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Milí čtenáři,
duben je spojen nejen s velikonočními svátky, ale také s tradičním pálením čarodějnic – v Řepích jde už o pravidelnou akci, na niž vás srdečně 
zveme! Kromě toho bychom vás chtěli upozornit na první z plánovaných rozhovorů se zajímavými řepskými osobnostmi a na akci Dny sociálních 
služeb. Probouzející se příroda nás přivedla na myšlenku uspořádat soutěž pro milovníky zahradničení. Co závěrem? Snad jen otázku: Víte, kdo slaví 
v tomto měsíci 2. narozeniny? Hádejte! Právě ji držíte v rukou…

Za redakční radu Jan Bösser
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•Kulturní středisko Průhon
Pro děti (vždy v sobotu od 16 hodin)
 4. 4.  O chytré kmotře lišce: Podle Ladovy pohádky, 
  s mnoha písničkami. Divadélko Andromeda.
 11. 4. Nehrajeme
 18. 4.  Kterak beruška Uška o sedmou tečku při-

šla: Pohádka pro děti od 2 do 100 let o pu-
tování berušky za ztracenou tečkou, v níž se 
děti i dospělí naučí mnoho písniček a zažijí 
hodně legrace. Hudební divadlo Kapsa.

 25. 4.  Čert a Káča: Originální provedení známé po-
hádky v podání Evy Hruškové a Jana Přeučila. 
Loutky, písničky.

Dopolední představení (přístupná veřejnosti)
 2. 4.  Český rok – jaro a léto: Lidové písničky, 

říkadla, hádanky a pohádky nejen pro školní 
děti, ale i pro ty předškolní. Eva Hrušková 
dovede zaujmout i ty nejmenší diváky. 
V 9.30 hodin.

 8. 4.  Český rok – jaro a léto: Divadlo Evy Hruškové. 
V 9.30 hodin.

 16. 4.  O pejskovi a kočičce: Známý loutkář Pavel 
Vangeli připravil nové představení pro 
nejmenší podle oblíbených příběhů Josefa 
Čapka. V 10 hodin.

 22. 4.  Hrátky s češtinou: Zpěvačka a herečka Jana 
Rychterová dětem přiblíží s vtipem a nad-
sázkou některá úskalí češtiny v písničkách 
a v básničkách Emanuela Frynty. 
V 9 hodin.

Dílna pro děti i rodiče
 5. 4.  Velikonoční dílna: Pletení pomlázky, veli-

konoční klícky nebo košíčku, barvení vajíček 
různými technikami. Společné tvoření dětí 
a rodičů. Poplatek pro jedno dítě (za tři 
výrobky) – 130 Kč. Přihlášky: sms na číslo 
720 595 484 nebo přímo v KS Průhon. 
Od 14 do 17 hodin.

Pro dospělé
 8. 4.  Kinematograf Průhon: Klubový filmový 

večer k doplnění únorového Večera pro Jana 
Wericha. Jiří Voskovec a Jan Werich: „Peníze, 

nebo život“, film z roku 1932 režiséra Marti-
na Friče. Jeden z nejslavnějších filmů V + W 
v produkci Josefa Auerbacha. 
V 18.44 hodin.

 17. 4.  Taneční kavárna: Pro starší věkem, ale 
mladé srdcem. S hudbou k tanci i k poslechu. 
V 16 hodin.

 22. 4.  Cesty naděje: Alfred Strejček a Štěpán Rak: 
Pořad sestavený z nejkrásnějších textů svě-
tových autorů: Exupéry, Kipling, Schweitzer, 
Džibrán a mnohých dalších, které dokládají 
a posilují vědomí, že nikdy není nic ztrace-
no… Magický hlas Alfreda Strejčka a strhující 
kytara Štěpána Raka dodávají pořadu neopa-
kovatelné kouzlo. V 18.44 hodin.

Výstava
1.–14. 4.  Probouzení jara: Velikonoční výstava (ote-

vřena každý všední den od 10 do 20 hodin, 
v sobotu v době programu).

AKCE V SOKOLOVNĚ
14. 4.  Veselé taneční: Pro malé děti s taneční 

výukou. Andrea a Dodo z divadélka Andro-
meda. V 10 hodin.

18. 4.  Bazar oblečení, sportovních potřeb, 
hraček, knížek atd. Vstupné 2 Kč. Od 10 do 
18 hodin. Přihlášky na pronájem stolů 
přijímáme nejpozději do 15. dubna v KS 
Průhon. 

20. a 21. 4.  Výprodej textilu

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 
 2. 4.  Vernisáž: 17.30 hodin. Soukromá střední 

škola uměleckého designu. 
   1. Výstava profesorů školy od 2. 4. do 30. 4.: 
   Jaroslav Klát ak. malíř – obrazy, Vojtěch 

Malaník ak. sochař – reliéfy, sochy, kresby. 
   2. Výstava maturitních klausur studentů 

ateliéru keramiky – Atrium Domova od 2. 4. 
do 30. 9.

 17. 4.–3 1. 4.  Andílci: Výstava kreseb dětí ze ZŠ Mar-
jánka a textů žáků ZUŠ Na střezině v Hradci 
Králové na téma „Jsou andělé?“ Od 10 do 18 
hodin, foyer kostela. 

 13. 4.  Velikonoce se sborem Byzantion: Koncert. 
Smíšený sbor interpretuje slovansko-byzant-
skou hudbu, jejíž nejstarší kořeny sahají 
do období  působení Cyrila a Metoděje. Sbor-
mistryně: Eva Komárková.  Kostel sv. Rodiny, 
v 18 hodin.

 17. 4.  Pocta všem andělům: Koncert studentů 
5. ročníku AMU  na podporu restaurování 
beuronských maleb v kostele sv. Rodiny 
(J. V. Punto,  J. Brahms, A. Dvořák, P. de 
Sarastre, J.Massenet). Kostel sv. Rodiny, 
v 18 hodin.

 19. 4.  Velikonoční Radost: Koncert sboru Radost – 
Praha. Sbormistr: Vladislav Souček

   (P. Eben, B. Martinů, J. B. Foerster, 
G. B. Pergolessi). V 17 hodin.

 21. 4.  Two Voices pro klienty Domova: V rámci 
projektu Hudba přijde za Vámi. Stacionář, 
ve 14 hodin.

 24. 4.  Jarní flétna a klavír: Koncert žáků KS Prů-
hon lektorky Zuzana Hrbkové. Refektář, 
v 17 hodin.

 29. 4.  Jarní dostaveníčko: Koncert sboru Život 90. 
Sbormistryně: Květa Žáková. Sboristky v po-
kročilém věku, ale s energií dvacetiletých, 
zpívají písně s obsahem humoru a nadhledu 
nad životními strastmi. Refektář, v 16 hodin.

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 zastávka Škola Řepy.

Foto: Archiv KS Průhon

Chcete u nás inzerovat?
Uzávěrka pro příjem inzerce je vždy 10. předchá-
zejícího měsíce (např.  10. dubna pro květnové 
vydání). Cena řádkové inzerce: 80 Kč + 19 % DPH 
(tj. 60 znaků včetně mezer). 
POZOR: Od 1. 4. 2009 se Městská část Praha 17 
stává plátcem DPH. K cenám inzerce proto bude 
připočítáno 19 % DPH.
Informace: www.repy.cz. Tel./zázn.: 234 683 544.  
E-mail: redakce@repy.cz.
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Na váš dotaz odpovídá:
starostka Jitka Synková

Dotaz: Slyšel jsem, že se bude zakládat nějaký 
fond, který by měl pomoci místním školám. 
O co jde?

Vzhledem k tomu, že zastupitelé městské části 
jsou v neustálém kontaktu s řediteli a radami 
základních škol, dobře  vědí nejen o jejich úspě-
ších, ale také o problémech, s nimiž se řepské 
školy potýkají. 
Jeden z nich – nedostatek financí – jsme se roz-
hodli řešit založením Fondu pro podporu základ-
ních škol, což nám umožňuje zákon č.131/200 
Sb. o hlavním městě Praze. Hlavní myšlenkou 

fondu je pomoci tam, kde normativní prostřed-
ky přidělované státem nestačí zajistit vše, co je 
potřeba ke kvalitní výuce. Děti potřebují  pře-
devším nové učebnice, které odpovídají svou 
kvalitou nárokům současné doby, ale také nové 
pomůcky. Nutná je například údržba a obnova 
vybavení počítačových učeben. 
Budeme dbát na to, aby prostředky byly využity 
opravdu promyšleně. Každý rok poskytne fond 
podporu  jinému účelu – letos to bude právě 
na pořízení nových učebnic. Školy vypracují pro-
jekt, jímž prokáží, že věc o kterou žádají, využijí 
dlouhodobě v celém výchovně vzdělávacím pro-

cesu. Využití má být nejen přínosem pro získává-
ní nových poznatků, ale má podpořit i nové vy-
učovací metody,  které naučí žáky orientovat se 
v běžných životních situacích a zvládat je. Rada 
městské části projekty vyhodnotí podle nastave-
ných kritérií a rozhodne, zda škola získá plnou 
částku, o niž žádá, nebo její část. Vznik Fondu 
pro podporu základních škol zastupitelstvo 
městské části schválilo 18. března, odsouhlasilo 
vklad  na jeho účet ve výši 1 milion Kč a odstar-
tovalo tak jeho činnost v letošním roce.

Jitka Synková
redakce@repy.mepnet.cz

Městská část Praha 17 vás zve na
2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE ŘEPY

Středa 15. dubna 2009 v 18 hodin 
Společenská místnost Základní školy gen. Fr. Peřiny, Socháňova ul. 1139, Praha 17-Řepy

Územní studie byla veřejně projednána již 26. listopadu 2008. Občané mohli zaslat své připomínky nebo podněty k rozpracované územní studii 
na Odbor územního rozvoje a investic Městské části Praha 17. 

Zveme vás tímto k veřejnému projednání konečné podoby Územní studie Řepy. 
Jeho součástí bude odborný výklad zpracovatele studie, kterým je architektonická kancelář  KMS architects, spol. s r. o.

www.repy.cz

Nohejbalový turnaj
Městská část Praha 17 pořádá i letos nohejbalo-
vý turnaj „O pohár starostky Městské části Pra-
ha 17-Řepy“. Tentokrát se bude konat v sobotu 
16. května, opět na hřišti u řepské Sokolovny 
v ulici Na Chobotě čp. 125. Pro milovníky nohej-
balu budou připravena nejen hřiště s antukovým 
povrchem, ale také šunkové koleno. Zdarma!
Registrace bude probíhat od 9 do 9.30 hodin. 
Slavnostní výkop bude v 10 hodin. Přihlásit se 
mohou tříčlenné týmy, i smíšené. Hráči budou 
mít k dispozici šatny, sprchy a občerstvení.
Po ukončení tunaje je v plánu společné poseze-
ní. Přijďte si zahrát, nebo alespoň zafandit!
Přihlášky zasílejte do 10. května na adresu: 
Jan Kechner, Všehrdova 21/435, 118 00 Pra-
ha 1. 
Podrobnější info: tel. 257 316 929, 603 438 053, 
e-mail: ferklova.petra@centrum.cz.

-red-
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PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 13. KVĚTNA 2009 V 15 HODIN.
Místo konání: Základní škola genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha-Řepy

V této lokalitě rada městské části doporučuje pouze výstavbu domů se sedlovými střechami, 
a to vzhledem k okolní historické zástavbě. Foto: J. Šímová

Volby do Evropského 
Parlamentu
Vážení spoluobčané, blíží se volby do Evropské-
ho Parlamentu. Budou se konat 5. až 6. červ-
na  2009. Vás, kteří pravidelně volíte v budově 

Základní školy Laudova, bychom rádi upozornili 
na malou změnu. V pravém křídle budovy, kde 
v minulosti volby probíhaly, nyní sídlí Soukromá 
střední umělecká škola designu. Proto budou 
volební místnosti přesunuty do hlavní budovy 
této základní školy. 
Změna se týká občanů s adresou místa trvalé-
ho pobytu v následujících ulicích:
•  ul. Laudova čp. 1030, 1031, Nevanova čp. 

1028–1029, 1032–1042, 1057–1068 (okr-
sek č. 509): místnost pro hlasování v areálu 
školní družiny ZŠ Laudova 1024, hlavní 
vchod, vpravo, 1. patro. 

•  ul. Laudova čp. 1013–1014, 1018–1019, 
1025–1027, Skuteckého čp. 1086, 1395, Zr-
zavého čp. 1080–1085 (okrsek č. 510): míst-
nost pro hlasování v areálu školní družiny 
ZŠ Laudova, hlavní vchod, vpravo, 1. patro. 

•  ul. Mrkvičkova čp. 1350–1377, 1091 (okr-
sek č. 511): místnost pro hlasování v areálu 

školní družiny, ZŠ Laudova, hlavní vchod, 
vpravo, 1. patro. 

•  ul. Brunnerova čp. 1011 - 1012, K Trninám 
čp. 936–947, 958–968, Laudova čp. 1000–
1010, 1015–1017, 1020–1024, Na Fialce I čp. 
1500–1556, Plzeňská čp. 1125, Součkova čp. 
948–957, U Boroviček čp. 648–650, Zívrova 
čp. 1599–1605, 1607–1610 (okrsek č. 524): 
volební místnost v ZŠ Laudova, v areálu škol-
ních tříd, hlavní vchod, vlevo, přízemí. 

•  ul. Makovského čp. 1177, 1398, Nevano-
va čp. 1043–1055, 1069–1079, Slánská čp. 
1389, Šímova čp. 1056 (okrsek č. 526): míst-
nost pro hlasování v ZŠ Laudova, v areálu 
školních tříd, hlavní vchod, vlevo, 1. patro. 

Podrobnější informace vám přineseme v příštím 
vydání Řepské sedmnáctky.

Ing. Lada Váchová,
Odbor občansko správní

Foto: J. Šímová

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 vypsáním výzvy na zpracování analýzy 

hlučnosti k projektu „Protihlukový pás ze-
leně podél ulice Plzeňské“;

•  s úpravou dopravního značení v ulici Krol-
musova;

•  nemá připomínky k vydání Zásadám územ-
ního rozvoje hl. m. Prahy formou opatření 
obecné povahy;

•  doporučuje zastupitelstvu městské části 
schválit prodej bytových jednotek ve smys-
lu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlast-
nictví bytů v platném znění v  ulici Sochá-
ňova čp. 1126 až 1128 v Městské části Praha 
17 oprávněným nájemcům;

•  doporučuje zastupitelstvu m. č. schválit 
prodej bytových jednotek ve smyslu ust. §6 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
v platném znění v  ulici Laudova čp. 1025 až 
1027 v M. č. Praha 17 oprávněným nájem-
cům.

Schvaluje: 
•  výše odměn vyplácených vedoucím organi-

zací z jejich rozpočtů;
•  náhradní trasu autobusové dopravy v uli-

ci Čistovická, pozemek p. č. 1381/1 a ul. 
Na Bělohorské pláni, pozemek p. č. 593/2 
z důvodu stavebních úprav tramvajové trati;

•  předložený „Střednědobý plán rozvoje so-

ciálních služeb a služeb souvisejících v M. č. 
Praha 17“;

•  rozpočtová opatření č. 1–7;
•  neuplatnění ustanovení první části zákona 

č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvýšení 
nájemného z bytu pronajímatelem pro rok 
2010.

Seznámila se: 
•  s plněním rozpočtu příspěvkových organizací 

Městské části Praha 17.
Zřizuje:
  institut veřejné služby, který bude spadat 

do kompetence odboru občansko správního 
od 1. 6. 2009.

Nesouhlasí: 
•  s úpravou územního plánu (navýšení kódu 

míry využití z B na D). 
  Pozemek č. p. 1436 k. ú. Řepy, který je 

ve vlastnictví hl. m. Prahy (svěřená správa 

M. č. Praha 17), požadujeme zanechat jako 
přístupovou cestu k nemovitosti č. p. 71/3. 
Doporučuje se danou lokalitu řešit umístě-
ním rodinných domů se sedlovými střecha-
mi – vzhledem k okolní historické zástavbě.

Konstatuje: 
•  že, z důvodu zmírnění dopadu ekonomické 

krize na podnikatelské subjekty podnika-
jící na území M. č. Praha 17 a v zájmu udr-
žení zaměstnanosti nebude v roce 2009 
uplatňovat valorizaci výše nájemného. 
Toto opatření se týká všech nebytových 
prostor, které jsou umístěné ve sklep-
ních a přízemních prostorách panelových 
domů, jsou pronajímány Městskou částí 
Praha 17 a jejich nájemní smlouvy obsa-
hují ustanovení o valorizaci nájemného.

Eva Vernerová,
kancelář starostky
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Jak se máte?
Letošního 1. ledna jsem zahájila  patnáctý rok 
života na volné noze. Tak jsem si trošičku zare-
kapitulovala: Za těch patnáct let jsem stihla po-
rodit dva krásné syny a každou sezónu – od září 
do června – nazkoušet alespoň jedno divadelní 
představení. Letošní sezóna je ale jiná: v tuto 
chvíli již zkouším třetí divadelní hru, což se 
mi za těch patnáct let nepodařilo. Jsem ráda, 
že téměř každá ta inscenace je v jiném divadle. 
I když to přináší spoustu rizik. 

Jak se žije na volné noze? Takový krok vyžadu-
je odvahu!
Kdybych neměla podporu v partnerovi, tak bych 
se toho kroku asi hrozně bála. Už si ale neumím 
představit, že bych byla smluvně vázaná v něja-
kém divadle. Že bych si nemohla „dělat, co bych 
chtěla“. Můžu si vybrat. Proč pracovat na něčem, 
co by mne nebavilo, z čeho bych byla otrávená?  
To je úžasná výhoda. Na druhé straně je ale ne-
výhoda: Každé září se klepu, aby byla práce.

V jakém divadle teď hrajete?
V říjnu jsem měla premiéru divadelní hry Suger 
aneb Někdo to rád horké v Divadle Metro na Ná-
rodní třídě, kde alternuji se Zdenou Herforto-
vou. Velice jsem byla potěšena, když mi v sobotu 
1. listopadu minulého roku (některá data si moc 
dobře pamatuju), zavolal Honza Hrušínský z Di-
vadla Na Jezerce, jestli bych u něj nechtěla zno-
vu zkoušet. V prosinci jsem tam měla premiéru 
hry Paní plukovníková – hlavní roli hraje paní 
Bohdalová. Bylo to úžasně strašné a strašně 
úžasné zkoušení. Víc nedodám.

O té premiéře se psalo.
Premiérové publikum je, zvláště v Praze, odta-
žité, ale tenkrát se postavilo a paní Bohdalové 
aplaudovalo vestoje. A to samé i druhý den! 
Paní Jiřinka je hvězdou tohoto představení. 
Jsem ráda, že můžu stát na jevišti vedle krá-
lovny českých komiček. Na premiéru byl pozván 
i Karel Gott. Novináři se ho ptali, jak to, že ne-
byl na Woo dy Allenovi, který tehdy hrál v Pra-
ze. A on, s noblesou sobě vlastní, odpověděl: 
„Mne Woody Allen osobně nepozval. Tak jsem 
tady!“ Tehdy mne potěšil, když mi řekl: „Já si 
Vás pamatuji, jednou jste nade mnou zvítězila 
v TýTý. Já Vám znovu gratuluji!“ To jsou takové 
drobné radosti mého života...
 
Můžete zmínit další?
Drobných radostí je tuna. Zmíním jednu ze zá-
sadních. Jednou z radostí – od 19. září loňského 
roku – je, že když se ráno probudím, tak mne 
leccos bolí. A to znamená, že žiju! V tom presu 
a stresu, který mám od září, kdy kluci nastoupili 
do školy, je to pro mne náročné. Třetí premiéra 
mne čeká 26. března v divadle Kalich. Režisér 
Petr Novotný s námi zkouší hru Splašené nůž-

ky. K tomu ještě divadelní zájezdy... Ale pozor, 
nestěžuju si! V březnu 13. mne čeká ještě dal-
ší z mých drobných radostí: Lenka Taussigová, 
Miss TV diváků a Miss sympatie z roku 2002, mne 
už počtvrté pozvala na svou charitativní módní 
přehlídku. Ne, abych předváděla modely, to ne, 
ale abych pomohla coby známá tvář.  To jsou 
moje pracovní drobné radosti. Jsem ukecaná, 
viďte. Zasahujte!

Jen povídejte. Prozradíte nám nějaké osobní 
radosti?
Mám radost, že jsme přežili letošní chřipky rela-
tivně ve zdraví. I když všichni jsme byli nějakým 
způsobem postiženi. Antibiotika neminula mne 
a mladšího syna. Já vím, že musím stále fungo-
vat, a tak nedokážu doléčit  choroby. Preventiv-
ně užívám vitamíny, Oscillococcinum – což jsou 
homeopatika. 

Drobné radosti Valérie Zawadské
Charizmatický hlas, sympatická tvář, spousta energie. To je Valérie Zawadská, herečka a králov-
na českého dabingu zároveň. V Řepích bydlí, ale také tu žije!

Valérie Zawadská
–  Narodila se 19. září 1958 ve Šternberku 

na Moravě.
–  Vystudovala gymnázium a DAMU.
–  Aktivity: divadlo, film, televize, rozhlas, 

dabing, poezie
–  Hraje v divadlech: Metro, Kalich, Na Jezer-

ce, Palace Theatre.
–  Učí na Mezinárodní konzervatoři v Praze 

jevištní řeč a umělecký přednes.
–  Má dva syny: Honzu a Romana.
–  Jejím životním partnerem je muzikant Ro-

man „Krokus“ Kříž. 

www.valeriezawadska.wz.cz

Jak dlouho bydlíte v Řepích? Jste tu spokoje-
ná?
Přistěhovali jsme se 17. května před dvanácti 
lety. Jsem tu nadšená. Ale nenadšená z toho, 
že bydlím v paneláku. Je tady jedna absolutní 
výhoda: čerstvý vzduch. A druhá: skvělí souse-
di! Ne všichni. V domě, kde bydlím, jsme si taky 
zažili své. V Řepích postrádám snad jen bazén 
a saunu. Obchodů tu je plno, poliklinika také 
a navíc úžasný masážní salon Java Princess.
 
Vrátím se ještě k charitě – jste v tomto směru 
velmi aktivní. 
Já o tom nerada mluvím! Mně to přijde strašně 
normální.

Bohužel to normální není. Jak jste se k těmto 
aktivitám vlastně dostala?
Když mí kluci začali chodit do Základní školy 
Jana Wericha, tak tam v družině pracovala Majka 
Hallerová. Tehdy jsme se daly dohromady, je to 
„stejná krevní skupina“. Marie má neuvěřitelnou 
schopnost, že vnímá, co se tady v Řepích děje 
a kde je potřeba její pomocná ruka. Když začala 
pracovat v Klubu 17, tak mne oslovila, zda bych 
nechtěla být jejich patronkou. Před tím jsme se 
potkávaly například v kostele u Boromejek, kde 
jsem po  čtyři roky měla tu čest účinkovat na vá-
nočním charitativním koncertu. Tenkrát mne 
oslovila Marie Hřebíková, která tuhle akci orga-
nizuje i se svými dcerami, ty mimochodem úžas-
ně zpívají. 
No a když mi před Vánocemi zavolá paní Pra-
žáková z Klubu aktivního stáří, který se schází 
v klubu Fíčko, tak je jasné, že si tam s nimi zajdu 
popovídat. Když máme veřejnou generálku – to 
jsou levnější lístky – tak jim je zajistím. Pro mne 
je to o vztazích. Ale jak říkám: Nerada o tom 
mluvím. Myslím si, že jak já se budu chovat k li-
dem, tak se oni budou chovat ke mně.

Jak tohle konání vnímají Vaše děti?
 Na podobné otázky vždycky odpovídám: Zeptej-
te se mých dětí!  Ale ony by si s vámi nepovídaly, 
protože už se asi pět let odmítají fotit, natož si 
povídat. Je to normální. Navíc jsou to kluci. Pev-
ně věřím, že to je pro ně příklad, jak fungovat. 
Snad... Kurňa, nechci říkat silná slova. 

Zdědili Roman s Honzou talent po rodičích?
Myslím, že ano. Ale myslet, to znamená houby 
vědět!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Valérie Zawadská je velmi zaneprázdněná. Na naši 
večerní schůzku přispěchala z odpoledního da-
bingu, mezitím však doma stačila naplnit pračku 
a naložit čínu. A to ji ještě čekalo jedno pracovní 
setkání. Je milá a upovídaná. Třicet minut vy-
hrazených pro naše setkání se nakonec protáhlo 
na příjemnou hodinu.
Prostor v Řepské sedmnáctce vyhrazený pro rozho-
vor tentokrát nestačil – nevešlo se povídání o da-
bingu, o tom, jak relaxuje, že má v oblibě  jávské 
masáže, ani to, kam chodí nejraději pro rohlíky 
a pro cigarety. Tak snad někdy příště.

Foto: Marie Votavová
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Foto: J. Šímová

Námět k zamyšlení
Městská část Praha 17 získává z prodeje bytů finanční prostředky, které in-
vestuje do revitalizace bytového fondu, stávající zeleně a vytváření nových 
zelených zón, do rekonstrukcí škol, chodníků. Bude vystavěn víceúčelový 
sportovní areál Na Chobotě, obchodní zóna v ulici Makovského, jsou bu-
dována nová dětská hřiště, sportoviště, nové klidové a odpočinkové zóny. 
Tyto projekty jsou zahrnuty v plánu investic,  mají uspokojit požadavky 
obyvatel naší městské části. 
Je velmi potřebné získané finanční prostředky investovat formou bezpeč-
né, chráněné a návratné investice. Jednou z možností je investovat do vy-
užití ekologické energie, a to formou instalace fotovoltaické elektrárny 
v podobě solárních panelů na střechy budov.
Dle vyhlášky EU č. 180/2005 o ekologické energii a využívání ekologických 
zdrojů energie je stát povinen čerpat cca 8 % z celkového ročního obje-
mu elektrické energie z obnovitelných ekologických zdrojů. Znamená to 
tedy, že společnosti PRE, ČEZ apod. jsou povinny odebírat tuto energii za 
12,79  Kč/kWh.
Pro příklad: Při montáži zařízení tohoto typu na střechu jednoho domu 
jsou náklady vypočítány na 3 649 007 Kč bez DPH. Návratnost této investi-
ce je vypočítána na 7 až 10 let. Poté následuje 10 až 13 let zisk. 
Tento projekt je po podpisu smlouvy na 20 let garantován zákonem, pak 
je možno vytvořit další novou smlouvu s odběratelem energie. V této době 
účinnost solárních panelů sice nedosáhne maximální kapacity, nicméně 
prodej energie bude stále výhodný.
Myslím si, že je to  investice, která je za prvé výnosná a za druhé z ekolo-
gického hlediska i zajímavá pro obyvatele naší městské části. V případě 
realizace by to byl zřejmě první pilotní program využití ekologické energie 
touto formou v rámci hlavního města Prahy.

Jaroslav Stolina, 
předseda komise pro životní prostředí a rozvoj

Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou na určené místo přistavovány vždy 
ve čtvrtek do 16 hodin a odváženy v sobotu po 6. hodině. 
9. 4 a 23. 4.: křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu a U Boroviček • kři-
žovatka ul. K Trninám a Laudova – parkoviště • parkoviště u prodejny 
Bílý Beránek – ul. Šímova.
2. 4. a 16. 4.: parkoviště v ul. Drahoňovského • parkoviště v ul. 
Na Moklině (restaurace U hasiče) • parkoviště u prodejny Plus.
Velkoobjemové kontejnery nejsou určeny pro likvidaci odpadů z pod-
nikatelské činnosti, ale výhradně pro objemný odpad od občanů 
Městské části Praha 17 (fyzické osoby). Do VOK neodkládejte lednice, 
televizory, monitory, zářivky, výbojky, autobaterie a jiné nebezpečné 
odpady, ani vytříditelné složky komunálního odpadu, jako je papír, 
plasty, sklo, nápojové kartony apod.

Odbor životního prostředí a dopravy

Kam s nebezpečným odpadem
Ve čtvrtek 16. 4. bude opět probíhat mobilní sběr nebezpečného od-
padu. Kde? V ulici Skuteckého (parkoviště proti domu čp. 1085) v do-
bě od 15 do 15.20 hodin. Další měsíc to bude 7. 5. – na křižovatce ulic 
Bendova–Bazovského (u parkoviště), také v době od 15 do 15.20 ho-
din. Nebezpečným odpadem se rozumí například barvy, rozpouštědla, 
pneumatiky, baterie, rtuťové teploměry. Termíny dalších mobilních 
sběrů nebezpečného odpadu najdete na www.repy.cz. -red-

Městská část Praha 17 
a Centrum sociálně 
zdravotních služeb
si Vás dovolují pozvat na

Dny sociálních služeb
21. a 22. 5. 2009

Místo setkání:
CSZS „ Klub 17“ – Socháňova 1221

Program setkání:
21. 5. 2009: od 10 do 16 hodin – Pro odborníky

• Prezentace zástupců MPSV na téma: Novelizace zákona o sociálních 
službách • Prezentace zástupce HMP na téma: Zkušenosti z praxe 

sociálního ombudsmana • Prezentace zástupce NRZP na téma: 
Sociální služby z pohledu uživatele • Prezentace Komunitní plánování 

sociálních služeb v M. č. Praha 17 • Prezentace poskytovatelů sociálních 
služeb působících v Praze 17 •

22. 5. 2009: od 14 do 18 hodin – Pro veřejnost
• Od 16 hodin setkání s občany M. č. Praha 17: pokračování komunitního 

plánování v naší městské části • Prezentace poskytovatelů sociálních 
služeb pro veřejnost • Volnočasové aktivity, ukázky činnosti •

Setkání se koná pod záštitou starostky paní Jitky Synkové 
a náměstka MPSV MUDr. Mariána Hoška

Průběžně bude zajištěno malé občerstvení

Vítej na světě, človíčku...
... já ti pohladím dušičku – takhle hezky přivítali předškoláci z Ma-
teřské školy Pastelka nové občánky při slavnostním vítání, které pro-
běhlo na radnici v únoru. Pod vedením učitelek Barbory Koudelové 
a Zuzany Kolátorové tyhle děti vítají nové řepské občánky pravidelně. 
Děti z Mateřské školy Bendova, které tentokrát nemohly přijít kvůli 
plánovanému výletu do Planetária, ochotně zastoupily děti z Mateř-
ské školy Jílovská z Prahy 6. A komu zazpívaly? Veronice Fialkové, Ve-
ronice Holé, Matěji Kudovi, Jakubu Lukáčovi, Kryštofu Míkovi, Zdeňku 
Pešulovi, Oldřichu Potůčkovi, Veronice Weissové, Albrechtu Pavlovi, 
Matěji Bělčíkovi, Matěji Dudkovi, Michaelu Královi, Janu Raszkovi, 
Maye Sandmannové, Jakubu Štětkovi a Tomáši Zemanovi. Občánky 
srdečně vítáme a jejich rodičům blahopřejeme!

-red-
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OBCHODNÍ PASÁŽ

ÚPRAVA SCHODIŠ

Tramvajové zastávky
Dotaz: Psali jste, že se budou opravovat koleje 
z Řep až ke Klamovce. Při té příležitosti by se 
měly udělat nové nástupní ostrůvky a zároveň 
nová krytí před deštěm ve stanicích Slánská 
a Blatiny, pro tramvaje i pro autobusy. 
„Předpokládáme, že výstavba přístřešků na tram-
vajových zastávkách bude součástí rekonstrukce 
tramvajové trati. Pokud se týká autobusových 
zastávek v Makovského ulici, tak je možné, že 
v některých případech využijí autobusy stejnou 
zastávku jako tramvaje. O tom všem teprve bu-
dou probíhat rozsáhlá jednání v rámci přípravy 
stavby,“ odpovídá Ing. Jan Šurovský, PhD., ve-

Dotaz: V jednom z bloku domů v Makovského ulici má být vybudo-
vána pasáž s obchůdky. Možná, že můj názor nebude po chuti na-
šim zastupitelům i některým občanům našeho sídliště. Ale přesto 
si myslím, že tato pasáž není natolik potřebná pro zdejší obyvatele 
a že se neset ká s příliš velkým nadšením. Jedná se o značně finančně 
i stavebně náročnou investici. To máme na sídlišti tolik volných bytů, 
abychom mohli zlikvidovat řadu bytů ve zmíněném bloku z důvodu 
budování pasáže? 
Hlavním důvodem, proč o tomto projektu začalo vedení  radnice přemýš-
let, bylo rozšíření nabídky služeb, které dosud v Řepích občané k dispo-
zici nemají. Zájem o přesídlení do nově zrekonstruovaných prostor mají 
obchodníci noví, ale i ti, kteří dosud obývají nevyhovující anebo z hle-
diska přístupnosti nevhodně situované prostory v Řepích. Má zde být 
umístěna například čistírna, opravna obuvi, cukrárna, instalatéři, opti-
ka, prodejna galanterie, prodejna a vzorkovna nábytku a také finanční 
poradenství. Plánujeme, že sem přesuneme služebnu Městské policie. 
Dosud je umístěna ve Španielově ulici, což není výhodné pro občany, 
ani pro strážníky. 
Každému, kdo bydlí v přízemí domů, které se budou rekonstruovat, jsme 
nabídli odpovídající srovnatelné bydlení. V mnoha případech i kvalit-

Digitální vysílání
se blíží
Blíží se vypnutí analogového televizní-
ho signálu z vysílače Praha-Žižkov. Dojde 
k němu 30. dubna. Máte-li z přechodu ana-
logového televizního vysílání na digitální 
zamotanou hlavu a potřebujete informace, 
obraťte se na bezplatnou informační linku 
800 90 60 30, nebo navštivte webové strán-
ky www.digitalne.cz.

-red-

Rozkvetlé Řepy
Začíná období, kdy se milovníci zahradničení 
vrhají do práce. Výsledek jejich snažení bývá 
i takový, jaký vidíte na fotografiích. Uznejte, že 
podobné balkony anebo upravené zahrádky jsou 
opravdovým potěšením, pro oči i pro duši, nejen 
pro jejich majitele. 
Letos bychom vás rádi, milí čtenáři, s nejhez-
čími výsledky řepských „zahradníků“ seznámi-
li. Myslete na nás a v létě nám pošlete své tipy 
e-mailem (redakce@repy.mepnet.cz), písemně 
(Úřad m. č. Praha 17, redakce, Žalanského 291, 
163 00 Praha 6), případně volejte na tel./zázn. 
234 683 544. Tipy posoudí členové redakční rady 
Řepské sedmnáctky spolu s odborníkem Radomí-
rem Illíkem, majitelem firmy SEMIRAMIS. Vybe-
rou jeden rozkvetlý balkon, předzahrádku a také 
zahrádku v Řepích a jejich tvůrci obdrží dárek 
od firmy SEMIRAMIS. Uzávěrka pro příjem tipů 
je 10. srpna. Výsledky uveřejníme v zářijovém 
vydání Řepské sedmnáctky. Sázejte a pečlivě za-
lévejte! Přejeme vám hodně zdaru!
 -red-

nější, než měli doposud. Jde o obecní byty, které budou nájemníkům 
v budoucnu nabídnuty k odprodeji.
Dalším důvodem pro realizaci tohoto záměru bylo vylepšení ulice Makov-
ského. Určitě budete souhlasit s tím, že velké bloky domů jsou v součas-
nosti opravdu nevábné. Rádi bychom, aby ulice získala na přitažlivosti, 
nabyla vzhledu hlavní třídy. Realizace tohoto projektu by měla přispět 
k tomu, aby se z Řep stalo příjemné místo k bydlení, nejen k přespávání. 

Antonín Kopecký,
zástupce starostky

Pasáž Makovského

doucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje z Do-
pravního podniku hl. m. Prahy. 

-red-

Foto:  Bc. B. Černovský Foto: J. Šímová

Foto: -akraj-

Autorka: Ing. arch. Jana Vinterová
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Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Řepská ZO svazu důchodců je aktivní - všimla si toho i Česká televize a přijela 
je natočit pro pořad Barvy života (na ČT1 3. dubna v 11 h.), na snímku se 
senioři chystají na „vlastivědnou“ vycházku s Jiřím  Svobodou. 

Na žádost řepských občanů bylo na přechodu u zastávky Hlušičkova instalo-
váno zábradlí - snad trochu „zbrzdí“ spěchající, kteří dobíhají tramvaj či 
 autobus.

Foto: J. Šímová Foto: J. Šímová

Masopustní rej v Domově
Už poosmé zavítali žáci Základní školy U boroviček  spolu s pedagogy 
Mgr. Lucií Řehořovou a Dis. Ladislavem Ščurkem do Domova sv. Karla 
Boromejského, aby potěšili zdejší klienty a připomněli jim dobu jejich 
mládí, kdy byl masopust samozřejmou součástí roku.
V masopustních maskách, pod vedením laufra, tu děti způsobily velký 
rozruch. Vystoupení vycházelo z masopustních tradic, promyšleno bylo 
do detailů. Ne nadarmo Ladislav Ščurek už patnáct let spolupracuje 
s folklórním souborem z Teplé. 
Zpívalo se, recitovalo, tančilo. Dívky rozdávaly koblihy – dar od pekárny 
Erika – a také koláčky, které upekla jedna z maminek žáků. Bylo zřejmé, 
že motto této základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení: 
„Není umění dokázat, že dítě něco neumí, ale je umění dát mu příleži-
tost prokázat, že něco umí,“ není jen pouhou frází.

-akraj-

Řepská realita 
Nejsem obyvatel Řep. Dojíždím sem do zaměstnání z Velké Ohrady. Řepy 
mám ale rád, líbí se mi tady. Spousta zeleně, barevná dětská hřiště, stará 
zástavba. I na sídlišti se najdou pěkná místa.
Realita? Každý pracovní den, kdy je prováděn úklid odpadků, naplní naši 
pracovníci v průměru 12 stolitrových pytlů. Tyto odpadky nespadly z nebe, 
nikdo je nepřivezl z jiné městské části. Některé možná vítr roznesl z otev-
řených kontejnerů, většinu z nich však někdo odhodil na zem s dobrým 
pocitem: „On to někdo uklidí “. 
Před vchody panelových domů se často objevují pohozené igelitové taš-
ky s odpadky. Proč? Ke kontejneru je to daleko a tady to nakonec stejně 
„někdo uklidí “. Ano uklidí – za společné peníze, které by se, myslím, daly 
využít podstatně lépe.
Za hlavami uklízejících se rozprskne pytel s odpadky vyhozený z okna pa-
nelového domu. Vtip? Ne, také realita. Je to tak zábavné… 
Barevná dětská hřiště. Stála spoustu peněz, ale maminky s dětmi si to za-
slouží. Realita? Krabičky od cigaret, stovky nedopalků, prázdné krabice od 
vína, lahve. A také psí exkrementy. Poškozené ploty, houpačky, průlezky. 
Nebojte se, všechno se uklidí a opraví. Za společné peníze!
Přesto mám Řepy rád. Ale chtěl bych je mít ještě radši!

Rudolf  Záruba,  
Odbor životního prostředí a dopravy

Člověče, nezlob se!
Vážení přátelé, omlouvám se všem, kteří měli chuť zúčastnit se tur-
naje ve hře „Člověče, nezlob se!“  v Domově sv. Karla Boromejského. 
Z provozních a  zdravotních důvodů jsme jej v tomto termínu nemohli 
uskutečnit. Předpokládáme, že se podaří turnaj realizovat na přelomu 
května  a června. Děkujeme za váš zájem o akci.

Zora  Vondráčková,
zora.vondrackova@domovrepy.cz

Jsme tu pro vás
Milí čtenáři, organizujete-li zajímavé akce, na které byste chtěli po-
zvat veřejnost, dejte nám vědět! Doslechli jsme se, že je sice fajn, že 
vás informujeme o tom, co se kde šustlo, ale že byste byli často radši 
přímými účastníky. Rádi vám vyhovíme, ale musíme o akci vědět! Tak-
že pište, nebo volejte: e-mail redakce@repy.mepnet.cz, tel./zázn: 
234 683 544 (nezapomeňte na sebe uvést kontakt).

-red-

Foto: -akraj-
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Co se děje 
na Bílé Hoře

Z dubnového programu Domu dětí a mládeže 
(v Praze 6, v ul. U Boroviček 1) vybíráme:
Sobotníky: klubová odpoledne pro mládež 
   od 12 let. Kulečník, šipky, PC, hry, 

hudba. Vstup volný. Soboty dle rozpisu 
na www.ddmp6.cz, od 14 do 18 hodin, 
klub Šestka.

 4. 4.  Jarní úklid: Další díl ze Seriálu 
libovejch víkendů – akce partičky 14 
až 26letých, tentokrát vylepšování 
starých kousků oblečení rozličnými vý-
tvarnými technikami. Možnost věnovat 
svůj výrobek na charitu. S sebou vše, co 
doma najdete. Vstup 30 až 50 Kč. DDM, 
10 až 15 hodin. 

4. 4. a 18. 4.: Keramická sobota: Tradiční 
   tvoření z hlíny pro děti i další zájemce. 

Keramická dílna, od 10 do 12 a od 12 
do 14 hodin. Cena za dvouhodinovku 
50 Kč pro děti, 120 Kč pro studenty 
do 26 let a 150 Kč pro dospělé. Přihláš-
ky předem na tel. 235 323 333.

 9. 4.  Velikonoční výlet na Čapkovu Strž: 
Info na www.ddmp6.cz.

 10. 4.  Velikonoční prázdninové dílny: 
Zdobení velikonočních vajec, pletení 
pomlázky, povídání o velikonočních 
zvycích. Cena 50 Kč pro děti, 120 Kč pro 
studenty do 26 let. DDM, od 9 do 14 
hodin. 

9.–10.4. Velikonoční prázdniny: Klub ŠESTKA, 
   od 9 do 16 hodin. Prázdninový klub pro 

holky a kluky s hrami, netem, muzikou. 
Vstup volný.

 25. 4.  Divadlo: Cirkus pohádek – představení 
souboru Krtek. Pro děti od 3 do 100 
let. Vstup děti 10 Kč, dospělí 40 Kč. Sál 
DDM, v 15 hodin.

 30. 4.  Čarodějnické odpoledne: hry, soutěže, 
buřtíky. Pro čaroděje a čarodějky všech 
věkových kategorií. Vstup volný. Do-
pravní hřiště Na Vypichu, od 16 do 19 
hodin. 

Podrobné informace o všech programech 
najdete na: www.ddmp6.cz.

Navštíví je Yvetta 
Simonová
Senioři z Klubu aktivního stáří (KLAS) srdečně 
zvou mezi sebe všechny dříve narozené, kteří  
nechtějí jen sedět doma a koukat na televizi. Se-
nioři se scházejí každé pondělí v 16 hodin v klu-
bu „Fíčko“ na Bílé Hoře, v ulici Ke Kulturnímu 
domu (u bikrosového hřiště).
Z dubnového programu vybíráme:
13. 4.:  Velikonoce
20. 4.:  Host klubu – paní Yvetta Simonová
27. 4.:  Zvířata ve městě – chov psů v hl. městě 

Praze
-red-

Foto: J. Šímová

Kdopak vyhraje 
věnec buřtů?
V souvislosti s akcí Pálení čarodějnic byla 
vyhlášena soutěž o Nejoriginálnější vlastno-
ručně vyrobenou figuru čarodějnice. Zúčast-
nit se mohou jednotlivci i kolektivy řepských 
mateřských i základních škol. Hlavní cena – 
věnec buřtů – bude vítězi předána 30. dub-
na přímo na akci. Sladkostmi bude oceněno 
i dalších devět nejoriginálnějších čaroděj-
nic. Výrobky označené jménem, příjmením 
a adre sou školy můžete přinášet do kance-
láře starostky (Úřad městské části Praha 17, 
Žalanského 291) do 20. dubna. Na snímku 
vlevo vidíte první čarodějnici a její autorky – 
Lucii Švecovou a Nikolu Mrázkovou ze Základ-
ní školy Jana Wericha. -akraj-

Foto: -akraj-

Velikonoční zastavení
Římskokatolická farnost sv. Martina v Řepích 
vás zve na velikonoční bohoslužby a pobožnosti. 
Budou se konat jako obvykle v kostele sv. Rodiny 
při Domově sv. Karla Boromejského.
Květná neděle – 5. dubna: Mše svatá (žehnání 
ratolestí + průvod), v 9 hodin.
Zpovědní den – 8. dubna: Mše s kajícím zamyš-
lením, v 16 hodin.
Zelený čtvrtek – 9. dubna: Mše svatá, začátek 
velikonočního tridua, v 18 hodin.
Velký pátek – 10. dubna: Obřady Velkého pátku, 
v 18 hodin. Křížová cesta na Petříně – ve 21 ho-
din sraz u Strahovské baziliky. 
Bílá sobota – 11. dubna: Velikonoční vigilie, ve 
21 hodin.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 12. dubna: Mše 
svatá, žehnání pokrmů, v 9 hodin.

David Žofák,
pastorační asistent

Foto: Z archívu Domova sv. K. Boromejského

Malé i velké
čarodějnice vítány
Na ploše před řepským úřadem se budou po-
slední dubnový den opět „pálit čarodějnice“. 
Přijďte se pobavit! Hudba pro děti i dospělé 
je zajištěna (viz program na str. 3). 
Už od 17 hodin budou moci děti soutěžit 
o drobné odměny, o nejhezčí masku čaroděj-
nice i o nejoriginálněji vyrobenou figurku. 
Dospělé čarodějnice budou rovněž vítány! 
Zapáleny budou malé ohníčky k opékání 
buřtů. Děti dostanou zdarma jeden buřtík 
a limču, dospělí si mohou občerstvení za-
koupit. Tatínkové, nezapomeňte předem ob-
starat klacek k opékání. Velká vatra vzplane 
v 19 hodin. 
Tak ve čtvrtek 30. dubna na viděnou!

-red-

Vzkaz pro pejskaře
Milí majitelé pejsků, pálení čarodějnic se 
bude konat na místě, kde rádi venčíte své 
čtyřnohé kamarády. Prosíme vás: zkuste je 
týden před „čarodějnicemi“ směrovat tak, 
aby se probíhali stranou od místa, kde se 
bude konat akce. 
Děkujeme za vstřícnost!!!
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Foto: PaedDr. Zita Květová

Foto: Z archívu MŠ

Pestrý průvod
Sídlištěm Řepy prošel 24. února pestrý průvod 
rozmanitých a veselých maškar. Děti si je za po-
moci rodičů a učitelek vyráběly už od začátku mě-
síce. V té době se totiž chystaly nejdříve na kar-
neval ve školce, přitom si vyprávěly o tradicích 
masopustu. Ten den bylo pod mrakem, ale dětem 
to náladu nepokazilo. Sešly se děti a jejich uči-
telky z MŠ Laudova 1030, Opuková a Brunnerova 
1011. V průvodu nechyběl tradiční medvěd se 
strážníkem nebo babka s nůší. Doprovod dělaly 
děti v barevných čepicích. Ohlas mezi lidmi byl 
veliký. Zastavovaly maminky s dětmi v kočárku, 
nakupující lidé, ale i auta. Děti se již těší na další 
průvod. Bc . Hana Lhotková

Radostné skákání
V únoru se sešli v tělocvičně ZŠ Jana Wericha žáci 
4. C a jejich stejně staří kamarádi z Japonské 
školy v Řepích, aby si společně vyzkoušeli skok 
do výšky. Už při rozcvičce se dala z  očí, někdy 
i zoufalého výrazu, některých dětí poznat rozpa-
čitost, ale i obava z neznámé disciplíny. Snažili 
jsme se žáky zklidnit, povzbudit je a na skákání 
je příjemně naladit.
Téměř všichni skoky do výšky absolvovali poprvé. 
Schopnosti žáků byly daleko větší, než se sami 

Přednáška známého 
sexuologa 
V pátek 13. února jsem společně s ostatními 
žáky devátých tříd naší školy navštívila přednáš-
ku MUDr. Radima Uzla o sexualitě. Už na první 
pohled působil doktor Uzel milým dojmem. Jak-
mile k nám promluvil, tento dojem jen potvrdil. 
Většinu věcí, o kterých hovořil, jsme znali. Přes-
to nás dokázal – a to je velmi obtížné – ihned 
zaujmout. 
První část svého vystoupení věnoval doktor Uzel 
dospívání a rozmnožování v širších společen-
ských a historických souvislostech. Například 
jsme se dozvěděli, že u primitivních kmenů ži-
vících se lovem a sběrem funguje menstruační 
cyklus žen zcela jinak než v naší civilizaci. Druhá 
část přinesla konkrétní a praktické informace tý-
kající se zejména pohlavně přenosných nemocí 
a antikoncepce. MUDr. Uzel přednášku oživoval 
celou řadou příběhů a vtipů. Ke konci jsme do-
stali možnost klást otázky, ale této situace - asi 
kvůli ostychu před ostatními – nikdo nevyužil.
Přednáška se mi velmi líbila, byla zábavná i po-
učná. Myslím, že to určitě nebyla ztráta času.

Jiřina Nachtmanová, 9. C
ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Dny bez učebnic
V únoru na ZŠ Jana Wericha proběhly „Dny bez 
učebnic“ – projektové vyučování na téma „Re-
kordy a kuriozity“. Vyučující  se snažili o smyslu-
plnost, atraktivitu, chtěli dětem poskytnout 
možnost hlouběji nahlédnout do různých oborů. 
Pracovní týmy tvořili žáci z 3. až  9. ročníku. Dny 
bez učebnic splnily očekávání, žáci prokázali 
schopnost spolupracovat a řešit problémy kom-
plexně. Ohlasy mezi dětmi byly příznivé a učitelé 
již přemýšlejí o příštím tématu. Žáci se už mohou 
těšit! Mgr. Táňa Dubská

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Děti z Mateřské školy Bendova se v únoru vydaly do pražského Planetária 
na  pořad Skřítek v Planetáriu – Klub rodičů jim zaplatil dopravu smluvními 
autobusy.

Jako v říši pohádek to bylo 18. února v Mateřské škole Laudova při tradičním 
karnevalu – pohádkových postav tu pobíhalo nepočítaně, prim hráli Spider-
mani a samozřejmě princezny.

Foto: z archívu MŠ Bendova Foto: J. Šímová

domnívali. Jedinou zábranou byly jejich vlastní 
obavy. Po zdařilém pokusu prožívali intenzívní 
radost z vítězství. Ty tam byly počáteční obavy 
i stres. 
Důležité nebylo jen to, kolik kdo skočil, ale i to, 
že všichni skákali s nadšením, fandili jeden dru-
hému. Děti skok vysoký tak zaujal a nadchl, že 
když zazvonilo, byly slyšet prosby: „Ještě já, ješ-
tě já!“ To byla pro nás ta nejlepší odměna. Sami 
žáci hodinu ohodnotili slovy: „Dnešní skákání 
bylo super! Brzy se sejdeme a znovu si změříme 
výkony!“ PaedDr. Zita Květová

Smutný zážitek
V únoru se třídy  9. C a D ze ZŠ genpor. Františka 
Peřiny  zúčastnily semináře v Terezíně, který byl 
věnovaný problematice holocaustu. Žáci se se-
známili s historií Terezína a navštívili expozice 
v Muzeu ghetta a v Magdeburských kasárnách, 
prohlédli si Malou pevnost. Michal Zvelebil 
o svých pocitech napsal: „Z Terezína jsem si od-
nesl velmi smíšené pocity. Na jednu stranu bylo 
zajímavé, že jsme mohli vidět, jak ošklivě a krutě 
bylo zacházeno s lidskými bytostmi, ale na dru-
hou stranu to byl velmi smutný zážitek.“

Žáci 9. C a D, ZŠ genpor. Františka Peřiny
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Kličkovat nás nebaví
Cílem následujících řádků není dotknout se 
majitelů psů, kteří po svých čtyřnohých kama-
rádech exkrementy uklízejí. Ba naopak, rádi 
bychom jim hned v úvodu poděkovali: „Jste 
úžasní! Děkujeme vám za ohleduplnost!“ 
Bohužel je stále hodně páníčků, kteří se vůbec 
necítí trapně, když po svém psu neuklidí. Do re-
dakce jsme obdrželi e-mail, jehož pisatelka nás 
žádá, abychom se pokusili apelovat na vlastníky 
psů a přispěli ke znovunalezení civilizovaného 
životního prostoru v Řepích: „…Stav se již stává 
neúnosným. Žijeme obklopeni psími exkremen-
ty, které nikdo neuklízí. Přikládám fotodoku-
mentaci pořízenou dnes během pěti minut mezi 
dvěma vchody do domu na adrese Makovského 
čp. 1141–1142. (Pozn. redakce: Tohoto pohledu 
vás ušetříme, i když jste pravděpodobně zvyklí.) 
Situace je ovšem všude po okolí stejná, bohužel 
i v bezprostřední blízkosti dětských hřišť. Pohled 
na chodníky, travnaté plochy a předzahrádky 
budí leda tak žaludeční nevolnost...“ 
V Řepích je přitom rozmístěno šedesát košů se 
sáčky pro psí exkrementy. Sáčky jsou pravidelně 
doplňovány, ale je pravda, že mnohde chybě-
jí – díky vandalům. Je však problém vzít si sáček 
z domova?
Pro vaši představu: K 31. 12. 2008 bylo v Řepích 
přihlášeno 1 626 psů. Na poplatcích bylo vloni 
vybráno 1 364 000 Kč. Avšak jen na úklid exkre-
mentů vynaloží Městská část Praha 17 ročně ko-
lem 700 000 Kč. Například letos v březnu proběhl 

jednorázový úklid výkalů po zimě – na plochách, 
které jsou ve vlastnictví či správě městské části. 
Tipněte si, kolik exkrementů bylo sebráno. Jed-
na a půl tuny! Ano, čtete dobře – 1,5 t! Stálo nás 
to 46 000 Kč. Takový úklid by ale bylo záhodno 
provádět dvakrát týdně. 
Ing. Karel Voráček z Odboru životního prostředí 
a dopravy M. č. Praha 17 se k problému vyjádřil 
takto: „Úklid exkrementů je povinností majitelů 
psů. Městská část pečuje o údržbu veřejné zele-
ně na většině ploch na sídlištích Řepy I a Řepy II. 
Většina z nich přitom není ve vlastnictví ani 
ve správě městské části. O plochy předzahrádek 
zmíněného domu pečuje správce, tedy Optimis, 
s. r. o., vlastníkem předmětného pozemku je 
hlavní město Praha.“ 
Jestliže osoba, která je vlastníkem nebo drži-
telem zvířete (nebo jiná osoba, která má zvíře 
v dané chvíli ve své péči), exkrementy neod-
straní, může ji strážník městské policie na místě 
pokutovat. Jak jsou v tomto směru aktivní řepští 
strážníci? Pokutují tyto přestupky? Mgr. Přemysl 
Pavlas, zástupce ředitele OŘ Městské policie Pra-
hy 13 odpověděl následovně: „Pokud je strážník 
blízko, občan po psu exkrement uklidí. Pokud je 
strážník ještě daleko, pejskař i se psem uprchne 
a zamkne se ve vchodě, který jinak nezamyká.“ 
Od letošního ledna do začátku března prý z to-
hoto důvodu udělili jen tři pokuty.
Situace je tedy jasná – povinností pejskařů je 
exkrementy uklízet. Nezbývá, než věřit, že pří-
klady táhnou. 
Víte, co mi ale vrtá hlavou? Vy znáte nějakého 

pejskaře, jehož baví kličkovat mezi psími výkaly, 
nebo se v nich procházet? Víte o nějakém pání-
čkovi, který už se těší, až si bude čistit zaneřádě-
nou obuv, nebo omývat ručičky svého „šikovně“ 
upadnuvšího potomka? Pokud někoho takového 
znáte, vyřiďte mu, ať se s námi zkontaktuje. 
Jeho fotografii rádi otiskneme.

Jaroslava Šímová

Foto: J. Šímová

Jezevčice Betyna se za svého páníčka stydět 
nemusí!

Policie varuje
V současné době probíhá 
„Orion Hvězdná soutěž 
2009“. Těm, kteří se sou-
těže chtějí zúčastnit, pa-
tří následující informace: 
Návštěva týmu Orion probíhá 
v domácnostech pouze v pracovních dnech 
od 17 do 21 hodin. Výhra je vždy upravena 
písemnou formou a finanční prostředky 
jsou výherci v každém případě předány 
prostřednictvím bankovního převodu. Ofi-
ciální tým Orion bude dvoučlenný, v oble-
čení modré barvy s logem Orion, zásadně 
používá vozidlo zn. Opel modré barvy, s vý-
razným logem Orion. Členy týmu doprovází 
moderátor Michal Jagelka. 
Při podezření z pokusu podvodného jedná-
ní okamžitě vyrozumte Policii České repub-
liky. Proč? Zkušenosti z minulých let ukazu-
jí na podvodné jednání neznámých osob, 
které v souvislosti se soutěží zneužívaly 
důvěřivosti osob, zejména seniorů. Pod zá-
minkou údajné „výhry od Orionu“ a nut-
nosti rozměnit bankovku, vnikli pachatelé 
do domácností, kde se dopustili krádeží, 
převážně finanční hotovosti. 

npor. Petr Herink,
Policie ČR – vedoucí Místního oddělení Řepy

Městská policie v akci
Spal v devítce místo na Ukrajině
Dne 28. 2. 2009 v 1.05 hodin při běžné kon-
trolní činnosti projížděla hlídka ulicí Na Cho-
botě, kolem konečné zastávky tramvají. Řidič 
zde stojící tramvaje č. 58 zastavil hlídku s tím, 
že mu ve voze spí muž, jehož nemůže vzbudit 
a který má kolem sebe značný nepořádek. 
Hlídka uvedeného muže vzbudila a vykázala 

z tramvaje. Muž byl podezře-
lý ze spáchání přestupku dle 
47/1 d zák. č.200/1990 Sb., 
neměl však u sebe průkaz 
totožnosti, proto byl předve-
den na Místní oddělení policie ČR 
v Makovského ulici. Ukázalo se, že jde o muže 
s trvalým pobytem na Ukrajině, který je vy-
hoštěn z České republiky. Proto si ho policista 
převzal k dalšímu šetření. -red-

Je to k nevíře. V tuto chvíli se situace jeví tak, 
že v Řepích všechny mladé rodiny či svobodné 
osoby do 35 let s dítětem ve vlastní  péči  mají 
vyřešeno bydlení. 
V březnu, přesně 13. 3., se objevila na úřední 
desce Úřadu m. č. Praha 17 informace o možnos-
ti požádat o pronájem startovacího bytu za re-
gulované nájemné. Týden poté jsme zjišťovali, 
kolik se ozvalo zájemců.  Jindřiška Veselá z Od-
boru správy obecního majetku Úřadu m. č. Pra-
ha 17, která  startovací byty vyřizuje, odpovědě-
la:  „Do dnešního dne -  19. března -  se na výzvu 
nikdo nepřihlásil. Uzávěrka pro příjem žádostí  
je 10. dubna.  V tuto chvíli nabízíme k proná-
jmu šest  startovacích bytů, všechny o velikosti 
1+kk. Základní měsíční nájem v těchto bytech 
činí 35,22 Kč/m2.“  

Startovací byty jsou ve vlastnictví Městské čás-
ti Praha 17.  Jsou pronajímány na dobu 5 let. 
Kdo může o pronájem požádat? Mladí manželé, 
oba ve věku do 35 let (i bezdětní) anebo osoba 
ve věku do 35 let minimálně s jedním dítětem 
ve vlastní péči. Žadatelé musí být občany ČR. 
Alespoň jeden z nich musí být po dobu 3 let trva-
le přihlášen k pobytu v naší městské části a musí 
mít založeno stavební spoření. V případě, že se 
o byty přihlásí více zájemců, probíhá výběr po-
dle stanovených kritérií.
Podrobné informace zjistíte na www.repy.cz  
(Bytová politika) nebo v úředních dnech a hodi-
nách na Odboru správy obecního majetku ÚMČ  
Praha 17 u  Jindřišky Veselé (Žalanského 291, 
1. patro, č. dveří 205).
 -red-

Víte o startovacích bytech?
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Na  levém snímku vidíte ulici dnes nazývanou Žalanského – v pozadí klášter Domova sv. Karla Boromejského z roku 1943, kdy před ním ještě stávaly domy 
rodiny Křtěnů a Svobodů. Tyto budovy byly vybombardované těsně na konci 2. světové války, v květnových dnech roku 1945. V 60. letech minulého století 
byly zcela odstraněny a vznikl zde park v dnešní podobě. Vlevo jeden z mnoha velkých stromů, které lemovaly rybník Kubišťák. Fotografie vpravo – pohled 
na tuto lokalitu dnes.

Foto: Z archívu Jaroslava Hájka Foto: Jaroslav Hájek

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

Pozor na rorýse
Zateplování budov se v posledních letech stalo 
všeobecným trendem. Při realizaci se však může 
firma, která zateplení provádí, setkat s neče-
kaným úskalím. Tím je ochrana hnízdišť rorýse 
obecného. Česká inspekce životního prostředí 
(ČIŽP) upozorňuje, že jde o chráněný druh ži-
vočicha, a proto se na něj vztahují ustanovení 
§ 50 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny.
Rorýs obecný hnízdí často v početných kolo-
niích na vysokých budovách – využívá dutin pod 
střechami domů, v děrách zdí a zvláště si oblíbil 
ventilační průduchy ve střešních atikách panelo-
vých domů. Rorýsi jsou typičtí tažní ptáci, kteří 
se k nám vracejí z Afriky zpravidla ve druhé polo-
vině dubna, zpět odlétají v srpnu. 
Při zateplování domů se zakrývají větrací otvory 
v panelech pod střechami domů, a to buď přímo 

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

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

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

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

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

tvůrčí dílna děti od 3.třídy 1 200 Kč

výtvarná výchova děti od 5 let 1 200 Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

izolačním materiálem nebo mřížkou. Tudy však 
rorýsi do hnízd vlétávají. Zakrýváním ventilač-
ních otvorů tak přicházejí o vhodná hnízdiště. 
Pokud dochází ke stavebním úpravám v době 
hnízdění, mohou být zaživa zazděny samice se-
dící na vejcích nebo živá mláďata. Jenom v Praze 
poklesl v důsledku těchto opatření počet hnízdí-
cích rorýsů za posledních 15 let o téměř 45 %, 
uvádí tisková zpráva České společnosti ornito-
logické.
Za nerespektování předpisů plynoucích ze zá-
kona o ochraně přírody a krajiny si už několik 
stavebních firem vysloužilo nepříjemné poku-
ty. Pokud ČIŽP zjistí, že v průběhu zateplování 
dochází k rušení hnízdících ptáků, má možnost 
tuto činnost zastavit nebo omezit. Za nedodr-
žení vysloveného zákazu může uložit pokutu až 
do výše 2 milionů Kč. Proto se doporučuje zákaz 
či omezení činnosti dodržet. 
S ohledem na rozsah a charakter plánovaných 

prací je nutné zajistit ponechání větracích ot-
vorů a jejich zpřístupnění ptákům, popřípadě 
vytvořit náhradní hnízdní možnosti – instalo-
vat speciální budky nebo prefabrikát s umělou 
hnízdní dutinou. Taková opatření jsou technicky 
i ekonomicky celkem snadno dostupná a stavbu 
technologicky nezkomplikují, ani finančně ne-
prodraží. 
Na hnízdištích rorýsů v panelových domech se 
doporučuje neprovádět žádné stavební úpravy 
v době jejich rozmnožování, tj. od 15. dubna 
do 15. srpna. Jsou-li již započaty práce na domě, 
kde rorýsi hnízdí, je třeba ponechat prostor mi-
nimálně 2 až 3 pater od horního okraje s ven-
tilačními průduchy bez lešení a práce dokončit 
poté, co rorýsi lokalitu opustí, to znamená 
po 15. srpnu. 
Podrobné informace o této problematice najde-
te na na webových stránkách www.rorysi.cz.

-red-
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Tento výlet lze pojmout jako odpolední tří až 
čtyřhodinovou procházku. Po celou dobu ne-
opustíme katastr hlavního města. Začneme pří-
mo v Řepích, na jižním okraji sídliště – v místě, 
kde Plzeňskou ulici křižuje jednokolejná železni-
ce lokálky Zličín – Smíchov.
Přejdeme Plzeňskou a po panelové cestě se vy-
dáme k nevábným „tesko“ domkům, které slouží 
jako ubytovny, sklady a kanceláře. Obejdeme 
je zleva a polní cestou se dostaneme k vypuš-
těnému rybníku, kterým protéká Motolský po-
tok. Před námi jsou domky starých Stodůlek. 
Přejdeme silnici a zanedlouho jsme u malého 
opuštěného pískovcového lomu. Snad proto se 
této lokalitě říká Na pískách. Lom je zatopený 
dešťovou vodou, která jistě není ke koupání, 
ale „ke koukání“ ano. Opatrně přejdeme silnici 
vedoucí k obchodnímu centru Globus a dojde-
me ke křížení ulic Jeremiášova a Rozvadovská 
spojka. Líšnická ulice nás po mostku bezpečně 
převede na druhou stranu, kde je malý vesnický 
hřbitov. Automobilový hluk po chvilce utichne.
Obejdeme objekt Pražských vodáren a vcházíme 
do malé osady Chaby. Tvoří ji několik zrekon-

struovaných statků, kde 
se věnují převážně chovu 
koní. Po několika krocích 
se ocitáme v Třebonicích. 
Obec, rozkládající se po-
dél Dalejského potoka, je 
doložena již ve 13. století 
jako ves. K hlavnímu městu 
byla připojena v roce 1974 
a dnes je součástí Pra-
hy 13. Náves zdobí novo-
gotická kaple z  roku 1886 
s malou věžičkou pro zvon. 
Poblíž konečné autobusu 
č. 249 je hostinec, kde se 
skromný poutník může občerstvit. V horní části 
obce je upravený rybník a dětské hřiště.
Od konečné autobusu se vydáme dolů, kolem 
koňské farmy a autokempu, k zaniklé vsi Krteň.
Z obce zbyl pouze kostel sv. Jana a Pavla s ma-
lým hřbitovem. Byl postaven v pozdně román-
ském slohu ve 2. čtvrtině 13. století a v roce 
1890 byl přestavěn novorománsky. Jeho osa-
mělost na vyvýšenině nad Dalejským potokem 

• 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

• 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

• Kadeřnictví Vondroušova 1217, kvalitní služby za přijatelné 
ceny. Tel.: 603 212 373 – Jana Krajčová, tel.: 739 561 741 – 
Yveta Nohejlová  Tel.: 235 316 947

SLUŽBY

• 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 2 + kk v Řepích za stejný nebo větší jdoucí do
privatizace. Tel.: 602 255 920 

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

• Koupím byt 4+1 do OV v Řepích. RK nevolejte. 
 Tel. 607 983 436

• Prodám byt ve Španielově ul., 3+1, cena dohodou.
 Tel. 606 627 308

• Vyměním obecní 3 + 1 na Proseku, po rekonstr., za stejný
byt i menší jdoucí do privatizace v Řepích. Tel. 774 102 944

BYTY

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

• MATEŘSKÁ ŠKOLA SOCHÁŇOVA přijme kvalifikovanou 
učitelku od 1. 9. 2009.

Informace – tel. 235 310 007, 235 314 416

• ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA WERICHA přijme kuchařku 
do školní jídelny. Nástup ihned.  Tel.: 607 266 315

• Do nově otevřeného studia hledám lektorku/a na vedení
lekce Pilates, Power joga, Fitball a aerobic. Více informací na 
tel.: 773 222 061, www.spinning-vital-hostivice.cz/.

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

Pěšky do Třebonic

působí tísnivě. Snad proto zaujal před několika 
desetiletími filmaře, kteří zde natáčeli epizodu 
z tendenčního televizního seriálu Třicet případů 
majora Zemana.
Pokračujeme dále po silnici, na křižovatce odbo-
číme doleva a po půlhodině jsme u stanice metra 
Stodůlky. Odtud se autobusem č. 225 dopravíme 
domů. Šťastnou cestu!

Text a foto: Jan Bösser

INZERCE

• AUTOSERVIS VRÁNA, Masarykova 295, Rudná
kompletní servis vozů všech značek
www.autovrana.com Tel./fax: 311 670 198, 603 117 059

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

• OPRAVY CHLADNIČEK, MRAZNIČEK. NON STOP.
 Tel.: 737 037 677

• ABC malby – malování, tapetování, stěrková omítka,
ozdobné lišty, montáž sádrokartonu. Vysoký standard 
prováděných prací. Tel.: 602 949 512

• Srdečně Vás zveme do nově otevřeného spinning studia 
v Hostivicích. Rezervace on-line. P-class, Body form, Push & 
Lift, Step aerobic, Cvičení pro děti, Pilates, Více informací na 
tel.: 773 222 061, www.spinning-vital-hostivice.cz/.
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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 – Gabriela

777�858�487 – Monika
PEDIKÚRA: 776�182�935 – Lucie
KADEŘNICTVÍ: 603�579�336 – Linda
TURBOSOLÁRIUM: 732�735�893, 604�259 711
MASÁŽE: 732�735 893
BODYSTYLING: 732�735 893 

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

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

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

◆ rolletic ◆ masáže
◆ bodystyling ◆ lymfodrenáže

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

elektronis
EZS - EPS - PTV - CCTV - IT

kompletní elektroinstalace

el.zabezpečovací systémy

kamerové systémy

dom.telefony-videotelefony

televizní okruhy-digitalizace

přístupové systémy(karty, čipy)

Mail: info@elektronis.cz
Mob: +420 603 866 127
Tel: +420 257 961 182

Elektronis
Kakosová 90

Praha 5 155 21

www.elektronis.cz

NOVÉ NEHTOVÉ STUDIO
Španielova 1307, Praha 6

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

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

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

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

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

Telefon: 603 901 270

OPRAVA A PRODEJ
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

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

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

žaluzie - podlahy
žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - čištění a pokládka koberců,
              PVC a plovoucích podlah

tel.: 602 310 783
fa.ber@seznam.cz
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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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Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

SIMPLY CLEVER

KOUPĚ OJETÉHO VOZU NEMUSÍ BÝT HRA S NEJISTÝM VÝSLEDKEM

VYZKOUŠENÉ OJETÉ VOZY

S naším programem Škoda Plus je koupě 
ojetého vozu příjemnou a bezpečnou 
záležitostí. Vedle certifikátu kvality vám
Škoda Plus přináší výhody jako:
 
•  zkušební jízda,
•  záruka 12 měsíců,
•  záruka mobility,
•  roční kontrola zdarma,
•  výkup vašeho stávajícího vozu,
•  vyřízení formalit,
•  atraktivní financování,
•  výhodné pojištění.

Navíc vám nabízíme roční vozy 
s dvouletou zárukou.

Kompletní aktuální nabídku najdete
na www.skodaplus.cz nebo nás můžete 
rovnou navštívit. Poradíme vám s výběrem.

Autosalon Klokočka Centrum a.s.
K Barrandovu, 152 00 Praha 5 - Barrandov, tel.: 251 810 030, mobil: 602 790 877, 739 036 288
fax: 271 763 317, e-mail: ojete.vozy_P5@klokocka.cz, po - pá 8:00 - 18:00, so 8:00 - 15:00
www.klokocka.cz
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