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Vážení čtenáři,
v březnovém úvodníku by se asi hodilo zmínit blížící se jaro. Na mysl mi však přichází ekonomická krize, která se dotýká všech a všeho. Snažím se 
používat „zdravý selský“ rozum a nepropadat panice. Věřím, že se to daří i vám a že při čtení Řepské sedmnáctky přijdete na trochu jiné myšlenky. 
Mne osobně v březnovém čísle nejvíce zaujala reportáž z noční hlídky Městské policie. Tento měsíc uzavíráme kapitolu rozhovorů se zastupiteli – 
v plánu máme přinášet povídání se zajímavými osobnostmi žijícími v naší městské části. Pokud pro nás máte tip, napište nám. 

Za redakční radu Pavel Maxa
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•Kulturní středisko Průhon
Pro nejmenší děti (vždy v sobotu od 16 hodin)
 14. 3.  Sluníčko, probuď se! Jarní karneval 

v květinových barvách s Honzou a oblíbeným 
divadélkem Zlatý klíč z Opavy. Tancování, 
zpívání, soutěže se sladkými odměnami.  

 21. 3.  O drakovi: Čtyři legrační pohádky z dračího 
doupěte s loutkami a písničkami Divadélka 
z pytlíčku.

 28. 3.  O hodném dřevorubci: Pohádka podle Bože-
ny Němcové v podání Divadla Albatros.

Dopolední představení (přístupné veřejnosti)
 9. 3.  Káťa a Škubánek: Poetická pohádka pro 

nejmenší podle známé večerníčkové předlo-
hy, plná humoru, dobrodružství a písniček, 
kterou připravilo Divadélko Věž z Brna. 
V 9 hodin.

Pro dospělé
 11. 3.  Tajemství astrologie: O tom, co je a co 

není astrologie, nahlédnutí do astrologovy 
kuchyně. Zajímá vás, jakým způsobem může 
astrologie pomoci, nebo jak se sestavuje 
horoskop? Pořad, kterým se jeho autoři Vít 
Kuntoš a Pavel Hanzal snaží podat seriózní 
pohled na výklad horoskopu. V 18.44 hodin.

 19. 3.  Vítání nových knížek: Karel Sýs - „Akce 
Heydrich“, Antonín Kachlík - „Můj stříbrný 
vítr“, Eva Frantinová - „Pod pokličkou s...“ 
- setkání se známými osobnostmi, které 
přispěly do této knihy plné receptů. Prý při-
jde i Jiří Žáček! Autoři budou také přítomni 
a mohou své knihy podepisovat. Chystá se 
také malé pohoštění. V 18.44 hodin.

 20. 3.  Taneční kavárna: Pro starší věkem, ale 
mladé srdcem, s hudbou k tanci i k poslechu. 
V 16 hodin. 

 25. 3.  Přivolávání jara: S Pavlem Jurkovičem 
a s optimistickými písničkami při piánu, kte-
ré vás určitě jarně naladí, zvlášť když budete 
zpívat také. V cyklu „Osobnosti zblízka“ si 
tak připomeneme jednoho z našich nej-
úspěšnějších a nejoblíbenějších hudebních 
pábitelů. Nalaďte si hlasivky. V 18.44 hodin.

Výstava
10.–28.  3. Eva Julius Lněničková: Smaltované šper-

ky. Výstava je otevřena každý všední den od 
10 do 20 hodin, v sobotu v době programu.

AKCE V SOKOLOVNĚ
14. 3.  Vítání jara se skupinou Paradox: Večer 

k poslechu i k tanci. Ve 20 hodin. 
21. 3.  Country bál: Připravuje Miš Maž. V 19 

hodin.
23. 3.  Veselé taneční: S Andreou a Dodem z Diva-

dla Andromeda s výukou tanců. Dopolední 
představení pro školy. V 9 a 10.30 hodin.

Bazar:  Přijímáme objednávky stolů na bazar 
oblečení, knížek, sportovních potřeb atd., 
který pořádáme v Sokolovně 18. dubna 
2009. Svoje věci můžete nabízet sami. Ce-
lodenní poplatek za pronájem stolu: 40 Kč. 
Rezervace stolů je nutná předem!

2. a 3. 3. Prodej levného zboží

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

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

•Domov sv. Karla Boromejského 
Od 2. března do 12. dubna nastává předvelikonoční 
postní období. V této době v Domově sv. Karla Boro-
mejského odložíme zábavu trochu stranou a budeme 
se více věnovat myšlenkám na zlepšení údělu všech, 
kteří žijí v naší blízkosti. Těšíme se na setkání s vámi, 
milými diváky a posluchači, opět ve velikonočním 
týdnu, kdy v době od 13. do 20. 4 budete mít možnost 
vidět a slyšet velikonoční koncerty sboru Byzantion, 
dětského sboru Radost, anglického sboru Tiffin Girls 
Choir a dalších. Přejeme vám naplněné postní období.

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.

Co se děje 
na Bílé Hoře

2.–6. 3.  Prázdninový klub: pro holky a kluky 
s hrami, netem, muzikou. Klub Šestka 
od 9 do 16 hodin. Vstup volný.

7. 3. a 2 1. 3. Keramická sobota: tradiční 
tvoření z hlíny pro děti i další zájemce. 
Keramická dílna, od 10 do 12 a od 12 
do 14 hodin. Přihlášky předem na tel. 
235 323 333. Cena za dvouhodinovku 
50 Kč pro děti, 120 Kč pro studenty 
do 26 let a 150 Kč pro dospělé. 

 14. 3.  Březen – do keramické dílny vlezem: 
velikonoční tvoření. Od 10 do 12 
a od 12 do 14 hodin. Přihlášky předem 
na tel. 235 323 333.

 20. 3.  Klubová dílna: malované podložky 
z dlaždiček. Klub Šestka, od 15.30 
do 18 hodin. Pro mládež od 12 do 26 
let. Vstupné 30 Kč.

 21. 3.  Jak medvědi vařili: divadelní předsta-
vení souboru Krab. Sál DDM od 15 ho-
din. Pro děti od 3 do 100 let. Vstupné: 
děti 10 Kč, dospělí 40 Kč.

 21. 3.  Jarní turnaj: stolní tenis, stolní fotbal, 
šipky. Klub a sál DDM, 8.45–14 hodin. 
Systém: dle počtu závodníků každý 
s každým nebo losováním.

   Kategorie: stolní tenis – mladší, starší 
(do 16let), dívky a chlapci dohromady 
(max. 40 hráčů),

   stolní fotbal – děti a mládež (do 26let) 
hraje se v týmech po dvou hráčích, 
max.10 týmů. 

   Startovné: 10 Kč na závodníka/tým. 
Prezentace otevřena od vyhlášení 
turnaje v klubu Šestka v DDM.

 28. 3.  Březen – do keramické dílny vlezem: 
2. díl – glazování. Od 10 do 12 a od 12 
do 14 hodin. Přihlášky předem na tel. 
235 323 333.

 4. 4.  Jarní úklid: akce partičky 14–26letých, 
tentokrát vylepšování starých kousků 
oblečení rozličnými výtvarnými tech-
nikami.  Možnost věnovat svůj výrobek 
na charitu. S sebou vše, co doma najde-
te. Vstupné 30 až 50 Kč. DDM, od 10 
hodin. 

Soboty dle rozpisu na www.ddmp6.cz, od 14 
   do 18 hodin, klub Šestka. 
Sobotníky – klubová odpoledne pro mládež 
   od 12 let. Kulečník, šipky, PC, hry, 

hudba. Vstup volný. 
Podrobné informace o všech programech 
najdete na: www.ddmp6.cz.
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Vážení občané,
uvnitř tohoto čísla řep-
ského měsíčníku najde-
te základní informaci 
o rozpočtu naší měst-
ské části pro letošní 

rok. Budu se zřejmě opakovat, ale považuji 
za potřebné znovu zdůraznit, že jde o doku-
ment zásadního významu. Podle jednotlivých 
kapitol rozpočtu a jejich finančního naplnění 
zjistíte, jak vedení radnice letos hodlá napl-
ňovat společný program a jeho prioritní cíle.
Významu tohoto dokumentu odpovídala i ná-
ročnost jeho projednávání na posledním za-
sedání zastupitelstva. Nezasvěceným, kteří 
přišli na jednání z jiného důvodu, než bylo 
schvalování rozpočtu, se mohlo zdát, že úvod-
ní slovo předkladatele bylo příliš zdlouhavé 
a následná diskuse nekonečná. Poněkud delší 
úvod byl dán nejenom významem, ale i roz-
sáhlostí materiálu. Slovo předkladatele neby-
lo rozhodně čtením návrhu rozpočtu, ale jeho 
zasvěceným komentářem, omezeným na ty 
nejdůležitější položky – vždyť návrh rozpočtu 
obsahoval přes 400 číselných údajů. Tak ob-
jemný návrh rozpočtu rozhodně nebylo mož-
no pouze odrecitovat, jeho přečtení by trvalo 
daleko déle, než komentář a většinu přítom-
ných by nepochybně dříve či později uspalo.
Obsáhlejší úvod nastartoval bouřlivou disku-
si. Týkala se nejenom objasňování jednotli-
vých položek rozpočtu, ale i té skutečnosti, že 
městská část bude hospodařit v letošním roce 
s dosud největším objemem prostředků ve své 
historii. To je dáno zapojením prostředků na-
kumulovaných z prodeje bytů, tyto finance 
jsou prioritně určeny na obnovu Řep.
Ať už vám postačí stručný obsah rozpočtu 
uvnitř novin, anebo si najdete jeho podrobné 

znění na webu městské části, zjistíte, že více 
peněz než v minulých letech je investováno 
do obnovy zeleně, opravy a výstavby nových 
dětských hřišť, do budování veřejných spor-
tovišť, do oprav chod níků a komunika cí (které 
jsou ve správě naší městské části). 
Další nemalé prostředky jsou směřovány 
do školství, na opravy budov škol základních 
i mateřských. Taktéž v letošním roce budeme 
pokračovat v opravách a rekonstrukcích byto-
vých domů, které jsou ve správě naší městské 
části. V této oblasti bude jedním z největších 
počinů zahájení rekonstrukce dvou bloků 
domů v Makovského ulici a vytvoření nákup-
ních pasáží v jejich přízemí. Budou zahájeny 
přípravy největší investice tohoto volebního 
období, výstavby nové víceúčelové sportovní 
haly.
Dalším viditelným nárůstem prostředků dis-
ponuje kapitola bezpečnosti. V letošním roce 
by měla být projednána a následně schválena 
studie místního – řepského – kamerového 
systému. Pokud dojde ke shodě nad tímto ma-
teriálem, mělo by se v průběhu tohoto roku 
přistoupit k jeho postupné realizaci. V první 
fázi je plánována ochrana objektů škol a hřišť 
trpících zvýšeným výskytem vandalismu a dal-
ších negativních jevů.
Jak vidíte, vážení občané, je toho hodně, co 
bychom chtěli v letošním roce stihnout. Za-
stupitelstvo schválením rozpočtu vytvořilo 
prostor pro realizaci přání mnohých z nás. 
Tíha tohoto úkolu nyní spočívá na pracovní-
cích jednotlivých odborů úřadu, kteří budou 
naše přání převádět ve skutečnost. Popřejme 
jim proto k tomu nelehkému úkolu hodně sil.

Bc. Bořek Černovský, zástupce starostky
redakce@repy.mepnet.cz

Rozpočet byl schválen Nové sirény
Také jste to slyšeli? Ve středu 4. února, jako kaž-
dou první středu v měsíci, se v naší městské části 
opět rozhoukaly sirény. V okolí řepského úřadu 
a ulice Makovského se však nejdříve rozeznělo 
hlášení, v češtině i v angličtině, které upozor-
ňovalo obyvatele na to, že jde pouze o prověrku 
sirén. Na těchto místech totiž byly instalovány 
sirény nové, elektronické, s možností hlasové 
informace. Na území Městské části Praha 17 je 
umístěno celkem sedm sirén.

-red-

Vlajka pro Tibet
V úterý 10. března zavlaje na úřadu v Řepích 
tibetská vlajka. Městská část Praha 17 se tak 
připojí k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“. V letošním roce si Tibet připomíná 
50. výročí okupace. „Upřímně děkujeme 
za podporu a pomoc. Jsme přesvědčeni, že 
jako stát, který má sám zkušenosti s okupací 
a s životem v nedemokratickém režimu, jsme 
povinni podpořit národy, ve kterých dodnes 
nejsou dodržována základní lidská práva,“ 
vyjádřila se Andrea Pavlátová, koordinátorka 
akce z občanského sdružení LUNGTA. 
V loňském roce vyjádřilo podporu této akci 
349 měst, obcí nebo městských částí.

-red-

Foto: Mirjam Kluka
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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 
M. č. Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy. 

Rada m. č. Praha 17 mj.:
Souhlasí: 
•  s převedením finančních prostředků z fon-

du oprav na účet Společenství vlastníků pro 
dům Vondroušova 1161 - 1166, Vondroušo-
va 1161, Praha 6 ve výši 500 000 Kč;

•  s vyhodnocením připomínek zaslaných 
k Územní studii Řepy, s umístěním na we-
bových stránkách M. č. Praha 17 a uveřej-
něním odkazu na vyhodnocení v Řepské 
sedmnáctce;

•  s vypsáním výzvy na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů na: Administra-
tivní zajištění výběrových řízení;

•  s převedením finančních prostředků z fon-
du oprav na účet Společenství vlastníků pro 
dům Socháňova 1132–1134, Socháňova 
1133, Praha 6 ve výši 300 000 Kč;

•  s ustanovením komise pro Sportovní cen tra 
Na Chobotě;

•  s místem, termínem a dobou pro podání 
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdě-
lávání pro školní rok 2009/2010;

•  s vyhlášením dotačního řízení v oblasti so-
ciálních služeb pro rok 2009.

Schvaluje: 
•  převod zůstatku finančních prostředků ve výši 

433 061,84 Kč z účtu hospodářské činnosti 
Městské části Praha 17 na účet Společenství 
vlastníků jednotek, Vondroušova 1200/59, 
Praha 6;

•  nájemné (bez služeb) za pronájem ordinací 
lékařů v majetku M. č. Praha 17 ve výši 87 Kč/
m2/měsíc od 1. března 2009;

•  tvorbu a čerpání sociálního fondu pro rok 
2009;

•  vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku malého 
rozsahu zadanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve zně-
ní pozdějších předpisů, k výběru dodavatele 

„Výběrové řízení na dodávku nového řešení 
oficiální webové prezentace Městské čás-
ti Praha 17“.

Bere na vědomí:
•  sumarizaci stížností, petic a jiných podání 

za rok 2008;
•  stanovisko k posouzení vlivů na životní 

prostředí záměru „Modernizace trati Pra-
ha–Kladno s připojením na letiště Ruzy-
ně – I. etapa“ dle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivu na životní prostředí, 
v platném znění.

Eva Vernerová,
kancelář starostky

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

Není vám to jedno
Dotaz: Zajímaly by mne připomínky občanů 
k Územní studii Řepy.

Územní studii Řepy nechala zpracovat Městská 
část Praha 17 v minulém roce, abychom měli 
představu, jak by se mohla co nejpříznivěji vy-
víjet naše obec do budoucna. V prosinci pak 
bylo uspořádáno setkání s občany. Překvapilo 
nás a potěšilo, že o tuto akci byl velký zájem. 
Architektonická kancelář KMS architects, spol. 
s r. o., která tuto studii zpracovávala, zde před-
nesla různé návrhy řešení. Občané měli možnost 
se ke studii vyjádřit. Jejich připomínky přijímal 
odbor územního rozvoje a investic. Podněty jsou 
vyhodnocovány a většina z nich bude do studie 
zapracována. Z reakcí obyvatel je vidět, že jim 
není jedno, kde žijí.
Velká část jejich připomínek se týkala Břevnov-
ské radiály - zde bych chtěl upozornit, že pre-
ferujeme variantu tunelovou, bez křižovatky 

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 18. BŘEZNA 2009 V 15 HODIN.
Místo konání: Základní škola genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha-Řepy

Zasedání zastupitelstva
Vážení čtenáři, v minulém čísle Řepské sedm-
náctky bylo uvedeno chybné datum březno-
vého zasedání zastupitelstva. Správné da-
tum je 18. března. Přijměte naši omluvu.

-red- 

Jeden z bodů Územní studie se týká prostoru vedle konečné tramvají, který by měl být zkultivován.

Foto: J. Šímová

s ulicí Slánskou. Zaznamenali jsme nesouhlas 
s napojením ulice Plzeňské na ulici Drahoňov-
ského – vedení městské části však podporuje 
toto napojení, neboť vychází z logiky uspořá-
dání tzv. řepského okruhu. Toto řešení potvrdila 
i architektonická kancelář. Zajímavý je nápad 
propojení ulice Reinerovy s Břevnovskou radiá-
lou – mohly by tudy vyjíždět autobusy z garáží 
Dopravních podniků a nezatěžovaly by tak svým 
provozem Řepy. Dále se například objevil návrh 
na zatravnění tramvajových kolejí – Dopravní 
podnik plánuje rekonstrukci tramvajového pásu 
a naše městská část bude zatravnění požado-
vat. Byl vyjádřen nesouhlas s navrhovanými 
úpravami okolí konečné zastávky tramvají - jde 
však o jedno z nejméně vzhledných míst v Ře-
pích, v územní studii se objevuje  snaha o jeho 
kultivaci. Další z výhrad bylo, že v Řepích není 
plánována téměř žádná zeleň – v konečném ná-
vrhu studie bude zeleň dokumentovaná a navíc 
Městská část Praha 17 zpracovala vlastní projekt 
revitalizace zeleně a již ho realizuje. V současné 

době už například jednáme s majiteli pozem-
ků kolem ulice Plzeňská – již v tomto roce by 
tu měla být zahájena realizace protihlukového 
pásu zeleně. V budoucnu významně  rozšíří ze-
lené plochy v Řepích i plánovaná parková úprava 
nad tunelem radiály – dojde k propojení zele-
ných ploch od Ladronky až do Hostivice.
Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům, kte-
ří se k Územní studii Řepy vyslovili. Jejich připo-
mínky budou zveřejněny na webových stránkách 
úřadu: www.repy.cz.

Antonín Kopecký,
zástupce starostky
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Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky?
Přiznám se, že dříve jsem nebyl zvyklý zabývat 
se děním v obci. Asi rok před volbami jsem se 
seznámil s pány Krásou a Černovským, součas-
ným místostarostou. Po malém „nátlaku“ jsem 
se s nimi do toho dal. Společně s dalšími jsme 
připravili program a založili Hnutí Lepší Řepy. 
Prvořadým úkolem byl samozřejmě prodej bytů, 
řešení otázky Břevnovské radiály, ale třeba i za-
jištění lepší informovanosti občanů, například 
změnou řepských novin. 

Co říkáte debatě nad rozpočtem na posledním 
jednání zastupitelstva?
Myslím, že rozpočet je zpracován důsledně. To je 
jednoznačné. Pokud se někomu nelíbí, jak jsou 
zpracovány jednotlivé položky, pak si myslím, že 
je to proto, že nemá dostatečné informace. Po-
chopitelně se najdou „zajímavější“ nabídky, než 
ty, které jsou uvedeny v rozpočtu. Ale já pevně 
věřím tomu, že úřad na základě výběrového říze-
ní vybere tu nejoptimálnější nabídku. Neříkám, 
že tu nejlevnější, ale tu nejoptimálnější. Na-
bídku, která splní všechny požadavky, aby rea-
lizace zakázek dopadly dobře – jak kvalitativně, 
tak finančně. Mne velmi zajímají položky spjaté 
s jakoukoliv novou výstavbou či rekonstrukcí, 
s výhledem do budoucnosti – například stavba 
víceúčelové sportovní haly.

Prý jste se právě stal členem komise pro vý-
stavbu této haly. 
Ano, starostka mi to nabídla. Hala má vyrůst 
v ulici Na Chobotě. V místě, které dříve bylo 
stavebním dvorem bývalých Vojenských staveb. 
Studii jsem ještě neviděl. Zajímá mne nejen 
víceúčelové sportoviště, ale také to, jak bude 
vyřešena plocha kolem, jaká bude návaznost 
na přilehlou zástavbu a komunikace.

Jste také předsedou komise pro Břevnovskou 
radiálu...
To víte, já jsem stavař a tohle je hodně blízké 
a pro mne zajímavé téma. Břevnovská radiála se 
týká velkého množství lidí a v případě realizace 
napojení na Slánskou by hodně z nich bylo ne-
spokojeno.  Ať už řešení bude jakékoliv, vždy to 
bude určitá ekologická zátěž. Hnutí Lepší Řepy 
se staví proti Břevnovské radiále. Ale je pravda, 
že dopravní situace se vyvíjí, napojení na R6 – 
na Karlovarskou silnici – musí být. Takže jsme 
slevili a spíše se věnujeme tomu, aby se radiála 
vyvinula ve prospěch občanů naší městské čás-
ti. Odkrytou variantu jsme samozřejmě ihned 
zavrhli. Všichni se snažíme protlačit tunelovou 
variantu bez napojení na Slánské. Jinak by se 
totiž z Řep stala tranzitní městská část – směrem 
na Zličín, Stodůlky, na vznikající Západní Město.

Proč se to ještě nepodařilo? V čem je potíž?
Protože sousední městské části a také Magistrát 

hlavního města Prahy dů-
sledně prosazují napojení 
na ulici Slánské, bez ohledu 
na to, jaké by to mělo pro 
naši městskou část důsled-
ky. Jiný důvod nevidíme. 
Z jejich strany není vůle se 
tímto problémem zabývat. 
Není nám to jasné. Ražený 
tunel, který prosazujeme, 
je samozřejmě nejdražší 
varianta. Vyvoláváme pře-
pracování dokumentace EIA 
(posuzování vlivů na životní 
prostředí) podle našich při-
pomínek. Námi navrhované 
změny by měly na městskou 
část mnohem méně nepří-
znivý vliv než jakákoliv pů-
vodně navržená varianta. 
Nyní jsme se začali zabývat 
i celkovou koncepcí doprav-
ní situace v Řepích, a to ne-
jen v souvislosti s Břevnov-
skou radiálou – to znamená 
západní okruh Řep, řešení 
úpravy ulice Slánské.

Jaké je Vaše zaměstnání?
Pracuji ve stavební firmě 
na pozici hlavního stavby-
vedoucího. Teď jsme dokon-
čili výstavbu bytových domů 
na Nové Harfě. Nedávno 
jsme zahájili stavbu byto-
vých domů Západní Město – 
Britská čtvrť ve Stodůlkách.

Můžete zmínit ještě nějaké další stavby, které 
jste řídil?
Všechny stavby zapadají do oboru pozemních 
staveb, ať již bytové domy, administrativní bu-
dovy nebo průmyslové haly. Například jsem řídil 
výstavbu Domu s pečovatelskou službou v Říča-
nech, České spořitelny v Benátkách nad Jize-
rou, Autosalon Klokočka při ulici Karlovarské, 
Pohřební ústav hl. m. Prahy, Ústav sociální péče 
ve Zvíkovci, Krajský úřad v Plzni, sál Globus pro 
divadlo Semafor na Dejvické ulici. To byla velmi 
zajímavá rekonstrukce, protože celé divadlo se 
stavělo pod stávajícím bytovým domem, spolu-
práce s architektem byla velmi konstruktivní.  

Vypadá to, že Vás práce baví...
Pochopitelně, nemůžete chodit do práce z donu-
cení! Stavařina má jedno velké specifikum: něco 
po vás zůstane. Ať už začínáte stavět „na zele-
né louce“, nebo rekonstruujete – něco vyrůstá. 
Když se vám stavbu podaří předat a klient je 
spokojen, tak máte pocit zadostiučinění. Dnes 
stavby dlouho netrvají. Rok, rok a půl. Potkává-

te spoustu nových lidí, nových firem. Je to velmi 
rozmanitá práce. 

Jak pohlížíte na Řepy jako stavař?
Diskutujeme o tom, že by zde nemělo být jen 
sídliště. Řepy zatím nemají žádnou hlavní třídu. 
Proto chceme realizovat  změny v Makovského 
ulici. Podélně stojící dvanáctipodlažní objekty 
tady jsou ve špatném technickém stavu. Vidíte 
zaprášené fasády až do osmého patra. Tam by-
chom chtěli alespoň začít. Zrekonstruovat tyto 
objekty a obchody přesunout směrem na hlavní 
třídu. Ideální by samozřejmě bylo rozšířit ze-
lené plochy, obnovit dětská hřiště a podobně, 
a to nejen na Makovského ulici, ale i v celých 
Řepích. 

Viděl jste studii projektu? Líbí se Vám?
Viděl jsem ji. Pochopitelně každý máme svůj ná-
zor. Mohu mít nějaké připomínky, ale myšlenku 
to má! 

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Nemělo by tu být jen sídliště
Rozhovory se zastupiteli Městské části Praha 17 jsou u konce. Posledním 
z nich, kterého vám představujeme, je Ing. Ivo Woleský.

Ing. Ivo Woleský (41 let)
–  Zastupitelem je 1. volební období (Hnutí Lepší Řepy).
– Vystudoval ČVUT, obor pozemní stavby.
–  Člen ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků)
– Je ženatý.
– Má devítiletou dceru Kateřinu.
–  Zájmy: zimní sporty, vysokohorská turistika, chalupa
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Zastupitelstvo městské části Praha 17 schvá-
lilo dne 21. 1. 2009 rozpočet městské části 
na rok 2009. 
Příjmy městské části jsou plánovány na 104,9 
milionů Kč, výdaje dosáhnou částky 368,7 
mil. Kč a plánovaný rozpočtový schodek je 
ve výši 263,8 mil. Kč. Městská část nepotře-
buje žádný úvěr, plánovaný schodek pokryje 
vlastními zdroji, tj. úsporami hospodaření 
z minulých let. Tento rozpočet 
se tak stává základním řídícím 
nástrojem financování potřeb 
městské části a zabezpečení 
jejího rozvoje. 
Do oblasti rozvoje obce je 
zařazeno 132 milionů Kč, 
z toho více jak 127 mil. Kč 
bude investováno především 
do rekonstrukcí panelových 
domů – zateplení obvodových 
plášťů a střech, rekonstrukce 
výtahů a v ulici Makovského čp. 
1222–27 a 1140–45 budou pří-
zemní byty po úpravách využi-
ty pro občanskou vybavenost. 
Z těchto finančních prostředků 
budou také financovány doku-
mentace nových projektů, kte-
ré budou potřebné pro realizaci dalších akcí 
zaměřených na rozvoj městské části.
Na péči o veřejnou zeleň vyčlenila městská 
část téměř 13 milionů Kč, a to nejen na  údrž-
bu stávající zeleně, ale také na provedení re-
vitalizace zeleně z důvodu nevhodně řešených 
stávajících výsadeb a jejich stavu. Zde je nut-
né zmínit, že přes 700 000 Kč vynaloží měst-
ská část na úklid psích exkrementů.
Na dětská hřiště a sportoviště je určeno 9 mi-
lionů Kč. Půjde nejen o běžnou údržbu, ale 

především o rekonstrukci dětských hřišť v ulici 
Vondroušova 1167–69, v ul. Nevanova 1047–
49, v ul. Galandova 1235–38 a v ul. Bazovské-
ho 1106–10 a o vybudování víceúčelových hřišť 
v ulici Španielova 1284–90, 1306–12 a také 
1247–53, v ulici Galandova 1235–38, v ul. Ba-
zovského 1118–20 a v ul. Nevanova 1063–68.
Téměř 6 milionů Kč je určeno na další úpravy 
zeleně na území městské části – na dobudová-

Jak budeme letos hospodařit Do sociální oblasti bude směřovat téměř 9 mil. 
Kč a jsou určeny především na podporu Cen-
tra sociálně zdravotních služeb, které nejenže 
pečuje o seniory, ale také zajišťuje činnost 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
i provoz AT poradny s AT linkou. Pro oblast kul-
tury je určeno téměř 16 milionů Kč – například 
na provoz místní knihovny, činnost Kulturního 
střediska Průhon, vydávání Řepské sedmnáct-
ky, na akce, jako je vítání občánků a blaho-
přání jubilantům a také na společenské, kul-
turní a sportovní akce pořádané každoročně 

městskou částí. Polovina z této 
částky – tj. 8 mil. Kč – bude 
použita na akce investičního 
charakteru, jako jsou zpraco-
vání projektové dokumentace 
na rekonstrukci Kulturního 
střediska Průhon a na zpraco-
vání studie, která bude před-
cházet výstavbě sportovního 
areálu Na Chobotě. 
Rozpočet na úseku bezpeč-
nosti počítá se 14 miliony Kč, 
a to především na rozšíření 
kamerového systému na území 
městské části a dále na zpraco-
vání projektové dokumentace 
na výstavbu budovy nové ha-
sičské zbojnice a také na ná-
kup potřebného pozemku k re-

alizaci této akce. Na činnosti místní správy je 
v rozpočtu vyčleněno 60 milionů Kč.
Poslední oblastí rozpočtu je pokladní správa 
s necelými 3 miliony Kč, jejíž součástí je pře-
devším finanční rezerva na krytí nepředvída-
telných potřeb městské části. 
Podrobnější informace k rozpočtu najdete 
na www.repy.cz.

Ing. Milena Michlová,
vedoucí ekonomického odboru

Devadesátka v pohodě 
V kruhu své rozvětvené rodiny oslavil devadesáté narozeniny obdivuhodně 
vitální pan Karel Maruš. Starostku Jitku Synkovou, která se ke gratulan-
tům také připojila, bez rozpaků pobídl: „Ptejte se! Na co chcete!“ A hned 
začal s vyprávěním: „Myslím, že za své zdraví vděčím tomu, že jsem v mládí 
pásl kozy a byl pořád na čerstvém vzduchu. Začal jsem se učit pekařem, ale 
soused mi říkal: Hochu, z tebe pekař nikdy nebude. A měl pravdu. Šudlat 
ty rohlíky mne nebavilo.“ 
Z pana Maruše se nakonec stal úředník. První manželka mu brzy zemřela 
a synové ve věku 2, 4, 6 a 8 let putovali do dětského domova. V krátké době 
se však našla dobrá duše, která je panu Marušovi pomohla vychovat. „Byla 
to zlatá ženská,“ vzpomíná snacha Taťána. Pan Maruš se rád zúčastňuje 
rodinných oslav, zpívá - nejradši má Moravanku – a také ho baví surfovat 
po internetu. „Nikdy se nebál do ničeho pustit,“ s obdivem říkají vnučky. 
Nedávno byl oslavenec v lázních, ale vrátil se zklamaný - těšil se, že si tam 
ještě najde nějakou kamarádku, ale: „Byly tam samé s holemi,“ durdí se. 
Přejeme i do dalších let hodně vitality a stále tak skvělé rodinné zázemí!

-akraj-
Foto: J. Šímová

Rozvoj obce (55,6 %)

Vnitřní správa (1,3 %)

Hospodářství (0,1 %)

Bezpečnost (5,2 %)

Kultura (3,5 %)

Školství (28,2 %)

Městská infrastruktura 
(6,1 %)

Kapitálové výdaje

ní lesoparku v oblasti mezi východním okrajem 
k. ú. Řepy a sídlištěm Řepy I, na vybudování 
parku po zahrádkářské kolonii při ulici Řepská 
a především pak vybudování protihlukového 
pásu zeleně podél ul. Plzeňské.
Do oblasti dopravy je určeno 10 mil. Kč, a to 
nejen na běžnou údržbu silnic a chodníků, ale 
také na jejich náročnější opravy. Pro oblast 
školství je vyčleněno 96 milionů Kč, z toho 64 
mil. Kč je určeno na rekonstrukce školských 
budov. 
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Zkušenosti odjinud
V minulém vydání Řepské sedmnáctky jsme psali 
o tzv. podzemních kontejnerech, které by v Ře-
pích měly být vybudovány v souvislosti s rekon-
strukcí domů v Makovského ulici. Zeptali jsme 
se, jaké zkušenosti mají s tímto způsobem uklá-
dání odpadu na Praze 2. 
Dana Hrachová z Odboru životního prostředí 
Úřadu m. č. Praha 2 nám sdělila: „Naše městská 
část má podzemní stanoviště na tříděný od-
pad pouze jedno – na Karlově náměstí, a to pro 
papír a plasty. Každá komodita se vyváží dvakrát 
týdně. Tento způsob sběru tříděného odpadu se 
nám jeví jako velmi vhodný a osvědčil se nám 
(nedělají se zde tak obrovské skládky vícedru-
hového odpadu, v kontejnerech se nehrabou 
bezdomovci, odpad je schován pod úrovní chod-
níku a podobně).“ 

-red-

Prodej bytů 
se opozdil
Dotaz: V prosinci měly být prodány byty 
v domech č.p. 1137 a 1138 v ulici Jiránko-
va. Proč došlo ke zpoždění?
K odsouhlasení prodeje obou objektů v pro-
sinci 2008 na jednání zastupitelstva Měst-
ské  části Praha 17 nemohlo dojít, neboť 
nebylo zrealizováno zateplení obou objek-
tů. Tato stavba měla být dokončena 28. lis-
topadu 2008. Firma realizující tuto akci 
bude samozřejmě za zpoždění sankciono-
vána. Po skončení a převzetí stavby dojde 
k vyčíslení nákladů a k přípravě materiálů 
k odsouhlasení prodeje v radě a zastupitel-
stvu M. č. Praha 17.

Ing. Tomáš Kraft, 
vedoucí odboru správy obecního majetku

Olympionik oslavoval 
V lednu oslavil 95. narozeniny cyklista Miloslav Loos, držitel bronzové 
medaile z olympijských her v Berlíně v roce 1936. Poblahopřát mu přišla 
i starostka Jitka Synková. 
Pan Loos, typograf a absolvent filozofické fakulty, žije na Bílé Hoře 
od roku 1928. Je vášnivý čtenář a jak prozradila jeho dcera Olga, všechno 
si pamatuje. S oblibou čte historická témata a třeba i Ottův naučný slov-
ník. Jeho snem bylo vydávat knihy. O tiskárnu, kterou si zřídil v Hostivici, 
bohužel v roce 1948 přišel. „Utěšuji se tím, že někdo přišel o život a já jen 
o tiskárnu,“ nezapře v sobě sportovního ducha pan Loos. „Měl to těžké,“ 
dodává dcera, „ale vždycky řekl: Jedeme dál.“
Na sportovní výkony slavného cyklisty dodnes vzpomínají jeho bývalí 
cyklističtí svěřenci. Dokládá to i gratulace, kterou se pan Loos pochlubil: 
...Hry, olympiády, „Třistapětky“ Lány nebo Vary v Tvém podání pro fanouš-
ky moc príma byly dary! „To víte,“ dodal se smíchem, „už mi ale kluci taky 
stárnou.“ 
Panu Loosovi blahopřejeme a děkujeme za příslib rozhovoru pro Řepskou 
sedmnáctku!

-akraj-
Foto: J. Šímová

Dopravní nehody, kolony i nefunkční 
semafory. Nic z toho vás nepotká, po-
kud si naladíte Bezstarostnou jízdu na 
frekvenci 92,6 FM. Každý všední den od 
7 do 10 a od 15 do 19 hodin. Nově vás 
Bezstarostná jízda doprovází i z víken-
dových cest. Každou neděli od 15 do 19 
hodin v tom jedeme s vámi.
Staňte se i vy spolujezdci Bezstarost-
né jízdy. Bezplatná telefonní linka 
800 900 500 je k dispozici všem, kte-
ří mohou pomoci ostatním řidičům na 
cestách. Volejte a získejte poukázku na 
pohonné hmoty ve výši 1 000 korun.

Foto: Bc. Bořek Černovský

Přechod 
u polikliniky
Dotaz: Myslím, že není třeba, aby na pře-
chodu u ZŠ ve Španielově ulici stáli dva 
strážníci. Proč nestojí jeden třeba na pře-
chodu u polikliniky v Žufanově ulici?
Na přechodu Španielova stojí dva strážníci 
pouze v tom případě, že je jich ve službě 
dost a z vlastní iniciativy. Jinak tam sku-
tečně postačí jeden, na rozdíl od přechodu 
v ulici Makovského, kde musejí být dva. Po-
kud budou ve službě více než tři strážníci, 
bude po schválení ředitelem obvodu vydán 
pokyn k obsazení přechodu Žufanova dal-
ším strážníkem. 

Mgr. Přemysl Pavlas,
zástupce ředitele  

Městská policie Praha 13

Někdy to však u podzemních kontejnerů na Karlo-
vě náměstí vypadá takhle... 

Foto: J. Šímová
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Prostě se to sluší
„Každý rok je čím dál těžší udělat něco pro 
lidi. Pán Bůh nám ale žehná a my to vnímáme. 
Děkujeme mu za všechny dobré lidi, které nám 
posílá do cesty. Děkujeme všem, kteří vědí, 
o co nám v Domově jde,“  řekla představená 
Domova sv. Karla Boromejského S. M. Konso-
láta Mgr. Miroslava Frýdecká na setkání pro 
sponzory a přátele Domova, které proběhlo 
29. ledna. 
Po koncertu Two voices následovala aukce, 
jejíž výtěžek byl určen na podporu tohoto ne-
státního sociálního zařízení. Dražilo se 45 da-
rovaných předmětů, například lístky do diva-
dla a na masáž, knihy, obrazy, ale také třeba 
slivovice. Za nejvyšší částku byla vydražena 
patchworková souprava – za 3 700 Kč. Celkem 
aukce vynesla 38 001 Kč.
Večera se zúčastnila i pravidelná podporova-
telka Miloslava Procházková z firmy Avanti. 
Proč Domovu pomáhá? „Prostě se to sluší,“ 
odpověděla paní Procházková. „Považuji to 
za přirozený vývoj firmy. Když se daří nám, tak 
se musíme podělit i s někým potřebným.“ Sta-
nislav Profant, další z oslovených podporova-

První zkoušku mají 
za sebou 
Odpoledne bývá v základních školách spíše klid. 
Ne tak první únorovou středu a čtvrtek - ve všech 
řepských základkách totiž probíhal zápis do 1. 
tříd. Většina předškoláků v první životní zkoušce 
obstála a do školy se těší. Na co nejvíc? Na uče-
ní! 
Někteří rodiče si však pro své dítě vyžádali tzv. 
odklad. Nejen kvůli datu narození. „Odklad škol-
ní docházky nastává v případě školní nezralosti. 
Ve chvíli, kdy dítě špatně mluví, má logopedic-
kou vadu, anebo když sami rodiče mají pocit, že 
je dítě nezralé. Doporučení dává dětský lékař 
nebo školní psycholog,“ vysvětluje Mgr. Jarmila 
Pavlišová, ředitelka ZŠ genpor. Františka Peřiny. 
Podle slov Mgr. Pavlišové odkladů školní docház-
ky přibývá, před rokem 1989 to bylo asi 5 %, 
v současnosti je to kolem 20 %. Rodiče by měli 
pečlivě zvážit, zda je odklad pro dítě důležitý.
Příští školní rok v ZŠ genpor. Fr. Peřiny otevřou 

tři 1. třídy, předpokládají, že do nich nastoupí 
celkem 68 prvňáčků, tři 1. třídy plánují také v ZŠ 
Jana Wericha - pro 65 dětí, v Základní škole Lau-
dova nastoupí pravděpodobně celkem 48 prv-
ňáčků do dvou tříd. 

-akraj-

Foto: J. Šímová

Zápis do 1. třídy probíhal v každé z řepských zá-
kladních škol trošku jinak - všude však byly paní 
učitelky moc milé a předškoláci se moc snažili. 
Na snímku zápis v ZŠ Laudova.

Mezinárodní workshop
Vysoká škola regionálního rozvoje, sídlící 
v Řepích, uspořádala v únoru 1. ročník me-
zinárodního workshopu na téma Regionální 
rozvoj. Odborných diskusí se zúčastnili přední 
odborníci vysokých škol a představitelé veřej-
né správy v oblasti regionálního rozvoje z Čes-
ké republiky i z ciziny. 
Například prof. RNDr. René Wokoun, CSc., 
vedoucí katedry regionalistiky z NF VŠE Pra-
ha, pohovořil o tom, jak má vypadat návrh 
programu rozvoje regionu. „Státní úředník se 

Dárek za pár korun
Pomůžete také? Nejjednodušší je zaslat dár-
covskou SMS zprávu ve tvaru DMS DOMOVREPY 
na číslo 87777. Cena této „esemesky“ je 30 Kč, 
Domov obdrží 27 Kč. 
Bližší informace o Domovu sv. Karla Boromej-
ského najdete na www.domovrepy.cz.

telů, byl také stručný: „Chceme jim pomoci, 
to je všechno.“ Co bylo prvotním impulsem 
k tomu, že začal myslet na potřebné? „Je to 
mé poslání. Jsem maltézský rytíř. My pomáhá-
me nemocným a chudým!“ -akraj-

Ping-pong po řepsku
„Panečku, to byla podívaná!“ Tak okomentoval 
jeden ze soutěžících závěrečný boj o zlato v tur-
naji O novoroční pohár starostky Městské části 
Praha 17. První ročník soutěže ve stolním tenisu 
proběhl 24. a 25. ledna v Klubu 17. V sobotu hrá-
ly děti, v neděli soutěžili dospělí. Atmosféra byla 
zvláště druhý den bojovná, ale přátelská. 
Turnaj organizovala Městská část Praha 17, inici-
átorem byl radní Jaroslav Stolina. Proč? „Myslím 
si, že v zimě se většina dětí a nakonec i dospě-
lých docela nudí. Zdá se mi, že ping-pong je za-
jímavý atraktivní sport pro všechny věkové kate-
gorie.“ To měl pravdu. Hrálo se systémem každý 
s každým, a tak se v kategorii dospělých utkali 
soutěžící, jimž se občanka v kapse ještě moc ne-
ohřála, s těmi, kteří už šediny přestali počítat. 
Boje byly ale poměrně vyrovnané, vymykala se 
snad jen dvojice, která se nakonec umístila na 1. 
a 2. místě. Vítěz Tomáš Hlaváček (29 let) hraje 
pravidelně za oddíl v Německu, druhý - 16letý 
Filip Zahrádka z Modřan - je čtyři roky členem 
Slavoje Praha. Na závěr se utkali na opravdu 
profesionální úrovni. Třetí místo získal Ladislav 
Šafář ze Strašnic, který hraje jen rekreačně jako 
ostatní soutěžící.
Pořadí vítězů v kategorii do 12 let: 1. Jáchym 
Šebl (9 let), 2. Tomáš Čihák (12), Štěpán Stud-
nička (9). V kategorii od 13 do 18 let vyhrál Petr 
Návrat (18 let), druhý byl  Pavel Krákora (14).
Zarážející byla nízká účast něžného pohlaví - 
přihlásila se pouze jedna dívka a jedna žena. 
Čtrnáctiletá gymnazistka Kristýna Janatová 
udělala dobře, že vážila cestu z Petřin - v kate-
gorii do 18 let získala třetí místo. Až z Holešo-
vic dorazila pětapadesátiletá Blanka Nováková, 
kterou mrzelo, že neměla ženskou soupeřku. 
Svým výkonem mnohé překvapila, probojovala 
se až do semifinále. 
Ze řepských zastupitelů se turnaje zúčastnil 
MUDr. Antoine Katra - razantním výkonem v prv-
ním zápase si hned získal respekt. Na účast v se-
mifinále to však nestačilo. Jaroslav Stolina hrál 
vyrovnaně, v závěru však hru zbytečně uspěchal 
a účast v semifinále mu unikla o vlas. Řepské 
dospěláky mrzelo, že si všechny poháry odvezli 
„přespolní“ závodníci. Útěchou jim snad může 
být známé pravidlo, že úroveň hry roste s kva-
litou soupeře.
 Jaroslava Šímová 

nesmí bát,“ byl jeden z mnoha výroků, jimiž 
kořenil své vystoupení.
Proč škola workshop uspořádala? „Cílem bylo 
zejména seznámit odbornou veřejnost v ob-
lasti regionalistiky s aktivitami Vysoké školy 
regionálního rozvoje ve vzdělávací, výzkumné 
i realizační oblasti své působnosti a prezento-
vat otevřenost k partnerské spolupráci. Právě 
tato spolupráce a její navázání či rozšíření 
byla dalším neméně důležitým úkolem work-
shopu, tedy pracovního setkání odborníků 
s diskusí nad vybranými tématy,“ vyjádřil se 
rektor vysoké školy Ing. Karel Vránek. -red- Poháry pro vítěze věnoval Petr Jedlička ze společ-

nosti Impex.

Foto: J. Šímová

Foto: J. Šímová
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Více fotek na webu
V Řepích se stále něco děje. Pro obsáhlé infor-
mace není v Řepské sedmnáctce dostatek pro-
storu, natož pro fotografie. Máte-li možnost, 
nahlédněte na webovou stránku www.repy.cz. 
V rubrice Fotogalerie si můžete prohlédnout 
snímky z různých zajímavých akcí, které se v Ře-
pích konaly. -akraj-

V dubnu nastává okamžik napětí pro mamin-
ky, které chtějí umístit své děti do mateřské 
školy. Podrobné informace o všech řepských 
mateřských školách najdete na jejich webo-
vých stránkách (adresy na www.repy.cz – in-
formace o školách). Také můžete využít Dnů 
otevřených dveří, které zápisu předcházejí. 
Rozhodnutí o přijetí je plně v kompetenci ředi-
telek MŠ, které rozhodují na základě stejných 
kritérií. V těch je zohledněno např. bydliště 
v Řepích a zaměstnání obou rodičů, přednost-
ně jsou přijímány děti před nástupem do ško-
ly. Ředitelky spolupracují i mezi sebou, takže 
pokud nezískáte místo na zvolené MŠ, zůstává 

Chytré holky hrají 
softball 

Foto: Pavel Červinka

To tu ještě nebylo!
Zástupci Společnosti pro obnovu řepských 
tradic a Centra sociálně zdravotních služeb 
se domluvili na uspořádání akce s názvem 
Letní  jarmark. Uskuteční se 13. června 2009 
od 14 hodin na zahradě Centra sociálně 
zdravotních služeb v Bendově ulici č. 5. 
Hledáme spolupracovníky, kteří budou 
na jarmarku prodávat své výrobky. Vtip je 
však v  tom, že nikdo nebude mít zisk. Tedy, 
kromě Nízkoprahového zařízení pro děti 
Klub 17, kterému pak společně koupíme 
nějaké vybavení. Jarmark chceme opakovat 
každoročně a výtěžek z něj pokaždé podpoří 
někoho jiného. 
Můžete nám darovat jakékoli výrobky či před-
měty k  prodeji. Děti z Klubu 17 rovněž přispě-
jí svými výrobky – šperky, keramikou, proutě-
nými výrobky a dalšími pěknými věcmi. 
Cílem Letního jarmarku je posedět, poba-
vit se s přáteli, navázat další sousedské 
vztahy a samozřejmě: podpořit Klub 17! 
Věříme, že se k nám připojíte! Bližší infor-
mace vám podá a přihlášky přijímá Anna 
Baumová, Společnost pro obnovu řepských 
tradic, Žalanského 57, 163 00 Praha 6, tel. 
721 057 132.

Za tým organizátorů Anna Baumová,
Společnost pro obnovu řepských tradic

Mobilní sběr 
Ob března bude opět probíhat mobilní sběr 
nebezpečného odpadu. Ve čtvrtek 12. 3. 
ho můžete přinést na parkoviště u Penny 
Marketu v ulici Žalanského v době od 15.00 
do 15.20 hodin. Termíny dalších mobilních 
sběrů najdete na   www.repy.cz. -red-

Zápis do mateřských škol

ještě možnost jiné mateřské školy v Řepích.
Mgr. Naděžda Zemanová,

vedoucí odboru školství a kultury

•  Mateřská škola Bendova 1/1123 (a od-
loučené pracoviště Bendova 3/1122): ře-
ditelka Mgr. Ivana Panochová, kontakt – 
235 314 150, msbendova@seznam.cz.

•  Mateřská škola Laudova 3/1030 (a odlou-
čené pracoviště Laudova 1/1031, Brunne-
rova 3/1011, Opuková 10/373): ředitelka – 
Mgr. Alena Lucová, kontakt - 235 314 514, 
mslaudova@volny.cz.

•  Mateřská škola Pastelka, Španielova 
27/1316: ředitelka Marcela Bezoušková, 
kontakt - 235 324 185, pastelka.ms@
volny.cz.

•  Mateřská škola Socháňova 23/1176 (a od-
loučené pracoviště Socháňova 21/1175): 
ředitelka – Mgr. Simona Skoumalová, 
kontakt – 235 310 007, mssochanova@
volny.cz.

Podat žádost o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2009/2010 je možno 
ve dnech 7. 4. a 8. 4. 2009 od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin v těchto mateřských školách:

Pozvánka pro seniory
Klub aktivních seniorů, který se schází pra-
videlně každé pondělí v 16 hodin v klubu 
Fíčko na Bílé Hoře, pořádá:
16. 3.  Cesty daleké i blízké – fotocestopis 

Bolívie
23. 3.  Poklady na zahrádce – bioodpady, 

jejich třídění a kompostování
30. 3.  Jarní zpívání – doplňovací sbor dět-

ského sboru Rolnička -red-

Klinika pro psy a kočky
V únoru byla v Reinerově ulici v Řepích otevřena 
nová specializovaná veterinární klinika pro psy 
a kočky. Bude sloužit pro diagnostiku a léčbu 
komplikovaných onemocnění. „Ne, že bychom 
odmítli klienta, který požádá o očkování psa, 
musí však počítat s tím, že to bude několika-
násobně dražší, než je běžné,“ vysvětluje ve-
doucí kliniky MVDr. Vojtěch Novák. „Nechceme 
konkurovat místním veterinářům. Budeme se 
specializovat na neurologii, dermatologii, kar-
diologii a interní medicínu,“ dodává. Pracoviště 
je kompletně vybaveno - nechybí tu ultrazvuk, 
endoskopy, CT, zubní ambulance, operační sály, 
ani laboratoř. Po náročném zákroku zde mohou 

Tahle pálkovací hra rozvíjí rychlost, sílu, po-
střeh, chytrost i rozhodnost. Řepská děvčata 
mají možnost si ji vyzkoušet. Softballový klub 
Storms Řepy totiž zve dívky všech věkových ka-
tegorií do svých řad. Zahrát si mohou přijít už 
osmileté holčičky. Zkušební tréninky probíhají 
každé úterý od 16 do 18 hodin na hřišti u Základ-
ní školy Jana Wericha ve Španielově ulici. 
Informace: www.storms.cz, tel. 603 306 590, 
e-mail: screpy@seznam.cz.
Chcete-li vidět, jak si vedou zkušenější hráčky 
zmíněného klubu, zajeďte se podívat na Memo-
riál Jana Wericha v T-ballu kadetek. Klub Storms 
Řepy ho pořádá ve dnech 14. až 15. března 
ve velké hale Tělovýchovné jednoty Ruzyně v Dr-
novské ulici 19.  -red-

zvířata i hospitalizovat. Vedoucí provozu Dana 
Vaňourková říká: „Chceme se kvalitou péče co 
nejvíce přiblížit humánní medicíně, jako je to už 
běžné v cizině.“ -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-
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MŠ Laudova se představuje
Naše mateřská škola je komplexem čtyř škol: MŠ 
Laudova 1030 - Duha, MŠ Laudova 1031 – Slu-
níčko, MŠ Opuková 373/10 – Domeček, MŠ Brun-
nerova 1011 – Fialka.
Co můžeme nabídnout? Výchovně vzděláva-
cí program zaměřený na individuální přístup 
ke každému dítěti dle jeho potřeb a na základě 
podrobně propracovaných programů, se zamě-
řením na samostatnost dítěte a úspěšný start 
do školy.  
Každý měsíc se v mateřské škole koná divadlo 
nebo koncert, pořádáme návštěvy výstav a diva-
del, výlety po Praze i okolí, karneval, sportovní 
soutěže, školy v přírodě, seznamujeme děti s li-
dovými tradicemi.
Děti mohou navštěvovat následující kroužky: 
sportovní hry, výtvarný, angličtina, flétna, pla-
vání, keramika, taneční školička atd. Naše motto 
zní: „Každé dítě potřebuje pocit pohody, jistoty 
a bezpečí“. 
•  MŠ Opuková: jednotřídní MŠ rodinného typu 

ve vilové čtvrti. Maximální počet dětí ve třídě: 
20. Provoz: 7–16.30 hodin. Tel.: 235 322 703, 
e-mail: msopukova@volny.cz.

•  MŠ Sluníčko: mateřská škola běžného typu se 
třemi třídami dle věku dětí. Počet dětí: do 26.  
Provoz: 6.30–17 hodin. Tel : 235 314 015, 
e-mail: msslunicko@seznam.cz.

•  MŠ Duha: dvě třídy běžného typu s cílenou 
intenzívní přípravou předškolních dětí (po-
čet dětí: 26), dvě třídy s rozšířenou individu-
ální péčí a intenzívní logopedickou terapií, 
s preventivním cvičením pro předcházení 
poruchám učení (dyslexie, dysgrafie apod.) 

Jaruška vaří s úsměvem
„Jaruška nám odchází do důchodu. Bude nám 
chybět,“ říká  ředitelka MŠ Bendova Mgr. Ivana 
Panochová o vedoucí kuchařce jejich školní jí-
delny. Jaroslava Slavíková tu vaří už třiadvacet 
let! Kolik dětí se těšívalo na její svíčkovou nebo 
rajskou, to by těžko někdo spočítal. Proč dětem 
i učitelkám od Jarušky tak chutná? „Musíte vařit 
s láskou a usmívat se u toho,“ radí paní Slaví-
ková.
Zároveň přiznává, že už je občas unavená 
a na důchod se těší. Vždyť třeba jen nakrájet 
třináct kilogramů masa na guláš musí být pěkná 
fuška. „Nejvíce mne potěší, když nejsou zbytky,“ 
říká a směje se: „Ale to víte, když jsou luštěni-
ny... Znáte to...“
Jaroslava Slavíková „přesluhuje“ již rok a teď se 
těší, jak budou s manželem jezdit na kole a spo-
lečně vnímat jaro. „Ale napište tam, že mi po dě-
tičkách bude smutno,“ klade mi na srdce. Děti 
ve školce po jejích mňamkách dlouho smutnit 
nemusejí – paní Slavíková se zmínila, že na pod-
zim ráda vypomůže jako brigádnice.

-akraj-

Přihlášky na střední školu
V letošním roce se změnil systém podávání při-
hlášek na střední školy. Možná i vás budou zají-
mat odpovědi na nejčastější dotazy rodičů. 

•  Je povinností ZŠ dát svým žákům přihlášky 
na střední školu?

Není. Rodiče si mohou přihlášku opatřit z inter-
netu, z webových stránek ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, nebo si ji zakoupit v pro-
dejnách SEVT.
Na naší škole výchovná poradkyně už v prosinci 
informuje rodiče na třídních schůzkách o přijí-
mání na střední školy, výběru školy, vyplňování 
přihlášek a zápisového lístku. Podobně jsou žáci 
informováni o vyplňování a potvrzování přihlá-
šek. V letošním roce je novinkou zápisový lístek, 
který si museli rodiče osobně vyzvednout. Při 
této příležitosti dostali informace, jak postupo-
vat při uplatňování zápisového lístku.
•  Proč vyplňuje některé údaje škola a ne zá-

konný zástupce žáka?
Rodiče vyplňují úvodní stránku, známky a před-
měty vyplňuje výchovná poradkyně.
Škola odpovídá za správnost údajů na přihlášce.
•  Je nutné přikládat výstupní hodnocení 

k přihlášce?
Není to nutné. Naši žáci ale dostali tři vyhoto- Foto: Z archívu školy

Rozšířená výuka jazyků
Ve školním roce 2009/2010 bude ve 3. ročníku 
Základní školy Jana Wericha opět otevřena jedna 
třída s rozšířenou výukou cizích jazyků (anglický 
jazyk od 3. třídy, další cizí jazyk od 6. třídy). Vý-
běrové řízení proběhne 1. dubna 2009. Přihláš-
ka na www.zs-jana-wericha.cz. Termín odevzdá-
ní pro zájemce, kteří nejsou žáky školy, je 27. 3. 
2009. Mgr. Táňa Dubská

Pozvání do MŠ Bendova
Zápis do Mateřské školy Bendova bude probíhat 
7. a 8. dubna 2009! Zveme rodiče s dětmi na ná-
vštěvu – pořádáme Dny otevřených dveří. Konají 
se každou středu od 11. března do 8. dubna 2009 
od 9 do 16 hodin. Prožijete den v naší školičce 
a podíváte se na program s dětmi, kterého se 
můžete zúčastnit. Info: www.msbendova.cz.

Mgr. Ivana Panochová, ředitelka

s terapeutickými programy, které připravuje-
me v úzké spolupráci s odborníky. Maximální 
počet dětí v těchto třídách: 10 až 12. Provoz: 
6.30–17 hodin.Tel.: 235 314 514, www.volny.
cz/mslaudova, e-mail: mslaudova@volny.cz.

•  MŠ Fialka: dvě třídy běžného typu s niž-
ší počtem dětí (20) a s možností integrace, 
dvě třídy pro děti s autismem (po 6 dětech). 
Individuální programy sestavovány za spo-
lupráce s odborníky. Provoz: 6.30–17 hodin. 
Tel.: 235 314 003, 721 484 165, e-mail: 
sms.fialka@wordline.cz.

Zápis se koná 7. a 8. dubna 2009 vždy od 10 
do 12 a od 14 do 17 hodin.

Bc. Hana Lhotková

Den otevřených dveří
Mateřská škola Laudova se speciálními tří-
dami pořádá den otevřených dveří. Přijďte si 
pohrát 25. a 26. března a také 1. i 2. dubna 
2009 vždy od 15 do 17 hodin, jinak dle doho-
dy na jednotlivých školách.

vení výstupního hodnocení, aby rodiče nebyli 
zatěžováni ověřováním a chozením po úřadech.
•  Je povinností střední školy zohlednit vý-

stupní hodnocení žáka k přijetí ke studiu?
V letošním školním roce střední školy nejsou 
povinné zohledňovat výstupní hodnocení, ale 
některé je vyžadují. 
•  K čemu je nutný zápisový lístek?
Zápisový lístek slouží k zápisu na střední školu, 
od které žák dostal rozhodnutí o přijetí. Pozor, 
zápisový lístek musí být odevzdán na vybranou 
střední školu do pěti pracovních dní od převzetí 
rozhodnutí o přijetí. Letos si musí rodiče poprvé 
odesílat přihlášky na střední školy sami, základ-
ní škola je neodesílá. 

Mgr. Helena Drahošová,
výchovná poradkyně ZŠ genpor. Františka Peřiny

Foto: Z archívu školy

Foto: -akraj-
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Na „noční“ nastupuji s mírným zpožděním, 
strážníci  Ing. Vít Bumbálek a Vladimír 

Bernát se právě dostrojují. Jen tak tak stačím 
potěžkat opasek s pistolí, pouty, obuškem, 
taškou s bloky a kasrem.  Dostává se mi pouče-
ní, jak se chovat při případném zásahu. Když se 
snažím zlehčit situaci, nadzvihuje Ing. Bumbá-
lek přísně obočí: „Ohne sranda, paní Šímová!“ 
Lehce po 19. hodině nastupujeme do služeb-
ního vozidla. „Chcete vidět něco speciálního?“ 
ptá se Vladimír Bernát. „Ne, zajímá mne úplně 
běžná služba,“ reaguji trochu vyděšeně při 
představě, že by mi snad strážníci byli ochotni 
zinscenovat nějaký akční zážitek. 
Vyjíždíme. Nejprve obhlížíme areály základ-
ních škol ve Španielově a Laudově ulici. Ing. 
Bumbálek mne upozorňuje, že boční vstup 
do tělocvičny v Laudovce je otevřen (často prý 
i celou noc) – může sem kdokoliv, nejen spor-
tovci, kteří si prostory ve večerních hodinách 
pronajímají... Pak se pomalu vlečeme ulicemi. 
Na tachometru 40 km/h, ale i míň. Průměrně 
prý strážníci najezdí kolem stovky kilometrů 
za směnu. Svěřuji se, že ani během téhle šnečí 
rychlosti, nedokážu zachytit, co se na ulicích 
děje. „To víte, to chce cvik,“ směje se Ing. Bum-
bálek. Když v devět večer míjíme autobusovou 
zastávku na Slánské, Ing. Bumbálek zvolá: 
„Hele, Růžena! Je střízlivá a jede pryč, tak to ji 
řešit nebudem. To je naše stará známá. Bezdo-
movkyně...“ obrací se na mne.
Ptám se, zda takhle vytrvale jezdí strážníci 
opravdu každou noc. „Zašít se nemůžeme,“ 

říká Ing. Bumbálek. „Máme v autech namonto-
váno zařízení GPS, které monitoruje náš pohyb. 
Po deseti minutách stání nás kontroluje operač-
ní středisko.“ Policie ČR prý tohle zařízení v au-
tech nemá. „Občané si ale stěžují, že vás v uli-
cích vidět není,“ namítám. Následuje oblíbená 
průpovídka Ing. Bumbálka: „Paní Šímová, to 
bychom se museli naklonovat!“ Vladimír Ber-
nát dodává: „Lidi nám říkají: Běžte dělat něco 
užitečného! Když řešíme parkování, posílají nás 
na pejskaře, když řešíme pejskaře, posílají nás 
na bezdomovce. Nebudou spokojení nikdy.“
Kolem dvaadvacáté hodiny již křižujeme Řepy 
poněkolikáté. Stále je všude klid. Dlouhou 
chvíli si krátíme povídáním. Na přetřes přijde 
ledacos – demokracie, legislativa, bezdomov-
ci, i na rodinu dojde. Už chápu, proč je tak dů-
ležité mít vedle sebe v autě člověka, „se kterým 
si sednete“. V opačném případě musí být tahle 
12hodinová šichta k nepřečkání.
Zapomněla jsem na jednu „maličkost“: Vladi-
mír Bernát nastoupil na noční zdravotně indis-
ponován. Během večera se jeho stav zhoršuje 
do té míry, že navštěvujeme zdravotní zaříze-
ní. Injekce však nepomáhá, a tak Ing. Bumbá-
lek rozhoduje: „Kamaráde, takhle to nejde!“ 
Pár slov vysílačkou a Vladimír Bernát službu 
končí, jeho zástupcem je určen Karel Huml 
z okrskové služebny Zličín, kterého vyzvedává-
me před 23. hodinou. Tím pádem se rádius na-
šich okružních jízd rozšiřuje i na Zličín a Sobín. 
Kontrolujeme také Metropoli Zličín a konečnou 
stanici metra. 

Také pomáhají a chrání
Když mne v redakci navštívil vedoucí okrskové služebny Městské policie v Řepích  
Ing. Vít Bumbálek s nabídkou, abych se strážníky strávila jednu službu, zaváhala 
jsem jen okamžik. „Mediální obraz  Městské policie není dobrý, chtěl bych to napra-
vit,“ vysvětlil Ing. Bumbálek. Dohodli jsme si čtvrtek 15. ledna.

Běžná denní služba – Ing. Vít Bumbálek (vpravo) a Husák Jaroslav právě zkontrolovali zahrádkář-
skou kolonii za ulicí K Mostku.

Foto: J. Šímová

Městská policie 
v akci
Zemřel v příkopu
Dne 20. 1. 2009 v 10.25 
hodin při běžné hlídkové 
činnosti přijala autohlídka 
Městské policie ústní oznámení od obča-
na, že v příkopu leží nějaký muž. Na mís-
tě bylo zjištěno, že u silnice Karlovarská 
ve směru z centra leží nehybný starší 
muž. Nereagoval na žádné vnější pod-
něty. Hlídka přivolala rychlou záchran-
nou službu. Strážník zároveň zastavil 
právě projíždějící zdravotnické vozidlo 
nemocnice Žatec, jehož řidič začal spolu 
se strážníky muže resuscitovat. V 10.49 
na místo dorazila rychlá záchranná služ-
ba, lékařka u muže konstatovala smrt.

-red-

Už jezdíme čtvrtou hodinu. Stále se neděje 
nic, co by vyžadovalo zásah strážníků. Začí-
nám se nudit. Projíždíme ulicí U boroviček, ko-
lem garáží. V tom Ing. Bumbálek prudce brzdí 
a Karel Huml souhlasně přikyvuje. Pozornost 
obou strážníků poutá opuštěné vozidlo se 
středočeskou SPZ stojící mezi garážemi. Karel 
Huml vystupuje z auta a jde na obhlídku. Cí-
tím se nepříjemně, situace mi nepřipadá zrov-
na bezpečná. „Tady to máš,“ laju si v duchu. 
Z auta bych nevylezla ani za nic. Pro jistotu 
nahmatám mobil. S úlevou se dovídám, že to 
byli milenci. A pak už potřetí za večer míříme 
na Bílou Horu, na konečnou tramvají. Tady 
strážníci „řešívají“ bezdomovce. Užasnu, když 
se dozvím, že strážníci nejsou očkováni proti 
žloutence. Čekáme, zda nějaký bezdomovec 
dorazí tramvají. Dnes jsem prý strážníkům 
přinesla štěstí - žádný během našeho čekání 
nepřijíždí. Přiznávám únavu z onoho „nicne-
dělání“. Přesně o půlnoci svůj pokus o noční 
službu vzdávám.
Když následující den kontaktuji Ing. Bumbál-
ka s dotazem, jak probíhala noc, dozvídám se: 
„Skončila jste v nesprávný okamžik! Vzápětí, co 
jste vystoupila, jsme obdrželi oznámení o agre-
sívním opilci v jednom z domů v Jiránkově ulici. 
Už jsme ho nezastihli, ale při obhlídce domu 
jsme v 9. patře objevili bezdomovce – feťáka, 
který je 15 let na heroinu – s gangrénou nohy 
v posledním stadiu.“ V duchu děkuji náhodě. 
Nelituji, že jsem tohoto zážitku byla ušetřena. 
„Jo, a do rána už byl klid,“ dodal Ing. Bumbá-
lek. „Byla to běžná, prostě normální služba.“
Domnívám se, že ten večer strážníci plnili své 
povinnosti. Zároveň mne napadá, že „všechno 
je o lidech“ a že na svém mediálním obrazu 
musí Městská policie zapracovat především 
sama. Přeji jí hodně sil! A také dalších posil...

Jaroslava Šímová
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Na levé fotografii vidíte dnešní ulici Žalanského, dříve se jmenovala Gott waldova (ale také cesta k Bílé Hoře). Snímek byl pořízen pravděpodobně kolem 
roku 1930. V pozadí vidíte statek a prodejnu „Včela“ u Měšťanů, vedle stojí vejminek a vpravo kovárna „U Kubrů“. Jak místo vypadá dnes, dokládá fotogra-
fie vpravo.

Foto: Z archívu Jaroslava Hájka Foto: Jaroslav Hájek

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

Řepík vás zve
Miminka i starší děti - samozřejmě 
s maminkami, tatínky či prarodi-
či - si mohou užít hezké chvilky 
a také se něco naučit v Mateřském centru Řepík. 
Poplatek za 1,5 hodiny pobytu pro celou rodinu 
se pohybuje  v rozmezí od 30 do 40 Kč.
V pondělí od 9.30 hodin zde pořádají školičku 
pro nejmenší od 1,5 do 2 let (zpívání, tvoření, 
divadélko), od 16 hodin se koná školička pro děti 
od 2 do 2,5 let. V úterý od 9.30 hodin je školič-
ka pro větší děti od 2,5 let, odpoledne od 15.45 
hodin probíhá zpívání s kytarou. Ve středu 
od 9.30 hodin si můžete přijít jen tak pohrát. 
Děti od 2 let zde mohou navštěvovat kurzy „An-
gličtina hrou“.
Mateřské centrum Řepík najdete  v ulici Bendo-
va 1121/5, Praha-Řepy  (mezi MŠ Bendova a MŠ 
Pastelka v objektu Centra sociálně zdravotních 
služeb).  Vchod z pravé strany objektu. S sebou 
si vezměte přezůvky (děti i doprovod). 
Podrobné informace na: repik@email.cz, 
www.repik.unas.cz

-red-

Hogo fogo maškarní bál se konal 7. února 
v Kulturním středisku Průhon. Účastníci využili 
možnosti a skutečně dorazili v plesovém oblečení 
všech dob a stylů.

Společnost pro obnovu řepských tradic uspo-
řádala 24. ledna svůj tradiční Velký řepský bál. 
Královnou a králem plesu se letos stali manželé 
Růžičkovi (na snímku).

Nebuďte naivní!
Obdrželi jsme do redakce e-mail varující 
zvláště seniory před nekalými praktikami 
jedné firmy. Protože jde o problém obecnější, 
část z něj otiskujeme: „Firma sezve potenci-
ální zákazníky na prezentační akci kdekoli v 
České republice, tradičně s nabídkou občer-
stvení a dárků. Díky způsobu oslovení a typu 
lákadel zareagují především občané třetího 
věku. Během akce šikovný agent předvede 
úžasné výrobky s geniálními vlastnostmi. 
Vylosuje některé zúčastněné a slavnostně 

jim oznámí, že za úžasnou cenu mají právo ty 
skvosty koupit. Pozve si je ke stolku a předloží 
jim k podepsání kupní smlouvu.  Při podpisu ješ-
tě „přihodí“ za směšný peníz další úžasné zboží. 
Zároveň si nechá podepsat ještě smlouvu úvě-
rovou (pro případ, že by zákazník nemohl platit 
v hotovosti). Pokud po odeznění emocí zákazník 
zjistí, že zboží tak úžasné není, že podepsal navíc 
a zbytečně i úvěrovou smlouvu, ve které je cena 
navýšena o nemalou částku úroku a že vlastně 
zboží nechce a nepotřebuje, začne konat. Přečte 
si, že zákon nabízí možnost odstoupení od spo-
třebitelské smlouvy, která byla sjednána mimo 

obvyklé prostory k podnikání. Ale pozor: ve 
smlouvě uprostřed textu je malinký řádeček, 
který tvrdí, byť nepravdivě: „Potvrzuji, že 
jsem výslovně sjednal/a návštěvu za účelem 
koupě,“ a pod ním dole na stránce zákazní-
kův podpis…
Další vývoj situace si asi umíte představit. 
Proto doporučujeme - buďte opatrní, vždy si 
celou smlouvu pečlivě přečtěte.
Klub aktivního stáří na Bílé Hoře pořádá 
2. března v 16 hod. na toto téma přednáš-
ku: Jsme na vaší straně – jak se bránit všem 
„zaručeně“výhodným nabídkám. -red-
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Tento výlet zahájíme v Horoměřicích, kam se 
dopravíme příměstskými autobusy č. 316, 355 
nebo 356 z kulatého Vítězného náměstí v Dejvi-
cích (odjezdy v 9.10, 9.55, 10.10, 10.25 a v 10.55 
hodin). Za čtvrt hodiny jsme na místě. Po něko-
lika krocích ve směru jízdy autobusu zahneme 
doprava uličkou K Rybníkům a opět doprava 
K Ovčínu. Napojíme se na zelenou turistickou 
značku a jdeme po polní cestě kolem zahrádkář-
ské kolonie až k silnici na trase Suchdol – Velké 
Přílepy. Opatrně přejdeme. 
Nacházíme se v přírodní rezervaci „Údolí Úně-
tického potoka“. Zelená značka nás po několi-
ka metrech chůze dovede mezi skaliska Kozích 
hřbetů. Kozí hřbety jsou unikátním skalním 
útvarem, dnes zalesněným, dříve však byly vy-
užívány k pastevectví – odtud asi pramení jejich 
název. V současné době dochází k pracné změně 
zalesnění nevhodnými dřevinami. Ze stromů zde 
prý roste správně jen borovice lesní, ke které se 
dnes vysazuje dub. V nejvyšších partiích stepní-
ho charakteru lze zahlédnout i vřes. Namáhavá 
chůze nás odmění krásnými výhledy směrem 
k Úněticím. 

Překonali jsme nejnamáhavější úsek tohoto 
výletu. Seběhneme do Tichého údolí, kde se 
do Únětického potoka vlévá Horoměřický. Jsme 
na turistickém rozcestníku u naučné stezky 
„Roztocký háj – Tiché údolí“. Zde si můžeme ma-
lou zacházkou vyjít na Alšovu vyhlídku. Pokud 
už máme „vysokohorské“ turistiky dost, vydáme 
se po naučné stezce vedoucí souběžně po žluté 
ke kapli sv. Václava, která se nachází na místě 
původní zděné zvonice postavené v roce 1704 
jako dík za zažehnání moru. Mimochodem – zde 
se nacházíme na břehu prehistorické Vltavy. Ta 
dnešní teče asi 90 metrů pod námi. Odtud se ob-
loukem opět vrátíme k soutoku potoků.
Poslední nenáročný úsek naučné stezky nás vede 
podél Únětického potoka, po modré značce, ko-
lem několika zaniklých mlýnů – Trojanova, Tůmo-
va a kolem Spáleníku. Koryto potoka i celé údolí 
působí původním pralesním dojmem, tvoří čet-
né meandry, často se rozlévá do několika ramen 
a spolu s popadanými stromy působí opravdu di-
voce. Celé údolí má charakter lužního lesa. Před 
několika lety obnovená naučná stezka je velmi 
dobře vedena, informační cedule jsou v dobrém 

• 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

• 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, novo-
stavby 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

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

Tel.: 737 327 962

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

• Vedení účetnictví – daňové evidence 
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence soukromým 
podnikatelům.  Kontakt: tel. 723 133 698

• Chcete si splnit své sny a přání v dnešní nejisté době? 
Jste ambiciózní a komunikativní? Druhý příjem. 

Tel.: 777 720 762

• Zpracuji daňovou evidenci, účetnictví vč. DPH – spolehlivě, 
rychle a levně. Tel.: 604 339 316

• Hájek – zedník a malíř v jedné osobě. Provádím veškeré
zednické, obkladačské, bourací a malířské práce. Rekon-
strukce bytů a domků. Praha a okolí. Tel.: 777 670 326

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

• 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

• Koupím byt v OV s nájemníkem na dožití. Vše garantováno 
smlouvou.  Volejte prosím tel. 606 651 656

• Vyměním státní 2+1 68 m2 s terasou (Triangl) ul. Slánská,
posl. patro – slunný, terasa, pěkný výhled, 3 výtahy, možnost 
spodní parking. Smlouva na dobu neurčitou, nájem 3700 Kč, 
služby. Za větší 3+kk, 3+1 státní, obecní Řepy.
 Tel.: 776 015 057

• Hledám pronájem 1+kk nebo 2+kk v Řepích. 
 Tel.: 724 901 392

BYTY

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

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

• Hledám podnájem – ubytování v Řepích (slušný nekuřák). 
Tel.: 604 713 591

• Nabízím pronájem garáže u st. tram č. 9 Blatiny.
Tel.: 723 617 116

• Hledáme zdravotní sestru, nejlépe s registrací pro práci
v domácí zdravotní péči. Nabízíme: stabilní zázemí dlouho-
době působící NNO, přátelský kolektiv. Požadujeme: ochotu 
a příjemné vystupování flexibilitu, praxe v domácí péči 
výhodou, ale ne podmínkou. 
Vladislav.Blecha@centrum.cz, případně volejte 
607 947 883, V. Blecha – vrchní sestra

• Mateřská škola Bendova 
v Praze-Řepích přijme od 1. 4. 2009 hlavní kuchařku /
kuchaře/ na plný úvazek s prac. dobou 6,30-14,30 hod. 
Požadujeme plnou kvalifikaci v oboru, znalost práce s 
moderní technologií a zkušenosti s vařením pro předškolní 
děti. Info: p. Hudecová – tel. 235 310 005, 235 314 150.

OSTATNÍ

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

Kozí hřbety – Tiché údolí

stavu a stojí za to se u nich zastavit. Po chvíli do-
jdeme na kraj města Roztoky, do místa zvaného 
Maxmiliánka. Bývala tu výletní restaurace a poz-
ději hotel. Dnes se lze občerstvit ve zdejší Koli-
bě. Odtud je to asi půlhodinka chůze k nádraží 
v Roztokách. K cestě zpět do Dejvic lze použít 
autobusy řady 300. Šťastnou cestu!

Text a foto: Jan Bösser
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www.agnus.cz

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

ZDARMA. 
Na přání dodáme ispotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme vpaneláko-

vých bytech ivrodinných domech.

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

(Metro B - stanice Stodůlky) 
235 522 946

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

KUCHYNĚ 

NAMÍRU

10 let
ZÁRUKA 

KVALITY

Chalupářský a zahradnický servis – SEMIRAMIS 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 %.

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

Udržíme Vaši zahradu a chalupu i po dobu Vaší nepřítomnosti upravenou. Vždy po své práci řádně uklidíme.
Na opakované práce poskytujeme slevu až 25 %.

Také dodávky rostlin v nádobách pro interiéry.

OBJEDNÁVKY: RADOMÍR ILLÍK, tel.: 602 526 031, e-mail: semiram@tiscali.cz, www.chaluparskyservis.cz

STUDIO STAR
MODELÁŽ NEHTŮ: 604 259 711
PEDIKÚRA: 776 182 935
KADEŘNICTVÍ: 603 579 336
TURBOSOLÁRIUM: 732 735 893
MASÁŽE: 732 735 893
BODYSTYLING: 732 735 893 

Objednávky na uvedených tel. číslech.
www.studio-star.cz       Jiránkova 1136/4, Praha 6-Řepy

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

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

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

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

ANGLIČTINA
hledání a odstraňování překážek 

objevování nových způsobů 
zvládnutí jazyka

posuňte se na novou úroveň
606 881 162, www.bronazdravi.cz
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Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Borského 876, Praha 5 - Barrandov, tel.: 251 005 112, 113, 114, 115, 111, po - pá 7:30 - 19:30, so 8:00 - 15:00

Karlovarská 660, Praha 6 - Řepy, tel.: 222 197 231, 232, 111, po - pá 7:30 - 19:30, so 8:00 - 16:00

www.klokocka.cz

SIMPLY CLEVER

ZVÝHODNĚNÝ AKČNÍ MODEL 

ŠKODA OCTAVIA TOUR EDITION

ŠkodaOctavia Tour Edition 
1,6 MPI/ 75 kW za 289.900 Kč, 
ŠkodaOctavia Tour Edition 
1,9 TDI/ 74 kW za 339.900 Kč, 
ŠkodaOctavia Tour Combi Edition 
1,6 MPI/ 75 kW za 319.900 Kč,
ŠkodaOctavia Tour Combi Edition 
1,9 TDI/ 75 kW za 369.900 Kč.

Pro všechny motorizace je navíc 
připraven akční paket za výhodnou 
cenu 10.000 Kč, jehož součástí je 
centrální zamykání, elektrické 
ovládání oken vpředu a elektricky 
nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná 
zrcátka,  klimatizace s mechanickou 
regulací a vnější zpětná zrcátka 
a kliky v barvě vozu.

Nabídka platí do 30.4.2009 nebo do vyprodání zásob.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Octavia Combi: 5,1-7,9 l/100 km, 135-189 g/km.

Úřad státní správy se sídlem v Praze 13
přijme do pracovního poměru

• ELEKTRIKÁŘE
– elektrotechnické ÚSO (příp.SO) vzdělání
– vyhláška č. 50/1978 Sb., min. § 7
–  praxe výhodou – provozní údržba budov, elektro-

instalace, opravy zařízení
– nástupní plat cca 18 000 Kč

• KUCHAŘE vyučené v oboru
– pracoviště v závodní jídelně v Praze 13
– 5 týdnů dovolené
– pevná pracovní doba – Po až Pá
– nástupní plat cca 15 000 Kč

• Pokladní závodní jídelny
– 1/2 úvazek –  vhodné pro ženy na MD nebo důchodu

NABÍZÍME – POŽADUJEME
– stabilitu zaměstnání – občanství ČR
– sociální výhody - trestní bezúhonnost
–  možnost sportovního vyžití – dobrý zdravotní stav

Pokud máte o některé z uvedených zaměstnání 
zájem, kontaktujte nás:
–  písemně na adrese: Odbor řízení lidských zdrojů, 

P.O.Box 1, 150 07, Praha 57 nebo
– e-mail: aperson@seznam.cz nebo
– telefon: 224 235 496 ( Po až Čt od 08.00 

do 15.00 hod.)
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Ú K L I D O V É  P R Á C E
Mytí oken • čištění koberců • úklid po

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

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

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
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