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Vážení čtenáři,
my, kteří pracujeme mimo naši městskou část a večer se domů vracíme takříkajíc přespat – a je nás určitě většina – možná ani nemáme tušení, co 
všechno se v Řepích děje, jaké akce se tu pořádají a jací zajímaví lidé mezi námi žijí. Řepská sedmnáctka je vydávána právě proto, abyste byli více 
„v obraze“. Tak neváhejte a pusťte se do čtení! 

Březen plný příjemných chvil vám za redakční radu přeje
Pavel Maxa
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Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
Výstava
1.–20. 3 . Dušan Staněk: Krkonošská zákoutí – 

fotografie. Setkání s autorem: 9. 3. v 18.30 
hodin.

23. 3.–5 . 4. Vítání jara: Velikonoční výstava zruč-
nosti.

Přednáška
 18. 3.  Prevence kriminality: Potenciální oběti 

trestných činů. Další seminář, který pro 
občany M. č. Praha 17 připravuje Městská 
policie hl. m. Prahy. V 17 hodin.

Soutěžní víkend
 6.–7. 3.  Talent Awards: III. ročník mezinárodní 

soutěže – pro všechny věkové kategorie. 
Prezidentka soutěže: Muna Al Muchantafová. 
Bližší informace na www.talentawards.eu.

KURZY
Klavír (speciál pro pokročilé), sólový zpěv (popu-
lár nebo klasika), kytara, klavír, keyboard, flétna, 
housle, saxofon, klarinet (všechny hudební obory 
i pro dospělé), výtvarná výchova, keramika (i pro do-
spělé), cvičení (děti, kluci, rodiče s dětmi, ženy), jóga 
(děti, dospělí - začátečníci i pokročilí.), akrobatický 
rokenrol, počítače a internet (pouze pro dospělé), 
jazyky – A, N (pouze pro dospělé), dopolední školička, 
Šikulky – výtvarka pro nejmenší, Ťapka – turistický 
oddíl pro předškoláky. Kontakt: p. Kulhánková – 
235 313 289.

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

 5. 3.   Bluegrass – pro vás: Taneční zábava. 
Hrají Zelenáči Mirka Hofmana. Pořádá 
Místní sdružení ODS Praha-Řepy. Vstupné 
zdarma. Ve 20 hodin

 13. 3.  Vítání jara se skupinou Paradox: rock 70. 
let až po současnost. Skladby od skupin 
Kabát, Brutus, Olympic, Jiřího Schellinge-
ra a dalších. Ve 20 hodin.

 20. 3.  Irský svátek sv. Patrika: Připravuje 
taneční skupina Seamrog. Ve 20 hodin.

 27. 3.  Jarní country bál: Připravuje country 
taneční skupina MišMaž. Výuka nových 
country tanců, předtančení v podání zná-
mé country kapely Spřáhlo. V 19 hodin.

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

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

•Domov sv. Karla Boromejského 
4. 3.–31.  3.  Výstava profesorů školy: Soukromá 

střední umělecká škola designu. Vernisáž 4. 
3. v 17.30 hodin. Refektář.

 28. 3.  Vítání jara: OktOpus. Komorní smíšený 
sbor – sbormistr Vít Novotný. Hudba jarně-
-velikonoční. Refektář, v 16 hodin.

Předvelikonoční postní období

Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě 
postradatelné, co nás spoutává. Tato doba od pra-
dávna pobízí ke zklidnění, zamyšlení nad sebou 
a nad naším vztahem k druhým – jak například 
pomáháme těm, kdo žijí v naší blízkosti a pomoc 
zrovna potřebují.  Abychom tyto příležitosti lépe 
rozpoznali, potřebujeme vytvořit vnitřní prostor, 
nerušený zábavou a rozptylováním. 
V našem Domově pro těchto několik týdnů od-
ložíme koncerty a společenské akce, abychom 
se k nim zas rádi vrátili o Velikonočním pondělí 
a v dalších dnech. Opravdu dobré prožití postní 
doby i hlubokou velikonoční radost Vám přejí 
všichni z Domova sv. Karla Boromejského!

Domov sv. Karla Boromejského najdete i na facebooku.
Máte-li zájem o informace o akcích nebo zasílání 
programů e-mailem, napište na: 
zora.vondrackova@domovrepy.cz,  tel: 235 301 238, 
775 853537.
Na všechny akce je vstupné dobrovolné. Výtěžek pod-
poruje činnost Domova sv. Karla Boromejského. 

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

bus č. 180 ze zastávky Kafkova – Sídliště Řepy.

•Kulturní středisko Průhon
Pro děti (v sobotu od 16 hodin)
     6. a 13. 3.  Prázdniny
 20. 3.  Rohatá princezna: Pohádka plná písniček, 

legrace a veselých zápletek o kouzelné ba-
bičce, která přičaruje princezně Safiře za její 
uličnictví kravský roh. Divadélko Andromeda.

 27. 3.  Císařovy nové šaty: Loutková pohádka 
s veselými písničkami na motivy H. Ch. 
Andersena. Divadélko Krab s netradičními 
loutkami a hudebními nástroji.

Dopolední představení pro školy (i pro veřejnost)
 15. 3.  Jak šel Honza do pohádky: Jak to bylo 

s ježibabou v perníkové chaloupce… Veselá 
pohádka s písničkami a s krásnou výpravou. 
Děti si v představení mohou také zahrát. 
Divadlo Zlatý klíč, v 9 hodin.

 24. 3.   Autoškolka: Zábavně výukový pořad se 
scénkami a písničkami, ve kterém děti 
poznávají barvy na semaforu, připomínají si 
pravidla chování v silničním provozu a samy 
si mohou zahrát na dopravní strážníky. 
Účinkují: Jan Susa (herec, autor mnoha 
zábavných pořadů pro děti) a František 
Prošek (zpěvák a hudební skladatel, autor 
hudby k dětským písničkám). V 9 hodin.

Pro dospělé
 4. 3.  Koncert folkové kapely Paleta: Lidové písně 

z Irska a ze Skotska v originále i v českém 
překladu. Vstupenky: 60 Kč. V 19.30 hodin. 

 9. 3.  Setkání s Dušanem Staňkem: autor výstavy 
fotografií Krkonošská zákoutí. Vstup volný. 
V 18.30 hodin.

 10. 3.  Půlstoletí v českém rozhlase: Redaktor 
Karel Tejkal bude vyprávět o rozhlasové práci 
a o setkání s Janem Werichem, když s ním 
před lety natáčel gramotingltangly. Vstupné:  
40 Kč. V 18.44 hodin. 

 19. 3.  Taneční kavárna: Pro starší věkem, ale mla-
dé srdcem. Hraje duo Sparťanka. Vstupné: 
20 Kč (pro seniory). V 16 hodin.

 24. 3.  Máchovské nokturno: Pořad Alfreda Strejčka 
a kytarového virtuóza Štěpána Raka. Setkání 
s knížetem české poezie Karlem Hynkem 
Máchou prostřednictvím autobiografic-
kého milostného příběhu, vyprávěného 
v původním jazyku doby národního obrození. 
V 18.44 hodin. Vstupenky: 80 Kč, předem 
k zakoupení v KS Průhon. 

 25. 3.  Povídání s obrazy: Ke každému hudební 
doprovod. Připravuje Pochodeň Praha. Vstup 
volný. V 18 hodin.
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Vážení čtenáři, 
v únoru tomu byl právě rok od doby, kdy se 
poprvé sešla komise ustanovená pro řešení 
plánovaného multifunkčního sportovní-
ho areálu. Rada městské části Praha 17 se 
rozhodla využít pozemků v oblasti přilehlé 
k ulici Na Chobotě pro výstavbu sportovní-
ho centra, neboť podle územního plánu je 
tato plocha určena pro sport. 
V minulých letech jsme zrekonstruovali 
školní hřiště u ZŠ Jana Wericha a ZŠ genpor. 
Františka Peřiny, co se týká dostatku vhod-
ných ploch pro míčové hry, však dosud situ-
ace není ideální.
Cílem komise pověřené prací na tomto úkolu 
je vytvoření optimálního areálu pro potřeby 
občanů. Ze studií, které nám byly nabíd-
nuty, byla zvolena varianta, jež požadavky 
komise splňuje – součástí komplexu je vel-
ká hala s hledištěm pro sportovní i kulturní 
akce, malá hala pro tréninky a menší akce, 
ubytovací kapacita pro účastníky akcí se zá-
zemím fitness i wellness, restaurace a rov-
něž venkovní parková úprava s venkovními 
hřišti a in-line dráhou. 
Pro posouzení reálnosti celého projektu 
by dalším krokem měla být studie pro-
veditelnosti, na jejímž základě je možné 
získat partnera pro financování zmíně-
ného sportovního centra. Záměrem rady 
městské části je rozšířit nabídku pro vy-
užití volného času občanů Řep a zvýhod-
nit je při využívání haly. Zároveň je však 
třeba zajistit produktivitu areálu tak, aby 
nebylo nutné vynakládat další finanč-
ní prostředky z rozpočtu městské části. 
Na webových stránkách úřadu (www.repy.
cz) můžete sledovat zápisy z jednání komi-
se v rubrice Rada MČ/Komise rady/Komise 
pro sportovní centrum Na Chobotě. 
Pokud vás záměr výstavby multifunkčního 
sportovního centra zaujal, přivítáme vaše 
náměty a případné tipy na získání partnera 
pro spolufinancování akce na e-mailové ad-
rese: komisesport@repy.mepnet.cz.

Jitka Synková

Slovo starostky
Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo 
dne 27. 1. 2010 rozpočet městské části na rok 
2010. Příjmy budou ve výši 137,7 mil. Kč, výdaje 
dosáhnou částky 386,8 mil. Kč, plánovaný scho-
dek ve výši 249,1 mil. Kč bude pokryt z úspor 
hospodaření z minulých let. Schválený rozpočet 
pokrývá běžné výdaje nutné pro zajištění čin-
nosti úřadu městské části a poskytuje finanční 
prostředky na financování investičních akcí, a to 
především v oblasti bytového hospodářství. 

•  Rozvoj obce: téměř 155 milionů Kč, z toho 
více než 150 mil. Kč bude městská část in-
vestovat především do rekonstrukcí panelo-
vých domů (zateplení objektů včetně střech, 
vybudování pasáží na severní straně objektu 
a zřízení prostor pro podnikání v 1. nadzem-
ním podlaží v ulici Makovského čp. 1222–27 
a 1140–45, v ulici Vondroušova čp. 1193–98 
bude objekt zateplen, včetně střechy a bude 
modernizován výtah). Z těchto prostředků 
budou také financovány dokumentace nových 
projektů a energetické audity potřebné pro 
realizaci dalších akcí zaměřených na rozvoj 
městské části.

 •  Péče o veřejnou zeleň: 12 milionů Kč (údržba 
stávající zeleně, revitalizace zeleně z důvodu 
nevhodně řešené původní výsadby, úprava 
klidových zón po zrušení dětských hřišť a pro-
vedení generálního úklidu městské části). 
Přes 740 000 Kč bude vynaloženo na úklid 
psích exkrementů.

•  Další úpravy zeleně: více než 15 milionů Kč 
(dobudování lesoparku – oblast mezi východ-
ním okrajem k. ú. Řepy a sídlištěm Řepy I, 
vybudování parku po zahrádkářské kolonii při 
ulici Řepská, revitalizace území podél ulice Pl-
zeňská spojená s protihlukovým opatřením). 

•  Dětská hřiště a sportoviště: 10 milionů Kč 
(běžná údržba a opravy včetně výměny písku, 
další rekonstrukce dětských hřišť). 

•  Doprava: 19 milionů Kč (běžná údržba silnic 
i chodníků a jejich náročnější opravy). 

•  Školství: 79 milionů Kč. Z toho je 47 milio-
nů Kč určeno na rekonstrukce školských bu-
dov (např. provedení zateplení objektu včetně 
střechy na objektu MŠ Laudova-Brunnerova 
a MŠ Bendova, výměna oken v ZŠ Laudova, ZŠ 

Jana Wericha a ZŠ genpor. Fr. Peřiny, dokon-
čení rekonstrukce školního hřiště při ZŠ Jana 
Wericha včetně vybudování zázemí sporto-
višť).

•  Sociální oblast: 9,3 milionů Kč (Centrum so-
ciálně zdravotních služeb, které pečuje o seni-
ory, zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež, provoz AT poradny s AT lin-
kou, dále financování sociální péče a pomoci 
zdravotně postiženým občanům, a to formou 
dotace pro Klub občanů bezbariérového domu 
a Domov sv. Karla Boromejského).

 •  Bezpečnost: 9 milionů Kč (především rozší-
ření kamerového systému a přípravné práce 
v souvislosti s výstavbou hasičské zbrojnice).

•  Vlastní správní činnost: 63 mil. Kč (mimojiné 
také pořízení a údržba výpočetní techniky).

 •  Pokladní správa: necelé 3 miliony Kč (přede-
vším finanční rezerva na krytí nepředvídatel-
ných potřeb městské části).

•  Finanční prostředky ve výši 8 milionů Kč jsou 
určeny na provoz místní knihovny, činnost 
Kulturního střediska Průhon, vydávání Řepské 
sedmnáctky, na činnosti, jako je vítání občán-
ků a blahopřání jubilantům a také na spole-
čenské, kulturní a sportovní akce každoročně 
pořádané městskou částí. Na činnosti spojené 
s údržbou hřbitova a na případnou výstavbu ko-
lumbárních okének je určeno 0,5 milionu Kč.

Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo 
také plán hospodářské činnosti na rok 2010, a to 
s celkovými výnosy 425 milionů Kč a s celkovými 
náklady 67 milionů Kč. Na základě těchto plá-
novaných výnosů a nákladů je za hospodářskou 
činnost předpokládán ziskový hospodářský vý-
sledek.
Výnosy jsou tvořeny jednak předpisem nájemné-
ho z bytových a nebytových prostor, dále příjmy 
z pronájmů, které vyplývají z platných nájemních 
smluv a především pak příjmy z prodeje obecní-
ho majetku – bytových jednotek.
Náklady zahrnují finanční prostředky, které 
bude nutné čerpat na opravy a údržbu bytové-
ho fondu a pronajímaného majetku, ale také 
na platby související s probíhajícím prodejem 
bytového fondu.

Ing. Milena Michlová,
vedoucí ekonomického odboru

Rozpočet městské části na rok 2010

transfery ze státního 
rozpočtu 
16 %

převody 
z hospodářské 
činnosti 
24 %

transfery 
z rozpočtu obcí 
45 %

vlastní příjmy 
15 %

Schválený rozpočet na rok 2010 – příjmy
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 31. BŘEZNA 2010 V 15 HODIN.
Místo konání: Úřad m. č. Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy

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

Rada m. č. Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  zjednosměrnění ulice Čistovická  v úsecích 

od ulice Selských baterií po ulici Ke Kultur-
nímu domu a od ulice Na Bělohorské pláni 
po ulici Ke Kulturnímu domu;

•  zjednosměrnění ulice U Boroviček v úseku 
od ulice Řetězokovářů po ulici Na Bělohor-
ské pláni.

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 mj.
Ruší: 
•  rozpočtové provizorium Městské části Pra-

ha 17 schválené usnesením Zastupitelstva 
městské části Praha 17 č. 24.5 ze dne 16. pro-
since 2009.

Schvaluje: 
•  finanční zdroje rozpočtu Městské části Praha 

17 na rok 2010;
•  návrh rozpočtu Městské části Praha 17 na rok 

2010;
•  plán hospodářské činnosti Městské části Pra-

ha 17 na rok 2010;
•  návrh rozpočtového výhledu do roku 2012.
Souhlasí: 
•  s podáním žádosti na návrh vyhlášení památ-

kové zóny historické části Řep na Ministerstvo 
kultury ČR;

•  se záměrem na realizaci „Paralelní RWY 
06R/24L letiště Praha Ruzyně“ s podmínkou 
finanční kompenzace nákladů na hlukovou 
ochranu škol.

Foto: -akraj-

Na jednání zastupitelstva byli pozváni  Ing. P. 
Kusebauch,CIA a S. Smolný z Pražské tepláren-
ské (na foto vlevo) – zápis debaty najdete na 
www.repy.cz/Příloha k zápisu z 25. zasedání ZMČ.

Otázky pro místostarostu 
Antonína Kopeckého

Začátkem února měla být zahájena rekon-
strukce domů v Makovského ulici. Proč se tak 
nestalo?
Ke zpoždění  došlo z důvodu nepříznivého po-
časí, letos nám napadlo hodně sněhu. Rekon-
strukce by měla být zahájena 15. března, a to 
obou domů zároveň. Původně měly být domy 
rekonstruovány postupně. Pokud se zima ještě 
protáhne, tak bude muset být posunut i tento 
termín. Předpokládáme, že k ukončení prací by 
mělo dojít v polovině srpna 2010.

Můžete pro případné zájemce o pronájem sdě-
lit, jaká bude výše nájemného ve zrekonstruo-
vaných nebytových prostorech?
Výše  nájmu je 2 500 Kč za metr čtvereční za rok. 
S některými ze stávajících nájemníků nebyto-
vých prostor už jsme uzavřeli smlouvy o smlou-
vě budoucí. Po skončení rekonstrukce se budou 
moci do prostor okamžitě nastěhovat. Těm, kte-
ří smlouvu neuzavřou, bude ukončena nájemní 
smlouva. 

Jaké obchody a služby budou v pasážích umís-
těny? 
V tuto chvíli víme, že sem bude přesunuta slu-
žebna městské policie, bude tu opravna obuvi, 
pedikúra, masáže, kadeřnictví, trafika, cukrár-
na, prodejny pečiva, záclon a bytového textilu, 
punčoch, dále tady bude sídlit zakázkové krej-
čovství, cestovní kancelář, instalační materiál 
a bazar Beruška. Ozývají se i další noví zájemci, 
kteří by tu chtěli podnikat.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

?

„Rekonstrukce by měla být ukončena v polovině 
srpna 2010,“ říká místostarosta A. Kopecký.

Foto: J. Šímová

Zásadně nesouhlasí: 
•  s navrhovanou úpravou tras autobusových 

linek č. 164 a 225.
Eva Vernerová,  kancelář starostky

V těchto místech by mělo vyrůst multifunkční 
sportovní centrum (ulice Na Chobotě).

Foto: -akraj-

Granty a dotace
Jednou z činností odboru kanceláře starostky 
je mimojiné vyhledávání grantových a dotač-
ních příležitostí pro Městskou část Praha 17.  
• Na počátku roku 2010 jsme obdrželi přízni-
vou informaci o schválení dotace z operačního 
programu životního prostředí konkrétně z ob-
lasti podpory, která byla zaměřena na realizaci 
úspor energie. V rámci této výzvy byla úspěšná 
naše žádost na zateplení Mateřské školy Brun-
nerova. O schválení této žádosti vás budeme 
ještě informovat. 
• Dne 25. 1. 2010 byla odeslána žádost o dota-
ci, tentokrát v rámci výzvy Nadace ČEZ – Oran-
žové hřiště. Pokusíme se tak získat finanční 
prostředky na rekonstrukci hřiště u nízkopra-
hového zařízení pro děti a mládež – Klub 17 
v Socháňově ulici. Záměrem je vytvořit zde 
areál s herními prvky  a odpočinkovými místy – 
lavičkami a altánem.
• Co se týče možností z operačního progra-

mu Praha Konkurenceschopnost, plánujeme 
v tomto roce předložit žádosti na realizaci 
projektů „Revitalizace plochy u přemístěné 
kapličky na Karlovarské“ a „Zdravé a hravé 
Řepy“ – zde jde o revitalizaci plochy při ulici 
Plzeňská, která bude spojena s protihlukovým 
opatřením a rekonstrukci zbývajících dětských 
hřišť a sportovišť na našem území. 

I nadále samozřejmě sledujeme další možnosti 
získání finančních prostředků na realizaci plá-
novaných projektů v rámci vyhlášených výzev 
z operačních programů evropských fondů, 
nadací apod., které by Městské části Praha 17 
ušetřily její vlastní finance. 
V následujících řádcích bych ráda poděkovala 
za spolupráci celé pracovní skupině, která se 
zabývá vyhledáváním grantových příležitostí 
a následným zpracováním žádostí.  Členy této 
skupiny jsou nejen zaměstnanci úřadu, ale 
i externí zpracovatelé a poradci.

Eva Vernerová, kancelář starostky
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Jak dlouho existuje Japonská škola v Praze?
Tatsuya Moroiwa: Letos tomu bude právě 30 let. 
Několikrát jsme se stěhovali. Jak žáků postupně 
přibývalo, hledali jsme větší prostory. Začínali 
jsme v Suchdole, tady v Řepích je to vlastně naše 
pátá lokalita. Teď máme 9. tříd se 119 žáky. Vy-
učujeme hlavně v japonštině. Máme i dvě české 
paní učitelky, učí angličtinu.

Jak dlouho působíte v Čechách?
Tatsuya Moroiwa: Třetím rokem. Letos, 20. břez-
na, se chystám vrátit zpět. Moc se mi nechce, ale 
musím.
Yuko Okaji: Já jsem tu už 
od roku 1972.

Paní učitelko, mluvíte 
hezky česky. Co vám či-
nilo při zvládání češtiny 
nejvíce potíže?
Výslovnost. Český jazyk 
je velmi těžký. Měla jsem 
opravdu problém. Zpo-
čátku jsem však neplá-
novala, že tu tak dlouho 
zůstanu, takže jsem se 
gramatiku neučila. Za-
čala jsem s ní, až když 
jsem se rozhodla, že tu 
zůstanu.

Jste velmi aktivní, co 
se týká začleňování 
do místní komunity.
Tatsuya Moroiwa: Mám 
pocit, že nás místní lidé 
přijali laskavě. Snažíme 
se žít jako vaši sousedé. 
Chtěl bych, aby japonské 
děti chápaly českou kul-
turu a aby Češi pochopili 
japonskou. 
Yuko Okaji: Pořádáme například Den sousedů – 
to je svátek, který se slaví v zemích Evropské 
unie. Zúčastňujeme se Babího léta, účinkujeme 
na akcích pro seniory nebo v Domově sv. Kar-
la Boromejského. Navštěvujeme se navzájem 
s dětmi z místních základních škol, připravuje-
me pro sebe navzájem program. Také stále udr-
žujeme kontakt se základní školou „Škola hrou“ 
na Kajetánce nebo s Centrem volného času při 
pedagogické škole na Evropské.

Co se vám u nás líbí? 
Yuko Okaji: Mně se líbí zdejší životní tempo. To je 
klidnější, milejší. Z toho mám radost. Na druhé 
straně mám pocit, že příliš dodržujete takovou 
tu hranici: já a ty. V Japonsku nemáme tak přes-
né hranice, co se týká soukromí. 
Tatsuya Moroiwa: Hned jsem si všimnul, že Češi 

řeknou přímo, rovnou, co si myslí. To je dobrý 
pocit! A v tramvaji nebo v autobuse si lidé vzá-
jemně pomáhají.

Tenhle postřeh asi naše čtenáře překvapí!
Yuko Okaji: V Japonsku je to v tomto směru horší.

Je něco, co na vás působí nepříjemným do-
jmem?
Tatsuya Moroiwa: Čmárání!

Máte na mysli sprejery?
Tatsuya Moroiwa: Ano. Není to jen tady, ale v celé 

Evropě. V Japonsku to vidíte jen ve velkých měs-
tech, Tokiu, Ósace…

Našel jste si tady nějaké české přátele?
Tatsuya Moroiwa: Běhám maraton, tak jsem si 
tady našel přátele. 

Kdy jste se rozhodl běhat maratony?
Běhám je už 31 let. Poprvé, když mi bylo 23 let, 
tak jsem se díky okolnostem zúčastnit musel. Za-
čal jsem trénovat, rychle jsem se zlepšoval a ten 
maraton jsem nakonec vyhrál. Ani jsem tomu ne-
mohl uvěřit. Sám jsem byl překvapený, že umím 
běhat tak rychle. Pak už jsem nemohl přestat! 

Jaký je váš nejlepší čas?
Vloni jsem zaběhl Pražský maraton pod 3 hodi-
ny. Jednou jsem v Japonsku běžel stokilometro-
vý maraton – za 10 hodin.
 

Japonsko-český „trialog“
Když jsem domlouvala rozhovor s paní Yuko Okaji, učitelkou z japonské školy v Řepích, dozvěděla jsem se, 
že za pár dnů opouští školu její ředitel Tatsuya Moroiwa. A tak jsme nakonec vedli rozhovor ve třech.

Podřizujete přípravě na maraton svůj životní 
styl?
Ano. Denně uběhnu tak 14, 15 kilometrů. Běhám 
do školy a ze školy domů – bydlím na Strahově. 
Jím hodně zeleniny, málo masa.

Prý malujete obrazy?
Tatsuya Moroiwa vstává a ukazuje rozměrná plát-
na. V Praze jsem namaloval třicet takových obra-
zů. Nejraději maluji pohled na Prahu ze Strahova 
nebo z Pražského hradu. Ale také rád maluji his-
torické budovy v centru. 

Jaké máte koníčky vy, 
paní učitelko?
Mne zajímají české tra-
dice, lidové umění, tra-
diční zvyky. Po revoluci 
se to tady v tomto směru 
změnilo, proniklo sem 
mnoho vlivu z Ameriky. 
Je mi třeba líto, když se 
lidé zbavují starých hez-
kých věcí. 
A když je krásné počasí, 
tak jdu ven, nebo se sta-
rám o zahradu. Mám ráda 
přírodu, ráda chodím 
po horách. Mám ráda, 
když mne známí pozvou 
někam na chalupu. Ne-
mohu zmínit jedno kon-
krétní místo, které by se 
mi líbilo. Pocházím z To-
kia, a tak dokážu ocenit 
krásnou přírodu a klid.

Pane řediteli, odkud 
pocházíte vy?
Pocházím z Nagasaki. 

Mluvíte se svými žáky o té hrůze, která se stala 
v Nagasaki v roce 1945?
Ano. Ale je to pro ně už vzdálená událost, i pro 
jejich rodiče. Mí rodiče viděli, jak atomová bom-
ba spadla, na vlastní oči. Maminka právě praco-
vala na poli 60 kilometrů od toho místa. Každý 
rok jsem slyšel vyprávění, jak to bylo. Myšlenku, 
že se to nikdy nesmí opakovat, mám hluboko 
v srdci.

Až opustíte naši zemi, pane řediteli, bude se 
vám po něčem stýskat?
Nezapomenu, že mi Češi pomáhali v každoden-
ním životě a byli velmi laskaví. Pocházím z jižní-
ho Japonska, a proto také nezapomenu, že jsem 
tu viděl tolik sněhu a zažil velkou zimu.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Tatsuya Moroiwa namaloval za svého pobytu v Praze třicet obrazů, jeden z nich vidíte na snímku.
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Vítání nových občánků
Obřadní síň Úřadu městské části Praha 17 se 
v lednu opět zaplnila malými miminky a bato-
laty. Slavnostní vítání občánků bylo pořádáno 
po delší době, a tak se konalo nadvakrát. Dětič-

Foto: -akraj- Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Hledáte zaměstnání?
Odbor životního prostředí a dopravy M. č. 
Praha 17 přijme referenta životního pro-
středí (ochrana přírody a krajiny). Vzdělání: 
vyšší odborné nebo vysokoškolské v oboru. 
Nástup: 1. dubna 2010. Další info: webové 
stránky úřadu: www.repy.cz, úřední des-
ka. Nabídky směřujte na vedoucího odboru 
Ing. Miroslava Srpa – 725 568 841, e-mail: 
srp@mepy.mepnet.cz. -red-

Koše přibudou
V listopadu se místostarosta Mgr. Bořek Čer-
novský obrátil na občany s dotazem, zda jim 
vyhovuje počet a rozmístění košů se sáčky pro 
psí exkrementy. Na dotaz zareagovali občané 36 
návrhy na instalaci nových košů. Jelikož jejich 
požadavky byly v některých případech totožné, 
výsledné číslo poptávaných košů činí 27. 
Na základě předběžného posouzení bylo vybráno 
k instalaci 15 košů a 5 držáků na sáčky. „Někte-
rým požadavkům nebylo možné vyhovět, protože 
místa nejsou přístupná pro svozovou techniku,“ 
sdělil Mgr. Černovský. Týká se to třeba zatrav-
něné plochy pod Fialkou. „Koše a držáky budou 
instalovány pravděpodobně na přelomu března 
a dubna, až odtaje sníh. Když se na nás někdo 
dodatečně obrátí, budeme se jeho návrhem sa-
mozřejmě zabývat,“ dodal místostarosta. 
„Chtěl bych tímto vyjářit poděkování všem maji-
telům psů za jejich ohleduplnost vůči nám všem 
a zároveň vzkazuji těm ostatním, kteří si zatím 
poděkování nezaslouží: Polepšete se!“ vyjádřil 
se Mgr. Černovský.  
Na kterých místech koše přibudou? Například 
v blízkosti zastávky autobusu č. 108 při Kar-
lovarské ulici na Bílé Hoře, v Žalanského ulici 
na ploše naproti úřadu a také v blízkosti hřbito-
va, u ZŠ Laudova a rovněž v ulicích  Brunnerova, 
Galandova, Mrkvičkova, Bazovského, Španielova 
i v ulici Makovského. Kompletní informaci najde-
te na mapě, která bude k nahlédnutí na webo-
vých stránkách úřadu: www.repy.cz.
 -red-

Už jsme se dočkali
V prosincovém čísle Řepské sedmnáctky (str. 7, 
článek Kam zmizel?) jsem odpovídal na dotaz 
ohledně zmizení kontejneru na obnošené šat-
stvo firmy Potex. Nezapomněl jsem na tento 
problém a celý případ sledoval a snažil se jej 
„popostrčit“. 
Kontejnerová stání (jak „staronové“ na rohu 
Čistovické a Třanovského ve starých Řepích, 
tak zbrusu nové na sídlišti před Základní školou 
Jana Wericha ve Španielově ulici) byla schválena 
Magistrátem hl. m. Prahy a Radou městské části 
Praha 17. 
V současné době již můžeme plnit oba kontej-
nery šatstvem, které už nepotřebujeme, ale jež 
ještě může pomoci lidem v nouzi.
 Jan Bösser,

člen komise pro životní prostředí a rozvoj

Kde budou kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou na určené 
místo přistavovány vždy ve čtvrtek do 16 hodin 
a odváženy v sobotu po 6. hodině. 
• 11. a 25. března, 8. a 22. dubna: křižovatka 
ul. Ke Kulturnímu domu a U Boroviček • křižo-
vatka ul. K Trninám a Laudova – parkoviště • 
parkoviště u prodejny Bílý Beránek – ul. Šímova. 
• 18. března, 1., 15. a 29. dubna: parkoviště 
v ul. Drahoňovského • parkoviště v ul. Na Mokli-
ně (restaurace U hasiče) • parkoviště u prodej-
ny Plus.
Do VOK neodkládejte lednice, televizory, mo-
nitory, zářivky, výbojky, autobaterie a jiné 
nebezpečné odpady, ani vytříditelné složky ko-
munálního odpadu, jako je papír, plasty, sklo, 
nápojové kartony apod. -red-

Po naplnění jsou kontejnery odváženy a přistave-
ny znovu (foto: křižovatka K Trninám – Laudova).

Víte, kde je sběrný dvůr?
Odpad můžete odvézt do sběrného dvora v uli-
ci Klikatá 1238/90c, v Praze 5-Košířích. 
Provoz v zimním čase: pondělí až pátek od 8.30 
do 17 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 hodin.
Provoz sběrného dvora v ulici Ke Kotlářce byl 
ukončen!
V současné době se jedná o možném zřízení 
sběrného dvora v naší městské části. Podrob-
nější informace najdete v příští Řepské sedm-
náctce. -red-

Adresář rozebrán!
V únorovém vydání Řepské sedmnáctky jsme 
vás informovali o Adresáři služeb pro senio-
ry, který vydalo a zdarma rozdávalo Centrum 
sociálních služeb Praha sídlící v Ječné ulici. 
Bohužel už v polovině února jsme obdrželi in-
formaci, že je adresář rozebrán. Pro zájemce 
je k dispozici ke stažení na webových strán-
kách www.csspraha.cz. -red-

kám opět moc hezky zazpívali předškoláci z MŠ 
Bendova pod vedením paní učitelky Mirky Mar-
tincové. 
Jaká děťátka se stala řepskými občánky? Pavel 
Dovhomilja, Václav Durčák, Barbora Habersber-
gerová, Patrik Mathauser, Marco Mattanelli, Ka-

teřina Mikulecká, Jakub Novotný, Anna Pilíková, 
Sarah Šimonová, Michaela Švarová, Ema Václaví-
ková, Alžběta Abrahamová, Alex Borovička, Da-
niel Hellich, Jiří Kobližka, Veronika Marassová, 
Matěj Michálek a Martin Přibyl. Miminka vítáme 
a rodičům blahopřejeme! -akraj-

Foto: -akraj-

Dům na prodej!
Městská část Praha 17 prodá formou výběro-
vého řízení – obálkovou metodou – bytový 
dům čp. 427 s pozemkem (parcela č. 1361 
v k. ú. Řepy) v ulici Karlovarská. Podmínky 
výběrového řízení budou vyvěšeny na we-
bových stránkách úřadu: www.repy.cz.
Bližší informace vám sdělí na odboru správy 
obecního majetku: Ing. Eugenie Zelenková, 
telefon 234 683 531 nebo Vladimír Mareš, 
tel. 234 683 562. -red-
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Vytápěné trávníky
Zasílám foto zřetelných stop rozvodů tepla z ko-
telny na sídlišti Řepy v ulici Nevanova. I v nej-
větších mrazech a při silné sněhové pokrývce 
trávníků mezi jednotlivými objekty panelových 
domů jsou zřetelné stopy podzemních rozvodů 
tepla z kotelny – sníh se tam neudrží. Je zřej-
mé, že se o tento „efekt“ zasloužila nekvalitní 
izolace a úniky tepla z rozvodů. Většina panelo-
vých domů v okolí kotelny je již dávno zateplena 
k omezení ztrát tepla. Z pohledu Pražské teplá-
renské, a. s. (dále PT) není zřejmá jakákoliv sna-
ha v omezení zjevných ztrát v dodávkách tepla 
k zákazníkům – dokumentovaný jev se opakuje 
pravidelně každou zimu při napadnutí sněhu.
Vzhledem k výše uvedenému mám následující 
dotazy: 1. Jde o jev zcela normální? 2. Kdo hradí 
tyto ztráty? 3. Je záměrem PT v této oblasti při-
jmout účinná opatření?
Doporučuji kompetentním pracovníkům PT, aby 
využili současného počasí a sami si zmapova-
li tyto úniky tepla – na foto jsou pouze záběry 
z balkónu našeho bytu, ale při procházce sídliš-
těm jsou zřetelné i další „stopy“ rozvodů tepla.

Ing. Bohumil Suchan

Vážený pane inženýre, děkujeme za Váš podnět. 
Dovolte nám připomenout, že každý přenos 
energie je spojený se ztrátami, a to nejen u tep-
la, ale i u elektřiny, plynu i vody. Jde o běžný 
fyzikální jev.
Pražská teplárenská věnuje veškerému svému za-
řízení velkou pozornost a její snahou je mít toto 
zařízení v co nejlepším pořádku. O tom, že se jí 

to daří, svědčí nízký 
počet  poruch rozvod-
ného tepelného zaří-
zení. Veškeré rozvody 
Pražské teplárenské 
jsou dobře izolovány 
a jejich povrchová 
teplota je kolem 20 až 
25 °C, což je teplota 
dosažitelná při použi-
tí současných izolač-
ních materiálů. Okolní 
zem má teplotu nižší - 
podle venkovní teploty 
vzduchu, a tak dochá-
zí k jejímu pomalému, 
postupnému ohřívání. 
Toto ohřívání je příči-
nou tání sněhu nad topným kanálem. Přestože 
naše společnost používá nejmodernější techno-
logie, nelze tepelným přestupům a tudíž i tepel-
ným ztrátám zabránit stoprocentně. K otázce 
úhrady ztrát sdělujeme, že dodávka tepla do ob-
jektu je měřena na patě tohoto objektu, takže 
odběratelé platí pouze skutečně spotřebované 
teplo. Ztráty ve vnějších rozvodech řeší cenové 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, 
takže jakékoli ztráty nad stanovenou mez jdou 
k tíži provozovatele rozvodného tepelného zaří-
zení – v tomto případě  Pražské teplárenské.
Ujišťujeme Vás, že naše společnost klade velký 
důraz na spolehlivý a efektivní provoz a každým 
rokem vynakládá mnohamilionové částky na re-
konstrukce svých zařízení, aby splňovala všech-
ny požadavky. Také nově instalovaná zařízení 

jsou budována nejmodernějšími technologiemi, 
které minimalizují ztráty a zefektivňují provozo-
vání.
Pro Vaši informaci uvádíme, že všechny své sítě 
máme zmapované, a to včetně vyhodnocení je-
jich stavu. Závěrem mi dovolte komentář k Vámi 
zaslaným fotografiím. Na dvou z nich je zachy-
cen prostor u blokové kotelny, kde horkovodní 
rozvody v potrubním kanálu jsou uložené ještě 
nízko pod povrchem. Na třetí fotografii nejde 
o sítě PT, ale jde o povrch nad kanalizačním po-
trubím a sníh taje vlivem prohřívání zeminy nad 
tímto vedením, což dokládá, že každé vedení má 
své ztráty.

Ing. Petr Kusebauch, CIA
vedoucí odboru prodeje tepla 

Pražská teplárenská, a. s.

Foto: Ing. Bohumil Suchan

Děkuji za pomoc!
Před nedávnem, 3. února, jsem v Žalanského 
ulici upadla a zlomila si ruku. Chtěla bych 
poděkovat laskavým lidem, kteří tehdy právě 
vyjížděli z parkoviště před prodejnou Penny-
market. Vyskočili z auta, pomohli mi na nohy 
a pak mě odvezli až před vchod do mého 
domu na rohu Galandovy a Španielovy ulice. 
Byla jsem v šoku, nemohla jsem vůbec mlu-
vit. Poděkovala jsem jim. Ale nevím, jak se 
jmenovali, to jsem se nezeptala. Měli světlé 
auto, žena s brýlemi byla asi ve věku čtyřiceti 
let, u volantu byl muž, v autě bylo také asi 
desetileté dítě. Moje hodná sousedka, kterou 
jsem v domě potkala, mě pak hned odvezla 
autem na úrazovou ambulanci v Motole. Sou-
sedé  jsou velmi hodní lidé! Chci ale poděko-
vat i těm neznámým lidem, kteří se mě ihned 
ujali. Gabriela Oeburgová

Milí přátelé, chtěli bychom Vám poděkovat 
za krásné chvíle, které jsme spolu s Vámi moh-
li v roce 2009 prožívat. Naše všední dny byly 
díky aktivní a zajímavé činnosti klubu zpestře-
ny a obohaceny množstvím zajímavých zážitků. 
Díky Vám se setkáváme s milými přáteli a klubo-
vými hosty, s nimiž se můžeme pobavit a rozdělit 
o své každodenní radosti a starosti.
Ačkoli bydlíme v Praze 13, je pro nás Klub dů-
chodců Prahy 17-Řepy místem, kde se cítíme 
jako se svými blízkými. Velmi si vážíme pohos-
tinnosti a otevřenosti tohoto klubového zaří-
zení a zejména těch, kteří se na činnosti klubu 
aktivně podílejí, zvláště pak vedoucí paní Jana 
Tvrdková.
Věříme, že budeme moci služeb klubu využívat 
i v roce 2010. Přejeme tedy celému klubu hodně 
dobrých nápadů a sil k jejich realizaci.

Marie a Alois Hanákovi, 
Jarmila a Karel Kunovi

Poděkování Klubu seniorů

Každé úterý od 10 hodin se scházejí řepští senioři 
ve společenském sále Kulturního střediska Prů-
hon – buď přijdou jen na kus řeči a na kafíčko, 
nebo si vyslechnou zajímavé přednášky, které 
organizuje také paní Jana Tvrdková. Srdečně 
mezi sebe zvou další dříve narozené.

Foto: -akraj-

Městská část Praha 17 pořádá pro SVJ, bytová družstva a občany konferenci na téma 
Alternativní možnosti vytápění panelových domů 

aneb Jak ušetřit na topných nákladech
čtvrtek 4. března 2010 od 15 hodin, aula ZŠ genpor. Františka Peřiny v Socháňově ulici

Kotelna v Nevanově ulici
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Březen a začátek dubna v DDM na Bílé Hoře
6. 3. Keramická sobota: Tradiční tvoření z hlíny pro děti i další zájemce, 10–12 
a 12–14 hod., keramická dílna. Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 120 Kč pro 
studenty do 26 let a 150 Kč pro dospělé. Přihlášky předem na tel. 235 323 333.
7. 3. Hliněná neděle aneb Březen do keramické dílny vlezem. Další info viz výše.
8.–12. 3. Jarní prázdniny: Prázdninová pohoda v klubu – pro děti a mládež. Nintendo Wii, kuleč-
ník, šipky, PC, hry, internet, muzika... Vstup volný. Od 10 do 16 hodin v klubu Šestka.
13. 3. Sobotník: Klubová odpoledne pro mládež od 12 let. Vstup volný, 14–18 hod., klub Šestka.
21. 3. Hliněná neděle aneb Březen do keramické dílny vlezem II. Info viz 6. 3.
21. 3. Kreslené dějiny Lucie Seifertové aneb Až se jaro zeptá: Povídání s malířkou a jejím man-
želem o knihách i animovaném filmu, výtvarné tvoření, prohlídka autorčiných knih (Dějiny udat-
ného českého národa…) a autogramiáda. Knihy možno zakoupit. Jednotné vstupné: 30 Kč (zahr-
nuje i výtvarný materiál pro děti). Od 14.30 do 16.30 hodin, sál DDM.
27. 3. Divadlo v DDM: 7 trpaslíků a Sněhurka. Představení divadla Čmukaři. Pro děti od 3 do 
100  let. Vstupné: děti 10 Kč, dospělí Kč. Od 15 hodin, sál DDM.
27. 3. Keramická sobota: Info viz 6. 3. 
27. 3. Jarní turnaj: Stolní tenis, šipky, snowboard na Nintendu Wii. Pro děti a mládež. Prezentace 
od 8,30 do 9 hodin. Cena: 10 Kč. Od 8,30 do 14 hodin v klubu Šestka.
31. 3. Velikonoční výtvarné dílny: Výroba velikonočních dekorací, tradiční i experimentální bar-
vení vajíček, pletení pomlázky aj. S sebou si přineste vyfouknutá celá vajíčka, 8 proutků na po-
mlázku. Přihlášky v DDM. Od 14,30 až do 18,30 hodin v DDM.
1. 4. Velikonoční výlet do Botanické zahrady a na výstavu PETTROPICANA. Od 9 do 15 hodin. 
Vstupné: 60 Kč a jízdenky MHD. Přihlášky v DDM.
2. 4. Velikonoční výtvarné dílny: Program obdobný jako ve středu 31. 3. Od 9 do 18 hodin v DDM, 
přihlášky předem.
Informace o programech na www.ddmp6.cz. Mgr. Jana Němcová

4 otázky pro…
…Lubomíra Spálenku,
velitele řepských hasičů
Lubomír Spálenka je velitelem Sboru 
dobrovolných hasičů Praha-Řepy od roku 
1974. Třetí volební období zastává funkci 
náměstka starosty Městského sdružení ha-
sičů hl. m. Prahy, je vedoucím odborné rady 
velitelů městského sdružení. Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezka mu udělilo před 
nedávnem řád sv. Floriana. Toto ocenění je 
udělováno za mnohaletou obětavou práci 
pro naplnění hasičského poslání a za záslu-
hy za rozvoj hasičských záchranných služeb.

Jak dlouho jste vlastně hasičem?
Už 38 let. Dlouhá léta jsem po vzoru svých 
rodičů sportoval – dělal jsem sportovní gym-
nastiku a hrál fotbal. K dopravě na zápasy 
jsme používali hasičskej auťák. Jelikož to bylo 

MOTÝLEK
Vzdělávací centrum v DDM

pro děti od 3 do 6 let

Skupinka max 12 dětí
Individuální přístup

Pedagogické vedení
Všestranný rozvoj dětí

Pohybové, výtvarné, vz ělávací,
sociální a herní aktivity...

d

pondělí-pátek 8,30 až 12,30
100,- den/850,- měsíc

Dům dětí a mládeže
Praha 6-Řepy

karolina.turkova@ddmp6.cz
tel: 235 323 333

Dobrý nápad!
Čtrnáctý ročník Velkého řepského bálu se usku-
tečnil 16. ledna. Tradičně ho uspořádalo občan-
ské sdružení Společnost pro obnovu řepských 
tradic a jako každoročně bylo vyprodáno. Sta-
řičká sokolovna praskala ve švech a na mnoho 
desítek zájemců se pro nedostatečnou kapacitu 
sálu nedostalo. Této kulturní akce se zúčastnili 
téměř všichni přední představitelé naší městské 
části, hostem byl i poslanec Parlamentu ČR pan 
Petr Bratský s chotí. 

Bál probíhal právě v období kruté živelné po-
hromy na Haiti, proto se pořádající rozhodli 
část výtěžku z tomboly darovat této katastrofou 
zničené zemi. Chtěl bych tímto poděkovat všem 
sponzorům, kteří do tomboly přispěli svými 
dary. Největší dík však patří všem návštěvníkům. 
Vybralo se bezmála 18 000 Kč. Téměř jedna tře-
tina ihned putovala na humanitární konto pro 
pomoc Haiti. Další dvě budou rozděleny na akce 
Dětský den a Babí léto.

Za pořádající občanské sdružení
Jaroslav Hájek, zastupitel

vozidlo dřívějšího da- 
ta narození, tak se 
na něm muselo pořád 
něco opravovat. Tak 
jsem postupně přešel 
od sportu k hasičině.

Vzpomenete si na ně-
jaký důležitý zásah?
Důležité jsou všechny, 
kde jde o život.

Tak jinak: Kdy jste „jel nadoraz“?
Nikdy přesně nevíte, k čemu jedete. Ať už jde 
o požár v rodinném domku nebo firmě. Mohou se 
tam skrývat propanbutanové láhve nebo svářecí 
soupravy… Jedete k banálnímu zásahu a může se 
z toho vyklubat velké nebezpečí. A naopak. Dali 
jsme se na to, že chceme pomáhat. Naše krédo 
je: Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu. 
Jedna z hodně nebezpečných akcí byla, když 
jsme zasahovali u převrácené cisterny s ben-
zínem na křižovatce U Bílého beránka. To bylo 

V tombole se vybralo téměř 18 000 Kč.

v roce 1977. Benzín unikal, dvě zadní nádrže 
začaly hořet. Naše jednotka dostala za úkol 
uhasit tahač od návěsu a ochlazovat první 
plnou komoru. Bylo tam tenkrát 16 800 litrů 
benzínu! 

Jaké máte plány?
Chtěl bych dotáhnout do konce výstavbu nové 
hasičárny. Projekt máme hotov. Budova by měla 
stát na pozemku při Žalanského ulici – vedle 
hřbitova, naproti Penny marketu. Čekáme, 
až se „rozhoupe“ Úřad vlády pro zastupování 
věcí majetkových, zda dojde k odkoupení po-
zemku nebo k bezúplatnému převodu na obec.

Děkuji za rozhovor. Jaroslava Šímová

Foto: Archiv L. Spálenky

Řád sv. Floriana je 
jedním z nejvyšších 
vyznamenání. Může 
být získán až po 
udělení medaile 
„Za mimořádné 
zásluhy“.
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Úklid sněhu
Dotaz: Když jsem si přečetl povedený článek 
Jak nám v lednu nasněžilo, kde se městská 
část pochválila, jak to dělá dobře, viděl jsem  
v Nevanově ulici partu cca 15 lidí (firma 
Pražské služby), kteří postávají, pokuřují 
a čas od času odhodí lopatu sněhu. Proč je 
na 10 metrech chodníku 15 lidí? Petr Strach

Zimní úklid v Řepích má na starosti několik 
subjektů. Zmíněnou lokalitu má v péči Technic-
ká správa komunikací hl. m. Prahy. 
Z odpovědi ředitele závodu údržby komunika-

Společný cíl: Čisté Řepy a slušní občané
Do redakce jsme obdrželi následující e-mail. Jde o reakci paní Šárky Hellerové na článek Maminky 
opět prosí v minulém vydání Řepské sedmnáctky: Dobrý den, posílám vám dopis, o jehož uveřejnění 
vás tímto prosím. Vím, že rozsah Řepské sedmnáctky je omezený, nicméně jsem přesvědčena, že jde 
o text podnětný, vyvažující jednostrannost otiskovaných výzev nabádajících psí majitele k disciplíně. 
Náš společný cíl je jasný – čisté Řepy a slušní občané. Přeji pěkný den a přikládám svůj příspěvek.

Komu vadí stromy?
Bydlím v Řepích už 19 let. Pamatuji, když borovi-
ce před naším domem byly tak maličké, že se přes 
ně dohlédlo na hřiště před domem a člověk tak 
měl děti stále na očích. Děti vyrostly, tak jsme si 
pořídili psa a chodíme s ním často na procház-
ky. Máme čas pozorovat, co se kde v našem okolí 
změnilo, co se kde opravilo nebo zas poničilo, 
kdo zase kde vyhodil k popelnicím odpad, který 
tam vůbec nepatří…, kde jsou nové lavičky nebo 
odpadkové koše na psí hovínka a jak rychle zase 
zmizí…
To, co mě ale dovede nejvíce „nadzdvihnout“, 
je, když vidím poničené stromy a keře, které byly 
vysazeny proto, aby nám zkrášlovaly okolí a při-
nesly do panelákové džungle trochu přírody, 
úlevu pro oči, v létě stín a domov ptákům…
Musí to být opravdu duševní chudák, kdo tohle 
dělá. Strom se totiž nemůže bránit, když z něj 
vandal oloupe kůru až na lýko – např. nové 
stromořadí u Penny, velký akát v Makovského 
ulici nalevo od Tesca, nebo ho prostě zlomí – 
jeden z vysazených jasanů u hřiště za domem 

Pejskaři také prosí
Mám dva psy – bígla a retrívra. V Řepích s nimi 
chodím na procházky a uklízím po nich. Prosím 
ostatní pejskaře, aby to dělali také. Troufám si 
říct, že na tom mám ze dvou důvodů větší zá-
jem než lidé, kteří psy nemají.
Zaprvé moji psi chodí po znečištěných trávní-
cích třikrát denně. Možnost jít s nimi na oplo-
cené hřiště, kde by nehrozilo, že si cosi roz-
máznou na tlapce, nemám. Navíc s nosem 
neustále u země jim hrozí různé nemoci. 
Zadruhé se mi často stává, že na mne při pro-
cházce křičí úplně cizí lidé. Když projdu kolem 
nich, uchylují se bez pozdravu i ke sprostým 

slovům, aby si na mně vylili svůj vztek. S lás-
kou vzpomínám na jednoho člověka, který mi 
poděkoval, když jsem uklidila po svém psu.  
Vzpomínka na něj mě motivuje k zachování 
slušnosti, když na mě někdo křičí, často pár 
minut poté, co jsem sebraný exkrement hodila 
do koše.
Nedovedu si představit, že bych kupříkladu za-
čala křičet na člověka, který nese v ruce nákup 
a začala ho obviňovat z toho, že se po sídlišti 
válí nepředstavitelné množství obalů od potra-
vin, dokonce i potravin samotných. Všem, koho 
tento problém trápí, vzkazuji, že jsem na jejich 
straně, ale křičet na sebe kvůli prohřeškům ji-
ných nenechám. Šárka Hellerová

Kam se poděly 
sušáky na prádlo

Dotaz: Obracím se na vás s dotazem, kam se 
poděly sušáky na prádlo. V Řepích bydlím 16 
let a celou tu dobu jsem sušila prádlo venku 
před domem. Je mi smutno při pomyšlení, že 
když bude v létě krásné počasí, bude mi prádlo 
viset na sušáku v obýváku. Sušárna nemůže 
pro tolik lidí stačit. Chtěla bych vědět, zda 
plánujete nějaké sušáky postavit. Moc bych se 
přimlouvala.
 Marie Matoušková

Na mnoha místech vypadaly sušáky a klepadla 
právě tak, jak vidíte na snímku.

Foto: Mgr. Bořek Černovský

v Makovského ulici, keř mezi domy ulic Makov-
ského a Španielova, který vandalové rozlomili 
a zahradnický servis ho ošetřil tak, že ho „ufikl 
docela“, ať nehyzdí a nepřekáží při sekání trávy, 
nebo živý plot, který někdo vysadil u domu v Ma-
kovského ulici a někdo jiný promptně vytrhal 
a zbytek dorazil zahradnický servis při sekání 
trávy.
Bohužel anonymita sídliště takovým lidem na-
hrává. Nemají co dělat, někdy se i posilní alko-
holem (tolik lahví od vodky a jiného alkoholu 
u laviček a pod keři tu nikdy nebylo) a ničí to, 
co nezasadili. Možná, kdyby si to sami zkusili, 
přešlo by je to.
Strom stojí na místě, je spojený se zemí, neumí 
ani utíkat, ani křičet, neumí se bránit. Spoléhá 
jen na nás, na ty, kdo ho vysadili, že ho ochrání. 
On nám za to poslouží tím, že obohatí náš život 
svou krásou, dává nám stín v parném létě, pohl-
cuje prach, který bychom jinak dýchali a vyrábí 
kyslík, který tolik potřebujeme. Lidé, kteří ničí 
stromy, tak dusí nejen nás, ale i sami sebe, jen si 
to asi ještě neuvědomili!

Venuše Matoušková

cí Pražských služeb, a. s. Ing. Zdeňka Matouš-
ka vyjímáme: „…Děkujeme všímavému čtenáři 
za jeho podnět, protože vítáme všechny mož-
nosti ke zkvalitnění naší činnosti. Z hlediska 
Pražských služeb ale nevnímáme v tomto přípa-
dě žádné naše pochybení. Na vysvětlení uvádíme 
tyto skutečnosti:
Pražské služby, a.s. jsou dodavatelskou orga-
nizací, která pro správce komunikací, jímž je 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), 
provádí práce, které si TSK objedná. 
Činnost pracovníků Pražských služeb dne 3. 2. 
2010 byla prováděna na operativní příkaz TSK 
s tím, že našim pracovníkům bylo uloženo provést 

úklid předmětného chodníku v Nevanově ulic 
ještě týž den. S ohledem na velmi krátký termín 
a špatný stav chodníků (není zařazen do pravi-
delné údržby) bylo nezbytné z naší strany na-
sadit zvýšený počet pracovníků. Běžný početní 
stav našich pracovních skupin jinak většinou 
nepřesahuje 5–6 členů, takže na jejich pře-
pravu je možné využít běžnou techniku s pro-
dlouženou kabinou. Celkový pracovní výkon 
i kvalita práce byla prokazatelně kontrolována 
příslušným mistrem a úkol i termín byl splněn.“ 
Pokud vás zajímá, kdo z výše zmíněných firem 
uklízí třeba chodník ve vaší ulici, nahlédněte 
na webové stránky úřadu: www.repy.cz. -red-

K odstranění sušáků na prádlo a klepadel na ko-
berce jsme přistoupili proto, že byly na mnoha 
místech nepoužívané, zrezivělé, poškozené 
a mnohdy nebezpečné. Navíc hyzdily okolí. Ne-
chtěli jsme však nikoho poškodit, proto jsme 
s informací o tomto záměru obeslali všechny 
vlastníky domů. Nikdo o ně, až na dvě výjimky, 
neprojevil zájem. Ponechali jsme je pouze tam, 
kde slouží jako opora pro pnoucí rostliny. Toto 
opatření nám také ulehčí údržbu zeleně. Na mís-
tech, kde to bude vhodné, plánujeme místo su-
šáků a klepadel vysadit stromy.
Všechny bytové domy v Řepích byly zkolaudo-
vány se sušárnami prádla a jejich kapacita je 
dostatečná i z toho pohledu, že ne všechny 
domácnosti je využívají. Uznávám, že vybělené 
prostěradlo od sluníčka udělá vzorné pradlence 
větší radost, než usušené v domě, ale ocelové 
nevzhledné trubky na každém rohu vadily mno-
hým občanům Řep, kteří si na ně opakovaně stě-
žovali a upozorňovali i na jejich nebezpečnost, 
zejména pro hrající si děti.

Mgr. Bořek Černovský, 
místostarosta
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Mateřská škola Laudova 
se speciálními třídami 

Laudova 1030/3, Praha 17 
a její dislokovaná pracoviště

Zveme Vás na Den otevřených dveří
 Kdy: 23. 3. a 30. 3. 2010 Kde: MŠ Duha, MŠ Sluníčko,
 8–10, 14.30–16 hodin MŠ Opuková a MŠ Fialka

Pozvání do Mateřské školy 
Bendova 

Zápis do naší Mateřské školy 
bude probíhat 

7. a 8. dubna 2010 od 10 hodin do 17 hodin
v  oddělení Krteček, vchod z jižní zahrady.

Zveme rodiče s dětmi na návštěvu!

Pořádáme

Dny otevřených dveří 
Ve středu 17., 24. a 31. 3. 2010 

od 9.30 do 16.00 hodin. 

Prožijete den v naší školičce a podíváte se na program 
s dětmi, kterého se můžete zúčastnit. 

Ohlašte se vchodem pro návštěvy. Přezutí s sebou.
Prohlídka areálu MŠ od 11 a od 15 hodin.

Více informací na www.msbendova.cz

Pozv

Zprávy ze ZŠ Jana Wericha
• Dne 3. a 4. února se konal zápis dětí do 1. tříd. Učitelé a žáci připravili 
budoucím prvňáčkům hravé odpoledne plné barev, tvarů, skládaček i ma-
lování. Děti obcházely stanoviště, kde je čekaly úkoly medvěda matemati-
ka, pilné včelky, chytré sovy, myšky malířky i mrštné opičky. Průvodce jim 
dělaly hostesky, které jim pomáhaly s orientací a výběrem dárku. Rodiče 
mohli nahlédnout do učebnic, sešitů i vystavených prací. Atmosféra byla 
velice přátelská, na naše budoucí žáky se všichni moc těšíme.

Učitelé ZŠ Jana Wericha

• Od prosince minulého roku se sedm žáků 9. ročníku pilně připravovalo 
na školní kolo chemické olympiády. Letos byla teoretická část velmi nároč-
ná a ani praktická část nebyla jednoduchá. Všichni účastníci vyřešili školní 
kolo úspěšně a čtyři postoupili do obvodního kola Prahy 6. Ve velké kon-
kurenci se žáci naší školy umístili do 12. místa. Nejvíce radosti nám udělal 
Marek Bous, který zvítězil a postupuje do krajského kola. Marku, držíme Ti 
palce!  -td- 

• Basketbalisté 8. a 9. tříd ZŠ Jana Wericha vybojovali v turnaji 5. února 
bronzovou medaili a zároveň postup do krajského kola za Prahu 17. Přeje-
me hodně štěstí v dalších zápasech. -td-

Jsme nejlepší v Řepích,
druzí v Praze 6
V lednu se dvacet žáků 1. stupně ZŠ genpor. Fran-
tiška Peřiny zúčastnilo obvodního kola ve šplhu 
„O pohár České obce sokolské.“ Ze všech škol 
z Prahy 6 jsme obsadili druhé místo. Naše druž-
stvo, které bylo složeno z dětí 1. až 5. třídy, tvo-
řili vždy dva chlapci a dvě dívky stejného školní-
ho ročníku. Přivezli jsme celkem 7 medailí. 
Mezi naše nejúspěšnější závodníky právem patří: 
Barbora Slabá (1. C) a  Kateřina Kubištová (2. C), 
obě obsadily 1. místo a získaly titul přebornice 
ve šplhu M. č. Prahy 6 a Prahy 17. Hedvika Vene-
rová (2. A) a Jan Škoda (2. C) si zajistili 2. místo, 
třetí místo patří Kristianu Malému (2. A), Adéle 
Stiblíkové (4. B) a Jiřímu Zahradníkovi (5. C).
Na příští přebory ve šplhu se všichni moc těšíme, 
určitě se připravíme a budeme poctivě trénovat. 
Chceme být opět mezi nejlepšími a kdo ví, třeba 
se nám podaří získat pohár.

Mgr. Romana Špaleta,
učitelka

Těšíme se na prvňáčky
Ve dnech 3. a 4. února proběhl v ZŠ genpor. Františka Peřiny zápis do prv-
ních tříd. Zápisu předcházel Den otevřených dveří, kdy školu navštívili ro-
diče budoucích prvňáčků, aby se seznámili nejen s prostorami školy, ale 
i s organizací prvních tříd. Paní ředitelka Pavlišová informovala rodiče 
o výuce anglického jazyka již od 1. třídy, o možnosti stravování a využití 
školní družiny a o zájmových kroužcích ve škole.
„První třída nanečisto“ – kdy děti usedly poprvé do školních lavic – pro-
běhla 22. 1. a 2. 2. Ve zkrácené podobě si děti zkusily český jazyk, ma-
tematiku a prvouku. Hodiny vedly učitelky s dlouholetou praxí – p. uč. 
Casková, p. uč. Kropáčová a p. uč. Veselková, které nastoupí po prázdni-
nách do 1. tříd. Došlo tak k prvnímu vzájemnému seznámení rodičů, dětí 
a učitelek.
Do naší školy se zapsalo 93 dětí. V příštím školním roce proto budou ote-
vřeny čtyři první třídy. Máme radost, že tolik rodičů zapsalo s důvěrou svo-
je dítě do naší školy. Budeme se snažit tuto důvěru nezklamat.

M. Dědová

Botanická zahrada v Troji vyhlásila soutěž 
o nejlepší ptačí krmítko. Žáci 6. B ZŠ Jana 
Wericha krmítko vytvořili a do soutěže 
odeslali. Pravda, nevyhráli jsme první, dru-
hou ani třetí cenu, ale dostali jsme čestné 
uznání za první budku, která do Botanické 
zahrady dorazila a vlastně „rozjela“ celou 
soutěž. Cenu předal zástupcům třídy ředitel 
botanické zahrady.

Text a foto: Ing. Iveta Javůrková

Žáci ZŠ genpor. Františka Peřiny se úspěšně 
zúčastnili projektu „Kompostování na škol-
ních zahradách“, který vyhlásil Magistrát 
hl. m. Prahy. Projekt trval jeden a půl roku, 
žáci na něm pracovali především v předmětu 
pěstitelství. 
Odměnou za 2. místo bylo deset volných 
vstupenek do Botanické zahrady v Troji. Tro-
pický skleník FATA MORGANA děti navštívily 
v únoru. -red-

Foto: Z archivu školy
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Foto: Z archivu Architektonického ateliéru Kosek, s. r. o.

Dům pro seniory
Dotaz: V Řepské sedmnáctce č. 1/2010 jsem se 
dočetla o plánované stavbě domu pro seniory 
v Řepích. Měla bych zájem o více informací – 
datum dokončení, podmínky pro získání byto-
vé jednotky, finanční záležitosti atd.

Na stavbu domu pro seniory Boromeum bylo za-
tím vydáno pouze rozhodnutí o umístění stavby, 
které platí dva roky. Stavba ještě podléhá vydání 
stavebního povolení, o které zatím investor ne-
požádal. Teprve ve stavebním povolení bude sta-
noven termín dokončení stavby. Obávám se, že 
dokončení stavby bude otázkou spíše let, nežli 
měsíců. Stavební úřad zatím nic podrobnějšího 
neví.

Dana Kolářová,
vedoucí odboru výstavby

Odpověď z odboru výstavby je víceméně vysti-
hující. Cesta od získání územního rozhodnutí až 
po stěhování seniorů nebude krátká, na druhou 
stranu intenzívně pracujeme na přípravě pod-
kladů pro projekt ke stavebnímu povolení, aby-
chom co nejdříve stříhali slavnostní pásku při 
otevření. Přece jen se jedná o širokou škálu věcí, 
které je nutno důkladně navrhnout, nejedná se 
jen o bytovou část, ale i restaurační, lékařskou, 
wellness atd. Neradi bychom cokoli podcenili 
a uspěchali. V tuto chvíli tedy opravdu nejsme 
schopni poskytnout jakékoli konkrétnější in-
formace. Naším velkým přáním však je otevření 
domova v den s magickým datem 12. 12. 2012. 
Toto datum a úspěšná realizace celého projektu 
je však závislá na velkém množství okolností. 
Budeme se však snažit.

Ing. Veronika Mlejnková,
projektová manažerka SEFIKO spol. s r. o.

Foto: Z archivu školy

Žijeme sportem!
V tělocvičnách, na hřištích, v bazénech či v pří-
rodě s žáky sportujeme, hovoříme a řešíme spe-
cifické, i zdravotní problémy. Žijeme sportem! 
V naší škole nabízíme žákům již od 1. třídy zá-
bavné, efektivní a jednoduché pohybové aktivi-
ty a soutěže. Snažíme se zlepšovat všeobecnou 
sportovní zdatnost žáků a přimět je k trvalému 
sportování.
Již 4. rokem se účastníme projektu Sport bez 
předsudků. Ve školním roce 2008/2009 jsme 
se mezi 21 pražskými školami stali vítězi! Sou-
těžíme v ragby, atletice, fotbale a biketrialu. Ak-
tivně spolupracujeme s profesionály z České rag-
byové unie. Ti docházejí k nám do hodin tělesné 
výchovy a seznamují žáky s ragby-touch, vše 
ochotně vysvětlí a rádi předvedou. Velmi nám 
pomáhají, za což jim touto cestou děkujeme!

PaedDr. Zita Květová, učitelka ZŠ Jana Wericha

Přijďte 
mezi nás
Je tu jaro a náš oddíl Bikrosclub Řepy opět 
začíná s tréninky na své dráze v ulici U Boro-
viček. Zveme všechny, kteří chtějí přijít mezi 
nás a rozšířit řady našich členů!
Stačí přijít v úterý nebo ve čtvrtek od 17 do 19 
hodin přímo na bikrosovou dráhu.
S sebou si vezměte sportovní oblečení s dlou-
hými rukávy a dlouhými nohavicemi, přilbu, 
rukavice a hlavně kolo. Vhodné jsou i chráni-
če loktů a kolen, třeba ty, co máte na koleč-
kové brusle.
Pokud vám ještě nebylo 15 let, vezměte s se-
bou někoho z rodičů či jiného dospělého.
Na tréninku vám rád zodpoví všechny dota-
zy náš trenér Lukáš Tamme. Další informace 
můžete najít na našich webových stránkách 
www.bmxrepy.wbs.cz . Těšíme se na vás!

Členové Bikrosclubu Řepy

Skončí zase „na bedně“?
Letos, již po sedmé, bude realizován spor-
tovně sociální projekt prevence kriminality 
s názvem Sport bez předsudků (www.sport-
bezpredsudku.cz). Žáci 4. až 9. tříd základ-
ních škol si budou moci vyzkoušet kontaktní 
a bezkontaktní ragby, atletiku, softball a bi-
ketrial. Řepští sportovci sklízeli na těchto ak-
cích úspěchy. Zúčastní se i letos? 
„Jasně, že do toho jdeme,“ zareagovala spon-
tánně Mgr. Michaela Siváková ze ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny, a dodala: „projekt je to zajímavý, 
pěkný, lákavý, užitečný. Dětem se moc líbil, 
hlásily se ve velkém počtu.“ „Zapojíme se, 
protože v projektu nacházíme oblasti, kte-
ré jsou v naší škole realizovány a žáci o ně 
mají zájem,“ vyjádřil se ředitel ZŠ Laudova 
Mgr. Josef Brynych. Sportu bez předsudků se 
zúčastní také ZŠ Jana Wericha: „Chceme při-
táhnout ke sportování co nejvíce žáků,“ sděli-
la naší redakci tělocvikářka PaedDr. Zita Kvě-
tová. „Důležité je, že společně v jednom týmu 
soutěží zdatnější i méně zdatní kamarádi, 
kteří chtějí sportovat, pobavit se a zahrát si 
v turnajích. Jejich společné výkony, vzájem-
ná pomoc a spolupráce často končí i hezkým 
umístěním na „bedně“, mezi nejlepšími,“ 
kladně hodnotí projekt PaedDr. Květová.
 -akraj-

Klub 17 v březnu
Nízkoprahové zařízení Klub 17 pro děti a mlá-
dež sídlí v Socháňově ulici naproti KS Průhon. 
Vstup zdarma!

5.březen – pátek Sádrové stopy
9.březen – úterý  Zvonečky a různé další 

motivy z keramiky
10.březen – středa  Velikonoční řetězy
12.březen – pátek Setí jarních bylinek
16.březen – úterý Interaktivní hry
17.březen – středa Malujeme kraslice
19.březen – pátek Jarní obrázky
23.březen – úterý Setí velikonočního osení
24.březen – středa Den otevřených dveří
26.březen – pátek  Módní návrháři – kresle-

ní jarních modelů
30.březen – úterý  Herní turnaje všeho 

možného
31.březen – středa Velikonoční dílna

V únoru se v Klubu 17 konal karneval.

Foto: -akraj-
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Skvělá novina!
V lednové Řepské sedmnáctce jsme uveřejnili 
rozhovor s Tomášem Slavatou (www.repy.cz). 
Zmínil se, že právě dokončuje projekt, který 
by měl materiálně podpořit nejtalentovanější 
sportovce z dětských domovů v ČR. „Chtěl bych, 
aby děti poznaly, že profesionální sportovec je 
člověk jako ony, že mohou dosáhnout stejného 
úspěchu,“ svěřil se tenkrát Tomáš Slavata.
Nedávno jsme od něj obdrželi e-mail s následují-
cí zprávou: „Rád bych vám sdělil skvělou novinu. 
Český olympijský výbor na své schůzi projednal 
projekt, který jsem vypracoval. Projekt se líbil, 
chtějí začít spolupracovat. Tímto se stal Český 
olympijský svaz partnerem projektu! Je to malý 
krok, ale věřím, že z určitého hlediska zásadní.“ 
Blahopřejeme! 
Více info na: www.tomasslavata.cz. 

-akraj-

Pomoc v krizi
„Mám vleklé potíže se sousedem v domě. 
Obávám se, že mi rupnou nervy a jednou 
ho fyzicky napadnu. Provokuje mne drob-
nostmi, nemohu říci, že by došlo k ublí-
žení na zdraví nebo k urážkám na cti,“ 
svěřil se naší redakci osmdesátiletý muž.
V takovém případě je každá rada drahá. Do-
poručili jsme mu zkusit kontaktovat  krizovou 
linku pro seniory 800 157 157, o níž jsme 
vás informovali v minulé Řepské sedmnáctce. 
Na zmíněnou linku jsme zavolali, abychom 
zjistili, jak pomoc probíhá. „V případě, že se 
na nás obrátí klient s podobným tématem, 
dochází v telefonické krizové pomoci – Se-
nior telefonu – k rozhovoru. Klientovi je na-
bídnuto ošetření pocitů, jež prožívá, formou 
důvěrného rozhovoru i   hledání možných 
řešení, která jsou pro klienta přijatelná“ 
sdělila nám vedoucí krizové pomoci Bc. Jana 
Kosařová. „Dotyčnému bych doporučila také 
návštěvu psychologické poradny ŽIVOTa 90, 
která mu může pomoci – za odborné pomo-
ci psycholožky – nalézt možné způsoby při-
jatelné komunikace nebo zvládání stresové 
situace. Další možností řešení situace je vy-
užití mediace (mimosoudního řešení sporu) 
za pomoci nestranné osoby mediátora,“ do-
dala Bc. Kosařová. 
Volání na krizovou linku je zdarma. Psycholo-
gická poradna je také bezplatná! Sídlí v ulici 
Karolíny Světlé 18, Praha 1. Provozní doba: 
pondělí od 9 do 11 hodin. Klient se může 
objednat na Senior telefonu 800 157 157.
 -akraj-

Máme zájem, nebo ne?
Ve čtvrtek 28. ledna od 17 hodin pořádal Útvar 
situační prevence Městské policie hl. m. Prahy 
v Kulturním středisku Průhon preventivní před-
nášku pro občany s názvem Ochrana a zabezpeč-
ní bytů a rekreačních objektů. Sál se však neza-
plnil – zda kvůli sněhové nadílce či pro nezájem, 
to je otázka. Před půl šestou padlo rozhodnutí 
akci zrušit. Přednášející totiž měli převahu nad 
diváky. 
Z celé naší městské části měl o přednášku zájem 
jen pan Zdeněk, a tak se mu dostalo individuální-
ho výkladu. „Připravil jsem si i několik dotazů,“ 
vyjádřil se pan Zdeněk a dodal: „týkají se však 
práce místní městské policie. Například proč je 
v Řepích spousta míst, kde je zákaz stání, ale 
některá auta tam stojí suverénně třeba týden. 
Nikdo to nekontroluje, nic se neděje…“
 -akraj-

Komisař Radek Vymyslický z útvaru prevence 
kriminality byl na dotazy diváků připraven…

Co vy na to?
Jak se vyjádřil Ing. Jan Chmelař, vedoucí Útvaru 
situační prevence Městské policie hl. m. Prahy, 
přednášky je možné uskutečnit i v jiném termí-
nu a čase. Měli byste o ně zájem, nebo ne? Jaké 
téma by vás zajímalo? Pište na: redakce@repy.
mepnet.cz. Váš názor budeme tlumočit! -red-

Městská policie 
hl. m. Prahy

Útvar situační prevence
pořádá pro občany Městské části Praha 17

přednášku

Potenciální oběti 
trestných činů

a jejich možná obrana
18. března od 17 hodin

Kulturní středisko Průhon

Gymnázium „za rohem“
Gymnázium ve Stodůlkách nabízí žákům základních škol možnost pokračovat ve studiu na gym-
náziu zaměřeném na mezinárodní vztahy, komunikaci a výuku  cizích jazyků. 
Škola se nachází v blízkosti metra B, stanice Stodůlky. Den otevřených dveří zde pořádají 
10. března. Více se dozvíte na: www.gymnaziumstodulky.cz. -red-

Foto: -akraj-

V červnu by chtěl Tomáš Slavata uspořádat na 
hřišti při ZŠ Jana Wericha atletické závody pro 
děti – o záštitu nad akcí požádal starostku Jitku 
Synkovou.

Dopoledne ve stylu country
Mohly by sedět doma u kafíčka a sledovat je-
den televizní seriál za druhým. Tyhle dámy však 
daly přednost pohybu – pravidelně, každé úterý 
v 9 hodin dopoledne, se scházejí v tělocvičně 
Kulturního střediska Průhon a s veselou náladou 
a neuvěřitelným nasazením pilují country tance. 
Role jejich učitelky se ujala energií sršící 76le-
tá paní Lída Prouzová, která do Řep dojíždí ze 
Smíchova. „Od března nás však povede profe-
sionální tanečnice paní Jitka Bonušová ze spo-
lečnosti Dvorana,“ vyjádřila se paní Prouzová 
a dodala: „zatím si tu můžeme tancovat zdarma. 
Moc děkujeme Městské části Praha 17, že nám to 
umožňuje!“  Nacvičují prý většinou jednoduché 
americké country tance, ale dokážou zatančit 
i několik skotských, irských a italských tanců. 
Od března zaplatí za taneční dopoledne pravdě-
podobně 40 korun. 

Foto: -akraj-

Tanečnice se do Řep sjíždějí ze široka daleka, 
třeba až ze Zahradního Města.

Pokud jste také našli zalíbení v tancích ve stylu 
country, neváhejte a přijďte se pro začátek třeba 
jen podívat. S radostí tu přivítají zvláště muže. 
Zkušenosti s tancem nejsou podmínkou! 

-akraj-
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Kdyby to věděla,
byla by se lépe učila
Ing. Iveta Javůrková, třídní učitelka 6. B ZŠ Jana 
Wericha, se objednala se svými žáky na exkurzi 
řepského úřadu. Napadlo ji, že by v rámci ob-
čanské rodinné výchovy mohly děti 28. ledna 
slavnostně převzít pololetní vysvědčení z rukou 
místostarosty. Jak akce na děti zapůsobila, si 
můžete přečíst i vy (redakčně neupraveno): 
Ujal se nás pan místostarosta Antonín Kopec-
ký. Provedl nás místním úřadem. • Ptali jsme 
se na různé otázky. Všichni jsme za ten den byli 
rádi. • Nejlepší bylo, že jsme vyděli všechny, 
teda skoro všechny kanceláře. Dokonce jsme 
vyděli Řepskou 17 ještě než byla vytisknutá. • 
Dostali jsme propisku a bombón. Pak jsme šli 
do místnosti, kde se berou lidi a vítaj malí ob-
čánci. • Dozvěděli jsme se, že Řepy existují asi 
100 let a že zlato na úřadě není pravé. • Výlet 
na úřad byl skvělej a byla tam i sranda. Pan více 
předseda nás provedl celím úřadem. • Pan mís-
tostarosta nám předal vysvědčení. Kdy bych to 
věděla, byla bych se lépe učila. Styděla jsem 
se totiž za 4 z přírodopisu • Nikde jinde, než 
ve škole, jsem vysvědčení nedostala. Jsem zvě-
davá, kde to bude příště???  -akraj-

Byla zábava 
a pomohlo se dobré věci
„Děkuji vám všem, kteří jste nás podpořili 
i v této nelehké době,“ přivítala sestra Kon-
soláta, představená Domova sv. Karla Boro-
mejského, podporovatele a sponzory u příle-
žitosti slavnostního setkání, které se konalo 
28. ledna. „Díky vaší finanční pomoci dokon-
čujeme, po deseti letech!, okrasnou zahrádku, 
díky vám jsme mohli opravit zařízení v kuchyni 
i prádelně a také nainstalovat zařízení pro 
přenos bohoslužeb a koncertů z kostela sv. Ro-
diny. Pokud sestřičky na televizorech navolily 
kanál K – „ká“ jako kostel - sledují dnešní kon-
cert Tria Makabara i naši pacienti,“ vysvětlila  
představená Mgr. Miroslava Frýdecká. Vyjádři-
la rovněž potěšení, že narůstá počet dobrovol-
níků, zvláště z řad studentů.
„…555!, 666!, 777! “ ozývalo se ze zcela za-
plněného refektáře Domova. Po koncertě tu 
proběhla tradiční charitativní aukce. Licitátor 
byl skvělý. Nejenže dokázal účastníky naladit 
na svou vtipnou notu, ale zároveň navodil  
potřebnou dobročinnou náladu. A co se dra-
žilo? Obrazy, lístky do divadla, obří vánočkový 
věnec (ten mimochem vydražil zastupitel Ja-
roslav Hájek za 600 Kč), pyramida z bonbo-
nů Ferrero, zdravotní polštáře, čajový servis… 
Šlo o dary od podporovatelů Domova, jednot-
livců i firem. 
Na aukci byli přítomni i zástupci firmy LandART 
atelier, s.r.o. Renáta Krejčířová a Miloš Milfait, 
díky jejichž laskavosti mohla být zrealizována 

rekonstrukce výše zmíněné okrasné zahrád-
ky s pergolami. Firma mimojiné vypracovala 
zdarma celý projekt. Proč se dražby zúčastnil 
třeba Michal Vaněček? „Je tu zábava a pomůže 
se dobré věci,“ odpověděl pravidelný sponzor. 
Bylo to tak. Během večera se Domovu sv. Karla 
Boromejského podařilo získat 49 265 Kč, což 
bylo o 11 264 Kč více než vloni. Blahopřejeme!
 -akraj-

Každou druhou středu v 18.44 hodin si můžeme 
být jisti, že se v Kulturním středisku Průhon se-
tkáme se zajímavými lidmi. Na středu 27. ledna 
pozvala „nezničitelná“ Eva Gutová, dramaturgy-
ně střediska, knihkupce a výborného vypravěče 
Vráťu Ebra, aby nám představil své nejnovější 
knihy. 
Vráťa si dlouhá léta ukládá do krabic od bot 
bonmoty, výroky a komentáře známých lidí, 

které i sám podněcuje svými vtipnými otázkami 
a náměty. Na každé téma již může vydat knihu. 
A také to tak dělá. Pokřtili jsme jich rovnou tři-
cítku. 
Tentokrát si s sebou přivedl zajímavé hosty, 
manžele Klempířovy, kteří již sedmnáct let žijí 
větší část roku v Grónsku a jsou také dobrými vy-
pravěči. Zkrátka: Kdo nepřišel, prohloupil…

Jiří Dražil

Nezapomeňte: začíná se v 18.44!

Licitátor navodil náladu nejen veselou, ale 
i dobročinnou.

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Vysvědčení dětem předal místostarosta Antonín 
Kopecký.

V prvním únorovém týdnu proběhl na řepských základních školách zápis do 1. tříd – v příštím školním roce bude otevřeno devět tříd (o jednu více než v roce 
letošním), nastoupí do nich 202 prvňáčků. Foto č. 1: ZŠ Laudova, č. 2: ZŠ genpor. F. Peřiny, č. 3: ZŠ Jana Wericha.

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Foto: -akraj- Foto: -akraj- Foto: Z archivu ZŠ Jana Wericha1 2 3

Chcete-li i vy pomoci neziskové organizaci 
Domov sv. Karla Boromejského, zašlete SMS 
ve tvaru: DMS DOMOVREPY na č. 87777. Do-
mov obdrží 27 Kč z celkové ceny zprávy, kte-
rá činí 30 Kč.
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Uličník • Uličník • Uličník • Uličník
Poklidná Hekova ulice
Stranou všeho ruchu, ukryta v dolních starých 
Řepích, leží Hekova ulice. Jmenuje se podle 
dobrušského rodáka F. V. Heka. Narodil se v ku-
pecké rodině, ale inklinoval k hudbě. Při stu-
diích v Praze se seznámil s vlasteneckou skupi-
nou okolo českého divadla. Po návratu do rodné 
Dobrušky převzal obchod po otci. Kromě pro-
deje zboží denní potřeby půjčoval i české knihy 
a noviny. Později zde zřídil pobočku Krameriovy 
České expedice. Minulý rok uplynulo od narození 
F. V. Heka 240 let.
Pozoruhodné osudy vlastence Heka se staly 
námětem Aloisu Jiráskovi k napsání pětidíl-
ného historického románu a vytvoření jeho 
hlavního hrdiny – F. L. Věka. Začátkem 70. let 
minulého století natočil František Filip podle 
tohoto románu stejnojmenný 13dílný televiz-
ní seriál, který je považován za jeden z nej-

zdařilejších v historii Československé televize. 
Před připojením Řep ku Praze se ulice jmenovala 
podle vynikajícího českého hudebního skladate-
le Bedřicha Smetany. Ještě předtím, v době své-
ho vzniku, nesla ulice název Habrmanova.

Text a foto: Jan Bösser

Do jakési pomyslné řepské síně slávy bezespo-
ru patří i Miloslav Bureš (1930–1978), který 
by v letošním roce oslavil osmdesátiny. Byl vý-
znamným hudebníkem a trumpetistou, spojo-
vaný s osudy české populární hudby 70. let. 
Vyrostl v orchestru tehdejšího nestora českých 
trumpetistů Vlastimila Kloce. Od roku 1958 byl 
po dobu deseti let sólistou orchestru zaslou-
žilého umělce Karla Vlacha. V té době začaly 
dosahovat nebývalé popularity jeho sólové 
instrumentální nahrávky. Mezi jeho největ-
ší hudební skvost patřila bezesporu dodnes 

Řepská síň slávy: Miloslav Bureš
S obcí Řepy byl spjat život mnoha významných osobností. Tím, že vstoupily do povědomí široké 
veřejnosti, uvedly Řepy ve známost.

nezapomenutelná nahrávka Rossovy Večerky 
(II. Silenzio) z roku 1965. 
Natočil mnoho dalších titulů. Do povědomí po-
sluchačů vstoupil známými Vomáčkovými Gla-
dioly.  Koncem 60. let se stal sólistou orchest-
ru Berlínského rozhlasu Güntera Gollascha. Při 
svém působení v Německu současně hostoval 
v dalších špičkových orchestrech, například 
u Jürgena Hermanna, Waltera Eichenberga, 
ale především nahrával s vlastním studiovým 
orchestrem. Díky němu zdomácnělo v Německu  
mnoho českých nahrávek. 
Na domácí scéně Miloslav Bureš účinkoval 
a nahrával s Interjazzovým tělesem. Po svém 
návratu ze zahraničního angažmá v roce 1974 
stál s Václavem Zahradníkem u zrodu Orchestru 
československé televize, ve kterém působil až 
do své předčasné smrti roku 1978. Jeho neza-
pomenutelné nahrávky „Cesta poslední“ ve vo-
kální verzi Karla Černocha a známá „Yveta“ 
v podání Jiřího Korna nám, a nejen řepským, 
znějí dodnes. 
Současně s osobností Miloslava Bureše nelze 
nevzpomenout na jeho, rovněž již nežijícího, 
bratra Karla, letitého hráče fotbalového Slavo-
je Řepy a jednoho z hlavních dětských protago-
nistů ve filmu „Brankář bydlí v naší ulici“, který 
byl natočen v 60. letech minulého století.
Za řepské pamětníky mohu jen dodat: „Mílo, 
vzpomínáme! Tvůj hudební skvost, tedy Večer-
ka, se vzpomínkou na tebe zazněla při loučení 
se starým rokem o Silvestru 2009 v naší sta-
řičké sokolovně, kde se tančilo v právě v rytmu 
70. let.“

Jaroslav Hájek,
zastupitelMiloslav Bureš při angažmá v Berlíně

Kde to vlastně 
bydlíme?
Také máte pocit, že se místo, kde bydlíte, 
jmenuje odjakživa Řepy? Když však jdete 
něco vyřídit na úřad, tak je to Úřad městské 
části Praha 17… Aby toho nebylo málo: Když 
vám přijde dopis, je na adrese napsáno Pra-
ha 6. Kdo se v tom má vyznat!  Je to na první 
pohled opravdu pěkný guláš. Svým způsobem 
je to navíc všechno pravda. Částečně to plyne 
z historického vývoje a částečně z toho, že 
Praha musí mít vždycky něco extra, jak říká 
s oblibou jeden můj známý z Brna.
Asi není třeba vysvětlovat historický původ 
názvu Řepy. Původní osada, pak obec, byla 
připojena ku Praze. V její bezprostřední blíz-
kosti vyrostlo sídliště, které bylo součástí 
Prahy 6. Hlavní město se v té době členilo 
na deset velkých obvodů, Řepy spadaly do ob-
vodu Prahy 6. Obvody měly své obvodní úřady, 
které měly podobnou funkci jako okresy. Pak 
nastala reforma veřejné správy a okresní úřa-
dy byly zrušeny. Nebylo však zrušeno členění 
na okresy. Některé kompetence z okresů pře-
šly na kraje (v našem případě tedy na hlav-
ní město Prahu a jeho magistrát) a některé 
na obce (v našem případě na městské části, 
z nichž se Praha skládá). V Praze tehdy pro-
běhla změna kompetencí podobně jako jinde 
v republice. 
Aby to bylo srozumitelnější: Praha zůstala 
rozčleněná dál na deset „obvodů“ (okresů) 
a některé instituce dále využívají tohoto čle-
nění – například soudy (proto stále patříme 
k soudu pro Prahu 6), ale také Česká pošta se 
svými směrovacími čísly a organizací poštov-
ních úřadů (proto ta adresa na Prahu 6).
Praha se rozčlenila na 57 městských čás-
tí. Těch větších je 22, jsou takto očíslované 
a mají svůj úřad, kde lze vyřídit téměř vše 
(pouze některé záležitosti vyřizuje magis-
trát). Deset z těch 22 „velkých městských 
částí“ používá čísla shodná s výše zmíněný-
mi obvody.  Protože tyto městské části byly 
opravdu až moc veliké a lidé by museli jezdit 
na úřady daleko, vzniklo odštěpením z nich 
dalších dvanáct městských částí, které mají 
stejnou úroveň působnosti jako jejich pů-
vodní „matičky“. V roce 1995 tak vznikla 
Praha 17, která zahrnuje Řepy, sídliště Řepy 
a také část Bílé Hory. Městská část má svůj 
úřad, který je co do rozsahu působnosti dané 
zákonem na stejné úrovni jako úřad Prahy 6.
Nevím, snad jsem to trochu vysvětlil… Mé 
vysvětlení si nečiní nárok na právní přesnost 
a nechtěl jsem vás otravovat zákony a para-
grafy. Už tak je to věc spletitá a kostrbatá. 
Ono je vlastně trošku jedno, jak se přesně 
jmenuje místo, kde žijeme. Podstatné je, zda 
se nám na tom místě žije dobře. Přeji všem 
čtenářům, aby tomu tak bylo!

Ing. Lubomír Němejc,
tajemník úřadu
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VÝROBA DEK a POLŠTÁŘŮ

BYTOVÝ TEXTIL

KONZOLE

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
MATRACE

OPRAVY OBUVI

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

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

PROSTĚRADLA
(bavlna, froté, jersey)

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

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

DOPRAVA

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

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

VŠE PRO VÁŠ BYT

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ

DVEŘE A ZÁRUBNĚ

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

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

www.bydlenijerabek.cz

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5

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

V naší nabídce jsou také kvalitní 
dveře a zárubně SAPELI

Široký výběr materiálů
Skříně na míru

Kvalitní montáž
100% servis

Záruka až 10 let!
Zaměření ZDARMA

Doprava

po celé Praze

ZDARMA!

VŠE NA 
SPLÁTKY

žaluzie - podlahy

žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - pokládka plovoucích podlah

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

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

Tajemná Koda
Pojďme navštívit Kodu – vrch střežící údolí Be-
rounky u Srbska, tajemné místo opředené kelt-
skou minulostí. Výlet je dobré začít v Berouně, 
kam se dopravíme vlakem z nádraží Praha-Zličín 
(odjezd v 9.08 hodin). S přestupem v Rudné ces-
ta trvá 50 minut. 
Z nádraží vyrazíme po zelené turistické značce 
po mostu přes koleje, silnicí do kopce ven z měs-
ta. Projdeme obcemi Zavadilka a Jarov, po krat-
ším stoupání staneme na břehu Suchomastské 
vodní nádrže na stejnojmenném potoce. Nádrž 
obejdeme a pokračujeme po silnici. Po 2 kilome-
trech, před samotou Havlíčkův mlýn, vyměníme 
zelenou značku za žlutou, odbočíme ze silnice 
doleva, přeskočíme potok a stoupáme asi 800 
metrů do strmého kopce. Zanedlouho jsme před 
Axamitovou branou – největším skalním mos-
tem v Českém krasu, který vznikl zřícením stropu 
rozměrné jeskyně. Útvar je pojmenován po léka-
ři a archeologovi Janu Axamitovi. I když se stále 
nacházíme na turistické stezce, je třeba při po-
hybu po kraji skal dbát zvýšené pozornosti. Z to-
hoto důvodu je výlet rozhodně určen pouze pro 
zdatné turisty s vhodnou obuví. Krátká odbočka 
ze žluté nás ještě dovede k dalšímu pozoruhod-

nému skalnímu útva-
ru – Jelínkovu mostu. 
Hluboko pod námi vi-
díme obec Tmaň a ještě 
dál pásmo Brd. 
Nejnáročnější úsek ces-
ty máme za sebou. Po-
kračujeme lesní cestou 
(stále po žluté) ko-
lem velkolomů Čertovy 
schody, mezi obcí Ko-
něprusy a stejnojmen-
nými jeskyněmi, až na-
razíme na silnici, která 
nás přes obec Tobolku 
dovede k lesům kolem 
vrchu a osady Koda. 
V obci pramení nejsil-
nější pramen v Českém 
krasu. Nad studánkou byla postavena kaplička. 
Pramen je vyveden do rybníka s vápenitou (tra-
vertinovou) vodou, která ani v největších mra-
zech nezamrzá a má stálou teplotu 10 ° Celsia. 
V minulosti potok poháněl mlýnská kola v býva-
lém mlýně. V okolí je několik jeskyň s bohatými 
nálezy z dob pravěkého a novověkého osídlení.
Kodské údolí (kde byla založena v roce 1921 jed-

na z nejstarších trampských osad, po bouři a vel-
ké vodě v roce 1926 pojmenovaná Údolí děsu), 
nás dovede do Srbska k vlakové zastávce. Zde, 
v pohostinství nedaleko kolejí, můžeme obno-
vit síly. Ušli jsme asi 16 kilometrů a v nohách to 
rozhodně cítíme. Vlak do smíchovského nádraží 
odjíždí každou půlhodinu. Šťastnou cestu!

Text a foto: Jan Bösser

Axamitova brána je největším skalním mostem v Českém krasu.

INZERCE
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� modelace poprsí
� profesionálně vyškolené      
 kosmetičky
� maximální starostlivost a péče
� dárkové poukazy

Objednávky: 602 501 191       www.gernetic.cz

Kosmetické 
centrum

� kosmetika pro krásu, pohodu 
 a příjemný pocit
� řešení pro akné, celulitidu, 
 pigmentové skvrny
� formování postavy

SLEVO
VÝ  KUPO

N 

na okysličující ošetření –

SLEVA 400 KČ

Tel.: 235 325 659 

nebo 602 501 191

GERnétic, 

Slánská 381/10, P6

Ř
 17-III

kladu, že pokožka odráží vnitřní stav orga-
nismu. „Naše kosmetická péče neřeší pouze 
následky. Její hlavní síla je v odstraňování 
vnitřních příčin problémů projevujících se 
následně na pokožce,“ sděluje hlavní před-
nosti Ladislav Kavan. 
Komplexní péče GERnétic zamezuje před-
časnému stárnutí pokožky, zeštíhluje a for-
muje tělo, ošetřuje celulitidu. V neposlední 
řadě zpevňuje a modeluje poprsí. „Mezi dal-
ší problémy, pro které má GERnétic řešení 
jsou např. akné, strie, jizvy, ekzémy, popá-
leniny, lupénka, plísně,“ doplňuje kompletní 
výčet pan Kavan. 

V Řepích byl otevřen již druhý kosmetický 
salon používající velice kvalitní francouz-
skou ošetřující kosmetiku GERnétic. Nový 
salon umožní rozšířit poskytované služby. 
„Dva salony nám nyní dovolují lépe vychá-
zet vstříc našim zákaznicím především z ob-
lasti Řep, Stodůlek a Zličína, které preferují 
přípravky GERnétic,“ vysvětluje důvody ote-
vření nového salonu Ladislav Kavan, majitel 
firmy LK Servis, výhradního dovozce kosme-
tiky GERnétic v Česku a na Slovensku. Zá-
kaznice si mohou nyní lépe naplánovat čas  
ošetření, protože je jim nabídnuto mnohem 
více volných termínů. „Součástí nabízených 

služeb je od března nově možnost hlídání 
dětí po dobu ošetření v salonu,“ informuje 
o další novince v salonech Ladislav Kavan.
Pokud se blíže seznámíme se značkou GER-
nétic, zjistíme, že vyvíjí a nabízí kosmetiku 
určenou pro profesionální práci v kosme-
tickém salonu a následně pro každodenní 
domácí péči o pleť. Zakladatelem společ-
nosti GERnétic je dr. Albert Laporte, fran-
couzský biolog a lékař. Před více než třiceti 
lety založil první laboratoř specializovanou 
na buněčnou biologii se zaměřením na péči 
o pleť. 
Filozofie této značky je založena na předpo-

Nový kosmetický salon

Dotaz klientky

Při probuzení mám často oteklé oči, nemo-
hu se ani namalovat. Co s tím mám dělat?

L. Dušková, Praha
Odpověď
Problém oteklých očí je 
poměrně častý. Důvodem 
je obvykle stagnace lymfy. 
To může mít různé příčiny, 
mezi které řadíme příliš 
unavené oči (většinou od 
práce s počítačem), oči 
citlivé na sluneční záření, 

špatnou životosprávu (mnoho sladkého, či tuč-
ného na noc) nebo špatnou funkci ledvin. Pří-
činou může být ale také nevhodná kosmetika. 
Doporučuji Vám proto navštívit kosmetičku, 
která posoudí Váš problém a doporučí odpoví-
dající přípravky. 
Na otoky očí má kosmetika GERnétic vynika-
jící přípravek – Oční masku. Aktivní látky v ní 
obsažené působí na drenáž lymfy, tzn. že vy-
tlačují přebytečnou tekutinu z pokožky kolem 
očí a navíc zabraňují jejímu zadržování. Otoky 
se po aplikaci masky rychle vyrovnávají. Oči 
poté působí jasnějším dojmem.
Ludmila Gašperová, kosmetička GERnétic 

Kosmetická poradna 
Přijďte se nechat jarně nalíčit

V kosmetickém salonu GERnétic (Slán-
ská 381/10, Praha 6) se v úterý 
23. března 2010 koná od 17.30 hodin 
akce pod názvem Trendy jarního lí-
čení. Vizážistka Simona Bártová bude 
představovat novinky v líčení pro letoš-
ní jaro. Pro účast je nutné se přihlásit 
na telefonu 235 325 659 nebo mobilu 
602 501 191. Pro účastníky je připrave-
na hodnotná tombola. 

Jste srdečně zváni!

Pozvánka

Platí do 

30. 5. 2010

Ošetření s okysličujícím 
efektem pro unavenou pleť

Přijďte vyzkoušet účinný salonní program 
GERnétic pro oživení unavené pleti po dlouhé 
a mrazivé zimě. Intenzivní okysličení pokožky 
podporuje buněčný metabolismus, má stimu-
lační a tonizační účinky. Přispívá k aktivaci ka-
pilárního systému, lehkému prokrvení a celko-
vé stimulaci. 
Pokožka obnoví své přirozené funkce, lépe 
a rychleji zpracovává výživné a regenerační 
látky. Výsledkem je jemná a rozjasněná pokož-
ka plná energie a svěžesti, připravená na jaro. 

Ošetření měsíce – březen

Kyslík – elixír života, zpomaluje stárnu-
tí buněk, pomáhá při únavě i bolestech 
hlavy. Aby zůstaly buňky zdravé a v dob-
ré kondici, potřebují dostatečnou zásobu 
kyslíku. Při nedostatečném okysličení po-
kožky ztrácí pleť svou přirozenou barvu, 
působí unaveně a povadle.

Okysličující ošetření trvá 70 minut. Jeho cena 
je 1290 Kč. 
Pokud přinesete vystřižený kupón z rohu 
této stránky, získáte slevu na ošetření ve 
výši 400 korun. 
Objednávejte se na telefonu 235 325 659 nebo 
mobilu 602 501 191.

NÁŠ TIP: vyzkoušejte v domácí péči denní 
krém GER OXY. Je to přípravek lehké kon-
zistence, který se dobře vstřebává, sjednotí 
pleť a dokonale ji připraví na nalíčení. 

�

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

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

Každý 4. inzerát v řadě máte s 50% slevou!

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

POLIKLINIKA ŽUFANOVA 1113/3, 2. PATRO

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY!
TEL.: 235 311 875

Studio, které Vás navždy zbaví chloupků . . .

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

• odstranění celulitidy

• trvalá depilace, i světlých chloupků

• redukce vrásek

• čištění pleti

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

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

Objednávky možné naplánovat na individuální čas

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

-25%

S tímto kupónem do 15.3.2010 sleva 25%

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

 PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

• OPRAVY OBUVI a brašnářského zboží, klíče – zámky, 
broušení nože – nůžky. Plzeňská 92, Praha 5, stanice tramvaje 
U Zvonu. Tel.: 605 266 561

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

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

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

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

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

SLUŽBY

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

• Nabízím práci, tel. 602 641 368 , Brona.Kubova@seznam.cz

• Hledám finančního poradce, školení zdarma, náborový 
přispěvek 60 000 Kč. Tel.: 608 525 955

• Nab. pronájem kočárkárny ve Španielově ul. Tel.: 603 164 469

OSTATNÍ

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

• Zpracování účetnictví a daňové evidence, daňového přiznání, 
DPH. Pro živnostníky, firmy, svobodná povolání a neziskové 
organizace. Tel.: 603 251 352

• Úklidové služby – úklid bytů, rod. domů, kanceláří, společných
prostor panel. domů. www.uklidy-jimi.cz. Tel.: 777 616 891

• Kosmet. a kadeř. salon Giaccomo nabízí: kadeřnictví (Matrix),
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra, pedikúra, 
parafínové zábaly (ruce i nohy), poradenství v oblasti 
výživy, masáže, fotodepilace, neinvazivní laserové metody, 
příležitostné tetování – www.giaccomo.cz. Nevanova 1070/35.
Tel.: 777 681 447 (kosmetika), 606 379 780 (kadeřnictví), 
604 839 078 (modelace nehtů, pedikúra), 736 513 425 (masáže)

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

• Vyměním krásný velký 3+1 Praha 5 Malá Strana (blíže Vítězné 
ul. a nábř.), cca 110 m2, 3. p., dům s velmi vstřícnou soukr. 
majitelkou, regulovaný nájem, byt po rekonstrukci 2009, 
za menší v Řepích. Tel.: 733 540 380

• Vyměním byt v OV atyp. o vel. 100 m2 4+1 / 2 lodžie (byt je roz-
dělen na 3+1 / L a 1+kk / L se samost. přísl. a vchody ze 
společného zádveří) v panel. domě na sídl. Řepy za byt na sídl. 
Řepy v OV o velikosti 2+kk nebo 1+1 / L+dopl. Tel.: 606 189 910

BYTY

• Vyměním 3+1 v Řepích (obecní – plánováno k odprodeji), 
lodžie, 2. p., nová okna, ul. Makovského, za dva menší, také 
jen Řepy. Tel.: 604 849 268

• Hledám byt k pronájmu v Řepích a blízkém okolí.
 Tel.: 602 626 263, e-mail: avenad@seznam.cz

• Koupím byt v Praze (družstvo, OV), stav nerozhoduje, vyplatím
dluhy, zástavy, zaplatím privatizaci, zajistím náhradní bydlení. 
Nespěchá, platba hotově. Tel.: 608 543 544

ROZBORY VOD
ze studní, vodovodů, domovních 
čističek odpadních vod provádí 

akreditovaná laboratoř 
VIS Praha, a.s. na Smíchově 
tel.: 602 389 347 (7–16 hod.)

INZERCE 17



 

N
a

š
i k

v
a

litu
 a

 s
e

r
ió

z
n

o
s

t r
o

z
h

o
d

n
ě

 o
c

e
n

íte
 i p

o
 le

te
c

h

ku
p
o
n
 n

a slevu
: 5

 až 1
5
 %

zajišťu
jem

e o
p
ravy sp

o
třeb

ičů
 W

h
irlp

o
o
l (m

im
o
 p

raček a led
n
ic), tel.: 7

2
4
 7

1
8
 6

4
8

www.agnus.cz

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

ZDARMA. 
Na přání dodáme ispotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme vpaneláko-

vých bytech ivrodinných domech.

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

(Metro B - stanice Stodůlky) 
235 522 946

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

KUCHYNĚ 

NAMÍRU

10 let
ZÁRUKA 

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

www.janperi.cz, info@janperi.cz

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

Prodej:
• přikrývek a polštářů – z dutých vláken, 

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

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

Stavební činnost 
s citem pro detail

Stavba – rekonstrukce – úpravy

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

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

Nabízím zpracování účetnictví, 
daňové evidence, 

mzdové a personální agendy, 
daňových přiznání 

a zastupování na úřadech. 

Tel.: 723 133 698 
e-mail: ds123@seznam.cz

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

Laudova 1013/17, Praha 6-Řepy

Novinka: vibrační plošina

 indická masáž hlavy

 kraniosacrální terapie

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

18 INZERCE



KOSMETICKÉ STUDIO Galandova 1235 KOSMETICKÉ STUDIO Galandova 1235 
nabízí kompletní kosmetické ošetření

Permanentní make-up
Líčení, vizážistika

Objednávky tel.: 777 601 018, 776 001 180

PRVNÍ OŠETŘENÍ S 30% SLEVOU!

Kadeřnictví RENY
ve Zličíně naproti Idea nábytku
ulice V pískovně 73/10

Otevírací doba:  Po a Pá      8.30–13.00 hod.
Út, St, Čt  13.00–19.00 hod.

Tel.: 257 952 120, 603 897 071
Web: kadernictvireny.unas.cz

dámské
pánské
dětské

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

HÁJEK – ZEDNÍK ŽIVNOSTNÍK
Provádím veškeré zednické, 

obkladačské, malířské a bourací práce 
s odvozem sutě. 

Rekonstrukce bytů, kanceláří a domků. 
Praha a blízké okolí.
Tel.: 777 670 326

MOTORISTÉ POZOR!
OSOBNÍ A NÁKLADNÍ 

PNEUSERVIS
AB PNEU FENCL 

VÁM NABÍZÍ:

PRODEJ PNEU ZA INTERNETOVÉ CENY

viz www.abpneu.cz
PŘI ZAKOUPENÍ PNEU U NÁS 

VÁŠ VŮZ PŘEZUJEME V AKČNÍ CENĚ
Pneu do 16" za 520 Kč s DPH

nad 16" za 580 Kč s DPH

DÁLE NABÍZÍME PRODEJ AUTOBATERIÍ A DISKŮ, 
ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ, USKLADNĚNÍ A MYTÍ PNEU, 

VÝMĚNY OLEJŮ A BRZDOVÝCH DESTIČEK 

Tel.: 603 148 503, 257 220 048
DO BLATIN 373, AREÁL PHL

PRAHA 5-ZLIČÍN 

JSME JEDNI Z NEJLEVNĚJŠÍCH V OKOLÍ!

…ležíme Vám u nohou!
www.zahradnikparket.cz

Akce na dřevěné plovoucí podlahy 
českého výrobce Magnum – pouze a jenom u nás!
■  cena včetně montáže: 825 Kč/m2 vč. 10% DPH
■  cena prodejní – buk a javor:  550 Kč/m2 bez DPH

660 Kč/m2 vč. 20% DPH
Platnost do vyprodání zásob.

ZAHRADNÍK PARKET
spol. s r. o.

Bělohorská 251/147, Praha 6
tel.: 233 355 222
mobil:  777 688 318 

777 688 975

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

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

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