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Milí čtenáři,
v tomto čísle Řepské sedmnáctky budete některé své oblíbené rubriky hledat marně, ale nebojte se, nepřicházíte o ně – je to jen proto, že jsme 
tentokrát museli uvolnit místo pro uveřejnění seznamu volebních místností pro nadcházející volby do Evropského parlamentu.
Květen je krásný jarní měsíc, plný květů, a to i u nás v Řepích. Najděte si chvilku volna a jděte se projít. Pak nám třeba můžete poslat hezkou fo-
tografii z Řep anebo tip na delší procházku nebo výlet. A abych nezapomněla: Už jsme od vás dostali první přihlášku do soutěže Rozkvetlé Řepy. 
Těšíme se na další!

Za redakční radu Martina Vítková
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•Kulturní středisko Průhon
Pro děti (vždy v sobotu od 16 hodin)
2. a 9. 5. Nehrajeme
 16. 5.  Domek plný pohádek: Jarní, letní, podzimní 

a zimní pohádky se zvířátky. Loutkové diva-
délko Hračka.

 23. 5.  Pohádkové korálky: Písničky, pohádky, říka-
dla, hádanky o zvířátkách. Divadlo Korálek.

Školní dopolední pořady (přístupné i veřejnosti)
 7. 5.  Jak to bylo, pohádko? Loutkové divadélko 

Rolnička hraje Hrubínovy pohádky.
 29. 5.  Popelka: Klasická pohádka s loutkami v po-

dání  filmové Popelky Evy Hruškové.

Pro dospělé
 6. 5.  Májová poezie: Setkání s básníky - Franti-

šek Novotný, Inka Delevová, Iva Ptáčková 
a další. V 18.44 hodin. 

 13. 5.  Vernisáž výstavy: J. Koutecká – Originální 
oblečení (malované šaty). V 17.30 hodin.

 14. 5.  Člověčiny: Další série scének na aktuální 
témata v podání Divadla duší spřízněných. 
Ve 20 hodin.

 15. 5.  Taneční kavárna: pro starší věkem, ale 
mladé srdcem. V 16 hodin. 

 20. 5.  Kinematograf Průhon a režisér Martin 
Skyba uvádí: Filmový večer s dokumentem 
Martina Vadase o odbojové skupině bratří 
Mašínů „Země bez hrdinů, země bez zloči-
nů“. Po projekci beseda se členem skupiny, 
„tím třetím“, Milanem Paumerem. Vstupné 
dobrovolné. Domácí bufet. Příjemná atmo-
sféra. V 18.44 hodin.

Výstava
11. až 30. 5. Jarmila Koutecká: Originální oblečení – 
   malované šaty. Vernisáž 13. 5. v 17.30 hodin. 

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

AKCE V SOKOLOVNĚ
13. 5.  Veselé taneční s výukou tanců pro I. stu-

peň ZŠ. Andrea a Dodo z divadla Andro-
meda.

4. a 5. 5. Prodej textilu

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

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

•Domov sv. Karla Boromejského 
 3. 5.  Dvouhlasá radost: Two Voices - Dva hlasy, 

Edita Adlerová a Jana Rychterová (www.
twovoices.cz). Kostel sv. Rodiny, v 18 hodin.

 7. 5.  Pohádka o Malence: Divadlo Minor 
(www.minor.cz). Stacionář, v 10 hodin.

 10. 5.  Koncert duchovní hudby: Komorní sbor 
Musi-Canti Classic –  J. S. Bach, W. A. Mozart, 
G. Giordano, A. Dvořák, G. F. Haendl, 
G. Bononcini aj. Miroslav Maxant – tenor, 
Zdeněk Klumpar – baryton, Martin Moudrý – 
varhany. Kostel sv. Rodiny, v 18 hodin.

 14. 5.  Jarní Musi-Canti: Koncert řepského 
dětského sboru, napříč hudebními žánry. 
Sbormistr: Zdeněk Klumpar. Refektář, v 18 
hodin.

 21. 5.  Večer s triem Sírius a Sylvou Bodorovou: 
T. Giordani, J. Haydn, A. Roussell, S. Bo-
dorová, Z. Lukáš. Hudební trio ve složení: 
Vladimír Sůva – violoncello, Viktorie Večero-
vá – viola  a Jiří Skuhra – flétna, přednesou 
mimo jiné v české předpremiéře skladbu 
Sylvie Bodorové Raffiche di vento. Autorka 
bude koncertu přítomna (www.triosirius.
com). Kostel sv. Rodiny, v 18 hodin.

 24. 5.  Patchwork pro jaro a léto: Vernisáž 
patchworkových výrobků. Ve spolupráci s Bo-

hemia Patchwork Klubem. Refektář Domova, 
v 17 hodin.

 24. 5.  Pocta B. Martinů: Koncert sboru Charmone 
(www.charmone.cz). Kostel sv. Rodiny, v 18 
hodin.

 26. 5.  Egypt: Přednáška s obrazovým doprovo-
dem prof. PhDr. Miroslava Vernera, DrSc. 
(významný český archeolog a egyptolog, je 
členem komise UNESCO pro památky starého 
Egypta a Núbie, členem řídícího výboru Mezi-
národní asociace egyptologů. Specializuje 
se na archeologii doby stavitelů pyramid 
zejména v období 5. dynastie, pod jeho 
vedením probíhal český výzkum v Abúsíru). 
Kostel sv. Rodiny, v 18 hodin.

 28. 5.  A Capella: Evropská sborová hudba. Koncert 
zkušeného sboru hudebních nadšenců 
z Velké Británie  pod taktovkou profesionál-
ní sbormistryně Sheily Farmerové. Kostel 
sv. Rodiny, v 18 hodin.

 31. 5. Dětský den: Zahrada Domova, od 14 hodin.

Domov sv. Karla Boromejského,
K Šancím 50, Praha-Řepy, www.domovrepy.cz, 

tel. 235 301 238. Spojení: tram č. 9, 10, zastávka 
Sídliště Řepy, bus č. 164 zastávka Škola Řepy.

Foto: Archiv KS Průhon

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

Senioři zvou seniory
Senioři z Klubu aktivního stáří (KLAS) jsou tak 
aktivní, že ani nemají čas stárnout. Co plánují na 
květen?  
 4. 5.  Klubový večer – posezení před výletem 

do Karlových Varů.
 11. 5.  Posezení s jubilanty – hraje a zpívá B. 

Kotas.
 18. 5.  Víme, co jíme? Přednáška – Olaf 

Deutsch, Informační centrum bezpeč-
nosti potravin.

 25. 5.  Májová poezie – recituje paní Staško-
vá, členka klubu.

Máte-li chuť se pobavit, zazpívat si, nebo se něco 
nového dozvědět, vydejte se v pondělí do klubu 
Fíčko na Bílé Hoře. Schůzky začínají vždy v 16 
hodin. -red-
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Slovo starostky:
Územní studie Řepy

Volby do Evropského 
parlamentu
Dne 5. a 6. června 2009 proběhnou i v Městské 
části Praha 17 volby do Evropského parlamentu. 
Volební místnosti budou otevřeny v pátek v době 
od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.
Na území Městské části Praha 17 se bude volit 
v 18 volebních okrscích – jejich seznam a přísluš-
né volební místnosti pro jednotlivé ulice najdete 
v Řepské sedmnáctce na straně 12 až 13. Každé-
mu voliči budou kompletní informace k volbám 
doručeny do poštovní schránky. V seznamu vo-
ličů budou uvedeni občané, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Městské části Praha 17. Ti, 
kteří se chtějí voleb zúčastnit a nebudou v době 
konání voleb v místě svého trvalého bydliš-
tě, si musí předem vyřídit tzv. voličský průkaz. 
Podrobné informace získáte na www.repy.cz, 
úřední desce Úřadu m. č. Praha 17, Žalanského 
291/12b, případně na tel.: 234 683 556 nebo 
234 683 515.  -red-

Vážení čtenáři,

ve středu 15. dubna 2009 uspořádala Městská 
část Praha 17 už 2. veřejné projednávání Územ-
ní studie Řepy. Z reakcí některých občanů bylo 
patrné, že se nám nepodařilo dostatečně sro-
zumitelně vysvětlit rozdíl mezi územním plá-
nem a Územní studií Řepy. Pokusím se o to tedy 
stručně touto formou.
Hlavní město Praha v rámci tvorby nového 
územního plánu, který vstoupí v platnost 
v roce 2010 a mění se po 10 letech, vy-
zvalo jednotlivé městské části, aby vypra-
covaly připomínky a náměty ke změnám 
územního plánu. Proto Městská část Pra-
ha 17 nechala vypracovat Územní studii 
Řepy. Občanům byla nabídnuta možnost 
se ke studii písemnou formou vyjádřit. 
Náměty a připomínky byly vyhodnoceny 
a do studie zapracovány. Byla uskutečně-
na dvě veřejná jednání, jichž jste se někte-
ří zúčastnili. 
Územní plán řeší funkční využití jednotli-
vých pozemků. Bez ohledu na vlastnictví 
pozemků je na nich jasně označena funkce 
a možnost využití. Jde například o plochy 
čistě obytné (na mapě označeny jako OB), 
všeobecně smíšené, tj. území sloužící pro umís-
tění polyfunkčních staveb, obchody, administra-
tivu, služby všeho druhu (SV), prostory nerušící 
výroby a služeb – sklady, služby, které nesmí 
zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru 
(VN), veřejné vybavení, tj. školy, zdravotnictví, 

sociální péče (VV) anebo třeba městskou zeleň 
(ZMK).
Městská část Praha 17 podává na Magistrát hl. 
m. Prahy požadavek na změny územního plá-
nu. Změny se týkají pozemků, jejichž současné 
funkční využití neplní svůj účel. Vzhledem k roz-
voji městské části by bylo třeba je funkčně změ-
nit, aby bylo možno v souladu s plánem investic, 

s řešením dopravní situace a rozvojem městské 
části realizovat již schválené nebo budoucí pro-
jekty.
V Územní studii Řepy jsou již zapracované navr-
hované změny územního plánu. Ing. arch. Petr 
Svoboda se svým týmem zpracoval změny a na-

Po ukončení  2. veřejného projednávání Územní studie Řepy 
byly mapy v obležení.

vrhuje nám možnosti realizace projektů, které 
by mohly vzniknout v naší městské části. Územní 
studie je komplexní zmapování současného sta-
vu – stávající zástavba, komunikace, zasíťování, 
dopravní situace. Zároveň navrhuje možnosti 
vzniku nových projektů a výstavby dle záměrů 
městské části.
Tyto návrhy nejsou závazné, nejsou ve fázi 

projektu, jsou pouze nabídkou možnos-
tí! Je také nutno si uvědomit, že námi po-
žadované změny územního plánu nemusí 
hlavní město Praha schválit. Magistrát hl. 
m. Prahy řeší změnu územního plánu v ce-
lopražském významu a změny požadované 
jednotlivými městskými částmi nemusejí 
zapadat do celkového záměru hlavního 
města Prahy.
Během zpracování Územní studie Řepy 
i z námětů a připomínek obyvatel naší 
městské části vyplynulo, že nejvíce nás 
trápí řešení dopravní situace v rámci stav-
by Břevnovské radiály.
Městská část Praha 17 už v roce 2003 vy-
jádřila nesouhlas s křižovatkou Slánská – 
Břevnovká radiála a navrhla řešení, tzv. 
Řepskou variantu. Toto rozhodnutí bylo až 
do současnosti vždy jednohlasně potvrze-

no na jednáních zastupitelstva městské části, 
která se týkala tohoto tématu. Podrobné infor-
mace najdete na www.repy.cz.

Jitka Synková,
starostka

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

Foto: J. Šímová

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

Rada m. č. Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s vypsáním výběrového řízení na zakázku 

malého rozsahu „Zpracování projektové 
dokumentace – rekonstrukce chodníků ul. 
Krolmusova v Praze-Řepích“;

•  s termínem prázdninového provozu od 7. 7. 
do 17. 7. 2009 v MŠ Laudova se spec. třída-
mi a od 17. 8. do 29. 8. 2009 v MŠ Bendova. 
V období od 20. 7. do 14. 8. 2009 je provoz 
mateřských škol z technických důvodů pře-
rušen a zabezpečen v mateřských školách 
Městské části Praha 6;

•  s napojením objektu ZŠ genpor. Františka 
Peřiny, Socháňova 19/1139, ZŠ Jana We-
richa, Španielova 19/1111 a ZŠ Laudova 
10/1024 na poplachový monitorovací sys-
tém Městské policie hl. m. Prahy.

Schvaluje: 
•  neuplatnění ustanovení první části zákona 

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

•  nová kritéria pro zařazení dětí do mateř-
ských škol městské části Praha 17.

Konstatuje: 
•  že z důvodu zmírnění dopadu ekonomické 

krize na podnikatelské subjekty podnikající 
na území MČ Praha 17 a v zájmu udržení za-
městnanosti nebude v roce 2009 uplatňovat 
valorizaci výše nájemného. Toto opatření se 
týká všech nebytových prostor, které jsou 
umístěné ve sklepních a přízemních prosto-
rách panelových domů, jsou pronajímány 
Městskou částí Praha 17, a jejich nájemní 
smlouvy obsahují ustanovení o valorizaci ná-
jemného

Bere na vědomí:
•  termín ustavujícího shromáždění společen-

ství vlastníků jednotek pro dům Galandova 
1235–1238 dne 7. 4. 2009;

•  zpracovanou Územní studii Řepy.

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s předložením projektové žádosti „Revitaliza-

ce sportovního areálu u Základní školy Jana 
Wericha“ s celkovým rozpočtem do výše 13 
milionů Kč v rámci vyhlášené 2. výzvy k před-
kládání projektových žádostí v Operačním 
programu Praha – Konkurenceschopnost;

•  s předložením projektové žádosti „Přemís-
tění kapličky při ul. Karlovarská“ s celkovým 
rozpočtem až do výše 1,5 milionu Kč v rámci 
vyhlášené 2. výzvy k předkládání projektových 
žádostí v Operačním programu Praha – Kon-
kurenceschopnost.

Schvaluje: 
•  prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 

zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
v platném znění, v ul. Laudova č.p. 1025 až 
1027 v M. č. Praha 17 oprávněným nájem-
cům;

•  prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
v platném  znění, v ul. Socháňova čp. 1126 
až 1128 v M. č. Praha 17 oprávněným ná-
jemcům;

•  předložený „Střednědobý plán rozvoje so-
ciálních služeb a služeb souvisejících v M. č. 
Praha 17“.

Zřizuje:
•  peněžní fond Městské části Praha 17 s ozna-

čením Fond pro podporu základních škol.
Eva Vernerová,

kancelář starostky

Dle zákonné novely č. 136/2006 Sb., kterou 
se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech, se od 1. dubna 2009 vydávají ces-
tovní pasy se strojově čitelnými údaji a s no-
sičem dat s biometrickými údaji obsahujícími 
dva údaje (podobenka obličeje a otisky prstů). 
Občanovi  s trvalým či dočasným anatomic-
kým nebo fyzio logickým poškozením se otis-
ky nesnímají. S tímto dokladem lze cestovat 
do všech států světa. Všechny typy cestovních 
pasů zůstávají platné po dobu v nich uvede-
nou. Správní poplatky za vydání cestovních 
pasů se nemění. 
Potřebné informace vám rády sdělí na od-
boru občansko správním, oddělení osobních 
dokladů a evidence obyvatel Iva Pavelková 
a Iva Balážová – referentky oddělení osobních 
dokladů a evidence obyvatel, kancelář č. 109, 
telefon: 235 301 808.

Iva Pavelková,
odbor občansko správní

Odbor občansko správní informuje Proběhne deratizace
Hlavní město Praha zajišťuje i v letošním roce 
cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, 
jejichž je majitelem, a dále v přilehlých prosto-
rách a v kanalizační síti. K deratizaci jsou použí-
vány přípravky registrované v ČR a je postupová-
no dle Standardní metodiky ochranné deratizace 
vydané Státním zdravotním ústavem. Dodržová-
ní správného postupu při výkonu deratizačních 
prací a kontrolu kvality garantuje Hygienická 
stanice hlavního města Prahy, na kterou se mů-
žete obracet s případnými dotazy k této proble-
matice. 
Mezi vytipované lokality s vyšším výskytem hlo-
davců patří i sídliště Řepy. Deratizace zelených 
ploch sídliště proběhne v době od 1. do 29. květ-
na 2009. V termínu od 1. do 30. listopadu pak 
proběhne kontrola a doplnění v místech vyššího 
výskytu hlodavců dle pokynů hygienické služby, 
odboru životního prostředí a připomínek obča-
nů. Podrobnější informace a přehled deratizace 
na dalších místech Prahy najdete na webových 
stránkách www.repy.cz.

-red-

Foto: -akraj-
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Jakými výtvarnými technikami tvoříte?
Začal jsem, asi jako každý výtvarník, kresbou. 
Studoval jsem víceméně akademické umění 
v USA. Záhy jsem se orientoval na sochařství. 
Pracoval jsem s  mramorem, se dřevem a studo-
val odlévání do bronzu. Dlouho se také zabývám 
grafikou, konkrétně technikou hlubotisku.

Kdy jste si uvědomil, že byste se výtvarnou 
prací chtěl živit?
To je zajímavé, já jsem se tím vlastně nikdy ži-
vit nechtěl. Nechtěl jsem být umělec. Věnoval 
jsem se tomu, protože mě to bavilo. Kolem svých 
šestnácti, sedmnácti let jsem považoval uměl-
ce za jakési vyvrhele společnosti, za lidi nepři-
způsobivé, možná i trochu podezřelé. Nebylo 
to něco, čím bych chtěl být. Nepřipadalo mi to 
důstojné. Od dětství jsem ale měl výtvarné umě-
ní rád. Jako dítě jsem vždycky pokreslil všechny 
školní sešity. Bylo to něco přirozeného. Jako 
umět zpívat.

Čím jste tedy chtěl být?
Myslím si, že bych býval rád studoval architek-
turu. Kdyby nedošlo k těm životním okolnostem, 
které mě zavedly někam jinam. Ale architektura 
mě zajímá dodnes. Líbí se mi to propojení mezi 
výtvarným uměním a racionalitou, estetikou 
a funkčností. Dnes už vím, že moje dětinsky 
naiv ní představy o umělcích nebyly přesné. Také 
již vím, že umění ovlivňuje lidi daleko víc, než si 
sami často uvědomují.

Jak to myslíte?
Když vyjdete na ulici, tak okamžitě vaše smysly 
zaujme spousta věcí – barvy, tvary, zpěv ptáků… 
Člověk si to ovšem nevykládá jako umění. Kdyby 
ale všechno kolem bylo prázdné a šedivé, tak by 
měl okamžitě potřebu najít něco, co by mu to, 

alespoň částečně, nahradilo. Přírodu by suplo-
vala imaginace. Musel by si tu náhradu vytvořit.

Jak jsme v tomto směru ovlivněni my, kteří 
žijeme v Řepích?
Ty základní věci jsou určitě podobné. Navíc nikdo 
z nás není nutně omezen na okruh sta metrů ko-
lem svého bydliště! Každé místo má své výhody 
a nevýhody. Řepy mají tu výhodu, že je tady re-
lativně otevřený prostor. Což – myslím – vnitř-
ní psýché vnímá pozitivně. Je tu relativní klid 
a dobře se tady dýchá. I když je tu velké sídliště, 
je tu i kontakt s přírodou.

Věříte na náhody, na souhru okolností?
Určitě. Okolnosti život spoluvytvářejí. Okolnos-
ti – a dokonce bych řekl, že i faktor štěstí - je 
něco, co se může výrazně podepsat na životě 
každého z nás. Záleží, jak s nimi naložíme.

Jak se náhody podepsaly na Vašem životě?
To, že jsem se ocitl v zahraničí, je přímý důsledek 
historických okolností naší země...

Jak se to přihodilo?
Myslím, že to není podstatné.

Čtenáře asi bude zajímat, proč jste tu nežil.
Tak dobře. Jsem z rodiny, která byla perzekvova-
ná. Bylo jí zkonfiskováno všechno, co měla. Měl 
bych tu pravděpodobně problém vystudovat, byť 
můj prospěch byl (směje se) na vysoké úrovni. 
Ale ono to nebylo moje rozhodnutí. „Byl jsem 
odejit,“ jak se říká. Bylo mi třináct. 

Jak jste prožíval ztrátu kamarádů?
Když se na to dívám zpětně, tak to bylo krajně 
nepříjemné. To je věk puberty, kdy člověk hledá 
svou identitu a najednou se ocitne bez stability, 
kterou mu dává známé okolí, bez příbuzných, 
bez kamarádů a navíc v kultuře, jejíž jazyk ne-
zná. Nebylo to příjemné. Je dost možné, že tahle 
životní zkušenost nastartovala mé sklony, které 
se se mnou táhnou celý život. Příklad: Jsem tak 
trochu nomád. Žil jsem v několika zemích a všu-
de se cítím dobře, ale pořád mne to táhne jinam. 
Nikde nechci zůstat příliš dlouho. Nikde nemů-
žu zůstat příliš dlouho. To ovlivňuje i všechno 
ostatní. Je to malinko náročné.

Jak vnímáte Čechy?
Vadí mi, že jakási nedůvěra, jež byla za bývalého 
režimu nezbytná k přežití, je tu i dnes. Po dvace-
ti letech! Když ve Španělsku vstoupíte do výta-
hu, je úplně normální, že vás všichni pozdraví. 
Nejenže vás pozdraví. Oni se na vás i usmějou! 
I když vědí, že vás už v životě neuvidí! Tady, 
i když bydlíte na stejném místě několik let, vás 
lidi nepozdraví a když je pozdravíte vy, otočí 
hlavu na druhou stranu. To nedovedu pochopit. 
Nejhorší na tom je, že často už nezdravím taky. 

Rozdílné světy Richarda Kočího
Tentokrát vám nabízíme rozhovor s výtvarníkem světového formátu, světoběžníkem, který je 
zároveň členem redakční rady Řepské sedmnáctky.

Richard Kočí (55 let)
–  Studoval Esc. Bellas Artes v Madridu, Uni-

versity NTSU v USA.
–  Žije a pracuje střídavě v Madridu a v Praze.
–  Vystavoval svá díla v USA i v různých ze-

mích Evropy. Získal mnoho ocenění.
–  Je svobodný. 
–  Má 3,5 letou dcerku.
–  Záliby: Pohyb v podobě tenisu a dobré čer-

vené víno, nejlépe s přáteli. 
www.richardkoci.cz

Tyhle věci vás nakonec „dostanou“. A to je z těch 
hloupých příkladů. Jsou i horší.

Jak jste se vlastně ocitl ve Španělsku?
Studoval jsem ve Spojených státech a získal 
jsem grant na pobyt ve Španělsku. Myslel jsem, 
že tam pobudu tak rok. Ale Španělsko se protáh-
lo. Z jednoho roku bylo osmnáct let. Donedávna 
jsem Čechy a Španělsko střídal, měl jsem jeden 
atelier tady, druhý tam. Tohle „žití na dvou ži-
dlích“ mi nebylo úplně nejpříjemnější. 

Kde byste chtěl prožít stáří?
U moře. Kdybych si mohl vybrat, seděl bych 
na útesu a z dálky hleděl na moře. Se šálkem čaje 
bych pozoroval nebe… Věnoval se umění… Ale 
vzhledem k tomu, kolik mi je, vím, že tyhle před-
stavy patří k těm hůře realizovatelným. Jak se 
říká: Člověk míní, život mění. Život je o hledání 
kompromisu mezi tím, co člověk chce a co může.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

P.S. Richard Kočí je sympaťák, který i po mnoha 
letech prožitých v cizině mluví kultivovanou češ-
tinou bez náznaku jakéhokoliv akcentu. Při tomto 
rozhovoru jsem použila nový diktafon, a tak jsem 
byla trochu nesvá, zda mne nezradí. Fungoval 
skvěle. Přesto pro mne přepis rozhovoru nebyl 
zrovna příjemný. Až tehdy jsem si totiž naplno 
uvědomila, jak se některým lidem v důsledku his-
torických událostí život zamotal.

Foto: z achívu Richarda Kočího

Plastiky Tsunami a Mantike
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Oslava letošního Dne učitelů proběhla v Ře-
pích netradičně. Nejlepším pedagogům řep-
ských základních i mateřských škol byly v ob-
řadní síni úřadu poprvé slavnostně předány 
Čestné plakety J. A. Komenského.  
Proč Městská část Praha 17 založila tuto tradi-
ci? “Učitelská profese bývá často nedoceněná 
ze strany veřejnosti, rodičů. Měli jsme pocit, 
že by bylo dobře ukázat, že v Řepích máme 
kvalitní učitele i to, jak si jich váží jejich ko-
legové,“ vyjádřila se vedoucí odboru školství 
a kultury Mgr. Naděžda Zemanová. Čestnou 
plaketu převzaly samé ženy: Mgr. Stanislava 
Krejčová ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Mgr. Jana 
Zdeňková ze ZŠ Laudova, Mgr. Blanka Smržo-
vá ze ZŠ Jana Wericha, Ivana Švejcarová z MŠ 
Socháňova, Jaroslava Pazderová z MŠ Pas-
telka, Miroslava Martincová z MŠ Bendova 
a Bc. Hana Lhotková z MŠ Laudova. Za dlou-
holetou záslužnou práci získala ocenění také 
ředitelka ZŠ genpor. Fr. Peřiny Mgr. Jarmila 
Pavlišová.
Jak prožívala tuhle slavnostní chvíli paní uči-
telka Pazderová z Mateřské školy Pastelka, 
již její kolegyně považují za vzor nezdolno-
sti a vytrvalosti a kterou i po 38 letech práce 
ve školství stále těší? „Je to příjemné,“ odpo-

Změna kritérií
Rada m. č. Praha 17 schválila 25. března 2009 
úpravu kritérií pro přijímání dětí do mateřských 
škol tak, aby byly přednostně přijímány děti 
rodičů trvale bydlících v Řepích. Hlavní změna 
spočívá v tom, že místo pro své dítě v MŠ mají 
možnost získat i maminky na mateřské dovole-
né s druhým dítětem, maminky pracující během 
mateřské dovolené a také maminky v domác-
nosti. Děti těchto maminek mají přednost před 
dětmi pracujících rodičů z jiných městských částí 
Prahy i před mimopražskými. 

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí odboru školství a kultury

Zelená úsporám
„Miliony tun emisí, které nebudou muset 
být vypuštěny do ovzduší, miliony gigajou-
lů, které nebudeme muset vyrobit, miliony 
tun uhlí, které nebudeme muset vytěžit 
a miliardy korun, které zůstanou v peně-
ženkách domácností České republiky,“ to je 
citace z tiskové zprávy Ministerstva životní-
ho postředí ČR týkající se přínosu programu 
Zelená úsporám.
Dotační program Zelená úsporám je za-
měřen na podporu instalací pro vytápění 
s využitím obnovitelných zdrojů energie, 
ale také investic do energetických úspor při 
rekonstrukcích i v novostavbách. V progra-
mu bude podporováno kvalitní zateplování 
rodinných a bytových domů, náhrada ne-
ekologického vytápění za nízkoemisní kot-
le na biomasu a účinná tepelná čerpadla, 
instalace těchto zdrojů do nízkoenergetic-
kých novostaveb a také nová výstavba v pa-
sivním energetickém standardu.
Veškeré informace naleznete na webových 
stránkách Státního fondu životního pro-
středí www.zelenausporam.cz, Příručku 
pro žadatele o podporu též na webu našeho 
úřadu www.repy.cz. Od pondělí do pátku 
od 8 do 16 hodin je žadatelům k dispozici 
bezplatná informační linka 800 260 500.

Dana Kolářová,
vedoucí odboru výstavby

Kam s odpadem 
v květnu
Velkoobjemové kontejnery budou na určené 
místo přistavovány vždy ve čtvrtek do 16 
hodin a odváženy v sobotu po 6. hodině. 
Do VOK neodkládejte lednice, televizory, 
monitory, zářivky, výbojky, autobaterie 
a jiné nebezpečné odpady, ani vytříditelné 
složky komunálního odpadu, jako je papír, 
plasty, sklo, nápojové kartony apod.
21. 5 a 4. 6.: křižovatka ul. Ke Kulturnímu 
domu a U Boroviček • křižovatka ul. K Trni-
nám a Laudova – parkoviště • parkoviště 
u prodejny Bílý Beránek – ul. Šímova. 
14. 5. a 28. 5.: parkoviště v ul. Drahoňov-
ského • parkoviště v ul. Na Moklině (restau-
race U hasiče) • parkoviště u prodejny Plus.
Velkoobjemové kontejnery nejsou určeny 
pro likvidaci odpadů z podnikatelské čin-
nosti, ale výhradně pro objemný odpad 
od občanů Městské části Praha 17.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude 
probíhat i v květnu. Je naplánován na čtvr-
tek 7. 5. Na stanoviště – křižovatka ulic 
Bendova a Bazovského – můžete s odpadem 
dorazit  v době od 15 do 15.20 hodin.

Odbor životního prostředí a dopravy

Dny sociálních služeb
Městská část Praha 17 a Centrum sociál-
ně zdravotních služeb vás srdečně zvou 
na Dny sociálních služeb, které pořádají 21. 
a 22. 5. 2009 v CSZS, Klubu 17 – Socháňova 
ul. č. 1221.
Čtvrtek 21. 5. od 10 do 16 hodin je určen pro 
odborníky. Proběhne například prezentace 
zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR na téma Novelizace zákona o sociálních 
službách a vystoupení zástupce Národní rady 
zdravotně postižených na téma Sociální služ-

věděla. Jak to, že neztratila pracovní nadšení 
ani po tolika letech? „Pro mne to není práce, 
ale koníček. Mne to baví, “ přiznala Jaroslava 
Pazderová. 
Každá škola mohla nominovat pouze jednoho 
učitele nebo učitelku. „Volba byla na ředite-
lích, někteří volbu spojili s anketou,“ sdělila 
Mgr. Zemanová. „Až tady jsem se dozvěděla, 
že se na mém zvolení shodli všichni mí kole-
gové. Jsem z toho naměkko,“ dojatě se svě-
řila Mgr. Blanka Smržová, která učí prvňáčky 
v ZŠ Jana Wericha. 
Všem oceněným pedagožkám děkujeme za 
jejich práci a přejeme jim neutuchající elán 
do dalších učitelských let!  -akraj-

Foto: -akraj-

Z MŠ Bendova právě odchází úspěšná „absolvent-
ka“ zápisu.

Foto: -akraj-

by z pohledu uživatele. Bude také prezento-
váno Komunitní plánování sociálních služeb 
v naší městské části, představí se poskytova-
telé sociálních služeb působící v Praze 17.
Pátek 22. 5. od 14 do 18 hodin je určen pro 
veřejnost. Od 16 hodin se uskuteční setkání 
s občany na téma Komunitního plánování 
v naší městské části. Proběhne prezentace 
poskytovatelů sociálních služeb – volnočaso-
vé aktivity, ukázky činnosti.
Setkání se koná pod záštitou starostky Jitky 
Synkové a náměstka MPSV MUDr. Mariána 
Hoška. -red-

Místo jedničky s hvězdičkou 
dostaly čestnou plaketu
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Městská policie 
v akci
Dne 31. 3. 2009 v 5.05 hod. 
obdržela hlídka Městské 
policie oznámení, že v ulici 
Makovského došlo k dopravní 
nehodě a na místě leží nějaká žena. U plotu 
hlídaného parkoviště ve stromě bylo zaklí-
něno vozidlo VW Golf, v němž byla ještě spo-
lujezdkyně. Žena vedle vozidla si stěžovala 
na bolest hlavy a na hrudi, byl z ní cítit alko-
hol. Strážníci ji uložili do stabilizované po-
lohy a kontrolovali jí tep. U ženy došlo tři-
krát k zástavě dechu, strážníkům se dýchání 
vždy podařilo obnovit. Spolujezdkyně byla 
v šoku, také z ní byl cítit alkohol. Po příjez-
du rychlé záchranné služby byly obě ženy 
převezeny k ošetření. Bylo zjištěno, že řidič-
ka nevlastnila řidičské oprávnění. Na místo 
byli přivoláni hasiči, aby vozidlo vyprostili. 
Strom musel být poražen. -red-

S botičkami šetří
Informace, že na mnohých místech v Řepích je 
problém zaparkovat, není žádnou novinkou. Ři-
diči parkují, kde se dá – na chodníku a bohužel 
dokonce i na trávě. 
Jaké mají v tomto směru povinnosti strážníci 
městské policie? Z odpovědi Ing. Hynka Svobo-
dy, obvodního ředitele Městské policie v Praze 
13 vyjímáme: „Technický prostředek k zabránění 
odjezdu vozidla, tzv. botičku, lze nasadit na vo-
zidlo, jehož řidič porušil zákaz stání, zastavení, 
zákaz vjezdu nebo stojí-li vozidlo na chodníku či 
neoprávněně zabírá veřejné prostranství… Dále 
je v zákoně uvedeno, kdy – respektive po učině-
ní jakých úkonů ze strany strážníka – lze botič-
ku odstranit… Nově je stanoveno, že pokud je 
botička nasazena déle než 30 dní, může vlastník 
komunikace po dohodě s městskou (obecní) po-
licií vozidlo nechat odstranit.“
Během jednoho běžného večera by tak mohli 
strážníci například v Mrkvičkově ulici nasadit 
deset, patnáct botiček. Jaká je realita? „Par-
kovacích míst je opravdu nedostatek, snažíme 
se k tomuto problému přistupovat tolerantně-
ji,“ říká Ing. Vít Bumbálek, vedoucí okrskové 
služebny Městské policie v Řepích. „Do deváté 
ranní auta ve zmíněné ulici „neobouváme“, 
ani nedáváme lístky. Do té doby většina řidičů 
odjede do práce. Po deváté hodině jsme ne-
komprosmisní. Auta stojící na místě, kde řidič 
páchá dopravní přestupek, označujeme. Podle 
míry závažnosti přestupku následuje domluva 
nebo pokuta, a to až do výše 2 000 Kč,“ dodává 
Ing. Bumbálek. 
Strážníci řepské městské policie jsou tedy tole-
rantní. Zda naštěstí anebo bohužel, v tom názo-
ru se občané rozcházejí. Záleží na úhlu pohledu.

Jaroslava Šímová 

Co se děje 
na Bílé Hoře

Z květnového programu Domu dětí a mládeže na 
Bílé Hoře (ul. U Boroviček 1) vybíráme:
Sobotníky: Klubová odpoledne pro mládež 
   od 12 let. Kulečník, šipky, PC, hry, 

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

 16. 5. a 30. 5. Keramická sobota: Tradiční 
   volná keramická tvorba  pro děti i další 

zájemce. Cena za dvouhodinovku 50 Kč 
pro děti, 120 Kč pro studenty do 26 let 
a 150 Kč pro dospělé. Přihlášky předem 
na tel. DDM: 235 323 333.

 17. 5.  SLV se učí žonglovat: Další díl ze Se-
riálu libovejch víkendů - akce partičky 
14–26letých, na které se můžete učit 
žonglovat s míčky, kuželkami, kruhy, 
yoyem, diabolem, tenisáky na šňůře. 
Od 13 do 15 hodin v DDM. 

 23. 5.  Raku keramika 1: Další setkání z cyklu 
„Jak se co dělá“. Tentokrát  japonská 
keramika raku. Cena za dvouhodinovku 
50 Kč pro děti, 120 Kč pro studenty do 
26 let a 150 Kč pro dospělé. Od 10 do 
12 hod. a od 12 do 14 hodin, keramická 
dílna. Přihlášky předem na tel. DDM: 
235 323 333.

 23. 5.  Divadlo v DDM: Večerníčky – předsta-
vení souboru našeho DDM. Pro děti 
od 3 do 100 let. Vstupné: děti 10 Kč, 
dospělí 40 Kč. Od 15 hodin, sál DDM.

 29. 5.  Jak se dělá socha: Návštěva v so-
chařském atelieru Michala Gabriela. 
Přihlášky předem. Vstupné: 20 Kč. 
Sraz  ve 14 hodin před DDM.

 6 . 6.  Raku keramika 2: Druhé modelování, 
glazování a první výpal raku. Od 10 do 
12 hod. a od 12 do 14 hodin, kera-
mická dílna.  Přihlášky předem na tel. 
235 323 333.

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

Softballové hřiště 
v novém hávu
Koncem března si dívky z řepského softballo-
vého oddílu při ZŠ Jana Wericha daly do těla - 
zúčastnily se spolu s trenéry a několika rodiči 
brigády na „svém“ hřišti ve Španielově ulici. 
Vyhrabávala se stará tráva, sbíraly kameny 
a odpadky na hřišti i v jeho okolí, natíralo se, 
svářelo a vrtalo. Teď už zúčastnění jen doufa-
jí, že vandalové a sprejeři jejich dílo nezničí.
Zároveň všichni srdečně zvou obyvatele a di-
váky nejen z Řep na 3. turnaj ligy žákyň „We-
richiádu“. Koná se o víkendu 9. až 10. května 
na hřišti ZŠ Jana Wericha. Přijďte povzbudit 
naše malé sportovkyně softballového oddílu 
SC Storms Řepy! Martina Jarešová

Jejich pohádka měla úspěch
„Poprvé se mi stalo, že syn odmítl jet k babičce 
na jarní prázdniny. A víte proč? Dal přednost 
školnímu soustředění,“ divila se Markéta Vese-
lovská, maminka 15letého Pavla, který navště-
vuje Základní školu pro žáky se specifickými 
poruchami učení v ulici U Boroviček. Pavel se 
svými spolužáky z 9. A raději odjel do Teplé u Ma-
riánských Lázní, kde nacvičovali divadelní hru 
„Na zámku a v pekle“. Pro Pavla to možná byla 
volba nesnadná, ale vyplatila se, neboť v březnu 
na Divadelní přehlídce pražských škol získali žáci 
této školy za své vystoupení čestné uznání. Díky 
patří učiteli DiS. Ladislavu Ščurkovi a třídní uči-
telce Mgr. Janě Dubské, kteří se dětem věnují.
Své dovednosti předvedou žáci na slavnostní 
akademii pořádané u příležitosti 10. výročí zalo-
žení školy – uskuteční se 21. května v tanečním 
sále Na Marjánce v Praze 6-Břevnově v 17 hodin.
 -akraj-

V dubnu děti zahrály a zazpívaly klientům Domo-
va sv. Karla Boromejského.

Foto: Zora Vondráčková

Zbytečné obavy
Před časem se občané naší městské části posta-
vili proti realizaci krematoria pro uhynulá zvířa-
ta. Odtud možná pramení obavy jednoho z vás: 
„Jak vlastně řeší v nové veterinární klinice pro 
psy a kočky v Reinerově ulici problém uhynu-
lých zvířat?“ Obrátili jsme se proto s dotazem 
na MUDr. Vojtěcha Nováka, vedoucího této kli-
niky. Odpověděl promptně a stručně: „Součástí 
naší veterinární kliniky není spalovna. Uhynulá 
zvířata odváží kafilerní služba.“ Tečka.
  -red-

Pomáháme nevidomým
Jste osobou se zrakovým postižením? Chcete 
zvýšit své šance na trhu práce? Pokud ano, tak 
právě pro Vás je určen bezplatný vzdělávací 
a rozvojový program „Jak uspět na trhu práce“ 
obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum 
Praha financovaný z prostředků EU v rámci ESF. 
Od září 2009 proběhne první část programu – 
obsahuje Kurz psaní  všemi deseti na PC, Kurz 
orientace na trhu práce, Kurz práce s PC I. a Te-
rénní nácvik dovedností. 
Info: Mgr. Radka Votavová, tel.: 221 462 496, 
774 074 493; e-mail: votavova@tyflocentrum.cz, 
www.praha.tyflocentrum.cz. -red-
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Přátelské klání
Příjemné sobotní odpoledne prožili 4. dubna 
účastníci Přátelského klání v bowlingu, které 
uspořádali společně členové řepského Centra 
sociálně zdravotních služeb a občanského sdru-
žení Kolečko. V restauraci Manta měli rezervo-
vány tři bowlingové dráhy. „Akci jsme zorgani-
zovali s cílem integrovat zdravotně postižené, 
seniory a ty, kteří se o ně starají,“ vyjádřil se 
PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS. „ Přáli by-
chom si odstraňovat bariéry nejen fyzické, ale 
i ty na úrovni komunikace,“ dodal PhDr. Kadlec.  
A tak tu spolu soutěžili obyvatelé bezbariérového 
domu ve Vondroušově ulici, senioři v čele s paní 
Janou Tvrdkovou a také třeba Maruška s Leou – 
dvanáctilé žákyně 6. A ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny. 
Mnozí z nich, jako třeba vozíčkář Láďa Nohel, tak 
dostali možnost zahrát si bowling úplně poprvé. 
Zajímá vás, jak turnaj dopadl? Výsledky prý ne-
byly tak důležité, jako fakt, že se všichni dobře 
bavili. Organizátoři už plánují podzimní klání.

-akraj-

Nenápadný řetízek
„V sobotu 14. března večer jsme se s dětmi šli 
projít k budově úřadu. Dcerka se chtěla po-
chlubit, jak tu zpívala miminkům. Než jsme 
se stačili vzpamatovat, děti podlezly řetěz 
pod schody. Na okřiknutí, že tam nesmí, 
poslechly a běžely po lávce zpět. Záhy jsme 
zjistili, že na jejím konci je ještě tenčí řetízek, 
který ale není v šeru vůbec vidět (a po ohle-
dání druhý den jsme zjistili, že není téměř 
vidět ani za denního světla). Naši dva chlapci 
skončili na pohotovosti v nemocnici. Ještě 
teď mi běhá mráz po zádech…“ to je výňatek 
z e-mailu, který nám do redakce zaslala paní 
Radka Koutová. 
Je nám líto, že rodina paní Koutové měla po-
kažený sobotní večer. Řetízek na uvedených 
místech byl opravdu nenápadný. Souhlasí-
me, že v šeru děti mohly řetízek přehlédnout. 
 Děkujeme paní Koutové za upozornění. V sou-
časnosti už je řetízek výraznější, viz foto.

-red- 

Štrúdl podle Valérie
Sál KS Průhon byl 17. března dopoledne obsazen 
do posledního místečka. Členy řepské Základní 
organizace svazu důchodců potěšila svou ná-
vštěvou herečka Valérie Zawadská. Historky z di-
vadelního světa, pikantní příhoda z benefiční 
módní přehlídky z Ústí nad Labem, kdy Valérie 
nechtíc pobavila zúčastněné a hlavně fotografy, 
ale třeba i recept na štrúdl – to všechno přišlo 
na přetřes. „Paní Zawadská je úžasná. Je příjem-
ná, nic ze sebe nedělá. To je celebrita,“ nechali 
se slyšet přítomní a ocenili, že jim věnovala svůj 
volný čas a „nic za to nechtěla“.
Senioři se pravidelně scházejí i v Taneční kavár-
ně – příští je na pořadu 15. května. Jste na ni 
srdečně zváni! -akraj-

Foto: Mgr. Monika Čermáková

Unikla mu ze spárů
Přijala jsem neobvyklé pozvání. Hned ve dveřích 
mi blesklo hlavou: Jak se přihodí, že tak hezká 
žena začne mít problém s alkoholem? 
„Je to individuální. U žen jde často o potřebu 
ulehčit si alespoň na chvíli od starostí,“ za-
číná své vyprávění třiačtyřicetiletá Jitka. Už 
po chvilce je znát, že o alkoholismu ví tolik, že 
by mohla rady rozdávat. Závislost na alkoholu 
podle ní začíná nevinně: „Nejdříve si dáte každý 
večer skleničku. Pak si dáte dvě. Příště si ote-
vřete sedmičku. A najednou máte problém!“ Že 
už pití nemá pod kontrolou, si Jitka uvědomila 
po narození posledního dítěte. „Ale ani předtím 
jsem nebyla úplný abstinent. Myslím, že jsem si 
závislost vypěstovala ve věku -nácti ,“ přemítá. 
„Znáte to – mejdany, bujaré večírky…“ 
Kdy vlastně Jitka začala vyhledávat chvíle zapo-
mnění? „Když jsem zjistila manželovy nevěry,“ 
vzpomíná na počátky svých potíží. „Opravdu 
jsem jen chtěla na chvilku zapomenout,“ vysvět-
luje. „Nepila jsem denně, ale nárazově. Třeba 
půl roku jsem si nedala ani kapku. Ale když jsem 
se napila, tak bohužel hodně.“ 
S manželem se nakonec rozvedla. Zůstala se 
třemi dětmi sama. Finanční problémy však Jit-
ku netížily, a tak založila firmu, začala studovat 
vysokou školu. A chodila na mejdany. Najednou 

Přivítala 99. jaro
Málokomu bylo dopřáno užít si tolikrát jaro, 
jako paní Anně Markové, která před nedáv-
nem oslavila své 99. narozeniny!
Pochází z jihočeské vesnice Řípec u Veselí nad 
Lužnicí. Vyučila se švadlenou, s manželem 
však provozovali hospodu. „Dcery se nám ale 
provdaly do Prahy. A co my tam, sami dva,“ 
říká paní Marková. A tak vyměnili hospodu 
za malý domeček v Lahovicích. Ten vzal bo-
hužel za své při povodních v roce 2002. Od té 
doby žije s dcerou a zetěm v Řepích.
Co bychom na oslavenkyni ještě prozradili? 
Třeba to, že ještě občas sedne k šicímu stroji, 
má ráda úplně obyčejná jídla, jako třeba šku-
bánky, ovocné knedlíky a cmundu. A taky že ji 
baví politika. Starostka Jitka Synková přišla 
paní Markové poblahopřát právě den po pádu 
vlády ČR. Dotaz, co tomu jubilantka říká, byl 
tedy nasnadě. Anna Marková s odpovědí ne-
váhala: „To jsme to dopracovali. Jsem zvěda-
vá, jak to povedou dál!“ 
Ze všeho nejvíc však paní Markovou těší chví-
le strávené s pravnoučaty. Má jich už sedm. 
A tak jí přejeme, ať si je ještě hodně dlouho 
užije! -akraj-

Foto: -akraj-

toho na ni začalo být moc. Jak zvládala péči 
o děti? Jitka přiznává: „No právě. Stávalo se, že 
jsem ráno nedokázala vstát. Už jsem věděla, že 
mám problém. Ale myslela jsem, že ho zvládnu 
sama!“ Nešlo to. 
Ze spárů alkoholového démona přece jen nako-
nec unikla. Díky svému odhodlání a také pomoci 
MUDr. Gity Pekárkové z řepské Anonymní AT lin-
ky. „Cítím se jako vítěz,“ říká Jitka hrdě. Před 
sklenkou se však musí mít na pozoru celoživot-
ně. Denně čerpá ve svém nitru sílu, aby se alko-
holu dokázala vzepřít. Pomáhá jí také skupinová 
terapie, na níž se schází se ženami, které prožily 
podobnou zkušenost. „Alkoholiky neodsuzuju. 
Je mi jich líto. Říkám si, že možná neměli takové 
štěstí jako já, když jsem dostala kontakt na paní 
doktorku. Alkohol je zrádná záležitost,“ končí 
tahle sympatická žena své vyprávění. Při loučení 
mne pak překvapuje návrhem: Pokud prý snad 
někdo ze čtenářů pociťuje, že nad ním alkohol 
začíná vyhrávat a rád by se svěřil, ať se jí ozve 
na e-mailovou adresu: adamovaj@volny.cz.
Odbornou pomoc osobám závislým na alkoholu 
a jiných návykových látkách poskytuje zdarma 
Anonymní AT linka, kterou provozuje řepské 
Centrum sociálně zdravotních služeb každý 
čtvrtek od 8 do 23 hodin na tel.: 235 311 791, 
724 307 775. E-mail: atlinka.repy@seznam.cz.

Jaroslava Šímová

Foto: -akraj-
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Nohejbalový turnaj
Nohejbalový turnaj „O pohár starostky 
Městské části Praha 17-Řepy“ je pořádán 
i letos, tentokrát v sobotu 16. května, 
na hřišti u řepské Sokolovny v ulici Na Cho-
botě čp. 125. Pro soutěžící budou připra-
vena hřiště s antukovým povrchem a navíc 
šunkové koleno zdarma! 
Registrace bude probíhat od 9 do 9.30 ho-
din. Slavnostní výkop je naplánován na 10. 
hodinu. Přihlásit se mohou tříčlenné týmy, 
i smíšené. Po ukončení turnaje je v plánu 
společné posezení. 
Přijďte si zahrát, nebo alespoň povzbuzo-
vat! Informace vám poskytne Jan Kechner, 
tel. 257 316 929, 603 438 053, e-mail: 
ferklova.petra@centrum.cz.

-red-

Foto: -akraj-

Hasiči budou 
opět závodit
Na sobotu 16. května se chystá zajímavá 
podívaná.  Sbor dobrovolných hasičů Praha-
Řepy organizuje již posedmnácté hasičské 
závody s názvem Memoriál Františka Zvoníč-
ka. Na pláni před řepským úřadem se bude 
soutěžit v požárních útocích už od 9 hodin – 
v kategoriích mladší a starší děti, ženy, muži 
a muži nad 35 let. Vloni se této tradiční akce 
zúčastnilo 32 družstev. Uvidíme, kolik jich 
dorazí letos a v jaké kondici závodníci budou. 
Samozřejmě, že držíme palce řepským! Přijď-
te je povzbudit! -akraj-

Mladí hasiči pilně trénují před řepským úřadem.

Místo oázy skladiště
„Vaše výzva Rozkvetlé Řepy mne upřímně po-
bavila. Od roku 1992 bydlím ve Španielově uli-
ci, v 7. patře. Do minulého roku jsem měla celý 
balkon obrostlý a okna obložená truhlíky s kvě-
tinami. V té mizérii betonového panelákového 
bludiště zelená oáza. Chodila jsem po sídlišti 
a odsuzovala ty, kteří si z lodžie udělali skladiš-
tě. V minulém roce nám nějaký „šikula“ čtyřikrát 
vykradl sklep. A už mi je všechno jasné! Letos to 
bude jiné. I z naší lodžie bude skladiště,“ tak zní 
výňatek z dopisu jedné čtenářky.
„Rozhořčení čtenářky plně chápu. Musím bohužel 
konstatovat, že její zkušenost není ojedinělá. Zlo-
ději si dnes troufají vykrádat i balkony ve vyšších 
patrech – což čtenářce samozřejmě nepřeji,“ vyja-
dřuje se k dopisu místostarosta Bc. Bořek Černov-
ský. „Přes zmíněný problém si myslím, že balkony 
obrostlé zelení a květinami jsou potěšením pro 
nás pro všechny a děkuji těm, kteří svou snahu 
nevzdali,“ dodává Bc. Černovský. -red-

Akce v Klubu 17
Nízkoprahové zařízení Klub 17 v Socháňově ulici 
č. 1221 (naproti KS Průhon) je volně přístup-
né děti a mládeži. Vstup je zdarma. Můžete si 
vyzkoušet různé výtvarné techniky, zahrát za-
jímavé hry, zasportovat si. Dokonce se můžete 
zúčastnit soutěže Superstar!
Z květnového programu vybíráme: interaktivní 
hry (5. 5.), výrobky studené kuchyně (6. 5.), 
výroba květin – zajímavé techniky (12. 5.), 
malování na kameny (13. 5.), korálky – výroba 
šperků (15. 5.), práce s rychleschnoucí hlínou 
(19. 5.), sportovní hry na zahradě (20. 5.), sou-
těž Superstar (27. 5.), vyrábění z materiálu Fimo 
(29. 5.).
Klub je uzavřen 8. května (státní svátek) a 22. květ-
na, kdy pořádají akci Bowling v Mantě. 
Mimořádná akce se koná v neděli 31. května: 
Den dětí u Boromejek.
 -red-

Rozkvetlé Řepy
I v Řepích člověk objeví nemálo upravených bal-
konů, předzahrádek a zahrádek, které jsou potě-
šením pro oči i duši nejen jejich majitelů – třeba 
jako záhon na snímku, který byl pořízen ve Špa-
nielově ulici před domem č. 1292. Rádi bychom 
vás s nimi, milí čtenáři, seznámi li. Pošlete nám 
v létě své tipy (fotografii i s adresou) e-mailem 
(redakce @repy.mepnet.cz), písemně, případně 
volejte na telefon/zázn. 234 683 544.
Vaše tipy posoudí členové redakční rady Řepské 
sedmnáctky spolu s odborníkem Radomí rem Illí-
kem, majitelem firmy SEMIRAMIS. Vyberou jeden 
rozkvetlý balkon, předzahrádku a také zahrádku 
v Řepích, jejichž tvůrci obdrží dárek od firmy SE-
MIRAMIS. Uzávěrka pro příjem tipů je 10. srpna. 
Výsledky uveřejníme v zářijovém vydání Řepské 
sedmnáctky.

-red- Foto: -akraj-
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ZŠ Laudova děkuje
Mnozí z nás to známe – přečteme knihu, která 
dále zabírá místo v knihovničce a my nemáme to 
srdce knihu vyhodit. Co s ní? S nápadem přišla 
školní knihovna v Základní škole Laudova.
V březnu jsme oslovili rodiče se žádostí o  darování 
knih. Již za několik dní se u učitelek M. Němcové 
a Š. Jindrové začaly shromažďovat knihy, které 
ještě určitě pobaví a poučí mnoho čtenářů naší 
školy – pohádky, dobrodružné příběhy, encyklo-
pedie, beletrie pro mládež. Touto cestou chceme 
všem dárcům poděkovat. Mgr. Šárka JindrováFoto: z archívu ZŠ

Natáčejí dokument
Vybraní žáci devátých tříd Základní školy genpor. 
Fr. Peřiny se pod vedením M. Maxanta zúčast-
ní  2. ročníku projektu Bojovníci proti totalitě. 
Natáčí dokument o osobnosti 2. světové války, 
kterou je pro tento rok generál Tomáš Sedláček, 
a také o následných perzekucích v 50. a 60. le-
tech minulého století. Pan generál navštívil naši 
školu 19. března a při této příležitosti se osobně 
setkal se žáky pátých a šestých tříd. Děti nejvíce 
zajímalo dětství a mládí pana generála a jeho 
účast ve válce. 
Letošní natáčení soutěžního projektu autoři 
spojili i s návštěvou České televize a Českého 
rozhlasu. Zajímavé momenty z natáčení můžete 
vidět na internetových stránkách: www.medial-
nistudio.unas.cz, www.zs-perina.cz.

Žáci 9. tříd, 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Dobrodružství na dosah
Žijeme v době, která je charakteristická zvýše-
nou potřebou zážitků. Překonávání překážek 
i rizika přináší vedle radosti také novou kvalitu 
do našeho života – i proto sedmnáct žáků I. a II. 
stupně ZŠ Jana Wericha navštívilo lezeckou stě-
nu v Ruzyni. 
Žáci chtějí prožívat určitý stupeň nebezpečí, 
nalézají v těchto aktivitách uspokojení. Lezení 
po umělé stěně je vhodným prostředkem k roz-
voji jejich osobnosti. Vyměňují se tu role učitele 
a žáků. Vyučující zadá jasně formulovaný úkol 
a dále nefiguruje jako moralizující učitel, stud-
nice všech moudrostí. Nemusí vždy vše dokonale 
předvést, aby to žáci mohli opakovat. Při lezení 
po stěně nepodává všechny informace. Naopak! 
Žáci jsou nuceni konfrontovat své schopnosti 
s pocity strachu, nejistoty, rizika. 
To jsou silné prožitky, které lze využívat k učení, 
k osobnostnímu růstu a rozvoji žáků.

PaedDr. Zita Květová

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Za překrásného dubnového počasí probíhalo na zahradě ZŠ Jana Wericha 
vyučování na téma Ochrana člověka za mimořádných událost – žáci právě 
vysvětlují termín stabilizovaná poloha.

Děti z MŠ Bendova si ozdobily školku 
netradičně – na jejich víly a skřítky se 
můžete přijít podívat až do června.

Děti ze ZŠ Laudova docházejí na pravi-
delné lekce tanců do řepské Sokolovny 
a moc je to baví.

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

Přijďte mezi nás!
Ve školním roce 2009/2010 bude Základní 
škola genpor. Františka Peřiny otevírat třídy 
s rozšířenou výukou jazyků. Žáci se již třetím 
rokem učí podle nového školního vzděláva-
cího programu Domino a mohou si vybrat 
z nabídky cizích jazyků, například německý, 
ruský nebo francouzský. Jazykové skupiny se 
otevírají podle počtu přihlášených žáků.
Zájemci o studium, kteří nejsou žáky naší ško-
ly, se mohou přihlásit do 15. května 2009. 
Další informace: tel.: 235 317 251, e-mail: 
zssoch@volny.cz, www.zs-perina.cz.

PhDr. Hana Tenglerová, 
zást. ředitelky pro 2. stupeň

Díky Dominu mizí bariéry
Školní vzdělávací program ZŠ genpor. Františka 
Peřiny nese pojmenování Domino. Název evoku-
je představu hry, rozvíjí fantazii, učí spolupráci, 
probouzí zvídavost, logiku. Cíle našeho progra-
mu jsou totožné. 
V rámci Domina dlouhodobě spolupracujeme 
s Japonskou školou v Řepích. V tomto školním 
roce se děti obou škol setkaly již třikrát. Během 
prvních dvou setkání se hovořilo anglicky. Děti 
soutěžily, zpívaly, řešily úkoly, bavily se a hrály 
si. Bariéry jazykové, kulturní a sociální  pomalu 
mizely. Během třetího setkání naše děti s úža-
sem sledovaly pohádku, kterou v češtině nastu-
dovaly japonské děti. 
Plánujeme „Česko-japonské sportovní hry“. Ne-
máme v úmyslu zápolit, chceme prožít radost 
z pohybu mimo školní lavice. A o tom zase někdy 
příště. Mgr. Helena Stejskalová

Čtení je baví
V poslední době stále častěji slyšíme názor, že 
děti nerady čtou, že je knihy nebaví, raději sedí 
u počítače nebo u televize. Proto jsme se letos 
poprvé rozhodli uspořádat veřejné čtení prvňáč-
ků pro rodiče. Ve středu 25. března odpoledne 
jsme se sešli ve třídách i s rodiči, babičkami a dě-
dečky. V lavicích ten den již podruhé usedli naši 
prvňáci. Nejprve si zazpívali, zopakovali slabiky, 

těžší slova a pak rychle do čtení. Otevřeli si sla-
bikáře a čtení začalo. Po textech již známých ná-
sledovaly takové, které děti ještě nikdy nečetly. 
Někomu se čtení dařilo, jinému ještě činilo potí-
že. Ale všichni chtěli ukázat, jak veliký kus práce 
ve škole od září odvedli. Na závěr všichni „čte-
náři“ dostali záložku do knihy se svým jménem. 
Rozcházeli jsme se pozdě odpoledne. Unavení, 
ale s vědomím, že naše prvňáčky čtení baví! 

Mgr. Zuzana Martinovská
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Naše městská část obdržela 14. dubna 2009 již 
dlouho avizovanou dokumentaci vlivů záměru 
„Břevnovská radiála – č. 7553“ na životní pro-
středí. Připomínám, že v únoru 2006 bylo zpra-
cováno Oznámení EIA na předmětnou stavbu 
a následně v březnu 2006 Ministerstvo životního 
prostředí ČR vydalo závěry zjišťovacího řízení. 
Jedním ze závěrů byl požadavek na dopracování 
alternativní křižovatky dle návrhu Řep v blízkos-
ti R1 (silniční okruh kolem Prahy).
Dalším požadavkem naší městské části a minis-
terstva životního prostředí bylo prověření vede-
ní Břevnovské radiály (dále jen BR) ve stopě Kar-
lovarské ulice. Studie proveditelnosti prokázala, 
že varianta plně raženého tunelu je za určitých 
podmínek realizovatelná. V této variantě je navr-
ženo souvislé tunelové vedení BR již od Vypichu 
až za zástavbu ve starých Řepích. Vedení trasy 
je navrženo pod zástavbou Malého Břevnova 

a horních Řep, podobně jako metro, od Slánské 
dále k silničnímu okruhu vede v původní stopě 
stavební uzávěry. V této variantě není technicky 
možná realizace křižovatky na Slánské a naopak 
je navržena realizace křižovatky dle alternativ-
ního návrhu Řep (u R1).
Ale zpět k dokumentaci EIA. Ta hodnotí tři mož-
né varianty vedení BR přes naši městskou část. 
První dvě vedou v trase schváleného územního 
plánu, tedy stavební uzávěrou, podstatný rozdíl 
je však v realizaci křižovatek s BR. Třetí varianta 
představuje již zmíněný ražený tunel.
Díky dlouhodobé snaze Úřadu m. č. Praha 17 je 
vedení BR přes naše území ve všech variantách 
navrženo v tunelu. Jedinou výjimkou je varianta 
představující realizaci výjezdních a nájezdních 
ramp na Slánskou ulici.
Oznámení o zveřejnění dokumentace EIA je 
umístěno na úřední desce našeho úřadu, do 

dokumentace je možno nahlédnout v úředních 
hodinách podatelny Úřadu m. č. Praha 17, Ža-
lanského 291/12b, Praha-Řepy. Celý obsah 
dokumentace EIA je také k dispozici na http://
tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp, kód záměru pro 
dotaz je MZP108. Každý může zaslat své písem-
né vyjádření k dokumentaci do 20. května 2009 
na Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor 
posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 
č. 65, 100 00 Praha 10.
Úřad m. č. Praha 17 se s dokumentací EIA sa-
mozřejmě důkladně seznámí a spolu s odborní-
ky zpracuje připomínky, které budou odeslány 
na Ministerstvo životního prostředí ČR. 
V dalším vydání Řepské sedmnáctky bychom vás 
rádi informovali o stanovisku naší městské části 
k dokumentaci EIA. Více informací najdete na 
 internetových stránkách Úřadu m. č. Praha 17: 
www.repy.cz, sekce Břevnovská radiála.

Martin Kubeš,
člen Komise pro Břevnovskou radiálu 

a koncepci návazné dopravy

Oprava přistávací dráhy 
na letišti Ruzyně
V období od 30. dubna do 18. května 2009 bude 
probíhat další fáze pravidelné jarní údržby drá-
hového systému na letišti Praha-Ruzyně. Bude 
uzavřena hlavní dráha RWY 06/24. V době od 6 
do 24 hodin bude veškerý provoz převeden na 
vedlejší dráhu RWY 13/31, přistání budou pro-
bíhat převážně ve směru Praha-Řepy – letiště 
Praha-Ruzyně.  -red-

Břevnovská radiála

Mateřské centrum Řepík
Vás zve na tradiční (již 4. ☺)

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
pro rodiny s malými (předškolními) dětmi

Kdy: v sobotu 23.května 2009 
Začátek: v 15 hod.
Kde: na hřišti v ul. Bendova (za MC Řepík)
Vstupné dobrovolné

Téma:  Jaro – masky na téma květin, 
zvířátek vítány  

Hudba: Country kapela PANOPTIKUM
Kavárna: Občerstvení – co kdo přinesete ☺

Za podporu děkujeme:
Úřadu m. č. Praha 17
Lidové cestovní agentuře
Občanskému sdružení Martin
Centru sociálně zdravotních služeb
O. s. Společnost pro obnovu 
řepských tradic

Upozornění:
Akce se bude konat v prostoru 
dětského hřiště,proto pejsky 
a cigarety nechte doma ☺

Nová zastávka
Jménem Sdružení na ochranu zájmů obyvatel městské části Praha-Řepy 
chceme poděkovat Úřadu m. č. Praha 17 za podporu při řešení nedosta-
tečné dopravní obsluhy oblasti Fialka. V ulici Slánská v již vytvořených 
zálivech (v blízkosti telekomunikační ústředny) bude zřízena zastávka 
autobusu linky č. 164. Podmínkou pro schválení realizace této zastávky, 
kterou vznesl Dopravní odbor Magistrátu hl. m. Prahy a Policie ČR, bylo 
zamezení nebezpečného překonávání ulice Slánská a usměrnění pohybu 
chodců do nedalekého podchodu. Tato podmínka již byla splněna, mezi 
jízdní pruhy byly umístěny betonové zábrany. Dle informací Dopravního 
podniku hl. m. Prahy by měla být obousměrná zastávka zřízena v měsíci 
červnu nebo červenci tohoto roku. Takže se můžeme těšit, že zanedlouho 
tato zástavka pomůže zlepšit dopravní obslužnost oblasti Fialka.

Za občanské sdružení
Martin Kubeš a David Maršík

Foto: Martin Kubeš

Jarní úklid
Ve dnech 6. až 10. dubna se v Řepích uklíze-
lo. Jarní úklid se týkal pozemních komunikací 
ve správě naší městské části, chodníků na sídliš-
ti a veřejné zeleně. 
Městská část Praha 17 na něj tentokrát vyna-
ložila 200 tisíc Kč. Podle vyjádření Mgr. Ilony 
Šupejové, vedoucí odboru životního prostředí 
a dopravy bylo sesbíráno přibližně 6 tisíc litrů 
odpadků a 1,5 tuny psích exkrementů!

-red-
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Termín konání voleb:
v pátek 5. června 2009 od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 6. června 2009 od 8 do 14 hodin

Místo konání voleb: 
volební okrsek č. 509
volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Laudova 1030, 1031, Nevanova 1028–
1029, 1032–1042, 1057–1068

volební okrsek č. 510
volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Laudova 1013–1014, 1018–1019, 1025–
1027, Skuteckého 1086, 1395, 1705, 
Zrzavého 1080–1085, 1705 

volební okrsek č. 511
volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
přízemí
pro voliče bydlící v ulici:
Mrkvičkova 1350–1377, 1091

volební okrsek č. 512
volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Bazovského 1115–1117, Bendova 
1121–1123, Španielova 1261–1266, 1111, 
1124, 1378, 1701, Žufanova 1092–1099, 
1112–1114, 1703

volební okrsek č. 513
volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Bazovského 1228–1231, Makovského 
1179, 1349, 1392, Šimonova 1100–1110

volební okrsek č. 514
volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 1. 
patro
pro voliče bydlící v ulici:
Drahoňovského 810, Jiránkova 1135–
1138, Plzeňská 75, 78, 89, 276, 282, 283, 
371, 435, 1710, Slánská 381, Socháňova 
1126–1134, 1139

volební okrsek č. 515
volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Drahoňovského 1149, 1192, Vondroušova 
1150–1169, 1181–1188

volební okrsek č. 516
volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
přízemí
pro voliče bydlící v ulici:
Drahoňovského 1180, Makovského 
1202–1206, Socháňova 1220, Vondroušo-
va 1189–1191, 1193–1201, 1207–1218

volební okrsek č. 517
volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 1. 
patro
pro voliče bydlící v ulici:
Galandova 1232–1246, 1656, Španielova 
1254–1260

volební okrsek č. 518
volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Španielova 1267–1293, Španielova 
1313–1315

volební okrsek č. 519
volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Španielova 1247–1253, 1294–1312, 
1316–1329 

volební okrsek č. 520
volební místnost v ZŠ Socháňova, 1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Makovského 1140–1145, 1219, 1222–
1227, Socháňova 1175–1176, 1221, Vond-
roušova 1170–1174

volební okrsek č. 521
volební místnost – Úřad m. č. Praha 17, 
Žalanského 291, 1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Čistovická 42, 82, 90, 92, 95, 179–181, 
197–199, 234, 237–247, 249–252, 259, 
349, 353–356, 363, 367, 374–376, 
383, 386–387, 398, 406, 411–413, 415, 
446–449, 469, 499, 519, 531, 709, 1700, 
Dobnerova 468, 637, 1611, Doubravínova 
203–219, 300, 308, 329–330, 333–336, 
542, Hořovského 385, 397, 403, 409–410, 
416–417, 419, 482, 522–527, K Motolu 
338, Karlovarská 1, 3–4, 48–49, 64, 
191–196, 200, 227, 301, 326–328, 337, 
339, 343, 380, 459, 663, 1698, 1702, 
Ke Kulturnímu domu 230, 331–332, 
347, 439, 460–463, 528–530, 533, 546, 
Krolmusova 348, 358, 368, 377–378, 
384, 388, 392, 408, 418, 430–431, 433, 
441, 464–467, 498, 520–521, 695, Na 
Bělohorské pláni 182–188, 302–304, 323, 
340, 414, 450–451, Opuková 305–307, 
314–317, 319, 357, 373, 393, 407, 436, 
440, 511, 513, 532, 641, Podkrkonošských 
tkalců 438, 453–458, 545, 696, Prefátova 
359, 389, Řetězokovářů 83–84, 104–107, 
115, 248, 258, 260, 623, Selských baterií 
309, 311–313, 318, 321–322, 396, 437, 
452, Třanovského 220–226, 228–229, 
232–233, 310, 320, 324–325, 570, 619, 
622, U Boroviček 189–190, 253–257, 645

volební okrsek č. 522
volební místnost–Úřad m. č. Praha 17, 
Žalanského 291, 1. patro
pro voliče bydlící v ulici:

Oznámení o době a místě konání 
voleb do Evropského parlamentu
V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů oznamuji, že 
v Městské části Praha 17 se volby do Evropského parlamentu uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2009. 

Jitka Synková,
starostka Městské části Praha 17
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• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben 
opravy drobné i velké, rekonstrukce i celkové, v bytech, 
v domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, 
rozvodnice, krabice v byt. jádrech, vedení ke kuchyním, 
myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či zasekání elektřiny 
do betonu, začištění omítek do pův. stavu, kontrola 
stávající instalace, dotažení spojů, bytová jádra – kompletní 
rekonstrukce. Tel.: 604 516 344

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

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

 PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

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

Tel.: 737 327 962

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

• Dětské studio Modřínek. Nabízíme celodenní hlídání dětí. Pro 
děti připravujeme zájmové programy a dopolední miniškoličku. 
Výuka cizích jazyků. Hodinové hlídání dětí. Programy pro 
maminky s dětmi. Bezkonkurenční ceny. Přijďte se podívat.
http://www.modrinek.cz Tel.: 608 373 377

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

Tel.: 777 720 762

SLUŽBY

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

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

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

• Vyměním 3+1 v OV v Řepích za RD + doplatek v Řepích
 Tel.: 604 433 057

• Vyměním obecní 2+kk 2. p., po celkové rekonstrukci za 3+1 
nebo 4+1 v Řepích, ne první a poslední patro. Tel.: 608 033 551

• Sháním byt k pronájmu gars. – 3+1, v ceně 5 000–15 000 Kč. 
Prosím volejte 733 181 852 nebo pište na cerna@avenad.cz

• Vyměním přízemní 3+1 s lodžií za 1+kk nebo 2+kk v Řepích.
 Tel.: 606 955 456

BYTY

• Hledáme učitele angličtiny Headway
mírně pokročilí, 1–2x týdně, Praha-Zličín, 
nabídky na dvorak@ inos.cz, tel.: 602 316 321

• Hledáme doučování pro žákyni 8. třídy, M a Čj, 1x týdně,
Praha-Zličín, ul. Mladých. Tel.: 721 296 486

• Pronajmu garáž v ul. Makovského, 18 m2, pod dvojím 
uzamčením. Cena 2 200 Kč/měsíc. Tel.: 602 360 254

• Kurzy tenisu pro holky a kluky 5-18 let v Řepích
Nábor pro JARO 2009 + Letní tenisové tábory Praha, Jilemnice
www.tallent.cz Tel.: 224 815 871, 603 527 172

• Brigáda – přijmeme kuchařku na léto 2009 – 
penzion v Chorvatsku. Tel.:604 261 929

MATEŘSKÁ ŠKOLA SOCHÁŇOVA přijme kvalifikovanou učitelku
od 1. 9. 2009. Informace – tel. 235 310 007, 235 314 416

Nestátní zdravotnické zařízení v Praze přijme
lékaře na lůžkové oddělení. Atestace v oboru interna, všeob. 
lékařství, geriatrie, dobrá znalost PC. A dále fyzioterapeuta 
nebo rehab. sestru (muže i ženu), příslušné vzdělání, 
registrace a praxe výhodou. Pro mimopražské ženy možnost 
ubytování. Více na www.domovrepy.cz
Kontakt: konsolata@domovrepy.cz Tel.: 776 257 911

OSTATNÍ

INZERCE

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

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

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

• Stavební činnost s citem pro detail. 
Stavba – rekonstrukce – úpravy. Praha 5, Za Mototechnou 1114/4
 Tel.: 602 318 551 Josef Zlámal

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

• STUDENT VŠ DOUČÍ ANGLIČTINU A NĚMČINU. AJ: držitel Cam-
bridge FCE certificate, NJ: zkušenosti z  pobytu ve Vídni. Praxe 
s výukou dětí i dospěl. Vyuč. hod. 150 Kč. Tel.: 721 668 051

• RUŠTINA pro mladé i starší.  Tel.: +420 606 881 162

Boršovská 159, 478, 501, Brunnerova 
990–999, Březanova 564–569, Čisto-
vická 135–140, 423, 424, 470–475, 484, 
514–516, 534, Gallašova 576–589, 591, 
Hankova 592, 594–600, 603, 604, 667, 
Hořovského 141–152, 476, 477, 479–481, 
669, K Trninám 606–617, Kartounářů 
442, 483, 508, 509, Krolmusova 154–158, 
160–166, 372, 402, 425, 426, 428, 429, 
485–497, 500, 510, 512, 517, 518, 602, 
668, Laudova 1384–1386, Na Fialce II, 
Opuková 168–176, 502–507, 641, 686–
692, Otlíkovská 571–575, Selských baterií 
153, 167, Skuteckého 1087–1089, 1178, 
1379–1383, 1387–1388, Slánská 285, 
391, 395, 405, 693–694, 697, Součkova 
980–989, Šedivého 550–563, U Boroviček 
590, 593, 605, 618

volební okrsek č. 523
volební místnost v Domově sv. Karla Boro-
mejského, K Šancím 50
pro voliče bydlící v ulici:
Augustova 32, 103, 110, 122, 124, 236, 
267, Hekova 99, 108, 111–112, 114, 

118–121, 128, 131, 133–134, 628, Hof-
bauerova 626, K Mostku 5, 46, 56, 58, 63, 
66–67, 76, 79–81, 94, 97– 98, 129–130, 
341–342, 361, K Šancím 50, 629–630, 
632, Karlovarská 126, 365, 366, 390, 
399, 427, 660, Ke Kaménce 85–86, 88, 
93, 96, 265–266, 280, 421–422, 364, 394, 
547–548, 678, Kolínova 45, 127, 264, 288, 
379, 400–401, 404, 432, 544, 601, 620, 
653, 715, Kristiánova 14–16, 36, 71, 657, 
Makovského 1396, Na Chobotě 109, 125, 
698, 1343–1348, 1391, Na Moklině 38, 42, 
57, 261, 289, 297–299, 537–541, 624, 627, 
671–676, 679–681, Pod Martinem, Rei-
nerova 700–702, 710, 811, 1657, Severý-
nova 9, 24, 33–35, 37, 43, 47, 69–70, 72, 
113, 296, 360, 1675, Skuteckého 1397, 
Slánská 269, U Kaménky 443–445, 549, 
Žalanského 7, 8, 10–13, 17–18, 21–23, 
25–31, 39, 40, 51, 52, 54, 55, 59, 68, 74, 
91, 100–102, 117, 132, 177, 178, 201, 
202, 231, 235, 262, 263, 268, 270–274, 
277–279, 281, 287, 290–295, 344–346, 
382, 420, 535, 536, 543, 625, 631, 1399, 
1612, 1704

volební okrsek č. 524
volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
přízemí
pro voliče bydlící v ulici:
Brunnerova 1011–1012, K Trninám 
936–947, 958–968, Laudova 1000–1010, 
1015–1017, 1020–1024, Na Fialce I 
1500–1556, Plzeňská 1125, Součkova 
948–957, U Boroviček 648–650, Zívrova 
1599–1610

volební okrsek č. 525
volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Bazovského 1118–1120, Makovského 
1146–1148, 1330–1341, 1390, 1393–1394, 
Slánská 1678

volební okrsek č. 526 
volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Makovského 1177, 1398, Nevanova 
1043–1055, 1069–1079, Slánská 1389, 
Šímova 1056

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

VOLBY 13
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www.agnus.cz

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

ZDARMA. 
Na přání dodáme ispotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme vpaneláko-

vých bytech ivrodinných domech.

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

(Metro B - stanice Stodůlky) 
235 522 946

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

KUCHYNĚ 

NAMÍRU

10 let
ZÁRUKA 

KVALITY

Chalupářský a zahradnický servis – SEMIRAMIS Vám nabízí

úpravu zahrad a poradenství • odborný řez ovocných stromů • osazování zahrad • zajištění kvalitního sadbo-
vého materiálu (stromy, keře, květiny) • vyžínání náletů a přerostlé suché trávy • osazování teras a záhonů 
květinami • kácení starých a překážejících stromů • výsadba květinových truhlíků • sekání trávníků rotační 

sekačkou • kácení stromů horolezeckou technikou • sekání vysoké trávy • úklid spadaného listí
Také dodávky rostlin v nádobách pro interiéry.

Přijedeme kamkoliv a zůstaneme tak dlouho dokud práce nebude hotova.
Udržíme Vaši zahradu a chalupu i po dobu Vaší nepřítomnosti upravenou. Vždy po své práci řádně uklidíme.

Na opakované práce poskytujeme slevu až 25 %.

úpravu zahrad a poradenství • odborný řez ovocných stromů • osazování zahrad • zajištění kvalitního sadbo-
vého materiálu (stromy, keře, květiny) • vyžínání náletů a přerostlé suché trávy • osazování teras a záhonů 
květinami • kácení starých a překážejících stromů • výsadba květinových truhlíků • sekání trávníků rotační 

sekačkou • kácení stromů horolezeckou technikou • sekání vysoké trávy • úklid spadaného listí

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

Také dodávky rostlin v nádobách pro interiéry.

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

STUDIO STAR
MODELÁŽ NEHTŮ: 604�259 711 – Gabriela

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

www.studio-star.cz       Jiránkova 1136/4, Praha 6-Řepy

Malování – nátěry
levně, rychle, kvalitně, čistě.

Malby 1200 odstínů, nátěry,
štuky, stěrky, odvoz, úklid,
montáž nábytku, podlahy,
kompletní rekonstrukce.

Acrolak, Řepy, Socháňova 17
tel: 602 309 187, 603 256 992
E-mail: Acrolak@seznam.cz

www.stolina.o-nas.net

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

www.janperi.cz, info@janperi.cz

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

Prodej:
• přikrývek a polštářů – z dutých vláken, 

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

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

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

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

◆ rolletic ◆ masáže
◆ bodystyling ◆ lymfodrenáže

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

NOVĚ OTEVŘENÉ KOSMETICKÉ STUDIO NABÍZÍ:

– Ošetření pleti – Líčení, poradenství
– Depilace – Spolupráce s dermatologem

Najdete nás v ulici
Galandova 1235 (bývalý obchod QUELLE), Praha 6 - Řepy

Objednávky na tel.: 777, 60 10 18, 776 00 41 80

S TÍMTO INZERÁTEM 30% SLEVA NA OŠETŘENÍ PLETI 
DO KONCE DUBNA 2009

elektronis
EZS - EPS - PTV - CCTV - IT

kompletní elektroinstalace

el.zabezpečovací systémy

kamerové systémy

dom.telefony-videotelefony

televizní okruhy-digitalizace

přístupové systémy(karty, čipy)

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

Elektronis
Kakosová 90

Praha 5 155 21

www.elektronis.cz

žaluzie - podlahy
žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - čištění a pokládka koberců,
              PVC a plovoucích podlah

tel.: 602 310 783
fa.ber@seznam.cz
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OPRAVA A PRODEJ
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

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

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

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

☎ 235 300 220, 739 034 488
e-mail: balkony@sintras.com

www.sintras.com

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5

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

Montáž bezpečnostních
a protipožárních dveří BEDEX
100% servis
Bezpečí a komfort
za příznivé ceny!
„BEZPEČÍ NENÍ LUXUS“

Široký výběr materiálů
Skříně na míru

Kvalitní montáž
100% servis

Záruka až 10 let!
Zaměření ZDARMA

Doprava

po celé Praze

ZDARMA!

MOŽNOSTNÁKUPUNA SPLÁTKY

739 034 488, 733 715 505

V¯ROBA DEK a POL·TÁ¤Ò

BYTOV¯ TEXTIL

KONZOLE

âI·TùNÍ PE¤Í

MATRACE

OPRAVY OBUVI

V¯ROBA DEK a POL·TÁ¤Ò
(z pefií, dutého vlákna, PES, kuliãek,
z pefií nového i doneseného)

POVLEâENÍ
(krepové, bavlnûné, saténové,
mako-jersey, dama‰kové)

PROSTùRADLA
(bavlna, froté, jersey)

BYTOV¯ TEXTIL
(záclony, závûsy, zavû‰ení)

KONZOLE
(umûlé, hliníkové, dfievûné;
zamûfiení, montáÏ)

DOPRAVA

âI·TùNÍ PE¤Í

MATRACE
(pruÏinové, latexové, z PUR pûny)

âI·TùNÍ ODùVÒ A KÒÎE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODùVÒ

OPRAVY OBUVI

V·E PRO VÁ· BYT

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

NEVANOVA 1045 (dílna)
1047 (prodejna)

163 00  Praha-¤epy
Telefon/fax: 235 310 276
mobil: 604 257 511
e-mail: i.varhulikova@seznam.cz
www.deky-luzkoviny.cz
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Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Borského 876, 152 00 Praha 5 - Barrandov, tel.: 251 005 119, 120, po - pá 7:00 - 19:30, so 8:00 - 15:00
Karlovarská 660, 163 00 Praha 6 - Řepy, tel.: 222 197 201-206, po - pá 7:00 - 19:30, so 8:00 - 16:00
www.klokocka.cz

SLEVOVÝ KUPÓN
Autosalon Klokočka Centrum a.s. JS
P

0
5

7

Kupón je přenosný a platný pouze pro soukromé osoby.
Všechny ceny jsou vč. DPH a platí po dobu trvání akce 

a pouze po předložení tohoto kupónu.
Akce platí od 1.5. do 31.5. 2009.

SIMPLY CLEVER

Pro majitele vozů Škoda je v Autosalonu 

Klokočka připravena speciální servisní akce, 

během níž Vám garantujeme cenu základní

servisní prohlídky, např.: Škoda Fabia 1,2 HTP 
prohlídka po 15 tis. km za 2 300 Kč, Škoda 
Octavia 1,9 TDI prohlídka po 15 tis. km 
za 3 600 Kč. Při zakoupení 3 ks letních 
pneumatik dostanete čtvrtou zdarma.
 

Dále Vám v rámci akce ZDARMA nabízíme:

kontrolu podvozku, test tlumičů, možnost 

registrace do Klubu Klokočka (při registraci 

získáte jako člen slevu 10% na servisní práce 

a 5% na materiál). Součástí akce je i soutěž 

o zapůjčení vozu Škoda Octavia na víkend.  

Podrobnější informace k servisní akci Vám 

sdělí naši servisní poradci.

 Na vybrané modely
 sleva na servis až 20%.
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