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Vážení čtenáři,
letošní dlouhá zima, která nás potrápila ještě v březnu, definitivně skončila. Jaro je tady, za pár dnů budou Velikonoce a poslední dubnový večer 
tradiční pálení čarodějnic. 
Řepská sedmnáctka, kterou právě otevíráte, v těchto dnech oslavuje své třetí narozeniny. Že se za ty tři roky stala nedílnou součástí společenského 
života naší městské části, dokládá i zájem našich starších spoluobčanů, kteří nás pozvali na svá pravidelná setkání. I o tom se v dubnovém čísle 
dočtete. Mne osobně z článků v tomto vydání zpravodaje nejvíce zaujal rozhovor s řepskou občankou-bobistkou, informace o historii kaple na Bílé 
Hoře a příspěvek (možná budoucího ornitologa?) o kalousovi ušatém, jehož fotografii můžete obdivovat na titulní straně. 

Za redakční radu Jan Bösser
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hlavní role v pohádkách, zazpívají a zatančí. 
V 9 hodin.

Pro dospělé (vstupenky v KS Průhon)
 7. 4.  Filmový večer: Režisér Martin Skyba uvádí 

nový film Olgy Sommerové „Drž rytmus“ 
za účasti autorky. V 18. 44 hodin.

9. a 30. 4. Taneční kavárna: Pro starší věkem, ale 
  mladé srdcem – se Sparťankou. V 16 hodin.
 15. 4.  Pejsek a mačička: První česko-slovenská hra 

pro velké od 20 do 120, i starší. Divadlo bez 
zábran. V 19.30 hodin.

 21. 4.  Toulky po Paříži: Slovem, obrazem, písní. 
Účinkuje šansoniérka Marta Balejová, 
připravuje Ing. Karel Koliš. V 18. 44 hodin.

Výstava
1.–5. 4. Velikonoce – příslib jara: umělecké 
  dovednosti
8.–30. 4. Eva Julius Lněničková: Smaltovaný šperk. 
   Výstava je otevřena ve všední dny od 10 

do 20 hodin, v sobotu v době programu.

Bazar
 23. 4.  Stolový prodej oblečení, hraček, knížek 

a dalších věcí. Od 14 do 18 hodin. Objednáv-
ky na pronájem stolu v KS Průhon. Poplatek 
za stůl 40 Kč.

Přednáška
 8. 4.  Bible – fakt nebo pohádka? Přednáška s dis-
  kusí. Pořádá Pochodeň Praha. V 18.30 hodin.

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

 30. 4.  Taneční zábava – rej čarodějnic: Zábavný 
večer s hudební skupinou Triwoly (hraje 
60. léta až po současnost). Magické 
vstupné 50 Kč. Vstupenky na Průhonu. 
Začátek ve 20 hodin. Pod záštitou Městské 
části Praha 17.

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.

KURZY V KS PRŮHON
Kulturní středisko Průhon pořádá následující kurzy: 
klavír pro pokročilé, sólový zpěv pro děti i do-
spělé, klavír, keybord, flétna, saxofon, housle, 
kytara, hudební přípravka, keramika pro děti 
i dospělé, výtvarná výchova, angličtina a němči-
na pro dospělé, počítače a internet pro dospělé 
a seniory, jóga pro děti i dospělé, cvičení pro děti 
i dospělé, akrobatický rokenrol a další. 
Podrobnější informace vám poskytne: 
p. Alena Kulhánková. Tel.: 235 313 289, 
e-mail: ks-pruhon.kulhankova@volny.cz.

•Domov sv. Karla Boromejského 
 5. 4.  Velikonoční duchovní hudba: Chrámový 

sbor z Břevnova. Kostel sv. Rodiny, v 18 hod.
 13. 4.  Koncert francouzských studentů. Kostel 

sv. Rodiny, v 19 hodin.
 15. 4.  Sbor Život 90: Sbormistryně Květa Žáková, 

Kostel sv. Rodiny, v 15.30 hodin.
 16. 4.  Čakovický festival sborového zpěvu: Car-

mina Vocum. Pěvecký sbor ČVUT, Camerata. 
Kostel sv. Rodiny, v 19.15 hodin. 

 24. 4.  Jarní flétna a klavír. Refektář, v 17 hodin.
 25. 4.  Barokní hudba: ZUŠ Křtinská. Kostel 

sv. Rodiny, v 18 hodin.

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)
 10. 4.  Ořechová pohádka: O tom, že i kokosový 

oříšek se může změnit v kamaráda, který 
si s námi chce hrát. Pohádka s písničkami 
a kytarou. Loutkové divadlo Rolnička.

 17. 4.  Tři pohádky na dobrý den: Úsměvný 
kabaret – pohádky O lakomé veverce, 
O mlsné princezně, O sekyrkové polévce. 
Divadlo Glans. 

 24. 4.  O princezně, která hádala, až prohádala: 
Veselá pohádka s hádankami a řadou 
písniček. Divadélko Korálek.

Dopolední představení (pro školy i 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.

 21. 4.  Dejte mi pastelku, nakreslím pejska. 
Jan Vodňanský a jeho rozverné písničky 
a básničky pro děti. V 9 hodin.

 30. 4.  Český rok: Lidové písničky, říkadla, 
pranostiky a pohádky v podání Loutkového 
divadélka Evy Hruškové. Děti si zahrají 

Městská část Praha 17, Sbor dobrovolných hasičů Praha-Řepy a restaurace Sokol
pořádají na ploše proti Úřadu m. č. Praha 17 v Žalanského ulici

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna 2010 v 16 hodin

Buřt a limo pro děti zdarma * Klacky na pečení s sebou! * Soutěže pro děti a tombola 
Vyhlášení nejlepší masky čarodějnice v kategorii dětí i dospělých * Věštírna

Ve 20 hodin bude zahájena v řepské sokolovně

TANEČNÍ ZÁBAVA
K tanci i poslechu zahraje skupina TRIWOLY

Vstupné 50 Kč 
Předprodej vstupenek v KS Průhon a v podatelně Úřadu m. č. Praha 17 v Žalanského ulici 291

2 ÚVODNÍ SLOVO



Vážení čtenáři, 
zapomínání je někdy humorné, jindy úlev-
né, v některých případech však může být 
nebezpečné. Souhlasím s myšlenkou, že 
určité mezníky v naší historii bychom vytěs-
nit z paměti nikdy neměli - na mysli mám 
například léta 1938 až 1945… 
Vedení městské části přivítalo nápad ředi-
telky ZŠ genpor. Františka Peřiny Mgr. Jar-
mily Pavlišové umístit před školu pomník 
vojenskému hrdinovi, pilotu RAF v Anglii, 
jehož jméno škola nese od roku 1. 9. 2002. 
Městská část Praha 17 vypsala veřejnou 
zakázku, které se zúčastnili dva výtvarní-
ci. Komisi zaujala práce pana Tomáše Ha-
vránka.  Slavnostní odhalení pomníku se 
uskuteční začátkem příštího měsíce, právě 
v den, kdy uplynou čtyři roky od data úmr-
tí genpor. Františka Peřiny.  Akci pořádá 
Městská část Praha 17 ve spolupráci se zmí-
něnou základní školou.
Máte-li volno ve čtvrtek 6. května odpoled-
ne, vážení čtenáři, přijměte srdečné po-
zvání a přijďte před Základní školu genpor. 
Františka Peřiny v Socháňově ulici! Slav-
nostní odhalení pomníku k uctění památky 
významného letce čs. odboje za 2. světové 
války je naplánováno na 14. hodinu. 

Jitka Synková

Slovo starostkyVolby do poslanecké sněmovny 2010
Základní informace pro občany M. č. Praha 17

Prezident ČR Václav Klaus vyhlásil dne 8. 2. 
2010, podle ustanovení § 1, odst. 3, zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR 
a o změně a doplnění některých dalších záko-
nů, konání voleb do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR na pátek 28. a sobotu 29. května 
2010. 
•  První den voleb začíná hlasování ve 14 hodin 

a končí ve 22 hodin. Druhý den voleb začíná 
hlasování v 8 hodin a končí ve 14 hodin. Ode 
dne vyhlášení konání voleb je tak možno po-
dávat žádost o voličský průkaz (viz další po-
drobnější informace). Hlasování bude probí-
hat ve volebních místnostech na území České 
republiky a ve volebních místnostech zříze-
ných při zastupitelských a konzulárních úřa-
dech České republiky v zahraničí, s výjimkou 
konzulárních úřadů vedených honorárními 
konzulárními úředníky. 

•  Voličem je státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let. Každý volič hlasuje osobně, zastoupe-
ní není přípustné. Volič může ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů požádat úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu stálého 
volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči své čle-
ny s přenosnou volební schránkou. Volby se 
budou konat ve volebních místnostech, adre-
su příslušné volební místnosti a číslo okrsku 
naleznou voliči v obálce, v níž jim budou domů 
doručeny hlasovací lístky. 

•  Volič, státní občan České republiky, který má 
trvalý pobyt v Praze 17-Řepích (dále jen volič) 
a bude chtít voličský průkaz, může požádat 
u zdejšího obecního úřadu, kde je veden 
v seznamu voličů, o vydání voličského prů-
kazu, jenž ho opravňuje hlasovat ve dnech 
těchto voleb v kterémkoliv volebním okrsku 
na území České republiky nebo zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí. 

•  Volič buď sám sepíše (vyplní) žádost, svůj 
podpis na ní nechá úředně ověřit a doručí 
ji zdejšímu úřadu, a to nejpozději do pátku 
21. května 2010 do 16 hodin, anebo se do-
staví osobně se svým občanským průkazem 
na zdejší úřad nejpozději do středy 26. květ-
na 2010 do 16 hodin (do kanceláře č. 103 
na Odboru občansko správním Úřadu m. č. 
Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 17-Ře-
py), kde na místě úřad vyplní vlastní vytvořený 
formulář. 

•  V pracovní dny od čtvrtka 13. 5. do středy 
26. 5. 2010 do 16 hodin bude odbor občan-
sko správní vydávat voličské průkazy těm, 
kteří na žádosti uvedli, že si je přijdou osobně 
vyzvednout, nebo osobě voličem vybavené pl-
nou mocí s ověřeným podpisem voliče. Od té-
hož data bude odbor zasílat voličský průkaz 
těm, kteří požádali o jeho zaslání na adresu 
uvedenou v žádosti, a to buď obyčejnou poš-
tou nebo do vlastních rukou, podle toho, jak 
se volič rozhodne a uvede v žádosti. Termíny 
příjmu žádostí a výdeje voličských průkazů 
jsou dány zákonem a nelze je měnit. Obča-
né jiných městských částí hl. m. Prahy (tedy 
např. i Zličína) musí podat žádost u svého 
příslušného úřadu. 

•  Případné dotazy k voličským průkazům 
vám zodpoví pracovníci úřadu v kanceláři 
č. 103 na Odboru občansko správním Úřadu 
m. č. Praha 17, v přízemí budovy Žalanského 
291/12b, Praha 17 nebo na telefonních čís-
lech 234 683 556, 234 683 515. 

Další informace k těmto volbám, včetně formulá-
ře k žádosti o voličský průkaz, vám poskytneme 
na webových stránkách Městské části Praha 17: 
www.repy.cz, v rubrice „Volby do poslanecké 
sněmovny 2010“ a na úřední desce před budo-
vou našeho úřadu v ulici Žalanského 291/12b, 
Praha 17 a v květnovém vydání zpravodaje Řep-
ská sedmnáctka.

Ing. Jiří Vršovský, 
vedoucí odboru občansko správního

Olympionik z Bílé Hory už projel cílem
Od roku 1914 do roku 2010 – tak dlouhá životní pouť je dopřána málokomu. Cyklista Milo-
slav Loos, držitel bronzové medaile z olympijských her v Berlíně v roce 1936, to štěstí měl. 
Svůj životní závod završil letošního 2. března. 
„Když mne, coby vřískající miminko, choval před téměř čtyřiceti lety, to si už nepamatuji,“ 
uvedla při smutečním rozloučení ve středu 10. března jeho vnučka Olinka a dodala: „ale jak 
jsme spolu vedli šiškovou válku nebo jak mne učil na kole, na to nikdy nezapomenu!“ 
V lednu 2009, u příležitosti oslavy svých 95. narozenin, přislíbil Miloslav Loos poskytnout 
rozhovor Řepské sedmnáctce.  Schůzku jsme tenkrát bohužel odložili na jaro a také z další-
ho plánovaného setkání kvůli zhoršení zdravotního stavu našeho nejstaršího olympionika 
sešlo. Na otázky, kde sebral odvahu k provokaci Hitlera na olympijských hrách v roce 1936, 
jak se dokázal vyrovnat s tím, když přišel o svou vysněnou tiskárnu nebo proč mu přezdívali 
„Železný dědek“, už nám nikdy neodpoví. Škoda!

-red-

Foto: Z archivu 
rodiny Andrýskovy
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 19. KVĚTNA 2010 V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova čp. 1139, 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.
Schvaluje: 
•  podání výzvy na veřejnou zakázku „Šikmé 

stání v ulicích Vondroušova a Drahoňovské-
ho v Praze-Řepích“; 

•  vyúčtovat zvýšenou platbu poplatku za zá-
suvku STA, která činí 0,25 Kč/měsíc  (z dů-
vodu navýšení DPH z 19 % na 20 %) jed-
notlivým nájemcům bytů v majetku M. č.  
Praha 17 při ročním vyúčtování;

•  provedení mimořádného odečtu a rozpočtu 
spotřeby tepla a vody v bytových a nebyto-
vých prostorách v majetku městské části, 
v ceně cca 500 tisíc Kč, z důvodu přechodu 
na výhodnější vyúčtování v intervalu kalen-
dářních roků;

•  předloženou Výroční zprávu Úřadu m. č. 
Praha 17 za rok 2009.

Souhlasí: 
•  s poskytnutím pozemku parc. č. KN 1352/4 

k. ú. Řepy pro zřízení sběrného dvoru ze stra-
ny Magistrátu hl. m. Prahy s tím, že k tomuto 
účelu bude vyhotovena patřičná smlouva.

Rozhodla: 
•  že přezkoumání hospodaření Městské části 

Praha 17 za rok 2010 bude požadovat od Ma-
gistrátu hl. m. Prahy.

Zásadně nesouhlasí: 
•  a) se zrušením dopravní obsluhy zastávek 

Nevanova a Na Slánské silnici a se zrušením 
přímého spojení mezi Zličínem a úřadovnami 
M. č. Praha 17-Řepy; b) se způsobem přípravy 
projednávaných opatření.

Byla seznámena: 
•  s rekonstrukcí halových garáží v čp. 1192 v ul. 

Drahoňovského, Praha-Řepy ode dne 1. 4. 
2010 do 30. 6. 2010. Po dobu rekonstrukce 
nebude požadováno nájemné za pronájem ga-
rážových stání v suterénu domu.

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

za rok 2009.

Nemá připomínky:
•  k předloženému znění „Nařízení, kterým 

se vydává Integrovaný krajský program 
snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší 
na území aglomerace Hlavní město Praha 
pro období let 2010–2012“.

Eva Vernerová, 
kancelář starostky

Dům na prodej!
Městská část Praha 17 prodá formou vý-
běrového řízení – obálkovou metodou – 
bytový dům čp. 427 s pozemkem (parcela 
č. 1361 v k. ú. Řepy) v ulici Karlovarská. 
Podmínky výběrového řízení budou vy-
věšeny na webových 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-

Bude se deratizovat
Hlavní město Praha zajišťuje i v letošním roce 
cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, 
které vlastní a přímo spravuje, v přilehlých pro-
storách a v kanalizační síti. Dodržování správ-
ného postupu při výkonu deratizačních prací 
a kontrolu kvality garantuje Hygienická stanice 
hlavního města Prahy, na kterou se můžete ob-
racet s případnými dotazy k této problematice. 
V době od 19. do 30. dubna 2010 proběhne de-
ratizace ulic Bubeníčkova, Slánská, Skuteckého, 
Bazovského, Galandova, Na Chobotě, Makovské-
ho, Engelmüllerova + okolí, Karlovarská, Von-
droušova, Drahoňovského, Čistovická, Zrzavé-
ho, Laudova, Součkova, Mrkvičkova, Nevanova 
a Šímova. Od 23. 8. do 30. 8. přijde na řadu ul 
Socháňova, Žalanského a opět Slánská, Makov-
ského, Čistovická, Karlovarská. Deratizace ul. 
Plzeňská proběhne v době od 1. do 14. května, 
v okolí nádraží Zličín v Řepích v době od 15. 
do 31. května. 
Další vlna deratizace proběhne v září a říjnu 
2010 (lokality uveřejníme v zářijové Řepské 
sedmnáctce). Podrobnější informace a přehled 
deratizace najdete na webových stránkách www.
repy.cz.  -red-

Starostové se sjeli do Řep
Starostka Jitka Synková uspořádala 19. února 
setkání starostů všech pražských městských čás-
tí. Pozvání přijali rovněž náměstkyně primátora 
hl. m. Prahy pro oblast školské politiky, vzdělání 
a volného času Ing. Marie Kousalíková a Jiří Ja-
neček, radní pro oblast sociální a bytové politiky 
(foto vlevo).
Na programu jednání byla problematika bezdo-
movectví, životní podmínky seniorů, projekt Ře-
meslo žije a také zakládání center pro předškolní 
děti při pražských Domech dětí a mládeže. 
„Stejně jako ostatní městské části se setkáváme 
s problémy spojenými s regulací nájemného,“ 
uvedl v souvislosti se seniory Mgr. Karel Hanzlík, 
starosta M. č. Praha 16. Problematiku řeší podob-

ně jako v Řepích: „Seniorům, kteří nejsou schop-
ni platit nájem, se snažíme nabídnout výměnu 
většího bytu za menší. Některým seniorům je tak-
říkajíc žinantní požádat o příspěvek na bydlení. 
Snažíme se jim vysvětlit, že se stydět nemusejí.“ 
Bezdomovci a co (kam) s nimi? Otázka, na niž 
se snaží nalézt odpověď všechny městské části 
kromě Prahy 12, kde podle slov starosty Pet-
ra Hány bezdomovce nemají. Neobvykle tento 
problém řeší například v Praze 4 – uvedli tam 
do provozu mobilní jednotku na bázi sanitky. 
„Bezdomovci jsou zde podrobeni vyšetření, zda 
nemají žloutenku či jinou infekční nemoc,“ vy-
světlil starosta čtvrté městské části Ing. Pavel 
Horálek a upřesnil: „Jde o pomoc dvojího druhu. 
Vnímáme to jako ochranu obyvatelstva a záro-
veň pomoc bezdomovcům.“ -akraj-

Nabídka nebytových prostor
Městská část Praha 17 nabízí k pronájmu nově zrekonstruované nebytové prostory na hlavní ulici: Makovského čp. 1222–1227 a čp. 
1140–1145 v Praze-Řepích. Bližší informace: odbor majetku – pí Dagmar Ferdová, tel.: 234 683 539, e-mail: ferdovad@ repy.mepnet.cz.

Foto: -akraj- Foto: -akraj-
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Sledovala jste olympiádu?
Hlavně hokej! Já miluju hokej! Jenže – ve dvě 
ráno boby, ve čtyři hokej a pak trénink. To se nedá. 

Jak vypadá váš trénink?
Letní příprava na boby je atletická. Bobisty se 
stávají atleti, většinou sprinteři nebo koulaři. 
V Liberci máme trenažer - to je tartanová dráha, 
dlouhá cca sto metrů, která vede z kopce. Na ní 
jsou kolejnice, po kterých jede bob. Rozbíháte 
se tak čtyřicet metrů, pak naskočíte. Tam v létě 
trénujeme, ale právě jen ty starty. 

Takže vy nemáte jinou možnost tréninku? 
Ledové koryto u nás není. Náš trénink v sezóně, 
která trvá od poloviny listopadu do ledna, spo-
čívá v tom, že jedeme na závody. Trvají tak tý-
den. Tři čtyři dny jsou tréninkové jízdy a tam pak 
trénujeme. Tedy pilotka trénuje. Sjíždí si dráhu, 
denně máme dvě jízdy.

Jak dlouho se věnujete bobům?
Tohle byla moje první sezóna. Starty máme zatím 
vůbec nejlepší v historii českého ženského bobo-
vání. Jsme pouze čtyři holky v celé České repub-
lice, které děláme tenhle sport, takže peníze si 
musíme shánět samy. Je pravda, že se ještě tak 
dobře neumísťujeme. V mezičase jsme třeba dru-
hý, čtvrtý, osmý… Taky jde o to, že ten náš bob 
už není nejmladší, kudly, na kterejch jezdíme, 
jsou pomalý. I když máme skvělý start, pilotka 
neudělá žádnou chybu, tak dojedeme poslední, 
protože máme menší rychlost než ostatní.

Kolik stojí nové boby? 
Jako auto. Skoro půl milionu. Kudly stojej asi 
150 tisíc korun. 

Jak jste prožívala svou úplně první jízdu?
Když jsem přijela na Evropský pohár do Köning-
see, tak se tam chybou organizátorů srazily dva 

boby. To bylo první, co jsem viděla. Jedný tý 
holčině pak amputovali nohu. Závody odložili. 
Celou noc o tom člověk přemýšlí. Říká si: To už 
se snad stát nemůže, taková blbá chyba... 
No ale jak už jsem tam, tak o ničem nepřemejš-
lím. Jsem brzdařka - na startu bob musím roz-
tlačit, naskočit a dole zabrzdit. Co se během 
jízdy na trati děje, to už je věc pilotky. Při mém 
prvním závodě v Köningsee jsme si v tréninko-
vé jízdě daly osobák. Ale v závodě jsme se pak 
převrátily. Takže to bylo moje první seznámení 
s bobem. Říká se, že když nespadnete, tak nejste 
bobista.

Jakou jedete rychlostí?
Záleží na dráze. Nejrychlejší je v Mořici, tam se 
jezdí asi 130 km v hodině. Ale teď na olympiádě 
ve Vancouveru jely čtyřky 150 km. Ale i v těch 
stotřiceti je to docela hukot.

V čem spočívá týmová spolupráce?
Důležitý je start. Tam se musíte domluvit a stej-
ně vyrazit. To je strašně důležitý. Když naskočím, 
tak na dráhu nevidím - sedím a modlím se, aby-
chom dojely... Když projedeme cílem, tak pilotka 
zakloní hlavu, klepne mi do helmy a já začnu brz-
dit. Hlavně se nesmím splést a začít brzdit dřív. 
Za to jsou strašné pokuty, protože poškodíte 
dráhu. Boby jsou pěkný – hodně záleží na týmu. 
Před závodem si tleskáte, máte nějaký rituál…
 
Jakému sportu jste se věnovala před tím?
Jsem sprinterka. Před pěti lety už jsem chtě-
la s atletikou končit a dělat něco jinýho. Tre-
nér Honza Ruda „přišel“ v dobrou chvíli. Když 
jsem u něj začínala, tak jsem měla osobák 12,75. 
U něj jsem se zlepšila na 12,35. Pak jsem zača-
la mít problém se zády a časy se nezlepšovaly. 
A přesto trenér neřekl: „Hele, už je ti čtyřiadva-
cet, už to nemá cenu.“ Od těch zad mě už brně-
la noha, ale trénovala jsem. Nechtěla jsem se 
vzdát. Říkala jsem si: „Kurňa, já nemůžu skončit 
s tím, že mám 12,35! To nejde, to musím překo-
nat!“ Trenér už se asi na mě nemohl koukat, tak 
mi dohodl magnetickou rezonanci. Tam mi zjisti-
li vyhřezlou plotýnku. Dostala jsem se ke Kubovi 
Pokornýmu, což je podle mne jeden z našich nej-
lepších fyzioterapeutů a ten mě dal dohromady. 
Díky němu jsem v létě běžela stovku za 11,92. 
Taky díky trenérovi, to je jasný! 

Jak jste se dostala k bobům? Tady v Řepích...
Rozhodovalo se o tom, zda budu běhat v extra-
lize nebo v 1. lize za USK Praha.  Měla jsem ty 
problémy se zády, taky už nejsem nejmladší, co 
se týká atletiky. Rozhodla jsem se, že půjdu do 
1.  ligy. Shodou okolností tam byla Lenča Vorlo-

Máme skvělý starty, 
ale špatný kudly
S bobistkou Pavlínou Humpolíkovou jsme se setkaly následující den po ukončení Zim-
ních olympijských her ve Vancouveru. První otázka tedy byla nasnadě:

vá – to je teď moje pilotka – a zeptala se mne, 
jestli to nechci zkusit. V atletice už jsem ztrácela 
naději a teď přišla tahle příležitost. Tak říkám: 
„Proč ne!“ Párkrát jsem byla na tréninku, kde 
jsem měla nejrychlejší starty. To člověka nakop-
ne: Najednou je v něčem nejlepší!

Co říkají vašemu sportování rodiče?
Oba dva jsou sportovci, atleti. Pořád mne podpo-
rují, bez nich bych běhat, ani dělat boby v žádném 
případě nemohla! Fakt mám na ně štěstí. Vědí, že 
mne to baví. I když mají takový ty řeči, že sport 
není všechno, že musím dělat taky něco jinýho. 
Až budu mít slabou chvilku, tak jim musím podě-
kovat! Je pravda, že sport je vrtkavej. Teď v pá-
tek jsem si vyvrkla kotník, den před mistrovstvím 
republiky! A celá příprava „může jít někam“.

Jaký máte sportovní cíl?
Lenča – moje pilotka – říká, že jejím snem je 
olympiáda v Soči. A myslím, že mne „nakazila“.  
Musíme mít dobrý starty. Před sezónou mají 
všichni odjeto dvě stě, sto jízd. Ale moje pilotka 
Lenča nic! Ona jde do sezóny s tím, že si to zkusí  
před závodem. Protože nejsou peníze.

To jste na tom podobně jako Martina Sáblíko-
vá. Třeba půjdete v jejích stopách.
Směje se: My si to právě říkáme! Že si tu cestu 
musíme probojovat. Obě jsme dost velký bojov-
nice! Na Evropském poháru v Köningsee jsme 
měly čtvrtý nejlepší startovní čas, na Mistrov-
ství světa juniorů v Mořici druhý nejlepší čas při 
startu. Naše startovní časy jsou srovnatelné se 
světovými. Ale s tím pilotováním, to je jako s ří-
zením auta – když nejezdíte, tak vám to nejde. 
Když to všechno vyjde – doufám, že najdeme 
sponzory (což mi připomíná, že přispět nám může 
opravdu kdokoli a my mu za to dáme fotku na bob), 
seženeme peníze na nový kudly – tak máme čty-
ři roky na to, abychom se vyjezdily a sehrály!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Pavlína Humpolíková (24)
•  8. místo na Evropském poháru bobistek 

(2010)
•  2. místo na Novinářské laťce (únor 2010)
•  Osobní rekord v běhu na 100 m: 11,92 s 

(2009); na 60 m: 7,61 s (2010)
•  Studuje dálkově na FTVS v Brně obor výži-

va a regenerace ve sportu. 
•  Vystudovala VOŠ - obor nutriční terapeut.
•  Má dvě sestry.
•  V Řepích žije od narození. 
•  Info: www.bobistky.nolimit.cz/team

„Jsem Řepák jako vyšitej,“ říká o sobě atletka 
a bobistka Pavlína Humpolíková.

Foto: Jaroslava Šímová
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Městská část 
Praha 17 

pořádá

Informativní setkání 
pro obyvatele rekonstruovaných domů 
čp. 1222–1227 a čp. 1140–1145 

v Makovského ulici

7. dubna 2010 v 17 hodin
ZŠ genpor. Fr. Peřiny 

v Socháňově ulici čp. 1139

Na akci budou přítomni zástupci Městské 
části Praha 17 a firmy Metrostav, která re-
konstrukci provádí – zodpoví dotazy občanů 
a seznámí je s harmonogramem prací.

Výluka se blíží!
Již v únoru minulého roku jsme vás informo-
vali o plánované rekonstrukci tramvajové tra-
ti ve směru Anděl–Řepy. Poslední informace, 
kterou jsme zjistili před uzávěrkou dubnového 
vydání Řepské sedmnáctky, je následující: Prav-
děpodobně (a to slovo zdůrazňujeme!) nebude 
tramvaj jezdit v době od začátku června do kon-
ce září v úseku Vozovna Motol–Řepy. Od Anděla 
na Kotlářku bude zřejmě výluka jen o letních 
prázdninách. Úsek mezi Kotlářkou a Vozovnou 
Motol je zatím v jednání. Náhradní doprava 
k Andělu bude autobusová, uvažuje se o lince 
k metru Stodůlky. Sledujte příští vydání našeho 
zpravodaje, snad už budeme vědět více! -red- 

Hledáte zaměstnání?
Úřad městské část Praha 17 vyhlašuje výběrové řízení na tyto pozice:
• Referent/ka odboru výstavby. Platová třída: 9. Nástup: květen/červen 
2010. Požadované vzdělání: vysokoškolské nebo vyšší odborné – v oboru. 
• Referentka/referent – pokladní finanční účtárny. Platová třída: 8. 
Nástup: květen 2010. Požadované vzdělání: středoškolské s maturitou.
• Referent/ka krizového řízení útvaru tajemníka. Platová třída: 10. 
Nástup: červen 2010. Požadované vzdělání: vysokoškolské, praxe v ob-
dobné pozici výhodou.
Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.repy.cz nebo 
na úřední desce.

-red-

Kdo by nechtěl 
ušetřit
Z iniciativy místostarosty Mgr. Bořka Černovské-
ho uspořádala Městská část Praha 17 v březnu 
konferenci na téma Alternativní možnosti vytá-
pění panelových domů aneb Jak ušetřit na top-
ných nákladech. 
Možnosti získat informace využily desítky zá-
stupců bytových družstev a společenství vlast-
níků bytů. Zúčastnili se ale rovněž jednotlivci – 
jako třeba paní Eva, kterou upoutaly zvláště 
solární panely: „To víte, kdo by nechtěl ušetřit! 
Zajímalo mne, zda by si takový způsob vytápění 
mohli zřídit jednotlivci. Je to však řešení pouze 
pro celé domy.“ Konferenci navštívil i zastupitel 
Miroslav Bartoš, který je zároveň předsedou SVJ. 
„Každý rok se zvyšují náklady na topení. Pražská 
teplárenská neadekvátně navyšuje ceny. Hledá-
ní alternativního řešení je proto z ekonomického 
hlediska nezbytností. Problémem našeho domu 
je, že nemá přípojku plynu. Plynová kotelna pro 
nás tedy prozatím nepřichází v úvahu a malá 

Kontejnery 
na objemný odpad
Velkoobjemové kontejnery budou na určené 
místo přistavovány vždy ve čtvrtek do 16 hodin 
a odváženy v sobotu po 6. hodině. 
• 8. a 22. dubna, 6. a 20. května: křižovatka 
ul. Ke Kulturnímu domu a U Boroviček • křižo-
vatka ul. K Trninám a Laudova – parkoviště • 
parkoviště u prodejny Bílý Beránek - ul. Šímova. 
• 1., 15. a 29. dubna, 13. a 27. května: par-
koviště v ul. Drahoňovského • parkoviště v ul. 
Na Moklině (restaurace U hasiče) • parkoviště 
u prodejny Plus.
VOK nejsou určeny pro likvidaci odpadů z pod-
nikatelské činnosti, ale výhradně pro objemný 
odpad od občanů Městské části Praha 17 (fyzic-
ké osoby). Do VOK neodkládejte lednice, tele-
vizory, monitory, zářivky, výbojky, autobaterie 
a jiné nebezpečné odpady, ani vytříditelné slož-
ky komunálního odpadu, jako je papír, plasty, 
sklo, nápojové kartony apod. 
Harmonogram přistavování velkoobjemových 
kontejnerů během roku 2010 najdete na webo-
vých stránkách www.repy.cz.

plocha střechy nám neumožňuje efektivně na-
instalovat solární vakuové trubice, které pova-
žuji za ideální,“ vysvětluje Miroslav Bartoš. 
Pokud jste se nemohli konference zúčastnit a al-
ternativní možnosti vytápění vás zajímají, pak 
nahlédněte na www.repy.cz – najdete tam se-
znam vystavovatelů.
 -akraj-

Kontejnery na drobný elektroodpad: křižo-
vatka ulic Čistovická a Třanovského • Bendova 
ulice čp. 1121/5 před Centrem sociálně zdra-
votních služeb • u nákupního střediska Billa 
(Makovského – Skuteckého) • před budovou 
Klubu 17 v Socháňově ulici (naproti KS Průhon) 
• u hlavní budovy řepského úřadu v Žalanského 
ulici a také přímo v budově.
 -red-

V pauze mezi přednáškami se jednotlivcům věno-
vali vystavovatelé individuálně u svých stánků. 
Akce se konala v ZŠ genpor. Františka Peřiny.

Foto: -akraj-

Kontejner na obnošené šatstvo a další textil je 
nově umístěn před Základní školou Jana Wericha 
v ulici Španielova. Další stojí na křižovatce ulic 
Čistovická a Třanovského.

Foto: -akraj-

NNNNNNNaaaaaaa pppppppooooooommmmmmmoooooooccccccc HHHHHHHaaaaaaaiiiiiiitttttttiiiiiii
Všimli jste si? V březnu se objevila na pultu 
podatelny Úřadu městské části Praha 17 v Ža-
lanského ulici kasička s nápisem Help Haiti 
 Prague 2010. Kterýkoli návštěvník úřadu 
tak má možnost projevit solidaritu a podpo-
řit zemi, jež byla 12. ledna zasažena ničivým 
zemětřesením. Sbírka, kterou vyhlásilo hl. m. 
Praha 1. března 2010, potrvá jeden rok.  

-red-

Vítání občánků
Přejete si, aby se vaše miminko zúčastnilo 

slavnostního vítání řepských občánků?
Kontaktujte sl. Ivu Pavelkovou z matriky Odboru občansko správ-
ního Úřadu m. č. Praha 17: tel.: 234 683 516, e-mail: pavelkovai@
repy.mepy.cz. Podrobnější informace najdete na webových strán-
kách úřadu: www.repy.cz v rubrice matrika narození.
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Udělejme pro sebe něco!
Nejsem žádný psavec ani notorický stěžovatel, 
ale občas mě některé věci mírně řečeno vyvedou 
z míry a pak se ozvat musím, protože kdo mlčí, 
ten souhlasí.
V příloze posílám zamyšlení, ke kterému mě 
donutil vandalem zničený akát u Tesca. (Pozn. 
redakce: Uveřejněno v minulém vydání Řep-
ské sedmnáctky na straně 7 pod titulkem Komu 
vadí stromy.) V té souvislosti mě napadlo, že 
jsem kdysi kdesi četla o akci „zasponzoruj si 
svůj strom". Lidé přispívali na výsadbu zeleně 
ve svém okolí a strom pak nesl tabulku se jmé-
nem svého sponzora – podobně, jako je to v zoo 
se zvířaty.
Mohl by to být podnět pro odbor životního pro-
středí, aby takovou akci zorganizoval (když – jak 
jsem se dočetla, nejsou na tuto oblast peníze) 
a také pro školky i školy – ani dětem by se ne-
zkrátily žíly, kdyby pomohly s výsadbou zeleně, 
pokud ještě mají v rámci výuky tzv. pozemky, 

Foto: -akraj-

Jeden stromek stojí v průměru 4 tisíce korun, 
 nepočítaje náklady na zasazení – vyhloubení 
jámy, výměnu zeminy, mulčovací kůru atd.

jako jsme to měli my. Alespoň by za sebou viděly 
něco hmatatelného a užitečného.
Když se stále mluví o občanské společnos-
ti a o udržitelném rozvoji, tak pro sebe jako 
občané něco udělejme. Jsem ochotná, bude-li 
potřeba, pomoci. Venuše Matoušková

Chytnou se za nos?
V každém čísle Řepské sedmnáctky čtu o marném 
boji proti pejskařům, kteří si neuklízí po svých 
pejscích. Mě toto téma také velice zajímá a roz-
čiluje. Mám dvě malé děti, neustále je upozor-
ňuju, ať koukají, kam šlapou, a dávají pozor. Ob-
zvlášť teď, kdy taje sníh, je to v ulicích hrozné. 
Kolikrát jsem viděla, jak lidi po pejscích neuklízí, 
ale je mi bohužel hloupé jim něco říkat – můžou 
nadávat a třeba mi i dát pár přes pusu. 
A tak jsem dostala nápad, možná hloupý, to mu-
síte posoudit sami. Například u nás v paneláku 
vím, kdo pejska má a kdo po něm uklízí a kdo ne. 
Každý den vidím, jak sousedka venčí psa přímo 
před barákem a neuklízí to. Kolikrát mám chuť 

jí něco říct, ale nechci si dělat zle. Tak mě na-
padlo: Co takovým lidem dát přímo do schránky 
třeba leták, že by měli uklízet po svých psech? 
Někteří majitelé psů by se možná chytli za nos. 
A naopak, kdo po svých psech uklízí, by mohl 
dostat do schránky dopis děkovný. Napadá mě, 
že by nějaký takový leták byl přílohou v řepských 
novinách…
 Zdeňka B.

Co vy na to?
Jsme zvědavi na váš názor, milí čtenáři. Pište 
na: redakce@repy.mepnet.cz nebo na adre-
su Úřad m. č. Praha 17, redakce Řepské sedm-
náctky, Žalanského 291, 163 02 Praha 6.

Přijdete 
fandit?
Prosím o otištění upoutávky na květnový soft-
ballový turnaj žákyň: 2. kolo extraligy žákyň se 
bude konat ve dnech 8. 5. a 9. 5. v areálu ZŠ 
Jana Wericha. Dívky budou hrát nejen na an-
tukovém softballovém hřišti, ale taky na nově 
vybudovaném a nedávno slavnostně otevřeném 
multifunkčním hřišti. 
Účastnit se budou jak „naše" řepská děvčata 
(jako STORMS), tak také další, přespolní týmy: 
například Krč, Joudr (Bohnice), Dvůr Králové, 
Merklín, Ostrava. Stává se dost často, že přije-
dou i soupeřky z Polska. 
Za všechny rodiče hráček prosím širokou veřej-
nost o účast – aby holky měly velkou podporu, 
nejenom rodičů. Třeba v Krči je nejenom nádher-
né zázemí (o tom si naše dívky mohou nechat jen 
zdát), ale hlavně velký počet fanoušků ze široké-
ho okolí. Myslím, že by si  sportovní klub STORMS 
Řepy (nejen žákyně, ale všechny kategorie) za-
sloužil větší podporu řepského obyvatelstva.

Za zapálené rodiče, jejichž dítko hraje 
tento nádherný kolektivní sport

Martina Jarešová

Radar v Čistovické
Domnívám se, že k umístění informačního 
měřidla rychlosti v Čistovické ulici ve směru 
z centra došlo bez většího rozmyslu. Svědčí 
o tom dvě skutečnosti: Intenzívnější dopra-
va je ve směru do centra, kdy řidiči objíždějí 
kolony v ulici Karlovarská. Ve směru z centra 
jezdí pouze místní, kteří nemají jinou volbu.

J. Š.

Radar v ulici Čistovická nebyl umístěn bez 
rozmyslu. Záměrem bylo a je změřit intenzitu 
dopravy v ulici Čistovická, a to zejména v ranní 
špičce směrem do centra Prahy (radar kromě 
měření a zobrazování rychlosti umí sestavit 
statistiku průjezdu vozidel v obou směrech, 
včetně jejich rychlosti). Předchozí informace 
se Vám může zdát v rozporu s tím, kde je ra-
dar umístěn, ale mohu Vás ujistit, že jsme jinak 
postupovat nemohli. Radar musí být napojen 
na veřejně přístupný elektrický rozvod a ten 
v ulici Čistovická nabízejí výhradně sloupy ve-
řejného osvětlení, které jsou pouze po jedné, 
severní, straně ulice. Neměli jsme tudíž na vý-

běr.  Jak jsem výše uvedl, radar registruje a po-
čítá vozidla i v protisměru, takže požadované 
údaje získáme a poté bude možno radar přesu-
nut tam, kde bude jeho umístění smysluplnější 
a kde bude plnit i svoji hlavní funkci, tj. upo-
zorňovat řidiče na rychlost jejich jízdy.
Nicméně pro zajímavost doplním, že obdobný 
radar je již nějakou dobu instalován v ulici Ža-
lanského a dle mého názoru v horších doprav-
ních podmínkách (zatáčka se špatným výhle-
dem, zpomalovací práh a přechod pro chodce), 
přesto zde byla v několika případech změřena 
maximální rychlost překračující 100 km/hod.

Mgr. Bořek Černovský, 
místostarosta

Foto: -akraj-

V letohrádku 
muzem není

V únorovém čísle Řepské sedmnáctky v článku 
Hvězda pod sněhem byla uvedena informace, 
že v letohrádku Hvězda sídlí Muzeum Aloise 
Jiráska a Mikoláše Alše. Letohrádek Hvězda 
dnes patří do správy Památníku národního 
písemnictví. Již dlouho v něm není Muzeum 
Aloise Jiráska a Mikoláše Alše. Dnešní expozi-
ce v přízemí je věnována historii Hvězdy (sta-
vební plány, Ferdinand Tyrolský a jeho „tajná" 
manželka Filipina Welserová, výzdoba stavby 
včetně mimořádných štukatur, slavní návštěv-
níci, např. surrealista André Breton apod.), 
v 1. patře jsou pořádány zajímavé interaktivní 
literární výstavy. PhDr. Helena Kupcová

Děkuji za připomínku. Že již v letohrádku Hvězda 
nesídlí muzeum A. Jiráska a M. Alše, mi uniklo 
a tímto se čtenářům omlouvám. Jsem rád, že 
tato rubrika, a doufám i celá Řepská sedmnáct-
ka, je čtena. Takto jsem se v minulosti dozvěděl, 
že Hostivice je ženského rodu, tudíž se správně 
říká „Jdeme do Hostivice“, nikoliv (jak většina 
z nás řekne) „Jdeme do Hostivic“. Nedávno jsem 
byl zase poučen, že rybník, který není určen 
k chovu ryb ale k mytí koní, se nazývá brůdek. 
Inu, člověk se učí celý život. Jan Bösser

Foto: Jan Bösser
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Břevnovská radiála
Vážení spoluobčané, v poslední době jsem zaznamenal dotazy: „Tak jak to 
vypadá s Břevnovskou radiálou?“. Pokusím se tedy o stručné informace 
o dalším vývoji připravované stavby Břevnovské radiály (dále jen „BR“). 
Dle informací z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy není momentálně stavba „BR“ 
na pořadu dne. S její realizací se výhledově počítá v rozmezí 7 až 10 let. 
To však neznamená, že by se ohledně přípravy nic nedělo. Minulý rok byla 
investorem podána „Dokumentace EIA“, která má za úkol vyhodnotit vliv 
„BR“ na obyvatele. Po odborné diskusi nad materiálem jasně vyplynulo, 
že kontinuální postoj naší městské části je zárukou minimalizace negativ-
ních dopadů na obyvatele Řep jako celku. Celou dobu jasně deklarujeme, 
že jsme ochotni stavbu akceptovat, avšak za jasně stanovených podmínek. 
Hlavními podmínkami jsou vedení tělesa „BR“ přes Řepy v uzavřeném 
tunelu, nepropojovat Slánskou ulici s „BR“ a naopak realizovat tzv. 
odlehčovací komunikaci na severozápadním okraji Řep s napojením 
na „BR“ a Karlovarskou ulici, a to bez ohledu na realizaci dalších napo-
jení na „BR“. Důvodem požadavku na odlehčovací komunikaci jsou plány 
našich jihozápadních sousedů na rozsáhlou bytovou výstavbu a dále vy-
ústění obvodové komunikace do ulice Žalanského. 
Další kapitolou je koncept nového územního plánu, ve kterém zpracovatel 
zcela ignoroval požadavky naší městské části při přípravě projektu „BR“ 
a návrh dopravního řešení ponechal téměř v původní podobě. Na tuto 
skutečnost reagovala naše městská část nesouhlasem a zásadními připo-
mínkami. Nedávno jsme byli seznámeni s ideovým návrhem na vybudování 
tunelu pod Slánskou silnicí s napojením na „BR“. Nutno říci, že návrh eli-
minuje povrchovou dopravu pouze částečně a není momentálně podrobně 
zpracován. Naše městská část si nechala zpracovat dopravní analýzu ná-
vrhu, jejíž výsledkem jsou data, která zpochybňují avizovanou dopravní 
účinnost a poukazují tím i na ekonomickou neefektivitu návrhu. Bez další-
ho dopracování nelze seriózně vyhodnotit, zda by byl návrh přínosný pro 

obyvatele Řep a zda by došlo k eliminaci negativních jevů způsobených 
zvýšenou zátěží na Slánské ulici v případě propojení s „BR“. 
Ještě musím připomenout, že v poslední době dochází u dopravních sta-
veb spíše k „optimalizaci nákladů“, takže je otázkou, zda je ideový návrh 
pro investora vůbec akceptovatelný z hlediska investic. Závěrem chci říci, 
že problematika připravované výstavby „BR“ není vůbec jednoduchá, úzce 
souvisí se Slánskou ulicí a hlavně je to ještě „běh na dlouhou trať“. 
Více informací ohledně přípravy realizace „BR“ najdete na internetovém por-
tále Úřadu m. č. Praha 17 www.repy.cz  v sekci „Břevnovská radiála“.

Martin Kubeš,
předseda Komise pro Břevnovskou radiálu 

a koncepci návazné dopravy

Vizualizace portálu Břevnovské radiály za ulicí K Mostku (CityPlan – TOS/SP 
2006)

4 otázky pro…
…Mgr. Ivanu Mátlovou,
ze Střediska rané péče APLA
Čím se zabývá vaše středisko?
Poskytujeme podporu dětem s poruchou autis-
tického spektra do 7 let a jejich rodinám v Pra-
ze, celých středních Čechách a také na Ústecku. 
Služby poskytujeme zdarma. Rodiče hradí jen 
nadstandardní služby, jako třeba půjčování po-
můcek.

Kdy se nejčastěji objeví první podezření, že 
dítě trpí autismem?
Většinou kolem druhého, někdy až třetího roku. 
Dítě se chová trochu jinak než ostatní děti. Jinak 
reaguje na vrstevníky,  často se zvláštně chová 
k dospělým (může se například bát nebo být 
extrémně vstřícné k úplně neznámým lidem). 
Může jinak reagovat na dotyky, odmítá věci, 
které děti běžně neodmítají, žije tak trochu jako 
ve vlastním světě. Nebo se objeví tzv. vývojový 
regres – dítě něco umí, ovládá a najednou to ja-
koby zapomene. 

Nestává se to i při narození sourozence?
Je to tak. Může se to stát po nějakém silném zá-
žitku, stresu – pobytu v nemocnici, po úrazu. Ne 
že by stres autismus způsobil! Spíše urychlí ob-
jevení prvních příznaků. Odlišnost se často vý-
razně projeví  při  nástupu dítěte do školky. Au-
tismus je zapříčiněn genetickou vadou, ale stále 
není určeno, který gen autismus způsobuje.

Kolik dětí máte v péči?
Kolem 120 dětí. Přibližně jednou za měsíc nebo 
za dva měsíce rodinu navštívíme, s rodiči řešíme 
aktuální problémy. Pomáháme jim dítě pochopit, 
radíme, jak na dítě reagovat, jak s ním pracovat. 
Každé dítě s autismem se totiž projevuje úplně ji-
nak. Může být samotářské, ale také hyperaktivní. 
Náš tým tvoří čtyři terénní pracovníci – speciální 
pedagogové nebo psychologové. Pořádáme také 
pravidelná setkávání rodičů dětí s autismem, za-
půjčujeme jim pomůcky, pořádáme pro ně kurzy, 
pomáháme jim najít vhodnou mateřskou školu 

pro jejich dítě a také jim pomáháme se začleně-
ním. Spolupracujeme s Mateřskou školou Fialka, 
která má jednu třídu určenou pro děti s autis-
mem. Cílem naší péče je, aby se děti pohybovaly 
co nejvíc v běžné společnosti. 

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Pomáhají lidem s autismem
Středisko rané péče v Řepích v Brunnerově 
ulici (tel.: 235 302 111) poskytuje péči 120 
dětem s autismem. K dispozici má pouze jed-
no služební auto. Najde se dárce, který vě-
nuje občanskému sdružení APLA další vo-
zidlo? Občanské sdružení můžete podpořit 
i zasláním DMS zprávy ve tvaru: DMS APLA 
na číslo 87777. Více informací o Občanském 
sdružení APLA (asociaci pomáhající lidem 
s autismem) najdete na www.apla.cz.

Helenka hledá asistenta
Ahoj kamarádi, jmenuji se Helenka, je mi sedm 
let a jsem veselá autistka s mentálním postiže-
ním. Hledám dospělé kamarády-asistenty, kte-
ří by za mnou chodili jednou až dvakrát týdně 
nebo o víkendech.  Jestli se chceš dozvědět víc, 
zavolej mojí mámě na tel. 777 107 212 a domluv 
se s ní na všech podrobnostech včetně finanč-
ní odměny. Bydlíme ve Zbuzanech, nedaleko od 
stanice metra Luka. HelenkaFoto: J. Šímová
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WWW.OCSESTKA.CZ

Divadélka se konají každou sobotu od 11.00 hodin a tvořivé dílny každou neděli od 13.00 do 17.00 hodin 
v 1. patře obchodního centra Šestka – naproti travelátorům. 

www.ocsestka.cz

KAŽDÝ VÍKEND!Přijďte k nám tvořit, hrát si a rozvíjet tvůrčího 
ducha svých dětí. V obchodním centru Šestka každý víkend 

připravujeme pro děti pravidelné programy. 

VŠECHNY AKCE ZDARMA!

sestka detem
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DUBEN
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
O BUBÁCÍCH 
A HASTRMANECH
Divadélko pro děti s Divadlem Agnez

CHOBOTNICE 
Z VLNY
Pravidelné dětské 
dílničky

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

HRNEČKU
VAŘ
Divadélko pro děti 
s Kejklířem

DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ
POHÁDKY 
KOZY LUJZY
Divadélko pro děti 
s Ateliérem 
Abrakadabra KVETOUCÍ 

STROM 
Z DRÁTKŮ 
A KORÁLKŮ
Pravidelné 
dětské dílničky

POMLÁZKA 
A ZDOBENÍ 
PENTLÍ
(PŘÍPRAVA NA 
VELIKONOČNÍ 
PONDĚLÍ)
     Pravidelné 
     dětské dílničky
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PÍSNIČKY
Z POHÁDEK
Zpívání pro děti 
s Jaroslavem 
Uhlířem

KORÁLKOVÉ PŘÁNÍ
Pravidelné dětské dílničky

Sníh nás přišel draho
Zima nám letos dala zabrat. Sněžit začalo 8. led-
na a sněhová pokrývka se udržela až do března. 
Jak se sněhové nadělení odrazilo v městské 
„kase“? 
„Letošní náklady na zimní údržbu dosáhly 
3 700 000 Kč,“ konstatoval Rudolf Záruba z Od-
boru životního prostředí a dopravy Městské části 
Praha 17 a dodal: „bylo to způsobeno tuhou zi-
mou a novou vyhláškou o úklidu chodníků. Nej-
větší problémy nezpůsobil vlastní úklid. Ten se 
zvládl dobře. Komplikace nastaly, co se sněhem 
potom. To obrovské množství nebylo možno od-
vézt a muselo se čekat, až sníh roztaje. A největ-
ší mínus? Neuvěřitelný nepořádek, který se ob-
jevil poté, co sníh roztál. Během týdne po roztátí 
jsme sesbírali asi 120 kusů stolitrových pytlů od-
padků!“ Pro porovnání: Vloni vynaložila městská 
část na zimní úklid 1 500 000 Kč.

-red-

Na vysvětlenou
„Copak vy nevíte, že se ve slově viděl, píše měkké 
„i“? Vždyť to se učí děti na prvním stupni,“ linu-
lo se z telefonního sluchátka. Reakce to nebyla 
ojedinělá. Ozvalo se vás víc. V minulém vydání 
našeho zpravodaje jsme na straně 13 uveřejnili 
článek Kdyby to věděla, byla by se lépe učila. 
Pravopisnými chybami se to tam opravdu hem-

Sbírka hraček 
pokračuje!
Máte doma hezké hračky, s nimiž si už vaše 
děti nehrají? Darujte je Společnosti pro ob-
novu řepských tradic pro červnovou Dětskou 
pouť pořádanou u příležitosti MDD. 
Hračky od vás přijmou v Lidové cestovní kan-
celáři, v Žalanského ulici čp. 57 v pracovních 
dnech od 9 do 18 hodin, nebo si můžete do-
hodnout jiný termín na tel. 235 300 208-9.

„Letos sbírka hraček funguje skvěle. Až se 
oteplí, tak se na naší zahráce budou sušit 
plyšáci, protože je vždycky pereme. Zaplať 
pánbu, že lidé nosí i jiné hračky,“ vzkazuje 
paní Anna Baumová ze Společnosti pro ob-
novu řepských tradic. „Děkuji za perfektní 
spolupráci! Je vidět, že lidi noviny čtou,“ 
potěšila nás paní Baumová. -red-

Letos v zimě vypadaly Řepy na mnoha místech 
romanticky – třeba jako na snímku, který nám 
zaslal Josef Bezdička. Úklid téhle nádhery nás 
však přišel na 3 700 000 Kč!

Foto: Josef Bezdička

žilo. Byl to však záměr. Pro pobavení jsme vás 
nechali nahlédnout do písemných prací žáků 
6. ročníku základní školy. V úvodu citací bylo v zá-
vorce uvedeno redakčně neupraveno. Co to zna-
mená? Text jsme protentokrát ponechali bez re-
dakčního zásahu – neupravovali jsme ho po gra-
matické, ani po stylistické stránce. Děkujeme 
všem, kteří jste se ozvali. Těší nás, že Řepskou 
sedmnáctku čtete opravdu pozorně! -akraj-

Foto: -akraj-
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Klub 17 v dubnu
Z dubnového programu nízkoprahového zaří-
zení Klub 17 pro děti a mládež v Socháňově 
ulici (vedle KS Průhon):
7. 4. – Antistresové míčky, bavlnková zvířát-
ka, 13. 4. – Sádrové odlitky, 14. 4. – Kouzla, 
16. 4. – Planety sluneční soustavy z balonků 
a papíru, 20. 4. – Míčové hry, 21. 4. – Pří-
prava masek na rej čarodějnic a čarodějů, 
27. 4. – Výzdoba klubu, dokončení masek, 
28. 4. – Pálení čarodějnic, 30. 4. – Turnaje 
všeho možného.
Vstup zdarma! -red-

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

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

10. 4. Keramická sobota: Tradiční tvoření 
z hlíny pro děti i další zájemce. Cena za dvou-
hodinovku 50 Kč pro děti, 120 Kč pro studen-
ty do 26 let a 150 Kč pro dospělé. Přihlášky 
předem na tel. DDM 235 323 333. Od 10 do 12 
a od 12 do 14 hodin, keramická dílna.
24. 4. Divadlo v DDM: Tři zlaté vlasy Děda 
Vševěda. Představení divadla Kejklíř. Vstup-
né: Děti 10 Kč, dospělí 40 Kč. Od 15 hodin, sál 
DDM.
24. 4. Keramická sobota: Info viz výše.
30. 4. Čárohřiště: Program pro čarodějnice 
plný her a soutěží. Od 16 do 18 hodin. Do-
pravní hřiště DDM Na Vypichu.
 Mgr. Jana Němcová

Přehlídka 
recitátorů 2010
V prvních březnových dnech se tradičně 
pořádá přehlídka nejlepších recitátorů Pra-
hy 6. V letošní obvodní soutěži si naše děti 
vedly velmi úspěšně a vrátily se s mnoha 
oceněními.
Šárka Kupcová a Leila Ahmadzai ze 3. B, 
Veronika Špiritová ze 4. C a Tereza Bártová 
z 5. A získaly čestná uznání, Klaudie Ange-
rová z 5. C cenu poroty, Michal Hložánek 
ze 2. B a Jan Vácha z 9. A v soutěži zvítězili 
a postupují do městského kola.
Blahopřejeme všem účastníkům, v pražském 
finále budeme držet palce a děkujeme učite-
lům za přípravu dětí na soutěž. 

Za pedagogy 1. a 2. st. ZŠ genpor. Fr.Peřiny
Marcela Rozkošová

Rozdávají potěšení
V úterý 16. 3. 2010 děvčata z kroužku Mažoretky 
a Moderní tanec ze ZŠ Jana Wericha pod vede-
ním paní učitelky Jany Fišerové svým tanečním 
vystoupením potěšila pacienty na oddělení 
dlouhodobě nemocných. Návštěvy žáků školy 
v motolské nemocnici jsou tradicí a i letos bylo 
vystoupení úspěšné. Všem účinkujícím děkujeme.

td

Pozvánka na závody
V sobotu 8. května se koná na bikrosové dráze 
v Řepích v ulici U Boroviček 4. závod českého 
poháru, na který srdečně zveme všechny, kdo 
si chtějí zkusit olympijský sport na vlastní kůži. 
Závod má vypsánu kategorii příchozích a v té si 
může zazávodit kdokoli z vás. 
Takže neváhejte a přijďte okusit, co to je bikros. 
Doražte „na bikrosku“ nejpozději do 9 hodin. 
Stačí mít kolo, přilbu, rukavice, dlouhé nohavi-
ce a rukávy. Těšíme se na vás. Bližší informace 
na dráze při trénincích v úterý a čtvrtek od 17 
do 19 hodin nebo na www.bmxrepy.wbs.cz.

Členové Bikrosclubu Řepy

Foto: -akraj-

Dětem z MŠ Bendova se  v noci z 25. na 26. 2. 
jistojistě zdálo o čokoládě. Čokoládovou 
fontánu, čokoládové tance i čokoládové sou-
těže – to všechno si užily  v řepské sokolovně 
při akci s názvem Čokoládový karňous aneb 
Neskutečně sladký karneval. -akraj-

Byl to zážitek!
Kde je na Zemi nejvíc vody? Když roztají ledovce, 
stoupne, nebo klesne hladina moří? Co všechno 
lze vyčíst ze záznamu pořízeného termovizní 
kamerou? Jak zlepšit klima ve velkoměstech? 
Proč nezadržitelně vysychá Aralské jezero? Jak 
se změnil z ekologického hlediska stav českých 
řek za posledních 15 let? Kdo jsou největší od-
běratelé vody? Umíme šetřit vodou? Řešení 
těchto otázek a problémů v malých pracovních 
týmech – to byla první část programu s názvem 
„Voda“ v Ekotechnickém muzeu, které jsme 
v únoru navštívili. 
Když se rozpustil pokusný „ledovec“ v odměr-
ném válci a hladina „moře“ poklesla, mohla začít 
ta druhá – prohlídka 104 roky staré čistírny od-
padní vody. Původní interiér z třikrát pálených 
cihel i strojní vybavení sestávající mimo jiné 
z obrovských naleštěných parních strojů, tak to 
byl zážitek. 

M. Novotná, 8. B,
ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Nádherná akce
„Jééé, tu jsem jako dítě miloval,“ zavzpomínají 
možná děti z Mateřské školy Sluníčko, až vyros-
tou a přijde jim do ruky jejich oblíbená knížka 
z dětství. Čtení pohádek do školky patří, ale 
projekt Čteme dětem, za nímž stojí paní učitelka 
Libuše Morávková, samozřejmostí není. Každo-
denní intenzívní práce s knihou, akce „Dnes čte 
moje maminka (babička)“, výstavka nejmilejších 
knížek, soutěž o nejhezčí obrázek, prodej dět-
ských knih přímo ve školce… To vše probíhalo 
v Mateřské škole v Laudově ulici po celý březen. 
V rámci projektu navštívila 2. března mateřskou 
školu herečka Valérie Zawadská. Nasadila svůj 
podmanivý hlas, vykulila oči – a děti byly oka-
mžitě „její“. Bez rozpaků jí začaly sdělovat svoje 
zážitky a předháněly se tak, že se na čtení pohá-
dek o maxipsu Fíkovi málem nedostalo.

Foto: -akraj-

„Je logické, že na tak nádhernou a bohulibou 
akci, jako je Čteme dětem, musím přijít!“ vysvět-
lila zaneprázdněná herečka důvod své návštěvy. 
„To nejcennější, co můžeme dětem dát, je čas, 
který s ním strávíme,“ znělo motto projektu. 
Snad rodičům dětí z Mateřské školy Sluníčko 
utkvělo v paměti. -akraj-
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Odměna 10 000 korun!
Nespokojení občané čím dál častěji apelují na radnici. Vedení měst-
ské části apeluje na městskou policii. Výsledek? Byl patrný zvláště 
po březnovém tání sněhové nadílky… 
Vedení radnice proto přistoupilo k neobvyklému opatření: Měst-
ská část Praha 17 vypsala, na základě usnesení rady městské části,  
odměnu 10 000 Kč pro strážníka městské policie, jenž jako první 
postihne za přestupek více než deset majitelů psů, kteří po svém 
psu neuklidí!
„Navýšili jsme počet košů – v celé městské části máme 77 košů se sáč-
ky pro psí exkrementy. Zřídili jsme funkci uklízeče a pořídili vysavač 
psích exkrementů. Přesto to vypadá, že je výsledek našeho snažení, 
zvláště po roztátí sněhu, nulový,“ vysvětluje krok radnice místo-
starosta Mgr. Bořek Černovský. „Zdá se, že jedinou cestou, která zbý-
vá, je důraznější hrozba postihu neohleduplných vlastníků psů. Měst-
ská policie má bohužel v tomto směru minimální výsledky. Uvidíme, 
zda strážníci, v případě zvýšené hmotné zainteresovanosti, budou 
zmíněné přestupky vyhledávat a postihovat aktivněji,“ říká Mgr. Čer-
novský.
Co dodat? Snad jen zopakovat slova místostarosty: Uvidíme! V kaž-
dém případě je však potřeba poděkovat ohleduplným majitelům psů, 
kteří se rozhodně nemusejí obávat zvýšených kontrol dodržování čis-
toty veřejných prostranství. DĚKUJEME!

-red-

Den Země: 
Dohodíme do Kanady?
Městská část Praha 17, Magistrát hl. m. Prahy a základní školy jsou spolu-
organizátory akce pořádané ke Dni Země. Záštitu nad akcí, která se bude 
konat 21. 4., převzala starostka Jitka Synková. 
Základní školy představí své projekty, úspěchy v oblasti ekologické vý-
chovy. Dozvíte se něco o ekologii, zeleni a cyklistice v Praze. Budete se 
moci blíže seznámit i s technikou, která slouží ekologii v našem městě. Své 
poznatky si můžete spolu se svými dětmi ověřit během soutěží. Součástí 
akce bude i Galerie na plotě a malá prodejní expozice ekologických hraček, 
květin apod. 
Zároveň máte možnost podílet se na vytvoření rekordu v hodu tenisákem 
v rámci sportovních her mateřských škol (pokud se můžete zařadit do  ně-
které z následujících kategorií: děti docházející do MŠ, jejich rodiče, sou-
rozenci, učitelky z mateřských škol) a dohodit tak společně, jako vzpomín-
ku na olympijské hry, až do Kanady.
Všichni jste vítáni! Čekáme vás ve středu 21. 4. od 10 do 17 hodin u ZŠ 
Jana Wericha, ul. Španielova 19/1111, Praha 17-Řepy.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí odboru školství a kultury

Rozkvetou Řepy jako vloni?
Vloni na jaře naše redakce vyhlásila soutěž Rozkvetlé Řepy. Bylo příjemné 
sledovat, jak mnohé předzahrádky získávají na kráse – nejen díky soutě-
ži, ale hlavně pro radost svým pěstitelům a kolemjdoucím. Rok se s rokem 
sešel, je tu opět doba, kdy milovníci zahradničení vysévají semínka, na-
kupují sazenice a my vás znovu vyzýváme: Myslete na nás a posílejte nám 
svoje tipy na nejhezčí předzahrádku v Řepích! Soutěž Rozkvetlé Řepy bude 
vyhodnocena začátkem září 2010, s výherci budete opět seznámeni v zá-
řijovém vydání Řepské sedmnáctky a na akci Babí léto, které se letos bude 
konat v sobotu 11. září. 
Fotografie vytipované předzahrádky i s adresou posílejte e-mailem (re-
dakce@repy.mepnet.cz), písemně (Úřad m. č. Praha 17, redakce, Žalan-
ského 291, 163 02 Praha 6), případně volejte na tel./zázn. 234 683 544. 
Vaše tipy posoudí členové redakční rady Řepské sedmnáctky spolu se zá-
stupcem firmy Otakar Chládek – sadovnický a zahradnický servis. Vyberou 
předzahrádku, jejichž tvůrci obdrží od firmy Otakar Chládek – sadovnický 
a zahradnický servis dárek. Uzávěrka pro příjem tipů je 8. srpna.

-red-

Změřte si svá rizika
Bezplatně si nechat změřit hladinu cukru, cholesterolu a krevního 
tlaku  bude možné od 22. do 23. dubna v prodejně Billa v ulici Skutec-
kého, a to v době od 11 do 17 hodin. Preventivní akci s názvem „Cuk-
rovka, změřte si svá rizika“ pořádá nezisková organizace Diabetické 
asociace ČR. Více informací: www.stopcukrovce.cz. -red-

Pondělky v Klubu aktivního stáří 
Příznivci Klubu aktivního stáří (KLAS) se scházejí v bývalém kulturním 
domě v horních starých Řepích v ulici Ke Kulturnímu domu. Setkání začí-
nají v 16 hodin. Na duben plánují následující program: 12. 4. – Posezení 
s jubilanty, 19. 4. – Přijdou zazpívat děti ze ZŠ na Petřinách, 26. 4. – Be-
seda s Vlastislavem Fenclem: Řepy včera, dnes a zítra. -red-

V neděli 16. května pořádá naše městská část spolu se sousední  Městskou 
částí Praha 13 výlet s názvem Poznávej a chraň. Připraveny jsou trasy dět-
ské v délce kolem 5 km (které mohou samozřejmě absolvovat i méně zdatní 
turisté), delší trasy pro dospělé spojující obě městské části a také okružní 
trasa, kterou bude možno absolvovat i na kole. 
Trasy vás provedou zajímavými místy obou městských částí – prozradíme, 
že u nás například krajinnou oblastí zvanou Řepská step. Účastníci obdrží 
na startu „slepou“ mapu, pro zájemce bude k dispozici také soupis GPS 
souřadnic. Všichni se budou moci zapojit do soutěžního testu. Správné 
odpovědi budou v cílových místech losovány každou hodinu. Výherci se 
mohou těšit na zajímavé odměny – třeba na Knihu o Řepích!
Start pro řepské: Před radnicí v Žalanského ulici v době od 10 do 13 hodin 
v neděli 16. května. Srdečně vás zveme! -red-

Pojďte s námi na výlet

Dvě z výherkyň loňské soutěže paní 
Vondráčková (vlevo) s paní Paulovou – 
zástupkyně „party“, díky níž roky krásně 
kvete předzahrádka u domů čp. 1115–1117 
v ulici Bazovského.

Takhle hezky vypadala vloni 
v létě předzahrádka u domu 
čp. 1168 ve Vondroušově ulici, 
o niž léta pečují manželé Krou- 
povi s paní Wagenknechtovou.

Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Potřebujete osobního asistenta?
Občanské sdružení Melius poskytuje péči osobám se zdravotním postiže-
ním od 19 let  a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc od jiné oso-
by a kteří mají ze zákona č.108/2006 Sb. na osobní asistenci a příspěvek 
na tuto péči nárok. Všichni členové o. s. Melius jsou zároveň ze zákona 
povinni těmto lidem poskytnout bezplatně poradenskou službu a pomoci 
jim při vyřizování administrativních záležitostí. Podrobnější informace: 
775 555 526, asistence@melius.cz nebo www.melius.cz. -red-
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Ordinace mimo polikliniku
–  stomatologie: MUDr. Hušáková, Karlovarská 17, tel.: 235 514 444 • MUDr. Lerchová, Karlovarská 17, tel.: 235 514 444 • MUDr. Kravcivová, Socháňo-

va 25, tel.: 235 311 767 • MUDr. Posádová, Socháňova 25, tel.: 235 311 767 • MUDr. Živcová, Reinerova 8, tel.: 235 302 100;
–  chirurgie: MUDr. Veselý, Žalanského 17,  tel. 235 300 212;
–  urologie: MUDr. Bárta, K Šancím 50, tel.: 235 310 197; 
–  praktický lékař: MUDr. Ritter, Socháňova 25, tel.: 235 300 758;
–  praktický lékař pro děti a dorost: MUDr. Borůvková, Socháňova 25, 235 300 229 • MUDr. 

Nízká, Socháňova 25, tel.: 235 311 868 • MUDr. Fečová, Španielova 1280, tel.: 235 315 215 
• MUDr. Havelková, Španielova 1280, tel.: 235 323 898 •  MUDr. Holečková, Socháňova 25, 
tel.: 235 300 721  • MUDr. Hrubešová, Socháňova 25, tel.: 235 311 866 • MUDr. Jana Musilo-
vá, Boršovská 501, tel.: 235 316 837;

–  poradna řízené očisty organismu: MUDr. Nedvědová, Bendova 1122 (MŠ), tel.: 776 792 711.

Lékárny
Žufanova čp. 1114 (poliklinika): 235 319 776, 
Socháňova čp. 27 (KS Průhon): 235 302 350, 
Makovského čp. 1349 (OVUS):  235 301 125, 
Zličínská lékárna, Nedašovská čp. 6: 235 317 376

✚

Seznam lékařů ordinujících v Řepích
Poliklinika, ul. Žufanova
krajní vchod – čp. 1114 (vlevo) prostřední vchod  – čp. 1113 

přízemí diabetologie MUDr. Šebková 606 421 123

1. patro kožní MUDr. Tvrdoňová 235 311 967

 neurologie, doc. MUDr. Filipová, CSc. 235 311 967
 elektroencefalograf MUDr. Horáčková

2. patro oční MUDr. Katrová 235 313 416

 ušní, nosní, krční MUDr. Katra 235 312 780
   235 311 256

3. patro gynekologie MUDr. Svárovský 235 310 287
 gynekologie MUDr. Kvašová 235 300 516

4. patro psycholog PhDr. Galaktionová 235 311 762
 psycholog Mgr. Šebková
 psychiatrie MUDr. Hudec 235 310 221

5. patro stomatologie MUDr. Němečková 235 312 244
 stomatologie MUDr. Quadrát 235 312 244
 plicní MUDr. Quadrátová 235 301 362
 zubní MUDr. Muroňová Páchová 235 311 761

6. patro stomatologie MUDr. Zárubová 235 312 242
 stomatologie MUDr. Pavel Kučera 235 310 284
  MUDr. Pavel Kučera jr. 235 310 514

7. patro stomatologická laboratoř

přízemí + 
suterén rehabilitace 

1. patro rehabilitace MUDr. J. Nedělka 235 302 120
  MUDr. T. Nedělka

 laboratoř

2. patro logopedie PaedDr. Roubíčková 235 312 760

 interna + MUDr. Zamrazil 235 311 875
 + diabetologie + MUDr. Chodová
 + endokrinologie MUDr. Kysilková

3. patro praktický lékař MUDr. Kracíková 235 302 689
 praktický lékař MUDr. Karmazinová 235 312 734
 praktický lékař MUDr. Bajzová 235 312 732

4. patro praktický lékař MUDr. Vaněčková 235 317 220
 praktický lékař MUDr. Dresler 235 312 733

5. patro ortopedie MUDr. Vondráček 235 311 226
 chirurgie MUDr. Šlechta 235 311 226
 rentgen MUDr. Kubias 235 310 260

6. patro praktický lékař  MUDr. Vaněček 235 310 261
 interna, kardiologie MUDr. Vodárek 235 318 915

7. patro alergologie, imunologie MUDr. Fousek 235 310 294
 gynekologie MUDr. Drazdíková 235 312 245

✚
✂ ✂

Zahájili jarní sezónu
V rámci zimní přípravy hrálo naše A mužstvo 
zimní turnaj na umělé trávě pořádaný společně 
kluby SK Aritma a SC Radotín. Všechny zápa-
sy jsme odehráli vždy na perfektně upraveném 
hřišti, i když letošní sněhová nadílka byla hodně 
velká. Naší snahou bylo dát rovnocennou příleži-
tost všem hráčům kádru, vyzkoušet si různé her-
ní varianty a příliš nehledět na výsledky. První 
mistrovské utkání jarní části sezóny 2009/2010 
se odehrálo 27. 3. na zličínské umělé trávě proti 
Spartě Košíře.
Výsledky: Řepy–Aritma B: 2 : 1 (1 : 1), branky: 
Táčner, Horák (PK); Slaný–Řepy: 2 : 1 (1 : 0), náš 

gól dal Pechr (PK); Řepy–Nebuši-
ce: 2 : 0 (1 : 0), obě naše branky 
dal Horák; Řepy–Nusle: 3 : 4 
(2 : 1), v zápase jsme vedli už 
3 : 1, abychom během 2 minut ná-
skok ztratili a nakonec prohráli. Branky: Horák, 
Pechr, Gröbl; Čisovice–Řepy: 2 : 2 (0 : 0), v po-
slední minutě zápasu jsme inkasovali vyrovná-
vací branku. Vedli jsme 2 : 0! Oba naše góly dal 
Pechr; Zbuzany–Řepy: 3 : 2 (1 : 0), v průběhu 
zápasu jsme prohrávali 0 : 2, vyrovnali na 2 : 2 
a opět v poslední minutě dostali gól. Branky: 
Pechr, Bláha;
Střelci: Pechr 5, Horák 4, Gröbl, Bláha, Táčner 
po 1 brance. Milan Rosenbaum

Zápasy v dubnu
Datum výkop soupeř hřiště

4. 4. 10.15 Radotín B
  Zličín 

   (umělá tráva)

10. 4. 15.30 Nusle
  Uhelné sklady, 

   Na Cibulkách

18. 4. 17.00 Zličín B Zličín-T

24. 4. 15.30 Lochkov
  Uhelné sklady, 

   Na Cibulkách

Kompletní rozpisy fotbalových zápasů najdete na 
webových stránkách: sokolrepy.cz/fotbal/soubory 
ke stažení nebo sokolrepy.vysledky.com/soubory 
ke stažení.
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Dagmar Honsová čte Jiřího Svobodu
Máme uvažovat o nákupu kožichů, nebo si budeme vajíčka smažit jen 
tak na sluníčku? Tak a podobně – zvesela i zcela vážně – vedli řeč při 
křtu druhého vydání knihy Utajené dějiny podnebí autor Jiří Svoboda 
a kmotra meteoroložka Ing. Dagmar Honsová, PhD. 
Moderátor večera Václav Malovický kladl otázky na tělo. Na přetřes při-
šly nejen pranostiky, ale i sluneční aktivita, vychládající oceány, „glo-
bální oteplovači“ a další témata sovisející s klimatologií, meterorologií, 
ale i astrologií a historií. Jiří Svoboda je bezesporu výtečný vypravěč, 
který se hned tak z míry vyvést nenechá. Když se však Dagmar Honsová 
vyjádřila, že křtěnou knihu přečetla jedním dechem a sleduje i jiné jeho 
odborné práce, viditelně se zatetelil. „Pana Jiřího Svobodu už nějakou 
dobu znám. Moc ráda čtu jeho knihy a publikace. Jsem meteorolog, ale 
často dostávám otázky klimatologické. Tazatele často odkazuji právě 
na knihy Jiřího Svo-
body, které ukazují 
jak stránku oteplo-
vání, tak ochlazová-
ní,“ sdělila divákům 
Ing. Dagmar Honso-
vá, PhD. „Málokdy 
najdete na 225 stra- 
nách celou historii 
klimatu České re-
publiky,“ pochválila 
knihu řepského za-
stupitele známá me-
teoroložka. -akraj-

Senioři usedli k PC
Bývávalo, že babičky a dědové předávali své 
zkušenosti vnoučatům! Dnes je tomu často ob-
ráceně. „Už i náš šestiletý vnuk počítač ovládá 
a směje se nám, že to neumíme,“ vysvětluje svou 
účast v počítačovém kurzu Centra sociálně zdra-
votních služeb v Řepích 65letá paní Marie, která 
byla 2. března přítomna slavnostního otevření 
nově zřízené počítačové učebny. 
O tyto kurzy byl mezi řepskými seniory enormní 
zájem, brzy po vyhlášení byla všechna místa obsa-
zena. Lektorky Mgr. Hana Veselková a Mgr. Dana 
Kropáčová, jinak učitelky ZŠ genpor. Františka 
Peřiny, si připravily pro své žáky podrobný ma-

Milé setkání
V únoru jsem byl pozván společně se šéfredaktorkou Řepské sedmnáctky 
Jaroslavou Šímovou na besedu s řepskými seniory. V pondělí 15. února 
jsme navštívili Klub aktivního stáří ve starých Řepích a následující den 
seniory v Kulturním středisku Průhon. Téma besedy, jak jinak: Řepská se-
dmnáctka. 
Přiznám se, že jsem šel na obě s menší trémou v zádech. Říkal jsem si: „Co 
budeme celou hodinu povídat?“ Nakonec se obě setkání protáhla na hodi-
nu a půl a utekla jako voda. Byl jsem překvapen, s jakým zájmem čtou naši 
starší spoluobčané Řepskou sedmnáctku a jaké mají znalosti o dění v obci. 
Po informaci, jak každé číslo zpravodaje a jednotlivé články a rubriky vzni-
kají, přišly na řadu zajímavé dotazy, podněty a samozřejmě i kritické při-
pomínky. Od řepských pamětníků jsme se dozvěděli zajímavosti z historie 

naší obce a vyslechli 
i to, co seniory těší 
a co je naopak trápí.
Z obou setkání jsem 
odcházel s velmi dob-
rým pocitem a pozná-
ním, že „naši“ senioři 
nesedí jen u televize, 
ale se zájmem sledu-
jí dění v obci a mají 
k němu co říct. Dou-
fám, že se mohu těšit 
na shledanou zase ně-
kdy příště…

Jan Bösser,
člen redakční rady

„V únoru jsme byli na dětském karnevalu. Vnučka 
Terezka vyhrála soutěž o nejhezčí masku (Bílá 
paní),“ pochlubil se nám pan Zdeněk Petrášek.

Doporučujeme sledovat program Kulturního stře-
diska Průhon, občas zde totiž účinkují opravdové 
celebrity – například Luděk Munzar…

Pod záštitou M. č. Praha 17 proběhlo 6. 2. v ZŠ 
Socháňova 18. mistrovství Čech v silovém trojboji 
(výsledky jsou na www.powerlifting.cstv.cz).

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Foto: Zdeněk Petrášek Foto:  z archivu KS Průhon Foto: Jiří Halfar2 31

Členové Klubu aktivního stáří (KLAS) se scházejí 
každé pondělí v 16 hodin v bývalém kulturním 
domě na Bílé Hoře.

Foto: -akraj-

Slavnostního otevření počítačové učebny se 
zúčastnila starostka Jitka Synková, ředitel Centra 
sociálně zdravotních služeb PhDr. Jindřich Kadlec 
a zastupitel MUDr. Antoine Katra (vlevo).

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Knihu Jiřího Svobody pokřtila 11. února 
v KS Průhon Dagmar Honsová.

nuál. Se zahájením výuky neotálely – seniory 
pobídly k počítačům pár minut po slavnostním 
přestřižení pásky! „Máme zapsáno téměř pade-
sát seniorů, výuka bude probíhat v šesti hodino-
vých lekcích,“ vysvětlila Mgr. Veselková a doda-
la: „naším cílem je, aby senioři překonali ostych 
před počítači.“ Z výuky nemusejí mít účastníci 
kurzů žádné obavy – známkovat se tu nebude 
a trpělivosti mají obě lektorky na rozdávání. 
Podle slov Mgr. Moniky Čermákové, zástupkyně 
ředitele CSZS, tu plánují uspořádat další kurzy 
od září. Zda budou určeny opět začátečníkům, 
nebo budou pokračovací, to zatím není známo. 
O zápisu vás budeme informovat v Řepské sedm-
náctce. -akraj-
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Řepská zákoutí

Fotografie užitečné zkratky mezi ulicemi Ji-
ránkova a Slánská je vzpomínkou na sněhem 
bohatou letošní zimu. Schody využívají pře-
devším občané z okolí Jiránkovy ulice k cestě 
na autobusovou zastávku Bílý Beránek (bus 
č. 164 a 225). Použijete-li tuto zkratku, pak 
po čtyřiceti schodech překonáte přibližně 
sedmimetrové převýšení.
Mimochodem: Víte, že v Jiránkově ulici sídlí 
řepská knihovna?!
 Text a foto: Jan Bösser

Kalous ušatý se 
usadil v Bendovce
Kalouse ušatého přes den uvidíte jen výjimeč-
ně, protože je díky svému zbarvení vynikajícím 
způsobem maskovaný. Pokud sedí nehnutě 
na stromě, jeho štíhlé rovné tělíčko si snadno 
spletete s kouskem suché ulomené větve. Může-
te ho spatřit i v řepských parcích a na borovicích 
v zahradě Mateřské Školy Bendova, kde jsem ho 
pro vás vyfotografoval. (Pozn. redakce: Viz foto 
na titulní straně Řepské sedmnáctky.)
Kalous je noční lovec. K nasycení potřebuje 
nejméně šest hrabošů, které spolyká vcelku. 
Kosti a chlupy pak vyvrhuje přibližně dvakrát 
za 24 hodin v podobě válečkovitých chuchvalců. 
Na místě, kde sedává, pak můžeme nalézt velké 
množství těchto vývržků.
Kalous ušatý patří mezi nevelké, ale půvabné 
sovy, které obývají skoro celou Evropu, seve-
rozápadní Afriku, Asii a Severní Ameriku. Tyto 
krásné sovičky nemůžete s nikým zaměnit – jsou 
štíhlé, nepoměrně štíhlejší než veliký výr, mají 
na peří podélné tmavé proužky a na hlavičce 
péřová ouška. Poznáte je také podle nádherně 
zbarvených velkých oranžových očí. Žijí v sou-
vislých lesích, v polních lesících, rozlehlejších 
parcích nebo jiných skupinách stromů. V noci 
rády vysedávají i na sloupech elektrického vede-
ní nebo na lampách, kde se shromažďuje hmyz 
a je odsud dobrý výhled. 
Jako všechny sovy u nás je kalous ušatý chráněn 
zákonem!

Lukáš Panoch

Uličník • Uličník • Uličník • Uličník
Bendova ulice
V řepském panelovém sídlišti byly ulice pojme-
novány převážně podle českých a slovenských 
výtvarníků 20. století. Jednou z nich je i Ben-
dova ulice, spojující Španielovu s Bazovského. 
V ulici sídlí Centrum sociálně zdravotních služeb, 
správní firma Optimis, mateřská škola a odbory 
školství a kultury, životního prostředí a dopravy 
a oddělení příspěvků na péči odboru sociálních 
věcí Úřadu městské části Praha 17. 
Sochař Břetislav Benda (1897–1983), absolvent 
pražské AVU, měl jedno celoživotní téma – sochy 
nahých ženských postav. Tyto plastiky vytvářel 
v různých obměnách až do konce života. Jedna 
z nich stojí v malém parčíku za křižovatkou ulic 
Bazovského a Bendovy. Tento bronzový akt před-
vádí nejsilnější stránky Bendova umění: Jasnou 
a věcnou modelaci postavy i objem, harmonic-
kou a pevnou stavbu sochy. 
Název nese ulice od svého vzniku v roce 1979.

PaedDr. Helena Kupcová
Foto: Jan Bösser

Kaple na Bílé Hoře
synem a kardinálem Arnoštem Harrachem, 
který byl současně generálním vikářem řádu 
servitů i arcibiskupem pražským (byl mimo-
jiné hlavním iniciátorem protireformních de-
kretů, jimiž vypověděl nekatolické kazatele ze 
země a poddané pod přísnými tresty přinutil 
přijmout katolickou víru).
V této neúplné stavbě byla v roce 1719 do-
končena pouze zmiňovaná kaple, která byla 
zasvěcena patronu Řep – tedy sv. Martinovi. 
Kaple byla za habsburské války, v níž šlo o dě-
dictví, vyloupena a poté znesvěcena francouz-
skými vojáky. Nového vysvěcení se dočkala 
v roce 1751, ale přesto byla Josefem II. zru-
šena a přeměněna na obytný dům, který nese 
označení čp. 2. V současnosti jej vlastní po-
tomci původních majitelů. 

Jaroslav Hájek, zastupitel

Velkou hospodu na Bílé Hoře, v Řepích číslo 
popisné 1, znají mnozí ještě pod názvem MON. 
Spojují ji s vyhlášenou diskotékou, která zde 
byla pořádána v 90. letech minulého století, 
kdy tuto budovu vlastnila komunistická zlo-
činecká Mezinárodní organizace novinářů. 
Starší generace budovu nenazve jinak než 
hospodou U Piskáčků. Rád bych tímto článkem 
odpověděl na dotazy čtenářů, které se týkají 
zrekonstruované historické zadní části tohoto 
komplexu – je vidět z konečné zastávky auto-
busu č. 164. 
Jde původně o kapli. Musím se však vrátit 
o několik století nazpět. Původně tato ba-
rokní stavba, započatá Léta Páně 25. dubna 
1628, měla být klášterem řádu servitů. Dle 
historických zdrojů se položení základního ka-
mene zúčastnil osobně i Ferdinand II. s chotí, 

Foto: Jaroslav Hájek

Pohled na kapli od konečné zastávky autobusu č. 164 na Bílé Hoře.
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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

Pouť do Hájku
V dnešním Tipu na výlet se vydáme po stopách 
historie, která se začala psát na začátku 18. 
století. Půjdeme tzv. mariánsko-františkánskou 
poutní cestou, jíž chodili věřící od pražské Lo-
rety na Hradčanech přes Břevnov, po hranicích 
Řep a Ruzyně, přes obce Hostivice a Litovice 
do Lorety kláštera v Hájku. Na této poutní cestě 
bylo v letech 1720 až 1726 postaveno dvacet vý-
klenkových kapliček. Jak se o památky, zejména 
církevní, staral ve druhé polovině minulého sto-
letí komunistický režim, víme všichni. Dnes, kdy 
konečně dochází k dalším opravám těchto krás-
ných památek, nám jich zbylo 11. Cesta dlouhá 
asi 15 kilometrů není fyzicky náročná.
1. kaplička se nachází na Malovance – je opra-
vená a otočená zády k ulici Bělohorská, což zna-
mená, že poutní cesta vedla přibližně dnešní 
Gymnastickou a ulicí Za Strahovem, kde se 2. 
kaplička již nedochovala. Stála někde na křížení 
ulic Za Strahovem a Nad Tejnkou. Ulice U Ladron-
ky nás dovede ke 3. kapli, stojící vpravo v zahra-
dě domu, za nímž odbočuje Kocourova ulice. 4. 
kaple, z dáli dobře viditelná, stojí na louce na-
proti usedlosti Ladronka. Odtud jdeme ve stej-
ném směru přes pláň kolem helioportu, kde 
„trucuje“, obrácena zády k rušné Kukulově ulici, 
5. kaplička. 
Zde musíme opustit stopu původní poutní ces-
ty, protože již zanikla v bujném porostu nad 
motolskou nemocnicí. Půjdeme tedy nahoru 
na rušnou křižovatku na Vypichu, doleva k pro-
dejně Kaufland, podél jejího severního okraje 
až na konec objektu. Pak pokračujeme doleva 
do Bolívarovy ulice, kde v první odbočce vle-
vo stojí opravená 6. kaple, u které je možno si 
na chvilku oddechnout na lavičce. Poloha kaple 
nám dává na vědomí, že tehdejší poutní ces-
ta vedla místy, která jsou dnes zastavěna ro-
dinnými domy. 7. kaple stávala  na konci ulice 
Na Břevnovské pláni. 
8. kaple se tyčí u jihozápadního okraje kom-
plexu kláštera Panny Marie Vítězné nedaleko 

konečné tramvají na Bílé Hoře. Nestojí na svém 
původním místě, které bylo dále na Karlovarské 
ulici naproti autobazaru Klokočka. Na podzim 
2009 byla kaple částečně přemístěna a posta-
vena. Podrobnosti z této pozoruhodné akce se 
můžete dočíst v Řepské sedmnáctce z října 2009 
v článku „Létající kaplička“ a v prvním čísle roku 
2010 v článku „Kaplička na novém místě“.
Jdeme dále po Karlovarské ulici, kde v mís-
tech odbočení do ulice Drnovská stávala další, 
9. kaple. 10. kaple nám dává na vědomí, že 
jsme v polovině našeho putování – je poslední 
na dnešním území hlavního města a stojí v za-
táčce Karlovarské ulice před mimoúrovňovou 
křižovatkou Pražského okruhu. Městská část 
Praha 17 v roce 2004 investovala opravu, re-
stauraci a doplnění o chybějící prvky.
Nyní musíme absolvovat nepříjemný úsek pod 
nájezdy a sjezdy na Pražský okruh. Ulice Na Hůr-
ce nás dovede k 11. kapli, která je v žalostném 
stavu a částečně zasypána navážkou z komuni-
kací. Je přemístěná a zřejmě jde o repliku, už 
z toho důvodu, že je postavena z cihel a jako 
jediná je orientována k severu. Pokračujeme 
dál hlavní ulicí Čs. armády vedoucí do Hostivice 
kolem retenční nádrže Strnad. Na jejím konci 
vpravo na kraji silnice stojí neopravená 12. kap-
le. Myslím, že tato by stála za záchranu. Blízkost 
automobilového provozu jí zjevně nesvědčí. 13. 
kaple stála v místě podjezdu pod železniční tratí 
Zličín-Hostivice. Byla zbořena v 50. letech dva-
cátého století. Také kapli č. 14 – v Hostivici – 
již nemůžeme obdivovat. Stávala před čp. 669 
na křižovatce Čs. armády a Litovické ulice. Byla 
zbořena v roce 1878 a materiál z ní byl použit 
ke stavbě mostků u Nekejcova a v Jenečku. Zřej-
mě padla za oběť rozšíření hostivicko-litovické 
cesty, tak jako i následující 15. kaplička na kři-
žovatce Litovická – Sportovců. Asi o 200 metrů 
dál stojí kaplička sv. Jana Nepomuckého z roku 
1815, ta ale nepatří k původní řadě. Od 20. let 
minulého století zde byl falešný letopočet 1620. 
Odstraněn byl v roce 2004. Litovická ulice nás 
dovede na břeh stejnojmenného rybníka, mine-
me Litovickou tvrz. Následující kaplička č. 16 se 

nacházela  na rozcestí u železničního přejezdu 
blízko zastávky Hostivice-Litovice. Další, 17. 
kaplička, u polní cesty za recyklačním středis-
kem, spadla v 50. letech minulého století. Podle 
jiného zdroje to bylo až v roce 1972 při vichřici.
Posledního úseku poutní cesty, která byla v mi-
nulém století rozorána, se v roce 1998 ujal míst-
ní spolek Hostivít. Zajistil vyměření zaniklé cesty 
a nechal vysadit asi 200 lip. Z 18. kapličky, která 
se v roce 1983 zřítila, zbylo jen torzo spodní čás-
ti. Předposlední 19. a poslední 20. kaple „svítí“ 
již zdaleka. Na obnově se v letech 1999–2000 
podílel především sochař pan Turský. V dáli mezi 
stromy již vidíme věžičku a střechy kláštera v Háj-
ku – cíl naší cesty, kam spolu s dávnými poutníky 
doputujeme. O klášteru jsem se zmiňoval v Tipu 
na výlet v Řepské sedmnáctce v listopadu 2009.
Z Červeného Újezdu, vzdáleného dva kilometry, 
nás doveze autobus č. 307 do Zličína. Šťastnou 
cestu!
 Text a foto: Jan Bösser

INZERCE

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

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

POLIKLINIKA ŽUFANOVA 1113/3, 2. PATRO

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY!
TEL.: 235 311 875

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

Na louce naproti usedlosti Ladronka stojí čtvrtá 
kaple v pořadí.
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SLEVOVÝ  KUPON 

na jarní ošet ení dekoltu

SLEVA 180 K

Tel.: 235 325 659 

nebo 602 501 191

GERnétic, 

Slánská 381/10, P6

 17-IV

íká hlavní kosmeti ka GERnétic Alena 
Kimlová. 
P i pé i nelze odd lit ošet ení pokožky od 
pé e o celé t lo. Pokožka je zrcadlem vnit -
ního stavu organizmu. Krásného a zdravé-
ho vzhledu dosáhneme nejen použitím kva-
litních produkt  GERnétic, ale také úpravou 
stravovacích návyk  (pitný režim, omezení 
p íjmu cukr  a tuk , …) a životního stylu 
(dostatek pohybu, odstran ní stresu). 
Vedle špi kových kosmetických produkt  
nabízí GERnétic také dopl ky stravy s vy-
váženým obsahem stopových prvk , vita-
min  a aminokyselin.

V novém kosmetickém salonu, o kterém 
jste se do etli v minulém ísle epské 
17, se používá k ošet ení profesionální 
francouzská kosmetika GERnétic. V tomto 
lánku Vám blíže p edstavíme její výhody 

a p ednosti, které jist  oceníte Vy i Va-
še pokožka. Úsp ch výrobk  GERnétic je 
založen na více než 30letém bun ném 
výzkumu francouzského léka e, biologa 
a majitele zna ky dr. Alberta Laporta. 
Kosmetika GERnétic vychází p edevším 
z poznání, že prost ednictvím k že lze t lo 
a jeho bu ky obohacovat o vitaminy, mi-
nerály, stopové prvky, aminokyseliny a jiné 

látky, které jsou pot eba pro jeho správnou 
funkci. P ípravky GERnétic proto obsahují 
tyto látky, jenž se po aplikaci na pokožku 
vst ebají do t la a jsou následn  roznáše-
ny k daným orgán m. Kosmetika vyživuje 
i bu ky pokožky, upravuje a zlepšuje její 
funkci. M žeme íci, že nutí bu ky pokožky 
chovat se jako mladší. 
Všechny aktivní látky obsažené v p íprav-
cích jsou dávkovány homeopaticky. Proto 
i aplikace kosmetiky na pokožku je dopo-
ru ována pouze v malém množství. „Na-
p íklad denní krém o objemu 50 ml má 
zákaznici vysta it na 2 m síce používání,“ 

Francouzská kosmetika GERnétic

Dotaz klientky

Dobrý den, je mi 32 let a již n kolik 
let mám periorální dermatitidu. Dok-
to i radí nepoužívat žádnou kosmetiku 
(sama mám vyzkoušené, že jakýkoliv 
krém mi ple  výrazn  zhorší a to jsem 
vyzkoušela i velmi jemné, p írodní kré-
my). Problém je, že cítím, že ple  po-
t ebuje n jakou hydrataci, ošet ení... 
v bec nevím, co d lat. Máte prosím n -
jaké zkušenosti i radu? Mockrát vám 
d kuji.

Kamila M., Praha

Odpov

Milá Kamilo, z vlastní 
praxe Vám mohu dopo-
ru it regenera ní krém 
Synchro – synchroni-
zuje funkce k že, vy-
rovnává pH pokožky, 

Kosmetická poradna 

Platí do 
30. 6. 2010

P vabný dekolt na ja e

Kvalitní pé e o pokožku obli eje je dnes u v t-
šiny žen samoz ejmostí. Dekoltu ale v nují ob-
vykle mnohem mén  pozornosti, p estože po-
kožka v t chto partiích má zvýšenou tendenci 
k p ed asnému stárnutí. Je velmi citlivá a jen 
málo podložená tukovou vrstvou. Nedostate -
nou pé i o tyto partie si uv domíme s p ícho-
dem jarních m síc , kdy za neme odkládat 
teplejší vrstvy od v  a sáhneme po halence 
s hlubším výst ihem. 
Poma kaná pokožka, hluboké rýhy v dekoltu, 
pigmentové skvrny a s postupujícím v kem 
i povolený podbradek na estetickém vzhledu 
p íliš nep idají. Profesionální ošet ení speci c-
kými produkty GERnétic p inese Vašemu de-
koltu úžasné zpevn ní, vyhlazení vrásek a cel-
kové oživení a osv žení. 
P i ošet ení dekoltu Vás eká aplikace produk-
t , který byly vytvo eny pro ženskou krásu 
a zdraví – tonikum Seino, krém Macro 2000, 
maska Mineral Mask, bun ný stimulátor 
Endo Speciál+. Ošet ení m žete absolvovat 
v rámci pravidelné salonní pé e nebo požádat 
kosmeti ku o intenzivní kúru (5–10 ošet ení 
v týdenním intervalu) pro maximální zpevn ní 
dekoltu.

Ošet ení m síce – duben
Speciální pé i o dekolt doporu ujeme zahrnout 
do pravidelného domácího denního ošet ení 
ženám od 35 let. 
Ošet ení dekoltu v salonu trvá 40 minut. Jeho 
cena je 680 korun. Pokud p inesete vyst i-
žený kupón z rohu této stránky, získáte 
slevu na ošet ení ve výši 180 korun. Ob-
jednávejte se do salonu GERnétic na tele-
fonu 235 325 659 nebo 602 501 191.

Náš TIP: Krém Macro 2000 pokožce 
dekoltu navrací její obvyklou pevnost, 
elasti nost a hebkost. Má významný mo-
dela ní a vypínací efekt. P sobí zárove  
jako prevence poklesnutí prsou. Ráno 
(a ve er) aplikujeme na pokožku dekoltu 
a poprsí, v etn  bradavek.

má zklid ující a protizán tlivé ú inky. Je 
ovšem nutné vy kat na klidové stádium 
periorální dermatitidy a až poté krém Syn-
chro aplikovat. P i prvních aplikacích naná-
šejte opravdu minimální množství p íprav-
ku a nechejte jej vst ebat. U kosmetiky 
GERnétic skute n  platí, že mén  znamená 
více. Protože kosmetika GERnétic neošet-
uje pouze pokožku, ale zárove  podporu-

je funkci a dodává výživné látky vnit ním 
orgán m, ne ekejte výsledky ihned. První 
výsledky se dostaví po 2–3 m sících pra-
videlné pé e.
Ludmila Gašperová, kosmeti ka GERnétic
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Studio, které Vás zbaví přebytečných partií. . .

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

• liposukce bez bolesti

• 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

-20%

S tímto kupónem do 15.4.2010 sleva 20%

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

 PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

• 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

• 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

• 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 

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

• Daňová poradkyně nabízí vedení účetnictví, přiznání, odklad 
termínu do 30. 6., daňové poradenství. Tel.: 775 280 632

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

• 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)

• Pokácím a pořežu staré ovocné i jiné stromy na vaší zahradě 
či pozemku. Nežádoucí dřevo odvezu a zlikviduji.
 Tel.: 775 357 696

• Autoservis Vrána, Masarykova 295, Rudná. Servis vozů všech 
značek, www.autovrana.com. Tel.: 311 670 198, 603 117 059

• Dětské studio Modřínek vám nabízí zájmové prográmky pro 
děti od 1,5 roku, celodenní provoz, ceny již od 40 Kč/hod.
 Tel.: 604 433 057

• Revize elektro + hromosvodů, znalecké posudky, odstranění 
poruch na neměřených přívodech a v zaplombovaných elměro-
vých rozvaděčích, přihlášky odběru pro PRE. Tel.: 603 922 173

• Nehtové studio – gelové nehty + zdobení, Španielova 1289/10, 
Řepy. Otevřeno dle telef. objednávek. Více info na www 
stránkách. Tel.: 604 286 669, www.gelovenehty.websnadno.cz

• Dorty potahované marcipánem, ručně malované, narozeninové, 
svatební, dětské – 3D figurky.
 Tel.: 603 195 449, e-mail: zemankovaiva@seznam.cz

• Masážní služby – masáže v salonu Hóra (Makovského 1177, Řepy)
nebo u klienta provede masér. Tel.: 774 233 544

• Stříhání a kompletní úprava psů a koček. Nabízíme – koupání, 
stříhání, trimování, holení, péči o oči, uši, drápky atd. 
Možná přítomnost majitele. Koupeme i velká plemena, pejsky 
nevyvazujeme, používáme pouze vet. schválenou kosmetiku. 
www.saloncoton.cz, objednat možno na tel.: 605 718 595.

• Spokojený pejsek – šití oblečků všeho druhu. S poměřením 
pejska poradím, model dodám do týdne. Tel.: 606 116 223

• Televize – nonstop – opravy a seřizování v bytě, satelity, antény,
instalace, settopboxy, LCD monitory. v.siebert@volny.cz, 
www.opravuji.cz Tel.: 733 311 747, 211 141 160 

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

• 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 obec. 2+1, 75m2 v Praze 2-Vinohrady za obec. byt 
v Řepích, max. 2+kk. Rodinné důvody. Tel.: 732 658 846

BYTY

• 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

• Přivedu vaše dítě ze školky, pohlídám, kdy budete potřebovat.
 Tel.: 603 788 734

• Vyřízení úvěru: byt. družstvům/SVJ, podnikatelům, firmám, 
občanům. E-mail: uvery2010@seznam.cz Tel.: 722 910 651

• Pronajmu garážové stání v novém bytovém domě nad Billou. 
Cena 1 500/měs. Kontakt tel.: 604 245 275

OSTATNÍ

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

Otevírací doba:  Po a Pá 8.30–13.00 hod.
Út a Čt 13.00–19.00 hod.
St 11.00–15.30 hod.

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

dámské
pánské
dětské

Chcete u nás inzerovat?
Tel.: 234 683 544, 234 683 511, 720 524 688, 
www.repy.cz, redakce@repy.mepnet.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 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
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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

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

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty
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