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Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
Pořady pro dospělé 
(domácí bufet za režijní ceny zajištěn)
 5. 4.  Vernisáž výstavy obrazů Yvety Korhelové. 

V 18 hodin.
 6. 4.  Mauritius a Réunion: Další diashow z cest 

Miroslava Deneše, nezávislého cestovatele 
a fotografa. Vstupné 40 Kč. V 18.44 hodin.

 8. 4.  Taneční kavárna pro starší věkem, ale mladé 
srdcem, se Sparťankou. Vstupné 40 Kč, 
senioři 20 Kč. V 16 hodin.

 20. 4.  Každej je nějakej a Ježkárny: Mirek Paleček 
(tentokrát bez Michaela Janíka) připra-
vuje CD sestavené z písniček Jaroslava 
Ježka. Zazní také staré dobré texty dvojice 
Paleček–Janík. Vstupné 80 Kč, senioři 60 Kč. 
V 18.44 hodin.

 29. 4.  Taneční kavárna se Sparťankou. Vstupné 
40 Kč, senioři 20 Kč. V 16 hodin.

Burza
 15. 4.  Bazar oblečení pro děti i dospělé, hračky, 

sportovní potřeby apod. Od 13 do 19 hodin. 
Stoly objednávejte v KS Průhon (50 Kč).

Výstavy
1.–14. 4.  Yveta Kohelová: Obrazy. Setkání s autorkou 

a vernisáž výstavy je 5. 4. v 18 hodin.
18.–30.  4. Konečně jaro! Výstava drobností pro 

radost – keramika, výzdoba, šperky aj. 
Výstavy jsou přístupné ve všední dny od 10 do 20 
hodin, v sobotu v době programu.

AKCE V SOKOLOVNĚ 
(Řepy, Na Chobotě 125 – cca 300 m od konečné 
tram směr klášter • občerstvení v restauraci Sokol)

30. 4.  Rej čarodějnic – taneční zábava. K tanci 
zahraje kapela Triwoly. Ve 20 hodin. Pořádá 
Městská část Praha 17. Vstupenky (50 Kč) 
možno koupit předem v KS Průhon nebo 
v podatelně ÚMČ v Žalanského ulici, even-
tuálně přímo na místě.

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 
 11. 4.  Ribston Hall High School, Anglie: Student-

ský smíšený pěvecký sbor ve věku 11–18 
let s několika instrumentalisty. Populární 
a klasická hudba. Refektář, v 16 hodin.

 25. 4.  Velikonoční koncert duchovní hudby: 
Břevnovský chrámový sbor. Sbormistr: Adolf 
Melichar. Kostel sv. Rodiny, v 18 hodin.

 28. 4.  Flétna a klavír. Koncert žáků lektorky 
Z. Hrbkové z KS Průhon. Refektář, v 17 hodin.

Na všechny akce vstupné dobrovolné. Výtěžek podpo-
ruje činnost Domova sv. Karla Boromejského. Kostel 
sv. Rodiny je lehce vytápěný, k dispozici WC. 
Domov sv. Karla Boromejského najdete i na face-
booku. Informace o akcích a program: 
zora.vondrackova@domovrepy.cz, tel: 235 301 238, 
775 853 537.

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
Pořady pro děti
(Vždy v sobotu od 16 hodin, vstupné 40 Kč)
 2. 4.  O perníkovém dědkovi: Veselá pohádka na 

motivy knížky Josefa Lady, s písničkami Diva-
dla Andromeda o tom, jak dědka s bábou už 
omrzelo číhat na děti v perníkové chaloupce, 
a tak se chtějí vydat do světa hledat štěstí. 
Ale dopadlo to docela jinak…

 9. 4.  Zlatá rybka aneb O tureckém rybáři: Po-
hádka na známé motivy, s krásnými loutkami 
v podání Divadla Basta-fidli.

 16. 4.  Žabák Žak a rak Jak: Veselá pohádka 
s krásnými loutkami Divadla Krab o tom, jak 
nerozluční kamarádi žabák a rak s pomocí 
mistra Krokodiliniho zvítězili nad nudou. 

 30. 4.  Čarodějnice: Pořádá Městská část Praha 17 
na ploše před úřadem v Žalanského ulici – 
od 16 hodin.

Dopolední pořady pro děti
 13. 4.  Šípková Růženka: Klasická pohádka s lout-

kami a písničkami Loutkového divadélka Evy 
Hruškové, spoluúčinkuje Jan Přeučil. 
V 10 hodin.

 14. 4.  Veselé Velikonoce vinšujeme: S divadlem 
Orfeus se děti projdou obdobím od masopus-
tu až po Velikonoce. V 8.30 a 10 hodin.

 20. 4.  Nezbedné pohádky: O Červené karkulce 
a O neposlušných kůzlátkách. Dvě veselé 
pohádky s písničkami, podle Josefa Lady. 
Hraje Divadélko Andromeda. V 10 hodin.

Vážení čtenáři,
někteří z vás se už možná pouštějí do jarního úklidu, v dubnovém vydání Řepské sedmnáctky je článků věnovaných úklidu a čistotě v našem okolí hned 
několik. Najdete tu informace o termínech čištění ulic, přistavení kontejnerů na svoz bioodpadu, deratizaci a v neposlední řadě i o „lince čistoty“, na 
kterou mohou občané hlásit závady v úklidu.
Jako vždy nabízíme i pozvánky na zajímavé akce, především rodiče malých sportovců upozorňujeme na zahájení dlouhodobé soutěže s názvem Dětská 
atletická liga Řepy 2011. Vaší pozornosti by určitě neměla ujít vzpomínka na sté výročí narození významné řepské osobnosti, „Generála nebe“, gene-
rálporučíka Františka Peřiny.
 Za redakční radu vám hezké počtení přeje 

Martina Vítková

Foto: -akraj-

Úřední hodiny ÚMČ Praha 17
• Pondělí: od 7.30 do 12 a od 13 do 17.30 hodin
• Středa: od 7.30 do 12 a od 13 do 18.30 hodin

 Podatelna  Podatelna  Ověřování listin a podpisů 
   + Czech point 
 Žalanského 291 Španielova 1280 Žalanského 291
Pondělí 7.30–17.45 7.30–12/13–17.30 7.30–12.00/13.00–17.30
Úterý 7.30–14.00  7.30–12.00/12.30–14.30
Středa 7.30–18.45 7.30–12/13–18.30 7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek 7.30–14.00  7.30–12.00/12.30–14.30
Pátek 7.30–11.30  7.30–11.30
Informace: tel. 234 683 111, www.repy.cz

Softballový turnaj žákyň
Kdy?  7. 5. – 8. 5. 2011
Kde?  ZŠ J. Wericha, Španielova 19/1111

Přijďte fandit a nezapomeňte bubny, 
trumpetky a píšťalky.

Bude taky pivčo, limči, párky, grilované 
maso a další pamlsky.
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Vážení čtenáři, 

začátkem dubna by pravděpodobně byla na 
místě zmínka o přicházejícím jaru, rašící 
zeleni a bzučících včelkách… Místo toho 
mi dovolte otázku: Jestlipak víte, kam patří 
odpadky?
Tuším, že si v tuto chvíli mnozí z vás ťukají 
na čelo: „Co to na nás zkouší? To ví přece 
každý prvňák!“
Souhlasím. Myslím si dokonce, že správnou 
odpověď by zvládnul mnohý předškolák. 
Nechápu tedy, jak je možné, že se v okolí pa-
nelových domů řepského sídliště a přileh-
lých kontejnerových stání neustále kupí – 
mírně řečeno – nepořádek. Kde je chyba?
Jakmile v únoru odtál sníh, pustili se pra-
covníci odboru životního prostředí a do-
pravy do úklidu naší městské části. Podle 
referenta Rudolfa Záruby, který má úklid 
v Řepích na starosti, bylo během několika 
únorových dnů odpadky naplněno v průmě-
ru 25 pytlů denně – celkem bylo sesbírá-   
no neuvěřitelných 450 stodvacetilitrových 
pytlů odpadu! Zároveň byly naplněny čtyři 
kontejnery rozměrným odpadem, který měl 
být odvezen do sběrného dvora, ale místo 
toho jej občané odložili u kontejnerových 
stání…
Uvedená čísla nejsou optimistická, vyna-
ložené finanční prostředky bychom jistě 
dokázali využít daleko smysluplněji. Přesto 
věřím, že si většina z nás přeje žít v hezkém 
prostředí, uvědomuje si, že musíme „začít 
u sebe“ a chovat se ke svému okolí  ohledu-
plně. Srdečně vám za to děkuji! 
Přeji vám hezké jaro!

Bc. Jitka Synková, 
redakce@repy.mepnet.cz

Slovo starostky

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 2011 v 16 hodin

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

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

Odbor sociálních věcí: 
aktuální informace ke stěhování
Oznamujeme, že ke stěhování odboru sociálních věcí dojde v týdnu od 11. 4. do 15. 4. – pro-
to bude tento týden OSV v ulici Španielova čp. 1280 uzavřen. 
Provoz odboru sociálních věcí v Makovského ulici čp. 1141, 1142, Praha-Řepy bude zahájen 
v pondělí 18. 4. 2011.
Do nových prostor bude přemístěno oddělení hmotné nouze, dávek pro zdravotně postižené 
a mimořádných výhod, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, veřejný opatrovník. 
Oddělení příspěvku na péči zůstává na adrese Bendova čp. 1121/5, Řepy.

Mgr. Alena Presslová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Čisté Řepy
Dotaz: V minulé Řepské sedmnáct-
ce v Programovém prohlášení Rady 
městské části Praha 17 jsem se do-
četl informaci o zřízení linky čisto-
ty. Můžete uvést podrobnosti? 

J. Š.

Jednou z priorit rady městské čás-
ti je nadále zlepšovat úklid Pra-
hy 17, k čemuž by měla napomoci 
právě zmíněná „linka čistoty“. 
Pracovníci životního prostředí 
a dopravy situaci v terénu kaž-
dodenně monitorují, před časem 
byla zřízena funkce inspektorky 
životního prostředí. Ke zlepšování čistoty naší 
městské části nám velmi napomáhají podněty 
od občanů. Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří nelení a kontaktují nás.

Sčítání lidu 2011
Už jste odevzdali sčítací formuláře? 
Měli byste tak učinit nejpozději do 
14. dubna 2011. 

Pokud potřebujete poradit, obraťte se na koor-
dinátorku určenou pro Městskou část Praha 17 
Ing. Věru Jakoubkovou – tel. 734 352 236, 
e-mail: vera.jakoubkova@scitani.cz. 
Vaše dotazy vám zodpoví též operátoři na bez-
platné informační lince 800 87 97 02. -red-

Nedostatky v úklidu lze hlásit na telefon 
235 300 655 anebo e-mailem: cisterepy@
repy.mepnet.cz . Děkuji všem za spolupráci! 

Martin Marek,místostarosta

Anketa Ekoporadny Praha
Pokud vás zajímá ochrana životního prostředí, zapojte se do ankety bezplatné Ekoporadny Praha! 
Cílem ankety je zjistit zájem Pražanů o témata v oblasti životního prostředí. Hlasovat můžete na: 
www.ekocentrumkoniklec.cz/ekoporadna-praha-anketa/ nebo na www.facebook.com/ekoporadna. 
Více informací získáte na www.ekoporadna.cz. -red-
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 20. DUBNA OD 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.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Schvaluje: 
•  finanční zdroje rozpočtu Městské části Pra-

ha 17 na rok 2011;
•  návrh rozpočtu Městské části Praha 17 na 

rok 2011;
•  počet zaměstnanců, prostředky na platy 

a na ostatní platby na rok 2011;
•  počet zaměstnanců, prostředky na platy 

a na ostatní platby na rok 2011 v příspěvko-
vých organizacích;

•  plán hospodářské činnosti Městské části 
Praha 17 na rok 2011;

•  návrh rozpočtového výhledu na roky 2012 
až 2013;

•  prodloužení prodeje (II. etapy) bytové-
ho domu Vondroušova čp. 1154 až 1160 do 
30. června 2011;

•  ukončení prodeje bytového panelového 
domu – IV. etapy v ul. Vondroušova čp. 1161–
1166 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy, 
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
v platném znění ke dni 28. 2. 2011;

•  vydat souhlasné stanovisko s úplatným pře-
vodem pozemků parc. č. 1142/881 (výměra 
41 m2), 1142/882 (výměra 1 m2), 1142/883 
(výměra 19 m2) a 1142/884 (výměra 5 m2), 
které byly odděleny GP č. 1006-88/2006 z po-
zemku parc. č. 1142/631 a pozemky parc. 
č.1142/878 (výměra 2 m2), 1142/879 (vý-
měra 3 m2) a 1142/880 (výměra 1 m2), které 
byly odděleny stejným GP z pozemku parc. 
č. 1142/776, za cenu 350 Kč/m2. Správa po-
zemků je svěřena MČ Praha 17, pozemky jsou 
vedeny jako ostatní plocha a orná půda, vše 
v k. ú. Řepy.

Rada MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s vypsáním výzvy dle § 12 odst. 3 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů na veřejnou za-
kázku malého rozsahu na službu „Stavební 
úpravy vnitřních prostor Čistovická čp. 241“ 
včetně zajištění potřebných povolení.

Schvaluje: 
•  Výroční zprávu za rok 2010;
•  akce, u kterých bude podána žádost o do-

taci z rezervy pro městské části vytvořené 
v kapitole 1016 schváleného rozpočtu vlast-
ního hl. m. Prahy na rok 2011.

Seznámila se:
•  s plněním rozpočtu příspěvkových organi-

zací MČ Praha 17.

ZMĚNA termínů zasedání zastupitelstva: 
20. 4., 22. 6. 2011. Zasedání jsou veřejná.

Bc. Eva Vernerová, kancelář starostky

Změna v zastupitelstvu
Petr Štěpán (TOP 09) oznámil v březnu starostce Bc. Jitce Synkové, že 
končí své působení ve funkci zastupitele MČ Praha 17, neboť se stěhu-
je na Prahu 1. Jeho místo by měla zaujmout paní Šárka Klímová. Za-
stupitelský slib by měla složit během příštího jednání zastupitelstva, 
které se koná 20. dubna v 15 hodin. -red-

Senátor Ing. Petr Bratský dostál svému slibu, od 10. března má svou 
senátorskou kancelář v Řepích – ve zrekonstruovaném domě oranžové 
barvy v Makovského ulici čp. 1223/23. 
„Občané si se mnou mohou domluvit osobní schůzku prostřednictvím 
mého asistenta Carlose Gonzalese – je to Chilan, ale mluví výtečně 
česky! V mé kanceláři bude vždy zhruba od devíti do patnácti, šestnácti 
hodin. Občané mne mohou kontaktovat také e-mailem na adrese 
petr@ bratsky.cz,“ vyjádřil se senátor Ing. Petr Bratský. Slavnostního 
otevření kanceláře se zúčastnila také starostka Městské části Praha 17 
Bc. Jitka Synková. -red-

Foto. Ing. Lubomír Němejc

Senátor otevřel svou 
kancelář v Řepích

Cyklisté, chybějí vámCyklisté, chybějí vám 
stojany na kola?stojany na kola?

Cyklisté, pokud v naší městské části postrádáte stojany na kola, 
dejte nám vědět! Vaše požadavky předáme Odboru životního prostředí 
a dopravy MČ Praha 17, který je vyhodnotí a instalaci stojanů zařídí.

Kontakt: redakce@repy.mepnet.cz, tel. 234 683 544.
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Zeptejte se, 
na co chcete!
Vážení čtenáři, postupně vám představuje-
me všechny zastupitele naší městské části. 
V květnu uveřejníme rozhovor s Tomášem 
Fantou (Sdružení za rozvoj Řep), v červnu 
s doc. PaedDr. Janem Farkačem, CSc. (HLŘ).
Zajímá vás dění v naší městské části? Chcete 
vědět, proč se zastupitelé angažují v komu-
nální politice, jaké mají představy o dalším 
vývoji Řep? Posílejte nebo volejte nám své 
dotazy. Položíme je zastupitelům za vás. 
E-mail: redakce@repy.mepnet.cz, 
tel.: 234 683 544. -red-

Ing. Jan Černý (50)
•  Zastupitel, předseda finančního výboru
•  V Řepích žije od roku 1986, jako dítě zde 

trávil víkendy a prázdniny u prarodičů.
•  Vzdělání: ČVUT FJFI, obor jaderná chemie
•  Podruhé ženatý, má dva dospělé syny. 
•  Koníčky: Rád lyžuje, hraje na housle.
•  Kontakt: jan_cerny@atlas.cz

Čím se živíte?
Prací. Zatím je to pro mne jediný funkční způsob, 
jak se dostat k penězům. Zabývám se účetnic-
tvím, financemi, ekonomikou. Už pět let pracuji 
v auditorské firmě jako asistent auditora. 

Vystudoval jste ekonomii?
Vystudoval jsem jadernou chemii. Tuto školu vy-
studoval i můj otec. Zrazoval mne – že v tomto 
oboru není moc velké uplatnění. Ale já jsem na 
něj nedal. V oboru jsem pracoval tři roky. Pak 
přišel rok 89… Měl jsem tehdy do-
jem, že bych se nějakým způsobem 
měl podílet na té změně a vstoupil 
jsem do sociální demokracie. Tenkrát 
jsem, jako mladý a nadějný, byl na 
kandidátce do federálního shromáž-
dění a měl jsem možnost věnovat se 
předvolební kampani profesionálně. 
Řídil jsem celopražskou předvoleb-
ní kampaň sociální demokracie. Asi 
tak úspěšně, že mi bylo nabídnuto 
stabilní místo v organizační struk-
tuře sekretariátu strany. Pracoval 
jsem tam čtyři roky, zabýval jsem se 
například informačními technologi-
emi, přípravou zpravodaje, evidencí 
členů. Zpátky k jaderné chemii jsem 
se pak už nikdy nevrátil. Můj profesní 
životopis je hodně pestrý.

Proč vás tehdy zaujaly zrovna ideje sociální 
demokracie?
Svým přesvědčením jsem tíhnul k levé straně. 
Občanská fóra a strany, které se tehdy objevily, 
to bylo tak široké spektrum názorů, že jsem tam 
svou budoucnost neviděl. Dnes se ukazuje, kde 
je téměř všem těm tehdejším stranám konec. Stál 
jsem u zrodu ČSSD v Řepích, tehdy ještě v Pra-
ze 6. Na kandidátce jsem tu byl už v roce 1992.

Co se vám zatím v komunální politice podařilo?
Spíše vám řeknu, co se mi nepodařilo. Jsem toho 
názoru, že se obecní byty prodávat nemají. Je to 
majetek obce, čili spolumajetek všech občanů. 
Preferovat skupinu, jež – do značné míry bez 
vlastního přičinění – získala nájemní smlouvy, 
před občany, kteří bydlí v družstevních bytech 
a museli si je zaplatit, a to už vůbec neuvádím 
skupinu lidí ze staré části Řep, kteří si každou 
cihlu na vlastním domě museli koupit... To není 
podle mého názoru namístě. Nebyl bych nadše-

Otázky pro zastupitele… 
…Ing. Jana Černého (ČSSD)

Jaké konkrétní zvelebení obce máte na mysli?
Mám na mysli drobnou postupnou cestu ku-
předu, například další opravy panelových domů, 
ne velké jednorázové akce, jako třeba zmiňo-
vané bazény. Uvědomuju si, že existují značná 
omezení – pozemková, majetková. Spousta věcí 

mně osobně vadí, ale řešení nemají. 
Jako příklad uvedu představy někte-
rých nových zastupitelů: „Budeme 
stavět nové levné byty.“ Jenže ne-
máme žádné pozemky. „Tak zrušíme 
parkoviště a postavíme byty tam.“ 
Jenže parkoviště nejsou na našich 
pozemcích. Nebo zmíním holou pláň 
naproti úřadu – mohli bychom zde 
mít hodně plánů, jenže pozemek nám 
nepatří, není jasné komu vůbec patří 
a je zde stavební uzávěra pro pláno-
vanou Břevnovskou radiálu. 

Co vás na politické práci přitahuje?
V roce 1989 jsem měl dojem, aniž 
bych chtěl být přehnaně sebevě-
domý, že nastala doba, kdy budou 
oceňovány skutečné schopnosti, 
přínos, výkon a nikoliv to, čí je kdo 

kamarád. Situace se zdála býti růžovější, než 
jak pak opravdu byla. Moje politické ambice se 
v průběhu let postupně snižovaly, teď mi oprav-
du „stačí“ Řepy. Vidím tu do mnoha věcí, je to 
obzor, který dokážu obsáhnout. A upřímně řeče-
no: Není tu potřeba tolika intrik.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

ný, ani kdybychom byty prodávali za tržní cenu. 
Majetek obce má sloužit k výnosům a k tomu, aby 
byly prostředky ke zvelebování městské části. 

Tímto názorem riskujete ztrátu sympatií ně-
kterých občanů…
Já se svým názorem netajím. Mojí osobní ambicí 
je rozlišit zájmy městské části jako celku a ne být 
populární pro určitou část obyvatel.

POZVÁNKA NA

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17 

Sobota 21. května 2011
na hřišti u Sokolovny, ul. Na Chobotě 125, Praha 17-Řepy

Pro účastníky turnaje bude opět zdarma připravené šunkové koleno. 
Zúčastnit se mohou všichni, kdo si chtějí zasportovat, pobavit se! 

Soutěží tříčlenné týmy, které mohou být i smíšené.

Registrace týmů: 9.00–9.30 hodin • Slavnostní výkop: v 10 hodin
Těšíme se na vás! 

Přihlášky zasílejte do 16. 5. 2011 na níže uvedenou adresu, 
kde můžete také získat podrobnější informace: Jan Kechner, Všehrdova 21/435, 

118 00 Praha 1, 257 316 929, 603 438 053, e-mail:ferklova.petra@centrum.
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Zastupitelstvo Městské části Praha 17 schválilo 
na svém třetím zasedání dne 23. 2. 2011 rozpo-
čet městské části na rok 2011.
Příjmy městské části jsou plánovány ve výši 
130,3 mil. Kč, výdaje jsou rozpočtovány ve 
výši 326,4 mil. Kč. Rozdíl mezi rozpočtovanými 
příjmy a výdaji je kryt plánovaným schodkem ve 
výši 196,1 mil. Kč. Financování schodku je zajiš-
těno z větší části z příjmů probíhajícího prodeje 
bytů a z úspor hospodaření minulých let.
Schválený rozpočet pokrývá běžné výdaje nutné 
pro zajištění činnosti úřadu městské části a po-
skytuje finanční prostředky pro investiční akce, 
a to především v oblasti školství.
Rozpočtované výdaje jsou rozděleny dle okruhu 
jejich použití do tzv. kapitol, ze kterých jsou pak 
financovány jednotlivé činnosti a konkrétní in-
vestiční akce. 

Rozvoj obce: 59 mil. Kč
Do oblasti kapitoly rozvoje obce je směřováno 
59 mil. Kč. Tyto prostředky jsou z větší části 
určeny na financování rekonstrukcí panelových 
domů, přičemž 29,7 mil. Kč je převedeno z roz-
počtu minulého roku a bude použito na úhradu 
části nevyfakturovaných nebo v minulém roce ne-
převzatých prací rekonstrukce domů Makovské-
ho čp. 1222-27 a 1140–45. K přesunu prostředků 
došlo z důvodu prodloužení termínu prací. Další 
významnější investici ve výši 13,5 mil. Kč před-
stavuje zateplení objektu Žufanova čp. 1112-14 
(poliklinika), dále rekonstrukce bytového domu 
Čistovická čp. 241 (6,2 mil. Kč) a moderniza-
ce výtahů v domech Jiránkova čp. 1135 a 1136 
(6 mil. Kč).

Městská infrastruktura: 19 mil. Kč
Další kapitola, nazvaná městská infrastruktu-
ra, je z větší části tvořena prostředky na péči 
o veřejnou zeleň, kde je počítáno s výdaji ve výši 
14 mil. Kč. Například 3,6 mil. Kč je určeno na seč 
trávy a 2,2 mil. Kč na pokračování revitalizace 
zeleně, jejímž účelem je odstranění nevhodně 
provedených výsadeb, regenerace dožívajících 
porostů a výsadba nových dřevin. Nemalé pro-
středky jsou rozpočtovány na úklid městské části 
(2,5 mil. Kč). Zde je nutné opakovaně apelovat 
na chovatele psů, neboť ve zmíněné částce je 
vyčleněno 890 tis. Kč jenom na úklid psích ex-
krementů, což je o 150 tis. Kč více než v minu-
lém roce, přičemž primární povinnost úklidu po 
pejscích mají jejich chovatelé a ne všichni si to 
zřejmě uvědomují.
Na dětská hřiště a sportoviště je vyčleněno 
2,5 mil. Kč. Část financí, 920 tis. Kč, půjde na 
běžnou údržbu (opravy, výměny písku, atd.). 
1,5 mil. Kč je určeno na rekonstrukce posledních 
dvou hřišť, které v minulosti neprošly obnovou, 
jedná se o hřiště u domu Španielova čp. 1277–
1290 a u domu Bazovského čp. 1118–1120.
Dále je v kapitole městské infrastruktury rozpoč-
továno 2,2 mil. Kč na vybudování nového parku 
v prostoru bývalé zahrádkářské kolonie v sou-
sedství kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře.

Doprava: 12,5 mil. Kč
Následující kapitola zahrnuje prostředky pro ob-
last dopravy, kam by mělo v roce 2011 směřovat 
12,5 mil. Kč, a to především na běžnou údržbu 
silnic a chodníků. V oblasti investic je ve zmíněné 
částce počítáno s 3,5 mil. Kč na vybudování no-
vého parkoviště v ulici Žufanova v blízkosti ob-
jektu čp. 1112–14, tj. u polikliniky. Nové parko-
viště by mělo řešit v denních hodinách možnost 
parkování pro návštěvníky zdravotnických ordi-
nací v budově polikliniky a ve večerních a noč-
ních hodinách parkování pro zdejší rezidenty.

Kultura, sport a cestovní ruch: 26,5 mil. Kč
Do oblasti kapitoly kultury, sportu a cestovní-
ho ruchu půjde 26,5 mil. Kč: na provoz místní 
knihovny – 1,3 mil. Kč, na činnost Kulturního 
střediska Průhon – 3,3 mil. Kč, na vydávání Řep-
ské sedmnáctky – 1,3 mil. Kč a na další činnosti, 
jako je vítání občánků a blahopřání jubilantům 
a také na společenské, kulturní a sportovní akce. 
Z celkové výše uvedené částky je rozpočtováno 
17,8 mil Kč na investice. V oblasti investic je po-
čítáno 2 mil. Kč na zpracování projektu rekon-
strukce Kulturního střediska Průhon, 10 mil. Kč 
na přípravné práce související s výstavbou spor-
tovního areálu Na Chobotě a 5 mil. Kč na zatrav-
nění fotbalového hřiště u sokolovny.

Bezpečnost: 19,4 mil. Kč
Rozpočet na úseku bezpečnosti počítá 
s 19,4 mil. Kč. Nejvýznamnější položku v této 
kapitole tvoří běžné výdaje na činnost hasičské-
ho sboru naší městské části – 1,6 mil. Kč a v ob-
lasti investic pak prostředky na výstavbu hasič-
ské zbrojnice – 16,5 mil. Kč.

Hospodářství: 0,6 mil. Kč
Kapitola hospodářství rozpočtuje 0,6 mil. Kč na 
činnosti spojené s údržbou a provozem řepského 
hřbitova.

Správní činnost: 64,8 mil. Kč
Největší kapitolu v oblasti běžných výdajů pak 
představují náklady na vnitřní správu, tj. nákla-
dy na vlastní správní činnost, na kterou je v roz-
počtu vyčleněno 64,8 mil. Kč, přičemž největší 
část těchto prostředků, ve výši 41,9 mil. Kč, je 
určena na mzdy včetně zákonných odvodů. Další 
významnou položku tvoří například náklady na 
nákup služeb ve výši 7,4 mil. Kč nebo náklady 
na pořízení a údržbu výpočetní techniky ve výši 
2,3 mil. Kč.

Pokladní správa: 2,8 mil. Kč
Na pokladní správu je vyčleněno 2,8 mil. Kč. 
Její součástí je především finanční rezerva na 
krytí nepředvídatelných potřeb městské části.

Součástí schváleného rozpočtu Městské čás-
ti Praha 17 je i plán hospodářské činnosti na 
rok 2011, a to s celkovými výnosy 277 mil. Kč 
a s celkovými náklady 97 mil. Kč. Na základě 
těchto plánovaných výnosů a nákladů je za hos-
podářskou činnost předpokládán ziskový hos-
podářský výsledek ve výši 180 mil. Kč.
Výnosy jsou tvořeny jednak předpisem nájemné-
ho z bytových a nebytových prostor, dále příjmy 
z pronájmů, které vyplývají z platných nájem-
ních smluv a především pak příjmy z prodeje 
obecního majetku – bytových jednotek. Náklady 
zahrnují finanční prostředky, které bude nutné 
čerpat na opravy a údržbu bytového fondu a pro-
najímaného majetku, ale také na platby souvise-
jící s probíhajícím prodejem bytového fondu.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Rozpočet Městské části Praha 17 na rok 2011

Školství: 105,2 mil. Kč
Pro oblast školství je vyčleněno 105,2 mil Kč. 
V této kapitole tak dochází k nárůstu rozpočtu 
oproti minulému roku o 25,6 mil. Kč a tato ka-
pitola se po běžných výdajích na správu stává 
druhou největší a první co do rozsahu investic. 
Z celkových financí určených pro školství je 
9 mil. Kč rozpočtováno na investice do rekon-
strukcí budov mateřských školek a 61,4 mil. Kč na 
investice do rekonstrukcí budov základních škol. 
Na provoz škol a školek je vyčleněno 34,8 mil. Kč 
a součástí těchto provozních prostředků jsou 
rozpočtovány další finance na běžné opravy ve 
výši 4,7 mil. Kč.

Sociální oblast: 16,3 mil. Kč
Do kapitoly financující sociální oblast bude 
směřovat 16,3 mil. Kč a největším příjemcem 
těchto prostředků bude příspěvková organizace 
zřízená naší městskou částí, Centrum sociálně 
zdravotních služeb, které pečuje nejen o seni-
ory, ale také zajišťuje provoz nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež a provoz AT poradny 
s AT linkou. V rozpočtu Centra sociálně zdravot-
ních služeb byly nově navýšeny prostředky na 
pečovatelskou službu o 750 tis. Kč, které mají 
sloužit k zajištění rozšířené pečovatelské služby 
ve večerních hodinách a o víkendech. Další fi-
nanční prostředky z tohoto rozpočtu jsou určeny 
na financování sociální péče a pomoci zdravot-
ně postiženým občanům, a to formou dotace pro 
Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova 
a Domov sv. Karla Boromejského. 

Rozvoj obce 32,7 % Kultura 10,3 %

Bezpečnost 10,1 %

Hospodářství 0,1 %

Vnitřní správa 1,8 %

Městská 
infrastruktura 2,2 %

Doprava 2,0 %

Školství 40,8 %

Rozpočet na rok 2011 – kapitálové výdaje
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Burzy v KS Průhon
Ráda bych tímto poděkovala vedení Kulturního střediska Průhon 
za vstřícnost při pořádání burzy oblečení pro děti i dospělé, potřeb 
sportovních i pro domácnost, hraček atd. Podle našeho názoru pra-
videlné burzy v Řepích chyběly. 
Při poslední burze v únoru letošního roku využilo možnosti prodat 
věci, které nepotřebují, přes 20 prodávajících z různých částí měs-
ta. Ohlas prodávajících byl pozitivní, proto jsme se s vedením KS 
Průhon dohodli, že se burzy budou konat častěji, a to každý druhý 
měsíc v roce. To znamená, že další burza bude v pátek 15. dubna 
a další pak 17. června, vždy od 13 do 19 hodin. Lze přinést cokoliv. 
Přihlášky k prodeji s objednávkou stolů směrujte na p. Gutovou – tel. 
235 313 291 nebo e-mailem ks-pruhon.gutova@volny.cz. Kapacita 
prodejních stolů je omezená. Pro zájemce o návštěvu burzy je vstup 
zdarma. Olga Naušová

Rampouchy na mostě
Chtěl bych upozornit na dlouhé nebezpečné rampouchy, které se tvoří na 
mostě (u kulatých odvodňovacích otvorů) – Slánské ulici, tj. nad přechodem 
pro chodce u zastávky tramvaje Slánská, u novinového stánku. Jelikož se pře-
chod pro chodce po rekonstrukci trati posunul níže, je teď pod krajem mostu 
a rampouchy visí přímo nad hlavami lidí, kteří přechází silnici a jdou k auto-
busu či na tramvaj.  Ing. Tomáš Balcar

Děkujeme Ing. Balcarovi za upozornění! Odbor životního prostředí a do-
pravy okamžitě informoval Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, 
která rampouchy odstranila.
Kde se tam rampouchy vzaly? „Rampouchy tohoto typu vznikají při prud-
kých teplotních změnách, kdy voda,  která pronikne vozovkovým souvrst-
vím na hydroizolaci mostu, je řízeně odváděna do prostupů v římsách nos-
né konstrukce (trubiček), kde odkapává.  Při vnějších záporných teplotách 
pak může odkapávající a namrzající voda z trubiček vytvořit rampouchy. 
Nejde o závadu mostu, ale tímto konstrukčním detailem bylo řešeno od-
vodnění mostní izolace u většiny mostů v době jejich postavení,“ odpově-
děl na dotaz redakce Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí TSK hl. m. Prahy.  -red-

Vozíčkář kličkovat nemůže
Pejsci jsou nejlepšími přáteli těch lidí, co je mají. Pro vozíčkáře moc dobří 
přátelé všichni ti hafani, hlavně na sídlišti v Řepích, nejsou. Psích exkre-
mentů na chodnících nejsou desítky nebo stovky, ale cestou z Vondroušovy 
ulice až na polikliniku jsou jich „na čestné české skautské“ tisíce! Když je na 
chodníku tající mokrý sníh a ještě do toho prší, tak nemám šanci mezi ex-
krementy kličkovat jako zajíc, jednomu se vyhnu a do dvou jiných vjedu…
Apeluji proto, nejen za všechny vozíčkáře, na větší zodpovědnost pejska-
řů! Bez represe městského úřadu a městské policie se těžko něco změní 
k lepšímu.
Jinak moc děkuji všem pracovníkům, kteří se starají o čistotu. Jejich zá-
služná práce je hodně a všude vidět! Díky moc!  Josef Procházka

Psí louka – zbytečné náklady
Reakce na článek „Potřebujeme psí louku?“ zveřejněný v minulém vydání 
Řepské sedmnáctky:

Domnívám se, že není nutno zřizovat psí louku, protože v Řepích je na-
štěstí dostatek místa pro volné proběhnutí psů. Samozřejmě že velmi vyu-
žívána je plocha mezi Žalanského a Žufanovou ulicí, ale rovněž lze s pejsky 
chodit za „vesnici“ do polí a většina pejskařů tato místa zná. Na opačném 
konci je takzvaná Řepská step, kde se pejsci rovněž mohou volně proběh-

Foto: -akraj-

Jak se jmenovalo nádraží
Historie pojmenování stanice Praha-Řepy:
– Do roku 1924: Řepy.
– Od r. 1924 do roku 1937: Řepy-Zličín.
– Od r. 1937 do r. 1951: opět Řepy, za protektorátu Rüben-Řepy.
–  Od roku 1951: Zličín. V té době bylo přejmenováno mnoho stanic, neb 

ministerstvo vnitra trvalo na tom, že stanice musí být pojmenovány 
 podle katastru, na kterém leží.

– Od r. 1976: Praha-Zličín.
Roku 1957 jsem sloužil ve stanici Zličín. Tam, kde je dnes sídliště Řepy 
s konečnou tramvaje, byla tenkrát samá pole. Na opačné straně bylo pár 
rodinných domků a průmyslová zástavba.
Za pozornost stojí, že naproti nádraží přes silnici (dnes je tam tramvajo-
vá kolej sloužící k překládce tramvaje na vagóny) stál chlívek, kde choval 
přednosta stanice prase. Ten chlívek je tam dosud, ale prase už tam nikdo 
nechová… Milan Kohout

Poznámka redakce: Od prosince 2011 zní název železniční stanice Praha-
-Řepy. O změně rozhodl Drážní úřad na základě žádosti MČ Praha 17. Městská 
část Praha Zličín se však proti tomuto rozhodnutí odvolala. Nápis na budově 
proto změněn ještě nebyl. 

nout. Ale oplocovat kvůli psům jakékoli prostranství pokládám za zbytečné 
a nehospodárné. Jana Richterová

Myslím si, že psí louka není potřeba. Jsou to zase zbytečné náklady na 
oplocení, které by bylo brzy poškozené, protože lidé jsou líní něco obchá-
zet. Majitelé psů by výkaly neuklízeli a staralo by se opět město. Kdyby se 
vybudovala psí louka, stejně by okolí vypadalo, jak vypadá, protože někte-
ří by ji měli daleko…
Přála bych psům, aby aspoň jednou za svůj život mohli promluvit a říct, co 
si o svém majiteli myslí.  Lenka Čepelková

SMS pro Japonsko
Připojíte se? Humanitární pomoc Japon-
sku organizuje například ADRA: Číslo účtu 
40284028/0300, variabilní symbol 394. Dár-
covskou sms ve tvaru DMS ADRA můžete za-
slat na číslo 87777 (cena DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč). 
Můžete přispět také koupí kuponu na www.cupolis.com/japonsko. 
Info: www.adra.cz. -red-
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Kdy a kde budou 
kontejnery
Vážení čtenáři, v minulém vydání Řepské sedm-
náctky byly zveřejněny termíny pro přistavení 
velkoobjemových kontejnerů (VOK) během mě-
síce dubna. Provoz VOK je hrazen z prostřed-
ků Magistrátu hl. města Prahy. Vzhledem 
k úsporným opatřením tak došlo k výraznému 
snížení počtu takto přidělovaných VOK. V době  
uzávěrky našeho časopisu ještě nebyly známy 
výše kvót VOK určené pro jednotlivé městské 
části na rok 2011, ale již teď je zřejmé, že počty 
přistavovaných kontejnerů budou výrazně nižší 
než v minulých letech, což se projeví i v nižším 
počtu přistavení na jednotlivá stanoviště. Sys-

Kam s bioodpadem
Biovok – tzn. velkoobjemový kontejner na 
svoz bioodpadu bude přistaven vždy jen 
jeden. Na stanovišti bude stát tři hodiny 
(s obsluhou) v níže uvedených termínech: 
•  křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu a ul. 

U Boroviček: 10. 4. od 13 do 16 hodin, 
22. 5. od 9 do 12 hodin;

•  křižovatka ul. K Trninám  a ul. Laudova: 
10. 4. od 13 do 16 hodin, 22. 5. od 9 do 
12 hodin;

•  parkoviště ul. Na Moklině  (restaurace 
U hasiče): 3. 4. 2011 od 13 do 16 hodin, 
17. 4. od 13 do 16 hodin;

•  parkoviště u prodejny bývalého Plus – 
nyní Penny Market: 3. 4. od 13 do 16 ho-
din, 17. 4. od 13 do 16 hodin.

Do biovoku patří listí, tráva, plevel, zbytky 
rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, 
piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovo-
ce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, 
skořápky od vajec apod. Do bioodpadu, 
a tedy ani do biovoku nepatří: zbytky jídla 
(tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, 
uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, 
biologicky nerozložitelné odpady apod.
Výše uvedené biovoky jsou financovány 
z prostředků Magistrátu hlavního města 
Prahy.

Ing. Jana Vašíčková,
odbor životního prostředí a dopravy

Harmonogram čištění ulic 
Poznamenejte si do kalendáře termíny jarního čištění ulic a parkovišť:
9. května: Bazovského, úsek Makovského – Slánská; 10. května: Brunne-
rova; 11. května: Laudova; 12. května: Drahoňovského celá; 13. května: 
Galandova celá; 16. května: Na Moklině – 2 parkoviště; 17. května: Žufa-
nova – parkoviště; 18. května: Galandova – 3 parkoviště; 19. května: Dra-
hoňovského – parkoviště; 20. května: Jiránkova – parkoviště sever-jih, 
Bazovského – parkoviště, 23. května: Šimonova – parkoviště; 24. května: 
Nevanova – více parkovišť, 25. května: Šímova – parkoviště.
 -red-

Bude se deratizovat
Hl. m. Praha bude letos opět zajišťovat cyklickou deratizaci v objektech 
a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prosto-
rách a v kanalizační síti. Dodržování správného postupu garantuje Hygie-
nická stanice hl. m. Prahy.

•  18. až 29. dubna 2011: Slánská, Skuteckého, Bazovského, Galandova, 
Na Chobotě, Makovského, Engelmüllerova + okolí, Karlovarská, Vond-
roušova, Drahoňovského, Čistovická, Zrzavého, Laudova, Součkova, 
Mrkvičkova, Nevanova, Šímova.

•  5. až 23. 9. 2011: Zrzavého, Skuteckého, Laudova, Součkova, Mrkvičko-
va, Nevanova, Šímova, Galandova, Na Chobotě, Drahoňovského, Vond-
roušova, Reinerova, Žufanova, Bazovského. 

•  26. 9. až 27. 10. 2011: Na Chobotě, Makovského.

Deratizace stokové sítě prováděné PVK a. s. v Řepích I. a II. bude probíhat 
od 2. do 6. května 2011.
 -red-

tém 6 stanovišť pro VOK zů-
stává nezměněn. Termíny však 
budou omezeny. 
V dubnu budou VOK přistaveny 
na stanoviště:
•  křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu a U Boro-

viček – 28. dubna.
•  parkoviště v ul. Drahoňovského – 7. dubna.
Kontejnery budou přistavovány vždy od čtvrtka 
mezi 6. až 14. hodinou a budou zde do soboty, 
(mezi 6. až 14. hodinou budou staženy). Sta-
noviště se budou každý měsíc cyklicky střídat. 
Naše městská část bude aktuálně reagovat na 
tuto situaci a stav bude aktualizován průběž-
ně také na webových stránkách Městské části 
Praha 17: www.repy.cz.

Ing. Jana Vašíčková,
odbor životního prostředí a dopravy

Sběrný dvůr
Do velkoojemových kontejnerů nepatří roz-
měrný odpad, ten je třeba odvézt do sběr-
ného dvora v Praze 5-Košířích, ul. Klikatá 
1238/90c, lze využít také Sběrný dvůr hl. m. 
Prahy: Proboštská 1, Praha 6-Dejvice.
Provoz v letním čase: Po–Pá od 8.30 do 18 ho-
din, v sobotu od 8.30 do 15 hodin. 
Přijmou od vás objemný odpad z domácnosti, 
jako např. nábytek, dále elektrošrot, odpad 
kovový, dřevěný i z údržby zeleně, suť z byto-
vých úprav do 1 m3, papír, sklo a plasty. 

-red-

„Není cesty zpět“ je název společného projektu 
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy a Dopravní-
ho podniku hl. m. Prahy. Jedná se o akci, která má oslovit širokou 
veřejnost. Cílem projektu je upozornit chodce na rizikové chování 
v silničním provozu. 
Projekt bude realizován v týdnu od 16. do 20. května 2011. Místem 
konání je konečná tramvají Sídliště Řepy. 
Zvolené místo koresponduje se statistickými výstupy pražské policie, 
ze kterých jako místo s nejčastějšími dopravními nehodami „chodec 
versus tramvaj“ vyplývá nedaleká zastávka Slánská.  
V odstaveném tramvajovém voze bude pro zájemce připravena výsta-
va fotografií a informační materiály tématicky zaměřené na dopravní 
nehody chodců s tramvajemi. Součástí akce budou i krátké přednáš-
ky, ve kterých se budou střídat policisté s informacemi o bezpečném 
chování v silničním provozu a dispečer nebo řidiči tramvaje, kteří po-
skytnou informace k důsledkům těchto závažných dopravních nehod 
ze svého pohledu. 

Dana Slabochová,
Preventivně informační oddělení

Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy

Není cesty zpět

Kontrolovali čipy
Ve čtvrtek 24. února vyrazili řepští strážníci do ulic, aby zkontrolovali, zda 
majitelé psů plní svou povinnost a mají své psy řádně očipovány. 
Zjistili, že jeden z 29 kontrolovaných psů nejenže nemá čip, ale ani není 
přihlášen. Jeho majiteli uložili blokovou pokutu ve výši 500 Kč. -red-

Co je to platné, že byla vybudována krytá kontej-
nerová stání! Ulice Makovského, 16. března.

Foto: Archiv 0ŽPD
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Znáte svého strážníka?
Městská část Praha 17 spadá do obvodu Městské policie Praha 13.

Úřední hodiny jsou na služebně v Makovského ulici čp. 1227 každý pracovní den od 9 do 18 hodin. Telefon na služebnu: 235 316 122.
Může se stát, že v době mezi 18. a 7. hodinou není přítomen žádný z místních okrskářů, výjimečně je to možné i v sobotu, neděli nebo ve svátek 
v době denní. V takovém případě je na místě dosti rychle autohlídka z nedalekého OŘ 13 – telefon: 251 625 175–176. Velmi často je jedna noční 
autohlídka vyčleněna pouze pro území Řep a Zličína. V nouzi mohou občané v kteroukoli dobu volat bezplatnou linku 156!

Pro účely městské policie jsou Řepy rozděleny do 4 okrsků. Území je rozděleno severojižně ulicí Slánskou, a západovýchodně zhruba po spojnici 
ulic Na Chobotě, Španielova, Bazovského, Na Fialce.  K 1. březnu 2011 je pro území Řep vyčleněno celkem 13 strážníků, jedno tabulkové místo 
je volné.

Severozápadní okrsek – Řepy 1
Slánská, Karlovarská, po hranici obvodu MČ směr k ulici K Šancím, Engelmüllerova, Na Chobotě, Galandova, Španielova, Bendova, Bazovského a Slánská.

Severovýchodní okrsek – Řepy 2
Slánská, Karlovarská, Zbečenská, Thurnova, U Boroviček, směrem po hranici obvodu k ulici Na Fialce II, K Trninám, směrem k ulici Slánská + Slánská.

Jihozápadní okrsek – Řepy 3
Slánská, Plzeňská, Drahoňovského, Makovského, Galandova, Španielova, Bendova, Bazovského a Slánská.

Jihovýchodní okrsek – Řepy 4
Slánská směr K Trninám, Na Fialce II směr k hranici obvodu a směrem k ulici Plzeňská.

PROČ PRAHA 13? Přesto, že Řepy patří administrativně k Praze 6, Městská část Praha 17 zahrnuje Řepy i Zličín, administrativně náležící k Praze 5. 
Proto se nelze divit, že po stránce městské policie patří Řepy do obvodu MP Praha 13. Zde je tedy odpověď na dotazy některých občanů, proč se plýtvá 
pohonnými hmotami na dojezd autohlídky z OŘ 13. Mimoto z ředitelství Městské policie Praha 13 je do Řep blíže, než do jiných částí obvodu, např. No-
vých Butovic, Velké Ohrady, Řeporyj, Zličína, o Sobínu a Zadní Kopanině ani nemluvě… Mgr. Přemysl Pavlas, zástupce ředitele OŘ MP Praha 13

Zdeněk Kobes
tel. 721 895 330

Tomáš Erben Jana Jarošová
tel. 721 895 328

Vladimír Bernát
vedoucí služebny Řepy
tel. 723 746 515

Bohuslav Holan
tel. 721 895 214

Miroslav Krsek
tel. 723 935 338

Lubomír Rais
tel. 607 190 771

Jiří Bartůněk
tel. 721 895 210

Ctibor Čeleda
tel. 721 895 212

Josef Uhlíř
tel. 721 895 336 Tomáš Janeček

Jaroslav Husák
zástupce vedoucího 
služebny Řepy
tel. 721 895 216

Petr Paul
tel. 721 895 332



S tzv. negativními jevy u mládeže máte mnoho 
osobních zkušeností…
V roce 1989 jsem se podílel jako jeden ze zakla-
datelů na vzniku nestátních neziskových organi-
zací zabývajících se prevencí a resocializací osob 
ohrožených zdravím škodlivými návyky – závis-
lostmi a osob, hlavně dětí a mladistvých, s po-
ruchami chování.
Vše započalo v roce 1988 návštěvou Mgr. Mar-
ka Kotaňského z Polska, který u nás přednášel 
o polských komunitních zařízeních pro léčbu 
závislostí. U nás 
v té době existovala 
pouze státní zdra-
votnická zařízení. 
Po jeho návštěvě dal 
tehdejší ředitel Vý-
chovného ústavu Klí-
čov Matouš Řezníček 
pokyn k vybudování 
obdobného zařízení 
i u nás v Českoslo-
vensku. První komu-
nitní zařízení jsme 
založili v Němčicích 
u Volyně v roce 1989. 
V průběhu dalších let 
se postupně zařízení 
vyprofilovalo na 
velmi profesionálně 
působící komunitu 
s odborným perso-
nálem, vznikla dal-
ší pracoviště, jako 
např. nízkoprahová 
centra, denní stacionář, doléčovací centrum 
a další. Podařil se tak vytvořit ucelený systém 
péče o závislé.

Jakou jste měli úspěšnost v léčbě?
Úspěšnost je pojem velice nepřesný v hodno-
cení lidského prožívání, byť je soustavně vyža-
dován. Statistiky úspěšnosti vykazují zařízení 
vždy v souladu s financováním svých projektů. 
Hlavním faktorem úspěšnosti je vždy to, na-
kolik je dotyčný, kterého se otázka úspěšnosti 
týká, spokojen s kvalitou svého života. Druhým 
faktorem je, nakolik je spokojeno jeho okolí. To 
ovšem málokdy lze převést na údaje matematic-
ké. Obecně lze říci, že léčba závislostí je smyslu-
plná a u zmotivovaných klientů velmi úspěšná. 
Demotivujícím prvkem v léčbě závislostí v ČR je 
pro klienty možnost neomezeného opakování 
léčebných pobytů, což s sebou pro společnost 
přináší obrovské finanční zatížení. Není výjim-
kou deset i více léčeb!

Jak dlouho jste zde působil?
Od založení celkem 10 let, poté jsem usoudil, že 
je potřeba posunout se dál. Nejsem přívržencem 

doživotních funkcí. Člověk ztrácí mnohdy krok 
s realitou a postupem času dochází téměř vždy 
k syndromu vyhoření. 

Kdo je podle vás ohrožen vznikem závislosti?
Závislost nevzniká jen díky jednomu faktoru. Je 
například prokázáno, že dispozice k závislosti 
je vyšší, když se závislost vyskytne v příbuzen-
stvu. U dospělých díky nadužívání a zneužívání 
drog dochází k poruchám chování, u dětí je to 
obráceně. U dětí s poruchami chování, které 

zlobí, nechodí do 
školy, kradou, vzniká 
následně problém 
s drogami, u někte-
rých se může časem 
vyvinout i závislost. 
Rodina, která se 
nestará o činnosti 
svých dětí, to, že ro-
diče s dětmi netráví 
volný čas, může být 
také jedním z riziko-
vých faktorů. Jsou 
rodiny, které spolu 
neumí trávit volný 
čas, nedokážou si 
vymyslet program, 
jít do parku, do di-
vadla. Děti i dospělí 
si žijí svůj vlastní 
život. 
Rizika ohrožení vzni-
ku a rozvoje poruch 
chování, a tedy i ná-

vykových poruch, lze u dětí snížit radostným 
a šťastným dětstvím plným zdravých podnětů, 
informací, činností, her a zájmu. A to doslova od 
narození dítěte. 

Kdy by rodiče měli zbystřit?
Je důležité, aby si rodiče všímali projevů svých 
potomků. Někdy dítě bereme jako artefakt - žije 
s námi v bytě, ale jeho projevů si moc nevšímá-
me. Signálem, že se něco děje, je vždycky to, že 
se dítě chová jinak než doposud. Těch projevů 
je spousta. Dítě je enormně spavé, nebo hrozně 
smutné, nebo nekomunikativní, nebo je agresiv-
ní, anebo naopak hyperaktivní. Nemusí to zna-
menat nic! Třeba je to nastávající puberta, může 
to být nenálada. Ale když tyto věci přetrvávají, 
je to známka toho, že se něco děje!

Vychováváte svého malého synka záměrně 
tak, abyste eliminoval možná rizika?
Oproti době, kdy byly mé už odrostlé děti malé, 
jsem změnil pohled na výchovu. Je to ale asi vě-
kem. Kdybych si sáhnul do svědomí, až tak jsem 
se tím tenkrát z odborného hlediska nezabýval. 
To jsem ještě chodil na vysokou školu a měl jsem 

Potřebují radostné dětství
Ochudíme-li děti o svoji pozornost, čas a lásku, může to mít katastrofální důsledky. Nej-
lepší, nejjednodušší a nejlevnější prevencí takzvaných negativních jevů u dětí a mlá-
deže je podle Mgr. Martina Vlčka dětství plné podnětů, informací, her a našeho zájmu.

Mgr. Martin Vlček (46)
• V současnosti je ředitelem Centra osobní-
ho růstu Augmentum, provozujícího dětský 
plavecký klub, sportovní mateřskou školku 
a psychoterapii v Řepích. Pracoval jako psy-
choterapeut pro děti a dospělé, adiktolog.
• Vzdělání: UK Praha, speciální pedago-
gika; Adiktolog ve zdravotnictví; Psycho-
terapeutický výcvik SUR; Lektor plavání 
kojenců, batolat a předškoláků.
• V Řepích bydlí 5 let. 
• Koníčky: rodina, sport aktivně, jízda na 
motorce, cestování.

dost jiných zájmů. S Albertem trávím víc času, 
víc se s ním bavím, víc s ním blbnu. Ani nepře-
mýšlím o tom, že bych eliminoval rizika, spíš 
přemýšlím o tom, abych mu poskytnul co nejvíc 
podnětů, aby měl zábavu, činnost. 
Myslím, že se společnost příliš zaměřuje na spe-
cifické prevence negativních jevů a drogových 
projevů, ale až ve chvíli, kdy přicházejí! Dětem je 
třeba umožnit pozitivní zážitky, vjemy, radostné 
dětství, vhodně jim naplnit volný čas – o tom by 
se podle mne mělo více přemýšlet, než o tom, že 
je potřeba chodit po školách s kufrem s drogama. 
Tím důležitost téhle činnosti nesnižuju. Proto, 
že se tak dlouho zabývám léčbou závislosti, do-
spěl jsem k tomu, že nejdůležitější pro formová-
ní osobnosti jsou první měsíce a léta života – to, 
jak se k dítěti jeho nejbližší chovají, jaké má dítě 
prostředí pro svůj psychomotorický vývoj. Podle 
toho, jak dítě vypadá, tak se dá „změřit“ jeho 
spokojenost – jestliže se dítě směje, je spoko-
jené. Pokud děti nejsou nemocné, nemají důvod 
být vzteklé, nepříjemné, nervózní, vylekané... 
Máme určitou genetickou výbavu, ale výchova je 
také velmi důležitá. Děti opakují z valné části, 
co vidí u rodičů a nejbližšího okolí.  Dá se říci, že 
děti jsou odrazem svých rodičů.

Jaké jsou vaše další aktivity?
S manželkou, lékařkou – psychiatričkou jsme se 
rozhodli využít svých zkušeností a založili jsme 
v Řepích Centrum osobního růstu Augmentum, 
kde se budeme věnovat dětem i jejich rodičům, 
jak po stránce psychické, tak i fyzické. Centrum 
je určeno dětem bez jakýchkoliv potíží, ale v te-
rapeutické části budeme pracovat i s dětmi, kte-
ré potřebují odbornou pomoc. Budeme zároveň 
otevírat sportovní mateřskou školu, v budově 
máme také plavecký klub s vlastním bazénem se 
slanou vodou, který chceme poskytnout k využití 
řepským mateřským školám i rodičům s kojenci, 
batolaty a předškoláky, uvažujeme také o plavá-
ní dětí s nějakým typem postižení, hyperaktiv-
ních nebo autistických.
V rámci našeho zařízení působí dále občanské 
sdružení Zdravá rodina, jehož činnost je zamě-
řena na prevenci negativních jevů v rodinách, 
zlepšení vztahů, komunikace a citových vazeb. 
Tato činnost probíhá formou individuálních kon-
zultací, přednáškovou činností a pobytových 
aktivit.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová
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Setkání s jubilanty
Cikánské melodie nebo třeba Toccatu v podání žáků Základní umělecké 
školy Blatiny si vyslechli řepští senioři, kteří se sešli u příležitosti svých 
významných životních jubilejí 24. února v koncertním sále této školy. Se-
tkání pro ně uspořádaly pracovnice matriky odboru občansko správního, 
jubilantům osobně poblahopřál místostarosta Martin Marek.
„Budeme moc rádi, když navštívíte i naše další koncerty, které pro veřej-
nost pořádáme,“ zvala ředitelka ZUŠ Věra Pavlíková přítomné a dodala: 
„aby se naši žáci zlepšovali, je důležité, aby vystupovali před veřejností, 
ne jen před učitelem nebo doma před rodiči.“
Oslavy se zúčastnili: Jarmila Procházková, Věra Pilná, Zdenka Červenková, 
Marie Marková, František Kepák, Miloslav Holan, Hana Prchalová, Karel 
Chalupa, Jitka Chrbolková, Emilia Křížová, Marie Vaňková, Věra Pavlišto-
vá, Dagmar Vocetková a Zdeňka Kotrbová.
Našim jubilantům přejeme hodně zdraví a do dalších let spokojenost, 
optimismus a energii! -red-

Foto: -akraj-

Koncerty v ZUŠ Blatiny
•  ZUŠ Blatiny: veřejná vystoupení žáků 

v koncertním sále školy (Španielova ul. 
1124/50):

  6. 4. v 18 hodin, 12. 4. v 18 hodin, 13. 4. 
v 18 hodin, 18. 4. v 17 hodin, 18. 4. v 18 ho-
din, 19. 4. v 18 hodin, 20. 4. v 18 hodin, 4. 5. 
v 18 hodin, 11. 5. v 18 hodin, 12. 5. v 17 ho-
din, 18. 5. koncert absolventů – v 18 hodin, 

25. 5. závěrečný koncert – v 18 hodin.
•  Divadlo u Anděla – Na Prádle: taneční 

představení Šípková Růženka – 12. 6. 
v 19 hodin (Besední ulice čp. 3, Praha 1).
 -red-

Je tomu už 5 let, kdy mohl genpor. 
František Peřina naposledy pohléd-
nout vzhůru k modré obloze. Legen-
dární pilot–stíhač zemřel 6. květ-
na 2006. Úkol napsat tuto malou 
vzpomínku na něj jsem si vzal za 
své, neboť „Generála nebe“ jsem 
znal nejen jako hrdinu z knížek, měl 
jsem tu čest poznat ho osobně a ně-
kolikrát se s ním setkat v soukromí.
Když se 8. dubna 1911 v Morkův-
kách narodil, netušil nikdo, že jeho 
jméno bude  za třicet let symbolem 
hrdinství a odvahy. Peřina absolvo-
val Školu pro odborný dorost letec-

tva Vojenského leteckého učiliště v Prostějově. V roce 1937 reprezento-
val Československo na mezinárodním leteckém setkání v Curychu. Jako 
pilot měl neuvěřitelný cit pro odhad a střelbu, což se později ve válce 
stalo osudným mnoha strojům Luftwaffe.
V červnu 1939 unikl z protektorátu do Polska, aby na konci července 
odplul do Francie. Tam vstoupil do Cizinecké legie, po vypuknutí války 
byl přeškolen na Curtissy Hawk 75 a v prosinci 1939 poslán k GC I/5 – 
slavná „čapí letka“. Když zcela sám zaútočil 3. června 1941 na skupinu 
letadel Luftwaffe, aby ochránil zbylé bombardéry ze své letky, byl vážně 
zraněn. Po svém sestřelení musel ležet v nemocnici, ale po francouzské 
kapitulaci odlétl do severní Afriky a odtud se lodí dostal do Velké Bri-
tánie. Byl přiřazen k 312. československé stíhací peruti. Po ukončení 
svého operačního turnusu působil na různých britských základnách 
a leteckých školách jako instruktor pro střelecký výcvik. Sestřelil bě-
hem války nejméně dvanáct německých letadel.
Po válce se usadil se svou ženou Annou v Malackách, kde velel vojenské 
letecké střelnici. Nejtěžší období Peřina zažil s příchodem komunismu 
v únoru 1948. V dubnu 1949 emigroval, společně s manželkou a ka-
marádem. Jak jinak než letadlem uletěl do americké zóny obsazené-
ho Německa. Po několika letech strávených v britské RAF a v Kanadě 

se nakonec usadil ve Spojených státech, kde se podílel mimo jiné na 
navrhování sedadel do kosmického programu Gemini a do proudového 
letadla Boeing 747.
V roce 1993 se vrátil do České republiky, byl konečně plně rehabilitován 
a odměněn uznáním za svou odvahu, statečnost a vytrvalost v těch nej-
horších dobách války. Poslední roky života žil mezi námi v Řepích. Na 
jeho počest byla pojmenována Základní škola v Socháňově ulici, minulý 
rok byl odhalen i jeho památník.
Jako člověk byl optimista, vždy s nějakým příběhem, který u naslou-
chajícího musel vyvolat úsměv na tváři. Pro mě byl od první chvíle, kdy 
jsem ho poznal, velkým vzorem. Synonymem skromnosti, pokory a hr-
dinství. Takový byl „Generál nebe“ – generálporučík František Peřina. 
Kéž má pro svůj let tam vysoko nad námi modrou bezmračnou oblohu.

Pavel Maxa,
radní a předseda redakční rady

Genpor. František Peřina – symbol hrdinství a odvahy

Foto: -akraj-
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Foto: Z archivu  M. Šťastného

Na mistrovství Čech, které se ko-
nalo 5. března v Řepích, jste získal 
zlato. Jakým výkonem a jak jste se 
na závody připravoval?
Při silovém trojboji se sčítají tři dis-
ciplíny: Začíná se dřepem, pak je 
bench press a mrtvý tah. V celkovém 
výkonu jsem „dal“ 732,5 kg. Ve dře-
pu jsem zvedl 257,5 kg, v benchpres-
su 185 kg a v mrtvém tahu 290 kg, 
což je nový český rekord. Závodím 
v kategorii do 83 kilogramů, tak 
jsem si musel dávat pozor na stravu, 
jedl jsem pětkrát denně. 
Poprvé jsem zvítězil v roce 2009. 
Loňskou sezónu jsem vynechal. Teď 

jsem se vrátil, ale do jiné kategorie. Zhubnul jsem deset kilo, což je ne-
typické. Cvičím více jógu a protahovací cviky, dechová cvičení. Při těchto 
technikách kila navíc vadí. Při 83 kilech se cítím líp. Myslel jsem si, že mi 
vzpírání nepůjde, ale výkon se mi naopak zlepšil. Po výborném výkonu na 
mistrovství oblastí jsem ve vítězství věřil. Radost mám i ze své svěřenkyně 
Barbory Labidi, která absolutně zvítězila v ženské kategorii a nominovala 
se na mistrovství Evropy, které se bude konat v květnu v Plzni.

Jak jste se k tomuto sportu dostal?
Od svých osmi let jsem dělal vrcholově rychlostní kanoistiku za Pardubice, 
pak za USK Praha – to už jsem bydlel v Řepích a chodil na ZŠ ve Španielově 

ulici. Nějakou dobu jsem byl vážným konkurentem Martina Doktora. Pak 
jsem měl ve dvaceti letech zánět mozku, rok jsem vynechal, a tak moje ka-
riéra kanoisty skončila. Vystudoval jsem FTVS, sportu se věnuji celý život. 
Silový trojboj, powerlifting, mne zaujal, protože se dá dělat na vrcholové 
úrovni hodně dlouho. Ve světě patří i čtyřicátníci mezi nejlepší. Snižující 
se sílu doženete hlavou, zlepšíte techniku. Dnes existují podpůrné dresy, 
bandáže, takže tolik netrpí šlachy a klouby. Proti vzpírání je to rozdíl, při 
něm je člověk v pětadvaceti zničený.

Co vy a kolektivní sporty? 
Jsem vysloveně individualista. Kolektivní sporty mi nejdou, ani jim moc 
nerozumím, nebaví mne. Nechci mít zodpovědnost za tým, pro mě je přija-
telnější jít s vlastní kůží na trh.

Jaké máte nyní plány?
S přítelkyní máme firmu, studio DIRES – já klienty trénuji, ona masíruje. 
Jsme tam oba od rána do večera, baví nás to. Je mi sedmatřicet, plně se 
realizuji ve firmě. Většinou ve studiu pracuji s lidmi, kteří mají bolavá záda 
nebo kyčle. Jde o odbornou práci, učím je novým pohybovým návykům, 
vedu je k tomu, aby si uvědomovali svoje tělo. 
Spolupracuji také s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou a Ing. Petrem Havlíč-
kem na televizním pořadu Jste to, co jíte! Natočil jsem sedmnáct dílů, je to 
nová seriálová řada, která se vysílá od 17. března. Trénuji handicapového 
hocha na vozíku, který se připravuje na mistrovství světa v handbikeru…  
Powerliftingu se vlastně věnuji hlavně o víkendu.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

V Kulturním středisku Průhon uspořádali 
v únoru Ples žebráků. Zábava prý byla skvělá…

Foto: Milan Špatenka

Koncert za odměnu
Přátelé Domova sv. Karla Boromejského si při-
pomněli 15 let jeho trvání. „I po patnácti le-
tech máme svou neutuchající vizi a díky vám, 
podporovatelům se nám ji daří uskutečňovat,“ 
pronesla představená Domova sestra Konsoláta 
k účastníkům benefičního koncertu, který se ko-
nal 17. února v kostele sv. Rodiny.
Proč se Eva Henychová, zpěvačka, kytaristka, 
textařka a skladatelka rozhodla svým vystoupe-
ním podpořit Domov sv. Karla Boromejského? 
„Když jsem před lety poprvé hrála v Domově, 
těšila jsem se na první setkání s odsouzenými 
ženami. Zcela splývaly se všemi ostatními a bylo 
na nich vidět, že si váží toho, že si smí svůj trest 
odpykávat právě tady. Můj koncert je tak trochu Foto: -akraj-

‚za odměnu‘. Tentokrát publikum tvořili sponzo-
ři a lidé s touhou podpořit dobrou věc, pacienti 
na pokojích koncert sledovali přes TV obrazov-
ku. Atmosféra byla kouzelná. Myslím, že koncert 
snad splnil svůj účel.“ -akraj-

Zlato a bronz získali domácí
V sobotu 5. března proběhlo v Řepích, v tělocvičně ZŠ genpor. Fr. Peřiny, 
Mistrovství Čech v silovém trojboji, powerliftingu. Šlo již o 19. ročník této 
soutěže, která se v naší městské části konala podruhé. 
V mužské váhové kategorii do 93 kilogramů zvítězil řepský vzpěrač Karel 
Válek z oddílu Sporting Apis Praha výkonem 735 kg, třetí místo obhájil 
Roman Tůma z téhož oddílu výkonem 692,5 kg. Ve váhové kategorii do 
105 kg zvítězil také řepský soutěžící ze stejného oddílu – Martin Brabec, 
který v trojboji zdvihl celkem 800 kg. Blahopřejeme! 
Poháry vítězům předala Bc. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17.
 -red-

Řepští uspěli! Zlato vybojoval Karel Válek, bronz získal Roman Tůma – 
oba z oddílu Sporting Apis Praha.

Foto: Jiří Halfar
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Dětské bude v poliklinice
Dětská lékařka MUDr. Olga Fečová, která doposud působila ve Španielově 
ulici, bude mít od dubna ordinaci v poliklinice v Žufanově ulici, na mís-
tě bývalého pracoviště státní sociální podpory. Ordinační doba i telefon 
(235 315 215) zůstávají beze změn.

-red-

Majitelům psích miláčků
Žádám, prosím a apeluji na chovatele psů, kteří chodí na procházky venčit 
své miláčky do polí pod kostel sv. Martina, aby je tady v tomto ročním ob-
dobí nenechávali volně pobíhat! Hnízdí zde několik párů bažantů, koropt-
ví a také zajíců. Neplašte je a umožněte jim vyvést mláďata. Je to poslední 
kousek panenské přírody, která nám v Řepích zůstala. Nedopusťte, aby 
naši potomci znali zajíce jen z obrázků. 

Jaroslav Hájek, zastupitel

Bohoslužby o Velikonocích
Květná neděle – 17. dubna: v 9 hodin mše svatá, kostel sv. Rodiny (žeh-
nání ratolestí + průvod). 
Velikonoční triduum: Zelený čtvrtek – 21. dubna: v 18 hodin mše svatá, 
kostel sv. Rodiny. Velký pátek – 22. dubna: obřady Velkého pátku v 18 ho-
din, křížová cesta na Petříně ve 21 hodin, sraz u Strahovské baziliky. Bílá 
sobota – 23. dubna: ve 21 hodin velikonoční vigilie, kostel sv. Rodiny.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 24. dubna: v 9 hodin mše svatá, kostel 
sv. Rodiny + žehnání pokrmů.
Pondělí velikonoční – 25. dubna: v 9 hodin mše svatá, kostel sv. Rodiny.

Mgr. David Žofák

Soutěž Rozvetlé Řepy 2011
Jaro je tady a s ním opět soutěž naší redakce. Řepská sedmnáctka 
vyhlašuje již 3. ročník soutěže Rozkvetlé Řepy! 
Jistě i letos mnohé řepské předzahrádky rozkvetou a budou těšit 
kolemjdoucí. Dejte nám o nich vědět! Zašlete nám fotografie (nebo 
třeba jen adresu), přihlašte do soutěže své sousedy, neváhejte a při-
hlašte také sebe! 
Kontakt – e-mail: redakce@repy.mepnet.cz, tel.: 234 683 544.
Tři výherci obdrží dárkovou poukázku od firmy Otakar Chládek – sa-
dovnický a zahradnický servis. 
Uzávěrka pro příjem tipů je 8. srpna. -red-

Veletrh neziskových organizací
V Národní technické knihovně v Praze se 29. dubna uskuteční 12. veletrh 
neziskových organizací NGO Market  s mottem „Udělejte něco pro sebe!“.
Veletrh je zaměřen především na studenty a mladé lidi se zájmem pomá-
hat, na maminky s dětmi, nezaměstnané a seniory. Návštěvníci budou 
mít možnost seznámit se s pestrými aktivitami neziskových organizací 
a s možnostmi, jak se do projektů zapojit, a to buď jako klienti, dobrovol-
níci či jako dárci. Novinkou letošního veletrhu je rozšíření doprovodných 
aktivit, od dětského koutku přes tvůrčí dílny, obchůdky chráněných dílen, 
ochutnávky exotických jídel až po kulturní program na pódiu.
Účast na veletrhu je zdarma pro veřejnost i pro neziskové organizace. 
Záštitu nad veletrhem převzal Václav Havel, letošními patrony se stali zpě-
vačka Tonya Graves a herec Boris Hybner.
Další informace: www.ngomarket.cz; www.forum2000.cz. -red-

Vystoupení otužilců
Letos uplyne 40 let od prvního zdolání proslulého kanálu La Manche su-
chozemcem, Čechoslovákem Františkem Venclovským. U příležitosti jeho 
narozenin pořádá Klub Ledních Medvědů v pondělí 25. 4. od 10 hodin na 
bývalé umělé pláži na Smíchově propagační vystoupení některých svých 
členů. Plavci budou několikrát překonávat Vltavu mezi smíchovským a vý-
toňským břehem. Všichni čtenáři jsou srdečně zváni! Ti nejodvážnější si 
mohou vodu pod dozorem zkušených otužilců sami vyzkoušet. 
Více informací naleznete na www.richardblatny.com.

Richard Blatný,
předseda KLM

Velikonoční zvyky
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, 10. středisko Bílá Hora vás 
srdečně zve na akci Velikonoční zvyky v bělohorské klubov-
ně, kterou pořádá v sobotu 9. dubna od 10 do 15 hodin ve 
skautské klubovně v Opukové ulici čp. 357/9. Budete si zde 

moci uplést pomlázku, namalovat vajíčka a vyrobit drobnosti z papíru 
i přírodních materiálů. Přineste si s sebou vyfouknutá vajíčka, nůžky, no-
žík, pastelky, fixy a svačinu. -red-

Vzkaz chovatelům bojových 
a loveckých plemen
Vzkaz pro majitele bojových a loveckých plemen, kteří v místech pod 
kostelem sv. Martina cvičí své psy a nechávají je trhat zajíce: Uvědom-
te si, že i zde pro vás platí jasná pravidla a zákony a že ostatní obyvate-
lé Řep se díky vám bojí do této části přírody chodit. Tato lokalita bude 
v dalších dnech průběžně hlídána mysliveckým sdružením. Nedopusť-
te, abyste o své miláčky přišli! Volně pobíhající psi v honitbě mohou 
být myslivci okamžitě zastřeleni!

Jaroslav Hájek, zastupitel
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U Boroviček 1, Řepy • tel.: 235 323 333

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

Z dubnového programu:
16. 4. Zpěvácká soutěž: Talenty v domeč-
ku. Propozice na www.ddmp6.cz. Přihlášky 
účastníků (od 8 do 26 let) přijímáme do 
13. dubna. Vstup volný, uvítáme diváky! 
Od 10 hodin, sál DDM.
20. 4. Velikonoční výtvarné dílny. Vstup-
né: dobrá nálada, vyfouknutá i celá vajíčka, 
8 proutků na pomlázku a 50 Kč. Od 14.30 do 
18.30 hodin.
21. 4. Velikonoční výlet: Na kolech kolem 
Prahy 6 – Ladronka, Strahov a Hvězda. S se-
bou kolo, helmu, pití, svačinu a vstupné do 
letohrádku (děti 15 Kč, dospělí 30 Kč). Při-
hlášky e-mailem: klara.pliestikova@ddmp6.
cz. Od 9.30 do 14.30 hodin, sraz u DDM.
22. 4. Velikonoční výtvarné dílny. Vstup-
né: dobrá nálada, vyfouknutá i celá vajíčka, 
8 proutků na pomlázku a 50 Kč. Od 10 do 
14.30 hodin.
30. 4. Divadlo v DDM: Zvědavé slůně – 
představení souboru Kováček. Pro děti od 
3 do 100 let. Vstup děti 10 Kč, dospělí 40 Kč. 
Od 15 hodin, sál DDM.

Mgr. Jana Němcová

Zdravý životní styl
Ve středu 2. března se žáci III. A ZŠ Laudova 
 zúčastnili projektu Zdravý životní styl. Rozděleni 
do dvou skupin ve školní kuchyňce očistili ovoce 
a zeleninu a vyrobili si zeleninový a ovocný salát. 
Při společné konzumaci se podělili se spolužáky 
o získané znalosti a vědomosti z oblasti vitamí-
nů a zdraví obecně. Všem se „výuka“ moc líbila.

Mgr. Jaroslav Mevald

Den otevřených 
dveří a jarmark
Základní škola pro žáky se specifickými poru-
chami učení v ulici U Boroviček čp. 1 pořádá 
18. dubna Den otevřených dveří a velikonoční 
jarmark spojený s dílnami. Žáci i učitelé vás sr-
dečně zvou k návštěvě! Akce bude probíhat od 
15 do 18 hodin.

-red-

Pohádky s Valérií
Hezké dopoledne nad knížkami si užily ve 
středu 9. března děti z MŠ Sluníčko – Ma-
teřské školy Laudova se speciáními třídami. 
V rámci projektu Celé Česko čte dětem si vy-
slechly pohádky v podání známé herečky, 
žijící v Řepích, Valérie Zawadské. 

-red-

Socháňova 1221, Řepy • tel.: 235 311 791

Klub 17
Z dubnového programu nízkoprahového zaří-
zení Klub 17 pro děti a mládež v Socháňově 
ulici (vedle KS Průhon): 

 12. 4.: Barvíme, malujeme kraslice 
 13. 4.: Bambulky z vlny
 15. 4.: Sázíme jarní bylinky
 20. 4.: Glazujeme keramiku
 22. 4.: Velikonoční dekorace
 26. 4.: Čarodějnice ze všeho možného
 27. 4.: Pálení čarodějnic a čarodějů
 29. 4.: Hry na zahradě.

Vstup zdarma. -red-

Pozvání na Den záchranářů
Dne 13. 4. 2011 
od 14 do 17 hodin 
se uskuteční velkolepá 
akce školní družiny 
při Základní škole Jana Wericha s názvem 

Den záchranářů.
V nabitém programu se představí řada zá-
chranářských subjektů, jako jsou hasiči, 
Policie ČR, kynologové... Srdečně zveme 
MŠ, školní družiny a širokou veřejnost.

Vychovatelky školní družiny

Budeme mít 
„Zlatou Ámosku“?
Letošní anketa o nejoblíbenějšího učitele České 
republiky s názvem Zlatý Ámos, kterou pořádá 
Klub Domino, Dětská tisková agentura, dospěla 
k závěru. 
Ve čtvrtek 10. března se do finále probojovala 
také učitelka ze Základní školy Jana Wericha ve 
Španielově ulici – Mgr. Jana Styblíková! 
Výsledek finálové soutěže nebyl do uzávěrky 
Řepské sedmnáctky znám.
Informace na www.zlatyamos.cz.

-red-

Zdravé a šťastné děti! Ano, to je program Ma-
teřské školy Bendova. Pohybová aktivita je to 
nejpřirozenější, co můžeme dětem umožnit. 
Tříleté děti se potřebují nejdříve zadaptovat na 
novou životní zkušenost, poznají, co to jsou pra-
vidla soužití s vrstevníky, naučí se sebekontrole 
a jakmile dovrší čtyř let, mohou se zúčastňovat 
zábavného „plavání“. Seznamují se s prostředím 
plavecké školy Plaváček, dovádějí v bazénu a zá-
roveň se učí předplaveckým dovednostem pod 
vedením plaveckých instruktorů. Pravidelnými 
návštěvami bazénu utužují své zdraví. Vše je za-
bezpečeno – teplota vody 26 °C, vzduchu 29 °C 
a doprava k bazénu smluvním autobusem od MŠ 
a zpět.

Školka plná sportování
Součástí prostor každého oddělení MŠ Bendo-
va je místnost určená pro tělovýchovu a volné 
pohybové aktivity, které jsou zařazovány v prů-
běhu každého dne. K zábavným sportovním čin-
nostem využíváme také zahradu, v zimě tu děti 
sjíždějí kopeček na sněžné lopatě, v létě se otu-
žují v příjemném mlhovišti.
Několikrát za rok vyjíždíme do Krkonoš, aby se 
děti ozdravily čerstvým vzduchem. Učíme je lás-
ce k přírodě a přitom si hrajeme… 
Nevěříte? Tak se podívejte na naše internetové 
stránky www.msbendova.cz. 

Mgr. Ivana Panochová,
ředitelka

Dne 1. a 2. února se na ZŠ Jana Wericha uskuteč-
nil prodej magnetek a propisek v rámci projektu 
„Bav se, hraj, pomáhej, vyhrávej!“. Za školní 
parlament jsem se prodeje ujal. Chtěl jsem po-
moci nemocným dětem a toto bylo to nejmenší, 
co jsem mohl udělat. 

Žáci prvního stupně měli o magnetky a propisky 
opravdu veliký zájem. I starší žáci přispěli a uči-
telé tuto akci také podpořili. Celkem jsme vybrali 
1 750 Kč. Tímto všem, kteří přispěli, ještě jednou 
děkuji. Rudolf Jung, 9. A, 

ZŠ Jana Wericha

Pomohli nemocným dětem

Prostřednictvím projektu „Bav se, hraj, pomáhej, vyhrávej!“ obecně prospěšná společnost Fond 
Sidus podporuje dětské kliniky FN Motol a FN Olomouc. Info: www.fondsidus.cz.
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Beseda s přemožitelem 
kanálu La Manche
Dne 24. února se v naší škole uskutečnila beseda s Richardem Blatným, 
který v roce 1998 úspěšně přeplaval vzdálenost 62,1 km v čase 23.38 hodin 
z města Dover do Calais a stal se tak jedním ze současných 19 suchozemců, 
kteří La Manche úspěšně zdolali.
Besedy se zúčastnili žáci 8. ročníků, kteří se prostřednictvím videozázna-
mů dozvěděli, jak náročná a dlouhodobá příprava předchází takovému re-
kordnímu výkonu. 
Panu Richardu Blatnému děkujeme za milou návštěvu.

Mgr. Stanislava Krejčová,
ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Návštěva u kamarádů
Uběhlo pár týdnů po vánočním rautě na naší škole a kamarádi z Japonské 
školy nás pozvali do jejich školy. Všichni jsme se těšili na to, co si pro nás 
připravili. A nebyli jsme zklamáni. Celé dopoledne se neslo ve sportovním 
duchu. Po přivítání v tělocvičně dostaly děti kartičku s obrázky disciplín, 
které postupně plnily. Za úspěšné splnění soutěžící dostávali samolepky. 
A v jakých sportovních soutěžích se soutěžilo? Např. nawutobi – skákání 
přes švihadlo, menko – prudké hody na kartičky obrázků tak, že se měly 
obrátit, kamihuusen – pinkání do lehkého míčku z papíru. Po nasbírání 
všech samolepek si děti vylosovaly číslo, pod kterým se schovávaly dárky. 
A co to mohlo být jiného než origami? Příjemné dopoledne nám budou 
připomínat společné fotografie a slib, že se opět sejdeme.

Mgr. Šárka Jindrová, 
ZŠ Laudova

Multikulturní propojenost
Společné hodiny žáků ZŠ Jana Wericha a japonských žáků se těší velké ob-
libě. Již tradičně se několik let scházejí žáci a učitelé obou škol, pečlivě se 
připravují na hodiny, rozšiřují slovní zásobu v anglickém jazyce. 
Letos například vypracovala třída 5. A anketu „O Japonsku – Česku“. Ob-
sahem byly informace o zemi, o kultuře, tradicích, státních svátcích, osob-
nostech, žácích, učitelích, obyčejný školní den, co rádi jedí, jak tráví volný 
čas, jaké je jejich nejoblíbenější zvířátko atd. Na společných hodinách je 
vidět, jak žákům roste sebevědomí, učí se hrdosti na vlastní školu, rodinu, 
zemi, naprosto přirozeně se prohlubují mezilidské vztahy – kamarádství, 
tolerance, respektování se, spolupráce atd.
Mně, jako pedagožce, společné hodiny přinášejí oživení výuky, načerpání 
dobrých nápadů, nových zkušeností, dávají prostor pro využití nepřeber-
ného množství metod a forem, které se u žáků setkávají s ohlasem. Nejen 
žáci, ale i já si rozšiřuji své znalosti a dovednosti a těším se na každou další 
společnou hodinu! 

PaedDr. Zita Květová

OSLAVTE S NÁMI 
DEN ZEMĚ!

Městská část Praha 17, Magistrát hl. m. Prahy a řepské základní 
školy vás srdečně zvou na akci, kterou společně organizují 

u příležitosti Dne Země 

v úterý 19. dubna 2011 od 10 do 17 hodin 
v areálu ZŠ Jana Wericha

Záštitu nad akcí převzala starostka MČ Praha 17 Bc. Jitka Synková.

Základní školy představí své 
projekty, úspěchy v oblasti 
ekologické výchovy se zamě-
řením na lesy. Formou soutěží 
si můžete ověřit své znalosti 
spolu se svými dětmi! Součástí 
akce bude i program Lesů hl. 
m. Prahy a Střediska ekologické 
výchovy, živá zvířátka a galerie 
na plotě z prací dětí mateřských 
škol. Budete se moci rovněž blí-
že seznámit s technikou, která 
slouží ekologii v našem městě. 

Všichni jste vítáni! Těšíme se na vás! 

ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha-Řepy

Masopustní karneval
Každoroční maškarní karneval byl zážitkem pro všechny děti, které za-
vítaly v pátek 25. února do prostor školní družiny ZŠ Jana Wericha. Pro 
děti bylo nachystáno mnoho hudby, tance, zábavy a soutěží. Nechyběl 
ani samotný rej masek s vyhodnocením té nejzdařilejší. Každý účast-
ník obdržel za své výkony sladkou odměnu. Všichni odcházeli nadšeni 
a spokojeni. Nezbývá tedy, než se zase těšit na příští karneval.

Alena Pohlová, vedoucí školní družiny

Foto: Z archivu ZŠ Jana Wericha

Zápis do MŠ Laudova
MŠ Laudova se speciálními třídami pořádá zápis 
ve dnech 13. a 14. dubna od 10 do 12 hodin
a od 14 do 17 hodin v MŠ Duha, Laudova 1030 

(zákonní zástupci dětí zařazených v pořadníku potvrdí svůj zájem 
o umístění telefonicky).

Dny otevřených dveří:
MŠ Duha – 4. dubna, MŠ Sluníčko – 5. dubna, MŠ Fialka – 6. dubna 
(vždy od 9.30 do 11 a od 14.30 do 16 hodin). 
MŠ Opuková – 7. dubna (od 15 do 16.30 hodin). -red-
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V minulém čísle Řepské sedmnáctky jsem vás 
v článku Quo vadis, pražská dopravo informoval 
o současném stavu dokumentace Břevnovské ra-
diály ve vztahu k našemu řepskému území. V den 
odevzdání zpravodaje do tisku vydal odbor po-
suzování vlivů na životní prostředí a integrova-
né prevence Ministerstva životního prostředí ČR 
(MŽP) stanovisko k dopracování dokumentace, 
které potvrdilo chyby a nedostatky, na něž naše 
městská část dlouhodobě upozorňovala, a doku-
mentaci vrátilo s řadou podmínek k dopracování 
(přepracování). 
Následující výňatky ze stanoviska MŽP potvrzují 
opodstatnění našich obav, že některé varianty 
stavby mohou vážně poškodit životní prostře-
dí, prokazatelně výrazně zvýší hlukové zatí-
žení a zásadně zhorší i vlivy z hlediska kvality 
ovzduší. V případě realizace těchto variant tedy 
lze očekávat následné zhoršení zdraví velkého 
množství obyvatel.

Dokumentace byla vrácena k dopracování na-
příklad z těchto důvodů (doslovné úryvky z vy-
jádření MŽP):
a)  Doplněná dokumentace nereaguje adekvát-

ním způsobem na většinu požadavků MŽP…, 
zejména pak požadavků ve zcela zásadních 
záležitostech, které se týkají výhledových 
intenzit dopravy, vliv jednotlivých variant na 
rozptylové a hlukové poměry v širším zájmo-
vém území. Při hodnocení použít intenzity 
dopravy za rok 2010. Tuto skutečnost potvr-
zují i vyjádření obdržená k doplněné doku-
mentaci od MČ Praha 17, Magistrátu hlavního 
města Prahy, odboru ochrany prostředí, Hy-
gienické stanice hlavního města Prahy a dále 
řada vyjádření veřejnosti a občanských sdru-
žení.

b)  V řadě případů jsou údaje obsažené v do-
plněné dokumentaci již neaktuální, a to 
s ohledem na délku probíhajícího procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí (dále 
jen „proces EIA“). Jedná se o zásadní údaje 
týkající se stavu životního prostředí v dotče-
ném území a o údaje týkající se předloženého 
záměru, respektive jeho vlivů na životní pro-
středí a veřejné zdraví (oznámení záměru je 
z listopadu 2005, dokumentace je z listopa-
du 2008 a doplněná dokumentace je ze září 
2010). Vzhledem k tomu, že v daném případě 
je rozhodující dopravní řešení záměru, re-
spektive možná variantní řešení záměru, jeví 
se jako nezbytné, aby východiskem řešení 
vzniklé situace bylo transparentní stanovení 
parametrů jednotlivých variant.

c)  S ohledem na průběh procesu EIA a připomín-
ky obsažené v obdržených vyjádřeních lze při 
jejich neřešení v dokumentaci očekávat jed-
nak nesouhlasy v následných řízeních k povo-
lení záměru z úrovně příslušných dotčených 
správních úřadů, jednak i žaloby z důvodu po-
rušení zákona ve smyslu § 23 odst. 10 tohoto 
zákona.

…Za tohoto stavu prakticky nelze provést řád-
né hodnocení vlivů záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví s vyhodnocením předložených 
variant řešení záměru a samozřejmě ani provést 
posouzení v rámci posudku podle § 9 zákona, 
a to i s ohledem na skutečnost, že podle § 9 
odst. 5 zákona zpracovatel posudku o vlivech 
záměru na životní prostředí nesmí posuzovanou 
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 
přepracovávat, ani ji doplňovat.
…Ve vztahu k výše uvedenému je zároveň třeba 
doporučení zpracovatele posudku na vrácení 
dokumentace k dopracování chápat z věcného 
hlediska jako doporučení k zásadnímu přepraco-
vání tak, aby byl reflektován aktuální stav a bylo 
přihlíženo k dosavadnímu průběhu procesu EIA, 
včetně obdržených vyjádření.
…Na základě vyhodnocení dosavadních podkla-
dů získaných v procesu EIA a na základě doporu-
čení zpracovatele posudku …jako příslušný úřad 
vracíme v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 
zákona dokumentaci k dopracování, a to vzhle-
dem k absenci řady údajů a informací (zejména 
rozptylová a akustická studie jsou z roku 2008 
a nebyly aktualizovány), které jsou nezbytné pro 
zpracování posudku a jsou opětovně požadová-
ny ve vyjádřeních, včetně nedůsledného napl-
nění závěrů zjišťovacího řízení. Dokumentaci je 
třeba dopracovat důsledně dle závěru zjišťova-
cího řízení a na základě připomínek obsažených 
ve vyjádřeních k dokumentaci k tomuto záměru.
…Vzhledem k environmentálním charakteristi-
kám zájmového území, do kterého je záměr
situován, a s ohledem na vlastní charakter zá-
měru je nutno dopracovat dokumentaci se
zřetelem zejména na… aspekty, které nebyly do-
plněny ve smyslu dopisu MŽP ze dne 5. 6. 2009 
a které plynou z nových vyjádření.
…V dokumentaci je tedy i nadále nezbytné pro-
věřit (s ohledem na rozpor mezi údaji o intenzi-
tách dopravy) výhledové intenzity dopravy na 
plánované Břevnovské radiále a související sil-
niční síti v zájmovém území a aktualizovat akus-
tickou a rozptylovou studii a na jejich základě 
event. i hodnocení zdravotních rizik (za použití 
intenzit dopravy za rok 2010).
…Dále je nutné zpracovat hodnocení vlivů na 
podzemní i povrchové vody, aktualizovat do-
pravně inženýrské řešení záměru a doplnit re-
levantní varianty. K jednotlivým variantám pak 
vyhodnotit situaci, ze které bude patrné, jaký 
vliv bude mít výstavba Břevnovské radiály na 
hlukové a rozptylové poměry v širším zájmovém 
území bez zprovoznění severozápadní části sil-
ničního okruhu kolem Prahy.
…Dopracovat rozptylovou studii a akustickou 
studii s ohledem na nesouhlasné vyjádření Hy-
gienické stanice hl. m. Prahy, která se odmítá 
k předložené dokumentaci vyjádřit, neboť nere-
spektuje jejich požadavky.
…Doplnit zábory pozemků ze zemědělského 
půdního fondu a pozemků určených k plnění 
funkcí lesa, včetně hodnocení vlivů na půdu 

Quo vadis, pražská dopravo II.

s ohledem na vyjádření Magistrátu hl. m. Pra-
hy, odboru ochrany prostředí (dále jen MHMP), 
který i nadále trvá na uvedení těchto údajů již 
v procesu EIA.
…Dále je nezbytné doplnit hodnocení vlivů na 
přírodu s ohledem na vyjádření MHMP. Biologic-
ké hodnocení z roku 2010 považuje MHMP i na-
dále za nedostatečné a povrchní s tím, že nedo-
statečně vyhodnocuje vlivy na územní systémy 
ekologické stability, významné krajinné prvky, 
flóru, faunu a ekosystémy. MHMP v této souvis-
losti uvádí, že na základě předložené dokumen-
tace nelze i nadále učinit závěr, která z variant 
bude mít nejmenší dopady na územní systémy 
ekologické stability, významné krajinné prvky 
a zvláště chráněné druhy a ekosystémy.
…Dále požadujeme, aby při dopracování do-
kumentace byly zohledněny veškeré další při-
pomínky obsažené ve vyjádřeních, která byla 
k oběma předloženým dokumentacím obdržena 
podle § 8 odst. 3 zákona.
…Na základě výše uvedeného jako příslušný 
úřad (MŽP) požadujeme dle § 9 odst. 5 zákona 
dopracování dokumentace vlivů záměru na ži-
votní prostředí. Dopracovaná dokumentace musí 
zohlednit a vypořádat veškeré požadavky uvede-
né v závěru zjišťovacího řízení a ve vyjádřeních 
k oběma předloženým dokumentacím a zejména 
se musí zaměřit na výše zmíněné oblasti.
…Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o opako-
vané vrácení dokumentace k dopracování, MŽP 
oznamovateli doporučuje pověřit zpracováním 
dokumentace autorizovanou osobu se skutečně 
odbornými znalostmi v oblasti posuzování vlivů 
na životní prostředí, neboť Ing. Zuzana Toniková 
opakovaně předkládá dokumentaci bez požado-
vaných doplnění, která vyplývají z vyjádření do-
tčených subjektů, veřejnosti a požadavků MŽP, 
na základě které nelze vyhodnotit velikost a vý-
znamnost vlivů na životní prostředí.

Další vývoj budeme všichni určitě pečlivě sledo-
vat.

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., 
zastupitel 

a předseda komise pro Břevnovskou radiálu

Konečně! Na základě opakovaných urgencí 
ze strany MČ Praha 17 instalovala firma El-
todo v polovině března na křižovatce Slán-
ská–Bazovského semafory pro odbočení. 
Díky tomu bude průjezd obávanou křižovat-
kou daleko klidnější. -red-

Foto: -akraj-
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*  NOVÁ NABÍDKA! Zumba – aerobní cvičení pro ženy 
na latinskoamerické rytmy (30 Kč za lekci)

*  NOVÁ NABÍDKA! Bicí nástroje – i pro začátečníky 
(1 800 Kč)

*  Sólový zpěv (populár nebo klasika) – pro děti od 
2. třídy a dospělé (1 800 Kč)

*  Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, housle, 
kytara – pro děti od 1. třídy a dospělé

*  Hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let
*  Keramika – pro děti od 1. třídy a dospělé
*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let (1 200 Kč)
*  Šikulky – výtvarná výchova – od 2 let (1 000 Kč)

KURZY ve školním roce 2010–2011
*  Ťapka – turistický oddíl – pro děti od 5 do 7 let
*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední program 

pro děti od 2 let (100 Kč/dopoledne)
*  Angličtina, němčina (různé stupně pokroči losti) – 

pro dospělé (1 500 Kč)
*  Počítače a internet – pro dospělé i úplné začáteční-

ky, vhodné i pro seniory (1 200 Kč)
*  Jóga – pro děti od 1. třídy a pro dospělé – různé stup-

ně pokročilosti (500 Kč děti, 1 200 Kč dospělí)
*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé
*  Cvičení pro děti – od 4 do 7 let (500 Kč)
*  Cvičení pro samotné kluky – okolo 4 let (500 Kč)

*  Aerobik a gymnastika pro dívky – od 7 do 15 let
*  Cvičení pro rodiče s dětmi – od 2 let (600 Kč)
*  Cvičení po ženy – bossu, aerobik, step-aerobik, 

kalane tika, zumba (30 Kč za lekci)
*  Akrobatický rock'n'roll – pro děti 5–12 let

ZÁPISNÉ: 40 Kč za osobu – platba v hotovosti přímo 
při zápisu

KURZOVNÉ: Uvedené ceny jsou za školní pololetí, po-
kud není uvedeno jinak. Platí se bankovním převodem 
nebo složenkou A na účet.

ZÁPIS: pondělí až pátek, vždy 13–18 hodin

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

Šance pro sportovně nadané děti
Řepské sportovně nadané děti budou mít možnost vyzkoušet si atletické disciplíny pod dohle-
dem zkušených profesionálních sportovců! Ve středu 27. 4. bude zahájena dlouhodobá soutěž 
s názvem Dětská atletická liga Řepy 2011.

Organizátorem je oddíl Atletika Řepy při Základ-
ní škole Jana Wericha a Atletika Tábor, záštitu 
nad akcí převzala starostka Městské části Pra-
ha 17 Bc. Jitka Synková, iniciátorem je triatlo-
nista Tomáš Slavata. Cílem soutěže je probudit 
v dětech chuť sportovat, posilovat vědomí dů-
ležitosti soutěžit v duchu fair play, seznámit je 
s jednotlivými atletickými disciplínami.
 -red-

Informace:  Tomáš Slavata, tel.: 725 112 558, 
e-mail: tomasslavata@seznam.cz

Termíny Dětské atletické ligy:
27. 4.  Běžecké odpoledne: 40m/50m/60m/ 

a 200m/300m/500m/600m/800m
  4. 5.  Skokanské odpoledne: skok daleký 

a skok vysoký/skok z místa
11. 5.  Sprintersko-překážkové odpoledne: 

překážky na 80m/100m/150m
14. 9.  Vícebojařské odpoledne: 

40m/50m/60m, skok daleký, 
vytrvalostní běh

21. 9.  Vrhačsko-štafetové odpoledne: 
míček/raketky a medic/koule  a slav-
nostní vyhlášení celé série

Akce budou zahájeny vždy v 16 hodin. Není 
nutné, aby se děti zúčastnily všech disciplín!

Chcete, aby si vaše děti vyzkoušely „královnu 
sportu“? Přiveďte je v uvedené termíny na at-
letický ovál ZŠ J. Wericha ve Španielově ulici!Foto: -akraj-
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Karneval v Riu
Plesovou sezónu ukončila Společnost pro obno-
vu řepských tradic Karnevalem v Riu. 
Na této tradiční akci nechyběl ani senátor za náš 
obvod Ing. Petr Bratský s manželkou. Zprvu se 
omlouval, že jde jen na chvíli, neboť má ještě 
další povinnosti. Zábava v naší stařičké sokolov-
ně však byla natolik skvělá, že jeho povinnosti 
po chvíli vzaly za své a protančil se s námi té-
měř k ránu. Byl nejen skvělým společníkem, ale 
především výborným dražitelem – v tombole 
vydražil 1 000 Kč na sponzorování Dětské pouti, 
kterou budeme opět pořádat u příležitosti Mezi-
národního dne dětí na zahradě Domova sv. Karla 
Boromejského.
Večer probíhal ve stylu brazilského Ria, a tak ne-
chyběla ani soutěž v sambě. Jedním z vítězů se 
stal dámský pár našich spolupořadatelek Ireny 
Janoušové z ÚMČ Praha 17 a Ing. Moniky Strako-
vé z Domova sv. Karla Boromejského. Poděková-

ní patří také našim dětem ze ZŠ Jana Wericha za 
skvělé předtančení v choreografii kantorky paní 
Jany Fišerové. 

Jaroslav Hájek, 
Společnost pro obnovu řepských tradic

Foto: Jaroslav Hájek

Senátor Ing. Petr Bratský s manželkou (na 
snímku úplně vlevo) a tanečním párem, který 
se v soutěži umístil na 2. místě – Ing. Monikou 
Strakovou a Irenou Janoušovou (vpravo).

Straky v posledních dvou desetiletích úspěš-
ně obsadily všechny typy městského prostředí. 
O jejich přítomnosti svědčí i kulovitá hnízda 
z proutí, obvykle umístěná v samé vrchní části 
koruny stromů nebo v trnitých keřích i docela 
nízko nad zemí. 
Straky se netěší příliš dobré pověsti. Lze to při-
číst neobyčejné inteligenci, zvědavosti a schop-
nosti se po celý život učit. Typické je vyhledávání 
vyvýšených míst, kde tráví dlouhou dobu pozo-
rováním svého okolí. Strace je vlastní neustále 
zkoumat a hodnotit všechny podněty, se kterými 
se za svůj život setká. Nelze vyloučit, že se v oh-
nisku zájmu zvědavé straky mohly někdy vzác-
ně ocitnout i předměty, jichž si my lidé ceníme. 

Chodská legenda 
žije v Řepích
Zajímavým vyvrcholením letošní pražské plesové 
sezóny byl jubilejní 75. pošumavský věneček 
v Národním domě na Smíchově – nejstarší akce 
svého druhu na území našeho hlavního města.
Z Chodska přijely čtyři autobusy krojovaných 
návštěvníků a účinkujících. „Byla to velká chod-
ská slavnost s mimořádnou tradicí,“ řekl senátor 
Ing. Petr Bratský, který v průběhu plesového 
večera převzal spolu s dalšími zákonodárci po-
cházejícími ze západočeského regionu pamětní 
list jako upomínku na tuto historickou událost. 
Předseda pořádajícího Sdružení rodáků a přátel 
Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze Dr. Václav 
Kupilík dodal: „Chodové a krajané z celého Po-
šumaví se v Praze sdružují od roku 1883. Ve dvou 
posledních desetiletích máme sídlo ve Vondrou-
šově ulici v Řepích.“ 
Info o sdružení na tel.: 606 746 934. /Kv/

(1) Poslední bydliště Václava Babinského (foto je z roku 1943). Poslední okno patrového domu vpravo dole bylo oknem světničky Václava Babinského. 
(2) Pohled dnes… (3)Dům z průčelí, jak si ho pamatovala a v náčrtu ztvárnila ak. mal. Dagmar Schwarzová. Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Řepy včera a dnes • Řepy včera a dnes • Řepy včera a dnes
Minule jsme nahlédli do klášterní zahrady, kde 
v zahradním domku na sklonku svého života pů-
sobil legendární Václav Babinský. 
Dnes zavzpomínejme na dům, který byl jeho 
posledním bydlištěm a kde také 1. srpna roku 
1879 skonal. Tento dům měl číslo popisné 20 
a jeho historie sahá několik století nazpět. Byl 

původně hospodářstvím, kde také bývala velmi 
oblíbená hospoda. Tento dům byl v roce 1858 
prodán řeholní kongregaci sester řádu sv. Kar-
la Boromejského. Hospoda byla zrušena a dům 
přestavěn na byty pro zaměstnance kláštera 
a dozorce řepské ženské trestnice. Současně zde 
měl svoji světničku i zmiňovaný Václav Babinský. 

Tento dům byl v roce 1948 znárodněn. A o tom, 
jak o něj noví totalitní hospodáři pečovali, svěd-
čí fakt, že po jeho vydání v restituci v 90. letech 
minulého století musel pro být pro svůj havarijní 
a dezolátní stav zbourán. 

Jaroslav Hájek, 
zastupitel

2 31

Foto: Ivan Dudáček (www.ptaci.net)

Mnohem horším přestupkem (z pohledu lidí) je, 
že své vlastní potomky krmí uloupenými mláďaty 
jiných druhů ptáků. Kromě toho straky agresiv-
ně útočí na jiné ptactvo, které se přiblíží k jejich 
hnízdům nebo mláďatům. Hlavně kosi často svá 
mláďata vůbec nevyvedou. Straky dlouho o hníz-
dě vědí a kosí mláďata odnesou, až dosáhnou 
správné velikosti. 
Ptačí mláďata tvoří jen sezónní část jídelníčku 
strak. Početná stračí populace se musí uživit 
i v době, kdy žádná ptačí mláďata nejsou k dis-
pozici. Živí se vším dostupným rostlinného i ži-
vočišného původu. Městské prostředí je velmi 
ochuzené na přirozené zdroje potravy, proto 
přijímají i odhozenou potravu lidí. Straky ne-

Zvědavec se špatnou pověstí

mají ve městě žádné přirozené nepřátele. Jde 
o velmi úspěšný druh, mimo jiné také proto, že 
péče o mláďata mnohonásobně přesahuje dobu 
hnízdění. Rodinky přečkají společně nejhorší 
roční období a úplně se rozpadají až v předjaří 
následujícího roku. Lucie Brejšková
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Řepská zákoutí
Sluneční hodiny
Sluneční hodiny na domku v Severýnově uli-
ci č. 2 jsou umístěny na jeho štítě u ústí do 
Žalanského ulice. Stín hůlky odměřuje čas 
zleva doprava mezi římskými číslicemi od 
8 hodin ráno do 4 hodin odpoledne. Po dobu 
zimního času ovšem musíme jednu hodinu 
odečítat. Sluneční hodiny měří skutečný 
čas!

Text a foto: Jan Bösser

Uličník • Uličník
U Kaménky
V krátké uličce U Kaménky chybí cedule s jejím 
názvem, proto si neznalý návštěvník může mys-
let, že je ještě v ulici Ke Kaménce. Zároveň tu po-
strádám dopravní značku označující slepou ulici.

Její název nám má zřejmě připomínat, že zde 
byla kamenitá půda. Ulice se nachází v dolních 
starých Řepích pod autobusovými garážemi Do-
pravního podniku hl. m. Prahy. Pět domů lemuje 
jednu stranu komunikace, druhou stranu tvoří 
louka rozkládající se naproti hřbitovu.
Ulice U Kaménky vznikla a byla pojmenována 
mezi lety 1985-90. 
Podle řepských pamětníků se toto místo změ-
nilo, dříve zde v zimě děti rády sáňkovaly, byla 
tu pískovna a dokonce jeskyně, kde prý někteří 
nezdárníci vykouřili svou první cigaretu.

Text a foto: Jan Bösser

V únorovém vydání Řepské sedmnáctky jsme 
vám představili mnohonásobné mistry ČR ve 
standardních a latinskoamerických tancích – 
Zuzanu Šilhánovou, DiS a Ing. Martina Dvo-
řáka. Tento úspěšný řepský taneční pár získal 
19. února na mistrovství republiky v latinsko-
amerických tancích titul 1. vicemistrů! Blaho-
přejeme! 
„Myslím si, že se nám nejvíce povedl jive 
a tento tanec jsme i vyhráli,“ uvedl po soutěži 
Ing. Martin Dvořák a pokračoval: „tentokrát 
jsme byli připraveni na vše a nic nás nevyvedlo 
z rovnováhy. Nyní je před námi důležitá soutěž 
v Tokiu, tzv. Grand Slam a hned následně po-
slední ze série Mistrovství ČR, a to mistrovství 
republiky v deseti tancích, což je kombinace 
standardních a latinskoamerických tanců.“
Držíme palce! -akraj-

Foto: Michal Jeníček, www.majkluvsvet.cz

Zuzana Šilhánová, DiS a Ing. Martin Dvořák zís-
kali na mistrovství republiky titul 1. vicemistrů 
v latinskoamerických tancích!

Blahopřání vicemistrům

Fotbalové zprávy
A mužstvo: Do konce února všichni hráči 
absolvovali jen hrubou atletickou přípravu, 
výsledky v zimním turnaji byly „až na posled-
ním místě“. Spokojenost zatím panuje s tré-
ninkovou morálkou kádru.

Weber cup II. – SK Aritma

Poř. Tým BODY SKÓRE
1. FK Mníšek pod Brdy 18 26:13
2. Sokol Bílá Hora 16 26:8
3. FK Lety 13 27:9
4. Sokol Tuchoměřice 12 17:14
5. Sokol Zbuzany 9 16:18
6. Sokol Řepy 7 13:16
7. Slavoj Suchdol 6 8:30
8. Sokol Červený Újezd 1 6:23
9. SK Nusle 0 11:19

4. kolo: Suchdol v. Řepy – 1:4 (1:1). Narazili 
jsme na soupeře, který v mistrovských zápa-
sech vede jasně tabulku II. třídy. V I. poločase 
se nám hra příliš nedařila. Ve druhé půli došlo 
k výraznému zlepšení, 2x skóroval Kodera, 1x 
Macek a Koblic.
5. kolo: Lety v. Řepy – 5:0 (1:0). Naše výkony 

jsou jako na houpačce. V tomto 
zápase jsme byli dole.
6. kolo: Řepy v. Zbuzany – 1:3 
(1:3). Opět jsme se nevyvaro-
vali hrubých chyb v obranné čin-
nosti. Naši branku vstřelil Pechr. 

B mužstvo: 
Turnaj ve Zličíně – Memoriál Petra Merty
3. kolo: Řepy B v. Hostivice – 2:3 (1:1), Táč ner 
2 branky.
4. kolo: Řepy B v. Horoměřice – 3:4 (1:2). 
Branky: P. Klíma 2, Svoboda.
5. kolo: Řepy B v. Liteň – 11:1 (8:0). Velmi 
slabá Liteň nebyla pro naši rezervu soupeřem. 
P. Klíma dal 6 gólů, Bílý, Svoboda, Novák, Zda-
novec a Voráček skórovali 1x.
6. kolo: Zličín dor. v. Řepy B – 10:3 (4:1).  Vel-
ké zklamání z výkonu našich hráčů. Góly dali 
P. Klíma 2, Voráček.

Rozlosování mistrovských zápasů A mužstva 
pro jaro 2011: 
Domácí zápasy na hřišti SK Uhelných skladů, 
V Cibulkách (jednotný výkop v 15.30 hodin). 
Rozlosování ostatních našich družstev je na: 
www.sokolrepy.cz/fotbal/.

Milan Rosenbaum

Kdo ušije oblečky
„Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří nám 
přinesli věci do tomboly na Dětskou pouť a na 
Jarmark, sešlo se velké množství panenek, ale 
bez šatiček. Přivítáme, když se najdou šikovné 
ruce, které by byly ochotny panenky obléknout,“ 
zatelefonovala do redakce paní Anna Baumová 

ze Společnosti pro obnovu řepských tradic.
Jestliže zvládáte ruční práce a chcete Společnos-
ti pro obnovu řepských tradic pomoci, můžete si 
„svoji“ panenku vyzvednout v Lidové cestovní 
kanceláři v Žalanského ulici čp. 57. Fotografii 
nejzajímavějšího modelu otiskneme v letním 
vydání Řepské sedmnáctky, jeho tvůrce dosta-
ne od paní Baumové za odměnu dort! -red-
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Každý čtvrtý inzerát v řadě vám otiskneme s 50% slevou!

Renata Uhlířová

PEDIKÚRA
DOMŮ

ošetření nohou
v pohodlí Vašeho

domova

pedikura.domu@seznam.cz

608 880 826

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

žaluzie – podlahy

žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - pokládka plovoucích podlah

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

TELEVIZE-NONSTOP
OPRAVY a seřizování v bytě

satelity, antény, instalace, settopboxy

733 311 747    211 141 160

v.siebert@volny.cz  •  www.opravuji.cz

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

Kadeřnické STUDIO DavidKadeřnické STUDIO David
Řepská pasáž II, Makovského 1225 

(tramvajová a autobusová zastávka Blatiny)
hledá kosmetičku, masérku nebo pedikérku. 

Otevřeno:
Po–Pá  8.00–19.30 hod., So  8.00–12.00 hod.

www.kadernictvi-dz.webnode.cz
Tel.: 604 737 329

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské,truhlářské,montážní práce

přeprava osob 6+1 nebo nákladu
časově se přizpůsobím (i víkendy)

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

www.falomeubytovani.cz
Tel. 775 343 393

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

• 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

• Masážní služby – klasické, sportovní masáže, indická masáž 
hlavy, Breussova masáž páteře, čínská masáž Tuina v salonu Hóra, 
Makovského 1177, Řepy nebo u klienta. Tel.: 774 233 544

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

• Malování , tapetování, lepení stropních podhledů,
i o víkendech. PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

• Oáza zdraví cvičení na stolech, masáže, rolletic, Laudova 1013/17
Řepy, www.sweb.cz/oazaz Tel.: 232 325 111; 608 519 354

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

SLUŽBY • Jazykové kurzy v Centru vzdělávání pro dospělé, děti, seniory,
kurzy s hlídáním. PC kurzy, doučování, překlady a tlumočení. 
www.jazykovykurz.cz Tel.: 235 300 455, 608 209 354

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

• Autoservis Auto STM nabízí tyto práce a služby: výměna filtrů,
brzd. destiček, oleje, příprava a vyřízení STK včetně emisí, servis 
vozů na plyn (CNG, LPG), pneu servis. Do Blatin 373 (areál PHL), 
Zličín. Tel.: 777 307 583, Email: autostm@centrum.cz

• NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu v prostředí va-
šeho domova a dle vašich časových možností. Tel.: 774 901 193

• Ski a cykloservis Nevanova 1045, 1047 v Lůžkovinách.
 Tel.: 733 126 790

• Truhlářství Řepy – výroba kuchyní, vest. skříní, samostatných 
posuvných dveří a kompl. sklenářské práce.
 Tel.: 777 866 999

• Smart půjčka od 5.000 do 50.000 Kč na 8 a 13 měsíců. 
Peníze doručíme do domu. Tel.: 775 856 101

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

• Koupím byt, dle dohody mohu nechat bydlet. Tel.: 604 577 304

• Vyměním 3+1/L 3.p. ul. Makovského, privatizace 2011, 
za dva menší též určené k privatizaci nebo v os. vlastnictví, 
alespoň jeden na ul. Makovského. Tel.: 732 703 380

BYTY

• Prodám sousedící stavební pozemky na Sedlčansku, 
1 700 a 1 900 m2, el. proud. Cena 285 CZK/m2. 
Kontakt e-mail: info@dominex.cz  Tel.: 602 481 527

• Pronajmu dlouhodobě řadovou garáž v horních starých Řepích, 
poblíž ul. Opuková a bikrosu. Tel.: 606 880 158

• Hledám RD k pronájmu v Řepích. Tel.: 604 433 057

• Přenechám hrob na starém hřbitově – Řepy. Tel.: 606 186 436

• Pronajmu část nebo celou provozovnu 150 m2, 
Nevanova 1050/11, 163 00 Praha 6. Vhodnou jako prodejna, 
sklad i jiné. Tel.: 733 131 828

• Prodám nepoužité hrobové místo 200x250 cm vč. náhrobku 
na novém hřbitově Řepy. Tel.: 720 110 119

OSTATNÍ

MČ Praha–Zličín nabízí k prodeji 
byt. jednotku č. 230/4 v domě č. p. 230 a č. p. 231, v ul. 
Mladých, Praha-Zličín, vč. příslušného spoluvl. podílu na 
společných částech budovy a pozemcích, za min. kupní cenu 
1 800 000 Kč. Jedná se o byt 2+1, umístěný v 2. NP, celk. 
plocha s přísl. je 61 m2. Nabídka trvá do 18. 4. 2011, formu-
lář žádosti je k dispozici v podatelně ÚMČ Praha-Zličín a na 
www.mczlicin.cz. Prohlídka bytu možná. 
Kontakt: ÚMČ Praha-Zličín, správa majetku, pí Kolářová. 
Tel.: 257 950 022
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zahajuje provoz 
●  sportovní školky v Řepích
–  věk 2 až 6 let

–  výuka plavání ve vlastním vnitřním 

bazénu

–  zahrada s dětským lanovým parkem

–  výtvarný ateliér

–  celoroční provoz 7–18 hodin

●  plaveckého klubu Vlček
–  plavání kojenců, batolat 

a předškoláků ve vlastním bazénu

–  velká herna s kavárnou a letní 

zahradou

●  centra psychoterapie

Gallašova 10, Praha-Řepy
tel.: 777 201 210

www.augmentum.cz
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Obchod 
specializovaný 

na krmiva: 

Nutram
K9

First Mate
Arden Grange

Cibau
Trainer

Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům 
Na vybraná krmiva 

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma 

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba: 
Pondělí–Pátek 10.00–19.00, 

Sobota 9.00–12.00

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

STĚHOVÁNÍ
bytů, kanceláří, fi rem

VYKLÍZENÍ
sklepů, půd, pozůstalostí

SKLADOVÁNÍ
nábytku, těžkých břemen

Kontakt
svorc@trumf-stehovani.cz, 

728 539 133, www.trumf-stehovani.cz

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 620 Kč s DPH

nad 16" za 740 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!

ZASKLENÍ BALKONÒ

DVE¤E A ZÁRUBNù BEZPEâNOSTNÍ DVE¤E

Dodání a montáÏ Ïa-
luzií, su‰ákÛ na
prádlo, malování bal-
konÛ. � Kvalita,
100% servis. � Sle-
vy pro druÏstva. �
Zamûfiení a kalku-
lace ZDARMA.

·irok˘ v˘bûr mate-
riálÛ. � Skfiínû na
míru. � Kvalitní
montáÏ. � 100%
servis. � Záruka aÏ
10 let! � Zamûfiení
ZDARMA.

V na‰í nabídce jsou také
kvalitní dvefie a zárubnû

ÎALUZIE
montáÏ a prodej

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5
739 034 488, 733 715 505

e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijerabek.cz

DOPRAVA PO CELÉ PRAZE ZDARMA – V·E NA SPLÁTKY

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù
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Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: 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.studio-giaccomo.estranky.cz
Nevanova 1070/35

 Tel.:  777 681 447 (kosmetika, pedikúra), 
603 509 733 (kadeřnictví), 
605 788 943 (modelace nehtů), 
736 513 425 (masáže)

Úklid paneláků, kanceláří, škol!
Provádíme pravidelný úklid společných 

prostor ve vašem domě. 
Dále uklízíme kancelářské prostory a školy. 
Ceny po vzájemné dohodě. SPOLEHLIVOST!

VB – úklid
Tel.: 608 072 360, e-mail: vbaca@chello.cz

ŽALUZIE
SÍTĚ DO OKEN

ZALUZIE
SÍTĚ DO OKEN
Tel.: 245 008 730 Mob.: 723 525 484
info@levnesite.cz www.levnesite.cz

10%
SLEVA

JSME TU OPĚT PRO VÁS
Zakázkové šití a pletení
Úpravy a opravy šitých, 

pletených i kožených oděvů
Prodej oděvů a textilu

Zásilkový obchod Hallens
Katalogový obchod s obuví

To vše v MODE CRAZY!!!
Kde nás najdete:

Makovského 1142, Praha 6
Pracovní doba:

Po–Pá 10.00–18.00
Tel: 774 774 493

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

VÝMĚNY VŠECH OKEN ZDARMA!!! na pojistnou událost
Doubravínova 335/26, 
163 00 Praha 6-Řepy
Pondělí až pátek: 9–18 hodin 
(nebo dle domluvy)
Tel. i fax: 235 311 411 
Mobil: 774 000 092, 774 000 093
autosklobilahora@seznam.cz 
www.autosklobilahora.cz

NAŠE SLUŽBY 
POSKYTUJEME 
PRO VŠECHNY 
TYPY OSOBNÍCH 
I NÁKLADNÍCH 
VOZŮ / VČETNĚ 
TIR A BUSŮ 

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2011

v ceně 150 Kč

+

Zájmové prográmky již od 1,5 roku
Provoz denně Po–Pá 7.30–18.00 hod.
Celodenní stravování
Víkendové řádění
Prázdninový provoz
Individuální přístup k dítěti
Výuka angličtiny
Bezkonkurenční ceny již od 40 Kč/hod.

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.modrinek.cz

PRVNÍ
HODINA
ZDARMA

d

ět
ské studio

d

ět
ské studio

604 433 057

OVOCNÁ 1072/26 
160 00 PRAHA 6

Řeznictví U Václava
Nejlepší řezník v Řepích

Španielova 1378 – Blatiny
Po–Pá  8–18 hod.

So  8–12 hod.
S tímto inzerátem 10% sleva!

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

BOTIČKY U DRÁČKA
dětská certifi kovaná obuv vel. 17-32

zn. Pegres, Essi, Jonap, Befado,….

Zrzavého 1083, Praha 6 - Řepy
Po, Út, Čt  9-12, 14-16 h

St  9-12, 14-18 h Pá, So  9-12 h

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ
Ze staré peřiny nová přikrývka!
●  Peří čistíme horkou parou
●  Šijeme deky a polštáře všech rozměrů
●  Máme velký výběr sypkoviny
●  Krátké dodací termíny

Prodej bytového textilu
Makovského 1225/19
Praha 6-Řepy
Tel.: 736 127 204
www.perinka.cz

NOVĚ
 

OTEVŘ
ENO

INZERCE 23



3262 DEL AutosalonKlokocka VW CaddyNUD_188x127_VZOR.indd   1 3/3/11   12:54:30 PM

Váš realitní soused 
s perfektní znalostí lokality!
3 důvody proč se obrátit na Absolut Real:

1. Poskytujeme kompletní servis v rámci zprostředkování prodeje či koupě nemovitostí.
2. Sídlíme přímo v Řepích - perfektně se orientujeme v dané lokalitě.
3. Jsme přímý smluvní partner ČSOB, Hypotéční banky a České spořitelny. 

Absolut-Real s.r.o.
Nevanova 37, 163 00 Praha 17-Řepy

(naproti supermarketu Billa)
Tel: 608 972 016

E-mail: absolut@absolut-real.cz

www.absolut-real.cz

Chcete prodat, vyměnit či pronajmout svůj byt?

Byt 2+kk, 45 m2, 2. p. (7). Byt po úpravách, 

jádro obloženo, nová kuchyňská linka.

Dům po rekonstrukci, volné ihned. OV. 

Poplatky cca 2 900 Kč.

PRODEJ 2+KK
BAZOVSKÉHO UL.

Byt 2+kk , 45 m2 , 7. p. (7). Dům po rekon-

strukci. Byt před částečnou rekonstrukcí, 

zděné jádro, společná koupelna a WC. Po-

platky 3 500 Kč. DV, A-0, do OV v roce 2014.

Byt 3+kk + parkovací stání + zahrada + 

2x sklep v cihlovém domě, 1. p. řadového 

domku. Byt 94 m2, zahrada 143 m2. Nová 

kuchyň. Volné ihned. Poplatky 4 000 Kč.

Byt 1+kk (předělán na 2+kk), 4. p. (7), 33 m2, 

sklep (2,4 m2). Jádro obloženo, kuchyňská 

lin ka, skříň. Začala rekonstrukce domu. Ve FO 

je 9 mil. Kč. Poplatky 2 700 Kč. Super cena!

PRODEJ 1+KK
ŽUFANOVA UL.

Byt 3+kk, 74 m2, 12. p., je částečně vyba-

ven nábytkem, lednička, pračka, lodžie 

s panoramatickým výhledem na Prahu, 

dětské hřiště. Byt je ihned k dispozici.

Garáž 18 m2, v komplexu řadových garáží 

v ul. Makovského.

Objekt je střežen, OV, pozemek v OV. 

 Měsíční poplatky 350 Kč.

PRODEJ GARÁŽ
MAKOVSKÉHO UL.PRODEJ 2+KK/DV,

NEVANOVA UL.

Slunný byt 2+kk, OV, 45 m2, výborný stav,  

plastová okna, standardní koupelna, kobe-

rec, PVC, 5. p. (11), vestavná skříň, zajímavá 

kuchyň, bezpečnostní dveře. Super cena.

Byt 4+1/L v OV, 98 m2, 2. p. (7). Dům je po cel-

kové renovaci. Má plastová okna, zasklenou 

lodžii (6,5 m2), sklep (4,6 m2) a je v udržova-

ném stavu, před rekonstrukcí. Nová kuchyň.

SLEVA 4+1/L
ŠPANIELOVA UL.

PRODÁNO

PRODÁNO

Držitel profesního certifi kátu Asociace realitních kanceláří České republiky.SPECIALISTA NA ŘEPY

PRONÁJEM 3+KK
LAUDOVA UL.
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