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Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
 20. 5.  Taneční kavárna pro starší věkem, ale mladé 

srdcem, se Sparťankou. V 16 hodin.
 27. 5.  Country večer se skupinou Panoptikum Sváti 

Vacka – k tanci i k poslechu.  V 19.30 hodin.

Výstavy
4.–27. 5. Pražský chodec Jiřího Všetečky – fotogra-
fie. Setkání s autorem výstavy: 4. 5. v 18.44 hodin.
Výstava je přístupná ve všední dny od 10 do 20 hodin, 
v sobotu v době programu.

Výlet
6.–8. 5. České a saské Švýcarsko, s výjezdem do 
Německa.

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 
 5. 5.  Koncert zpěvačky Marie Rottrové pro paci-

enty Domova ke Dni matek. Refektář, 
v 15 hodin.

 7. 5.  Vernisáž výstavy fotografií Michaela Oer-
tela z Lipska s provedením nových skladeb 
vzniklých v rámci projektu Malého Dvořáka – 
školy malých skladatelů v interpretaci Praž-
ského instrumentálního souboru. Refektář, 
v 17 hodin.

 19. 5.  Dobročinná aukce pro sponzory a přátele 
Domova. Refektář, v 18.30 hodin.

 22. 5.  Byzantion: Jarní koncert. Kostel sv. Rodiny, 
v 19 hodin.

 29. 5.  Dětská pouť u příležitosti Mezinárodního 
dne dětí. Zahrada Domova, od 14 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. Bližší info na 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)
 7. 5.  Pohádková babička: Známé pohádky, které 

si děti zahrají s babičkou Hankou, zasoutěží 
si a mohou získat sladké odměny. 

 14. 5.  Dobrodružství pejska Kubíka: Loutkové 
představení o zlobivém pejskovi a o dalších 
zvířátkách. Divadlo Krasohled s krásnými 
maňásky.

 21. 5.  Domek plný pohádek: Příběhy kuřátka, žab 
na rybníce, mlsné kozy, medvídka, sněhu-
láčka a dalších pohádkových postaviček. 
Loutkové divadélko Hračka.

Dopolední pořady pro děti (hodina bude upřesněna)
 19. 5.  Sněhurka a sedm trpaslíků: Loutkové před-

stavení s velkými loutkami divadla Koráb 
z Brna.

 26. 5.  Kouzelný skřítek: Pohádkové příběhy s pís-
ničkami podle známé knížky o skřítkovi Hú. 
S loutkami hraje a zpívá Zdenka Lorencová.

Pořady pro dospělé 
(domácí bufet za režijní ceny zajištěn)
 4. 5.  Setkání s Jiřím Všetečkou, slavným 

fotografem, autorem mnoha fotografických 
publikací. V 18.44 hodin.

 18. 5.  Jaroslava Adamová od A do W: Vzácný večer 
s herečkou, která nedávno oslavila neuvě-
řitelné životní jubileum. Zavzpomíná na 
řadu neméně slavných kolegů z divadelních 
prken. Promítneme si krátké filmy, v nichž 
J. Adamová hrála. Večer uvede Zdeněk Tulis. 
V 18.44 hodin.

Vážení čtenáři,
vítám vás při čtení květnové Řepské sedmnáctky! Mám-li vám doporučit, co mne osobně nejvíce zaujalo, pak je to informace o učitelce Základní školy 
Jana Wericha Mgr. Janě Styblíkové, která získala v celostátní anketě titul Ámos Sympaťák 2011, vaší pozornosti by jistě neměl ujít rozhovor s Mgr. Mo-
nikou Čermákovou z řepského Centra sociálně zdravotních služeb. Květen bývá v Řepích tradičně nabit nejrůznějšími akcemi – a my vás na ně srdečně 
zveme! Tak ať nám přeje počasí!
 Za redakční radu Jan Bösser

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

28|5|2011|11 - 22 h
VYPICH - DOPRAVNÍ H IŠT

|| Celodenní žonglování pro pro i nepro fíky ||
 

|| Workshopy aneb nau te se žonglovat (14-16h) ||
  

 || Odpo ívací zóna na pokec || 

 || Výroba žonglovátek ||

 || P j ovna a prodejna pro šikovné ru i ky ||

 || Atrakce (slackline, skákací boty, xlider, 
jednokolky, snakeboard, skákací hrad, trampolína,

 lanová pyramida, 3 m lezecká st na…)||

|| Zábavné h išt  pro p edškolní d ti ||
 

|| Sout ž v YoYo || 

|| Profesionální vystoupení 
Led a Fireshow (20h) || 
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facebook/žonglpárty

Více informací na: www.ddmp6.cz

Foto: Z archivu KS Průhon
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Vážení čtenáři, 

právě před rokem jsme před Základní školou 
v Socháňově ulici odhalili pomník na počest 
generála Františka Peřiny a uplynulo jen 
pár dnů ode dne, kdy jsme si připomněli 
100. výročí narození tohoto statečného pi-
lota-stíhače, který se rozhodl sklonek své-
ho života prožít v naší městské části. 
Společně se Základní školou genpor. Fran-
tiška Peřiny jsme 8. dubna uspořádali slav-
nostní shromáždění, o němž se dočtete 
v tomto vydání Řepské sedmnáctky. Ráda 
bych využila příležitosti a ředitelce školy 
Mgr. Jarmile Pavlišové poděkovala! Orga-
nizaci akce zvládla skvěle. Uznání patří 
i jejím kolegyním, kolegům a samozřejmě 
také žákům, kteří se podíleli na kulturním 
programu.
Následující den jsme s několika členy rady 
naší městské části přijali pozvání zastupi-
telů obce Morkůvky, rodiště generála Peři-
ny, abychom se zúčastnili tamního pietního 
aktu. Byli jsme pozváni též na prohlídku 
muzea nejslavnějšího rodáka této obce. Ná-
vštěvu muzea generála Peřiny mohu, vážení 
čtenáři, doporučit i vám. V letních měsících 
je otevřeno v neděli od 14 do 17 hodin, 
avšak prohlídku si můžete dojednat i na 
jinou dobu na telefonu 721 152 897 nebo 
e-mailem: muzeum@morkuvky.cz. Plánu-
jete-li v létě o dovolené putovat Moravou 
kolem Břeclavi, zavítejte do Morkůvek, s ni-
miž nás spojuje legenda Generála nebe. 

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

Slovo starostkyPlakety vynikajícím 
kantorkám

V úterý 29. dubna se v obřadní síni radnice ko-
nalo slavnostní předávání plaket J. A. Komen-
ského učitelům, které považují za nejlepší sami 
pedagogové řepských základních i mateřských 
škol a ZUŠ.
Za zvlášť vynikající výsledky v každodenní pe-
dagogické vzdělávací a odborné činnosti oce-
nění získaly Mgr. Miluše Dědová – ZŠ genpor. 
F. Peřiny, Mgr. Tatiana Boštičková – ZŠ Laudo-
va, Mgr. Simona Skoumalová – MŠ Socháňova, 
Lenka Tichomirová – MŠ Bendova, Elena Zubri-
lina – ZUŠ Blatiny. Ocenění za vynikající práci 
převzala, jako začínající pedagožka (do 5 let od 
nástupu do praxe), Bc. Iva Roštárová z MŠ Lau-
dova. Za výjimečné výkony nad rámec běžných 

pedagogických čin-
ností obdržela plaketu 
Ing. Iveta Javůrková 
ze ZŠ Jana Wericha. 
Její kolegové ji nomi-
novali za mimořádné 
osobní nasazení, nad-
standardní přípravu 
vyučovacích hodin, 
zavádění nových me-
tod práce a soustavné 
intenzivní sebevzdě-
lávání, jehož výsledky 
uplatňuje v praxi. Spo-
lu s plaketami, které 
oceněným předala sta-
rostka Bc. Jitka Syn-
ková, obdrží učitelky 
také finanční odměnu.
Jednou z oceněných 
byla Mgr. Simona 
Skoumalová, ředitel-

ka MŠ Socháňova, která zde působí ve vedoucí 
funkci již 18 let: „Jsem překvapená a velice si 
toho cením!“ Na dotaz, zda podřízené dostanou 
za její nominaci odměnu, reagovala se smíchem: 
„To v žádném případě! A já ani nevím, kdo mne 
nominoval, hlasování bylo tajné!“  
Jak vnímá rozdávání plaket řepským učitelům 
zastupitel doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., který 
přednáší zoologii na Lesnické a dřevařské fakul-
tě České zemědělské univerzity? „Myslím si, že 
práci je vždycky třeba ocenit. Pokud je oceněn 
ten, kdo si to zaslouží, tak to jistě podpoří jeho 
činnost. A nemyslím si, že by na tom prodělalo 
jeho okolí! To na tom může jedině vydělat!“

-akraj-

Zleva: Elena Zubrilina, Bc. Iva Roštárová, Mgr. Simona Skoumalová, Mgr. Mi-
luše Dědová, Lenka Tichomirová, Mgr. Jana Styblíková (získala titul Ámos 
Sympaťák), starostka Bc. Jitka Synková, Ing. Iveta Javůrková, Mgr. Tatiana 
Boštičková.

Foto: -akraj-

Chcete u nás inzerovat?
Uzávěrka pro příjem inzerce je vždy 9. dne před-
cházejícího měsíce (tj. 9. května pro červnové 
vydání), pokud tento den připadne na víkend, 
pak je to následující pracovní den. O inzerci 
v Řepské sedmnáctce je však velký zájem, a tak 
se stává, že prostor pro ni vyhrazený je v den 
uzávěrky již obsazen. Z tohoto důvodu nečekejte 
s objednávkou plošné (rámečkové) inzerce až do 
uzávěrky. Děkujeme za pochopení!
Objednávku i ceník inzerce najdete na stránkách 
www.repy.cz v rubrice Řepská sedmnáctka. -red-
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 22. ČERVNA 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.

Rada MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s rozšířením prázdninového provozu od 

1. 7. do 22. 7. 2011 v MŠ Bendova a od 15. 8. 
do 26. 8. 2011 v MŠ Laudova se speciálními 
třídami. V období od 25. 7. do 12. 8. 2011 
je provoz mateřských škol z technických dů-
vodů přerušen a pro nutné případy zabez-
pečen v  mateřských školách Městské části 
Praha 6;

•  s uzavřením dohody o poskytnutí dotace 
pro zajištění sociálních služeb občanům 
Městské části Praha Zličín pro rok 2011 ve 
výši 500 000 Kč.

Schvaluje: 
•  studii úprav severní části řepského hřbitova 

a vypracování projektové dokumentace; 
•  záměr rekonstruovat jádra a elektroinsta-

laci uvolněných bytů v objektech Žufanova 
čp. 1093-1095, 1098, 1099 a Bazovského 
čp. 1118-1120;

•  dodatek Koncepce školství Městské části Pra-
ha 17;

•  uzavření bezúplatné smlouvy o výpůjčce čás-
ti pozemku p. č. 49 ostatní plocha, sportovní 
a rekreační plocha o výměře cca 2 175 m2 na  
10 let za účelem  provozování volejbalového 
hřiště a předpokladu údržby hřiště a okolní 
zeleně TJ Sokol Řepy.

Bere na vědomí:
•  písemnou rezignaci pana Petra Štěpána na 

mandát člena Zastupitelstva MČ Praha 17, 
podanou k rukám starostky MČ Praha 17 dne 
7. 3. 2011.

Prohlašuje:
•  Bc. Šárku Klímovou, 1. náhradníka za voleb-

ní stranu TOP 09, členkou Zastupitelstva MČ 
Praha 17 dnem 8. 3. 2011, v souladu s ustano-
vením § 56, odst. 1, zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí, v platném 
znění.

Rozhodla:
•  že přezkoumání hospodaření Městské části 

Praha 17 za rok 2011 bude požadovat od Ma-
gistrátu hl. m. Prahy.

Bc. Eva Vernerová, 
kancelář starostky

Pohled na balkony či okenní parapety znečiště-
né holubím trusem nadchne málokoho, alergici 
si však zoufají - holubí trus i hnízda z nich jsou 
zdrojem roztočů, které způsobují alergické reak-
ce. Mnohé balkony v Řepích jsou proto ozdobeny 
mihotajícími se cédéčky a jinými třpytkami.
„Zvýšený výskyt holubů je patrný  především pod 
přemostěním na ulici Makovského a v okolí OVU-
Su. V této lokalitě dochází k výraznému zne-
čištění chodníků holubím trusem,“ vyjádřil se 
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
RNDr. Milan Svítek.

Regulace holubů
Odbor životního prostředí a dopravy naší měst-
ské části letos opět přistoupil k regulaci holubů. 
Na sídlišti byly instalovány klece na odchyt těch-
to ptáků, které by měly napomoci snížení jejich 
počtu. Byly umístěny na čtyři místa – např. na 
střechu domu čp. 55 v ulici Vondroušova.
Klece se zrním byly instalovány v době, kdy ho-
lubi nehnízdili a měli málo potravy. Holubi byli 
z klecí vybíráni speciálně školenými pracovníky 
a usmrcováni plynem CO2. Tímto způsobem se 
prý dá snížit výskyt holubů až o 80 %. 
Podobným způsobem regulují výskyt holubů na-

příklad v Praze 3, 4 a 9. Jaké mají zkušenosti? 
„S regulací holubí populace jsme začali v roce 
2002 na podzim. V lokalitách, kde nemáme 
úporné krmiče, je efekt odchytu vidět hned po 
první sezoně. Vyhledem k tomu, že v naší měst-
ské části úporní krmiči jsou, pak oblasti, které 
obsáhnou, jsou na tom hůře, i když i zde je efekt 
vidět. Mohu konstatovat, že odchyt své viditel-
né výsledky má. V místech, kde krmiči nejsou, 
jsme třeba měli umístěné chytací zařízení jen 
jednu sezonu a další už to nebylo nutné,“ uvedla 
MVDr. Eva Krejbichová z Odboru technické sprá-
vy majetku a investic ÚMČ Praha 3.
Informace o regulaci holubů pravděpodobně 
ochránce zvířat nepotěší, existuje však jiné ře-
šení? NEKRMIT!

Pohledem odborníka
„Holubi ve městech mohou být velkým problé-
mem, ovšem za předpokladu, když se jejich po-
pulace přemnoží a v jejich populaci propuknou 
nějaká onemocnění. Za určitých okolností mo-
hou přenášet psitakózu, ornitózu, tuberkuló-
zu, mají roztoče,“ sdělil naší redakci Ing. Josef 
Duben, tiskový mluvčí Státní veterinární správy 
České republiky.

Foto: Martin Marek

Co se děje na hřišti
Řepští fotbalisté se už jistě těší. Jejich dopo-
sud škvárové hřiště u sokolovny bude zatrav-
něno. Začátkem dubna probíhaly zahajovací 
práce – příprava závlahového systému.

Obrana je podle Ing. Dubna 
následující: „Především je 
to prevence, to znamená, 
je třeba zakrýt vletové 
otvory do půd, tj. zame-
zit hnízdění. Ničit hnízda 
lze i se snáškou. Ničit hníz-
da s mláďaty, to už by se ne-
mělo! Nekrmit! Je třeba si uvědomit, že holubi 
si dovedou nacházet potravu v blízkých polích či 
parcích. Je také dobré zasíťovat balkony, popří-
padě římsy opatřit speciálními hroty, které zne-
možnují holubům usedat a hnízdit.
O omezení počtu, tj. odchytu a likvidaci může 
rozhodnout obec, je to v její pravomoci, ve-
terináři se mohou vyjádřit v tom smyslu, zda 
tu nejde o týrání, tedy, že holubi jsou lapáni 
a utráceni  tak, že nedochází k jejich týrání… Při 
jakýchkoli pochybnostech lze konzultovat po-
stup s Městskou veterinární správou v Praze.
Snad lze připomenout, že při vyklízení půd, kde 
jsou zbytky holubího trusu a popřípadě i jejich 
uhynulá těla, je třeba dbát na případné ohro-
žení zdraví těch, kdo se vyklízení účastní. Je 
třeba mít ochranný oděv a respirátory. Nejlépe 
je takovouto činnost svěřit odborné firmě, kte-
rá k tomu má prostředky a dovede se postarat 
i o vynesený materiál.“
 -red-

Nekrmit! Nekrmit! Nekrmit!
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Zeptejte se, 
na co chcete!
Vážení čtenáři, postupně vám předsta-
vujeme všechny zastupitele naší městské 
části. V červnu uveřejníme rozhovor s doc. 
 PaedDr. Janem Farkačem, CSc. (HLŘ), v čer-
venci s Dr. Tomášem Fingerem.
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.: 720 524 688, 234 683 544. -red-

Tomáš Fanta (37)
•  V Řepích bydlí od roku 2002, pochází 

z Tachova.
•  Zastupitelem je 2. volební období.
•  Vystudoval gymnázium.
•  Koníčky: sport – tenis, plavání, fotbal
•  Má 8letého syna Ríšu.

Co by bylo vaší prioritou, kdybyste býval po 
loňských podzimních volbách usedl na radnici?
Vycházím z našeho volebního programu – takže 
v první řadě by to bylo umožnit privatizaci všem, 
to znamená i obyvatelům malometrážních bytů. 
A pak připravit výstavbu malometrážních bytů, 
které by se již neprivatizovaly. 

Obec se tedy má podle vás privatizací  „zbavit“ 
všech bytů a pak má postavit nové? 
Nebyli bychom výjimkou, kdybychom prodali 
všechny obecní byty. Můj pohled na věc je ten, 
že je nespravedlivé, když někdo najednou bydlí 
v domě, který není určen do odprodeje. Podle 
mne by možnost odkoupení měl mít každý. Když 
se vystaví nové byty, nízkoenergetické a malo-
metrážní, tak budou dlouhou dobu „bezúdržbo-
vé“ a obec z nich prostředky bude mít.

Pro koho by malometrážní byty byly určeny? 
Pro seniory?
Pro všechny potřebné obyvatele Řep.

Mělo by v nich být regulované nájemné?
To by podle mne mělo být stejné, jako v součas-
né době. K tomu bych chtěl říci, že právě před-
kládám „zpětvzetí“ návrhu na zvýšení nájmu 
v obecních bytech. Dlužníci nám totiž přibývají, 

nájem je už teď poměrně dost vysoký. Obecní 
bydlení by nemělo být tržní, ale zvýhodněné.

Máte představu, kde by nové domy měly stát? 
Obec přece už nemá moc pozemků...
Vím, že zde pozemky jsou. A myslím si,  že se sta-
vební pozemky dají také koupit od soukromých 
majitelů!

Myslíte, že fond ústupového bydlení není dob-
rá cesta?
To určitě dobrá cesta je. Ale mám pocit, že na 
tyto byty málo lidí „dosáhne“. Kritéria jsou totiž 
poměrně dost přísná. Bylo by třeba je zmírnit. 

Působíte v zastupitelstvu druhé volení obdo-
bí. Co se vám podařilo?
Podařilo se mi pro rok 2010 prosadit, aby nebyl 
zvýšen nájem. Podařilo se nám prosadit privati-
zaci. Škoda, že některé domy zatím tu možnost 
nedostaly. Důležitým bodem našeho současného 
programu je výstavba venkovního koupaliště. 

Zvládli bychom podle vás provoz koupaliště?
Podle zkušeností z koupaliště Na Stírce v Praze 8 
je využitelnost a rentabilnost zajištěna. To jsem 
si zjišťoval. Nejsme proti tomu, aby okolo kou-
paliště byla sportoviště, beach volejbal, teniso-
vé kurty – tomu se v žádném případě nebrání-
me. Ale chceme, aby tam byla zóna oddechu – to 
znamená tráva, kde by si lidé  mohli lehnout. 

Ve volebním programu jste měli uvedeno, že 
chcete větší prostor v Řepské sedmnáctce.  
Pět měsíců od voleb uběhlo a vaše aktivita je 
v tomto ohledu nulová.
Jsem přesvědčen o tom, že moje názory by se do 
Řepské sedmnáctky nedostaly. Proto připravuje-
me další číslo našich novin, kde cenzura není.

Otázky pro zastupitele 
Tomáše Fantu (Sdružení za rozvoj Řep)

Jak můžete mluvit o cenzuře, když žádné pří-
spěvky neposíláte?
V minulosti jsem se setkal s odporem, proto jsme 
si vytvořili svoje médium. 

Jaké je vaše zaměstnání?
Dělám poradce pro dvě developerské firmy 
a provozuji pokerový klub. 

Jak se vám v Řepích žije?
Řepy jsou jedno z nejlepších míst v Praze. Je tu 
dost zeleně, nejsou tady továrny, které by zne-
čišťovaly ovzduší.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

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.

Foto: -akraj-

Tomáš Fanta je zastupitelem druhé volební 
období.
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Velkoobjemové kontejnery
Provoz velkoobjemových kontejnerů (VOK) je hrazen z pro-
středků Magistrátu hl. města Prahy. Vzhledem k úsporným 
opatřením došlo k výraznému snížení jejich počtu, na mě-
síc květen má naše městská část k dispozici 14 kontejnerů, které budou 
přistavovány vždy ve čtvrtek mezi 6. až 14. hodinou a zůstanou na místě 
do doby, než se vyčerpá kvóta sedmi VOK na každém stanovišti. Potom 
bude svoz ukončen. Nelze tedy zaručit, že budou na místě až do soboty.
• 26. května: křižovatka ulic K Trninám a Laudova – parkoviště;
• 5. května: parkoviště v ul. Na Moklině (rest. U hasiče). 
Prosíme občany, aby kontejnery nepřeplňovali.
Termíny přistavování VOK budou aktualizovány na webových stránkách MČ 
Praha 17: www.repy.cz.  -red-

Sběrné dvory
Do velkoojemových kontejnerů nepatří rozměrný odpad, ten je třeba od-
vézt do sběrného dvora v Praze 5-Košířích, ul. Klikatá 1238/90c, lze vy-
užít také Sběrný dvůr hl. m. Prahy na adrese Proboštská 1, Praha 6-Dejvi-
ce. Provoz: Po–Pá od 8.30 do 18 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 hodin. 

Velkoobjemový kontejner bývá přistavován také na Bílé Hoře v sousedství bi-
krosového areálu. Takhle místo vypadalo v březnu pár hodin po přistavení...

Foto: Marcel Šíd

Čištění komunikací
Čištění bude probíhat v uvedených datech v době mezi 7. až 14. hodi-
nou, bude vyznačeno dopravními značkami B28 s podtabulkou E12–vy-
značení času. Značení bude umístěno na komunikacích minimálně tý-
den předem. Zákaz zastavení platí i pro parkovací zálivy.
9. 5. a 13. 9. 2011: Hofbauerova, Žufanova, Španielova, Bendova, Bazov-
ského v úseku Makovského – Slánská, 13. 5. a 27. 9.: Galandova, Makov-
ského v úseku Skuteckého – Na Chobotě – obě strany, 12. 5. a 16. 9.: Dra-
hoňovského, Vondroušova, Socháňova, 11. 5. a 15. 9.: Skuteckého včetně 
zálivů, Nevanova, Zrzavého, Laudova, 10. 5. a 14. 9.: Šímova, Brunnero-
va, K Trninám, Na Fialce I, Na Fialce II, 16. 5. a 19. 9.: 2x parkoviště – Na 
Moklině, 17. 5. a 20. 9.: parkoviště – Žufanova (jih), parkoviště – Žufano-
va (západ), parkoviště – Hofbauerova (sever), 18. 5. a 21. 9.: 3x parko-
viště – Galandova, 2x parkoviště – Galandova, parkoviště – Makovského, 
19. 5. a 22. 9.: parkoviště – Drahoňovského (jih), parkoviště – Drahoňov-
ského (sever), 20. 5. a 23. 9.: Jiránkova, parkoviště – Jiránkova (sever), 
parkoviště – Jiránkova (jih), 23. 5. a 26. 9.: Reinerova + parkoviště, par-
koviště – Šimonova, 20. 5. a 23. 9.: parkoviště – Bazovského, parkoviště – 
Bazovského, 24. 5. a 29. 9.: více parkovišť – Nevanova, 25. 5. a 30. 9.: 
parkoviště – Šímova (východ), parkoviště – Šímova, parkoviště – Šímova 
(západ).
Informace o čištění komunikací, včetně situačních plánků, jsou též uve-
řejněny na webových stránkách Městské části Praha 17: www.repy.cz a na 
úřední desce.
 Eva Šupolíková,

odbor životního prostředí a dopravy

Odbor sociálních věcí 
informuje
Odbor sociálních věcí MČ Praha 17 informuje, že od 18.dubna 2011 
sídlí oddělení sociálně právní ochrany dětí, veřejný opatrovník a od-
dělení hmotné nouze, dávek pro občany zdravotně postižené a mimo-
řádné výhody na adrese Makovského 1141 a 1142, Praha– Řepy (tram 
a bus 180 stanice Blatiny).
Oddělení příspěvku na péči zůstává na adrese Bendova 1121/5, Pra-
ha–Řepy.

Mgr. Alena Presslová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Cestovní pasy 
pro děti
Žádosti rodičů o za-
psání jejich dětí do 
cestovního pasu bude 
oddělení cestovních dokladů přijímat naposledy 
30. 6. 2011. Po tomto datu se již zápisy dětí do ces-
tovního pasu rodičů nebudou provádět! 

Pokud rodiče budou chtít, aby 
jejich děti vycestovaly za hra-
nice ČR, musejí mít děti vlast-
ní cestovní pas. Děti nemohou 
cestovat do zahraničí na zápis 
v občanském průkazu  rodičů!
Info na tel.:  234 683 512  

a 235 301 808.

Iva Balážová,
Odbor občansko správní 

MČ Praha 17
Foto: -akraj-

Při čištění ulic platí zákaz zastavení i pro parkovací zálivy.
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Nová autobusová linka
Dotaz: Reaguji na informaci o zavedení nové autobusové linky, o které 
jste informovali v březnové Řepské sedmnáctce. Můžete zveřejnit celou 
trasu, kudy bude autobus jezdit? Jan B.

Nová midibusová linka bude jezdit na trase Bílá Hora – Zličín (metro B) 
ve dvaceti až třicetiminutových intervalech po celý týden. Zatím přesný 
termín uvedení do provozu neznáme, pravděpodobně to bude ve druhé 
polovině tohoto roku. 
Zastávky: Bílá Hora, x Selských baterií, x Šedivého, x K Trninám, Nevano-
va, Slánská, Bazovského, Za Slánskou silnicí, x Ke Kaménce, Škola Řepy, 
Sídliště Řepy, Blatiny, Slánská, Bílý Beránek, x Lidečská, x Na Radosti, Zli-
čín. (Písmeno x označuje zastávky na znamení.)
Původní informace z firmy ROPID zněla, že autobusová linka bude mít 
č. 298, avšak z Magistrátu hl. m. Prahy – odboru dopravy jsme se 7. března 
dozvěděli, že nová midibusová linka bude označena číslem 264. 

-red-

Otázky pro zastupitele
Čtu ráda a pravidelně „Řepskou 17“ a vždy tam je něco, co bych chtěla blíže 
vysvětlit, nebo mám chuť něco k tomu napsat! 
V dubnovém čísle mne zaujaly otázky pro zastupitele. Souhlasím s názorem 
Ing. J. Černého na prodej obecních bytů. Proč je někdo takto zvýhodňován 
z našeho společného majetku? Obratem byt velmi výhodně prodá! Velmi 
mě překvapil názor některých zastupitelů stavět nové byty. Kde? Možná 
by je napadlo zastavět opravená dětská hřiště, parkoviště a i ty kousky 
zeleně, které naštěstí v Řepích zůstaly. To je ta nejjistější cesta, jak udě-
lat z pěkného sídliště noclehárnu, kde si lidé budou koukat vzájemně do 
kuchyně. Myslíte, že tyto názory znali voliči těchto našich nových zastu-
pitelů? Pochybuji!
 M. Jirásková

Svého strážníka neznám!
V dubnovém čísle Řepské sedmnáctky vyšel článek Znáte svého strážníka? 
Moje odpověď je: Neznám a nikdy jsem ho neviděl. On opravdu existuje? 
On bere i peníze?
Celý rok si dělají řidiči na silnici v ulici Nevanova co chtějí, protože strážník 
zde neexistuje.
 Ing. Jiří Veselý

Psí louka? Ano, nebo ne?
Rád bych přidal svůj názor k tématu psí louky, o které jsem si přečetl v mi-
nulých vydáních. Jednoznačně souhlasím s RNDr. Marií Jelínkovou, že psí 
louka by na našem sídlišti byla určitě potřeba. Musel jsem se pousmát 
nad reakcemi několika dalších čtenářek, které vznik psí louky považují za 
zbytečnost a mrhání penězi. Je jasně vidět, že tyto pisatelky psa nemají 
a možná ani přesně nepochopily, k čemu taková psí louka může sloužit. 
Jak se můžeme poučit v Praze 8-Bohnicích nebo nově v Praze 10-Strašni-
cích, psí louka není místo určené k tomu, aby na něj psi chodili jen vyko-
návat potřebu. Je to jediné místo, kde smí majitel psa svého čtyřnohého 
přítele pustit z vodítka a má jistotu, že jeho pes nikoho neohrozí a záro-
veň, že se jemu samotnému nic nestane. Psí louky jsou běžně vybaveny  
překážkami, kladinami a prolézacími rampami a fungují jako psí hřiště. 
I pes je totiž tvor učenlivý a společenský a většině plemen velice prospívá 
nějaká činnost. 
Když už městská část investuje nemalé prostředky do budování dětských 
hřišť, která jsou na našem sídlišti doslova na každém rohu, snad by si i naši 
čtyřnozí přátelé zasloužili alespoň jedno hřiště určené jen pro ně. 

Jan Herget

Souhlasím s názorem, že je psí louka zcela zbytečná. Sama jsem několikrát 
„dostala“, když jsem si dovolila upozornit na povinnost ukklízet po svém 
miláčkovi. Pejskaři, kteří neuklízí, nebudou uklízet ani na vymezené louce! 
Zbytečné výdaje!
Plocha před radnicí by měla být zatím ponechána pro akce, které jsou zde 
pro děti a občany podnikány! 

M. Jirásková

„Není cesty zpět“ je název společného pro-
jektu Krajského ředitelství policie hl. m. Pra-
hy a Dopravního podniku hl. m. Prahy. Cílem projektu je 
upozornit chodce na rizikové chování v silničním pro-
vozu. 
Projekt bude realizován v týdnu od 16. do 20. května 2011. 
Místem konání je konečná tramvají Sídliště Řepy. 
V odstaveném tramvajovém voze bude pro zájemce při-
pravena výstava fotografií a informační materiály tema-
ticky zaměřené na dopravní nehody chodců s tramvajemi. 
Součástí akce budou i krátké přednášky, v nichž se budou 
střídat policisté s informacemi o bezpečném chování v sil-
ničním provozu a dispečer nebo řidiči tramvaje, kteří po-
skytnou informace k důsledkům těchto závažných doprav-
ních nehod ze svého pohledu. 

-red-

Není cesty zpět

Jak zlepšit dopravní obslužnost
V březnové Řepské sedmnáctce jsme uveřejnili článek Jak zlepšit dopravní 
obslužnost s návrhem Ing. Antonína Voříška na vytvoření zkratky ze sídliš-
tě k zastávce MHD Bílý Beránek.
Eva Šupolíková z Odboru životního prostředí a dopravy MČ Praha 17 se 
k návrhu vyjádřila následovně: „Takovéto řešení nelze realizovat vzhledem 
k tomu, že pozemky, na kterých by cestičky byly umístěny, nepatří Měst-
ské části Praha 17. Pro zlepšení dostupnosti metra B, zastávky Zličín, bude 
prodloužena autobusová linka č. 180, každý druhý spoj pojede do zastávky 
Zličín. Nově bude zavedena linka č. 264 ze stanice Bílá Hora přes oblast 
staré zástavby Řep do stanice Zličín, metro B. Tato linka bude v provozu 
celotýdenně, po celý den a bude jezdit ve 20 až 30minutovém intervalu. 
Obsluhována bude nízkopodlažními midibusy. Zavedení linky připravuje 
Městská část Praha 17 ve spolupráci s organizací ROPID (Regionální orga-
nizátor pražské integrované dopravy). Toto řešení jistě přispěje ke zlepšení 
dopravní obslužnosti v Řepích městskou hromadnou dopravou a obyvatelé 
tyto změny přivítají.“ -red-
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Vítání občánků
V úterý 29. března starostka Bc. Jitka Synková přivítala v obřadní síni rad-
nice další nové řepské občánky. Slavnostního setkání se zúčastnili Šimon 
Binko, Veronika a Viktorie Habartovy, Sára Chvojková, Jan Kouba, Karel 
Kubeš, Monika Naušová, Klára Tesárková, Magdaléna Veverková, David 
Volf, David Bašta, David Chrz, Karel Kuťák, Klára Platkevičová, Karel Po-
zníček, Tomáš Stupka, Jakub Škarvan, Amálie Tesařová, Tomáš Vymyslický 
a Petra Vyskočilová. 

První řepský občánek
Mezi vítanými miminky nechyběl ani první letošní řepský občánek Yunis 
Abdallah, který obdržel od Městské části Praha 17 finanční dar ve výši 
5 000 Kč.
Nové řepské občánky srdečně vítáme, přejeme jim i jejich rodičům hod-
ně štěstí! -red- První řepský občánek roku 2011 Yunis Abdallah s bratříčkem a rodiči.

Foto: Martin Bystřický

Foto: Martin Bystřický Foto: Martin Bystřický

Nejlepší čtenář 
roku 2010
Místní knihovna v Praze 17-Řepích se v březnu 
připojila k akci, kterou vyhlásila Národní knihov-
na na téma Nejlepší čtenář roku 2010. Nejlepším 
čtenářem se stal ten, kdo v roce 2010 přečetl 
nejvíce zapůjčených knih. V naší knihovně zís-
kala titul paní Jaroslava Pazderová, která v ro-
ce 2010 přečetla 122 knih.
Národní knihovna pozvala 24. března všechny 
výherce z pražských knihoven i s jejich knihov-
nicemi na slavnostní setkání do Klementina, kde 
se konalo vyhlášení vítěze celopražského kola. 
Přivítal nás pracovník Národní knihovny pan Zá-
viška. Bylo pro nás připraveno malé občerstvení 
a každá žena dostala tulipán a knížku Průvodce 
Klementinem. Při této slavnostní atmosféře jsem 
jako vedoucí řepské knihovny předala paní Paz-
derové dárkovou poukázku na nákup knih v hod-
notě 500 Kč, kterou zakoupila pro svou čtenářku 
knihovna v Řepích. 
Po vyhlášení hlavního vítěze akce jsme měli 
možnost prohlédnout si část Klementina.
Všechny jsme pak odcházely s pocitem hezky 
prožitého odpoledne.

Alena Hejhalová,
vedoucí Místní knihovny v Řepích

Soutěž Rozvetlé Řepy 2011
Redakce Řepské sedmnáctky vyhlásila v dubnu 3. ročník soutěže Rozkvetlé Řepy!
Do redakce se již ozvali první soutěžící. Neváhejte a zasílejte nám fotografie předzahrádek, 
o něž pečujete (nebo třeba jen adresu), přihlašte do soutěže své sousedy a známé.
Kontakt – e-mail: redakce@repy.mepnet.cz, tel.: 720 524 688, 234 683 544.
Tři výherci obdrží dárkovou poukázku od firmy Otakar Chládek – sadovnický a zahradnický 
 servis. 
Uzávěrka pro příjem tipů je 8. srpna. -red-

Děti si budou moci vyzkoušet atletické 
disciplíny pod vedením profesionál-
ních sportovců!
Akci organizuje oddíl Atletika Řepy 
při Základní škole Jana Wericha a At-
letika Tábor, záštitu nad akcí převza-
la starostka Městské části Praha 17 
Bc. Jitka Synková, iniciátorem je tria-
tlonista Tomáš Slavata. 
Termíny Dětské atletické ligy: 27. dub-
na – běhy, 4. května – skoky, 11. květ-

na – sprint-překážky, 14. září – více-
boj, 21. září – vrhačsko-štafetové 
odpoledne + slavnostní vyhlášení 
výsledků celé série. Akce budou za-
hájeny vždy v 16 hodin. Není nutné, 
aby se děti zúčastnily všech disciplín!

Informace: 
Tomáš Slavata, tel.: 725112 558, 
e-mail: tomasslavata@seznam.cz.

-red-

Dětská atletická liga Řepy 2011
Na atletickém oválu při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici bude ve středu 
27. dubna v 16 hodin zahájena dlouhodobá soutěž s názvem Dětská atletic-
ká liga Řepy 2011.
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Statečný, skromný, poctivý, se smyslem pro humor. Úžasný člověk, v němž 
se snoubila moravská dobrota, odvaha vojáka a přímočaré jednání čest-
ného člověka. Takový zůstal generál František Peřina v paměti těch, kteří 
ho znali a přišli mu vzdát hold u příležitosti 100. výročí jeho narození. 
Slavnostní shromáždění, které uspořádala Městská část Praha 17 společně 
se Základní školou genpor. Františka Peřiny, se konalo 8. dubna v kongre-
sovém sále dejvického hotelu DAP*** Praha. 
Účastníky slavnosti přivítala starostka Městské části Praha 17 Bc. Jitka 
Synková, s velmi neformálními projevy vystoupili například brigádní ge-
nerál Ing. Jiří Verner, velitel vzdušných sil, vojenský přidělenec Francie 
v ČR p. Bruno Bucherie a také 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR 
MUDr Přemysl Sobotka. Zazněly vzpomínky na vskutku chrabrou snídani 
generála Peřiny před oslavou jeho železné svatby s manželkou Aničkou, 
kdy prý spořádal na posezení jitrnici, jelito, tlačenku i lososa, či citace 
jeho výroku o vztahu k USA: „Amerika a Čechy? To je jako nebe a dudy! 
Ale já mám ty dudy rád!“ Na svého kolegu zavzpomínal také válečný ve-

Nezapomínejme na své hrdiny!

Genpor. František Peřina
•  Narodil se 8. dubna 1911 v Morkůvkách u Břeclavi. Po 

Mnichovu odešel do Polska a později do Francie. 
•  Během 2. světové války patřil mezi nejúspěšnější česko-

slovenské stíhače. V září 1940 se stal letcem prestižního 
letectva RAF, slavné 312. čs. stíhací perutě. Byl vynika-
jícím pilotem a jako střelec měl znamenitou pověst, pře-
zdívali mu Generál nebe. 

•  V roce 1945 se vrátil do Československa, v  dubnu 1949 
společně s manželkou Annou emigroval. Z USA se do 
naší republiky vrátil v roce 1993. Teprve tehdy se mu 
dostalo uznání. 

•  Je nositelem vyznamenání např. Rytíř řádu Čestné legie, 
Čs. válečný kříž, Řád Bílého lva IV. stupně, Řád čestné 
legie. 

•  Od roku 1993 až do své smrti – 6. 5. 2006 – žil se svou 
manželkou v Řepích. ZŠ v Socháňově ulici nese jeho 
jméno od září roku 2002, 6. května 2010 byl na počest 
genpor. Fr. Peřiny před ZŠ odhalen pomník, jehož auto-
rem je výtvarník Tomáš Havránek. Pomník financovala 
MČ Praha 17.

terán generál Tomáš Sedláček. O osobní zážitky ze setkávání s generálem 
Peřinou se s přítomnými podělil rovněž senátor Parlamentu ČR Ing. Petr 
Bratský. S jeho závěrečnými slovy: „Nezapomínejme na své hrdiny!“ nelze 
než souhlasit.
„Škoda, že nikdo nezmínil, kdy byl generál Peřina naposledy ‚v luftě‘,“ vy-
jádřil se po slavnostním aktu jeden z účastníků a prozradil: „vezli jsme ho 
tehdy na Moravu na oslavu jeho 95. narozenin. Brňáci pro něj tajně sehnali 
soukromé letadlo, aby viděl svoje rodné Morkůvky shora.“ 
O zajímavý kulturní program při slavnostním shromáždění se postarali žáci 
pořádající školy. Role moderátorů se skvěle zhostila dvojice Nasťa Palenko 
a Petr Ježdík. Jejich vzpomínkové pásmo ze života generála Peřiny najdete 
na www.repy.cz v rubrice Stalo se, fotografie z akce v rubrice Fotogalerie.

Jaroslava Šímová

Čestná stráž před fotografií genpor. Františka Peřiny, jejímž autorem je 
Jadran Šetlík.

Foto: Ivan Šípka

Zprava: Přemysl Sobotka, Jitka Synková, Petr Bratský s manželkou

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Nevidomý Roberto Lombino, bývalý žák 
školy, která nese jméno genpor. F. Peřiny.

Foto: -akraj-

Na svého bývalého kolegu zavzpomínal 
válečný veterán Tomáš Sedláček.
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GERIATRICKÁ 
AMBULANCE
Domova sv. Karla Boromejského

nabízí rozšířený rozsah služeb v oblastech

DIAGNOSTIKA – PORADENSTVÍ – 
TERAPIE

obyvatelům Domova, návštěvníkům Denního stacionáře, rodinným 
příslušníkům, osobám a organizacím pečujícím o seniory včetně su-
pervize, seniorům z blízkého i dalekého okolí

DIAGNOSTIKA
• deprese • depresivní pseudodemence, demence • částečné poru-
chy některých kognitivních funkcí • závislosti na psychoaktivních 
látkách nebo osobách blízkých • soběstačnosti seniora, funkčního 
stavu, úrovně aktivit denního života seniora

PORADENSTVÍ
V otázkách vztahů: • komunikace se seniorem a komunikace se-
niora s okolím • naplňování základních potřeb seniorů – bezpečí, 
láska, přijetí
V otázce seberealizace seniorů – co nejvyšší kvalita života i v pozd-
ním věku. Řešení otázek souvisejících s pobytem doma, v domově 
důchodců, v nemocnici – zvládnutí momentální situace, plánování 
budoucnosti.
V oblasti tréninku kognitivních funkcí i v oblasti tréninku do-
vedností a schopností v rámci rehabilitace po traumatu, nemoci 
s cílem co nejširší resocializace seniora. 

TERAPIE
Psychoterapie: • Krizová intervence • Krátkodobá terapie • Dlou-
hodobá, systematická terapie
Základy logopedických cvičení, trénink kognitivních funkcí

OBJEDNÁVÁNÍ
pondělí až pátek 9–11 hodin na tel.: 277 003 565
pondělí až pátek 11–18 hodin na tel.: 774 982 545
e-mailem:  prijem@domovrepy.cz 

nebo rastislav.pacak@gmail.com
Platby jsou účtovány přímo klientovi ve výši 250 Kč za každou za-
počatou hodinu činnosti.

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, Praha 17-Řepy

Fotbalové zprávy
A mužstvo – Weber cup II: V předposledním kole jsme 
po slušném výkonu porazili Tuchoměřice 3:1 (0:0), stře-
lecky se zaskvěl Kodera a vstřelil všechny tři naše branky. 
V posledním zápase s Nuslemi nejdříve chytil brankář Kuneš čtyři vylo-
žené šance soupeře. Pak se v 56. a 57. minutě prosadili Kodera a Koblic 
(L. Klíma) a vedli jsme 2:0. Třetí náš gól přidal Pecha v 84. minutě, po 
pěkné přihrávce Armeninova. Mužstvo Nuslí v samotném závěru zápasu 
jen korigovalo výsledek – 3:1. Konečná tabulka turnaje: 

Poř. Tým BODY SKÓRE
1. FK Lety 19 37:9
2. Sokol Bílá Hora 19 28:9
3. FK Mníšek pod Brdy 18 26:19
4. Sokol Tuchoměřice 15 25:17
5. Sokol Řepy 13 19:18
6. místo: Sokol Zbuzany, 7. Slavoj Suchdol, 8. SK Nusle, 9. Sokol Čer-
vený Újezd

Milan Rosenbaum

Zdravíčko do další stovky!
Zdá se, že rodáci z jihočeského Řípce mají opravdu tuhý kořínek. Dosvěd-
čuje to i paní Anna Marková, která se v březnu stala řepskou „rekordman-
kou“. Oslavila neuvěřitelné 101. narozeniny.
Paní Marková slavila narozeniny v kruhu svých blízkých a pěkně to prý roz-
točili! Nechybělo zde jejích pět pravnuků, které vždycky moc ráda vidí – 
i když, jak přiznává, někdy jí z nich trochu „brní hlava“. Co dalšího ještě 
nejstarší obyvatelku naší městské části potěší? Třeba sledování televiz-
ních pořadů na programu Animal Planet, anebo když ji dcera, která o ni 
léta obětavě pečuje, vyveze na procházku po Řepích.
Oslavenkyni gratulujeme a přejeme do dalších let hodně optimismu!

-akraj-

Paní Anně Markové ke 101. narozeninám poblahopřála také starostka Měst-
ské části Praha 17 Bc. Jitka Synková.

Foto: -akraj-

ZAHRADNÍK 
PRO ZAHRADU

Koncert k 15. výročí služby 
Domova sv. Karla Boromejského 

nemocným seniorům

Vystoupí: 
Jakub Zahradník & STREAM

8. 6. 2011 od 19 hodin
Betlémská kaple 

Betlémské náměstí 4, Praha 1

Vstupné: 350 Kč
Prodej: Bohemia Ticket, Betlémská kaple, vrátnice Domova sv. Karla 
Boromejského • Rezervace: kultura@domovrepy.cz, tel. 774 401 337

Výtěžek koncertu bude použit na vybudování 
 odpočinkové zahrady pro pacienty Domova. 
Součástí koncertu je výstava dokumentující 
mi nulost Domova, jeho současnost a vize 
do budoucnosti.
Generální partner: Městská část Praha 17-Řepy
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Jaká byla vaše dosavadní profesní dráha?
Vystudovala jsem zdravotnickou školu, díky zdravotním obtížím jsem však 
práci zdravotní sestry vykonávat nemohla. Vystudovala jsem Vyšší odbor-
nou školu sociálně právní a nastoupila jsem jako sestra pro sociální práci 
v Thomayerově nemocnici. Při první mateřské dovolené jsem začala pra-
covat v sekci zrakově postižených, pak jako asistentka ředitele, vedoucí 
projektu a tyfloterapeutka v Tyfloservisu – což je středisko sociální reha-
bilitace pro osleplé osoby od 15 let. Tam jsem působila sedm let. Po další 
mateřské jsem od roku 2000 pracovala na Úřadu městské části Praha 5 jako 
kurátorka dětí a mládeže – což je práce s dětmi, které mají nějaké starosti, 
problémy, jako je záškoláství, drogy, trestná činnost. Tu práci jsem nesmír-
ně milovala, byla jsem tam také sedm let. Pak jsem se seznámila s PhDr. 
Kadlecem. Dozvěděla jsem se, že v Řepích je „nízkopráh“, který nefunguje 
tak, jak by měl a dostala jsem nabídku, abych se ho ujala. Mám ráda výzvy, 
a tak jsem do toho šla. Od září 2007 jsem tady v Centru sociálně zdravot-
ních služeb. Jsem tu moc spokojená. Každou práci dělám naplno, ale mám 
pocit, že tady jsem se opravdu našla. 
V letech 2003 až 2008 jsem vystudovala Univerzitu J. Á. Komenského, obor 
speciální pedagogika vychovatelství a speciální pedagogiku s ohledem na 
tyflopedii (péče o zrakově postižené) a etopedii (péče o děti s poruchami 
chování). Nastupovala jsem jako vedoucí sekce nízkoprahového zařízení 
a AT poradny, druhým rokem jsem vedoucí služeb přímé péče.

Kolik má CSZS zaměstanců?
Na hlavní pracovní poměr je u nás zaměstnáno 20 lidí, hodně spolupra-
cujeme s externími odborníky. Působí u nás klinický psycholog, logope-
di, speciální pedagogové, zdravotní sestry, pečovatelky, ergoterapeuti, 

fyzioterapeuti, terapeuti AT linky, kteří mají kurzy telefonické krizové 
intervence, máme tu klinického psychiatra a pracovníky s pedagogickým 
zaměřením.

Co se vám podařilo? Na co jste pyšná?
Pyšná jsem na to, že se mi daří naše služby postupně profesionalizovat. 
Přišla jsem téměř souběžně s platností Zákona o sociálních službách. 
Podařilo se nám vytvořit metodiky, standardy, i když to je nekončící prá-
ce – pořád je aktualizuji, novelizuji… Získala jsem podporu PhDr. Kadlece, 
rozjeli jsme nové projekty - třeba výuku práce na počítačích, fyzioterapii, 
měli jsme tu plavání pro seniory. Významně se zvedl počet našich klientů 
a myslím, že je to důsledek čtyřleté týmové práce. Musím říci, že významně 
nás podporuje Městská část Praha 17.

Jaké máte plány?
Je těžká ekonomická situace a obecně se předpokládá, že financí pro soci-
ální a zdravotní oblast bude čím dál méně a bude čím dál složitější peníze 
získat. Jde mi o to, abychom s ohledem na objem finančních prostředků 
poskytovali naše služby stabilně, udržovali je, příliš nerozšiřovali kapa-
citu. Snažíme se získávat finance z různých zdrojů – z ministerstva práce 
a sociálních věcí, od Magistrátu hl. m. Prahy apod.
Myslím si, že senioři v Řepích mají jedinečné podmínky, které těžko na-
jdete jinde v republice – ať je to nízká finanční spoluúčast klienta, nebo 
rozsah služeb, které poskytujeme. Samozřejmě, vždycky se najde někdo, 
kdo má výhrady. Ale obecně jsou u nás senioři zabezpečeni. Naše vnitřní 
filozofie je: Spokojenost klienta nade vše.
Naše pečovatelky pravidelně obcházejí klienty, povídají si s nimi. To není 
neustálé naplňování dikce zákona, to je obyčejný lidský kontakt. Spousta 
problémů se dá vyřešit zdravým selským rozumem.

Jak se senior stane klientem centra?
Zákon nám neumožňuje klienty aktivně vyhledávat. Můžeme naše služby 
inzerovat, nabízet. Nemůžeme u nikoho zazvonit a nabídnout mu službu, 
přestože víme, že by ji potřeboval. Rozhodující je vůle dotyčného.

Může vás kontaktovat rodina seniora?
Může. Ale naším komunikačním partnerem je vždy senior. Rodinu vítáme, 
ale je doprovodná a rozhodně nemůžeme s dětmi jednat o tom, co jejich 
maminka potřebuje. Rodinní příslušníci by si třeba přáli pro svého rodi-
če daleko větší rozsah služeb – ale když on nechce, pak jeho rozhodnutí 
musíme respektovat. Zájemci mne mohou kontaktovat nepřetržitě na čísle 
775 591 700, e-mailu: cszs@iol.cz nebo mohou volat v pracovní době na 
recepci – tel.: 235 314 141. 

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Mám ráda výzvy
Mgr. Monika Čermáková působí v řepském Centru sociálně zdra-
votních služeb jako ředitelka přímé péče. Letos v lednu jí byla 
udělena Českou asociací pečovatelské služby „Cena ČAPS“ za 
přínos v péči o seniory a zdravotně znevýhodněné v kategorii 
sociální pracovník. 

Otázka pro ředitele CSZS 
PhDr. Jindřicha Kadlece
Co říkáte tomu, že další ocenění putovalo do Řep? Připomeňme, že 
před časem získala cenu „Pečovatelka roku 2009“ paní Zdeňka Pšen-
číková…
Jsem tomu velice rád, protože adepty na tuto cenu posuzovali zástup-
ci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, asociace krajů a nezávislí 
odborníci. Vážím si toho, že Mgr. Čermáková přišla ze státní správy 
jako klasický kvalifikovaný odborně způsobilý státní úředník a přizpů-
sobila se systému, který potřebuje jiný přístup, co se týká komunikace 
s lidmi, dokáže být empatická. A také umí dobře zpracovávat projek-
ty! Je ředitelkou přímé péče, koordinátorem všech služeb a musím 
říci, že s její cenou byl zároveň oceněn systém propojení sociálních 
a zdravotních služeb v rámci Městské části Praha 17. 
Naše Centrum sociálně zdravotních služeb je zapojeno do projektu 
ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti budování komunitních 
a podpůrných center. Naše centrum splnilo jako jedno z mála kritéria 
a můžeme ověřovat model dlouhodobé péče. 
V současné době jsme připraveni, i s ostatními poskytovateli terénních 
sociálních služeb, jako je o. s. Martin, o. s. bezbariérového domu Von-
droušova a Domov sv. Karla Boromejského, připravit pro 25 000 lidí 
naší městské části komfortní sociálně zdravotní služby tak, aby lidé 
mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Podařilo se nám 
získat od MPSV dotace, které tvoří až 25 % našeho rozpočtu. -akraj-

Spokojenost klienta nade vše, to je krédo Mgr. Moniky Čermákové 
i PhDr. Jindřicha Kadlece z řepského Centra sociálně zdravotních služeb. 

Foto: -akraj-
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Ministr obrany České republiky schválil v lednu 
2011 Pravidla prodeje bytových domů a pově-
řil generálního sekretáře ministerstva obrany 
(dále MO) pana Ing. Vylitu v součinnosti s Odbo-
rem pro nakládání s nepotřebným majetkem MO, 
Správou vojenského bytového fondu Praha (dále 
SVBF) a Vojenskou ubytovací a stavební správou 
Praha přípravou a realizací prodeje bytových 
domů nově založeným právnickým osobám (by-
tovým družstvům). V Řepích se tyto bytové domy 
nachází v ulici Mrkvičkova a Laudova-Skutec-
kého. 
Dne 25. února 2011 proběhlo na MO jednání 
zástupců bytových družstev a přípravných vý-
borů ze zmíněných bytových domů s generálním 
sekretářem Ing. Vylitou a zástupci součinnost-
ních organizací. Celé jednání bylo velmi trans-
parentní a jasné. Byl na něm představen časový 
harmonogram odprodeje bytových celků, který 
je zveřejněn na stránkách SVBF a byl upřesněn 
předmět prodeje – vlastní bytový dům plus po-
zemek, který byl nabídnut v několika variantách, 
podle jeho velikosti. Realizátoři prodeje by velmi 
rádi prodali společně s bytovými domy pozemky 
co největší, aby byl zisk pro MO ČR maximální. 
Pozemky, o kterých se zmiňuji, jsou chodníky 
okolo domů, dětská hřiště, travnaté plochy po-
sázené stromy nebo keři apod. 
Všechna čtyři bytová družstva, která v rám-
ci řepské části vznikají, projevila zájem pouze 
o bytové domy s pozemky pod nimi a všechny 
nabízené okolní pozemky odmítla z důvodu do-
sažení co nejnižší odkupní ceny. Po předchozím 
projednání s Úřadem městské části Praha 17 
bylo zástupci bytových domů navrženo, aby po-
zemky byly bezplatně převedeny na obec jako 
veřejná prostranství. SVBF s tímto návrhem sou-
hlasila, ale o 20 dní později na svých webových 

Aktuálně o vojenských bytech
stránkách varovala, že znalecké odhady a prodej 
těchto bytových celků bude trvat o něco déle, 
protože souběžně musí být uskutečněn převod 
pozemků na Řepy. Důvod tohoto tvrzení zůstává 
záhadou. 
V této souvislosti je třeba velmi poděkovat Komisi 
na podporu prodeje vojenských bytů, která byla 
zřízena po volbách v Praze 17, v čele s místosta-
rostou Mgr. Bořkem Černovským. Pan místosta-
rosta za náš úřad oficiálně jedná s MO ČR, a tím 
velmi pomáhá při zkracování procesu odprodeje. 
Nyní doufáme, že se panu místostarostovi poda-
ří v co nejkratší době požádat MO o bezúplatný 
převod těchto pozemků na obec, a podniknout 
kroky k tomu, aby byly Prahou 17 prohlášeny za 
veřejné prostranství (v době otištění článku by 
převod měl být schválen jak Radou MČ Praha 17, 
tak i zastupitelstvem). Tento krok naší radnice 
snad ukončí zdržování procesu odprodeje.
S politováním musím konstatovat, že zisk z pro-
deje nepotřebného majetku MO je nadřazen by-
tovým potřebám občanů, současných i bývalých 
zaměstnanců resortu obrany. SVBF do bytových 
domů ani do údržby jejich okolí za celou jejich 
existenci v podstatě neinvestovala a vybrané 
nájemné používá na jiné účely, které nám ne-
budou nikdy zveřejněny. Asi musíme přijmout 
fakt, že v historii prodeje armádních bytů ná-
jemníkům koupíme byty sice nejdráže, ale zato 
v nejhorším stavu. 
Přejme si, aby tento prodej v součinnosti s měst-
ským úřadem proběhl co nejrychleji, čímž by se 
naše domy staly plnohodnotnou součástí Pra-
hy 17 a o jejich okolí by bylo postaráno podstat-
ně lépe, než doposud.

Za zástupce bytových družstev 
a přípravných výborů 

Petr Stloukal

Upozornění 
pro „pejskaře“
V minulé Řepské sedmnáctce jsme otiskli článek 
zastupitele Jaroslava Hájka pod titulkem Vzkaz 
chovatelům psů bojových a loveckých plemen. 
Autor žádá, aby chovatelé své psy nenechávali 
volně pobíhat v honitbě za kostelem sv. Martina, 
neboť jim hrozí zastřelení. Od členů Myslivecké-
ho sdružení Zličín, kteří mají tuto honitbu v péči, 
jsme obdrželi následující upřesnění:
„Podle platných zákonných ustanovení se ve 
státem uznaných honitbách, jakou je i zdejší 
honitba Zličín, zakazuje volné pobíhání a vý-
cvik psů. Za porušení tohoto zákazu může or-
gán státní správy myslivosti uložit pokutu ve 
výši až 30 000 Kč.
Znamená to, že v honitbě pes musí být veden na 
vodítku. Zatímco venčení psů lze provádět s vo-
dítkem, nevystačí se s ním při výcviku. Nelze ur-
čit hranici, kdy je ještě pes cvičen a kdy již volně 
pobíhá. Výcvik psů v honitbě však není obecně 
povolen. Bez souhlasu uživatele honitby je vý-
cvik loveckého psa v tomto prostoru považován 
za volné pobíhání psa, za což lze jeho majiteli 
uložit pokutu až 30 000 Kč. 
Jestliže pes v honitbě při nepovoleném výcviku 
dokonce pronásleduje zvěř  „pod vlivem svého 
vedoucího“, neměl by být usmrcen, ale jeho 
vedoucí by měl být mysliveckou stráží zadržen, 
předveden na policii a pak následně soudem po-
trestán za pokus trestného činu pytláctví.“ -red-

Rozezní se zvony
Kostel sv. Martina v Řepích se zapojuje do 
mezinárodního projektu „Noc kostelů“!
Akce bude zahájena v pátek 27. května 
v 17.50 hodin, kdy se rozezní zvony zúčast-
něných kostelů. Cílem projektu, který se 
letos v České republice uskuteční již potřetí 
a do něhož  se v Praze zapojí přes sto kostelů 
a modliteben, je otevřít kostel široké veřej-
nosti netradičním způsobem. 
Program bude v kostelíku sv. Martina v Ža-
lanského ulici probíhat až do půlnoci. Mů-
žete se těšit například na varhanní koncert, 
pásmo písní a poezie, obrazovou meditaci, 
dozvíte se něco z historie řepské farnosti 
a jejích kostelů. 

Mgr. David Žofák

Foto: -akraj-
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Přibudou lavičky?
Dotaz: Vloni v létě jste psali o tom, že by městská část chtěla instalovat 
nové lavičky podle přání obyvatel Řep. Zatím to ale vypadá, že se nic 
neděje...

Akci inicioval místostarosta Mgr. Bořek Černovský, v jehož kompetenci 
byla v té době péče o životní prostředí v naší městské části. Vyzval tehdy 
občany, aby se vyslovili, kde lavičky postrádají. Jak už jsme v Řepské sedm-
náctce psali, ozvali se také ti, kteří lavičky chtěli odstranit, protože je mají 
přímo pod svými okny a ruší je povyk mládeže, jež zde po večerech a v noci 
vysedává.

Z vašich návrhů
✔ Jana M.: Lavičky by byly vhodné v parčíku mezi ulicemi Žalanského 
a K Šancím - naproti Domovu sv. Karla Boromejského, za autobusovou za-
stávkou.
✔ Ludmila H. – za členy SVJ Socháňova 1126: Navrhujeme více laviček podél 
cest ve čtvercovém parčíku před našimi západními okny, dále lavičky po-
dél cesty, která vede kolem tří bloků v Socháňově ulici. Obyvatelé rekon-
struovaných domů v Makovského ulici by asi uvítali, pokud by byly lavičky 
umístěny v ulici Socháňova, před zadními vchody do zrekonstruovaných 
domů. Dříve tam lavičky byly, ale postupně byly vandaly zničeny. Toto nej-
víc postihlo naše invalidní občany, kteří si cestou od zastávky tramvaje či 
autobusu Blatiny nebo prodejny Albert na Průhonu nemohou nikde odpo-
činout. Posedávají na betonové zídce plotu u mateřských škol. Podobná 
situace je i cestou na polikliniku Žufanova.
✔ Kateřina G.: Rozhodně postrádám lavičky ve stínu.
✔ Dagmar P.: Přidejte lavičky na hřiště u Mateřského centra Řepík v Ben-

dově ulici. Zejména v létě je cítit jejich nedostatek a většina laviček je na 
slunci. Na druhou stranu bych s chutí odstranila např. ty ve dvorním traktu 
mezi blokem domů Španielova 1306-1311. Zde je laviček spousta a jsou tak 
znečištěny (i jejich okolí), že je matky s dětmi využívají minimálně.
✔ Olga V.: Navrhuji lavičky na sídlišti, kde si při procházce mohu sednout, 
odložit nákup, popovídat se sousedkou nebo kámoškou, posedět s vnouče-
tem, sníst zmrzlinu, počučet do kraje, nebo si číst...
✔ Dana R.: Žádám odstranění lavičky přímo před domem Španielova 
čp. 1292. Na lavičkách vysedávají bezdomovci a různá pochybná indivi-
dua. Ve večerních hodinách se tu schází mládež s hlučnou hudbou a také 
narkomani.
✔ Josef T.: Upozorňujeme na nevhodné umístění laviček v prostoru par-
ku mezi domy čp. 1118-20 a rohem bloku domů čp. 1146-48 v Bazovské-
ho ulici, Řepíkem a MŠ v Bendově ulici. Vzhledem k těsné blízkosti domů 
čp. 1118-20 dochází ke značnému rušení obyvatel bydlících v čele zadní 
části tohoto bloku. Lavičky by bylo vhodné přemístit, např. podél cesty 
mezi školkou a Řepíkem...

Instalovat, nebo rušit?
Jaká je tedy situace? Budou se lavičky instalovat, nebo rušit? 
„Moc děkuji všem občanům za jejich názory! Je pravda, že mne překvapi-
lo, kolik obyvatel chtělo lavičky zrušit,“ odpověděl na dotaz místostarosta 
Mgr. Bořek Černovský a pokračoval: „dalo by se říci, že návrhy na zřízení 
či odstranění laviček byly v poměru asi 50:50. Na základě návrhů a také 
opakovaných stížností občanů jsem Radě městské části Praha 17 předložil 
návrh na vypracování Koncepce umístění laviček v Řepích. Rada při jed-
nání, které se konalo 17. března, uložila odboru životního prostředí a do-
pravy zmapovat současný stav a do června zpracovat projekt optimálního 
rozmístění laviček, který by měl zohledňovat též návrhy občanů. Rada se 
na březnovém jednání vyslovila, že nepodpoří návrhy na umístění laviček 
v těsném sousedství domů, např. u čp. 1235-1238 v ulici Galandova a na-
opak podpoří návrhy na odstranění laviček v těsné blízkosti domů - napří-
klad u domu čp. 1089 v ulici Skuteckého.“

Zásady pro rozmístění 
Rada městské části schválila několik zásad, podle nichž by měly být lavičky 
rozmístěny: 
1.  Rovnoměrně s ohledem na docházkovou vzdálenost a množství v dané 

lokalitě. Vytvořit oddychová místa s lavičkami pro posezení ve stínu 
(v létě) a na slunci (na jaře a na podzim).

2.  Při hlavních komunikačních spojnicích - od zastávek MHD k obchodům, 
ke kancelářím úřadu, k ordinacím lékařů, ke kulturním zařízením atd. 
Lavičky rozmístit v takových odstupech, aby byl umožněn dostatečně 
častý odpočinek občanům se sníženou pohyblivostí.

3.  V několika vhodných lokalitách (dostatečně vzdálených od bytových 
domů) navrhnout rozmístění laviček proti sobě tak, aby byla umožněna 
vzájemná komunikace skupiny občanů.

4.  Pokud je u hřišť a oddechových zón nadbytečný počet laviček, lze někte-
ré z nich přesunout na jiná vhodnější místa. -red-

Pozvánka na závod horských kol
Veřejný závod horských kol O pohár Městské části Praha 17 – King of 
 Prague MTB 2011 se koná v Řepích v neděli 15. května 2011.
Závod je vypsán pro všechny kategorie cyklistů, včetně cyklistů handica-
povaných, pro které bude akce zároveň i úvodním podnikem Českého po-
háru MTB handicapovaných cyklistů. Předpokládá se účast kompletní čes-
ké bikové špičky včetně startu úřadujícího Mistra Evropy, vicemistra světa 
a světové bikové jedničky rankingu UCI – Jaroslava Kulhavého. Další zají-
mavostí je, že pro členy pražských oddílů je závod vypsán i jako Mistrovství 
Prahy všech vypsaných kategorií. 
Součástí „cyklistického dne“ budou také velké závody bikrosu na řepské 
trati za účasti naší kompletní bikrosové špičky. 
Závod je přímo propojený s podzimním Pražským cyklokrosem (13. 11. 
2011) v rámci Prague Cycling Tour. To znamená, že výsledky obou závodů se 
budou sčítat a vítězové jednotlivých kategorií se tak stanou opravdovými 
cyklistickými králi našeho hlavního města. Mgr. Viktor Zapletal

Kuličkové 
turnaje
Pravidelné večerní kuličkové turnaje 
bude v Řepích během letošního května a června pořádat Ing. Zbyněk 
Fojtík, mistr Mistr republiky a vicemistr světa v kuličkách. 
Zájemci, soutěžící i fandové, mohou přijít každé úterý v době od 17 
do 19 hodin na kuličkové hřiště v Galandově ulici – v blízkosti zastáv-
ky Sídliště Řepy, ve vnitrobloku mezi ulicemi Na Chobotě a Galandova 
(GPS: 50°4'0.487"N, 14°17'54.728"E). 
Účast v turnaji je zdarma, kuličky budou k dispozici k zapůjčení na 
místě. Pravidla kuliček najdete na www.kulicky.eu, případně na tel. 
608 580 159. -red-

Foto: Mgr. Bořek Černovský
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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.

Divadélko 
v ZŠ Laudova
Náš dramatický kroužek při ZŠ Laudova zahrál 
v březnu dvakrát pohádky pro naše kamarády 
z mateřských škol. Měli jsme radost, že jich při-
šlo tolik a naše pohádky Kocour v botách, Veselá 
Karkulka a Budka v poli se jim líbily.

Šárka Dvořáková,
vychovatelka školní družiny

V noci z 1. na 2. dubna proběhl již 11. ročník Noci 
s Andersenem. V současnosti se akce účastní 
více než tisíc knihoven a škol nejen v ČR, ale také 
na Slovensku, v Polsku, Dánsku, USA,  Austrálii 
a dalších zemích. Jde o speciální oslavu naro-
zenin známého dánského spisovatele Hanse 
Christiana Andersena, při níž děti přespávají 
ve školách a v knihovnách, zkrátka co nejblíže 
knížkám, a je pro ně připravován různý program 
s literárním zaměřením.
V letošním roce se k této zajímavé aktivitě při-
pojili i žáci a učitelé ZŠ Jana Wericha. Celkem 
54 dětí se v pátek 1. dubna večer sešlo před ško-
lou, aby v ní strávili večer a noc společně s učite-
li, vzácnými hosty a hlavně se svými oblíbenými 
knížkami. Když se děti ubytovaly v „ložnicích“ 
(velký dík patří chlapcům z 8. B a 9. C, kteří na-

nosili žíněnky) mohl náš program začít.
Prvním hostem večera byl herec a spisovatel 
Václav Upír Krejčí. Vyprávěl o knížkách, které 
napsal, o různých zážitcích, které ho ke psaní 
inspirovaly, a také ochotně odpovídal na zvída-
vé otázky dětí. Jeho vystoupení sklidilo bouřlivý 
potlesk. Druhým vzácným hostem byla paní sta-
rostka Jitka Synková, která přes svůj nabitý pro-
gram přijala naše pozvání a s dětmi si o knížkách 
nejen povídala, ale také jim přečetla úryvek ze 
své oblíbené pohádky. Třetím a posledním milým 
hostem byla herečka Valérie Zawadská. Ta přišla 
dětem přečíst úvodní kapitolu z knížky spiso-
vatelky Petry Braunové Ema a kouzelná kniha. 
Paní Zawadská byla tak hodná, že knížku škole 
zapůjčila, abychom si mohli příběh dočíst. Velice 
děkujeme!

Když jsme se rozloučili s návštěvami, společně 
jsme si přečetli Andersenovu pohádku O prin-
cezně na hrášku. Co by to také bylo za narozeni-
novou oslavu, kdybychom na velkého pohádkáře 
zapomněli! Mladší děti pak odešly spát a starší 
se pustily do knižního workshopu. Kdo chtěl, 
představil kamarádům svoji oblíbenou knihu 
a přečetl z ní úryvek. Potom už nastal čas ke 
spánku. Ráno jsme se nasnídali (děkujeme obě-
tavým maminkám za vynikající zásoby), uklidili 
třídy a nedočkavě se vydali vstříc rodičům.
Děti získaly novou inspiraci k vlastní četbě, od-
cházely bohatší o zajímavá setkání s lidmi, kteří 
mají co říci, užily si společné nocování. Dou-
fáme, že jsme alespoň malou troškou přispěli 
k tomu, aby čtenářství udrželo svoji pozici mezi 
dalšími způsoby trávení volného času.

Barbora Bousová,
ZŠ Jana Wericha

Přespali jsme s Andersenem

Dramatický kroužek Ještěrky při ZŠ Jana Wericha 
letos zahájil již svou čtvrtou sezonu. Proč Ješ-
těrky? V době začátků a prvních zkoušek našly 
děti na chodbě školy umělohmotnou ještěrku. 
Nikomu nechyběla, nikdo ji nehledal, a tak se 
stala maskotem dramatického kroužku. Proto 
Ještěrky. Uplynuly čtyři roky a dramatický krou-
žek má za sebou několik úspěšných představení 
pro rodiče. Potěšil představením také budoucí 
prvňáčky během dní otevřených dveří v ZŠ Jana 

Wericha. A právě v době zkoušení nového před-
stavení se zrodil nápad adoptovat ještěrku živou 
a přispívat tímto způsobem na její chov v zoolo-
gické zahradě v pražské Tróji. 
7. března 2011 se všichni členové dramatického 
kroužku Ještěrky stali adoptivními rodiči krás-
né ještěrky tangerské, kterou ZOO Praha chová. 
Ještěrku můžete vidět v pavilonu Afrika, kde 
bude během dubna instalována dřevěná tabul-
ka informující všechny návštěvníky ZOO Praha, 

že adoptivními rodiči jsou Ještěrky ze ZŠ Jana 
Wericha. Jako doklad obdržely od vedení ZOO 
Adopční listinu. Kopii dostaly děti na památku 
jako připomenutí krásného nápadu, který se 
zrodil v jejich hlavách. Zároveň získaly i výhody 
pro vstup do ZOO.
Je důležité poděkovat rodičům malých umělců, 
kteří byli nápadem adopce nadšeni, a díky je-
jich štědrosti nezůstalo jen u adopce ještěrky 
tangerské, ale děti zároveň sponzorují ještěrku 
obecnou.

Veronika Martanová a Ještěrky

Ještěrky pro ještěrku

Žáci ZUŠ sklízejí 
úspěchy
V krajském kole národní soutěže základních 
uměleckých škol MŠMT ČR ve hře na smyč-
cové nástroje získal Gerardo Paitán ze třídy 
MgA. Dany Vlachové ZUŠ Blatiny 1. místo 
v VIII. kategorii společně s Olesyou Goldinou 
ze třídy Eleny Zubriliny. Postupují do celostát-
ního kola, které se bude konat v Liberci. 
Ve hře na kytaru získal Matěj Přibyl ze tří-
dy Aleny Solařové čestné uznání v kategorii 
0.A a Petra Pospíšilová ze třídy MgA. Davida 
Holého čestné uznání II. stupně ve III. kate-
gorii. Gratulujeme!

Mgr. Dana Tauerová

Na fotografii je jeden z úspěšných žáků ZUŠ 
Blatiny, Gerardo Paitán.

Foto: -akraj-

  4. 5. v 18 hodin: Koncert žáků A. Solařové (kytara)
11. 5. v 18 hodin:  Koncert žáků PaedDr. O. Martinovského 

(flétna, klarinet, saxofon)
12. 5. v 17 hodin: Koncert žáků MgA. E. Kováříkové (zpěv)
18. 5. v 18 hodin: Absolventský koncert žáků ZUŠ Blatiny
25. 5. v 18 hodin: Závěrečný koncert

Koncerty 
v ZUŠ Blatiny
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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 květnového programu:
7. 5. Keramická sobota: Tradiční tvoření 
z hlíny pro děti i další zájemce. Cena za 
dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 150 Kč pro 
studenty do 26 let a 200 Kč pro dospělé. 
Od 10 do 12 a od 12 do 14 hodin, keramic-
ká dílna. Přihlášky předem na tel. DDM 
235 323 333.
21. 5. Keramická sobota: Další info viz 7. 5.
21. 5. Divadlo v DDM: Vesmírná pohádka – 
představení Divadla T106. Pro děti od 3 do 
100 let.  Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 40 Kč. 
Od 15 hodin, sál DDM.
28. 5. Žonglpárty: Setkání lidí, které zajímá 
žonglování všeho druhu. Vstup volný. Od 
11 do 22 hodin, dopravní hřiště Na Vypichu.
Soboty dle rozpisu na www.ddmp6.cz od 
14 do 18 hodin, klub Šestka. Sobotník – klu-
bová odpoledne pro mládež od 12 let. Nin-
tendo Wii, kulečník, šipky, PC, hry, internet, 
muzika... Vstup volný.

Mgr. Jana Němcová

Socháňova 1221, Řepy • tel.: 235 311 791

Klub 17
Z květnového programu nízkoprahového za-
řízení Klub 17 pro děti a mládež v Socháňově 
ulici (vedle KS Průhon): 

10. 5. – Batikujeme trička
11. 5. – Výroba mýdla
13. 5. – Hry na zahradě
17. 5. – Návrhujeme graffiti K 17
20. 5. – Turnaj ve hře „Země – město“
24. 5. – Malujeme na kameny
25. 5. – Sportovní soutěže
27. 5. – Ozdobné lžičky
31. 5. – Hrajeme si s obručí a frisbee.

Vstup zdarma. -red-

Máme „Ámosku“
V minulé Řepské sedmnáctce jsme vás infor-
movali o tom, že učitelku ze ZŠ Jana Wericha 
ve Španielově ulici Mgr. Janu Styblíkovou 
čekal 25. března závěrečný „boj“ v celo-
státní anketě Zlatý Ámos. Ve finálovém klání 
získala Mgr. Styblíková titul Ámos Sympaťák 
2011. Blahopřejeme!
„Je to anketa pro žáky, pořádá ji dětská 
agentura Domino," vysvětlila Mgr. Styblíko-
vá. Její žáci z 5. A, které učí třetím rokem, 
shromáždili v loňském prosinci sto podpisů, 
napsali o své oblíbené učitelce příběh, se-
hnali i její fotografii. Chyběl jim jen učitel-
čin souhlas. „Účast v anketě jsem nemohla 
odmítnout! S dětmi jsme účast ve finále 
oslavili ‚rychlými dětskými špunty‘ a bram-
bůrkami,“ prozradila Mgr. Jana Styblíková. 
„Velkou podporu mi poskytlo vedení školy, 
kolegové a také bývalí žáci. Z titulu mám 
strašnou radost. Je to ocenění pro mé žáky, 
kteří si ho zalouží – fandili mi a měli radost 
spolu se mnou. V tu chvíli jsem si uvědomi-
la, že svou práci asi dělám dobře,“ vyjádřila 
se sedmadvacetiletá pedagožka, jež učí v ZŠ 
Jana Wericha 5. rokem a školu navštěvovala 
už jako žačka. „Nezapomenutelná z té doby 
je pro mne paní učitelka Věra Hradilová se 
svým respektem, autoritou i humorem záro-
veň,“ zavzpomínala na svá školní léta drži-
telka titulu Ámos Sympaťák, jejíž fotografie 
je na titulní straně našeho zpravodaje.

-akraj-

Večer s orientálním 
tancem
Od loňského podzimu probíhají v ZUŠ Blatiny 
kurzy orientálního tance. Během prvního roční-
ku se kurzistky naučily základním prvkům orien-
tálního tance a také tři pěkné choreografie, kte-
ré byly představeny koncem února na vystoupení 
v koncertním sále ZUŠ. Dámy naplno předvedly, 
jaké umění orientálního tance v nich dříme. 
O přestávce bylo vylosováno několik návštěv-
níků, kteří si mohli orientální tanec s penízko-
vým šátkem vyzkoušet. Akce se všem velmi líbila 
a byla odměněna bouřlivým potleskem. 
Lektorka Janiiin mohla být na své svěřenkyně 
náležitě hrdá. Slíbila také, že akce určitě nebyla 
poslední! 

Petr Šafařík

Zpívají s radostí
Dítě, které si hraje, nezlobí. Osvědčené rčení má 
svou platnost i v případě dětí pěveckého sboru 
Musi – Canti Classic, který nabízí dětem smys-
luplné a radostné trávení volného času formou 
hry. Děti sboru pravidelně zkouší v prostorách 
ZŠ genpor. F. Peřiny. Sbor tradičně vystupuje ně-
kolikrát v roce na charitativních koncertech ve 
prospěch Domova sv. K. Boromejského. V sou-
vislostí s neblahou tragédií, která nedávno po-
stihla Japonsko, jsem se jako sbormistr rozhodl 
s dětmi uspořádat veřejný koncert, jehož výtě-

žek bude věnován na podporu obnovy Japonska.
Děti z Řep mají také možnost navštěvovat lekce 
sólového zpěvu a výchovné dramatiky, kde se 
pod profesionálním vedením seznamují s nároky 
zpěvu a s problematikou náročné herecké práce. 
I letos se bude konat Letní umělecké soustředění. 
Čas strávený s prima partou kamarádů je pro děti 
obrovskou motivací a přínosem. Přejme tedy dě-
tem sboru další nezapomenutelné zážitky a ra-
dost ze zpívání a těšíme se také na vás, kdo máte 
chuť a touhu zpívat a hrát si, že přijdete mezi nás.

MgA. Zdeněk Klumpar, 
sbormistr

Foto: -akraj- Více foto: www.repy.cz, sekce Fotogalerie

florbalu a šachy hraje jen párkrát za týden pro 
zábavu. 
Luděk Vagenknecht z Řep vyhrál v kategorii ne-
registrovaných hráčů již potřetí. „Hrál jsem kdy-
si jako registrovaný, před čtyřiceti lety. Ale pak 
jsem se zamiloval do mojí manželky a už nešlo 
hrát šachy,“ smál se pan Vagenknecht.
Úroveň turnaje se podle hlavní organizátorky 
Anny Baumové stále zvedá, takže ani vítězní ša-
chisté by neměli usínat na vavřínech!

-akraj-

V sobotu 19. břez-
na uspořádala Spo-
lečnost pro obnovu 
řepských tradic spolu 
s Městskou částí Praha 
17 v Klubu 17 turnaj 
Šachista Řepy 2011. 
„Matematika i šachy 
napomáhají logické-
mu uvažování, které 
je důležité nejen pro 
mladou generaci. Je 
dobře, že se tento 
turnaj stal tradicí,“ 
uvedla při zahájení 
místostarostka Ing. Marie Vaicová. 
Výsledky turnaje: registrovaní – 1. Zdeněk 
Hába, 2. Jan Zábranský, 3. Vjačeslav Danilov, 
neregistrovaní – 1. Luděk Vagenknecht, 2. Luboš 
Chlanda, 3. Kamil Práza, mládež – 1. Jan Práza, 
2. Antonín Rotter, 3. Lukáš Frk. Podrobnější vý-
sledky najdete na šachových stránkách: http://
chess-results.com.
„Turnaj byl dobře připravený a bylo tu také dob-
ré občerstvení zhodnotil akci „stříbrný“ Antonín 
Roter (13) ze ZŠ Laudova, který se naplno věnuje 

INFORMUJEME 15



Řepská zákoutí
U kočičky
I obyčejné číslo popis-
né může být umělecky 
ztvárněno, což doka-
zuje tato tabulka na 
domku čp. 7 v Žalan-
ského ulici ve starých 
Řepích. Na straně do 
ulice ji ovšem neuvi-
díte, tam je jen běžná 
plechová cedulka. Na-
jdete ji za rohem v krátké bezejmenné uličce vedoucí do Severýnovy 
ulice. Že by dům „U kočičky“?

Text a foto: Jan Bösser

Ještěrka obecná
Ještěrka obecná (Lacerta agilis) je z našich čtyř druhů ještěrek nejhojnější 
a nejrozšířenější. Početná populace žije například ve významném krajin-
ném prvku Řepská step. Jako jediná ze čtyř druhů má výraznou pohlavní 
různobarvost. Samice jsou celé hnědě skvrnité – viz foto, samci mají na 
bocích navíc jasně zelené skvrny. 
Vzhledem k tomu, že je to značně přizpůsobivý druh, můžeme ho zastih-
nout na všemožných osluněných místech se sporou vegetací, např. na 
křovinatých stráních, na mezích, ruderálních stanovištích, v zanedbaných 
zahradách i kolem železničních tratí. Ze zimních úkrytů vylézají ještěrky 
obecné během března. V dubnu a v květnu se páří. Koncem května a v červ-
nu samice zahrabávají do půdy svá kožovitá vajíčka, ze kterých se asi po 
dvouměsíční inkubaci líhnou mláďata. V říjnu potom ještěrky zalézají do 
zemních dutin, aby přežily zimu. 
Živí se různými bezobratlými, především pavouky a hmyzem. Nebezpečím 
pro slunící se ještěrky jsou například straky obecné nebo volně pobíhající 
psi, a to nejenom přímým poškozením, ale i bráněním ve slunění, které 
ještěrky potřebují k úspěšnému rozmnožování. Jsou chráněny zákonem 
jako silně ohrožený druh.  Text a foto: Jan Farkač

Zámky z Řep
znali v celé Evropě
V dnešním díle o historii si připomeneme 
další významnou kapitolu minulosti naší 
obce, která se neodmyslitelně zapsala do 
dějin Řep. Byla jí prvorepubliková firma 
jménem JASO majitelů Jaroslava Stud-
ničky a Antonína Obrlíka (název tvořily 
iniciály obou jmen). Vyráběly se tu zámky 
známé nejen v Řepích či v celé republice, 
ale i v Evropě. Název JASO byl zaregistrován pod světovou značkou, 
podobně jako například POLDI Kladno. Firma vytvořila mnoho pracov-
ních míst a byla tak pro řadu místních obyvatel zdrojem obživy. Poz-
ději, po znárodnění v roce 1948, z  JASA vznikl státní podnik TOKOZ. 
Řepany byl hovorově nazýván „zámečkárnou“. Ještě za doby totality, 
po znárodnění, se visací zámky s emblémem JASO prodávaly téměř 
v každém železářství. 
Dnes v lokalitě, kde fabrika sídlila – mezi ulicí Hekovou a Hofbauero-
vou – stojí prodejna Penny Market (dříve Plus).

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Fabrika JASO stávala v dnešní ulici Hekova. V pozadí původní tovární do-
dnes stojící vila. V současnosti je na tomto místě prodejna Penny Market.

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Uličník • Uličník • Uličník
Mrkvičkova
Ulice se nachází v místní části Na Fialce. Vznikla a byla pojmenována v roce 
1979 spolu  s výstavbou sídliště Řepy I. V horní části navazuje na Součkovu 
ulici a končí ústím v Šímově ulici, poblíž hotelu Fortuna West. Přiděleným 
jménem patří k těm, které jsme nazvali „výtvarné“.
Název ulice má připomenout Otakara Mrkvičku (1896–1957), který se pro-
filoval jako malíř, ilustrátor, karikaturista, scénograf – navrhoval kostýmy 
i výpravu a také jako 
výtvarný kritik. Vý-
tvarné cítění si odnesl 
už z rodiny. Jeho otec 
patřil k zajímavým čle-
nům avantgardního 
uměleckého sdružení 
Devětsil (1920–30). 
Byl spoluzakladatelem 
levicového satirického 
časopisu Trn, kam při-
spěl četnými karikatu-
rami. 
Vrchol jeho tvorby představují 30. léta, kdy maloval v duchu sociálního 
civilismu figury i městské krajiny. Ilustroval mnoho knih, např. K. Čapka, 
J. Seiferta, V. Nezvala, K. Poláčka. Své výtvarné kritiky shrnul do svazku 
Hledání a zápasy a Cesty moderního umění.

PaedDr. Helena Kupcová

Foto: Jan Bösser
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tourinfo@pis.cz
www.zapomenutamistaprahy.cz

Hledáme místa, která jsou zajímavá svou

 

Zapomenutá 
místa Prahy
Pražská informační služba za podpory Ma-
gistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje 
10. května 2011 soutěž pro Pražany s názvem 
Zapomenutá místa Prahy.

„Zapomenutými místy chceme zahraničním i tu-
zemským návštěvníkům nabídnout nové, atrak-
tivní lokality po celé Praze. Posílit tak turistický 
ruch a tím podpořit podnikatele i kulturní život 
v městských částech,“ řekla ředitelka Pražské in-
formační služby Ing. Lucie Ramnebornová. 
Zapojte se do soutěže! Vždyť i v Řepích jsou za-
jímavá místa, která jsou nedílnou součástí praž-
ské historie či dějin naší městské části. Pošlete-li 
fotografii místa s krátkým popisem, budete mít 
možnost vyhrát některou z hodnotných cen. 
Svoje tipy můžete zasílat poštou na adresu Praž-
ské informační služby (Arbesovo náměstí 70/4, 

Pražské přívozy
V posledních letech prožívá Praha renesanci 
přívozů. Nejsou to již velké prámy, ale spíše 
malé zastřešené loďky až do velikosti malých 
parníčků. 

Nejdříve vznikly dva přívozy na severním okraji 
Prahy: Sedlec-Zámky a V Podbabě-Podhoří. Ten 
druhý je velmi využíván při cestě do ZOO. Pak 
byly zprovozněny přívozy v centru města: Liho-
var-Dvorce-Žluté lázně, Dětský ostrov-Národní di-
vadlo-Hollar a Císařská louka-Jiráskovo náměstí. 
Jako zatím poslední byl uveden do provozu pří-
voz Modřany-Lahovičky. Kapacita převážejících 
lodí je dle velikosti různá (od 12 do 50 cestují-
cích). Tato doprava je zahrnuta do Pražské in-
tegrované dopravy, tudíž držitelé Opencard zde 
již nic navíc neplatí, malé děti a důchodci jedou 
zadarmo. Přeprava dětských kočárků a jízdních 
kol je též zdarma. 
Nabízím vám tip na nenáročný výlet pro všechny 
věkové kategorie a příjemně strávený den v Pra-
ze s pohledy na město z hladiny Vltavy! Poje-
deme vlakem z nádraží Praha-Řepy do zastávky 
Praha-Žvahov. Odtud se vydáme pěšky ulicí Nad 
Zlíchovem ke kostelu sv. Filipa a Jakuba, který 
se tyčí na skalnatém ostrohu nad Vltavou. Dole 
u tramvajové trati je vzpomínka na 100. kilome-
tr dosažený 7. 6. 1927, naproti v domě čp. 242 
se 31. 10. 1879 narodil písničkář a herec Karel 
Hašler. Opatrně přejdeme rušnou Strakonickou 
ulici a sejdeme k přívozu. Původně jezdila loď do 
Žlutých lázní, dnes míří o několik metrů níže po 
proudu na špici Veslařského ostrova (jede kaž-
dých dvacet minut od dubna do října). Po výstu-
pu na Veslařském ostrově popojedeme tramvají 
do stanice Nádraží Modřany. Podejdeme trať 
a jsme u přívozu Modřany-Lahovičky.
Po výstupu v Lahovičkách pokračujeme pěšky 

pěknou cestou po proudu řeky kolem modřan-
ského jezu s vodáckou retarderovou propustí 
(šlajsnou) při levém břehu. Po břehu můžeme 
dojít až na ostrov Císařská louka, nebo popo-
jet autobusem do zastávky Lihovar. Cesta po 
ostrově kolem vodáckých loděnic a kempu s re-
staurací „Cinda“ nás dovede k přívozu Císařská 
louka-Jiráskovo náměstí (se zastávkami Výtoň 
a Admirál). Největší loď pražských přívozů s ná-
zvem Blanice odjíždí jednou za hodinu – vždy 
„v půl“. Doporučuji plavbu na Výtoni na hodinu 
přerušit a navštívit v budově bývalé Podskalské 
celnice expozici o zaniklé slávě voroplavby a sta-
rého Podskalí a pak pokračovat až na Jiráskovo 

náměstí. Zde se zase nabízí návštěva Národního 
památníku hrdinů heydrichiády v kryptě pravo-
slavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslo-
vě ulici, kde se ukrývali parašutisté, kteří 27. 5. 
1942 provedli atentát na Reinharda Heydricha.
Přejdeme-li Jiráskův most a lávku na Dětský os-
trov, můžeme náš vodní výlet zakončit plavbou 
přívozem, který končí u Smetanova nábřeží ve 
stanici nazvané Národní divadlo-Hollar. Zasta-
vuje na Žofíně a Střeleckém ostrově. Odplouvá 
každých 20 minut. 
Šťastnou cestu! Vlastně plavbu!

Text a foto: Jan Bösser 

Přívozy Pražské integrované dopravy přepravily v roce 2010 celkem 491 833 cestujících!

150 00 Praha 5), přinést osobně na některé 
z Turistických informačních centrer PIS nebo po-
slat elektronicky na e-mail tourinfo@pis.cz. Na 

stránkách www.zapomenutamistaprahy.cz mů-
žete najít inspiraci a veškeré informace k soutě-
ži. Výherci budou vylosováni 1. září 2011.    -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

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

• 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

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

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

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

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

• 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

• 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, e-mail: autostm@centrum.cz

• 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

• Stavby, rekonstrukce – zedník, instalace, elektro, vč. revize. 
Záruka 3 roky. Profesionální práce.
Kontakt e-mail: prahazednik@seznam.cz, mobil 603 410 400

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

• 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

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

• Do nově otevřené MŠ v Malém Břevnově, ul. Za Oborou, 
přijmeme učitelku a vyučenou kuchařku, nástup září 2011.
 Tel.: 773 999 621

• Garážové prostorné stání ul. Skuteckého - Zrzavého, 
na dvě auta à 1 450 Kč/měs. Tel.: 602 292 798

• ZA ODVOZ válendu s úlož. prostorem a čelem. Tel.: 723 714 008

OSTATNÍ

• Vyměním obecní byt 3+1 ul. Vondroušova, Praha-Řepy za větší, 
také obecní, kdekoliv v Praze. Tel.: 603 143 596

• Vyměním obec. 2+kk v Řepích, dům po celkové rekonstrukci 
(plastová okna, zateplení) za 1+kk v os. vlastnictví nebo jdoucí 
do privatizace. Tel.: 723 753 768, 235 313 028

• Vyměním obecní byt 2+kk, 44m2 v Řepích za větší určený 
k privatizaci. Stávající nájem: 3 210 Kč. Tel.: 602 141 526

• Prodám byt 3+1 + lodžie, OV, 80 m2, 2. p., ul. Na Chobotě.
Cena: 2 490 000 Kč. RK nevolat! Tel.: 602 183 352

• Vym. obecní 2+kk za větší v os. vl.+dopl. Tel.: 775 407 660

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

Řeznictví U Václava
www.reznictvi-uvaclava.cz

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

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

BOTIČKY U DRÁČKA
dětská certifi kovaná obuv velikosti 17-32

V týdnu od 9. do 14. května 10% sleva 
na celoroční koženou obuv!
www.botickyudracka.cz

Zrzavého 1083, Praha 6 - Řepy

Tónování autoskel 
profesionální instalace 

homologovaných (protislunečních 
a bezpečnostních) autofólií

Tel.: 776 150 500, 777 120 130 
www.tinter.cz

10 let záruka!
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ART OPTIC MARTINA JANATOVÁ ● Makovského 1223/23, Praha 17, Tel: 235 311 436
 Dioptrické obruby – dětské, dámské, pánské 
 Sluneční brýle
 Doplňky – pouzdra, okluzory, roztoky na kont. čočky
 Opravy-letování, šroubky, sedla atd.
 Odborné poradenství

OTEVÍRACÍ DOBA: PO–ČT 8.30–18.00 hod
 PÁ 8.30–16.00 hod
 SO po telef. domluvě www.artoptic.cz

CUKRÁRNA Aleš
Nově otevřeno! Dorty, zákusky z vlastní výrobny, 
příjemné posezení, chlebíčky, zmrzlina, poháry, káva

Makovského 1227, Praha 17 • www.dortyales.cz

Objednávky dortů: 608 232 233, 608 148 671

LÉKÁRNA MAKOVSKÉHO
V květnu pro Vás otevřeme lékárnu s veškerým sortimentem
 • Veterinární přípravky • Homeopatie
 • Měření tlaku a hmotnosti • Odborné poradenství
 • Dětský sortiment • Věrnostní program

Řepská pasáž 
Makovského, Praha 17-Řepy

tramvajová zastávka Blatiny • bezbariérový přístup
LK č. 703 • vyzkoušení a objednání výrobků, katalogy ZDARMA

Kontakty: prodejna „PEŘINKA“, tel. 603 424 880, email: lenka.drabova@orifl ame.biz

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ, ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ
● Peří čistíme horkou parou 
● Šijeme deky a polštáře všech rozměrů 
● Máme velký výběr sypkoviny ● Krátké dodací termíny

Prodej bytového textilu
Makovského 1225/19, Praha 17-Řepy, tel.: 736 127 204, www.perinka.cz

Ze staré peřiny 

nová přikrývka!

KVĚTINÁŘSTVÍ René Lána        
Makovského 1224/21, Praha 17-Řepy, 
tramvajová/autobusová zastávka Blatiny

Nabízí široký sortiment řezaných i hrnkových květin a mnoho dalších doplňků, jako: dárkové zboží, svíčky, 
keramiku, sušené květy, umělé kytice vč. hřbitovních, květináče, truhlíky, zeminu, hnojiva, proutěné zboží atd.

Vázání svatebních kytic, květin ke slavnostním příležitostem, výzdoby interiérů, smuteční vazby…
Možnost telefonické objednávky i včetně doručení – tel.: 774 320  671–2,  222 935 371

Otevírací doba: Po–Pá: 9–19, So–Ne: 8–17



Kompletní správa nemovitostí
Specializace na účetnictví pro společenství vlastníků a bytová družstva

Jednotlivé služby poskytujeme i samostatně: • účetnictví • vyúčtování služeb 
• technická část správy • zajišťování oprav • zajišťování právních služeb

EKO-Kopecký, s.r.o.  •  Na Chobotě 1344/4, Praha-Řepy  •  Telefon: 777 151 141, 777 151 142
E-mail: ak.eko1@volny.cz; kopecky@eko-kopecky.cz  •  www.eko-kopecky.cz

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

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

+

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

Stavební zkolaudované pozemky 
v Doksech u Kladna

www.pozemkydoksy.czwww.pozemkydoksy.cz
klid u lesa, vynikající lokalita, veškeré sítě

Stavební zkolaudované pozemky 
v Buštěhradě

www.pozemkybustehrad.czwww.pozemkybustehrad.cz
pozemky od 900 m2, ve středu města, 

veškeré sítě, 7 min. po R7 od Prahy

Info: 721 260 954, 602 666 747

TEXTILNÍ GALANTERIE
Mária Rajtorová

Makovského 1143, Praha 6
Široký sortiment galanterního zboží, 
ložního prádla, ručníků a drobných 

bytových doplňků. 
Najdete nás u stanice tramvaje Blatiny.
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CHCETE U NÁS INZEROVAT? Info: 234 683 544, 234 683 511 • redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz

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
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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

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.

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

Stavební bytové družstvo REMOSTAV
zajišťuje provoz a správu bytových domů již 22 let
Nabízíme družstvům i SVJ provádění následujících činností:
■ administrativní činnost
■ ekonomické a účetní služby
■ předpisy poplatků a nájemného (vč. kontroly úhrad, popř. upomínek)
■ vyúčtování služeb a rozúčtování spotřeb vody a tepla
■ odborná péče o údržbu, provoz a opravy domů (revize, havárie apod.)
■ zajištění úklidu ve společných prostorách domů
Poplatek: 170 Kč/bytová jednotka/měsíc (bez DPH)

Podrobné informace, popřípadě Vaše další požadavky s Vámi projednáme na 
níže uvedených kontaktech.
Kontakt: SBD Remostav, ved. správy p. J. Vrána
 Bazovského 1117, 163 00 Praha 6
 tel. č. 235 010 152, 235 010 151 a 153, 777 120 250

Máte problém z důchodu 
zaplatit bydlení? 

Koupíme byt s nájemníkem v osobním 
vlastnictví s právní garancí dožití

Slušné jednání, právní jistota
Volejte 731 761 722

Nejsme realitní kancelář!

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

Řeznictví uzenářství Řepy
„U Průhonu“

velký výběr masa a uzenářských výrobků
Po-Pá 8-18 hod. • So 8-12 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
S tímto inzerátem 10% sleva!
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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.

SLEVA 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 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 2+KK/DV,
NEVANOVA UL.

OV, 80 m2, 7. p. (12). Plastová okna, uprave-

ná koupelna, dům po rekonstrukci, zacho-

valá kuchyň, koberce, dlažba. Orientace 

V–Z. Poplatky 6 100 Kč.

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.

PRODÁNO

Držitel profesního certifi kátu Asociace realitních kanceláří České republiky.

Již známe výherce!
Dne 31. 3. 2011, za účasti státní notářky JUDr. Běly Brané, proběhlo 

vylosování výherců soutěže konané RK Absolut-Real, s. r. o. 
Do této soutěže byl zařazen každý, kdo v období od května 2010 do 

31. března 2011 uzavřel výhradní smlouvu s RK Absolut-Real, s. r. o., 

na prodej nebo pronájem nemovitosti, pokud během této lhůty byla 

tato nemovitost prodána či pronajata. Do slosování byl zařazen také 

ten, kdo si koupil nebo pronajal nemovitost od společnosti Absolut-

-Real, s. r. o. Přesná pravidla soutěže byla zveřejněna na internetové 

adrese: www.absolut-real.cz

Výhercem 1. ceny, poukázky na služby dle vlastního výběru 

z nabídky CA SUNNY v hodnotě 25 000 Kč, jsou manželé Josef 

a Marie Faltusovi z Prahy 6.

Výhercem 2. ceny, poukázky na služby z nabídky CA SUNNY 

v hodnotě 10 000 Kč, je pan Jiří Majer z  Prahy 17.

Výherci 3.–7. ceny, kterou je roční předplatné časopisu, jsou:

– Pavel Smilenov, Beroun,

– Manžele Choi Jun Min a Kim Youngsun, Praha 6,

– Olga Mikušová, Praha 17,

– Manželé Jaroslav a Eva Němcovi, Praha 17

– TOR-IN, spol. s r. o, Bohutín, Vysoká Pec

Soutěž bude probíhat i nadále a za rok vylosujeme výherce 

dalších skvělých cen.

Předání hlavní ceny manželům Faltusovým dne 6. 4. 2011.

RK ABSOLUT-REAL PLNÍ SLIBY A GARANTUJE KVALITU. BUĎTE NAŠIMI KLIENTY A LEŤTE K MOŘI ZDARMA.

Pro ředitele RK Absolut-Real, ing. Sheika

Vážený pane inženýre Sheiko,

dovolte, abychom Vám co nejsrdečněji poděkovali. Málokdy 

a málokde se dnes můžeme setkat s takovou ochotou, čest-

ností a profesionalitou, s jakou jste splnil naše pověření k pro-

deji bytu. Byli jsme velmi spokojeni a Vaši realitní kancelář dále 

doporučíme.

Myslíme si, že občané Řep mají vynikajícího spojence, pokud 

se rozhodnou prodat, vyměnit či pronajmout svůj byt.

Vaše realitní kancelář ABSOLUT-REAL patří k těm nejlepším.

 Děkujeme Vám

 M. a J. Faltusovi

PRODEJ 3+1/L
GALANDOVA UL.

Cihlový byt 3+kk/G/sklep v novostavbě, 

1.p. (8), plocha je 78 m2 + balkony 13,5 m2. 

Plovoucí podlahy, dlažba, vestavné skříně, 

nová kuchyň. linka. Orientace jih a východ.

SLEVA 3+KK/G/2×B
SKUTECKÉHO UL.

Hledáme 

pro své klienty 

byty 2+kk, 3+kk

a 4+1.
NABÍDNĚTE, PROSÍM.

Tady může být 
foto 

VAŠEHO BYTU.

PRODÁNO

SPECIALISTA NA ŘEPY
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Indeco CZ s.r.o.
Oderská 935/7a
196 00  Praha 9 – Čakovice
+420 283 101 340
info@indeco.cz, www.indeco.cz

Navštivte náš showroom skříní a kuchyní 
v hypermarketu Globus na Zličíně a využijte 
akční nabídku na tento měsíc! Informace 
naleznete na www.indeco.cz

indeco_210x139_Repska-17-04-20111   1 12.4.2011   14:38:11
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