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Vážení čtenáři,

v únorovém čísle Řepské sedmnáctky pokračujeme v seriálu rozhovorů se zastupiteli, tentokráte jsme oslovili jednoho z těch „nejdéle sloužících“. 

Jsme rádi, že vám můžeme představit pracovnici Centra sociálně zdravotních služeb, které se dostalo významného ocenění. Připravili jsme pro vás 

také informaci o stavu tramvajové trati v ulicích Plzeňská – Makovského a o její rekonstrukci. Samozřejmě nechybí Tip na výlet a spousta dalších 

informací o dění v obci.

Za redakční radu Jan Bösser
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•Kulturní středisko Průhon

Pro nejmenší děti (vždy v sobotu od 16 hodin)

 7. 2.  Maxipes Fík: Divadelní zpracování příběhů 

psa, který trochu víc vyrostl, ze slavné knihy 

a slavného večerníčku v podání Divadla Špílberg 

Brno. Skladatel Petr Skoumal doplnil toto 

představení zcela novými písničkami. 

 14. 2.  Nebojsa: Pohádka s loutkami v životní velikosti 

a s činoherci na námět pohádky Boženy Němco-

vé v provedení Divadla Neklid Praha.

 21. 2.  O chytré kmotře lišce: Veselé představení 

s písničkami na motivy pohádky Josefa Lady – 

divadélko Andromeda. 

 28. 2.  Veselé odpoledne s Hankou: Hry, tanečky, le-

grace, soutěže o sladké ceny. Připravuje Hanka 

Strnadová.

Pro větší děti 

 20. 2.  Diskotéka pro kluky a holky v moderním 

rytmu: DJ Jaricz & DJ Ratty. V 17 hodin.

Pro dospělé

 6. 2.  Taneční kavárna pro starší věkem, ale mladé 

srdcem s hudbou k tanci i poslechu. V 16 hodin.

 7. 2.  Hogo fogo maškarní bál: V plesovém oblečení 

všech dob a stylů - fraky, fiží a korzety vítány, 

bílé rukavičky podmínkou. Vyznamenání 

a jakákoliv ocenění viditelně připnout. S sebou 

vizitky se všemi tituly, kterých jste v životě do-

sáhli. Cena pro nejapartnější dámský a pánský 

klobouk, třeba i vlastní výroby. Tombola vysoké 

úrovně – z předmětů, které už nepotřebujete. 

K tanci a k poslechu zahraje Repre orchestr 

TriWoly. V 19.30 hodin. 

 11. 2.  Večer pro Jana Wericha: Nově objevené doku-

menty, záznamy, zajímavosti, souvislosti. Při-

pravují redaktor František Cinger, editor Karel 

Koliš, herec Jiří Brož a sběratel Jaromír Farník. 

Film s Janem Werichem si také promítneme. 

V 18.44 hodin.

 25. 2.  Setkání s cestovatelem Víťou Dostálem: 

Cyklistický vytrvalec, „Železný muž“, který 

například podnikl první českou cyklistickou 

sóloexpedici kolem světa, přes 60 států pěti 

kontinentů (80 000 km) a v letech 2006 až 07 

uskutečnil expedici Panamericana z Aljašky do 

Ohňové země. Můžeme se těšit nejen na jeho 

vyprávění, ale také bohatou obrazovou doku-

mentaci. V 18.44 hodin.

 

Výstava

2. 2. až   28. 2. Karel Schling: Hříčky přírody – umělecká 

fotografie. Výstava je otevřena každý všední den 

od 10 do 20 hodin, v sobotu v době programu. 

AKCE V SOKOLOVNĚ

11. 2.  Veselé taneční: 5. díl s Andreou a Dodem 

z divadla Andromeda. V 9 a 10.30 hodin. 

Dopolední představení pro školy.

21. 2.  Řepský karneval  s country kapelou Panop-

tikum – pořádá Společnost pro obnovu 

řepských tradic. Vstupenky v Lidové cestovní 

agentuře, Žalanského ulice. V 19 hodin.

KS Průhon, Socháňova 1220, Praha-Řepy, 

tel. 235 313 289/9, www.volny.cz/ks-pruhon, 

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

•Domov sv. Karla Boromejského 

 11. 2.  Laďa Kerndl zpívá pro nemocné: Koncert ke 

Světovému dni nemocných. Refektář Domova, 

v 16 hodin. Vstupné 150 Kč. Možnost zakoupení 

vstupenek a zprostředkování jejich darování 

lidem se zdravotním postižením. 

Info:  zora.vondrackova@domovrepy.cz.

 15. 2.   Pohlazení v nesnázích: Koncert hudby rene-

sance a baroka seskupení Musica Bellisima.  

Kostel sv. Rodiny, v 16 hodin. Lucie Pelíšková – 

flétna, Eva Tornová – cembalo, Miloslav Štu-

dent – arciloutna, barokní kytara. 

Vstupné dobrovolné.

 17. 2.  Jak se zpívá v Japonsku: Hudební vystoupení 

japonských dětí z Japonské školy v Řepích. 

Stacionář, v 10 hodin. Zdarma.

 21. 2.  Pro dobrou náladu: Koncert lidových písní 

smíšeného sboru  AVE. Refektář, v 15.50 hodin. 

Vstupné dobrovolné.

 24. 2.  Člověče, nezlob se! aneb Masopustní úterý: 

Turnaj v Člověče, nezlob se! v prostorách celého 

Domova, v 15 hodin. Patronkou akce je herečka 

Valerie Zawadská. 

Zájemci o účast se mohou registrovat na adrese 

zora.vondrackova@domovrepy.cz. Zdarma.

 1. 3.  Radosti života v lidových písních: smíšený 

pěvecký sbor IMBUS. Refektář, v 16 hodin. 

Vstupné dobrovolné. 

Domov sv. Karla Boromejského,

K Šancím 50, Praha-Řepy, www.domovrepy.cz, 

tel. 235 301 238. Spojení: tram č.  9, 10, 

zastávka Sídliště Řepy, bus č.164.
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Na váš dotaz odpovídá:
starostka Jitka Synková

Prý se bude v Řepích zvyšovat nájemné 

v obecních bytech. Zajímá mne kdy a o kolik.

Většina pražských městských částí zdražila 

nájemné už od ledna 2009. Rada městské části 

Praha 17 rozhodla o zvýšení nájemného s plat-

ností až od dubna 2009, a to pouze o 22,19 %. 

Chtěla bych upozornit, že jsme při zvyšování 

nájemného nepostupovali tak razantně jako 

v jiných městských částech a nevyužili jsme 

možnosti zvýšit nájemné až na zákonem povo-

lené maximum. Pro vaši představu: například 

naši nejbližší sousedé – v Praze 13 a také v 

Praze 6 (Ruzyni) – zvýšili činži o 31,5 %. 

V roce 2008 zaplatili řepští občané obývající 

panelový byt ve správě městské části za metr2 

podlahové plochy bytu 59,17 Kč, ve staré zá-

stavbě to bylo 55,03 Kč. Od letošního dubna 

bude stát metr čtvereční v panelovém domě 

72,29 Kč, ve staré zástavbě 69,12 Kč. Regulova-

né nájemné je stále nižší než tržní nájem.

Pro občany, kteří díky nízkému příjmu budou mít 

problém nájemné splácet, řepské zastupitelstvo 

již v minulém roce schválilo tzv. Fond ústupo-

vého bydlení pro sociálně potřebné občany. 

V některých domech ve správě Městské části 

Praha 17 byly vyhrazeny byty, které mohou být 

pronajaty zmíněným občanům. Informace vám 

podají pracovníci odboru správy obecního ma-

jetku, formuláře k žádosti lze získat na tomto 

odboru nebo na sociálním odboru, v podatelně 

Úřadu m. č. Praha 17 anebo na internetových 

stránkách www.repy.cz.

Jitka Synková
redakce@repy.mepnet.cz

Nájemné v Praze 17 a u nejbližších sousedů:

městská část Praha 17 Praha 13 Praha 6 (Ruzyně)

m2 v roce 2008 55,03 Kč (stará zástavba) 59,36 Kč 59,37 Kč

 59,17 Kč (panelák)
m2 v roce 2009 69,12 Kč (stará zástavba) 78,05 Kč  78,07 Kč

 72,29 Kč (panelák)
zvýšení  +22,19 % (od dubna 09) +31,5 % (od ledna 09) +31,5 % (od ledna 09)
byt – 68 m2  4 700 Kč (stará zástavba) 5 307 Kč 5 309 Kč

(měsíční nájemné) 4 916 Kč (panelák)

Na koberečku
Na poslední zasedání zastupitelstva v loňském 

roce byli pozváni zástupci Policie ČR a Městské 

policie. Proč? Zastupitelé naší městské části 

nejsou spokojeni s výsledky jejich práce. Bez-

pečnostní situace v Řepích se nelepší, občané si 

stěžují na malou aktivitu policistů. 

Nadporučík David Carda, zástupce vedoucího 

místního oddělení Policie ČR se vyjádřil: „Je 

pravda, že policie neměla vždy zájem o poznatky 

od lidí, neměla zájem je dále využívat.“ To se 

podle něj musí změnit, policie si musí vylepšit 

jméno. Svoji řeč ukončil: „S důvěrou se obraťte 

na místní oddělení nebo na mne.“ Obvodní ředi-

tel Městské policie Prahy 13 Ing. Hynek  Svoboda 

na obhajobu  policie uvedl, že v Řepích slouží 11 

strážníků a bylo by jich třeba minimálně dvacet. 

Vyjádřil také nespokojenost s novelou zákona 

o městské policii, podle níž budou muset mít 

všichni strážníci ukončené středoškolské vzdě-

lání. Na výtky, že strážníci nejsou tam, kde se 

právě něco děje, reagoval Ing. Vít Bumbálek, 

vedoucí okrskové služebny v Řepích slovy: „To 

bychom se museli naklonovat...“

Následovaly dotazy a připomínky zastupitelů. 

Ing. Antonín Havlíček, CSc. navrhl, že by se 

strážníci měli motorizovat, nebo hlídkovat na 

koních. Podle něj by měli větší autoritu. Ing. 

Hynek Svoboda namítl, že nákup jednoho koně 

stojí 200 tisíc Kč. Zastupitel Jiří Svoboda dodal, 

Informace o změnách
v sociálním systému
Od 1. ledna 2009 došlo k dalším změnám 

v sociálním systému – v oblasti nemocenské-

ho pojištění a trhu práce. Podrobné informa-

ce k tomuto problému najdete také na webo-

vých stránkách řepského úřadu www.repy.cz 

pod názvem „Průvodce sociálním systémem 

v roce 2009“. 

Dozvíte se více například o změnách ve vý-

platě dávek v hmotné nouzi, o výši dávek 

nemocenského pojištění, kde a jak uplatnit 

nárok na dávky, kdo má nárok na podporu 

v nezaměstnanosti a kde o ni žádá. U každé-

ho tématu jsou pro lepší pochopení uvedeny 

modelové situace.

 -red-Foto: J. Šímová

že roční náklady na péči o něj  činí 1 700 000 Kč. 

Starostka Jitka Synková dlouhou diskusi kolem 

koní ukončila slovy: „Byli bychom rádi, kdyby-

chom strážníky někdy potkali alespoň na kolech, 

která jim městská část zakoupila!“

Jaroslav Stolina vyjádřil nespokojenost s výsky-

tem volně pobíhajích psů velkých plemen. Seni-

oři se prý bojí a vybavují se pepřovými spreji. Asi 

za mnohé promluvil MUDr. Antoi ne Katra, když 

na adresu policistů uvedl: „Vážím si vaší práce. 

Ale mám pocit, že se bezpečnost moc nezlepšila. 

Občané nejsou spokojeni. Nepochybuji o tom, že 

máte koncepci, ale my chceme vidět výsledky!“ 

Jak se bude bezpečnostní situace v Řepích po 

tomto zasedání vyvíjet, uvidíme. Doufejme, že 

v náš prospěch! Jaroslava Šímová
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Kompletní seznam usnesení a jejich úplné 

znění najdete na internetových stránkách 

www.repy.cz  v oblasti Samospráva nebo v lis-

tinné podobě na Odboru kanceláře starostky 

Městská část Praha 17, Žalanského 291, Pra-

ha-Řepy. 

Rada m. č. Praha 17 mj.:

Souhlasí: 

•  s vypsáním výzvy dle §12 odst. 3 a §23 

odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách, ve znění pozděj-

ších předpisů na zpracování projektové 

dokumentace pro územní řízení a vyřízení 

územního rozhodnutí na stavbu „Hasičská 

stanice Řepy“;

•  s prodloužením termínu odevzdání Územní 

studie Řepy do 27. 2. 2009.

Schvaluje: 

•  finanční příspěvek na medaile a poháry ve výši 

17 040 Kč pro žáky ZŠ Městské části Praha 17, 

kteří se umístí v soutěžích Poháru Prahy 6; 

•  návrh na navýšení a) minimální částky výbě-

rových řízení za pronájem nebytových prostor 

v objektech v majetku M. č. Praha 17 a sta-

noví její výši dle přílohy schválených Zásad 

postupu při pronájmu nebytových prostor, 

b) nájemného (bez služeb) za pronájem již 

pronajatých nebytových prostor v majetku 

M. č. Praha 17, kde nájemné nedosahuje nově 

stanovené minimální výše nájemného uvede-

né v příloze schválených Zásad postupu při 

pronájmu nebytových prostor ze dne 17. 12. 

2008. V případě, že nedojde k dohodě 

pronajímatele s nájemcem, bude dána vý-

pověď s tříměsíční výpovědní lhůtou podle 

nájemní smlouvy a zákona č.116/1990 Sb., 

o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 mj. 

Bere na vědomí:

•  zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-

ské činnosti za I.–III. čtvrtletí 2008;

•  zprávu kontrolního výboru ve věci odpisu 

dlužných pohledávek v hospodářské čin-

nosti M. č. Praha 17.

Schvaluje: 

•  úpravu limitu prostředků na platy a na 

ostatní platby v příspěvkové organizaci 

Centrum sociálně zdravotních služeb;

•  postup při změně rozpočtu koncem r. 2008;

•  pravidla rozpočtového provizoria na období 

leden–únor 2009;

•  na základě doporučení rady městské 

části prodej vyřazené výpočetní techniky 

(10 ks PC se základním příslušenstvím) 

za symbolickou cenu 1 Kč Centru sociálně 

zdravotních služeb pro potřeby Nízkopra-

hového zařízení pro děti a mládež – Klub 17 

s realizací po vyřazení z evidence majetku.

Eva Vernerová,
kancelář starostky

ZPRÁVY Z RADNICE • ZPRÁVY Z RADNICE

Jak dopadla anketa
Úřad m. č. Praha 17 vloni obdržel žádost o sou-

hlas ke zřízení hlídaného parkoviště u křižo-

vatky ulic Hofbauerova a Žufanova (naproti 

prodejně Plus). Nebyli jsme si jisti, jak by v dané 

lokalitě občané přijali snížení počtu veřejných 

parkovacích míst ve prospěch placených, proto 

jsme o vyjádření k této věci požádali ty, kteří 

bydlí v blízkosti zmíněného místa. 

Celkem bylo rozdáno 486 anketních lístků do 

pěti bloků domů v okolí parkoviště. Zareagova-

lo na ně 95 občanů, někteří z nich odpovídali 

elektronickou poštou. Jaký byl výsledek? Nesou-

hlasné stanovisko vyjádřilo 81 dotazovaných, 

12 občanů s vybudováním parkoviště souhlasilo, 

dva lístky byly neplatné. Výsledek ankety potvr-

dil zamítavé stanovisko rady městské části ze 

dne 20. 8. 2008. K realizaci dalšího hlídaného 

parkoviště tedy nebude dán souhlas.

Bc. Bořek Černovský,
zástupce starostky

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 23. BŘEZNA 2009 V 15 HODIN.
Místo konání: Základní škola genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha-Řepy

Foto: J. Šímová

Co si o tom myslíte
Lednového zasedání řepského zastupitelstva 

se zúčastnilo jen pár občanů, jak je v poslední 

době obvyklé. Většinu z nich zajímala pro-

blematika prodeje bytů, a tak museli přečkat 

tříhodinové jednání o rozpočtu Městské části 

Praha 17 pro rok 2009, neboť bylo na progra-

mu dříve.

Mladých tváří v řadách diváků bývá poskrov-

nu. Proč dorazila slečna Zuzana? „Přišla jsem 

proto, že mne zajímá, zda bude odsouhla-

sena privatizace bytu, kde bydlím. Trošičku 

mne zaráží, že se tu ten rozpočet probírá 

tak dopodrobna. Podle mne se celé jednání 

strašně zdrží.“ Na otázku, zda jí připomínky 

zastupitelů připadaly nepodstatné odvětila: 

„To určitě ne. Připomínky podstatné byly. 

Spíše mi připadalo zbytečné to počáteční 

zdlouhavé předčítání rozpočtu, když ho všich-

ni zastupitelé měli k dispozici dopředu. Přišly 

mi věcné připomínky zastupitele Bartoše 

o nadhodnocených částkách. Přiznám se, že 

jsem až tak poctivě neposlouchala, ale zajímá 

mne rekonstrukce Základní umělecké školy 

Blatiny. Chodím tam na taneční kurz a bude 

se mne to týkat – během rekonstrukce bu-

deme přesunuti jinam.“ Náhradní prozatímní 

prostory poskytne lidové škole Základní škola 

Jana Wericha ve Španielově ulici. 

Také paní Helena, která bydlí v Galandově 

ulici, přišla kvůli privatizaci. V Řepích žije už 

osmnáct let, zasedání zastupitelstva se zú-

častňuje pravidelně už pár roků. Jak vnímala 

debatu o rozpočtu? „Pro mne je to jednání 

hodně náročné. Myslím si, že částky jsou nad-

hodnoceny. Rozpočet je obrovský.“ 

Podrobnější informace k rozpočtu naší měst-

ské části vám přineseme v příštím vydání 

Řepské sedmnáctky. -akraj-
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Čím se jako zastupitel zabýváte?

Vždy jsem se zabýval otázkou bezpečnosti 

a dopravy. Bohužel po revoluci si někteří vyklá-

dají demokracii po svém – co není zakázáno, je 

v podstatě dovoleno. Stavy státní ani městské 

policie nejdou nahoru, jak by bylo potřeba. 

Policajty by mělo být vidět na ulici. Když budu 

mluvit za zastupitele – věnovali jsme se problé-

mu bezpečnosti dost.

Jak konkrétně?

Naše problémy jsme diskutovali jak se státní, tak 

s městskou policií. Řešilo se to na Magistrátu 

hl. m. Prahy. Bohužel musím říct, že k nápravě – 

konkrétně třeba u řešení přestupků, vykrádaček 

aut – nedochází. Mrzí mne, že jsme s tím dosud 

na radnici nedokázali pohnout. 

Co říkáte vystoupení zástupců policie na pro-

sincovém jednání zastupitelstva?

Výsledek je v podstatě nulový. Potvrdilo se to, 

co jsem už zmínil. Místo, aby došlo k navyšování 

policistů, dochází k jejich úbytku. Myslím, že 

není řešení, když se posadí dva policisté do auta 

a objíždějí celou Prahu 13, Řepy, Zličín, část 

Třebonic... Trestná činnost není potlačována re-

presívními složkami a radnice nemá žádné páky, 

aby ji eliminovala.

Jaké je Vaše zaměstnání?

Podnikám v autodopravě, kontejnerové dopra-

vě, částečně se zabývám zemními pracemi.

U dobrovolných hasičů máte vysokou funkci.

Od roku 1974 působím ve funkci velitele Sboru 

dobrovolných hasičů Praha-Řepy.

Slyšela jsem o funkci ještě vyšší...

Jsem náměstkem starosty Městského sdružení 

hasičů hl. m. Prahy. 

Ovlivňuje tahle Vaše funkce nějak dění v Ře-

pích?

(Smích.) No, jak bych to řekl. Samozřejmě se 

snažím, aby Řepy měly to, co by si zasloužily. 

Třeba novou techniku. A taky novou hasičskou 

zbrojnici. Ale tenhle problém už se táhne de-

set let. Současná budova zbrojnice je v rukou 

restituentů, tak tam nemůžeme nic předělávat. 

Prvním záměrem bylo vybudovat naproti měst-

skému úřadu multifunkční dům – tam měla být 

výcviková a školící základna pro dobrovolné 

hasiče hlavního města Prahy a zároveň sídlo 

řepské jednotky, měl tam sídlit tzv. integrovaný 

záchranný systém, městská policie, lékařská 

první pomoc. Objekt měl stát 114 milionů Kč. 

Během čtyř let, než se stačilo vyřídit stavební 

povolení a podobně, se částka vyšplhala na 

180 milionů Kč. A tak tento záměr nakonec padl. 

Nyní je v plánu stavba hasičárny  v ulici Žalan-

ského, naproti Plusu. Kvůli plánované radiále je 

tam zákaz výstavby rodinného bydlení. Je tam 

prostor pro služby, necelé dva tisíce m2. Městská 

část však musí ten pozemek odkoupit.

Prý jste se podílel na konečné podobě nové 

hasicí stříkačky?

Já se tím zabývám v rámci celého města.  Takže 

„svůj auťák“ si samozřejmě musím pohlídat 

taky! Jezdil jsem přímo do výrobního závodu 

a tam jsem s nimi domlouval, co a jak. Základ 

auta je daný, ale každý ze sborů má jiné zkuše-

nosti. Proto se snažíme komponovat auta tak, 

aby vyhovovala konkrétní jednotce. 

Můžete zmínit nějaké akce, kterých se řepští 

hasiči vloni zúčastnili?

Z těch větších bych jmenoval likvidaci ná-

sledků po orkánu Ema. Zasahovali jsme nejen 

v Řepích, ale po celé Praze. V září a v listopa-

du jsme vyjížděli k požárům tržnice v Písnici 

a v říjnu jsme hasili 

požár Průmyslového 

paláce. Samozřejmě 

se také podílíme na 

organizaci řepských 

akcí, jako jsou třeba 

Čarodějnice a Babí 

léto.

Jste spokojen s vý-

konem svých hasičů?

Byl bych asi špatným 

velitelem, kdybych ří-

kal, že jsem spokojen. 

Vždycky je co vylepšo-

vat. Někdy se docela 

dost pohádáme, ale 

pak „jedeme dál“. To 

víte, někdo nakonec 

musí bouchnout do 

stolu. Jak říkám: 

 Demokracie končí před vraty hasičárny.

A výsledek každé akce je vždy daný sestavou 

družstva, které k požáru vyjíždí. Musím to zakle-

pat: zatím se nám daří, že první družstvo vyjíždí 

do deseti minut od nahlášení požáru. 

Kolik má řepský hasičký sbor členů?

Přes stovku, ale to počítám i děti a mládež. Vý-

jezdů se účastní asi 25 lidí.

Máte zájem „o potěr“?

Určitě! Základna je důležitá pro další pokračová-

ní jednotky i sboru.

Jak všechno stíháte? Co na Vaši vytíženost 

říká manželka?

No... Manželka mne podporuje. Převzala i funkci 

hospodářky. Ale říká, že už to není koníček, že 

je to kobyla! Skutečně toho mám dost. Kolikrát 

je to už náročný. Už jsem se rozhodl, že v roce 

2010, až mi na městě skončí volební období, 

nebudu dál pokračovat. Přenechám to někomu 

mladšímu. 

Ještě mám poslední otázku: Hasíte i to, co Vás 

nepálí?

(Smích.) Taky, taky! A jestli myslíte žízeň, tak tu 

samozřejmě taky.  K posezení s kamarády nějaké 

to pivečko přece patří.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Demokracie končí před vraty hasičárny
Když mezi místními vyslovíte jméno Luboš Spálenka, hned všichni vědí: velitel 

hasičů! Tenhle rázný chlapík je však pěknou řádku let i zastupitelem.

Luboš Spálenka (58 let)

–  Zastupitelem je 6. volební období, dvakrát 

byl radním.

– Kandidoval za ODS jako nezávislý.

– Narodil se v Řepích.

– Vyučil se strojním zámečníkem.

– Hrával fotbal.

– Hasičině se věnuje od 22 let.

–  Je ženatý, jeho manželka pracuje jako 

tech nička.

–  Má dvě dcery (vedou oddíl mladých hasičů) 

a dvě vnoučata.

– Dvakrát za rok jezdí s kamarády na ryby.

Luboš Spálenka se starostkou Jitkou Synkovou při slavnostním převzetí nové 
cisternové stříkačky CAS MAN (červen 2008).
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Služba pro seniory 
a jejich rodiny
Městská část Praha 17 již  několik let pod-

poruje zpřístupnění sociální služby – tzv. 

odlehčovací pobytové služby – v Domově 

sv. K. Boromejského. Tuto podporu vnímá 

jako službu pro své občany.

Cílem tohoto sociálního pobytu je postarat 

se po přechodnou dobu o osoby mající 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotní-

ho postižení a o které je jinak pečováno 

v jejich rodinách. Pobyt v Domově poskytne 

pečující osobě nezbytný odpočinek, nebo 

překlene období, kdy už péče v rodině není 

dál možná a čeká se na přijetí do sociálního 

zařízení s trvalým pobytem.

Především je poskytována péče ošetřova-

telská a současně i nezbytná péče zdravot-

ní. V rámci komplexní péče jsou poskytová-

ny různé formy aktivizace a rehabilitace. 

Pobyt v Domově nahrazuje po přechodnou 

dobu domácí péči, není tedy hrazen zdra-

votní pojišťovnou.

Podrobnější informace získáte na telefonu: 

234 683 215  nebo  721 932 266. 

Bc. Eva Soukupová

96. narozeniny!
Když starostka Jitka Synková poblahořála kon-

cem loňského prosince paní Alžbětě Markové 

k narozeninám a povídala si s ní nad výbornou 

vánočkou upečenou podle rodinného receptu 

Markových, udiveně užasla: „Paní Marková, to je 

neuvěřitelné! Vy nemáte téměř žádné vrásky!“ 

„No, ale paměť už mi tak dobře neslouží,“ postě-

žovala si oslavenkyně. „Než si vzpomenu na ně-

jaké jméno, tak mi to trvá. Třeba pět minut,“ 

vážně dodala řepská rodačka, která  ještě minu-

lé léto pečovala o květinovou skalku před do-

mem. Těžko uvěřit, že paní Marková slavila již 

Změny k lepšímu
Také jste zaznamenali pěkné chodníky v dolních 

Řepích? Byly opraveny v souvislosti s realizací 

kanalizačních a vodovodních přípojek v ulicích 

Žalanského, K Mostku, Kristiánova, U Kaménky 

a Ke Kaménce. Těsně před loňským Štědrým 

dnem proběhla kolaudace veřejných částí splaš-

kových i dešťových kanalizačních přípojek a vo-

dovodních přípojek pro rodinné domy v ulici Se-

verýnova a Kolínova. Příště budou na řadě ulice 

Na Moklině, Hekova, Augustova, Kolínova a část 

ulice Ke Kaménce. Za řepský úřad se kolaudace 

se zúčastnili (na fotografii zprava) místostaros-

Víte, že...
...odložíte-li odpad vedle kontejnerových 

stání, může vám Městská policie uložit po-

kutu? Neriskujte a rozměrný odpad odvezte 

do některého ze sběrných dvorů – nejblíže 

je v Praze 5 v ulici  Ke Kotlářce  č. 4 (pon-

dělí–pátek od 8.30 do 18 hodin, v sobotu 

od 8.30 do 15 hodin) nebo v Praze 6 v ulici 

Probošťské č. 1. Velkoobjemové kontejnery 

budou v Řepích přistavovány až od března. 

-red-

Petice k Břevnovské radiále
Jménem Sdružení  na ochranu zájmů obyvatel městské části Praha-Řepy děkujeme všem, kteří 

vyjádřili svůj názor prostřednictvím dvou petic, jež zde proběhly. Starší petici, která zcela odmí-

tala Břevnovskou radiálu, podepsalo 2 780 občanů. Současnou petici, která vyjadřuje nesouhlas 

s jakýmkoliv propojením Břevnovské radiály a Slánské ulice, podepsalo 2 398 občanů. Tato petice 

prosazuje alternativní propojení Břevnovské radiály navržené naší městskou částí, a to prodlou-

žením ulice Drahoňovského a Engelműllerovy až po nové napojení s Břevnovskou radiálou a ulicí 

Karlovarskou. Více informací naleznete na stránkách www.brevnovska-radiala.euweb.cz. 

Za členy sdružení David Maršík

Jedeme do finále
„Jedeme do finále,“ vyjádřil se zastupitel Jiří Svoboda na lednovém jednání zastupitelstva. 

Komise pro Břevnovskou radiálu by měla co nevidět obdržet kompletní stanovisko –EIA–, které 

vypracovalo Ministerstvo životního prostředí ČR a jež se zabývá dopadem této stavby na životní 

prostředí. Jiří Svoboda slíbil, že spolu se svými kolegy z komise připraví pro čtenáře Řepské 

sedmnáctky aktuální informace.

Zajímá-li vás dění okolo Břevnovské radiály, sledujte webové stránky Úřadu m. č. Praha 17 

www.repy.cz. – rubriku Život v Řepích/Břevnovská radiála.  -red-

ta Antonín Kopecký, Ing. Eugenie Zelenková 

a Jindřiška Havlíková.

-red-

96. narozeniny. Gratulujeme a s dovolením ma-

lilinko závidíme!

-akraj-

Foto: J. Šímová

Foto: J. Šímová

Počítačovou gramotností ke snadnějšímu pod-

nikání, tak zní projekt určený pro živnostníky 

malých firem do 9 zaměstnanců.  Společnost AL-

TUS Training Center jim nabízí možnost zdarma 

absolvovat počítačový kurz v rozsahu čtyřiceti 

hodin zaměřený na základní ovládání počíta-

če, práci s MS Windows, Word a Excel. Zájemci 

mohou pokračovat kurzem tvorby webových 

stránek v rozsahu 15 hodin. 

Jak říká ředitel zmíněné společnosti Pavel No-

vák: „Mít prezentaci na internetu je dnes pro 

každého, kdo podniká, v podstatě nezbytností.“ 

Kurzy probíhají ve večerních hodinách nebo 

o víkendech. Projekt je spolufinancován z pro-

středků Evropského sociálního fondu a Ope-

račního programu Praha Adaptabilita, jeho 

realizace bude probíhat až do konce roku 2010. 

Bližší informace získáte na www.altustc.cz, 

tel. 246 027 700 nebo e-mailové adrese 

oppa@altustc.cz. -red-

Školení pro živnostníky zdarma

Foto: J. Šímová
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Podzemní kontejnery na Petrském náměstí vypadají dobře, ale mají malé vhazovací otvory, které jsou 
umístěny nízko nad zemí.

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí domů 

čp. 1140–1145 a 1222–1227 v Makovského ulici 

se uvažuje také o zřízení prvních podzemních 

kontejnerů v Řepích. 

Tento způsob ukládání odpadu už zkoušejí např. 

v Praze 1 na Petrském náměstí. Kontejnery 

z ocelového plechu na směsný i tříděný odpad, 

obvykle o velikosti 3 metrů kubických, jsou 

uloženy v podzemí do ocelové, případně beto-

nové vany. Vhazovací otvor je kryt gumovými 

manžetami. Zařízení je utěsněno, takže zápach 

neuniká do okolí a je vyprazdňováno vysavačem 

zametacího a čistícího stroje při nočním čištění 

ulic. Sběrná místa nehyzdí okolí, jsou odolná 

proti vandalům. 

„Pořizovací náklady na zakoupení zařízení 

a technologie jednoho kontejnerového stání 

Dotaz: Rozčilují mne cedule „Chodník není 

v zimě udržován“, které se každou zimu 

v Řepích objevují.

Neudržování některých chodníků v zimním 

období je zcela běžná praxe ve všech měst-

ských částech a důvodem je skutečnost, že 

udržování všech chodníků by bylo finančně 

neúnosné a zbytečné. Je samozřejmé, že při 

rozhodování, které chodníky vyřadit, je nutno 

postupovat tak, aby nebyly přerušeny trasy ke 

zdravotnickým zařízením, školám, zastávkám 

MHD atp. Rovněž je samozřejmé, že neudržo-

vané chodníky musí být označeny cedulemi, 

na kterých je tato skutečnost uvedena. Určo-

Rekonstrukce 
lidušky
Dotaz: Nelíbí se mi, že po opravě Základní 

umělecké školy Blatiny už v budově ne-

bude místo pro služby, které tam dosud 

sídlí.

Zmíněnou základní uměleckou školu je tře-

ba podrobit rekonstrukci. Jde o budovu 

starou, poškozenou, v jejímž plášti byl na-

víc zjištěn azbest. Rada městské části roz-

hodla, že po ukončení rekonstrukce bude 

moci škola využívat všechny prostory, ne-

boť jde o jedinou uměleckou školu v Řepích. 

Podnikatelé, kteří zde dosud provozovali 

např. trafiku a kadeřnictví, jistě najdou jiné 

vhodné prostory pro svou činnost v okol-

ních panelových domech, případně v nevy-

užitých prostorech vedlejší NORMY.

Bc. Bořek Černovský,
místostarosta

Jeden den zavřeno
Dotaz: Jak to, že jste začátkem roku ne-

chali zavřít obě prodejny Albert v ulici 

Makovského?

Tyto prodejny provozuje soukromá spo-

lečnost, o tom, jak bude otevřeno neroz-

hoduje Městská část Praha 17. Libor Kytýr, 

ředitel komunikace společnosti Ahold 

Czech Republic, která Albert provozuje, 

nám sdělil: „Naše prodejna Albert v ulici 

Makovského č. 1219 v současné době pro-

chází rekonstrukcí. Bude opět otevřena 

18. února. Druhá prodejna Albert v ulici 

Makovského č. 1349 je otevřena v běžném 

provozu. Pouze v ní jeden den probíhala 

inventura.“

 -red- 

Podzemní kontejnery
činí cca 1 milion Kč. Stavební práce, tzn. vy-

budování šachty pro uložení sběrných nádob, 

přespojkování kabelových vedení a projekt, stojí 

cca 2 miliony Kč,“ říká Jaroslav Stolina, radní 

Městské části Praha 17 a předseda komise pro 

životní prostředí a rozvoj. Upřesňuje: „Před-

pokládaný počet těchto kontejnerových stání 

v obchodní zóně Makovského jsou dvě místa pro 

směsný odpad a jedno místo pro odpad tříděný. 

Ještě je třeba posoudit objem navýšení odpadu 

vzhledem ke vzniku služeb ve všech vchodech 

rekonstruovaných domů v ulici Makovského. 

Nutno podotknout, že záměr řešit problém na-

kládání s odpady modernějším a estetičtějším 

způsobem je závislý na finanční podpoře Magis-

trátu hlavního města Prahy.“  

-red-

vání, které chodníky vyřadit, není prováděno 

libovolně, nýbrž je zapracováno do tzv. plánu 

zimní údržby, jenž má i mapovou část. Tento 

plán je zpracován dlouhodobě a vychází z vý-

še uvedených zásad, z platných předpisů a ze 

všech dosavadních zkušeností. Stává se výji-

mečně, že v průběhu zimní údržby je zjištěn 

nedostatek, se kterým se v plánu zimní údržby 

nepočítalo (buď nedopatřením či změnou 

podmínek). V takovém případě zajišťujeme 

dodatkem odpovídající změnu v mapové části 

plánu zimní údržby.

Ing. Karel Voráček
Odbor životního prostředí a dopravy

Foto: J. Šímová

Chodník není udržován

JEDEME V TOM S VÁMI

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

a  vytvářejí tak nejaktuálnější dopravní 
servis v České republice.

PTÁTE SE 7



Děti v řepské Mateřské škole Fialka se mají, již 
druhým rokem vždy v pondělí se všechny mohou 
povozit na koních – za jednu lekci hipoterapie 
zaplatí jejich rodiče 30 Kč.

Průvod Tří králů na koních, Josefa, Marii a do-
konce živého Ježíška v jesličkách viděli  22. pro-
since účastníci tradiční akce – díky za její upořá-
dání patří o. s. Naše Řepy a Farnosti sv. Martina.

„Byl to dobrý nápad,“ pochválila Mgr. Helena Dra-
hošová, učitelka ze ZŠ Socháňova improvizované 
kluziště, které  bylo zřízeno v lednu v Źufanově 
ulici – nejen žáci 6. B se tu pěkně vyřádili.

Foto: J. Šíma Foto: J. Šímová Foto: J. Šímová

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Soukromá střední umělecká škola designu sídlí v Řepích od 

loňského září a rychle se zapojuje do místního dění. Například 

jedna z jejích studentek Barbora Janoušková se podílí na výzdo-

bě obřadní síně řepského úřadu. Vytvořila soubor čtyř obrazů 

pod pracovním názvem Řepy v proměnách ročních období. Proč 

z mnoha studentů profesoři vybrali zrovna Barboru? „Oslovili 

jsme ji nejen vzhledem k jejím vynikajícím studijním výsled-

kům, ale zvláště pro schopnost zvládat úkoly monumentální 

povahy, kterou již prokázala v řadě zakázkových realizací. Její 

styl je překvapivě vyzrálý, vychází z výborně zvládnuté techniky 

malby silně expresívního účinu v realisticky ztvárněných, dobře 

odpozorovaných detailech,“ vysvětluje profesor Jaroslav Klát, 

akademický malíř a dodává: „Původně zamýšlené figurální 

motivy uvolnily místo motivům  zpracovávaným výhradně kraji-

nářsky. Jde o olejomalbu kombinovanou s malbou akrylovou na 

plátně.“ -red- 

Nové obrazy v obřadní síni

Galashow Želviček
V prosinci se uskutečnila v tělocvičně ZŠ Laudova 

předvánoční Galashow – veřejná cvičební hodi-

na oddílu všeobecné gymnastiky odboru SPV TJ 

Sokol Řepy, který si říká Želvičky. Divákům se 

předvedlo 60 gymnastů a gymnastek – od těch 

nejmenších až po dospělé – v komponovaných 

pohybových skladbách, akrobacii na páse a akro-

bacii odrazem z malé trampolínky. Oddíl se může 

pochlubit několika mistry republiky, ti nejlepší 

Studenti vystavují
Ve čtvrtek 8. ledna proběhla v refektáři 

Domova sv. Karla Boromejského vernisáž 

výstavy Soukromé střední umělecké školy 

designu v Řepích s názvem Na novém místě. 

Výstavu zahájila ředitelka školy PhDr. Věra 

Hromádková společně s hercem Janem 

Přeučilem, který povyprávěl o roli malíře, 

jehož ztvárňuje v inscenaci Divadla Ypsilon 

a zarecitoval Prévertovu báseň „Jak nama-

lovat portrét ptáka“.

Vernisáže se zúčastnila i starostka Jitka 

Synková – na snímku s Janem Přeučilem 

a jeho manželkou, první českou televizní 

Popelkou, Evou Hruškovou. Zajímá-li vás 

grafika, ilustrace, malba či tapiserie, 

máte příležitost navštívit výstavu ještě do 

4. února.  -von-

Foto: -von-

díky gymnastickému trojboji s názvem TeamGym 

soutěží i na úrovni výkonnostního až vrcholové-

ho sportu. Gymnastická úroveň dětí stoupá také 

díky novému nářadí, které bylo na předvánoční 

Galashow představeno. Na pružný akrobatický 

pás si oddíl s pomocí sponzorů a hlavně rodičů 

ušetřil sám. Díky němu mohou děti nacvičovat 

akrobatické prvky bez rizika ohrožení zdraví. 

Nově mají k dispozici i molitanovou švédskou 

bednu, která slouží také zejména k bezpečnější-

mu nácviku prvků.  Jitka Rosenbaumová

Letiště nadělovalo
Letiště Praha, s. p., nabídlo v rámci progra-

mu Dobré sousedství finanční prostředky pro 

17 obcí a městských částí. Bikrosclub Řepy této 

nabídky využil a zpracoval projekt na úpravy 

a dovybavení bikrosové dráhy, který společně 

se žádostí odevzdal k posouzení. V prvním tý-       

dnu roku 2009 jsme obdrželi zprávu, že Letiště 

Praha, s. p. vyhovělo naší žádosti a přidělilo 

našemu Bikrosclubu sponzorský dar ve výši 

493 000 Kč.

Částku využijeme na pořízení potřebného ná-

řadí, materiálu, pronájem stavební techniky, 

úpravu zeleně a oplocení. Sponzorský dar nám 

velice pomůže vylepšit dráhu  i její okolí a věří-

me, že se na ní bude líbit nejen našim jezdcům, 

ale i všem ostatním, kteří ji hojně využívají. 

Zároveň doufáme, že všichni, kteří si chodí 

na dráhu Bikrosclubu Řepy zajezdit, ji budou 

chránit před ničením a zanášením odpadky. 

Děkujeme  Letišti Praha, s. p., za tento krásný 

dárek k novému roku!

Lenka Kučerová Foto: J. Šíma

Členové Bikrosclubu mají z daru jistě radost.
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Více o změnách 
klimatu
Zajímá-li vás problematika změn klimatu, 

zakroužkujte si v kalendáři 9. únor! Od 

17 hodin proběhne v řepském Klubu Gemini 

povídání o klimatických změnách, jejich 

minulosti a budoucnosti s předním českým 

klimatologem promovaným matematikem 

Jiřím Svobodou, který – a to možná neví-

te – je zároveň řepským zastupitelem. Klub 

Gemini sídlí v Klubu 17 v Socháňově ulici 

čp. 1221 (naproti Kulturnímu středisku 

Průhon). 

-red-

Člověče, nezlob se! 
Raduj se!
Únor je masopustní období, kdy bychom se 

měli radovat a veselit. V Domově sv. Kar-

la Boromejského jsme se rozhodli zakončit 

dobu karnevalových rejů velkou společen-

skou akcí – turnajem v Člověče, nezlob se! 

Pořádáme ho v úterý 24. února ve spolu-

práci s nízkoprahovým Klubem 17 a Klubem 

seniorů sdružených v Centru sociálně zdra-

votních služeb. Můžete se ho zúčastnit i vy! 

Družstva budou pěti až šestičlenná, bude 

se hrát od 15.00 do 16.30 hodin v pro-

storu celého Domova sv. Karla Boromej-

ského. Patronkou akce je herečka Valerie 

Zawadská. 

Máte-li zájem o účast v této hře (vítaní 

jsou hráči všech věkových kategorií), nebo 

máte-li možnost zapůjčit pro tuto akci hru 

Člověče, nezlob se!, pište na adresu: 

zora.vondrackova@domovrepy.cz.

-von-

Prahou s průvodcem 
a zdarma
Členové Asociace průvodců ČR pořádají 

u příležitosti Mezinárodního dne průvodců 

v sobotu 21. února zdarma prohlídky Prahy. 

Začátek prohlídek ve 13 hodin od Muzea 

Karlova mostu na Křížovnickém náměstí. 

Připraveno je několik prohlídkových tras. 

Školám nabízejí průvodci celý týden bez-

platné prohlídky města s výkladem v češ-

tině nebo cizím jazyce – informace na tel. 

235 356 904 do 13. února (od 20 do 22 

hodin).

-red-

Poradna pro závislé
Centrum sociálně zdravotních služeb v Pra-

ze-Řepích, Socháňově ul. č. 1221 provozuje 

pro osoby, které mají problémy s užíváním 

alkoholu a návykových látek, nebo pro 

osoby jim blízké anonymní AT poradnu s AT 

linkou.

Jsme ambulantní zařízení, které je provozo-

váno každý čtvrtek v roce od 8 do 22 hodin 

na telefonu  235 311 791 nebo 724 307 775. 

Bližší informace na www.cszs.cz, e-mail: 

atlinka.repy@seznam.cz.

Jde o registrovanou službu dle Zákona 

108/2006 Sb. O sociálních službách. Dne 

27. 11. 2008 jsme velmi úspěšně absolvo-

vali certifikaci odborné způsobilosti služeb 

pro uživatele omamných  psychotropních 

látek. V současné době jsme jednou ze 

13 ambulatních léčeben, které jsou certi-

fikovány v rámci České republiky. Naším 

cílem je pomoci, jsme tu pro vás. Neváhejte 

a kontaktujte nás.

Mgr. Monika Čermáková,
zástupce ředitele CSZS a vedoucí služby

Rekonstrukce tramvajové trati

Foto: Radim Bösser

Foto: D Kinštová

Cestujete-li do Řep tramvají, pak už jste to jis-

tě zaregistrovali: v některých místech tramva-

jové soupravy nápadně zpomalují, například 

v esíčku u hotelu Starý pivovar nebo v zatáčce 

při výjezdu z ulice Makovského na Plzeňskou. 

Potíže s kvalitou trati v úseku Motol - Řepy se 

začaly objevovat nedlouho po zprovoznění 

už před dvaceti lety. K výstavbě byly použity 

nekvalitní panely, trať byla navíc projekto-

vána pro tramvaje typu T 3 (s laminátovými 

sedačkami) – každý další nový typ tramvaje 

je těžší a stav trati zhoršuje. V současné době 

doslova dosluhuje a čeká ji rozsáhlá rekon-

strukce. Plánována je na rok 2010, zatím však 

teprve probíhá příprava projektu. Je možné, 

že se realizace opozdí a my budeme mít delší 

čas na to, abychom se psychicky připravili na 

náhradní autobusovou přepravu, která bude 

zavedena po celou dobu rekonstrukce. 

Pravděpodobně dojde k přerušení tramvajové 

dopravy od Klamovky až na konečnou Řepy. 

Zprovoznění trati je plánováno postupně ve 

třech etapách. Náklady na opravu se vyšplha jí 

až na několik set milionů Kč, obnovy a moder-

nizace doznají i tramvajové zastávky. „Všech-

ny pravidelné zastávky budou vybaveny infor-

mačním systémem, sledujícími pohyb tramvají 

a autobusů DP Praha. Informační systém bude 

tvořit čtyřřádkový displej informující o odjez-

dech nejbližších čtyř spojů z dané zastávky,“ 

říká Ing. Jan Šurovský, PhD., vedoucí jed-

notky Dopravní cesta Tramvaje z Dopravního 

podniku hl. m. Prahy. Jak dlouho bude rekon-

strukce trvat? „Měla by být hotova za jednu 

stavební sezonu. Ale přesně to zatím nelze 

odhadnout. Tak rozsáhlou rekonstrukci jsme 

ještě neprováděli,“ dodává Ing. Šurovský.

 Jaroslava Šímová
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Foto: z archivu ZŠ Laudova

Výlet za poznáním
Žáci 3. A a 3. B Základní školy Laudova se v pro-

sinci vydali se na výlet ke Hradci Králové. V Tře-

bechovicích pod Orebem poznali, že každé dílo 

má svou historii, že Josef Probošt byl prvním 

Třebechovákem, jehož sláva pronikla daleko za 

moře a že z velkého díla vzešel prospěch městu 

a jeho občanům. Prohlédli si Proboštův mecha-

nický betlém, který je něco víc než pouhý výtvor 

lidového řezbářství.

Nemyslí jen na sebe
V závěru loňského roku žáci ZŠ Jana Wericha opět 

navštívili nemocné děti ve FN Motol a potěšily je 

svým kulturním vystoupením. „Pro Kapku naděje 

připravuji takovéto akce již osmým rokem,“ říká 

učitelka PaedDr. Zita Květová. „Každé setkání 

s dětskými pacienty, jejich rodiči, lékaři a ses-

třičkami mne – a myslím, že i naše děti – velmi 

obohacuje a nabíjí. Domnívám se, že je to velmi 

záslužná a potřebná věc, protože naši školáci tak 

mají jedinečnou možnost vidět život i z té druhé 

strany, tak trochu si urovnat žebříček vlastních 

hodnot. Je to více než vyučování ve škole, o tom 

jsem stoprocentně přesvědčená. Zameškanou 

učební látku doženou, pokud budou chtít, ale 

tady jsou tváří v tvář postaveni před životní 

osudy svých kamarádů a nutí je to k zamyšlení,“ 

dodává PaedDr. Květová. 
-red-

Nesnadná volba
V dnešní době není pravidlem, aby dítě navště-

vovalo základní školu nejblíže svého bydliště. 

Nemálo rodičů školu pro svého potomka vybírá. 

Pro ně i jejich děti připravují pedagogové zá-

kladních škol dny otevřených dveří. 

V ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici proběhl 

takový den 14. ledna. Odpoledne se konala 

informativní schůzka pro rodiče, dopoledne si 

prostory školy prohlédli natěšení předškoláci 

z řepských mateřských škol. Zasedli do školních 

lavic a za pomoci starších školáků odvážně zvlá-

dali úkoly zadané učitelkou. Vyjukaných tváří 

bylo pomálu. 

Čím se může pochlubit tahle základka? Podle 

slov ředitelky Mgr. Zuzany Martinovské tu mimo 

jiné nabízejí opravdu kvalitní výuku cizích jazy-

Co se děje 

na Bílé Hoře
 7. 2.  6. ročník pochodu na Okoř: start 

u ZŠ Suchdol od 9. 45 do 10.15 ho-

din, trasa cca 13 km. Účastníci obdrží 

pamětní list s keramickým přívěškem 

a teplý čaj.

7. 2. a 21. 2.    Keramická sobota: tradiční 

   tvoření z hlíny pro děti i další zá-

jemce. Od 10 do 12 hodin a od 12 do 

14 h., keramická dílna. Cena za dvou-

hodinovku 50 Kč pro děti, 120 Kč 

pro studenty do 26 let a 150 Kč pro 

dospělé. Přihlášky předem na tel.: 

235 323 333.

 14. 2.  Skleněná a keramická mozaika: 

od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hodin, 

keramická dílna. Cena stejná jako 

výše. Přihlášky předem na tel.: 

235 323 333. 

 20. 2.  Klubová dílna: malování na sklo – 

svícínky, přívěšky. Od 15.30 do 18 ho-

din, klub Šestka. Pro mládež od 12 do 

26 let. Vstup 30 Kč.

 28. 2.  Divadlo v DDM: Princezna na hrášku. 

Pro děti od 3 do 100 let. Vstup děti 

10 Kč, dospělí 40 Kč.

   Sobotníky – klubová odpoledne: pro 

mládež od 12 let. Kulečník, šipky, PC, 

hry, hudba. Program dle rozpisu na 

www.ddmp6.cz, od 14 do 18 h., klub 

Šestka. Vstup volný.

2. až 6. 3.    Jarní prázdniny v klubu Šestka: 

   od 9 do 16 hodin. Prázdninový klub 

pro holky a kluky s hrami, netem, 

muzikou. Vstup volný.

27. 2. až 6. 3.    Lyžařský tábor: Vítkovice 

   v Krkonoších - několik volných míst, 

info v DDM.

Podrobné informace o všech programech 

najdete na: www.ddmp6.cz.Foto: J. Šímová

MŠ Socháňova vás zve
Zveme rodiče a budoucí školáčky na Dny otevře-

ných dveří, které budou probíhat od 2. března 

do začátku dubna, kdy se bude konat zápis do 

mateřských škol. V budově „šnečků“ i „kytiček“ 

si děti budou moci pohrát a seznámit se s pro-

středím naší mateřské školy. Rodičům jsme při-

praveni odpovědět na dotazy týkající se provozu 

školky, přiblížíme jim program a další zájmové 

činnosti dětí. Těšíme se na vás vždy v pondělí od 

16 do 17 hodin. Kolektiv MŠ Socháňova
Foto: Marcela Karolová

ků. Zajímavý je široký výběr mimoškolních akti-

vit, které tu realizují ve spolupráci s agenturou 

Kroužky a rodiče zaujme jistě i provoz školní 

družiny, jež je otevřena od 6.30 do 17.30 hodin.

-akraj-

Děti navštívily i zámek Hrádek u Nechanic. Zde 

se při prohlídce vánočně upravených interiérů 

seznámily s vánočními zvyky, tradicemi a his-

torickou vánoční výzdobou. Ve staré zámecké 

kuchyni kuchařky vařily anglický čaj a nabízely 

vánoční cukroví. K vánoční náladě nechybělo 

opravdu nic. Věříme, že všechny krásné zážitky 

z tohoto výletu pomohou dětem utvářet vztah 

k rodné zemi i k tradicím.

J. Bajerová, 
třídní učitelka 3. B
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Její práce má smysl
Velkého ocenění se dostalo pracovnici Centra 

sociálně zdravotních služeb v Praze 17 paní 

Zdence Pšenčíkové, která byla vyhlášena 

2. 12. 2008 v krásných prostorách Novoměst-

ské radnice jako Pečovatelka roku. 

Zdena Pšenčíková byla oceněna za svou mimo-

řádně kvalitní, zodpovědnou a obětavou práci 

v přímé péči o klienty oslabené, dlouhodobě 

nemocné, postižené úrazem či zdravotně 

handicapované. 

Jak vidí sama sebe a svou práci paní Zdenka? 

„Jako pečovatelka pracuji již pátým rokem. 

Práce mě velice baví. Nejvíce mě povzbuzuje, 

když svou prací mohu někomu pomoci. Dnes 

se sama sebe ptám, proč jsem se jako mladá 

nešla tomuto povolání učit. Odpověď neznám, 

ale jsem ráda, že jsem se v práci pečovatelky 

po tolika letech konečně našla. O své práci 

rozhodně nemohu tvrdit, že je v ní vše růžové. 

Práce je náročná jak fyzicky tak psychicky, ale 

nikdy nenastala tak vážná situace, abych toto 

povolání opustila. Jaké osobní vlastnosti by 

měl mít člověk, který chce tuto profesi vyko-

návat? Na prvním místě sociální cítění – pe-

čovatelka by měla umět trpělivě naslouchat 

lidem, o které se stará a hovořit s nimi.  

Na jakého klienta ze své praxe nejraději vzpo-

mínám? Každý je nějak výjimečný, ale mě hod-

ně ovlivnila 95letá paní, která se před třemi 

roky vrátila z nemocnice jako ležící pacient. 

Svojí houževnatostí a pílí se za mé dopomoci 

i za pomoci rehabilitační sestry asi po dvou 

měsících rozchodila a dnes je schopná se 

o sebe postarat. Tento případ mě povzbudil 

a dokázal mi, že moje práce má smysl. Práce 

pečovatelky není povolání, ale spíše poslání. 

Pomáhám klientům, aby mohli žít důstojně 

a plnohodnotně v domácím prostředí. Oce-

nění Pečovatelka roku 2008 si velice vážím 

a snaha udržet „nastavenou laťku“ je pro mě 

velkou motivací i do budoucnosti.“

PhDr. Jindřich Kadlec,
ředitel CSZS

Poděkování Klubu 17
Senioři, kteří se po určitou dobu podrobují léč-

bě v Domově sv. Karla Boromejského, mají jen 

občasný kontakt se svou rodinou a většinou jim 

jejich zdravotní stav působí jistá omezení, s ni-

miž se smiřují těžce a někdy i bolestivě. Vedeni 

snahou zpříjemnit jim jejich nelehký čas, navá-

zali jsme kontakt s nízkoprahovým Klubem 17. 

Děti, které v tomto zařízení společně tráví volný 

čas, již několikrát navštívily seniory Domova. 

Vyrobily pro ně třeba krásné papírové sluneč-

nice a medvídky pro radost, připravily malý 

koncert, vytvořily masky a v den mikulášské 

nadílky se vydaly po pokojích a rozdávaly ručně 

vyrobená přáníčka. Někteří z věkem pokročilých 

jim dokonce za odměnu recitovali básničky. 

Nejčastěji byla na repertoáru říkanka Polámal 

se mraveneček. Díky dětem klienti alespoň na 

malou chvilku nemysleli na to, že musí být bez 

svých rodin a že i oni jsou „polámaní“. Děkujeme  

tímto Klubu 17.  

-von-

Důležitý Kontakt
Kontakt Centra sociálních služeb Praha v Ječné 

ulici se zabývá poradenskou a informační čin-

ností v oblasti sociálních služeb. Provozují zde 

právní poradnu zaměřenou na rodinné a občan-

ské právo, poradnu pro osoby se speciálními po-

třebami - handicapem i Job klub, který poskytuje 

poradenství a technické zázemí (internet) lidem 

znevýhodněným na trhu práce. Funguje tu také 

poradna pro otázky z oblasti pracovního práva. 

Poradna pro ženy a muže ohrožené domácím 

násilím je zde otevřena každý čtvrtek od 9 do 13 

hodin. Po celou provozní dobu Kontaktu (pon-

dělí a středa 9–13 a 14–18 hodin, úterý, čtvrtek 

a pátek 9–13 hodin) je možné navštívit sociálně 

právní poradnu a Job klub. Adresa: Praha 2, Ječ-

ná 3, telefony: 739 824 749, 731 056 708.

-red-

Foto: J. Šímová

Městská policie v akci
Jakých prohřešků jsme se podle Městské policie 

dopouštěli v loňském roce nejčastěji? Porušovali 

jsme zákaz vjezdu, překračovali povolenou rych-

lost a odhazovali odpadky, tam kde jsme neměli. 

Obvodní ředitel městské policie v Praze 13 Hy-

nek Svoboda konstatoval, že v loňském 

roce strážníci v Praze 17 řešili a odhalili 

25 996 přestupků, z toho 1 736 proti 

veřejnému pořádku, 21 894 v dopravě a 

zbývající část se týkala krádeží či deliktů 

proti občanskému soužití. „Oproti před-

chozímu roku jsme však zaznamenali pokles, 

přibližně o 5 500 přestupků,“ uvedl Svoboda. 

Obvodní ředitelství městské policie v Praze 13 

bude podle Svobody i v roce 2009 pokračovat 

ve zkvalitňování své dosavadní práce, pomáhat 

občanům a důrazně zasahovat proti pachatelům 

protiprávního jednání.  -teg-

Odložil vrak – spáchal přestupek
Dne 21. 12. 08 nalezla hlídka Městské policie na 

parkovišti u křižovatky ulic Hofbauerova a Žufa-

nova vrak vozidla zn. Škoda favorit šedé barvy 

bez poznávací značky. Věc byla předána Městské 

policii hl. m. Prahy – je na místě podezření ze 

spáchání přestupku nebo jiného právního 

deliktu.

Mrtvý muž v podchodu
Dne 11. 12. 08 přijala pěší hlídka Měst-

ské policie telefonické oznámení o tom, 

že v podchodu ulice Bazovského u poli-

kliniky leží osoba v kaluži krve. Hlídka nalezla 

muže zanedbaného zevnějšku přibližně ve věku 

50–60 let, s kaluží krve pod hlavou. Pokusila se 

poskytnout první pomoc a okamžitě přivolala 

rychlou záchranou službu. Vzhledem k počínají-

cí posmrtné ztuhlosti došla hlídka k závěru, že je 

muž zřejmě mrtev.

Netradiční 
vítání jara
Členové Klubu ledních medvědů vás sr-

dečně zvou na netradiční oslavu Vítání 

jara, kterou pořádají v sobotu 21. března 

v 10 hodin na Smíchovské umělé pláži, mezi 

železničním mostem a botelem Admirál. 

Odvážlivci si s sebou mohou vzít plavky 

a pod dohledem otužilců si Vltavu hned 

mohou vyzkoušet. 

Možná vás inspiruje snímek, který nám 

zaslal řepský otužilec Richard Blatný – pře-

možitel kanálu La Manche – stojí napravo 

v černých plavkách. Foto bylo pořízeno 

na Nový rok 2009, kdy si otužilci zaplavali 

kolem Střeleckého ostrova – voda měla tep-

lotu 1,1 °C a vzduch –6 °C! S otužováním 

však nečekejte do jara, pomaloučku s ním 

začněte raději hned...

Další akci „Narozeniny pana Františka“ po-

řádá klub 25. dubna v 10 hodin na stejném 

místě.
-red

Foto: Richard Blatný ml.
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Před 73 lety vznikl krajanský spolek Psohlavci 

Praha. Jeho cílem bylo šířit chodský folklór 

a národopisné tradice v našem hlavním městě. 

Brzy po svém založení patřil k největším a nej-

významnějším v Praze. Měl na tisíc členů, vlastní 

národopisný soubor v počtu 60 tanečníků a ty-

pickou dudáckou i dechovou muziku. Počátkem 

devadesátých let minulého století se spolek 

přejmenoval na Sdružení rodáků a přátel Chod-

ska a Pošumaví – Psohlavci v Praze a následně se 

jeho sídlem staly Řepy II.  

Nejvýznamnější akcí je pořádání reprezentač-

ních chodských plesů – Pošumavských věnečků. 

Na velkolepou slavnost Chodů  každoročně  za-

vítá i mnoho Pražanů, kterým není cizí folklór, 

dechová i taneční hudba. Věnečky se vyznačují 

bohatou tombolou, čítající přes sto cen, včet-

ně zahraničního zájezdu, vykrmeného čuníka 

nebo třeba letu balónem nad Prahou. Nechybí 

pochopitelně chodská keramika a pravé chodské 

koláče.

Pošumavské věnečky se uskutečňují v Národním 

domě na Smíchově, letošní – 73. v pořadí – se 

bude konat 14. února. Kromě národopisného 

souboru z Mrákova a dechové hudby Vrchovanky 

se návštěvníkům představí také harmonikářské 

duo manželů Pospíšilových a taneční orchestr 

Ústřední hudby Armády ČR.  

Členové sdružení se setkávají nejčastěji v Má-

nesu na břehu Vltavy, kde často zazní i chodské 

Portál pro seniory
Do důchodu dnes odcházejí velmi pokročilí 

uživatelé internetu. Dá se očekávat, že tento 

trend bude pokračovat. Tak zdůvodňuje občan-

ské sdružení ŽIVOT 90 zřízení nového portálu 

pro seniory, který byl uveden do provozu v zá-

věru minulého roku. Prostřednictvím portálu 

Chcete to zkusit?
Téměř před dvěma lety se skupina asi 35 ro-

din ze Španielovy ulice rozhodla pro společ-

né kompostování kuchyňského-rostlinného 

odpadu, pro tzv. komunitní kompostování. 

V prosinci 2008 se k nim přidali občané z Ma-

kovského ulice a okolí.

Kompostéry – tři zelené plastové nádoby – 

zdarma poskytla Česká zemědělská univerzi-

ta s tím, že po dobu přibližně jednoho roku 

si bude část kompostu odebírat za účelem vý-

zkumu. Co se kompostuje? Veškerý rostlinný 

odpad – zbytky ovoce a zeleniny (kromě ci-

trusů), dále sáčky od použitého čaje, kávová 

sedlina, nepotřebná zemina, pokojové a bal-

konové květiny ale také již jednou recyklova-

ný papír (např. roličky od toaletního papíru, 

papírové ubrousky a kapesníčky, papírová 

plata od vajec) i skořápky od vajec. Více se 

lze dočíst na internetových stránkách 

http://kompost.zaantar.eu 

nebo na www.ekodomov.cz.

Výsledek kompostování – kompost – se smí-

chá se zeminou a lze ho použít ke zvelebení 

předzahrádek, k přesazování květin nebo na 

zahrádky. Jde tedy o další druh recyklace 

odpadu, ale tentokrát přímo v místě, bez 

jakéhokoliv odvozu.

Kompostéry je třeba důsledně uzamykat 

především proto, aby tam ostatní lidé z ne-

znalosti neodkládali nevhodný odpad. Ke 

kompostování se může přihlásit kdokoliv, 

podmínkou není bydliště v Makovského ulici. 

Sám jsem dosud odnášel odpad do komposté-

rů ve Španielově ulici. Zájemci o komunitní 

kompostování se mohou o klíče přihlásit na 

telefonech 235 301 100, 603 423 612 nebo 

na e-mailové adrese: bosser@volny.cz.

Jan Bösser,
člen komise pro životní prostředí a rozvoj

Na tomto snímku vidíte bývalou pískovnu v dnešní ulici Žalanského (dříve 
se ulice jmenovala Gottwaldova, ale také byla nazývána jako Cesta k Bílé 
Hoře)... 

...dnes tu stojí budova úřadu naší městské části. Stavba byla dokončena 
v roce 1995, za vysoce kultivované řešení budovy byla na veletrhu For Arch 96 
nominována na titul Stavba roku.

Foto: Z archívu Jaroslava Hájka Foto: Jaroslav Hájek

Foto: Martin Odehnal

Věnečky jsou také ukázkou krásy tradičních 
chodských krojů.

Slavná tradice pokračuje
dudy. Pražští Psohlavci mají i své webové stránky 

www.chodovevpraze.cz. Rádi přivítají do svých 

řad nové členy se zájmem o folklór, chodský re-

gion a celé Pošumaví.

Dr. Václav Kupilík,
předseda sdružení 

www.seniorum.cz budou moci senioři například 

bezplatně využívat registr sociálních a zdravot-

ních služeb, inzerci, poradí se s odborníky, zís-

kají přehled o aktuálních událostech doma i ve 

světě či v oblasti  kultury a společenského živo-

ta. Snahou realizátorů projektu je vytvořit pří-

větivé uživatelské prostředí a získat ke spoluprá-

ci odbornou i seniorskou veřejnost.  -red-

Řepy včera a dnes • Řepy včera a dnes • Řepy včera a dnes
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žaluzie - zaměření, prodej, montáž
podlahy - čištění a pokládka koberců,

PVC a plovoucích podlah

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

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

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

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

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

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

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

◆ rolletic ◆ masáže
◆ bodystyling ◆ lymfodrenáže

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

NOVÉ NEHTOVÉ STUDIO
Španielova 1307, Praha 6

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

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

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

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

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

Telefon: 603 901 270

DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Kompletní zpracování účetnictví, daňové 

evidence a mezd včetně rekonstrukce, 
daňová optimalizace, zastoupení na úřadech, 

možnost odložení daně, poradenství

Tel. + 420 603 445 714
e-mail: ikefurtova@volny.cz

šachy děti od 5 let, dospělí
povede Dr. Rudolf Soukal, zkušený aktivní hráč, 
funkcionář šachového svazu, pravidelný přispěvatel 
do šachových i jiných periodik

sólový zpěv (populár nebo klasika) děti od 2.třídy, dospělí
POPULÁR – POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! individuální výuka 1 800 Kč

klavír, keyboard, flétna, klarinet,  děti od 1.třídy a starší 
saxofon, housle, kytara (podle nástroje), dospělí
 individuální výuka 1 800 Kč

hudební přípravka  děti 5–8 let 1 200 Kč
(skupinová výuka)

keramika děti od 1.třídy 1 400 Kč
 dospělí 1 800 Kč

tvůrčí dílna děti od 3.třídy 1 200 Kč

výtvarná výchova děti od 5 let 1 200 Kč

Kurzy ve II. pololetí š. r. 2008–2009
šikulky (výtvarná výchova) děti od 2 let a jejich rodiče 800 Kč

školička (cvičení, hry,  předškolní děti od 2 let
malování, písničky) skupinová výuka,  60 Kč/dopoledne
 2x týdně 9.30–12.30

angličtina, němčina, ruština pouze pro dospělé  1 500 Kč
 (různé stupně pokročilosti)

počítače a internet pro dospělé a seniory  1 200 Kč
 (i úplné začátečníky)

jóga (skupinová výuka) děti od 1.třídy 500 Kč
 dospělí (začátečníci i pokročilí) 1 200 Kč
 proti bolestem zad a kloubů 1 200 Kč

cvičení (skupinová výuka) děti 4–7 let, dívky 8–14 let 500 Kč
 rodiče s dětmi 600 Kč
 dospělí 30 Kč/1 hod

moderní tanec (skupinová výuka) dívky od 12 let 1 400 Kč

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

Památník Vojna 
Přestože dnešní cíl výletu je od Řep poněkud 

vzdálen, dovolím si vás na něj pozvat. Zvlášť 

v tomto ročním období, pokud leží sníh, zapůso-

bí. Je to smutné místo nedávné historie našeho 

národa, z období československých dějin, 

které nesmí být zapomenuto.

Ze smíchovského nádraží pojedeme rych-

líkem (odjezd v 8.19 nebo 10.19 hodin) do 

Zdic, kde přestoupíme na osobní vlak do 

Milína. Zde projdeme všední nádražní bu-

dovou a dáme se po opuštěné silnici zpět 

k lesu. Jdeme cestou necestou lesem, po 

levé ruce musíme mít stále trať. Po chvíli 

les mizí, jsme na poli. Před námi se ob-

jeví opuštěný drážní domek – zde se trať 

kříží se silnicí, po které se vydáme vlevo 

do mírného kopce. Po chvilce jsme u cíle 

naší cesty. Stojíme před vstupem do bývalého 

komunistického tábora nucených prací Vojna, 

na úpatí stejnojmenného vrchu, poblíž potoka 

téhož názvu. Nápis nad bránou není „Arbeit 

macht Frei“ ale „Prací ke svobodě“. 

Historie tohoto tábora se začala psát po 2. svě-

tové válce. Byl zbudován německými válečnými 

zajatci a sloužil jako zajatecký pracovní tábor až 

do přelomu 40. a 50. let. Tehdy byli zajatci na 

základě mezinárodních smluv odsunuti do Ně-

mecka a nově vzniklý komunistický režim řešil, 

jak zaplnit uvolněná pracovní místa potřebná 

při těžbě strategické uranové rudy. Nejprve sem 

byli protiprávně a bez soudu internováni lidé, 

kteří nebyli totalitnímu režimu z politických 

důvodů pohodlní. Později zde byli na zdraví 

a životu nebezpečné práce umisťováni lidé z řad 

stoupenců demokracie, kteří byli často ve vy-

konstruovaných procesech odsouzeni na deset 

a více let. A tak vznikl největší tábor nucených 

prací v oblasti těžby uranu v tehdejším Česko-

slovensku, kde pracovalo v polovině 50. let až 

1 500 vězňů. Dá se říci, že tu byla soustředěna 

elita národa - politici, duchovní, učitelé, váleční 

hrdinové, umělci, sportovci, skauti, Sokolové. 

Zvlášť hořkou ironií osudu bylo, že tu museli 

léta žít hrdinové protifašistického odboje 

se svými nedávnými protivníky, hitlerov-

skými válečnými zločinci, příslušníky na-

cistického aparátu, kolaboranty a zrádci, 

které vedení tábora s oblibou dosazovalo 

do neoficiálních funkcí „kápů“ mezi po-

trestanými.

Po amnestii v roce 1960 byli zbylí vězni 

přesunuti do nedalekého tábora Bytíz 

a tábor Vojna sloužil až do roku 2000 ar-

mádě. V roce 1999 rozhodla česká vláda 

o vybudování památníku utrpení obětí 

komunistické zvůle, v roce 2001 byl areál 

vyhlášen kulturní památkou a v roce 2005 zpří-

stupněn veřejnosti. Prohlídky začínají každou 

celou hodinu, v období listopad – březen v úterý 

až pátek od 9 do 15 hodin, od dubna do října 

i o víkendech, a to až do 16 hodin. 

Slibuji, že vás příště zavedu do veselejších míst! 

Šťastnou cestu! Text a foto: Jan Bösser

FINANČNÍ 
PORADENSTVÍ

zdarma

ODDLUÎENÍ
bez zástavy

 
Telefon:

737 577 600, 602 686 491
www.flconsult.cz
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Kuchyně, skříně anábytek na míru 
- jsme na trhu již od roku 1993...
Provádíme architektonický návrh

ZDARMA. 
Na přání dodáme ispotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme vpaneláko-

vých bytech ivrodinných domech.
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www.agnus.cz

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

(Metro B - stanice Stodůlky) 
tel.: 235 522 946

Pracovní doba: Po - Pá 10 - 18 hod.

KUCHYNĚ 

NA MÍRU

10 let
ZÁRUKA 

KVALITY

10 let

NOVĚ OTEVŘENÉ KOSMETICKÉ STUDIO NABÍZÍ:

– Ošetření pleti – Líčení, poradenství
– Depilace – Spolupráce s dermatologem

Najdete nás v ulici
Galandova 1235 (bývalý obchod QUELLE), Praha 6 - Řepy

Objednávky na tel.: 777, 60 10 18, 776 00 41 80

S TÍMTO INZERÁTEM 30% SLEVA NA OŠETŘENÍ PLETI 
DO KONCE DUBNA 2009

Chalupářský a zahradnický servis – SSEMIRAMIS Vám nabízí

úpravu zahrad a poradenství • odborný řez ovocných stromů • osazování zahrad • zajištění kvalitního sadbo-
vého materiálu (stromy, keře, květiny) • vyžínání náletů a přerostlé suché trávy • osazování teras a záhonů 
květinami • kácení starých a překážejících stromů • výsadba květinových truhlíků • sekání trávníků rotační 

sekačkou • kácení stromů horolezeckou technikou • sekání vysoké trávy • úklid spadaného listí
Také dodávky rostlin v nádobách pro interiéry.

Přijedeme kamkoliv a zůstaneme tak dlouho dokud práce nebude hotova.
Udržíme Vaši zahradu a chalupu i po dobu Vaší nepřítomnosti upravenou. Vždy po své práci řádně uklidíme.

Na opakované práce poskytujeme slevu až 25 %.
OBJEDNÁVKY: RADOMÍR ILLÍK, tel.: 602 526 031, e-mail: semiram@tiscali.cz, www.chaluparskyservis.cz

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

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

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

Jiránkova 1136/4
Praha 6 – Řepy

• FIRMA ŠEFL PROVÁDÍ odstranění tapet, stěrkování panelů,

malování, lakování. Tel.: 235 311 433, 728 990 267

• Malířské, lakýrnické práce – 

strhání tapet, štukování panelů, nátěry oken, dveří, zárubní, 

topení, hrubý úklid, práce v sobotu a v neděli EXPRES

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

• MALOVÁNÍ (i barevně), TAPETOVÁNÍ (odstr. tapet), 

lep. stropních podhledů, i o víkendech

 PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

• LAKÝRNICKÉ, MALÍŘSKÉ, TAPET., ZEDNICKÉ práce,

štukování (nátěry oken, dveří, topení, podlahy), včetně 

hrubého úklidu Tel.: 603 221 653

• Šicí stroje – opravy u zákazníka, Petr Meyer, 

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

• STAVEBNÍ DOZOR – rekonstrukce, staveb. úpravy, 

novostavby atd.

E-mail: s.dozor@seznam.cz, tel.: 603 410 400

• Nebankovní půjčky. Splatnost 12–48 měsíců pro 

zaměstnané, důchodce, podnikatele, ženy na mateřské 

dovolené, na zástavu bez prokazování příjmů, konsolidace 

půjček. Infolinka: 603 526 984

• Finanční poradenství zdarma. Půjčky a hypotéky bez 

poplatku předem. Tel.: 737 577 600, 602 686 491

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

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE - Erben 

opravy drobné i velké, rekonstrukce i celkové, v bytech, 

v domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypínače, 

jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech, vedení ke 

kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či 

zasekání elektřiny do betonu, začištění omítek do pův. 

stavu, kontrola stávající instalace, dotažení spojů, bytová 

jádra – kompletní rekonstrukce. Tel.: 604 516 344

• Chcete si splnit své sny a přání v dnešní nejisté době? 

Jste ambiciózní a komunikativní? Druhý příjem. 

Tel.: 777 720 762

• OPRAVY OBUVI a brašnářského zboží, klíče – zámky, 

broušení nože – nůžky. Májovského 1222, Praha 6 - Řepy.

Tel.: 737 327 962

• Vedení účetnictví – daňové evidence 

Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence soukromým 

podnikatelům.  Kontakt: tel. 723 133 698

• DĚTSKÉ STUDIO MODŘÍNEK nabízí celodenní hlídání dětí.

Studio zajišťuje nejen hlídání, ale i plnohodnotný program 

pro věkovou skupinu 1,5 do 3,5 roku. Dále zajišťujeme 

hlídání o víkendech a svátcích. Naše adresa je Praha 6, 

Ovocná 26. Více informací na 

www.modrinek.cz nebo na tel: 608 373 377

• Zpracuji daňovou evidenci, účetnictví vč. DPH – spolehlivě, 

rychle a levně. Tel.: 604 339 316

SLUŽBY

• Nabízím k prodeji byt 1+1 s lodžií, 56 m2, zděné jádro, DV – 

lze financovat úvěrem (do roka OV), anuita cca 45 000 Kč. 

Praha 6 - Řepy, ul. Na Chobotě. Orientace na západ, 4. patro.

Měs. popl. 3 000 Kč. Po částečné rekonstrukci. Možnost 

dokoupení garáže.

Pavel Votava Tel.: 776 028 532

• Vyměním státní 3 + kk, 45 m2 (jdoucí do privatizace v r. 09)

v Galandově ul., 1. p. za 3 + 1 nebo větší v Řepích.

Tel.: 775 615 791

• Vyměním obecní 2+kk 2. p., po celk. rekonstrukci za 3+1 

nebo 4+1 v Řepích, ne první a poslední patro.

Tel.: 608 033 551

• Vyměním 2 + kk v Řepích za stejný nebo větší jdoucí do 

privatizace.  Tel.: 602 255 920

• Vyměním 2xkk za větší, oba jdoucí do prodeje.

Tel.: 607 933 173

• Vyměním obecní 3+1/B, 96 m2, 5. p., výtah, P 6, Vítězné 

nám. za stejný i větší jdoucí do privatizace v Řepích. 

Tel.: 774 022 770

• Vyměním 2+1/2+1 (93 m2), 2. p. bez výtahu, 1. kategorie 

činž. vila, ulice Plzeňská – Kavalírka za 2+kk v Řepích. 

Tel.: 739 230 455, 257 217 776

• Vyměním st. garson. v Řepích po celk. rekonstr. 5. p. 

výhled za 1+1 event. s balkonem v osob. vl. nebo privatizace 

Řepy. Tel.: 721 778 084, 235 301 644 

• Koupím byt v OV s nájemníkem na dožití. Vše garantováno 

smlouvou.  Volejte prosím tel. 606651656

BYTY

• Pronajmu prodejnu – kočárkárnu v Řepích. 

Tel.: 728995661

• Garáž k prodeji v parkovacím domě Praha 6 - Řepy, 

Makovského ul., u zastávky Blatiny. OV, 18 m2, samostatné 

uzamčení. Garáž je čistá a suchá. Pavel Votava.

Tel.: 776 028 532

• Nabízím pronájem garáže u st. tram č. 9 Blatiny.

Tel.: 723 617 116

• Nestátní zdravotnické zařízení v Praze přijme údržbáře. 

ŘP skup. B, znalost černého řemesla. Kontakt: 776 257 911, 

životopisy posílejte na e-mail: konsolata@domovrepy.cz.

• Hledám podnájem – ubytování v Řepích (slušný nekuřák). 

Tel.: 604 713 591

• Prodám garáž U Boroviček. Tel.: 603 478 496

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

Osobní schůzka kdekoliv v Praze zdarma
Přetaktování nových počítačů zdarma

Návrh počítače na míru zdarma
Upgrade počítačů

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

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

Počítače na míru

Malování – nátěry
levně, rychle, kvalitně, čistě.

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

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

www.stolina.o-nas.net

V¯ROBA DEK a POL·TÁ¤Ò

BYTOV¯ TEXTIL

KONZOLE

âI·TùNÍ PE¤Í

MATRACE

OPRAVY OBUVI

V¯ROBA DEK a POL·TÁ¤Ò
(z pefií, dutého vlákna, PES, kuliãek,
z pefií nového i doneseného)

POVLEâENÍ
(krepové, bavlnûné, saténové,
mako-jersey, dama‰kové)

PROSTùRADLA
(bavlna, froté, jersey)

BYTOV¯ TEXTIL
(záclony, závûsy, zavû‰ení)

KONZOLE
(umûlé, hliníkové, dfievûné;
zamûfiení, montáÏ)

DOPRAVA

âI·TùNÍ PE¤Í

MATRACE
(pruÏinové, latexové, z PUR pûny)

âI·TùNÍ ODùVÒ A KÒÎE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODùVÒ

OPRAVY OBUVI

V·E PRO VÁ· BYT

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

NEVANOVA 1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Nevanova 1069
Praha 6 - Řepy

Objednáníje možnéz provozníchdůvodů
telefonickyči e-mailempředem. Další služby

a informacenaleznetena webovýchstránkách.

ateliér Chloé

Monika Zemanová
607 744 418

monikazemanova @volny.cz
www.monikazemanova.cz

Poradenství a masáže

Zen-Touch-Shiatsu
Dornova metoda
Manuální Lymfodrenáž
Sportovní a rekondiční masáže
Detoxikační medové masáže
Ošetření tělovými svíčkami
Poradenství -jak být sám sebou

Reiki, Reflexologie
Kineziologie
Semináře

Psychologie pro maséry
Jak se zbavit tukových polštářků
(7.2. a 28.2. od 15:00 do 17:00 )

Nechte se hýčkatmasáží a probertesvé starosti..

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

Chcete u nás inzerovat?

Podklady pro inzerci přijímáme:

•  e-mailem: redakce@repy.mepnet.cz;

•  faxem: 235 300 129 – připište heslo 

„redakce časopisu“;

•  telefonicky: přímá linka/záznamník 

234 683 544 – Jaroslava Šímová

•  osobně: v redakci - pouze po předchozí 

domluvě, nebo v podatelně – po–pá, na 

obálku připište heslo „redakce časopisu“ 

a kontakt!

Ceník pro rok 2009:

•  jeden řádek stojí 80 Kč 

(1 řádek = 60 znaků včetně mezer),

•  jeden modul stojí 650 Kč

(jeden modul = 60 x 33 mm)

Po uveřejnění tří inzerátů za sebou vám 
čtvrtý otiskneme s 50% slevou!

Informace: 

redakce tel./zázn.: 234 683 544

e-mail: redakce@repy.mepnet.cz

nebo na www.repy.cz
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ÚÚ 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
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Tel.: 235 301 109

736 728 939

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

VEŠKERÉ
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

VČETNĚ DROBNÝCH OPRAV

66 00 55   55 44 00   33 11 11

Ú K L I D O V É  P R Á C E IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

HYPOTÉKY A ÚVùRY
– jednodu‰e, pohodlnû, nejv˘hodnûji

• nabídky v‰ech bank i nebankovního 
 sektoru na jednom místû 
• v˘bûr nejvhodnûj‰ího financování 
 právû pro Vás 
• nejniÏ‰í úrokové sazby a dal‰í 
 zv˘hodnûní 
• americké hypotéky 
• konsolidace nev˘hodn˘ch úvûrÛ 
 a pÛjãek 
• nezkoumáme pfiíjmy

Kompletnû za Vás v‰e vyfiídíme.
S námi u‰etfiíte ãas, peníze a hlavnû nervy. 
Tel.: 731 539 911, 602 278 565
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