledne pro mládež 
od 12 let. Nintendo Wii, kulečník, šipky, PC, 
hry, internet, muzika... Vstup volný.
Soboty dle rozpisu na www.ddmp6.cz od 14 
do 18 h, klub Šestka.
Pololetní prázdniny – pátek 4. 2. dopoledne 
(čas na www.ddmp6.cz) v DDM: Malované na 
skle – mandaly – výtvarná dílna pro děti. Po-
loletky v klubu: od 10 do 16 h, Klub Šestka. 
Pro návštěvníky od 12 do 18 let, vstup volný.

Mgr. Jana Němcová

Móda v řepských ulicích
Fleecový kabátek, svetřík s norským vzorem, 
bundička s kapuckou s kožešinovým lemem…  
S úderem mrazů se to v řepských ulicích pejsky 
ve slušivých modelech jen hemží. Je-li váš čtyř-
nohý přítel podobný fešák, jako Timinka paní 
Evy, pošlete nám do redakce jeho fotografii! 
E-mail: redakce@repy.mepnet.cz. -red-

Foto: -akraj-
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Prý jste stál před lety za myšlenkou přemě-
ny Makovského ulice?
Ano, kdysi dávno jsme přišli s iniciativou, že by 
se mělo s ulicí Makovského něco udělat. V loň-
ské předvolební kampani jsme na již probíhající 
rekonstrukci zachytili několik nesouhlasných 
názorů. Já si ale myslím, že částečná revitali-
zace této nevábně vyhlížející ulice bylo dobré 
rozhodnutí. Ulice trochu prokoukla a pokud se 
v různých úpravách bude pokračovat, mohla by 
být v budoucnosti zajímavá. Ale právě polemika 
o tom, co je správné, co je hezké, co je přínos-
né, co je laciné, nebo drahé, ta by měla probí-
hat v Řepské sedmnáctce. Chápu, že lidé, kteří 
v těch domech bydlí, asi nebyli rádi. Já bych asi 
taky nebyl rád, kdyby mi někdo lítal před okny 
po lešení. Ale podstatu bych nekritizoval. 

Vaším záměrem je rozmisťovat po Řepích 
nové prvky krásy. Co máte na mysli?
Chybí tu park. Třeba takový, jako je v Praze 6 na 
Evropské, u Siemensu. Ten je moc hezky uděla-
ný, se spoustou různých atraktivních prvků. Lidi 
je neničí, sahají si na ně, fotografují se u nich, 
nutí je to zastavit, posadit se…

Máte představu, kde by konkrétně takové 
místo mohlo být? 
Zatím nemám. Zajímavá je třeba Fialka. Asi před 
čtyřmi lety jsme pozvali pět architektů a chodili 
s nimi po Řepích. Požádali jsme je, aby nám 
řekli, co by vylepšili, aby označili místa, kde to 
podle nich vypadá špatně. Místo nad Fialkou 
a kolem ní se jim líbilo nejvíc.
Brzy chceme exkurzi architektů zorganizovat 
znovu a také jakýsi workshop pro občany. 

Jak dlouho v Řepích bydlíte? Jaké místo tu 
máte rád?
Bydlím tu deset let. Mám rád oblast vil směrem 
na Bílou Horu a krajinu hraničící s motolskou 
Kalvárií. Pak mám rád území za klášterem Boro-
mejek, směrem k rybníčku. Tady by bylo dobré 
vybudovat vycházkovou trasu. Některá místa 
v Řepích jsou neošetřovaná, nepřitažlivá, třeba 
kolem nádraží – to je pustota. 

Jaký máte názor na výstabu bazénu v Řepích? 
Osobně jsem proti bazénu. Myslím si, že bazén 
by byl sice hezká věc. Postavit ho není takový 
problém, jako provozovat ho, aby si na sebe 
vydělal. Vidím to jako poměrně velkou zátěž pro 
obec. Mám zkušenost z Hořovic. Tam si bazén 
chtěli postavit, přestože je vedle v Rokycanech. 
Teď mají problém - neustále ho dotují, nejsou 
peníze na rekonstrukci. 

Čím se teď zabýváte?
Mám nakladatelství Gasset, podílím se na řízení 
Společnosti Petra Parléře, o. p. s. a řadě jiných 

aktivit. Pracuji pro evropský UNICEF, kde jsem 
byl řadu let aktivní v rámci humanitárních misí, 
například v Africe. Mám malou psychologickou 
praxi. Učím psychologii na univerzitách v Olo-
mouci a v Ostravě. 

Na co se specializujete?
Na biodromální psychologii, psychologii životní 
dráhy, která mimo jiné sleduje objektivní či 
subjektivní změny 
v nasměrování životní 
dráhy, vlivy, které na 
takové změny působí. 
Zabývám se problema-
tikou osobní pohody, 
úspěchu či neúspě-
chu. Sleduji například 
téměř čtyřicet let 
osudy dětí jednoho 
tábornického oddílu, 
který jsem v samém 
závěru mé adoles-
cence, po nástupu na 
studium psychologie, 
vedl. 
Každé dva roky jim 
posílám dotazníky 
a zaznamenávám, jak 
se vyvíjí jejich život 
v různých obdobích. 
Myslím, že čas, kdy 
bude třeba poznatky 
vyhodnotit, se už 
velmi, opravdu velmi 
přiblížil. 
Poznatky z biodromál-
ní psychologie jsem 
později využíval i na 
Prázdninové škole 
Lipnice, kterou jsem 
založil a dvacet let ji 
řídil. 

Vraťme se k vašemu výzkumu. Spolupracujete 
také s astrology?
Ne, ne, ne! Před časem jsem poprvé o zmíněné 
studii přednášel v Motole asi šedesáti dětským 
psychiatrům a psychologům z celé Prahy. Po-
tvrdila se taková zajímavá věc. Jsou lidé, kteří 
když jim bylo čtrnáct či patnáct, prokazovali, 
že mají mnoho talentů. Byli šikovní, měli samé 
jedničky, byli hezcí, všichni o ně měli zájem. 
A pak byly takové ty děti tiché životní rado-
sti, které si byly vědomy toho, že všeho mají 
poskrovnu, ale co jim nechybí, je vůle něčeho 
dosáhnout, něco změnit. Ukázalo se, že v životě 
byli ve většině nakonec úspěšní ti, kteří měli 
talentu sice málo, ale věnovali mu mnoho úsilí.

Co podle vás ještě ovlivňuje životní dráhu? 

Každý den musíme něco vyřešit
Rozpětí zájmů některých osobností je neuvěřitelné. Psycholog PhDr. Alan Gintel (1947), předseda řepských „zelených“ patří 
k těm typům, které bývají označovány jako renesanční.

Vrozené vlastnosti, rodinné prostředí?
Ovliňují nás rozdílné „startovní“ podmínky. 
Každý z nás dostane něco do vínku, nějakou 
genovou výbavu, vyrůstá v rodinném prostředí, 
které je příznivé nebo nepříznivé. Narodí se 
chudým nebo bohatým rodičům… Máme různý 
potenciál. Jde o to, jak s tím člověk naloží. Kaž-
dý z nás má na něco talent, nějakou schopnost. 
Záleží na tom, zda tu schopnost člověk ze sebe 

„vydoluje“, anebo jestli ho k ní někdo „dostr-
ká“. Když se nedostanete k piánu, tak nevíte, 
zda byste mohla být klavírním virtuózem… 
Také rozhoduje to, jakého si vybereme životního 
partnera, zda jsme sociálně inteligentní, zda 
máme pevnou vůli, jestli jsme psychicky odolní. 
Pokud by se děti měly k něčemu vychovávat, 
tak k psychické odolnosti! Neměli bychom jim 
odstraňovat překážky. Každý den nás totiž 
potká nějaká malá hrůza, něco se stane, něco 
musíme vyřešit. A pak jsou velké hrůzy - někdo 
nám umře, něco se hrozně nepovede, investu-
jeme peníze a přijdeme o ně. Takových věcí nás 
potká v životě spousta a je třeba umět se s nimi 
vyrovnat. To rozhoduje o tom, jestli budeme „na 
nervy“, anebo jestli nás porazí málo co!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová
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Pasáže v Makovského
…Nepatřím k lidem, kteří se v těchto dnech pohoršují nad tím, že není sníh 
uklizen v kdejaké zastrčené uličce, ale je mi líto, že jsem vám pro horeč-
naté onemocnění nemohla vyfotografovat nově vzniklou obchodní pasáž. 
Přestavbě moc fandím. Avšak prognóza, že v zimě bude dlažba, která nemá 
drsný povrch, jedna velká klouzačka, zcela vyšla.

(Výňatek z dopisu Heleny Skálové)

Naštěstí začalo sněžit už 29. listopadu. Proč naštěstí? V té době ještě 
nebyly zkolaudovány pasáže ve zrekonstruovaných domech v Makovské-
ho ulici (přesto je obyvatelé využívali!). Vydatné sněžení v noci z 1. na 
2. prosince potvrdilo předpovědi některých nájemníků – sníh pasáže 
zasypal, vlhká dlažba navíc nebezpečně klouzala!
„Otvory ve stropě pasáží nejsou výmyslem architekta,“ sdělil místostaro-
ta Martin Marek. „Stropy pasáží byly v původním projektu zakryty. Z dů-
vodu nesouhlasného stanoviska hygienika (stropem podle něj pronikalo 
málo světla), byly dodatečně provedeny otvory pro osvětlení. O zakrytí 
otvorů intenzívně jednáme. Problém řešíme s architektem i projektan-
tem – zastřešení musí být plně průhledné,“ uvedl místostarosta Marek. 
Průhledné zakrytí musí vyhovovat hygienickým, požárním a bezpečnost-
ním předpisům, vyhláškám a zákonům. Uvažuje se o alternativě, že by po 

Úklid zasněžené pasáže. Organizaci úklidu sněhu v MČ Praha 17 má na sta-
rosti Rudolf Záruba, referent odboru životního prostředí a dopravy (v modré 
vestě).

Foto: -akraj-

S narůstají intenzitou sněžení se zvyšoval i po-
čet občanů, kteří kontaktovali vedení městské 
části, odbor životního prostředí i redakci se žá-
dostí o rychlejší úklid sněhu. 
Místostarosta Martin Marek a Rudolf Záruba, 
referent Odboru životního prostředí a dopra-
vy Městské části Praha 17 byli v terénu denně. 
„Vytýčili jsme si prioritu – zajistit dopravní ob-
služnost Řep, a to nejen v horních Řepích, kde 
máme ve správě vedle chodníků i vozovky,“ 

koval všem majitelům domů, kteří si chodníky 
uklízeli, přestože již tuto povinnost nemají! “

Koncepci máme, ale…
„Sněžit začalo 29. listopadu, za týden napadlo 
55 centimetrů sněhu, což je kalamitní stav,“ 
vzpomíná Rudolf Záruba, referent odboru ži-
votního prostředí a dopravy a vysvětluje: „od 
června minulého roku jsme připravovali novou 
koncepci úklidu chodníků. Sídliště vpravo od tu-
nelu na Slánské měla mít na starosti Technická 
správa komunikací (jedete-li po Slánské směrem 
na Karlovarskou, tak jde o sídliště vpravo). Vy-
jímaje Mrkvičkovu ulici, tu má stále na starosti 
Správa vojenského bytového fondu. Úklid síd-
liště nalevo od tunelu jsme měli obstarávat my, 
přesněji řečeno námi najaté firmy. Koncepce to 
je jednoduchá a účelná, stav úklidu by mohl být 
snadno kontrolován. Rada hl. m. Prahy dosud 
nezasedala, proto nebyla koncepce schválena 
a museli jsme se vrátit k loňskému systému údrž-
by.“ (Rozhovor byl uskutečněn 13. 12. 2010). 
Zimní úklid v Městské části Praha 17 zajišťují 
firmy Technická správa komunikací, která si na 
úklid najímá Pražské služby, Autodoprava Jaro-
slava Hájka a také Otakar Chládek – sadovnický 
a zahradnický servis.
V současnosti vypadá situace následovně: Rozči-
lený občan, který se po pár desítkách metrů chůze 
po bezvadně uklizeném chodníku najednou brodí 
sněhem, hlásí závadu a pracovník odboru život-
ního prostředí (pokud nemá rozčlenění chodní-
ků „v hlavě”), usedá nad mapou a zjišťuje, která 
firma je za který úsek odpovědná (stávající mapy 
úklidu chodníků najdete stále na www.repy.cz). 

Ohlédnutí za prosincovou nadílkou
Notnou sněhovou nadílkou byly „hory řepské“, jak naší městské části někteří z nás přezdívají, obdařeny už začátkem prosince 
minulého roku. Jak jsme se s ní vypořádali?

komentuje prosincovou situaci místostarosta 
Marek, v jehož kompetenci je životní prostře-
dí v naší městské části, a dodává: „je pravda, 
že v některých částech sídliště jsme úklid nes-
tíhali tak, jak bychom si představovali. Ale je 
třeba si uvědomit, že tehdy byl během deseti 
dnů vyhlášen třikrát kalamitní stav! Nebylo 
reálné, abychom během hodiny uklidili celé 
Řepy. Oceňoval jsem, že mnoho občanů mělo 
v této situaci pochopení. Rád bych tímto podě-

Foto: -akraj-
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podlaží, z důvodu zajištění větší bezpečnosti, byla v oknech instalová-
na bezpečnostní skla a na podestách oken byla opatřena uzamykacími 
kličkami. Klíče obdrží nájemníci bydlící v tomto podlaží.

Je možné (a všichni 
zúčastnění by si to jistě 
přáli), že v době, kdy 
budete číst tyto řádky, již 
bude vše v pořádku a bu-
deme již moci využívat 
nabídek obchodů i služeb 
v pasáži umístěných. Vše 
je ale závislé na úspěš-
ném dokončení kolauda-
ce stavby.

Jaroslava Šímová

Odstraňování sněhu 
ze stropů pasáží, které 
provedli řepští dobrovolní 
hasiči, se zúčastnil také 
místostarosta Martin 
Marek.Foto: -akraj-

celé délce střech nad pasážemi byly instalovány otopné kabely, které by 
napomáhaly odtávání sněhu. 
Dlažba v pasážích je v současné době povrchově upravována, aby byla 
protiskluzová. „První variantu, že by se plocha opískovala, jsme zamítli, 
protože pískování není tak účinné,“ vyjádřil se místostarosta Martin Ma-
rek a pokračoval: „druhá možná varianta byla jehličkování. Nakonec jsme 
zvolili nejúčinnější variantu – dlažba se brousí. Ve středu 15. prosince 
již byla upravena část jedné z pasáží a musím konstatovat, že výsledek 
předčil mé očekávání. Náklady na úpravu dlažby uhradí zhotovitel, tedy 
firma Metrostav.“
Vyvstal i další problém – narůstající sněhová pokrývka na střeše pasáží 
se nebezpečně blížila okenním parapetům bytů v 1. patře (2. nadzemním 
podlaží) těchto domů. Ve čtvrtek 2. prosince ráno už se na střechách pa-
sáží pohybovali řepští hasiči a sníh shazovali. Akci inicioval místostarosta 
Marek po domluvě s Lubomírem Spálenkou, velitelem Sboru dobrovolných 
hasičů.
Podle sdělení Ing. Aloise Podaného, vedoucího odboru územního rozvoje 
a investic, proběhlo v  listopadu předání stavby – detailní kontrola díla, 
provozní zkoušky, přebírání dokladové části. V prvním prosincovém 
týdnu byla zahájena kolaudace. Hygienik však stanovil další měření – 
provoz v nebytových prostorech nesmí obtěžovat hlukem nájemníky 
bydlící v okolních bytech. Měření bylo ukončeno, stanovisko hygienika 
však v době uzávěrky zpravodaje ještě nebylo známo. Ve 2. nadzemním 

Foto: -akraj-

Zimní úklid Řep zabezpečuje cca 55 lidí, kteří 
mají k dispozici následující techniku: 6 multikár 
s radlicí/sypačem, 5 sněžných fréz, 3 traktory 
s pluhem, 4 nakladače, 4 nákladní automobily 
k odvozu sněhu, 3 mikrobusy.
Dobrovolníky naše městská část nedisponuje, 
v současnosti má pouze tři brigádníky.

87 kilometrů chodníků
Na sídlišti prý měří chodníky celkem 51 kilomet-
rů, ve starých Řepích 36 km. Uklidit 87 000 met-
rů s několikacentimetrovým popraškem není jen 
tak. Natož když sněhu napadne několik desítek 
centimetrů! 
Pracovníci všech firem začínají s úklidem nejpoz-
ději ve 4 hodiny ráno. Na mnohých místech ve 
starých Řepích však nelze nasadit běžnou úkli-
dovou techniku, jako třeba pluhy. Chodníky jsou 
úzké i pro frézy, a tak přicházejí na řadu obyčej-
né lopaty a hrabla. „Ve starých Řepích uklízí-

me 70 % chodníků ručně,“ říká Rudolf  Záruba. 
Prioritou na sídlišti je úklid chodníků ulic Slán-
ská a Makovského, následuje Bazovského, Vond-
roušova, Španielova, Laudova, Nevanova. Jako 
vůbec první „se dostanou na řadu“ příjezdy ke 
školám, školkám a k poliklinice. V Praze se podle 
vyhlášky chodníky solit nesmějí, sníh je odstra-
ňován a následuje posyp drobným štěrkem. Ná-
stupní ostrůvky u tramvajových zastávek, které 
jsou považovány za součást vozovky, se para-
doxně solit smějí.

Sněhová skládka na Fialce
Ohromná kvanta sněhu odklizená z řepských uli-
ček bylo třeba někam odvézt. „Volba padla na Fi-
alku nejen proto, že je to blízko, ale také proto, 
že je to jediná zpevněná plocha, kde se mohly 
pohybovat náklaďáky,“ říká R. Záruba. 
Občané navrhovali místo vedle bikrosu, ale to je 
navážka, tam by se auta bořila. 

Pomáhali i přespolní
Problémem byly sněhové převisy tvořící se na 
střechách. V ZŠ Jana Wericha ve Španielově uli-
ci zasahovali 8. prosince příslušníci Hasičského 
záchranného sboru hl. m. Prahy z Petřin. „Jde 
o normální standardní zásah, sundavání sněho-
vých převisů, odklízení nebezpečných stavů,“ 
komentoval tehdy akci velitel zásahu nadpra-
porčík Ondřej Nerad.  
Proč nezasáhli naši řepští hasiči? „Podařilo se 
nám sehnat peníze z magistrátu a zrovna v té 
době jsme měli plošinu v opravě,“ vysvětluje 
Lubomír Spálenka velitel Sboru dobrovolných 
hasičů Praha-Řepy.

Na co jste si stěžovali
• Zapadlo mi auto! Kdo mi ho vyprostí? Auto 
si musíme z hromady sněhu vyprostit sami. 
„Parkoviště, to je problém,“ přiznává R. Záruba 
a pokračuje: „parkoviště by měla uklízet firma 
TSK, ale jak se zdá, nemá kapacity. Stejným pro-

blémem jsou parkovací zálivy na sídlišti. Sníh na 
parkovacích místech vyhražených pro invalidy 
jsme odklízeli my.“ Tahle iniciativa našeho od-
boru životního prostředí a dopravy jistě zaslouží 
pochvalu! 
„Několikrát jsme uklízeli tramvajové nástupní 
ostrůvky a zastávky autobusů, také jsme uklidili 
parkoviště v Galandově ulici a většinu ostatních 
alespoň protáhli – na náklady naší městské čás-
ti,“ dodává R. Záruba.

• Na přechodech se brodíme sněhem! Úklid 
vozovek na sídlišti zajišťuje firma TSK, autobu-
sové zastávky uklízejí Pražské služby. Stávalo 
se, že již uklizenou zastávku nebo přechod pro 
chodce zavalil sněhem projíždějící pluh, který 
prohrnoval vozovku. Koordinace zřejmě vázla… 
Ulice Žalanského prý byla takhle zaházena snad 
pětkrát. 

• Nejsou instalovány cedulky! „Cedulky Cesta 
není udržována byly na obvyklých místech roz-
místěny v týdnu před tím, než začalo sněžit,“ 
vysvětluje Rudolf Záruba a dodává: „pár jich 
zmizelo ještě před tím, než nasněžilo. Ostatní 
pak zapadly sněhem.“ 

Mějme pochopení
„V celé republice, vlastně v celé Evropě nastal 
v té době kalamitní stav. V Praze chvílemi nefun-
govala doprava. Nejezdily tramvaje, letiště bylo 
uzavřeno. V Řepích se jezdilo stále! Bylo to ne-
příjemné, ale doprava se nezastavila,“ hodnotí 
nastalou situaci Rudolf Záruba a dodává: „ně-
kteří lidé si myslí, že právě jejich dům je nejdů-
ležitější. Ale nejde uklidit vše najednou. Musíme 
pracovat systematicky.“
Milí čtenáři, až nám příště zase pořádně nachu-
melí a budeme chtít začít láteřit, mějme pocho-
pení.  Připomeňme si těch 87 kilometrů chodní-
ků…
 Jaroslava Šímová
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Základní škola 
Laudova 1024

 zve rodiče a děti na:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
26. ledna 2011

od 10 hodin  – ukázkové hodiny na 1. stupni
– vystoupení pro mateřské 
školy

od 15 hodin  – kulturní program
– prohlídka školy

1. TŘÍDU NANEČISTO
13. ledna 2011 – dramatická výchova
20. ledna 2011 –  matematika a výtvarné 

činnosti
27. ledna 2011 – tělesná výchova
17. února 2011 –  český jazyk a hudební 

výchova
vždy od 16 do 16.45 hodin

ZŠ Jana Wericha
Praha-Řepy, 

Španielova 19/1111
pořádá

ve středu 12. 1. 2011 od 10 do 17 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte si prohlédnout prostory školy, se-
známit se s programem a aktivitami, které 
škola žákům nabízí.

Od 17 hodin je připravena informativní

SCHŮZKA PRO RODIČE 
BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
2. a 3. 2. 2011 od 14 do 17 hodin

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

Prevence šikany
Základní škola genpor. Františka Peřiny realizuje 
plán prevence šikany a dalších nežádoucích jevů 
ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Pra-
ha, Městskou částí Praha 17, o. s. Prak a AJAX.
Už od prvních ročníků se žáci ve výuce seznamu-
jí s tím, jak se bezpečně chovat, když jsou sami 
doma, při kontaktu se psy, v dětském kolektivu 
a jak si nenechat ublížit. Na dopravním hřišti 
se učí dopravním a bezpečnostním předpisům. 
Od pátého do devátého ročníku je do výuky 
zařazováno široké spektrum přednášek, které 
se dotýkají problematiky bezpečného chování 
v elektronickém světě, kyberšikany, kriminali-
ty dětí a mládeže, drogové prevence a základů 
právního vědomí.
Škola ve spolupráci s o. s. Prak a Městskou částí 
Praha 17 organizuje exkurze žáků 9. tříd do ná-
pravného zařízení. Jsme rádi, že se nám spolu-
práce v této oblasti daří a má v systému vzdělá-
vání své místo a výsledky.

PhDr. Hana Tenglerová,
ZŠ genpor. Františka Peřiny

Čertování v Laudovce
V pátek 3. 12. 2010 nás navštívili ve školní dru-
žině Mikuláš, čerti a anděl. Děti, některé i v čer-
tovských nebo andělských převlecích, soutěžily 
v prolézání čertovským tunelem, hrály pekelný 
hokej, zkoušely nosit dušičky v pytli. 
Odpoledne nám všem rychle uběhlo a na závěr 
děti dostaly něco sladkého.

Vychovatelky, 
ZŠ Laudova

Exkurze v kompostárně
Ve středu 3. listopadu se žáci naší třídy 7. A spo-
lečně se žáky 7. B zúčastnili exkurze do kom-
postárny AGORA – Želivec. 
Viděli jsme celý proces kompostování ve vel-
kém, který probíhal takto: Přivezený odpad byl 
proházen přes rošty, aby se oddělily velké kusy 
a kameny. Takto pročištěný bioodpad byl smí-
chán s nařezaným dřevem a trávou, vše bylo roz-
mělněno v drtičce. Tato drť ještě prošla sítem, 
aby se oddělily příliš velké kousky a kamínky. Po 
vyjmutí ze síta byla hmota navršena do podlouh-
lých 1,5 metru vysokých hromad, které byly po-
stupně provzdušňovány. 
Vytříděný bioodpad se v prostředí kompostu roz-
kládá aerobním způsobem – za přístupu vzdu-
chu, pomocí bakterií, plísní, kvasinek a dalších 
půdních organismů organická hmota tleje a tím 
se zahřívá až na teplotu 62 °C. Takto připravený 
kompost je určen k prodeji, například pro za-
hrádkáře.
Exkurze byla poučná a zajímavá. Doufáme, že se 
kompostárny rozšíří a bude méně černých sklá-
dek, které velmi škodí naší Zemi.

Barbora Pechová a Marie Hrdinová, 7. A,
ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Akce v ZŠ Laudova
• Sbírka pro děti z Klokánku v Hostivici: Pod 
heslem „Úsměv a radost dětem z Klokánku“ se 
v prvním prosincovém týdnu uskutečnila kaž-
doroční sbírka hraček, knížek, stolních her 
a sportovního vybavení pro zařízení FOD Kloká-
nek v Hostivici. Velké poděkování patří kromě 
dětí také paní hospodářce Janě Šparlinkové, 
která každoročně sbírku pomáhá organizovat.
• Vánoční trhy: 6. prosince se konaly vánoční 
trhy. Před třídními schůzkami si mohli rodi-
če vybrat a nakoupit množství výrobků, které 
zhotovily děti 1. i 2. stupně – svícny, keramic-
ké rybičky, vánoční perníčky, papírové jmenov-
ky, ručně barvené svíčky, dlaždičky vyzdobené 
ubrouskovou metodou a další a další… Radost 
měli všichni – rodiče, děti, které si výrobky samy 
prodávaly, a v neposlední řadě i učitelé a za-
městnanci školy, kteří se mimo jiné podíleli na 
sváteční výzdobě.

• Boj proti klíněnce jírovcové: Každým rokem 
se žáci v rámci environmentální výchovy pouští 
do boje s klíněnkou jírovcovou. V průběhu mě-
síce listopadu žáci 1. i 2. stupně, včetně školní 
družiny, hrabali kaštanové listí v celém areálu 
školy. Výsledkem bylo 88 pytlů odvezených do 
spalovny Malešice díky odboru životního prostře-
dí Magistrátu hl. m. Prahy a Pražským službám.

Mgr. Jaroslav Mevald, učitel 

Foto: Archiv ZŠ Laudova

Žáci 5. B Základní školy Jana Wericha navštívili 
v loňském listopadu se svojí třídní učitelkou Mi-
lenou Doležalovou japonskou školu. 
Přijetí bylo velmi neformální, milé, laskavé, per-
fektně připravené. 
Žáci si po skupinkách prohlíželi školu – jednot-
livé učebny (nakoukli i do několika vyučovacích 
hodin), knihovny, výtvarné dílny a tělocvičny. 
Japonská škola není velká, ale je v ní kromě kva-
litní informační a komunikační technologie da-
leko více respektu, disciplinovanosti, motivace, 
úsměvů, radosti a pohody. Učitelé svým žákům 
předávají nejenom odborné znalosti, stěžejní 
jsou praktické dovednosti a návyky potřebné pro 
život.

Počáteční zvědavost našich žáků brzy vystřída-
la dychtivost „už už“ si zahrát slíbený florbal. 
Co na tom, že naše děvčata florbalovou hokej-
ku nikdy nedržela v rukou. Prostě se hrálo! Při 
závěrečném vyhodnocení všichni zářili více než 
vánoční stromeček. 
Jsme rádi, že se návštěva uskutečnila a všem 
líbila. Viděli jsme, co všechno japonská škola 
pro své žáky dělá,  čemu je učí, co pod patronací 
učitelů dokáží. Odnášeli jsme si nejenom úžasné 
zážitky, ale i nové poznatky, které nás přiměly 
uvažovat o japonských kamarádech trochu ji-
nak – máme se od nich čemu učit!

PaedDr. Zita Květová,
učitelka ZŠ Jana Wericha

Máme se od nich čemu učit
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Všechno je tam 
hrozně velké
Návštěva „Ameriky“ pro mnohé zůstane touhou nenaplněnou. Jedenác-
tiletému Lukáši J. Krejčíkovi z Řep se tenhle sen splnil.

Páťák Lukáš Jaroslav Krejčík je žákem ZŠ Pod Marjánkou v Břevnově, což 
je škola s rozšířenou výukou jazyků. Žáci jsou sem přijímáni na základě 
výběrového řízení. Příležitost vycestovat v říjnu do Washingtonu v rámci 
programu organizace „People to People World Leadership Forum“ získal 
pro svůj vynikající prospěch a také díky finančnímu přispění Městské části 
Praha 17.
„Připravoval jsem se téměř rok,“ říká malý cestovatel a jeho maminka 
Ivana Krejčíková doplňuje: „písemné testy, kvízy, dotazníky v angličtině, 
kterými musel předem projít, byly opravdu náročné.“ 
Svou vyzrálost Lukáš předvedl už tím, že se „za velkou louži“ vydal sám. 
S jakou představou? „Těšil jsem se, že budeme poznávat americkou his-
torii a kulturu, a ta představa se mi splnila. Nejvíc budu vzpomínat na 
noční Lincoln Memorial. Byli jsme například u Bílého domu, v Capitol Hill, 
navštívili jsme také Washington Monument, muzeum o novinách a žurna-
listice, kosmonautské muzeum, Národní muzeum americké historie.“
Programu se zúčastnilo 56 dětí z celého světa. „Vadilo mi, že žádné z nich 
nevědělo, kde leží Česká republika,“ divil se Lukáš. „Nejvíc jsem se skama-
rádil s kluky z Argentiny, Brazílie a z Jihoafrické republiky. Během pobytu 
jsem poznal známé americké osobnosti, například spisovatele jménem 
Sean Covey. V češtině mu vyšla kniha 7 návyků šťasných dětí.“ „Je moc pěk-
ná, motivuje děti, aby se nenudily a aby byly všestranné,“ hodnotí knihu, 
která u nás vyšla i v angličtině, paní Krejčíková.
Co Lukáše v USA nejvíce překvapilo? „Američani mluví strašně divně. Ang-
licky, ale není jim rozumět. Úplně huhlaj. První tři dny jsem měl problém, 
pak jsem se „chytnul“ a v angličtině jsem se vylepšil. Poznal jsem americ-
kou historii, užil jsem si to tam. Překvapilo mne, že ve Washingtonu ne-

jsou mrakodrapy. Úplně nejvíc mne ale překvapilo, jak je to tam všechno 
hrozně velké!“ 
Pobyt v USA byl pro Lukáše velkou motivací pro další studium. Touží být 
lékařem. Možná, že se mu splní i tenhle sen. I když kdo ví, kterým směrem 
se v životě vydá. Hraje rád tenis – na tenisovém žebříčku je 571. z 1 700 
tenistů, ale také ho baví florball a rád hraje na flétnu…

Jaroslava Šímová

Organizace People to People International nabízí českým školám 
možnost zapojit se do mezinárodního projektu partnerství, který 
umožňuje výměnu zkušeností, podporuje vzájemné pochopení a přá-
telství. Info: www.ptpi.org, www.peopletopeople.com.

„Poznal jsem americkou historii,“ říká Lukáš J. Krejčík. Městská část Pra-
ha 17 mu na pobyt přispěla částkou 15 000 Kč.

Foto: -akraj-

Trnitá cesta 
ke spolupráci
Z iniciativy žákovského parlamentu v ZŠ 
Laudova došlo před časem k částečné úpra-
vě jídelníčku zdejší školní kuchyně. Děti si 
náhradou za méně oblíbená jídla mohou dát 
k obědu zeleninový talíř. I když, jak sdělil ře-
ditel školy Mgr. Josef Brynych, úplně nejvíc 
by si žáci pochutnali na hranolkách… 
Dalším krokem k případnému vylepšení jí-
delníčku a také ke zintenzívnění spolupráce 
s rodiči byla přednáška s besedou na téma 
„Stravovací návyky, zlozvyky a pitný režim 
školních dětí“, kterou zorganizoval ředitel 
školy 18. listopadu minulého roku. Před-
nášejícím byl MUDr. Lubomír Zahradníček, 
ordinář dětské gastroenterologie krajské 
kliniky v Ústí n. Labem. 
„Přestože jsme obeslali pozvánkami všechny 
rodiče našich žáků, projevily o téma zájem 
jen dvě maminky,“ podivil se Mgr. Brynych. 
Nízká rodičovská účast však ředitele neod-
radila od další podobné aktivity: „Zvažuji, 
že bych v budoucnu zorganizoval besedu 
na téma Neurologické potíže žáků školního 
věku.“ -red-

Na podzim minulého roku bylo přijato do Ma-
teřské školy Bendova 70 tříletých dětí. Zavede-
nou zvyklostí v této mateřské škole je takzvaná 
adaptace dětí na nové prostředí, která trvá tři 
měsíce. 
„Adaptace u nás probíhá vždycky s rodiči. Za-
čátek docházky dítěte do mateřské školy je vý-
znamnou událostí týkající se celé rodiny dítěte. 
Je zde nejistota, jak to bude dítě a jeho ma-
minka zvládat. A proto první týden, u někoho 
je to i delší doba, chodí dítě s maminkou, která 
si s ním ve třídě hraje. Maminka se zapojuje do 
programu se svým dítětem,“ vysvětluje Mgr. Iva-
na Panochová, ředitelka školy. 

„Po několika dnech zůstávají maminky v šatně, 
kde si třeba čtou knížku. Děti si hrají s ostatními 
a účastní se připraveného programu, ale když se 
cítí nejisté, jdou se na maminku do šatny podí-
vat. Pak nastupuje další fáze adaptace – mamin-
ky po chvilce společného hraní na hodinu, pak 
na dvě odejdou. Musí tuto dobu dodržet, aby 
děti věděly, že když se něco domluví, tak to pla-
tí,“ říká ředitelka a dodává: „poté zůstávají děti 
samy ve školce celé dopoledne. Celý první měsíc 
si je rodiče odvádějí domů po obědě. S dítětem 
dochází na adaptaci nejen maminka, bývá to 
i tatínek nebo babička.“
Podle slov ředitelky nejsou všechny děti ve třech 
letech psychicky vyzrálé na kolektivní výchovu. 
Postupnou adaptací se zapojením rodičů lze u dí-
těte předejít zátěžové stresové situaci charakteri-
zované úzkostí a strachem z odloučení od matky.
K zajímavostem této mateřské školy patří pořá-
dání dětských sněmů, na nichž se scházejí děti 
ze všech oddělení. Slavnostní sněm se konal 
i 22. listopadu po ukončení tříměsíční adapta-
ce „nováčků“. Nejmenší děti převzaly originální 
pamětní listy, společně si s ostatními zazpívaly. 
„Oficiálně jsme je tak přivítali mezi nás, zvládají 
být ve školce s úsměvem a bez maminky,“ chválí 
je ředitelka Mgr. Panochová. -akraj-

Aby se jim ve školce líbilo 

Foto: Archiv MŠ Bendova
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Kurzy ve školním roce 
2010–2011

*  NOVINKA! Klavír pro pokročilé, kytara elektrická 
a akustická pro pokročilé (2 400 Kč), příčná flétna 
(1 800 Kč) – i pro začátečníky

*  Sólový zpěv (populár nebo klasika) – pro děti od 
2. třídy a dospělé (1 800 Kč)

*  Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, hous-
le, kytara – pro děti od 1. třídy a dospělé

*  Hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let
*  Keramika – pro děti od 1. třídy a dospělé
*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let 
*  Malé šikulky – výtvarná výchova pro nejmenší – 

pro děti okolo 2 let a rodiče
*  Velké šikulky – výtvarná výchova – od 3 let
*  Ťapka – turistický oddíl – pro děti od 5 do 7 let
*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední pro-

gram pro děti od 2 let (100 Kč/dopoledne)
*  Angličtina, němčina (různé stupně pokroči-

losti) – pro dospělé (1 500 Kč)
*  Počítače a internet – pro dospělé i úplné začáteč-

níky, vhodné i pro seniory (1 200 Kč)
*  Jóga – pro děti od 1. třídy a pro dospělé – různé 

stupně pokročilosti (500 Kč děti, 1 200 Kč dospělí)
*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé
*  Cvičení pro děti – od 4 do 7 let (500 Kč)
*  Aerobik a gymnastika pro dívky – od 7 do 15 let
*  Cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti od 2 let 

(600 Kč)
*  Cvičení po ženy – bossu, aerobik, step-aerobik, 

kalane tika (30 Kč za lekci)
*  Akrobatický rock'n'roll – pro děti 5–12 let

Kdy se kurz koná a zda je volné místo, se můžete 
informovat na níže uvedeném telefonním čísle.
ZÁPISNÉ: 40 Kč za osobu – platba v hotovosti přímo 
při zápisu
KURZOVNÉ: Uvedené ceny jsou za školní pololetí, po-
kud není uvedeno jinak. Platí se bankovním převodem 
nebo složenkou A na účet.
ZÁPIS: pondělí až pátek, vždy 13–18 hodin

Socháňova 1220, Praha - Řepy
tel. 235 313 289, fax 235 313 262

www.volny.cz/ks-pruhon
ks-pruhon.kulhankova@volny.cz

V 18. a 19. století se nejen v Řepích vařilo úspor-
ně, stále se šetřilo hlavně na tuku, který posky-
tovalo domácí zvířectvo. Podle vzpomínek zdej-
ších pamětníků byla strava obyčejná, ale dobrá. 
Snídani většinou tvořila polévka, ponejvíce se 
podával oukrop (česnečka), případně pražená 
polévka s chlebem. Někde se k snídani popíjela 
náhražka kávy, žitná káva. Čeleď dostávala to-
hoto nápoje přibližně litr na osobu a den. V po-
ledne se vařila bram-
borová polévka a k ní 
se přidávala buchta, 
někde tzv. „budák“ 
ochucený povidly, tva-
rohem, perníkem, jabl-
ky nebo jinými dostup-
nými potravinami. 
V neděli bývala buchta 
s mákem. V bohatších 
rodinách se peklo ve sváteční dny z pšenič-
né mouky, zatímco v chudších téměř výhradně 
z mouky žitné, případně ječné. K večeři byla pra-
videlně zapražená polévka, do níž se dávala na-
krájená buchta nebo chléb. Pod názvem buchta 
si však nepředstavujme dnešní produkt. Zhruba 
před 150 až 200 lety byla buchta kuchařský výro-
bek smažený a chléb výrobek pečený. Obojí však 
bylo uděláno z kvašeného, tedy nakynutého těs-
ta. Někdy se k večeři vařila polévka s drobením 
nebo tzv. žebrácká polévka z chleba. Jako dopl-
ňující pokrm se k polévce podávaly brambory va-
řené ve slupce. Později tuto formu domácí stravy 
vystřídaly brambory oloupané, rozmačkané na 
pekáči a omaštěné buď sádlem nebo máslem.. 
Těm se v Řepích říkalo „klabanky“.
V úterý bývala čočka nakyselo, ve středu knedlí-
ky se zelím, ve čtvrtek maštěné škubánky s má-

Kratochvílův statek v Žalanského ulici před rekonstrukcí a dnes (budova se nachází v blízkosti kostelíku sv. Martina).

Foto: Josef Czwartynski Foto: -akraj-

Řepy včera a dnes • Řepy včera a dnes • Řepy včera a dnes

kem, v pátek káva s vdolky sypanými tvarohem, 
které prý byly velké jako slušný talíř. Toho dne 
oběd doplňovala i polévka. V sobotu se večeřela 
polévka a nastavovaná kaše s krupkami.
Jídelníček býval samozřejmě pestřejší, neboť byl 
do značné míry závislý na ročním období a rela-
tivní dostupnosti základních surovin. Nejčas-
tějším pokrmem bývaly brambory na loupačku 
s tvarohem, hrách s kroupami a jiná jídla kvan-

titou velká, avšak méně 
výživná. V době žní se 
podávala vydatnější 
strava i v poledne, pro-
tože enegerický výdej 
pracujících byl velmi 
vysoký.
V neděli se k obědu va-
řila polévka s vaječným 
drobením nebo nudle-

mi, po níž následovala krupicová kaše sypaná 
mletým perníkem a politá sirupem. Na tento 
oběd se těšily především děti, neboť příděl slad-
kostí byl vždy vítaným zpestřením jinak nevýraz-
ného jídelníčku.
O svátcích a posvíceních se jedlo pečené nebo 
vařené maso s knedlíkem a se zelím. Při posví-
cenských hostinách však nesměla chybět hovězí 
polévka. 
Na Nový rok se pekly „martinské“ rohlíčky s má-
kem. Je to podivuhodné (sv. Martin má svátek 
11. listopadu), ale v tento den se zde konalo 
posvícení a bylo tradicí péci koláče. Vzhledem 
k tomu, že tradici řepští zachovávali, nemohli 
si nechat ujít ještě pečení novoročních rohlíčků. 
Proto přeložili jejich pečení právě na toto datum.

Zdroj: Kniha o Řepích 
autorů Jaroslava Hájka a Jiřího Svobody

Jak se v Řepích jídávalo

Znáte recept na martinské rohlíčky?
Máte-li recept na martinské rohlíčky nebo na 
jiné tradiční pokrmy, které se v Řepích vařívaly 
či pékávaly, ozvěte se do redakce, rádi je otisk-
neme! 
Kontakt: tel. 234 683 544, 
e-mail: redakce@repy.mepnet.cz.

16 PRO ŘEPSKÉ PATRIOTY



Uličník • Uličník • Uličník
Na Chobotě
Tato ulice na západním okraji naší městské části začíná u tramvajové ko-
nečné a stanice autobusů č. 180 a 164. Patří k ní dva poslední dvanácti-
podlažní panelové domy na sídlišti Řepy II., rodinný dům staré zástavby 
a budova sokolovny s restaurací.
Od konečné tramvaje se ulice po několika krocích stáčí na sever kolem 
fotbalového hřiště, kterému řepští sportovci neřeknou jinak než „škvára“, 
a již zmiňované sokolovny do dolních starých Řep, kde končí na křižovatce 
s ulicí Žalanského před tzv. starou školou. V bývalé základní škole dnes 
sídlí Vyšší škola regionálního rozvoje a Vyšší odborná škola cestovního ru-

chu. V těchto místech 
byl v minulosti rybník, 
který se nazýval Cho-
bot. 
Na nevzhledných po-
zemcích mezi ulicí 
a panelovými domy 
plánuje městská část 
postavit multifunkční 
sportovní centrum, 
které by mohlo být vy-
užíváno i ke kulturním 
akcím.
Ulice byla poprvé 
pojmenována v roce 
1935 jako Fügnero-
va, po připojení Řep 
k Praze po roce 1968 
nese současný název 
Na Chobotě.
Text a foto: Jan Bösser

V neděli 7. listopadu 2010 se sjeli do Haly Lužiny ve Stodůlkách účastníci 
tradiční přehlídky pražských pódiovek, která byla letos zasvěcena mimo 
jiné oslavě 20. výročí založení Pražského sdružení Sport pro všechny. 
V pestré přehlídce se představilo celkem 45 pohybových skladeb všech 
možných žánrů od gymnastických až po ryze taneční, nechyběl ani výrazo-
vý tanec, hip hop, všech věkových kategorií – od nejmenších předškoláků 
až po ženy zralého věku.
Naše Želvičky, tj. gymnastický oddíl TJ Sokol Řepy, se předvedly dokonce 
v osmi vystoupeních. Od nejmenších dětí z přípravky až po reprezentační 
skladbu s názvem „Invaze Marťanů“, se kterou společně s hosty z Klášterce 
nad Ohří reprezentovaly úspěšně v Dánsku na Eurogymu 2010. Předved-
ly také dvě exhibiční akrobatická vystoupení na AirTracku a s odrazovou 
trampolinkou.
Odborná porota měla přetěžký úkol – vybrat ze všech skladeb ty, které bylo 
možno ocenit jako mimořádné podle různých kritérií. Vybrala nakonec pět 
skladeb, vítězům byly předány nejen diplomy, ale i krásné dorty ve tvaru 
podkovy pro štěstí, které dodala naše nová řepská cukrárna z ulice Makov-
ského. Však jednou za čas mohou i gymnastky porušit životosprávu. A po-
měly se i naše Želvičky, protože si odnesly ocenění za skladbu s názvem 
„Mumie“, jejíž autorkou je Lenka Rosenbaumová. Skladba dvaceti cviče-
nek byla oceněna „za originalitu choreografie, vysokou obtížnost předve-
dených dovedností a příkladnou interakci dospělých cvičenců s dětmi“.
Ceny předával mimo jiné významný host letošní přehlídky, nově zvolený 
senátor Ing. Petr Bratský. A protože nedávno vstoupil do řad vyznavačů 

Želvičky se předvedly sportu pro všechny jako člen TJ Sokol Řepy, měl dvojnásobnou radost, že 
může ocenit také naše domácí účastníky.
Odpoledne plné pohybu se líbilo jak všem divákům, tak i účinkujícím a my 
máme radost z úspěchu řepských Želviček. Blahopřejeme a těšíme se na 
jejich další vystoupení. 

Mgr. Jitka Rosenbaumová,
předsedkyně odboru Sportu pro všechny, TJ Sokol Řepy

Želvičky si odnesly ocenění za skladbu s názvem „Mumie“, jejíž autorkou je 
Lenka Rosenbaumová.

Foto: Archiv TJ Sokol Řepy

Řepská zákoutí
Kopec Smrťák
Kopec, který se nachází mezi ulicemi Makovského a Španielova, po-
blíž tramvajové zastávky Blatiny, vznikl navážkou při výstavbě sídliště 
v 80. letech minulého století. Dnes je již porostlý keři a stromy.
Kdysi zde byl malý rybník Průhon, po jehož hrázi, na západní straně, 
vedla cesta z vlakového nádraží Zličín k ulici Severýnova. 
Od jara do podzimu je kopec zpestřením při procházkách s pejsky, děti 
zde v zimě rády sáňkují a bobují. Od nich asi pochází trochu nadsazený 
název „Smrťák“.

Jan Bösser

Foto: -akraj-
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Fotbalisti bilancují
Podzimní mistrovské boje skončily v polovině listopadu a tak můžeme 
bilancovat.
• A mužstvo:  Bohužel neudrželo slibnou formu z úvodu soutěže, kdy 
bylo také na 1. místě v tabulce. V závěru podzimu již tolik nebodova-
lo a postupně kleslo v tabulce až na 7. místo. Podle počtu obdržených 
branek je druhé nejlepší. Bohužel v počtu vstřelených branek naopak 
druhé nejhorší. Chládek, Orság, Pechr, Červenka a Macek vstřelili po 
dvou brankách. Součástí zimní přípravy bude účast v zimním turnaji 
Aritmy (rozlosování turnaje je na našich web. stránkách).

Tabulka po podzimu 2010 
Poř. Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. Bílá Hora 13 9 0 4 32:14 27
2. Chuchle 13 7 3 3 22:21 24
3. 1999 Praha 13 7 1 5 34:23 22
4. Aritma B 13 6 3 4 23:17 21
5. Zličín B 13 6 2 5 31:16 20
6. Modřany 13 6 1 6 18:17 19
7. Řepy 13 5 4 4 17:16 19
8. Radotín B 13 6 1 6 21:21 19
9. GORDIC 13 6 1 6 27:28 19
10. Košíře 13 6 1 6 23:25 19
11. Střešovice B 13 5 2 6 19:23 17
12. Lipence 13 3 5 5 18:24 14
13. Slavoj Podolí B 13 3 2 8 11:20 11
14. Lochkov 13 2 2 9 21:52 8

Zimní turnaj Aritmy 2011
23. 1. v 10 hodin: Bílá Hora–Řepy, 30. 1. v 10 hodin: Červený Újezd–Ře-
py, 5. 2. ve 14 hodin: Řepy–Mníšek pod Brdy, 20. 2. v 16 hodin: Řepy–

Suchdol, 27. 2. v 10 hodin: Řepy–Lety, 6. 3. v 17 hodin: 
Řepy–Zbuzany, 13. 3. ve 12 hodin: Tuchoměřice–Řepy, 
20. 3. v 10 hodin: Řepy–Nusle.
• B mužstvo: Výrazně omlazený tým podával po celý pod-
zim velmi dobré výkony. Bohužel v posledním zápase podzi-
mu podlehl doma na „Socháňce“ béčku Nebušic 1:2, a tím trochu ztratil 
na čelo tabulky (4 body). Béčko hraje v zimní přípravě zimní turnaj Zli-
čína. Bilance: 4. místo, 30:26,  19 b.

Zimní turnaj Zličína 2011
9. 1. v 15 hodin: Roztoky–Řepy B, 22. 1. v 15 hodin: Braník dor.–
Řepy B, 12. 2. v 15 hodin:  Řepy B–Hostivice, 20. 2. v 17 hodin: Ho-
roměřice–Řepy B, 26. 2. v 15 hodin: Tlustice–Řepy B, 5. 3. v 17 hodin: 
Řepy B–Zličín dor., 12. 3. v 15 hodin: Řepy B–Zličín B.
• Dorost: Celkově špatné výsledky. Zklamáním byly nevyrovnané výko-
ny, v některých zápasech vysoko prohráli. Zlepšení musí nastat v pří-
stupu k tréninku a zápasům. Bilance: 10. místo, 17:75, 5 b.
• Starší žáci: Pod vedením trenéra Žmolila podávali velmi dobré vý-
kony a nebýt  zbytečné prohry s Viktorií Žižkov a remízy v posledním 
podzimním zápase v Řeporyjích, mohli na tom být ještě lépe. Bilance: 
2. místo, 45:9, 28 b.
• Mladší žáci: Zde hrají kluci, kteří ještě v loňském roce hráli příprav-
ku. Navíc čtyři hráči odešli do Dukly Praha. Z pracovních důvodů skončil 
také trenér Aleš Bažant. Překvapivě dobré výsledky. Bilance: 9. místo, 
16:42, 10 b.
• Mladší přípravka: Naši nejmenší bojovali ze všech sil. V příští sezó-
ně se musí připravit na novou organizaci soutěží. Bilance: 8. místo, 
21:35, 13 b.
Výbor fotbalového oddílu děkuje všem trenérům a vedoucím za práci 
v roce 2010 a do roku 2011 jim přeje pevné zdraví, štěstí, spokojenosti 
v osobním životě a hodně sportovních úspěchů!

Milan Rosenbaum

Softballový tým žen Storms Řepy při ZŠ Jana We-
richa zvítězil v baráži o extraligu a v tomto roce 
nastoupí poprvé v softballové extralize žen. 
Protože se jistojistě jedná o historický úspěch 
celého oddílu a jeho členů ve všech kategoriích, 
dovolte mi krátký pohled do historie Storms.
Oddíl Storms Řepy byl oficiálně založen dne 
1. 11. 2005. Poprvé se však složil tým řepských 
kadetek na podzim roku 2003, kdy trenéři Al-
brecht a Matuna spojili své trenérské kariéry na 
historicky prvním turnaji našich dívek v Sedl-
čanech. V historických tabulkách turnaje naše 
jméno ale nenajdete, protože jsme tam tehdy 
kvůli absenci dresů startovali ve vy-
půjčených uniformách Radotínského 
SK a umístili se na krásném 8., po-
sledním místě. 
Protože hřiště na ZŠ Jana Wericha 
bylo dostavěno až roku 2005, tak 
bylo v roce 2004 naším působištěm 
hřiště Pod Císařkou pod Strahovem. 
Od roku 2004 jsme se pravidelně 
účastnili skoro všech mládežnických 
mistrovství a přípravných turnajů, 
na které jsme dokázali složit druž-
stvo a věřte, že tehdy jsme opravdu 
nevyhrávali. V letech 2004 až 2005 
nastupovaly naše juniorky a ženy 
pod hlavičkou Čechie Praha a hráli 

jsme Pražské přebory juniorek a žen. 
V roce 2006 jsme se poprvé přihlásili do Praž-
ského přeboru žen jako samostatný tým Storms 
a hned se ve víkendové divizi umístili na třetím 
místě. Po dlouhé tři roky (včetně roku 2006) se 
nám nedařilo prokousat se na postupová místa, 
kde pro nás byly největší překážkou bývalé ligo-
vé týmy Kladna a SaBaTu B, ale i zkušenější tým 
MFF Neratovice. 
Teprve až v roce 2009 se nám tým podařilo do-
hnat k vítězství v Pražském přeboru žen v postu-
pové divizi víkendové. Rok 2009 by mimo jiné 
zlomový v tom, že zkušenější hráčky hostovaly 

v extraligových oddílech a nabíraly zkušenosti 
ve vyšších soutěžích. Možná, že i tento tah nám 
pomohl k velikému úspěchu na kvalifikaci o dru-
hou ligu, ve které jsme zvítězili a pro rok 2010 se 
kvalifikovali do druhé ligy. Neúspěchy, které od 
roku 2003 plnily pomyslný pytel smůly, se v do 
něj v roce 2009/2010 už nevešly. Teď už nám 
zbývají jen ty lepší zážitky. A tak se jim v extrali-
govém roce 2011 nebojme vykročit vstříc.
Mládežnický program Stroms Řepy úspěšně po-
kračuje v tradici nastoupené hráčkami dnešního 
týmu žen a reprezentuje ZŠ Jana Wericha v sou-
těžích extraligy kadetek a žákyň pod vedením 
trenérů Miroslava Matuny, Milana Waltera, Mi-
lana Kaliny, Elišky Kotoučkové, Pavla Červinky, 
Petra Kopeckého a Patricie Kameníkové. Věříme, 

že dobrou prací s mládeží udržíme 
náš oddíl mezi nejlepšími v republice 
a zároveň podpoříme nabídku volno-
časových aktivit pro řepské děti.
Přejeme našim ženám v roce 2011 
hodně úspěchů. Doufáme, že toto 
sportovní odvětví bude mít stále větší 
a větší základnu v mladších kategori-
ích a stále lepší sportovní podmínky. 
Přidat se mohou děti (dívky a také 
chlapci) již od 8 let. Kontaktovat 
můžete autora článku na: screpy@
seznam.cz nebo na tel. 603 306 590.

Vojtěch Albrecht,
sekretář České softballové asociace,

jednatel odd. ZŠJW Storms Řepy, trenér

Softballistky postoupily do extraligy
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Zimní výšlap
Nedaleko hranic hlavního města, za pražskou Zbraslaví, se nachází vrch 
Hradiště. Místo je opředené tajemnou keltskou minulostí. Udělejme si tam 
výlet! Není delší než 10 kilometrů, avšak vyžaduje, zvlášť v zimním období, 
dobrou, pevnou obuv a fyzickou zdatnost.
Z nádraží Praha-Braník dojedeme na zbraslavskou vlakovou zastávku za 
několik minut. Platí zde tarif PID, takže držitelé Opencard jedou zdarma. 
Odjezdy z Braníka: např. 10.33 nebo 11.15 hodin. Hned za nádražní bu-
dovou se napojíme na žlutou turistickou značku a stoupáme lesem. Je to 
nejnáročnější úsek cesty, je dlouhý asi 1,5 kilometru. Asi po patnácti mi-
nutách chůze si můžeme oddechnout u Arcibiskupské vyhlídky – altánku, 
odkud je rozhled přes Vltavu na Zbraslav a ještě dále k Radotínu. 
Dál už stoupání není tak příkré a my se po deseti minutách ocitáme v místě, 
kde stálo v dávné minulosti keltské opidum. Rozloha celého hradiště byla 
prý až 118 hektarů a ve své největší slávě zde stály dřevěné, ale i kamenné 
domy a mezi nimi vedly hlavní i vedlejší komunikace. Hradiště mělo ně-
kolik vstupních bran, bylo obehnané valy, které jsou ještě dnes zřetelné, 
a palisádovou ohradou. Keltové si toto místo oblíbili pro svou výhodnou 
geografickou polohu, blízkost významné obchodní stezky, úrodnou půdu 
v okolí a prý i kvůli nalezišti zlata. V minulosti zde byl prováděn rozsáhlý 
archeologický průzkum.
Po prostudování informačních tabulí můžeme pokračovat dál po žluté, 
cesta jde již mírně z kopce, pak začne klesat prudčeji. Potok, který se 
k nám připojí, se jmenuje Károvský, podle nedaleké osady. Procházíme Ká-
rovským údolím k osadě Jarov. U železniční trati opustíme žlutou značku 
a zabočíme doleva po červené značce podél kolejí, která nás dovede na 
vlakovou zastávku Jarov u ústí tunelu.
Pokud vám vlak jede za dlouho, doporučuji sejít na silnici vedoucí podél 
Vltavy a dojít ještě do dva kilometry vzdáleného Vraného nad Vltavou. Je 
zde skromná nádražní hospůdka – v zimním čase se tu při horkém čaji, či 
něčem ostřejším, na vlak čeká lépe. Šťastnou cestu!

Text a foto: Jan Bösser

Vycházky s PIS
Výběr z vlastivědných vycházek, které pořádá Pražská informační služba 
v lednu 2010:
•  9. ledna: Národní divadlo. Celková prohlídka vybraných prostor Ná-

rodního divadla vás zavede k základním kamenům, do hlediště a hlav-
ního foyeru. Začátek akce každou půlhodinu od 8.30 do 11 hodin před 
vchodem do historické budovy. Objednané skupiny mají přednost Cena  
140/100 Kč (průvodci PIS).

•  15. ledna: Trochu zimní přírody. Vycházka z Klukovic do Holyně vás 
provede i částí Prokopského údolí.  Začátek akce na konečné stanici au-
tobusu č. 120 „Klukovice“ (aut. odjíždí ze stanice „Na Knížecí“ v 9.30 
hodin – příjezd do Klukovic v 9.49 hod.). Trasa měří cca 4 km. Cena 
100/70 Kč. 

•  27. ledna: Kostel sv. Šimona a Judy. Prohlídka kostela s výkladem o his-
torii řádu milosrdných bratří. Začátek akce ve 14.30 hodin  před koste-
lem sv. Šimona a Judy (ulice U Milosrdných, Praha 1). Cena 100/70 Kč. 

Napište na: vlastiveda@pis.cz  a měsíční program vycházek vám budou 
pravidelně zasílat na vaši emailovou adresu. 

Vycházky se konají, sejde-li se nejméně deset účastníků. Přednost 
mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupenky na 
vlastivědné vycházky je možno zakoupit  v předprodeji na turistických 
informačních centrech PIS ve Staroměstské radnici,  v Rytířské ulici 
31,  Praha 1, ve vestibulu Hlavního nádraží a na Letišti Praha. Před-
prodej na jednotlivé akce končí ve všední den  na TIC v 18 hodin před-
chozího dne a v případě víkendových akcí v pátek v 18 hodin hodin. 
Nadále zůstává možnost dokoupit si vstupenky na místě konání akce.

-red-

Facky místo pohlazení?
Zmínka o domácím násilí v Řepské sedmnáctce může leckomu připadat 
zbytečná. Není! Podle odborníků zabývajících se touto problematikou 
určitou formu násilí, ať už fyzickou nebo psychickou, zažívá mnoho čes-
kých žen a dokonce i mužů! Pro ně je určena následující výzva: Obraťte 
se na odborníky. Vaše situace je řešitelná! 
Pomoc nabízí například poradna Acorus v Praze 8, v Dělnické ulici 
č. 213/12 (vchod z ulice Tovární č. 11). Na konzultaci je nutné se pře-
dem objednat – kromě čtvrtku, kdy je možné přijít bez objednání. Pro-
vozní doba: pondělí 11–17, úterý 14–17, středa 8–13, 14–17, čtvrtek 
11–17, pátek 11–17 hodin.
Krizová pomoc: provoz non stop – 283 892 772.
Do azylového domu nástup možný po předchozí osobní konzulta-
ci, termín konzultace si můžete domluvit na non stop telefonní lince 
283 892 772.
Komplexní informace o službách poradny Acorus: www.acorus.cz.

-red-

Pozvánka do ZOO
Večerní procházky po zoo – v pátek a sobotu 7. a 8. 1., 14. 
a 15. 1., 21. a 22. 1. a 28. a 29. 1. Vždy od 17.30, 18 a 18.30 
hodin. První termín od 17.30 je vyhrazen pro rodiče s dětmi, kterým bude 
přizpůsoben i výklad. Ostatní termíny jsou určeny věkem dospělým ná-
vštěvníkům. Je nutné se předem objednat na tel. čísle 296 112 230 nebo 
na pr@zoopraha.cz. ZOO hl. m. Prahy má otevřeno denně, v lednu od 9 do 
16 hodin, spojení: bus 112 ze stanice metra C – Nádraží Holešovice, bus 
236 ze stanice Zámky. Přívoz z Prahy 6-Podbaby. -red-

Od altánku je rozhled přes Vltavu na Zbraslav a k Radotínu.
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Zastávky „na znamení“ 
bez mávání
Od 3. 1. 2011 dochází ke změně způsobu za-
stavování v zastávkách s charakterem „na 
znamení“ a následně k rozšíření jejich po-
čtu. Nový systém, který úspěšně funguje také 
v okolních evropských zemích, přinese zvýše-
ní plynulosti a rychlosti dopravy a také zlep-
šení tepelné pohody v autobusech v zimních 
měsících. Navíc již nebudou muset cestující na 
těchto zastávkách mávat.

Jestliže chcete nastupovat 
Nemusíte na řidiče mávat, stačí stát na za-
stávce tak, aby vás řidič viděl (řidič je povinen 
zastavit v zastávce vždy, nachází-li se v je-
jím prostoru viditelně jedna nebo více osob, 
zároveň musí zastavit, pokud již v zastávce 
zastavil jiný autobus a cestující by mohl být 
přehlédnut).

Když chcete vystupovat
Stiskněte tlačítko „znamení k řidiči“ umístě-
né na přidržovacích tyčích dostatečně včas, 
aby řidič stihl bezpečně zastavit (před kaž-
dou zastávkou na znamení na ni upozorňuje 

akustický hlásič, v případě, že hlášení zastá-
vek z nějakého důvodu nefunguje, je povinen 
řidič zastavit v takové zastávce vždy).

V jízdním řádu je zastávka na znamení ozna-
čena písmenem x před názvem zastávky. 
Úplný seznam nových zastávek „na znamení“ 
najdete na www.ropid.cz. -red-

Novinky ve vlakové 
dopravě
•  V pracovní dny jsou zavedeny nové vlaky 

z Hostivice do centra Smíchova (zastávka Na 
Knížecí). Po úspěšném provozu v rámci výluky 
tramvajové trati Anděl – Sídliště Řepy zůstá-
vá v pracovní dny v mírně pozměněné podobě 
v provozu linka S65. 
Vlaky budou vedeny jako přímé v trase Hostivi-
ce – Praha-Smíchov, Na Knížecí. Budou jezdit 
zpravidla v 60minutovém intervalu v období 
cca od 5.30 do 21.30 hodin. 
V Hostivici jsou zavedeny ráno a dopoledne 
rychlé přípoje ze směru Kladno, odpoledne 
a večer ve směru Kladno.
O víkendu zůstává provoz na trati Praha – Pra-
ha-Zličín – Hostivice beze změn. Vlaky jedou 
ze stanice Praha hl. n., nezajíždějí do zastávky 
Na Knížecí, včetně nostalgického vlaku „Praž-
ský motoráček“.

•  Železniční stanice Praha-Zličín je přejmeno-
vána na Praha-Řepy.

•  Ve špičkách pracovního dne je prodlouženo 
16 párů vlaků linky S7 z Berouna do Úval.

-red- (Zdroj: Zpravodaj PID 12/2010)

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

žaluzie – podlahy

žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - pokládka plovoucích podlah

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

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

INZERCE

Plošná inzerce Cena bez DPH Cena vč. 20% DPH
1 modul 700 Kč 840 Kč
2 moduly  1 050 Kč 1 260 Kč
3 moduly  1 350 Kč 1 620 Kč
4 moduly  2 200 Kč 2 640 Kč
6 modulů  3 500 Kč 4 200 Kč
9 modulů  5 200 Kč 6 240 Kč
1/2 strany  7 000 Kč 8 400 Kč
celá strana 14 000 Kč 16 800 Kč

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

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

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

1 modul

Rozměry inzerce najdete na www.repy.cz

OHLÉDNUTÍ ZA NADÍLKOU

OTÁZKY PRO ZASTUPITELE
MIROSLAVA BARTOŠE

VELKÝ EPSKÝ BÁL: 22. LEDNA

PhDr. ALAN GINTEL:
KAŽDÝ DEN MUSÍME N CO VY EŠIT

SOFTBALLISTKY V EXTRALIZE

Pour 
Féliciter 

2011

LEDEN 2011
* RO NÍK 17 sedmnáct

ka
sedmnáct

ka
MĚSÍČNÍK PRAHY 17 * ZDARMA

Foto: -akraj-
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• MALOVÁNÍ , TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů,
i o víkendech. PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

• 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

• 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

• Masážní služby – klasické, sportovní masáže, indická masáž 
hlavy, Breussova masáž páteře, čínská masáž Tuina v salonu Hóra, 
Makovského 1177, Řepy nebo u klienta. Tel.: 774 233 544

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

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

• Jazykové kurzy v Řepích v Centru vzdělávání pro dospělé, děti, 
seniory, kurzy s hlídáním – angličtina, němčina. Dále počítačo-
vé kurzy, doučování předmětů ZŠ, SŠ i VŠ, překlady a tlumočení. 
www.jazykovykurz.cz Tel.: 235 300 455, 608 209 354

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

• VÝUKA ITALŠTINY – INFORMACE Tel.: 723 566 250

SLUŽBY • Autoservis Auto STM nabízí tyto práce a služby: výměna filtrů,
brzd. destiček, oleje, příprava a vyřízení STK včetně emisí, servis 
vozů na plyn (CNG, LPG), pneu servis. Do Blatin 373 (areál PHL), 
Zličín. Tel.: 777 307 583, Email: autostm@centrum.cz

• PŘESTĚHOVÁNÍ SLUŽEB: pedikúra, manikúra, kadeřnictví 
z Nevanovy 1070/35 do nově otevřeného salonu BEAUTYFA, 
Flöglova 1503/1, Praha 5 (bus 225, M-Stodůlky)
 Pedikúra: Zuzana Tel.: 604 839 078 
 Kadeřnictví: Soňa Tel.: 606 379 780

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

• Pohlídám Vám Vaše děti, kteréhokoliv věku. Tel.: 721 115 048

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

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

• Vyměním obec. 1+kk v Řepích po celk. rekon. za 1+1 nebo 2+kk 
v osobním vlastnictví.  Tel.: 721 778 084, 235 301 644 

• Prodám 4+1, Řepy. Tel.: 737 531 156

• Vyměním státní byt 2+kk, 45m2, Praha 5, 2 minuty MHD + 
obchody za 3+1 v Řepích, doplatek dohodou. Tel.: 608 807 278

BYTY

• Koupím garáž nejlépe ul. Na Chobotě. Tel.: 602 243 462

• Do ordinace kardiologie na poliklinice Žufanova přijmu 
zdravotní sestru nejlépe na celý úvazek. 
E-mail: pavel@vodarek.cz Tel.: 604 970 134

OSTATNÍ

Nabízím zpracování účetnictví, 
daňové evidence, 

mzdové a personální agendy, 
daňových přiznání 

a zastupování na úřadech. 

Tel.: 723 133 698 
e-mail: SedlackovaDana@email.cz

TELEVIZE-NONSTOP
OPRAVY a seřizování v bytě

satelity, antény, instalace, settopboxy

733 311 747    211 141 160

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

Zde může být vaše inzerce
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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

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

Úklid paneláků, kanceláří, škol!
Provádíme pravidelný úklid společných prostor ve vašem domě. 

Dále uklízíme kancelářské prostory a školy. 
Ceny po vzájemné dohodě. SPOLEHLIVOST!

Tel.: 608 072 360 e-mail: vbaca@chello.cz

rekonstrukce koupelny    
vybudování podkroví

rekonstrukce bytů    
včetně veškerých instalací

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

Kadeřnictví David ZárubaKadeřnictví David Záruba
se přestěhovalo z ul. Skuteckého 

do zrekonstruovaného domu Makovského 1225, 
u tramvajové a autobusové zastávky Blatiny. 

Tel. 604 737 329 a 235 315 238 
www.kadernictvi-dz.webnode.cz

Po–Pá  8.00–19.30 hod., So  8.00–12.00 hod. 
Těšíme se na Vás.

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 2011

v ceně 150 Kč

+

Žalanského 52a/1674Žalanského 52a/1674

Praha 17-ŘepyPraha 17-Řepy

www.sporting-apis.czwww.sporting-apis.cz

Tel: 606 489 477, 235 311 230Tel: 606 489 477, 235 311 230

 SQUASH POSILOVNA
 klimatizované kurty trenérské služby

 AEROBIK, PILATES, POWERJOGA ZUMBA, SPINNING

 MASÁŽE SOLÁRIUM
 klasické, lávové, havajské prodej sol. kosmetiky

KONZOLE

BYTOVÝ TEXTIL

VÝROBA DEK a POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
MATRACE

OPRAVY OBUVI

Potřebujete funkční konzole?
KONZOLE
(umělé, hliníkové, dřevěné; zaměření, 
demontáž starých, montáž nových)

DOPRAVA

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

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)

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

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.
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Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

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

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

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

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

Vedení účetnictví spolehlivě, rychle a kvalitně
Virtuální kancelář – sídlo fi rmy, sekretářské práce, jednací místnost
Založení nové společnosti – jednání s úřady
Pojišťovnictví pro podnikatele i občany
Ovus a. s., Makovského 1349, Praha 6-Řepy,
tel. 602 462 629, 235 325 223, sekretariat@ovus.cz, www.ovus.cz

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské,truhlářské,montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

www.falomeubytovani.cz
Tel. 775 343 393

[dříve Osmileté gymnázium Buďánka]
pořádá pro uchazeče o studium v školním roce 2011/12

Španielova 1111/19 Praha 6-̌Repy [tram 9,10 z centra]

-

www.MensaGymnazium.cz

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty
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Držitel profesního certifikátu Asociace realitních kanceláří České republiky.

Chcete prodat, vyměnit či pronajmout svůj byt?

Váš realitní soused 
s perfektní znalostí lokality!
3 důvody proč se obrátit na Absolut Real:
1. Poskytujeme kompletní servis v rámci zprostředkování prodeje či koupě nemovitostí.
2. Sídlíme přímo v Řepích - perfektně se orientujeme v dané lokalitě.
3. Jsme přímý smluvní partner ČSOB, Hypotéční banky a České spořitelny. 

SPECIALISTA NA ŘEPY

Absolut-Real s.r.o.
Nevanova 37, 163 00 Praha 17-Řepy

(naproti supermarketu Billa)
Tel: 608 972 016

E-mail: absolut@absolut-real.cz

www.absolut-real.cz

3+KK/G/2×B
SKUTECKÉHO UL.

Slunný cihlový byt 3+kk/G/2 × B/2 × sklep 

v novostavbě. Byt se nachází v1 p. (8) domu 

v ul.Skuteckého. Plocha bytu je 78 m2 

+ balkony 13,5 m2. Plovoucí podlahy 

a dlažba, moderní vestavené skříně, nová 

kuchyňská linka. Jižní a východní orientace. 

Vstup do domu povolen pouze pro opráv-

něné osoby. K dispozici společný park mezi 

domy i dětské hřiště. Nadstandardní byt za 

dobrou cenu.

Dvougenerační byt 4+1/L v OV, 98 m2, 

2. p. (7). Dům je po rekonstrukci: zatep-

lená fasáda, nové stoupačky, výtah a 

střecha. Byt má plastová okna, zaskle-

nou lodžii (6,5 m2) a je v udržovaném 

stavu, před rekonstrukcí. Nová kuchyň-

ská linka. TV kabel, internet. K bytu 

patří sklep o velikosti 4,6 m2. Orientace 

bytu je na západ a východ. Hezký 

výhled. Byt je v osobním vlastnictví. 

2+KK/L
MAKOVSKÉHO UL.

4+1/L
ŠPANIELOVA UL.

Byt 2+kk/L (40 m2 + 7 m2 lodžie + 2 m2 

sklep). V bytě zděná koupelna a WC, plas-

tová okna, kuchyňská linka, šatní skříň a 

úložné prostory. Před domem parkoviště. 

Osobní vlastnictví. Velká lodžie je zasklená, 

zateplena a obložena dřevem. 

Nízkonákladový byt v původním, udržova-

ném stavu.

3+KK+PARKOVÁNÍ
NA FIALCE IIPRODEJPRODEJPRODEJPRODEJ

Velký cihlový byt 3+kk+parkovací stání 

Řepy-Fialka II. Byt se nachází v 1 patře řado-

vého domku. Celková plocha bytu je 94 m2, 

zahrady 143 m2, plocha balkonu činí 24 m2 

a sklepa 7,4 m2. Vestavěné skříně,  nová ku-

chyňská linka se spotřebiči. Volné ihned. 

Poplatky cca. 4000 Kč. vč. Prestižní adresa 

a kvalitní bydleni za super cenu.

 

Obchod 
specializovaný 

na krmiva: 

Nutram
K9

First Mate
Arden Grange

Cibau
Trainer

Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům 
Na vybraná krmiva 

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma 

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba: 
Pondělí–Pátek 10.00–19.00, 

Sobota 9.00–12.00

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ

DVEŘE A ZÁRUBNĚ

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

739 034 488, 733 715 505
e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijerabek.cz

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 

V naší nabídce jsou také kvalitní 
dveře a zárubně SAPELI

Široký výběr materiálů
Skříně na míru

Kvalitní montáž
100% servis

Záruka až 10 let!
Zaměření ZDARMA

Doprava

po celé Praze

ZDARMA!

VŠE NA 
SPLÁTKY

Kompletní správa nemovitostí
Specializace na účetnictví pro společenství vlastníků a bytová družstva

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

EKO-Kopecký, s.r.o.  •  Na Chobotě 1344/4, Praha-Řepy  •  Telefon: 777 151 141, 777 151 142
E-mail: ak.eko1@volny.cz; kopecky@eko-kopecky.cz  •  www.eko-kopecky.cz

Malování – nátěry
levně, rychle, kvalitně, čistě

Acrolak Řepy, Socháňova 17
tel.: 603 256 992

e-mail: Acrolak@seznam.cz
www.stolina.o-nas.net
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