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Vlasovci – zachránci nebo vlastizrádci?

Generál nebe Fr. Peřina

70 let od osvobození Řep

Pamětníci vzpomínají
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milí čtenáři,
v těchto dnech si připomíná celý svět sedmdesáté výročí konce 2. světové války. konfliktu, po kterém 
už svět nebyl takový, jako před ním. Začal zde, ve střední evropě, a zde i skončil. Proto jsme se rozhodli 
květnové číslo Řepské sedmnáctky tomuto podřídit. Už titulní strana se zcela liší od všech za posled-
ních devět let – poprvé je na ní historická, černobílá fotografie. Jsem rád, že se nám podařilo nalézt 
pamětníky pohnutých květnových dnů 1945, kteří pamatují osvobození, jak probíhalo zde, v Řepích. 
Dali jsme tentokrát větší prostor „historii“ pana hájka a zavzpomínáme i na generála Františka Peřinu, 
hrdinu 2. světové války, který v Řepích prožil poslední roky svého života. 
mějme na paměti, že svoboda není samozřejmost a že je třeba ji střežit!

Příjemné čtení vám za Redakční radu přeje 
Jan Bösser

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121: 
Pondělí: 8.00–12.00/13.00–17.30 hodin 
Středa: 8.00–12.00/13.00–18.30 hodin 
Pátek: 7.30–11.00 hodin

Ověřování – Czech POINT Žalanského 291: 
Pondělí 7.30–12.00/13.00–17.30 
Úterý 7.30–12.00/12.30–15.00 
Středa 7.30–12.00/13.00–18.30 
Čtvrtek 7.30–12.00/12.30–15.00 
Pátek 7.30–12.30

Czech POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

Ověřování Španielova 1280:  
v úředních hodinách odboru výstavby 
pro potřeby jeho klientů

Podatelna – Czech POINT Žalanského 291: 
Pondělí 7.30–17.30 
Úterý 7.30–15.00 
Středa 7.30–18.30 
Čtvrtek 7.30–15.00 
Pátek 7.30–12.30

Matrika Žalanského 291: 
Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30 
Středa 8.00–12.00/13.00–18.30 
Pátek pouze po domluvě s matrikářkami

Informace na tel. 234 683 111
nebo www.repy.cz

Rada MČ Praha 17 mj.:
VZALA NA VĚDOMÍ
•  vyhlášení ředitelského volna ředitelkami zá-

kladních škol mč Praha 17 ve dnech 29. a 30. 
6. 2015 z technických důvodů a ředitelkou 
ZUŠ Blatiny z organizačních důvodů.

SOUHLASILA
•  s vypsáním výzvy veřejné zakázky malého 

rozsahu na služby „Rekonstrukce vytápění 
– mŠ Socháňova 1175-1176, Praha 6 - Řepy“;

•  s vypsáním výzvy na dodávku „Výměna 3 ks vý-
tahů Bazovského 1118 – 1120, Praha 6 - Řepy“;

•  s konáním akce o putovní pohár „mcCulloch“ 
a s krátkodobým využitím části pozemků před 
budovou Úmč Praha 17 dne 22. 8. 2015 a pa-
tronací starostky mč Praha 17;

•  s pořádáním závodů horských kol a krátko-
dobým využitím (výpůjčkou) části pozemku 
parc. č. 1504/1 za účelem pořádání  cyklis-
tického závodu českého poháru horských kol 
2015 ve dnech 16. 5. – 17. 5. 2015 v době od 
9 hod. do 19 hod.;

•  s návrhem na doplnění uživatelského zadání 
a dořešení variability využití objektu – dopl-
nění stavby o částečné podsklepení a zvětše-
ní kapacity DPS o 12 osob (z 88 na 100);

•  s vypsáním výzvy veřejné zakázky malého roz-
sahu na realizaci stavby „Rekonstrukce atrií 
v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 
- Řepy;

•  s ukončením nájmu hrobů a úložišť uren ne-
platících uživatelů na řepském hřbitově z dů-
vodu umožnění pronájmu dalším zájemcům.

NESOUHLASILA
•  se zvýšením základního nájemného v ro-

ce 2015 o procentní míru inflace ve výši 
0,4% u smluv o nájmu nemovitostí: byty, pro-
story sloužící k podnikání, garážová stání, 
ateliéry, ordinace lékařů svěřených městské 
části Praha 17, kde nájemní smlouvy obsahují 
valorizační klauzuli;

•  s prodloužením nájemní smlouvy o pronájmu 
pozemku na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 
31. 12. 2020 stávajícímu nájemci – společ-
nosti OmV česká republika, s.r.o.

SCHVÁLILA
•  účel čerpání Fondu pro podporu ZŠ v mate-

riální části pro rok 2015; výši podpory pro 
dlouhodobé vzdělávací jazykové výjezdy, pro 
krátkodobé poznávací výjezdy, pro pedagogy; 

•  znění dotazníku na zjištění zájmu o službu 
senior taxi, tisk dotazníku a jeho distribuci 
mezi seniory v Řepích;

•  zadání veřejné zakázky malého rozsahu: „In-
stalace, zajištění provozu a údržby odpadko-
vých košů na vytipovaných místech v Řepích“;

•  ceny za pronájem pozemků ve správě mč Pra-
ha 17 pro umístění reklamních poutačů;

•  rozpočtová opatření č. 1 – 5;
•  vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce „Oprava podlaho-
vé krytiny PVC objektu Španielova 19/1111, 
pavilon B1“;

•  konání a uděluje patronaci nad sportovními 
akcemi: 1. Přespolní běh rodinných dvojic 
v Aktivním Lesoparku Řepy na travnaté ploše 
vč. ohniště, který se uskuteční 26. 4. a 1. 5. 
2015 od 14 do 19 h. 2. Slavata triatlon tour – 
triatlon pro děti na travnaté ploše před Úmč 
Praha 17, který se uskuteční dne 12. 5. 2015 
od 15 do 19 h s přípravou od 9 h;

•  Dohodu o vnější supervizi pro pracovní tým 
OSPOD na rok 2015;

•  realizaci výběrového řízení na stavební práce 
„Oprava zdi v areálu hřbitova Řepy“;

•  realizaci výběrového řízení „Prohlášení vlast-
níka pro 8. etapu prodeje“ a následně, na 
základě zpracovaného prohlášení vlastníka, 
realizaci výběrového řízení „tržní oceňování 
bytů ve vlastnictví mč Praha 17 – II (Jiránko-
va 1135, 1136 a Vondroušova 1195-1198).

Barbora Skalníková, Dis., 
kancelář starostky

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách 
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře starostky 
MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 13. 5. 2015 OD 14 HODIN.
Místo konání: Kulturní centrum PRůHON, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy.
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milí čtenáři, 
držíte v rukou květnové číslo našeho zpra-
vodaje a jistě si hned při pohledu na obálku 
říkáte, že ta „naše sedmnáctka“ je tento-
krát trochu jiná. máte pravdu. 
Vždyť v těchto dnech si všichni připomí-
náme sedmdesáté výročí ukončení druhé 
světové války. Války, která definitivně změ-
nila dějiny 20. století a ovlivnila mi liony 
lidských životů. Jsem přesvědčena, že je 
nutné si tragické události válečných let ne-
ustále připomínat a nikdy nezapomínat na 
hrdinství těch, kteří za naši svobodu bojo-
vali a položili své životy.
Rozhodli jsme se proto v tomto čísle našeho 
zpravodaje historii věnovat více prosto-
ru. naleznete zde tedy několik zajímavých 
článků, které vám přiblíží květnové dny 
v Řepích před sedmdesáti lety, mnohdy 
zdokumentované i unikátními fotografiemi 
z archivu Jaroslava hájka. Atmosféru vám 
přiblíží jistě i autentická vyprávění pamět-
níků, které se nám podařilo vyzpovídat.
Zároveň bych vás ráda pozvala na výstavu 
dobových fotografií, kterou budete moci 
zhlédnout od 5. května v kC Průhon.

Hezké májové dny.

Jitka Synková

Slovo starostky

Májová vlažička – naroste travička. 
Májový deštíček - poroste chlebíček.

Když máj vláhy nedá, červen se předá. 

Kdo se v máji ožení, 

přivodí si souže
ní.

Pranostiky na měsíc květen

V máji vlhko, ch
ladno  

– bude vína na dno.

70 let od ukončení 2. světové války
Slavnostní vzpomínková akce proběhne dne 4. května 2015 
u pomníků padlých pod řepským hřbitovem od 14 hodin. 

Výstava dobových fotografií s porovnáním 
se současností bude k vidění v prostorách 
radnice a od 5. května v KC Průhon.

SVÁTEK SOUSEDů 26. 5. 2015

Před Servácem není léta, 

po Serváci s mrazy veta.

mč Praha 17 
ve spolupráci s Japonskou 

školou, řepskými základními 
a mateřskými školami a CSZS vás  
srdečně zve  na Svátek sousedů. 

Od 15 hodin na zahradě  
u mateřského centra Řepík  

v Bendově ulici 1121.Přijďte se  
podívat na pěkná představení,  

potkat nové lidi a poznat  
tradice Japonska.
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OTÁZKA MĚSÍCE KVĚTNA

Téma měsíce: Zdravotní péče v Řepích
Je zdravotní péče v Řepích dostupná?

Otázka dostupnosti zdravotní péče je velice dů-
ležitá. Populace globálně stárne a tento trend se 
nevyhýbá ani naší městské části. člověk většinou 
s postupujícím věkem zjišťuje, jak je důležité a vý-
hodné mít v dosahu lékařskou péči. myslím, že 
v naší městské části je široké spektrum specializo-
vaných lékařských ordinací poskytujících odbornou 
lékařskou péči našim občanům. Pokud jde o obvodní 

lékaře, svého času jsem se setkal s problémem se zaregistrováním. Dů-
vodem byl tehdy velký počet pacientů. nevím, jaká je v současné době 
v této oblasti situace a tudíž to nemohu posoudit. Za velkou výhodu 

považuji, že v blízkosti Řep se nachází velká nemocnice v motole, která 
umožňuje veškerá odborná vyšetření.
Jiná situace je v umístění ordinací. myslím, že fungování v bytových do-
mech není zrovna ideální. Jde především o to, že prostory polikliniky 
v ulici Žufanova, což je rovněž bytový dům, nestačí pro všechny ordina-
ce, které v naší městské části působí. to vede k tomu, že některé ordina-
ce jsou umístěny po domech v celé lokalitě Řep. Jsem přesvědčen, že by 
Řepům slušela poliklinika, kde by byly ordinace centralizovány a navíc 
by byly více přizpůsobeny potřebám lékařů. to už je však jiná otázka. 
Otázka ekonomických možností.

Být zdravý je jistě snem každého z nás, ale sku-
tečnost je bohužel jiná. každý více či méně často 
využíváme zdravotní služby a dostupnost zdravotní 
péče je jedním z významných faktorů ovlivňujících 
kvalitu života.
V Řepích máme síť praktických, dětských a větši-
nu odborných lékařů v poliklinice v Žufanově ulici 
a na dalších pracovištích. Lékařskou pohotovostní 

službu a odborné poradny zajišťuje nedaleká nemocnice v motole.  
Spoluobčané, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou 
k lékaři docházet, mají možnost využít na základě doporučení lékaře 

domácí zdravotní péči a fyzioterapii v terénu, kterou provozuje Centrum 
sociálně zdravotních služeb. Seznamy všech praktických, dětských, zub-
ních a dalších odborných lékařů a lékáren na území mč Praha 17 včetně 
souvisejících informací jsou uvedeny na webových stránkách Úmč a také 
jsou součástí katalogu poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb.
Domnívám se, že dostupnost zdravotní péče v Řepích je na dobré úrov-
ni, ale stále je co zlepšovat. Jako problém vidím mnohdy příliš dlouhé 
objednací doby u specialistů. Dalším problémem pro seniory a osoby se 
zdravotním znevýhodněním je doprava k lékaři. Proto bylo na základě 
rozhodnutí Rady mč provedeno dotazníkové šetření – průzkum zájmu 
o službu „Senior taxi“, o jejímž zřízení mč uvažuje.

S lékařskou péčí v Řepích jsem určitě spokojená. 
některé lékaře mám sice v Praze 1, kde jsem dlou-
ho pracovala, ale „moje řepské doktory“ musím 
jen pochválit.  Chodím zde např. k paní doktorce 
Vaněčkové nebo na gynekologii k paní doktorce 
kvašové – sem chodím už přes třicet let, vlastně 
od chvíle, kdy jsem se sem přistěhovala, tedy od 
roku 1982.

Po úrazu navštěvuji neurologickou ordinaci doktorky Filipové, také 
s velkou spokojeností.
Dostupnost ordinací je v Řepích bez problémů, teď už jen aby se ne-
změnily trasy autobusů!

Jaroslava Zbirovská

Miroslav Bartoš  KSČM

Ing. Jaroslava Šimonová  KDU-ČSL

Se zdravotní péči v Řepích jsem maximálně spo-
kojená. Všechny potřebné lékaře mám hned po 
ruce v místní poliklinice. A když se mně nebo mé 
rodině stane nějaká větší nepříjemnost, nemoc-
nice v motole je hned na dosah.

Petra Koukalová

Otázka na příští měsíc:

Jste spokojeni se změnami v dopravě 
po prodloužení metra trasy A?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci  
na e-mail: redakce@repy.mepnet.cz
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Jste patrně nejmladším radním 
i zastupitelem. Co vás do politiky 
přivedlo?
Asi mě přivedla především nálada ve 
společnosti. Vnímal jsem, jak jsou lidé 
z politiky naštvaní a nespokojení, ale vět-
šinou zůstávají jen u slov. Což mě vlastně 
vyburcovalo, protože jsem si říkal – tak 
to zkusím a uvidím, jestli se s tím dá něco 
dělat nebo je to tak marné, že se opravdu 
nedá dělat nic.

Jak dlouho se politice věnujete?
Aktivněji se politice věnuji zhruba čtyři 
roky. 

Co na váš vstup do politiky říkala 
vaše rodina?
Vím, že mě podporují. moje rodina za 
mnou vždycky stála a poskytovala mi do-
statečný prostor, abych se mohl ubírat 
tam, kam jsem zrovna potřeboval.

Proč vás oslovila zrovna strana 
TOP 09?
to bylo z více důvodů. Jednak jsem byl 
vždy pravicově smýšlející, takže když se 
objevila tOP 09 jako nová pravicová stra-
na, zbystřil jsem. Určitě mě oslovil její 
program a samozřejmě v tom hrály roli 
i jednotlivé osobnosti. Ať už to byla osob-
nost pana Schwarzenberga nebo osob-
nosti místní, jako je např. Jarda hájek nebo eva Vorlíčková, tenkrát na Za-
stupitelstvu hl. m. Prahy. tyto osobnosti pro mě byly do jisté míry určující. 

Přes svůj mladý věk jste na kandidátce byl jedničkou…
myslím, že věk není zase tak rozhodující. Sice jsem asi nebyl na veřejnosti to-
lik vidět, ale věnoval jsem se „topce“ uplynulé čtyři roky a snažil jsem se, když 
bylo potřeba, spolupracovat s našimi zastupiteli v Řepích i na magistrátě.

Jste členem zastupitelstva. Co byste chtěl v Řepích změnit?
mě v Řepích zajímá zejména veřejný prostor, je mi blízká architektura. to 
určitě není jen o budovách, jak si mnoho lidí myslí, ale i „o tom kolem“. 
Vzhledem k tomu, že Řepy jsou z velké části sídliště, je to zejména „o tom 
kolem“. Zajímá mě, jakým způsobem přistupovat k sídlišti a prostoru ko-
lem něho a myslím, že to je jedním z velkých témat současné architektury. 

Vadí vám tady něco? Máte pocit, že něco je špatně?
to bych neřekl, myslím, že Řepy jsou opravdu příjemným místem pro 
bydle ní, tím, že jsou umístěny na rozhraní mezi městem a krajinou. Je to 
odsud kousek do centra, zároveň blízko do přírody.
Jsem příznivcem více drobnějších zásahů, které ale ve výsledku zlepšují 
každodenní život.

Máte na mysli něco konkrétního?
například ve veřejném prostoru by mělo být lepší a zřetelnější členění, člo-

věk by měl vědět – zde je centrum, tady je 
můj odpočinkový plácek. Pak by to mohlo 
být lidem bližší, srozumitelnější. máme 
park nebo spíše neurčitou zeleň přes celé 
sídliště, ale člověku to není vlastní, pro-
tože je to jakoby všech. mohlo by se to ale 
lidem nějak přiblížit. třeba předzahrádky 
jsou krásný příklad toho, jak se lidé za-
čnou o prostředí sami starat. Stačí udělat 
malý plůtek a najednou člověk cítí, že to 
patří konkrétnímu domu a konkrétním 
lidem a jejich péče pak zpříjemňuje celé 
okolí. myslím, že by stálo za to zkusit se 
vydat cestou, kdy si lidé „vezmou“ část 
okolního prostoru za svůj a budou ho ně-
jakým způsobem opečovávat. A není po-
třeba zasahovat do majetkových vztahů, 
spíše pocitově prostor lépe rozčlenit.

Jak dlouho žijete v Řepích?
Od roku 1991, tedy téměř od narození.

Jaké máte další plány? Zatím asi 
studujete?
Ano, studuji magisterský program na fa-
kultě architektury. V současnosti řešíme 
v ateliéru na fakultě mimo jiné sídliště 
ve městě nepomuk. tohle téma jsem si 
vybral také proto, že mi přijde velice za-
jímavá otázka, jak v dnešní době k sídliš-
tím vlastně přistupovat.

Až dostudujete, vrhnete se do politiky nebo budete architektem?
to je otázka… Architektuře bych se chtěl určitě nadále věnovat, je však 
otázka, v jakém směru. Je pravda, že lidí, kteří se v oboru pohybují, je 
hodně a poptávka není zase tak veliká. nicméně architektura je krásná zá-
ležitost, která mě hodně baví, takže bych se jí chtěl v nějaké rovině určitě 
věnovat i v budoucnu.

Co vás naopak těší na vaší politické práci?
myslím, že je to velmi dobrá zkušenost. člověk si uvědomí, jak věci fungují 
a že to není tak snadné, jak to na první pohled může vypadat. ty jednodu-
ché závěry typu – „já tam být, tak to udělám snadno a rychle“ – nefungují. 
Jde to mnohem pomaleji a člověk si opravdu musí jít za svým, aby něčeho 
docílil. A zároveň se musí učit diplomacii, neboť nerozhoduje nikdy sám.

Byl jste realitou politiky překvapen?
tolik překvapen jsem zase nebyl. členem tOP 09 jsem se stal už před čtyřmi 
lety a chtěl jsem se nejprve zvenčí podívat, jak to celé funguje. takže jsem 
chodil na zastupitelstva, jak na naše, tak na magistrát, a snažil jsem se 
udělat si představu, co taková práce obnáší. troufnu si tedy říct, že už nej-
sem takový snílek. nicméně si myslím, že je potřeba si své ideály v rozumné 
míře ponechat. člověk by se neměl stát pouhým strojem, ale základní ideá-
ly by si měl zachovávat pořád. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro radního Michala Štěpaře
Květnová Řepská sedmnáctka vám představí radního a člena zastupitelstva Michala Štěpaře, který v těchto funkcích působí 
první volební období. V současnosti se kromě práce v politice věnuje i magisterskému studiu architektury.

Michal Štěpař (25 let, TOP 09)
•  na radnici působí od roku 2014.    
•  V Řepích žije od roku 1991.

•  Studuje architekturu a urbanismus na FA čVUt 

•  hobby: umění (pasivní i aktivní formou)

Foto: Archiv 
Michala Štěpaře
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Informace Úřadu práce
Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce čR vydávání nových průkazů pro 
osoby se zdravotním postižením. nový průkaz OZP bude mít podobu plas-
tové kartičky podobné občanskému či řidičskému průkazu, která je odol-
ná proti poškození a chráněna vůči jejímu padělání. Pro ÚP čR bude tento 
průkaz zhotovovat Státní tiskárna cenin, státní podnik.
V současnosti ÚP čR vydává tzv. dočasné průkazy OZP a nadále zůstávají 
v platnosti také průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 
vydávaly obecní úřady. Platnost všech těchto průkazů končí k 31. 12. 2015.
V praxi to znamená, že do konce roku 2015 si je musí jejich držitelé vymě-
nit. V opačném případě přijdou o možnost využívat benefity, které z jejich 

držitelství vyplývají. ÚP čR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na 
poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci 
roku. Zároveň ale upozorňuje, že není nutné, aby lidé chodili v hojném 
počtu na úřad hned v květnu 2015, pokud platnost jejich průkazu nekončí 
v nejbližším období.
Před samotnou výměnou průkazů mimořádných výhod (kartonové průka-
zy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů 
OZP, které ÚP čR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí 
klienti podat tzv. žádost o přechod nároku na průkaz OZP. Až poté může ÚP 
čR klientům průkaz OZP v nové podobě vydat. 

Termíny přistavení: – dne 7. 5. 2015 od 12.00 do 14.30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na 

parkovišti u úřadu MČ Praha 17 - Řepy, Žalanského 291/12b.  

Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s. a úřadem MČ Praha 17 - Řepy 

nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci 

Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu – výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

– změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)  – informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

– převzetí reklamace – tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. 

Bližší informace na tel. číslech 267 175 366  a 267 175 202,   www.ppas.cz

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.

Kostel sv. Rodiny, Řepy
18.00 Mše svatá v kostele sv. Rodiny
19.00 Přednáška o historii kostela s besedou
19.45  Historie a současnost sociální péče kongregace 

sester sv. Karla Boromejského
20.30 Zprávy z komise Justitia et pax s besedou
21.00 Informace o kurzech Alfa
21.30 Chvilka pro hudbu
22.00 Modlitba Taize se zpěvy

Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře
Nešpory, prohlídka s průvodcem, koncert barokní hudby 
v kostele a další…
Poutní areál bude volně přístupný mezi 18 až 24 hodinou, 
kostel omezeně v závislosti na programu.

Řepská 17 vyhlašuje již 6. ročník soutěže Rozkvetlé Řepy!

Určitě i v letošním roce řepské předzahrádky krásně pokvetou a budou potěšením pro 
všechny kolemjdoucí. Dejte nám o nich vědět! Zašlete nám fotografie (max. velikost 5 MB) 
nebo jen adresu místa, které vás zaujalo! Přihlaste své sousedy nebo i sebe!

V letošním roce nově vyhlašujeme i kategorii o nejkrásnější balkon!!!

Uzávěrka pro příjem tipů je 10. srpna 2015 • Kontakt – e-mail: redakce@repy.mepnet.cz nebo tel.: 234 683 544 (531)

Soutěž Rozkvetlé Řepy 2015

NOC KOSTELŮ

pátek 29. května 2015
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Foto: Archiv KC Průhon

V pátek 27. března 2015 se v sále řepské Soko-
lovny uskutečnil již druhý benefiční Společen-
ský večer Prahy 17. tento slavnostní večer na-
vázal na novou tradici společenských setkání 

v Řepích, která byla zahájena v loňském roce. 
Výtěžek celého večera byl použit na podporu 
nadačního fondu Zdeňky Žádníkové (nfzz.cz), 
který se již od roku 2007 snaží zpříjemňovat 

a zlepšovat prostředí zdravotnických zaříze-
ní, ambulancí či dětských domovů – tedy míst, 
která sama o sobě příliš radosti nepřinášejí. 
Zdeňka Žádníková symbolický šek v hodnotě 
20 000 kč převzala v závěru večera z rukou sta-
rostky Jitky Synkové.

Průvodcem večera byl stejně jako v loňském roce 
Zdeněk Podhůrský, jako hosté vystoupili Abba 
stars či kamila nývltová, o krásné předtančení 
se postarali martin Dvořák a Zuzana Šilhánová. 
nechybělo ani casino, barmanská show, kou-
zelník, kartářka či degustace vín. Věříme, že 
se všichni návštěvníci dobře pobavili, o čemž, 
mimo jiné, svědčil i stále nabitý taneční parket.

-ras-

Společenský večer Prahy 17

Ve čtvrtek 26. března 2015 se v obřadní síni řep-
ské radnice uskutečnilo slavnostní předání Pla-
ket Jana Amose komenského nejlepším řepským 
učitelům základních, mateřských a uměleckých 
škol.
tato akce, která by se nechala v naší městské 
části nazvat již tradiční, pravidelně oceňuje je-
dinečné výsledky činnosti řepských pedagogů. 
Vedoucí Odboru školství a kultury, mgr. naděžda 
Zemanová, představila všechny oceněné. V le-
tošním roce se oceňovalo ve třech kategoriích:
I. kategorie – zvlášť vynikající výsledky vzdělá-
vací a odborné činnosti v každodenní pedago-
gické práci u pedagoga, který působí ve škole již 
déle než 10 let a je pro své žáky i kolegy inspirací 
a vzorem.
II. kategorie – ocenění vynikajícího začínajícího 
pedagoga do 5 let od nástupu do praxe.
III. kategorie - výjimečné výkony nad rámec běž-
ných pedagogických činností.
Ocenění učitelé převzali čestná uznání ve formě 
plakety z rukou starostky mč Praha 17, mgr. Jit-
ky Synkové, za účasti svých kolegů a představi-
telů obce.
Ani v letošním roce nechyběl doprovodný pro-
gram v podání žáků ZUŠ Blatiny a nutno dodat, 
že jejich výkon byl skvělý. měli jsme příležitost 
si poslechnout skladbu navarra od Pabla de Sa-

rasate, pro dvoje housle a klavír, v podání tomá-
še noskieviče a Gerarda Paitána s doprovodem 
Ing. martina Šarocha.

Ocenění převzali:
PaedDr. Otakar martinovský (ZUŠ Blatiny)
mgr. helena Drahošová (ZŠ genpor. Fr. Peřiny)

hana karešová (mŠ Socháňova)
Dana kunešová, DiS. (mŠ Bendova)
mgr. kateřina Fürsternzellerová  

(mŠ Laudova se spec. třídami)
mgr. Jan křivanec (ZŠ Jana Wericha)
mgr. marie Dvořáková (ZŠ genpor. Fr. Peřiny)

-mish-

Předání Plaket J. A. Komenského

Zleva: Mgr. Jitka Synková, Mgr. Jan Křivanec, Mgr. Marie Dvořáková, Mgr. Helena Drahošová, 
Hana Karešová, Mgr. Kateřina Fürstenzellerová, Dana Kunešová, DiS., PaedDr. Otakar Martinovský.

Foto: -mish-
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Nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo-
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

✗	  baterie, akumulátory
✗	  nádoby od sprejů
✗	  mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
✗	  ředidla a barvy
✗	  léky a teploměry
✗	  kyseliny a hydroxidy
✗	  lepidla a pryskyřice
✗	  detergenty (odmašťovací přípravky)
✗	  fotochemikálie
✗	  pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, 

odstraňování plísní)
✗	  zářivky a výbojky

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

7. 5. (čtvrtek)

•  křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u parkoviště) 15.00 – 15.20

•  ul. makovského (u č. 1394 – vjezd do podzemních garáží) 
15.30 – 15.50

•  ul. Galandova (u č. 1246) 16.00 – 16.20

•  ul. Španielova (u školy) 16.30 – 16.50

•  křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště) 17.00 – 17.20

•  ul. Socháňova (slepé rameno – u školy) 17.30 – 17.50

•  ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů) 18.00 – 18.20

•  ul. Jiránkova (parkoviště) 18.30 – 18.50

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

NVelkoobjemové 
kontejnery v květnu
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracovní 
dny ve čtvrtek, pátek v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod. 
a v sobotu od 12 do 16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítom-
na obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebu-
dou na daném stanovišti zůstávat přes noc.

VOk jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

•  14. 5. křižovatka ul. Laudova x k trninám

•  15. 5. Parkoviště hofbauerova x Žufanova

•  16. 5. Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)

•  21. 5. Parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče)

•  22. 5. Parkoviště Drahoňovského

•  28. 5. ke kulturnímu domu x U Boroviček

•  29. 5. Parkoviště hofbauerova x Žufanova

Co lze odložit do VOK
VOk jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např. 
nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlaho-
vé PVC, umyvadla a záchodové mísy.

Co nelze odložit do VOK
✗			směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné 

nádoby (popelnice, kontejneru) 

✗			nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie 
a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky) 

✗			odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)

✗			elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, 
přehrávače, telefony apod.)

✗			stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými 
subjekty!!!

Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných 
dvorech: 

• Praha 6 - Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 284 098 906

Provoz od pondělí do pátku:  8.30 – 18.00 hod. (v zimním období 
do 17.00 hod), sobota: 8.30 – 15.00 hod.

Kam s bioodpadem

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, 
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky 
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.

Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), 
jedlé oleje, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, biologicky nerozložitelné 
odpady apod.

Biovoky jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

Stanoviště BIOVOK:

•  10. 5. (ne) 9 – 12 hod. – křižovatka k trninám x Laudova
•  24. 5. (ne) 13 – 16 hod. – parkoviště ul. hofbauerova x Žufanova 

Dobrý den,
nechápu, jak radnice mohla povolit kácení vzrost-
lých stromů ve Vondroušově ulici. když je konečně 
na sídlišti trochu zeleně, zdravé vzrostlé stromy se 
neprořezají, ale rovnou surově zničí. můžete to vy-
světlit? Všude jinde si zeleně váží, zvlášť ve městech.

Libuše Frantová

Dobrý den,
kácení dřevin provádí technická správa komunikací hl. m. Prahy, ja-
ko správce pozemku. městská část Praha 17 nemá pozemek ve správě 
a kácení dřevin neprovádí. ke kácení dřevin bylo vydáno naším od-
borem životního prostředí a dopravy rozhodnutí o povolení ke kácení 
dřevin na základě znaleckého posudku zpracovaného soudním znal-
cem. náhradní výsadba bude provedena z 6 ks hlohů, tedy nižších a do 
daného místa vhodnějších dřevin (před panelový dům č. 1161–1166). 
Před panelovým domem 1150–1153 dojde k odstranění 6 ks topolů 
(nekvalitní a neperspektivní jedinci) a jejich odstraněním se uvolní 
prostor pro růst zbylých stromů. Bude provedena nová výsadba – 6 ks 
střemchy obecné v travnatém prostoru podél stromořadí, blíže k pa-
nelovému domu.

Ing. Kateřina Havlíčková,
Odbor životního prostředí a dopravy
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V rámci 14. výzvy Operačního programu Pra-
ha konkurenceschopnost naše městská část 
Praha 17 – Řepy získala další dotaci ve výši 
5.910.473,90 Kč na realizaci projektu z oblasti 
životního prostředí „Revitalizace prostranství 
Laudova“. Projekt navazuje na stávající projek-
ty „Aktivní lesopark Řepy“ a „Revitalizace parte-
ru sídliště Řepy“ a současně na projekt „Zdravé 
a hravé Řepy II“, který jsme zrealizovali v loň-
ském roce. Všechny tyto projekty jsou spolufi-
nancovány z fondů eU. 
Cílem projektu „Revitalizace prostranství Lau-
dova“ je zlepšení kvality života obyvatel mč 
Praha 17. V tomto případě se jedná o oživení 
sídlištního prostoru v lokalitě ulice Laudova, kde 
je projekt  zaměřen především na obnovu dvou 
dětských hřišť a přilehlé zeleně na pozemcích 
parc. č. 1142/89, 1142/72 a 1142/246 k. ú. Řepy. 
Řešení klade důraz na vytvoření celkové archi-
tektonické koncepce veřejného prostoru. Budou 
provedeny nové ohraničující zídky dopadových 
ploch a pískovišť. na herních plochách budou 
instalovány herní prvky ve formě skluzavek, pro-
lézaček a dalších herních prvků. Dojde k novému 
rozmístění mobiliáře. na zhutněných podklad-
ních vrstvách budou provedeny nové asfaltové, 
dlážděné nebo mlatové povrchy. Součástí pro-

jektu je úprava zeleně zahrnující novou výsadbu.
Prvky pro volnočasové aktivity jsou navrženy 
s ohledem na různé věkové kategorie návštěv-
níků.
Předpokládaný harmonogram:
Datum zahájení: červen 2015
Datum ukončení: září 2015

Radim Drmola, Bc. Eva Soukupová

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOSTK

Vymezené území projektu Revitalizace prostranství Laudova

Revitalizace prostranství Laudova



ROZHOVOR

1010

Marie Tomanová

Vzpomínáte si na konec války v Řepích?
Pamatuji si na přelety letadel nad námi. to byli 
němci, jejich letadla létala velice nízko a sna-
žila se nás zasáhnout. Jedna bomba nám spad-
la do zahrady, ale naštěstí se nikomu z nás nic 
nestalo. 
naproti klášteru však stál malý domek, kam se 
trefili. naštěstí nikoho nezabili, ale dům byl 
zničen úplně. malý domek stál také vedle školy, 
hned u silnice, ten byl také zasažen.

Jak prožívala tyto nálety vaše rodina?
Pamatuji si, jak jsme večer naložili do káry, co 
se dalo, zejména osobní věci a vydali se směrem 
ke Zličínu, do polí. mysleli jsme, že když budeme 
v polích, tak se nám nic nestane, protože nálety 
směřovaly na domy a ničily majetky. 

Váš večerní útěk tedy skončil šťastně?
naštěstí se tady v okolí nikomu nic nestalo. 
Jedni sousedé tady tenkrát zůstali, ti měli sedm 
dětí, už tenkrát to byli starší lidé a nechtělo 
se jim nikam cestovat. Ale nic se jim nestalo, 
všichni v pořádku přečkali. hlavně, že jsme to 
přežili, strach jsme měli.

Vzpomínáte na vojáky, kteří vás 
osvobodili?
na osvoboditelské armády si pamatuji, ty přišly 
od hostivic. němci ustupovali a ruská armáda 
pochodovala na Prahu.
tenkrát jsem běžela tajně k silnici zadem, abych 

se na ně mohla podívat. naši mě tenkrát nechtěli 
nikam pustit, protože ještě někde zůstali jednot-
liví němci, kteří se snažili střílet, ale už neměli 
žádnou šanci. měla jsem ještě mladšího bratra, 
ten byl mladší o sedm let. Pamatuji si, jak od silni-
ce běžel vyděšeně domů a křičel: „Oni jí tam zabi-
jou, ale mně je to jedno!“ Já však byla hrozně zvě-
davá, takže jsem šla opravdu až k té silnici, abych 
osvoboditele jedoucí na Prahu dobře viděla.

Pamatujete si, jak se ruští vojáci chovali?
když sem přišli Rusové, tak obsadili místní fab-
riku, tam byla původně cihelna. maminka byla 
švadlena, to když zjistili, tak jí neustále chodili 
otravovat, aby jim šila pytlíky. tenkrát nemohla 
říct „ne“, musela šít a všechno samozřejmě „grá-
tis“. Občas nám dali nějaký nakradený oděv, pro-
tože samozřejmě peníze neměli, česky neuměli. 
naši mě pečlivě schovávali, abych se před nimi 
neukazovala – byli to takoví primitivové… Já 
jsem moc ven v té době opravdu nemohla, naši 
mě nikam nepouštěli.
Později je umístili do ruzyňských kasáren a byl 
klid. kromě toho nám do domku do horního 
patra nastěhovali ruské důstojníky. měli jsme 
v podkroví takový malý byt, ten jsme museli 
uvolnit. Ale tito důstojníci se chovali slušně 
a nebyli tu dlouho.

Co vaši sousedé a lidé, kteří díky náletům 
přišli o svá obydlí?
Z tehdejších obyvatel tady už nikdo nežije, jen 
já. Ostatní se sem přistěhovali až po válce nebo 
se některé sousedky přivdaly. Já jsem zůstala ve 
svém rodném domě.
Zbořené domy se již znovu nestavěly. Baráček, 
co stával vedle školy, vlastnili tehdy starší lidé 
a ani ten už se neobnovil. naopak za hrdinovic 
statkem vznikla nová stavba – tzv. „Obnova“, 
která byla vystavěna pro všechny lidi, kterým 
nálety domy poničily.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Vladimír Novák

Pane Nováku, dnes patříte k těm, nechci 
říkat starým, ale přeci jenom už k 
pamětníkům. Dnes jste ve věku, že jako 
historik vás budu chodit častěji zpovídat, 
co vy na to?
Co bude vědět, klidně budu vyprávět.

V letošním roce oslaví naše země kulaté, 
sedmdesátileté výročí konce 2. světové 
války. Na co nejvíc z pohledu pamětníka 
vzpomínáte z květnových dnů roku 1945?
no, 5. května ráno jsme šli za školu a hurá na 
Prahu. 

Moment, za školu?
my chodili za školu každou chvíli (smích), já cho-
dil do národní školy do Ruzyně, ne do Řep.

Vraťme se však k té Praze, tedy co se dělo 
„za školou“?
když jsme procházeli Prahou, jakoby něco vi-
selo nebo bylo cítit ve vzduchu, bylo cítit již 
velké napětí. německý důstojník, který nás za-
stavil, říkal: „kluci, co tu děláte, koukejte zmi-
zet“. Po návratu do Řep se již u křižovatky Bílý 
Beránek začalo se stavěním pěti barikád proti 
němcům. Pamatuji si, jak někdo neznámý z polí 
za námi vystřelil. Schovávali jsme se v domě 
a po té, když k nám vtrhl německý oficír, nás 
to strachy zahnalo do sklepa vedlejšího domu, 
mezi sudy s pivem. Byla tam totiž hospoda. On 
se tam za námi pustil. Po té nás všechny vyvedl 
ven a postavil nás ke zdi. Šíleně jsme se báli. 
nevím kolik nás bylo, 12 nebo 15? nevím, vždyť 
jsme byli teprve kluci. měli jsme hrozný strach, 

Vzpomínky na konec války v Řepích
Od ukončení druhé světové války letos uplynulo přesně sedmdesát let. Přesto mezi námi žijí pamětníci, kteří si na tuto 
pohnutou dobu ještě pamatují. O své vzpomínky na kritické květnové dny roku 1945 se s vámi, čtenáři Řepské sedmnáctky, 
podělí pamětníci – Marie Tomanová, Vladimír Novák a Bohuslav Jirásek.

Foto: -mish-

Marie Tomanová dodnes žije v domku na kraji 
Řep, kde prožila se svými rodiči a bratrem 
i bouřlivé dny května 1945.

Foto: -ras-

Vladimír Novák se v Řepích sice nenarodil, 
přesto zde celý svůj život žije. Pro obec 
mnohokrát pracoval v komisích výstavby, 
a především stále hýří humorem. Jeho otec 
byl za první republiky obecní policajt, později 
do 50. let tajemník obecního úřadu



zachránilo nás, že můj otec perfektně hovořil 
německy. když nás prohledal a zjistil, že žádné 
zbraně u sebe nemáme, propustil nás.

Jak jste prožívali další kritické dny?
Pak jsme dostali zprávu, že klášter sester boro-
mejek by měl být jaksi ochráněn, a tak jsme se 
tam před bombardováním do 8. května schovali. 
Ale 9. května jsem byl již doma, v ten den už byla 
v obci Ruská armáda a na vlastní oči jsem viděl, 
když vodili německé zajatce. (Pozn. autora: Vla-
sovci z Řep odešli 8. května). Pamatuji si také, 
že na budovu tehdejšího hotelu na Vyhlídce vy-
střelili němci, kteří měli zákop v příkopu na rohu 
dnešní ulice Slánská – čistovická. V této budově 
v okně podkroví zahynul poručík Alois Starý. na 
této budově do jejího zbourání byla osazena pa-
mětní deska tomuto hrdinovi.

Také mám od některých pamětníků zprávy, 
že někteří průzkumníci armády Vlasovců 
byli v Řepích již v noci ze 4. na 5. května? 
to nevím. Co si ale jako chlapec ještě pamatuji, 
že nad rohem starého hřbitova byla vykopána 
asi desetimetrová sonda, zřejmě pro naleziště 
opuky, neboť nad tímto místem byl opukový 
lom. Bylo to v blízkosti dnes již neexistující ces-
ty mezi hřbitovy směrem ke karlovarské ulici. 
Do této sondy nebo šachty byli vhozeni a zasy-
páni dva zabití němci, právě ti, kteří zastřelili 
zmiňovaného poručíka Starého. také pamatuji 
hroby na hřbitově, do kterých byli pohřbeni 
padlí Vlasovci.

Pro malého chlapce to muselo být velmi 
stresující. Necháme nyní konec války 
stranou a vy mi slíbíte, že ještě někdy 
v budoucnosti se setkáme a budeme si 
vyprávět a vzpomínat na příjemnější věci. 
V úvodu jsem prozradil, že váš otec byl 
prvorepublikovým obecním policajtem 
a později, přesněji do roku 1950 také 
tajemníkem? 
Otec se do Řep vlastně dostal na nějaký konkurz. 
Již v roce 1932 během služby si tu začal stavět 
náš rodinný domek. to v dolních Řepích bylo 
pouze pár domků a statky a vždy jsme byli pe-
riférií Prahy.

Přesto jste v obci žil spokojeně?
mám-li být upřímný, vždy jsem toužil žít v troji. 
mně se tam moc líbilo, což zůstalo jenom tou 
tužbou. nakonec jsem celý život strávil v Řepích. 

Ale jo, bylo zde hezky. Vzpomínám na nesmyslně 
zrušené rybníky, ale i na cesty na tramvaj, kdy 
ještě nejezdil autobus. Veselé bylo, když ráno 
při cestě do práce zpívali kosi. Já na ně pískal 
a oni mi odpovídali.

Takže za vás pamětníka odpovím sám, když 
jste v Řepích vydržel celý život, tak to tak 
zlé nebylo, že?
když chceš někde bydlet, jdi na hřbitov a podívej 
se, jak staří lidé tam umírají a jestli tam hlavně 
teče voda. (smích)

Děkuji za rozhovor.
Jaroslav Hájek

Bohuslav Jirásek (1911–1995)

Poslední vzpomínka na květnové dny je stále živá 
ač byla autorem sepsána v osmdesátých letech mi-
nulého století. Jedná se o úryvek z knihy „Ohlédnu-
tí“, kterou Bohuslav Jirásek sepsal v době hluboké 
totality jako autentické vzpomínky na historické 
události 20. století.

na konci války jsem 
se svou novoman-
želkou již bydlel na 
Vinohradech. Ro-
dina mé ženy žila 
v domku na Bílé ho-
ře, a tak si pamatu-
ji, jak jsem květno-
vé dny prožíval jak 

v centru města, tak zde, v Řepích.
5. května 1945 dobývala Rudá armáda ještě Ber-
lín. Do Prahy tudíž bylo ještě daleko. na volání 
Prahy o pomoc byli Američané ochotni vojensky 
zasáhnout. to ovšem odporovalo dohodám se 
SSSR a na žádost Američanů o povolení výjimky, 
odpovědělo sovětské velení naprosto odmítavě. 
A tak se stalo, že v nouzi nejvyšší se skutečnou 
pomocí stali „Vlasovci“. Byl to vojenský útvar – 
protibolševická Ruská osvobozenecká armáda 
(ROA), složený ze sovětských zajatců, ochot-
ných bojovat po boku němců proti SSSR, pod 
vedením generála Andreje Andrejeviče Vlasova 
(14. 9. 1901 – popraven 2. 8. 1946). O vážnos-
ti jejich úmyslu se dá ovšem pochybovat. Život 
ruských zajatců v německém zajetí byl skuteč-
ně hrozný a je opravdu kruté odsuzovat je ja-
ko zrádce, když se jim jevila skulinka, jak z té 
zoufalé situace uniknout a zachránit si život. 
Byli to skoro samí mladí chlapci, když se objevili 
s puškami v rukách. nevyspalí a hladoví. nabízeli 
jsme jim z toho mála, co jsme měli. Jídlo, ciga-
rety, pití. Ale nikdo z nich si nic nevzal. Spěchá-
me! Až půjdeme zpátky! V tu chvíli to byli naši 
nejmilejší přátelé a zachránci a bylo nám těch 
chlapců líto. Vždyť byli tak mladí a v naprosto 
beznadějné situaci se vlastně obětovali. A mys-
lím, že zasáhli v pravou chvíli. A padlo jich hod-

ně. Jen na hřbitově na Bílé hoře jich je v koutě 
u zdi zahrabáno 13. Pomohli Praze, ale pražané 
se jim mohli odměnit jen vzpomínkou a mlčenli-
vou vděčností. Jejich osud spočíval v rukou ví-
tězů a sovětští vítězové byli neúprosní. Zaplatili 
tím nejdražším co měli, svými životy. náš soud 
byl spravedlivější. Vždyť oni nedbali žádných do-
mluv o tom, kdo smí nebo nesmí Praze pomoci. 
když bylo nejhůř, přišli a pomohli ihned, jako 
člověk člověku v nouzi nejvyšší. čest budiž jejich 
památce!
Jak nejdříve bylo možno, vydal jsem se podívat 
na nedaleké Václavské náměstí a dále na svoji 
živitelku – spořitelnu v Rytířské ulici. Před vcho-
dem na kandelábru visel za nohy mrtvý člověk. 
nahý a opálený jako husa v troubě. Ostřeloval 
prý celou Rytířskou ulici ze Stavovského diva-
dla, až ho konečně dostali. Otřesný pohled. Jen 
diplomatky na nohách neshořely. I naši dovedli 
být krutí. Ovšem měli za co. A konec války!!! Pře-
ce jsme se dočkali. mnoho radosti, ale i zármut-
ku. I někteří obránci spořitelny padli.
Svoji pobočku na malostranském náměstí jsem 
našel v pořádku. A v dalším dni, jsem se pěšky 
vydal podívat se k příbuzným mé choti – náprst-
kům na Bílou horu. Je to pěkný kousek cesty, by-
lo horko a došel jsem tam celý zaprášený. hned 
u vchodu do jejich rodinného domku, padla mi 
kolem krku plačící Otylka Stará. Její manžel, náš 
přítel z nejmilejších, Alois Starý (domácky ře-
čený Lolek), dělostřelecký poručík čsl. armády, 
padl 6. května, v neděli, u okna 1. patra radnice 
v Řepích, při její obhajobě. Přišel jsem přesně na 
jeho pohřeb. tolik jsem se na něho těšil a kru-
tý osud mě dovedl právě k jeho cestě poslední. 
tak přesmutné překvapení jsem nečekal. Lolek 
v neděli 6. 5., s několika ozbrojenými dobrovol-
níky vyrazil proti němcům do Řep. Dostali se až 
k radnici, do které vnikli. němci byli schovaní 
v blízkém příkopě. Lolek a jeho skupina je mohli 
napadnout jen shora. A tak vyběhl do 1. patra, 
chtěl se krýt a přistrčit k oknu skříň. Ale přítom-
ný zaměstnanec to nechtěl dovolit, že ve skříni 
jsou uzavřeny potravinové lístky, za které ručí. 
Lolek přistoupil tedy k nekrytému oknu, vystřelil 
na němce v příkopu, ale ten zmáčkl svůj samopal 
a pokropil střelami zeď budovy zdola až nahoru. 
Jedna ze střel zasáhla okno a Lolka do úst. Padl 
za vlast, za naše osvobození. Zůstala jen zhrou-
cená manželka s malou dcerou Jiřinkou a my 
ostatní smutní přátelé. 
Já přišel právě k zahájení smutečního obřadu. Po-
hřeb z kaple na Bílé hoře byl společný pro několik 
místních padlých revolučních hrdinů. na rozlou-
čení u Lolkova hrobu kromě jiných, promluvil 
i major sovětské armády. Sám zdrcen, snažil jsem 
se pokud možno uklidnit zhroucenou Otylku. 
Ztráta milovaného po krátkém manželství se však 
nedala ničím nahradit. hrůza války na ni a malou 
Jiřinku a rodiče, dolehla dvojnásobně. 

Z pamětí Bohuslava Jiráska.
-ras-

ROZHOVOR
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Zde se vlastně naskýtá odpověď některým 
čtenářům, proč na jedné z pamětních desek 
u pomníku padlých je nápis „V tomto domě 
padl poručík Alois Starý“. Já jen odpovím, 
že se jedná o právě zmiňovanou pamětní 
desku, která po zbourání budovy byla pře-
místěna na pietní místo k pomníku padlých.
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1. 5.  Workshop Srdíčka z pedigu – vyrobte si 
krásný dárek, třeba mamince k svátku.
Cena pro děti 50 kč, dospělí 70 kč. Od 10 do 12 hod. a od 12.30 
do 14.30 hod., atelier DDm.
Přihlášky nutné předem: gabriela.lasikova@ddmp6.cz

6. 5.  Výlet do Českého muzea hudby – jen pro předem přihlášené 
na lucia.radecka@ddmp6.cz 
Sraz v 15 hod. u DDm, návrat cca 18 hod. Vstup 40 kč.

16. 5.  Keramická sobota – pro děti i další zájemce, kteří nemají čas 
na pravidelné kroužky.  
Cena za dvouhodinovku 50 kč pro děti, 200 kč pro studenty  
do 26 let a 250 kč pro dospělé. 

Rodinná vstupenka (1 rodič + 1 dítě) 250 kč.
Od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hod, keramická dílna.  
Přihlášky předem na tel. DDm 235 323 333 nebo  
klara.pliestikova@ddmp6.cz 

22. 5.  Pěvecký workshop – pro začátečníky i pokročilé. 
Program: hlasová hygiena, technika, pěvecké lekce, ansámbl.  
Od 14.30 do 17 hod., DDm.
Pouze pro předem přihlášené na lucia.radecka@ddmp6.cz,  
max. počet přihlášených: 10.
Vstup zdarma.

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

Programy pro řepské seniory

Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17, 
Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Jana tvrdková.
Program v květnu: 5. 5. Zazpívat nám přijdou 
žáci ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pod vedením paní 
učitelky kalinové, 12. 5. Slavíme Den matek se 
Sparťankou, 19. 5. Beseda s hercem Lumírem 
Olšovským, 26. 5. Volný program. 

Klub Gemini 
(zdravotně znevýhodnění)
První pondělí v měsíci od 14.30 do 15.30 hodin, 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin. 

klub 17, Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Petra Szarová.
Program v květnu: 4. 5. Origami – výrobky 
z papíru, 11. 5. Výrobky z korálků, 18. 5. háč-
kované květiny, 25. 5. Výrobky z Fimo hmoty.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
každou středu, od 9 do 11 hodin v kC Průhon, 
Socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program v květnu: 6. 5. Volný program, 
13. 5. Zazpívat nám přijdou žáci ze ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny, pod vedením paní učitelky kalinové, 
20. 5. Beseda s hercem Lumírem Olšovským, 
27. 5. Volný program.

Klub aktivního stáří (KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, 
kulturáček na Bílé hoře, ke kulturnímu 
domu 14, Praha 17. 
klub vede marie klosová.
Program v květnu: 4. 5. Bylinky okolo nás – po-
radce přírodní léčby pí nováková, 11. 5. Osla-
va jubilantů – k poslechu zahraje Sparťanka, 
18. 5. Beseda s hercem Lumírem Olšovským, 
25. 5. Beseda s PčR, nprap. Bc. m. klvaňovou 
a nprap. Bc. J. Dudovou na téma „Osobní bez-
pečí“.

kluby provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pracovnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121 při osobním 
jednání nebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7 do 15.30 hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Květen v DDM na Bílé Hoře  

U Boroviček 1, Řepy • Tel.: 235 323 333                  Mgr. Jana Němcová

 1. 5.  Státní svátek – zavřeno
 5. 5.  Výroba mýdla jako dárek pro maminku
 6. 5.  Vyrábíme krepové růže ke Dni matek
 8. 5.  Státní svátek – zavřeno

12. 5.  Jdeme si zacvičit a zapiknikovat do 
lesoparku – odcházíme v 15.30 hod. 
od klubu 17 (dle počasí)

13. 5.  Výroba čápů z keramiky
15. 5.  Vonící měšce
19. 5.  Obrázky malované bavlnkou

20. 5.  malování obrázků
22. 5.  neobyčejné výtvarné techniky
26. 5.  Zavřeno – najdete nás na Svátku 

sousedů na zahradě CSZS 
27. 5.  turnaj ve stolním fotbálku
29. 5.  Šperky z Fimo hmoty

Plán Klubu 17 – Květen 2015

Socháňova 1221, Řepy • Tel.: 235 314 141, 775 591 700
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Nevysvětlitelné činy vandalů
– je tohle opravdu nutné?

Slimáčku, vítej v cíli!
tak milého přivítání se dostalo našemu závodníkovi od své manželky v sou-
těži 1. ročníku závodu nordic walkingu na 9. veletrhu For senior, který se 

uskutečnil 10. dubna na 
výstavišti v Letňanech.
Jako doprovodný pro-
gram veletrhu se usku-
tečnil jednak 1. ročník 
turnaje v pétanque trojic 
seniorů o putovní pohár 
Josefa Procházky, jednak 
1. ročník závodu v nordic 
walkingu na 1200 m. 

Soutěž zahájila ředitelka a vrchní rozhodčí mája mamájová z Aksenu Pra-
ha a místostarosta městské části Praha 17 martin marek. nádherné počasí 
přálo soutěži nordic walkingu, protože se chůze s hůlkami konala venku 
v areálu výstaviště.
muži i ženy startovali společně a v cíli je čekalo skandování a potlesk nad-
šenců – zejména z řad klubu seniorů Řepy a Aksenu Praha. nechyběl zde 
ani náš klubový fotograf Petr Gruber, který celou akci pro nás zdokumen-
toval. 
V hale pak probíhal turnaj v pétanque – rozpoutal se zde nelítostný boj 
tříčlenných družstev seniorek a seniorů ve kterém nakonec těsně zvítězil 
Senior tým Prahy 1, který se stal šťastným držitelem putovního poháru 
Josefa Procházky.
Ze srdce jim k tomuto vítězství gratulujeme a těšíme se na další spolupráci 
v dubnu 2016.

Mária Szitányiová

„Zkrášlení“ vyhlídky v Reinerově ulici

Často se opakující „úprava“ kontejneru na elektroodpad 
v Čistovické ulici

Hudba je radost
tak trochu netradiční setkání s hudbou měli možnost zažít žáci 1. stupně 
v Základní škole Jana Wericha. navštívila je tady výborná houslistka Věra 
eretová, která pro děti za klavírního doprovodu Vladimíra Strnada připra-
vila netradiční hudební výukový koncert. 
netradiční byl v mnoha směrech. Dětem totiž ukázal kouzlo hudby oprav-
du hravou formou, která je viditelně zaujala. Děti s nadšením poslouchaly 
housle, které chvíli zpívaly jako kanárek, zaujalo je poutavé vyprávění Vě-
ry eretové nejen o hudbě, ale i o Japonsku, kde tato houslistka působila 
sedm let. Vyposlechly si japonskou pohádku a se zájmem zkusily „kompo-
novat“ podle W. A. mozarta.
Celý koncert měl u všech dětí velký úspěch a jistě by bylo zajímavé jej zo-
pakovat i pro další řepské školáky.

-ras- Foto: -ras-
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2. 5. Koncert japonského sboru WADACHI na 
pozvání Pražského smíšeného sboru
na programu A. Dvořák, B. Smetana, L. Janá-
ček, Shoji moroi, české a japonské lidové písně. 
Od 10.00 hod.
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.
2. 5. – 30. 6. Marine World „Sea Shells“ – vý-
stava obrazů moniky mottl s tématikou moř-
ských mušlí. Vernisáž výstavy proběhne v sobo-
tu 2. 5. v 11.00 hod. v refektáři (po koncertě 
japonského sboru). Refektář, vstup volný.

12. 5. Jarní a trampské písně v podání učitelů 
a žáků ze ZŠ U Boroviček.
Denní stacionář, vstup volný. Od 10.00 hod.

17. 5. Benefiční koncert z orchestrální řady 
Archioni Plus pod vedením michala macourka. 
Od 17.00 hod. kostel sv. Rodiny, vstupné dob-
rovolné.

31. 5. Dětský den (hry, soutěže o ceny, koně, 
občerstvení).
Zahrada Domova. Od 14.00 hod.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné 
sbírky, která probíhá na základě povolení 
Magistrátu hl. města Prahy pod 
č. j. S-MHMP/464339/2013 a byla vyhláše-
na na podporu činnosti a provozu Domova, 
který slouží nemocným seniorům.

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy, 
tel.: 277 003 564, 774 401 337, 
www.domovrepy.cz.
Spojení: bus č. 264, zastávka Škola Řepy.

Domov sv. Karla Boromejského –  program na květen 2015

1. 5., 8. 5., 15. 5., 22. 5. a 29. 5. – VEČERY 
S ŽIVOU HUDBOU V HOSPůDCE KULTURÁČKU
každý pátek - další oblíbený večer s živou hu-
dební produkcí ke zpěvu či poslechu u dobrého 
pivka, vínka, či kávy, ale především mezi dob-
rými lidmi v hospůdce kulturáčku. Od 19 hod.
Vstupné dobrovolné.

3. 5. – DIVADÉLKO PRO DĚTI – KAŠPÁREK 
A JEŽIBABA
Pan král onemocněl, a tak kašpárek běží za ježi-
babou, aby uvařila lektvar a pomohla králi. Je-
nom je stará a zapomněla recept, a tak kašpárek 
hledá v knize, ale pochopitelně se několikrát 
splete a čaruje, aniž by věděl, co ho může po-
tkat. Od 15 hod. hraje nezávislé divadlo.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč).

17. 5. – POCHOD BOSOU NOHOU ZA VERUNKU
Charitativní pochod (bez obuvi) po Praze 17 za 
Verunku Gožďálovou trpící od narození, avšak 
stále statečně bojující s dětskou mozkovou 
obrnou, pro kterou v kulturáčku již od loňské-
ho roku sbíráme za pomoci mŠ Laudova a ZUŠ 
Blatiny víčka na její léčbu. Od 11 hod.

Program dne:
11–12.00 – registrace pro pochod bosou nohou.
12–14.00 hod. – pochod účastníků, dětský do-
provodný program a grilování v kulturáčku.
14.20 – vyhlášení výsledků pochodu. Ocenění 
nejlepších účastníků.
15.00 – interaktivní divadélko – nÁBOR ŠAŠkŮ 
– hraje nezávislé divadlo.
Interaktivní pohádka pro děti i dospělé, jejímž 
tématem je vysloužilý šašek, který za sebe hle-
dá náhradu. Představení je postaveno přede-
vším na dětech samotných. 
16.00 – Zábavné písničkové rejdění pro děti se 
skupinou myš a maš – plné zábavy, tance a leg-
race, v rytmu rozmanitých hudebních žánrů. 
Jako dárek pro vás zazní i písničky z námi prá-
vě připravované rodinné muzikálové pohádky 
pro divadlo Semafor: O ChytRÉ PRInCeZně  
(www.ochytreprincezne.cz).
Dále účast přislíbili: Vlasta korec, Petr kutheil, 
Richard tesařík a další osobnosti. Sponzorské 
ceny věnuje kosmetické studio GÉRnetIC v Ře-
pích. těšit se můžete také na grilování.
Vstupné dobrovolné! Výtěžek z akce poputuje 
na pomoc Verunce.

31. 5. – DEN DĚTÍ V KULTURÁČKU!
15.00 – divadélko pro děti – PRASečí SLečInky 
– hraje Divadýlko z pytlíčku. Od 15 hod.
Je lepší být prasečí princeznou, nebo jitrnicí? 
A že pýcha předchází pád, to na vlastní kůži 
poznají naše dvě rozmazlené slečinky. Ale jak 
to už v pohádkách bývá, dobro nakonec zvítězí 
nad zlem. k čaroději přidáme ještě babku, děd-
ka a švarného kance a můžeme servírovat svěží 
kančí komedii pro celou rodinu. V této úsměvné 
komedii nechybí veselé písničky, velké barevné 
výrazné loutky a recesistické kousky typické 
pro Divadýlko z pytlíčku. Pro děti 3–10let.
16.00 – Letem SVětem mUZIkÁLem – interak-
tivní představení pro děti od 5 do 99 let, ve 
kterém si vyzkoušíte i třeba jak probíhá takový 
konkurz do muzikálu a přiblížíme vám letem 
světem vývoj tohoto žánru u nás i ve světě. Za-
zní známé písničky z muzikálů jako např.: hair, 
Pomáda, Rebelové, Jesus Christ, Johnanka 
z Arku, Dracula aj.
Dále se můžete těšit na doprovodné atrakce, 
soutěže i grilování na zahradě kulturáčku.
Vstupné dobrovolné (doporučené 60 kč).

na Bílé Hoře program květen 2015
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Film: Lakomá Barka & 
zábavný program pro děti 

Talkshow Ivana 
Rösslera: V + W = 220

Křest knihy 
Martiny Bittnerové:  
Lásky Boženy Němcové

Divadlo pro děti: 
Pohádky ze staré Prahy

Víkendové tvoření:  
Batikování

Taneční večer:  
Tenkrát vládl swing

Divadlo pro děti:  
Zvířátka a loupežníci

Divadlo pro děti:  
O Červené Karkulce

Divadlo pro děti:  
Les plný pohádek a kouzel

Přednáška & film: Co jste 
možná nevěděli o Janu 
Werichovi a Jiřím Voskovci?

Travelshow:  
Austrálie

Výstava: Kristína Revucky 
Mésároš – Back in mind

Ze všech obyvatel Dejvic je nejlakomější Barka, která je schopna scho-
vávat slupky od buřtů a šít z nich záclony a dokonce se ani nedívá do 
zrcadla, aby se náhodou neopotřebovalo. Jak se jí její chamtivost vymstí, 
zjistíte v krátkometrážním animovaném filmu podle známé pohádky  
z knížky Fimfárum od Jana Wericha. Po promítání si mohou děti zazpívat 
písničky a hádat předčítané pohádky. A nezapomeňte s sebou tatínkův 
klobouk nebo rádiovku! Délka 60 minut. Zuzana Špůrová. (vstupné 40 Kč)   

Tato rovnice symbolizuje, že by se Jiří Voskovec a Jan Werich letos dožili neuvě-
řitelných 110 let. V talk show Ivana Rösslera uslyšíte nejen unikátní dokumen-
ty z jeho archivu, ale i jeho osobní vzpomínky na setkání s Janem Werichem. 
V pořadu zazní i nejslavnější písničky Jaroslava Ježka a V + W v interpretaci 
Miroslava Palečka z jeho nejnovějšího CD „Ježkárny“.  (vstupné 40 Kč)

Při příležitosti 195 let od narození jedné z nejvýznamnějších českých spiso-
vatelek vznikla nová kniha Lásky Boženy Němcové. Autorské čtení z této kni-
hy bude provázeno zajímavým povídáním se samotnou autorkou, Martinou 
Bittnerovou. Akce bude probíhat za hudebního doprovodu Filipa Čenžáka 
a za přítomnosti kmotry, herečky Lenky Novotné. Zájemci si mohou nechat 
podepsat vlastní donesenou knihu nebo zakoupenou přímo na místě. Spo-
lečenský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

Soubor tří pohádek z pražského prostředí. První příběh vypráví o po-
hádkových bytostech, které věřte nebo ne žijí v malých říčkách v Praze. 
Druhá pohádka vás zavede do Anežského kláštera, kde se odehrává děj  
o jablíčku svaté Anežky. A nakonec se na scéně objeví opravdoví divoši  
z jedné pražské pověsti. Divadlo Matky Vackové. (vstupné 40 Kč)

Přivítejte léto v originálním vlastnoručně pomalovaném nebo potištěném 
tričku. Cena za 1 sadu materiálu, která zahrnuje 2 trička, je 250 Kč. Akce je 
určena pro děti od 8 let nebo pro dospělé s dítětem od 2 let. Akce se bude 
konat při minimálním počtu 5 účastníků. Přihlášky a platby nejpozději do 
20. 5. v kanceláři č. 2.

Taneční zábava ve stylu 30. let při příležitosti 110. výročí narození Jana 
Wericha a Jiřího Voskovce. Zažijte dobové swingové melodie a slavné jaz-
zové písničky, které k poslechu a tanci zahraje taneční kombo Pražského 
salónního orchestru. Průvodního slova se ujme kapelník Václav Vomáčka 
a jako host vystoupí zpěvačka Zdenka Lorencová. KC Průhon ve spolu-
práci s WERICHOVCI. (vstupné 120 Kč) 

…aneb o Jankovi a jeho zvířátkách. Veselý a svižný příběh plný písniček 
na motivy pohádek bratří Grimmů. Zvířátka hledala nový domov poté, 
co je pánové vyhnali. V lese narazí na zlé loupežníky, ale s pomocí tu-
láka Janka, jim ukáží, zač je toho loket. Délka 45 minut. Divadlo KAPSA. 
(vstupné 40 Kč)

Klasická pohádka trochu jinak. Jak by to asi vypadalo, kdyby byl vlk ve-
getarián, Karkulka po cestě vypila a snědla všechno, co měla v košíku  
a babička si vlka nechala jako domácí zvíře? To se nechte překvapit. Délka 
50 minut. Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky. (vstupné 40 Kč)

Příběh se zajímavou zápletkou plný kouzel a překvapení, ve kterém vy-
stoupí až 17 loutek. Poutavá, ale především i poučná, pohádka vás zave-
de mezi zvířátka do kouzelného lesa. Divadlo SKAZKA. (vstupné 40 Kč) 

Poslechněte si zajímavé poznatky od zasvěceného filmového historika, 
scenáristy a publicisty Dr. Pavla Taussiga, který přináší nový pohled na 
osobní životy Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Diváci shlédnou dvě méně 
známé ukázky malých filmových rolí Jana Wericha a na závěr bude pro-
mítána legendární filmová komedie Pudr a benzin. Film vypráví o dvojici 
nešiků, řidiče autokaru a dopravního strážníka, která se zamiluje do stej-
né ženy. Námluvy mladé herečky sice nevychází úplně podle plánu, ale 
za to jde o zábavnou podívanou. Délka 120 min. KC Průhon ve spolupráci 
s WERICHOVCI. (vstupné dobrovolné)   

Sydney nebo Canberra? Ani klokan neví kam skočit …aneb nová série ces-
tovatelských přednášek od protinožců ze země Oz. Nejdříve zavítáme do 
dvou měst, dvou odlišných kultur, stylů života a mentality jejich obyvatel. 
Poznáme zdejší zvířata a setkáme se s australskými monumenty. Délka 90 
min. Filip Šír. (vstupné dobrovolné)

Předposledním výtvarníkem v půlroční expozici výjimečných slovenských 
autorů je Kristína Revucky Mésároš, ArtD., výrazná osobnost současného 
umění, jejíž tvorba se vymyká obecným tendencím malby. Dalším výtvar-
níkem v řadě bude Miroir Noir. Výstava prodloužena až do konce května. 
(vstupné zdarma)
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Pro mnohé hrdinové, pro mnohé zbabělci. tyto dva tábory názorů ponech-
me historikům, kteří ještě stále řeší hodně otazníků. I když? mnohé již bylo 
zveřejněno a navíc se domnívám, že sedmdesát let po skončení 2. světové 
války už ani asi není vůle. Přesto, ať byla či nebyla armáda generála Vla-
sova kontroverzní, nemůžeme měnit dějiny. S velkou úctou a lvím podílem 
na osvobození československa Rudou armádou je třeba pravdivě zmínit, že 
velkou část Prahy a především nás, Řepy, osvobodili právě Vlasovci. mno-
zí pamětníci potvrzují, že Rusové přišli do téměř osvobozené Prahy. Zde 
bych tuto polemiku ukončil a připomenul si události v naší tehdejší řepské 
vesničce na západním okraji Prahy, kde bych dal prostor ve vzpomínkách 
tehdejším pamětníkům. těm, kteří tuto dobu zažili a jak jí především sou-
časně cítili. mnozí dnes již nežijí, přesto použiji jejich slova, jak je mám 
autenticky z besed a setkání nahrané a zaznamenané. 

„Vidíme to sobotní odpoledne, jako by to bylo včera. Poté, co Český rozhlas 
začal volat o pomoc, vstoupila do Řep osvobozující armáda s označením ROA, 
chcete-li Vlasovci. Lidé je vítali jako osvoboditele, dávali jim potravu. Byla to 
předsunutá rozvědka, která mapovala útok na kasárna v Ruzyni.“
„Armádě, která vstoupila do Řep, velel důstojník tak kolem 35 let, překrásný 

člověk, což nám tehdy jako dvacetiletým slečnám neuniklo“. Dodala další 
oslovená, když pokračovala. „Těžce jsme nesly, že ještě týž den chudák  padl 
při dobývání ruzyňských kasáren, které byly hlavní baštou SS a kde zuřily 
snad nejtvrdší boje zde v okolí. Tam také kromě Němců padlo mnoho Vla-
sovců. Tento důstojník, s několika dalšími, je pohřben na řepském hřbitově 
a mnoho dalších ve skále bývalé pískovny u ruzyňského hřbitova.“
„Ať byla armáda Vlasovců jakkoliv kontroverzní, to nechť posoudí histori-
ci“ dodal další z dotázaných pamětníků. „Čistou pravdou a skutečností 
však zůstává, že Řepy, ruzyňská kasárna s letištěm a z největší části Prahu 
osvobodili právě Vlasovci. Tím nesnižuji při osvobozování naší části obrovský 
podíl Rudé armády. Za tyto pravdivé výroky o našem osvobození jsme s mi-
nulým režimem měli veliké problémy, podobné těm plzeňským. Tam se také 
muselo říkat a na školách učit, že místo Američany byli osvobozeni Rudou 
armádou.“ 
Dále mnozí řepští rodáci těžce nesli výroky tehdy se již formujících budou-

cích bossů komunistické nadvlády, kteří si přivlastňovali Pražské povstání 
a osvobození za své. Jak dále uvádí další z dotázaných: „Kdo za 2. světové 
války položil život, byl zákonitě označován za komunistu. Jinak to ani ne-
mohlo být, vždyť  padl přece rukou fašisty. Opak byl pravdou, vedle sebe, 
posíleni vlasteneckým cítěním, bojovali lidé jakéhokoliv vyznání, komunisté 
i nekomunisté, Sokolové, Orlové, ale i Skauti, kterým šlo o společné a jediné 
– o svobodu.“
Další z místních rodáků, také muž, k tomu dodává: „Nejhorší byli lidé, a tím 
myslím i v celé republice, o kterých jste po celou válku nevěděli. V okamžiku, 
když už byl konec, měli na rukou pásky s označením RG (revoluční gardy). Ty 
byly však přezdívány jako „rabovací gardy“, no a z těch pak byli nejvěrnější 
komunističtí přisluhovači.“
téměř všichni oslovení se shodují na společném. euforii a nadšení po 
skončení války vystřídala doba před únorem roku 1948. Dobu před nástu-
pem totality, kdy se vykládaly a měnily dějiny k obrazu vytvoření přípravy 
na uchopení bolševické moci, doplňuje další z oslovených: „Nejvíce nás 
mrzela likvidace pomníčků Vlasovců, osvoboditelů Řep. (Dnes městskou 
částí řádně opečovávané). Vážím si pomoci Rudé armády, ale skutek je ta-
kový, že nejhorší očistu a bojové operace, při kterých také mnoho lidí přišlo 

o život, provedli Vlasovci. O tom svědčí fakt, že v Řepích a v Ruzyni byli již 
5. května. Téhož dne dobyli tamní kasárna a letiště, 6. května vstoupili do 
západní části Prahy, kterou prakticky osvobodili. Odrazili oddíly SS útočící 
z jihu, obsadili mosty a pomohli barikádníkům udržet získané pozice. Také 
byly smutné lži o americké armádě, která nechala údajně Prahu vykrvácet 
a nepomohla. Přestože všichni věděli, že Američané byli pouhých 80 km 
od Prahy, bohužel tak, jak zněla dohoda se sovětským velením, nezasáhli. 
Smekám před Rudou armádou, má nepochybně lví podíl na poražení faši-
smu. Uctívám mnoho jejich položených životů za naši svobodu. Současně 
uctívám ale životy prostých občanů pražanů, řepanů, naší armády a jejich 
komunisty zatracených důstojníků, policie a Vlasovců, kteří v Pražském po-
vstání bojovali. Není však pravdou, že Rudá armáda jako jediná osvobodila 
Prahu, ale spoluosvobodila. Když 9. května po kapitulaci Německa dorazila 
do Prahy, prakticky po skončení války, vstoupila již do téměř osvobozeného 
města.“

VLASOVCI > zachránci Prahy 
nebo vlastizrádci???

Původní domy Svobodů, Křtěnů, Zemanů, dnes park před klášterem – 
Domovem sv. Karla Boromejského, dnes ul. K Šancím.

Dnešní pohled na Domov sv. Karla Boromejského.
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nyní se však vraťme k Řepům, kde jedna z oslovených dále vzpomíná: „Byla 
to hrozná podívaná na vybombardované domy – Zvoníčkův, Fryjův, obchod 
u Hájků ve vile, Svobodův, Fraimanů, Křtěnů a dalších. O střechu přišla naše 
Sokolovna. V hospodě U Auřadů byl muniční sklad a sklad potravin (bývalá 
stará hasičárna). Když později po Vlasovcích přišla do Řep ruská armáda, 
ukazovala jsem jim cestu do Zličína, z které mám dodnes nepříjemné vzpo-
mínky. Při jízdě s nimi v gazíku mezi naší obcí a Zličínem po nás začaly pálit 
pozůstatky již poražených Němců. Tehdy mě ruský velitel srazil na podlahu 
auta. Projeli jsme a přežili. Kolem topolů tehdejšího rybníka „Na drahách“ 

mi zakrývali oči. Kolem silnice byly haldy těl mrtvých německých vojáků. Po 
této cestě jsem také doma dostala řádně vyčiněno. Pamatuji také po dobytí 
kasáren v Ruzyni, jak tyto němečtí zajatci byli odváděni do motolských ka-
sáren a někteří do kláštera Boromejek. Dodnes vidím tu německou nadřaze-
nost, s jakou se chovali. Ostatně byli to SS a to byla jejich elita. Přesto jeden 
z nich tuto nadřazenost neunesl a jak byli tito zajatci vedeni, ukončil svůj 
život před našima očima skokem pod právě projíždějící auto.“
na otázku, co pamětníci prožívali veselého a na co nejvíce vzpomínají, 
shrnu la na závěr za všechny naše oslovené rodačka: „To, že jsme mohli zase 
veřejně pořádat zábavy, mohlo se tancovat, což nebylo za okupace pokaždé 
dovoleno. Tajně jsme se sice scházeli a tancovali, nebylo to však to pravé. 

Najednou se smělo a veřejně. Co my protancovali nocí na zábavách U Hor-
nofů a v Sokolovně. Vždyť nám tehdy bylo krásných dvacet. Především však 
nejde zapomenout na krásnou euforii a nadšení ze získané svobody, to hrdé 
vlastenecké cítění, kdy jsme měli k sobě všichni tak blízko. To je to, co nám 
z mého pohledu dnes chybí.“
následně někteří po skončení války těžce nesli persekuce a dodávají, „…
mnozí, kteří jsme Vlasovcům poskytli krátkodobý azyl a jídlo, jsme byli na 
pokraji společnosti a trpěli tím v podstatě celý život“.
Závěrem jedna z dotázaných, zdravotní ošetřovatelka z nemocnice na 
karlově: „…byť jsme byli pod palbou, kdy jsme nestačili raněné ošetřovat, 
neřešili jsme kdo je kdo, Vlasovec či Němec nepřítel. Kdo byl Vlasovec, jsme 
poznali v okamžiku, kdy 9. května vtrhli do nemocnice průzkumné oddíly 
Ruské armády. Všechny těžce zraněné Vlasovce vyvlekli ven ke zdi, kde je po-
stříleli. Pohled z okna na tento masakr mě poznamenal na celý život“.

Dále citace a pravopisně neupravené výtažky z kroniky řepských hasičů 
z května a roku 1945: „Praha volá o pomoc, někteří jedinci a bývalí vojá-
ci jdou bojovat o Prahu. Řepští občané mají mnoho práce, boje – máme tu 
Němce ve škole, U Auřadů, všude kolem. Tvrdý boj, jedno heslo, vyhnat Něm-

Původní domy Svobodů, Křtěnů, Zemanů, dnes park a zastávka autobusu 
před klášterem – Domovem sv. Karla Boromejského.

Pohled na ulici dnes.

Původní domy Svobodů, Křtěnů, Zemanů, 
dnes park a zastávka autobusu před klášterem 
– Domovem sv. Karla Boromejského,  
dnešní ul. Žalanského.

Řepští rodáci p. Los  
a p. Kučera před bývalou 

hasičárnou v Žalanského ulici.
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ce z naší obce. Přišel nezapomenutelný 7. květen 1945. Bombardování naší 
obce německými letci. Zkáza obce – životy – panika, stěhování do sousedních 
vesnic, starost o děti, příbuzné, majetek. Hasiči, občanstvo - pracují, kde je 
to třeba, zabezpečování budov, mrtvých v troskách, raněných, vše volá o po-
moc. Tehdy se dobře osvědčila samaritní služba za vedení sestry Heleny Ulry-
cho vé. Zajišťování zbloudilých Němců do zdejšího kláštera. V návalu šílenství 
přešel 7. květen“. A poté dále další zápisy. „8. květen, občanstvo se vrací ze 
sousedních vesnic do svých domovů. Vidí zkázu, přímý zásah bomby do vily 
K. Zvoníčka, kde zaplatili životem Ant. Hora, Lad. Kvapil, Jos. Stehlík, pí Lin-
hartová a dva vojíni Vlasovců. Václav Kratochvíl a Přenosil zranění podlehli, 
Otta  Tecl a Háša zranění předrželi. Přišla ještě další rána. Ztratili jsme naše 

dlouholeté pracovníky, starostu sboru, br. Václava Maška, jednatele stavitele 
br. Františka Mikeše. Nedopřál jim osud, aby se v naší nové republice těšili 
s námi z naší vykonané práce“.
Závěrem na otázku některým našim rodákům, proč oslavy 70. výročí kon-
ce druhé světové války v naší městské části budou 4. května? Již několik 
průzkumníků předsunuté skupiny Vlasovců se v Řepích objevilo v noci ze 
4. na 5. května, kdy navazovali kontakt s některými rodinami. těmi jim byl 
poskytnut krátkodobý azyl na přespání a především dána potrava a pití. 

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky 

Příchod Rudé armády do Řep. 

Dnešní ulice Kolínova, za své vzal dům U Hájků, Zvoníčků a také stavební dvůr J. Vařejky.

Dnešní ulice Kolínova, za své vzal dům U Hájků, Zvoníčků. Kolínova ulice dnes.

Dnešní ulice Žalanského.
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Mateřské centrum Řepík informuje
mC Řepík nabízí pravidelný program pro rodiny s dětmi od pěti měsíců 
do předškolního věku pro aktivní trávení volného času. na dopolední 
program pro děti s (pra)rodiči se můžete zapojit kdykoliv v průběhu ro-
ku, není třeba se zapisovat, stačí přijít včas, kapacita je omezena na cca 
10 dětí.  Dubnový výlet za zvířátky do BŘeVnOVSkÉhO StAtkU se líbil 
všem! Děti potěšila zvířátka, mezi kterými se mohly volně pohybovat 
a snad všechna si i pohladit, maminky ocenily krásné jarní počasí. Rádi 
bychom výlety za zvířaty zařadili do našeho pravidelného programu. 
Břevnovský statek můžete navštívit i sami po předchozí tel. domluvě, 
více informací na našich FB stránkách.

Také v květnu se můžete těšit na zajímavý odpolední program: 

7. 5. od 16.30 hod. KLUBÍČKO – pokračování základů háčkování pro 
každého. motiv a stupeň náročnosti si každý zvolí sám. Pro vaši úvodní 
lekci nepotřebujete vůbec nic, vše dostanete na místě! Přijďte i s dět-
mi, zatímco si pohrají, vy si vyzkoušíte techniky háčkování.

15. 5. od 16 hod. Pravidelné setkávání maminek s dětmi v rámci  
česko – ukrajinsko – ruského klubu ZOZULKY. 

21. 5., 10 – 18 hod. proběhne na verandě mateřského centra 
CHARITATIVNÍ BAZÁREK PRO MADLENKU.

Zakoupit zde můžete zejména nové i použité potřeby pro děti. Výtěžek 
z prodeje přispěje rodině Vítečkových, resp. jejich dcerce madlence, 
která se narodila s těžkým pohybovým postižením a poruchou komuni-
kace, na financování osobní (školní) asistentky.

Sobota 23. 5., 9 – 12 hod. VESELÉ PUTOVÁNÍ. U příležitosti svátku Dne 
rodiny vás zveme na jarní pochod se soutěžemi pro celou rodinu. Ideál-
ní způsob, jak trávit čas s dětmi a získat společné zážitky. Start 9.00 
– 9.20 hod. na zahradě u mC Řepík, cíl hřiště Sobín.

28. 5. 18.00 hod. JAK VYCHOVÁVAT CHLAPCE… a nezbláznit se z toho 
Pro velký zájem opakujeme! Skvělá lektorka Vladislava Bartáková nás 
provede světem chlapců a pokusí se nám objasnit všechna úskalí jejich 
„výchovy“ a nabídne podněty, jak s chlapci zacházet. Vřele doporuču-
jeme!

A malá ochutnávka na červen… 2. 6. připravujeme HAND MADE BAZAR 
pro všechny kreativní maminky (tatínky, tety či prarodiče). Zapojit se 
můžete i vy, více informací na dotaz.

Více o programu, přihlášení na akce atd. na http://mc-repik.webnode.cz/. 
Jsme také na facebooku/Mateřské centrum Řepík.

Silvie Faletti, předsedkyně MC Řepík

Ve čtvrtek odpoledne, dne 16. dubna, se v kC Průhon uskutečnil další z řa-
dy oblíbených koncertů pro řepské jubilanty. na tvářích všech, kteří v tyto 
dny slavili svá jubilea, bylo patrné, jak je těší tato pozornost. nutno po-
dotknout, že naše matrikářky tyto oslavy připravují vždy s maximální péčí.
tentokrát všem zúčastněným přišel osobně pogratulovat místostarosta 
martin marek a celému odpoledni dodal veselý a uvolněný nádech.
koncertem prováděl učitel ZŠ genpor. Fr. Peřiny, miroslav maxant, který 
představil všechny vystupující žáky a dokonce nechal dvakrát na publiku 
rozpoznání skladby, což bylo milým oživením koncertu. 
Po něm již následovaly osobní přání místostarosty martina marka každé-
mu z jubilantů, předání květiny a drobného dárku. 
Všem zúčastněným ještě jednou přejeme pevné zdraví a hodně spokoje-
nosti do dalších let!

Svá jubilea oslavili:
Vladimír Nechyba, Jiří Bartoš, Kybic Bořivoj, Kybicová Růžena, Jiří 
Novák, Blanka Bartošová, Miroslav Čtvrtečka, Jarmila Vávrová, Miluška 
Krejnická, Jiřina Paulová, Arnošt Moulík, Jaroslav Satranský, Jan Schöbel, 

Vlasta Trajhanová, Eliška Vacková, Marie Bučkovská, Ladislav Kop, Eva 
Spalová, Zdeněk Fíla, Jaroslava Gálová, Jaroslav Hanousek, Věra Kadlasová, 
Zdeněk Tomáš, Nhung Nechybová, Jitka Šulcová, Věra Vondráčková, Josef 
Cvrček, Vladimír Borecký, Anežka Horká, Marie Rampouchová. -mish- 

Řepská „Beruška“
Zeptáte-li se maminek v Řepích, jestli znají paní hanu 
Dobrovolnou, většina asi řekne, že ji neznají. když se ale 
zeptáte, zda znají dětský sekáček Berušku, hned se větši-

na maminek usměje a řekne, že samozřejmě ano. Do Berušky chodí a paní 
majitelku a prodavačku v jedné osobě, dobře znají. Prodejna v oranžové 
pasáži makovského ulice je známá. 
Beruška není v Řepích nová. navštěvovat ji můžeme již 13 let. máte-li děti 
nebo vnoučata, je těžké projít kolem Berušky a nezastavit se. Už jen po-
hledem přes výlohu vidíte, že na stojanech jsou opět nové pěkné věci, a to 

jak na miminka, tak na odrostlejší děti. nejedná se ale jen o oblečení. Je 
možné si vybrat i boty a různé pomůcky pro miminka i pro větší děti. Výběr 
je opravdu veliký a navíc je tu ještě jedna výhoda; paní Dobrovolná, která 
už své zákazníky také zná, je velice ochotná. není pro ni problém vzít zpět 
zboží, které po vyzkoušení doma nesedne tak, jak jsme si představovali, 
ať už velikostí nebo vzhledem. Ráda však pomůže i maminkám, které mají 
více dětí a spíš méně financí. 
Chceme touto cestou paní haně poděkovat a popřát jí mnoho úspěchů a sil 
do dalšího podnikání. Za spokojené a vděčné zákaznice.

Irena Víšková, maminka tří dětí
Jana Kypová, babička dvou vnoučat

Koncert v KC Průhon 
pro jubilanty

Foto: -mish-
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ZŠ genpor. Fr. Peřiny

ZŠ Jana Wericha

Andersen poprvé s prvňáčky
Už popáté se letos sešli žáci a učitelé ZŠ Jana Wericha, aby společně 
oslavili narozeniny slavného dánského pohádkáře hanse Christiana 
 Andersena. tentokrát však byla noc s Andersenem úplně jiná. Poprvé 
se jí totiž zúčastnili výhradně žáci prvních tříd, konkrétně 1. C a 1. D.
I za nimi ale přišli zajímaví hosté – scénáristka a producentka Lenka 
hornová s dcerkou Laurou a herec miroslav Šimůnek, známý jako honza 
z pohádek Z pekla štěstí a Z pekla štěstí 2. Dětem trpělivě odpovídali na 
otázky a přečetli ukázku z Laurinčiny oblíbené knížky mach a Šebesto-
vá na cestách. kromě vzácné návštěvy si děti užily nejen zábavný kvíz 
a zpívání pohádkových písniček, ale také si navzájem představily knížky, 
které přinesly z domova a vyslechly pohádku hrnečku, vař!
A když už se jim klížila víčka únavou, zalezli všichni do spacáků a spali 
a spali a spali…
Doufáme, že se jim spalo dobře, a už teď se těšíme na příští pohádkové 
nocování!
 Mgr. Barbora BousováFoto: Archiv školy

Pohádkové nocování v ZŠ genpor. Františka Peřiny
Poslední březnový pátek bylo v naší základní škole rušno. Vrcholily 
přípravy na noc s Andersenem, které se již tradičně účastníme a to jak 
v budově v Socháňově, tak i v Laudově ulici. V letošním roce ve škole 
spalo 150 dětí z devíti tříd prvního stupně. Pro tuto noc se učebny 
změnily k nepoznání. Byly vyzdobeny tak, aby dětem připomněly nejen 
dánského spisovatele hanse Christiana Andersena a našeho Jana Drdu, 
kterým byl letošní ročník věnován, ale i další autory a ilustrátory oblí-
bených dětských knih a známé pohádkové postavy. 
Útulnou atmosféru umocňovala vůně vynikajících cukrovinek, které pro 
děti upekly maminky. každá třída měla připravený svůj vlastní program: 
Ve školní kuchyňce se připravovaly dobroty, v tvořivých dílnách vznikaly 
záložky do knih, malí ilustrátoři vytvářeli své pohádkové postavy, luštily 
se rébusy, vyplňovaly různé tajenky. Společným prvkem všeho dění bylo 
čtení knih a povídání o všem, co se literatury týká. 
A co by to bylo za spaní ve škole bez bojové hry? Ale při té naší jsme si 
užili více legrace než strachu. Při pohádce na dobrou noc se pak krásně 

usínalo. tato noc, i když byla krátká, určitě stála za to. A rozhodně se 
nikdo nenudil, i když počítače a tablety zůstaly vypnuté.

Mgr. Lucie Odehnalová

Foto: Mgr. Lucie Odehnalová

Ruština v Peřině
Ačkoliv má k ruskému jazyku hodně čechů rezervovaný postoj, není to 
tak u našich dětí, které naopak ruštinu mají rády. „Azbuka je sice těžká, 
ale mají slova podobná češtině,“ říká eliška ze sedmé třídy. 
A děti ze ZŠ genpor. Františka Peřiny se po úspěších z minulých let letos 
opět vydaly předvést své nadšení pro ruštinu na recitační soutěž ARS 
POetICA. „Účastníme se již potřetí a moc nás to baví,“ říká Viktorie z os-
mé třídy, „protože paní učitelka nám vždycky vybere nějaký zajímavý 
text. Letos jsme recitovali o nepovedeném školním dni. musím říct, že 
kluci se do toho opravdu vžili!“ nervozita v týmu byla veliká, protože si 
tentokrát vezli konkurenci s sebou – sedmáci sborově recitovali veselou 

básničku o samovaru, podobnou naší pohádce O červené řepě. Domi-
nik h. měl strach z obrovského sálu: „nejdřív jsme se na jevišti trochu 
styděli, ale pak jsme to zvládli. moc jsme chtěli vyhrát, protože je to 
přeci soutěž, ale bavilo nás i fandit ostatním!“
k otázce paní porotkyně jak to, že máme tolik nadšených recitátorů 
( letos bylo reprezentantů 21!), paní učitelka Jurečková podotkla, že 
tajemství úspěchu tkví v tom, že se nesnaží nutně vybrat ty nejlepší, ale 
vždycky zvolí ty, kteří pro věc mají největší zápal.
A tento recept se zase vyplatil.
nejen že děti zopakovaly fantastický úspěch z loňska a vyhrály, ale riva-
lita mezi týmy byla zbytečná, protože postoupily dokonce obě skupiny!!
Už teď jsme nervózní, jak dopadneme v červnu na celorepublikovém 
 kole! Držte nám palce! Lucie Fulínová



POZVÁNKA NA KONCERTY A PŘEDSTAVENÍ 
5. KVĚTNA v 18.00 hodin
kOnCeRt ŽÁkŮ PaedDr. OtAkARA 
mARtInOVSkÉhO
(Koncertní sál ZUŠ)

16. KVĚTNA v 19.00 hodin
tAneční PŘeDStAVení V DIVADLe nA PRÁDLe
(Besední 3, Praha 1 – Malá Strana)

19. KVĚTNA v 18.00 hodin
 kOnCeRt ABSOLVentŮ I. a II. stupně 
(Koncertní sál ZUŠ)

26. KVĚTNA v 18.00 hodin
ZÁVěRečnÝ kOnCeRt
(Koncertní sál ZUŠ)
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Ocenění dobře odvedené práce je pro každého tou nejlepší odměnou. 
tento pocit měli možnost prožít žáci ZUŠ Blatiny během udělování 
cen krajského kola národní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu, pořádaném 
ministerstvem školství české republiky v březnu tohoto roku. Zde ne-
malé úsilí přineslo své ovoce.

1. cenu do Řep přivezl Ondřej Cabrnoch (11 let) a čestné uznání Lu-
cie Darjaninová (9 let). Oba talentovaní žáci mgr. Dagmar hubičkové 
se mohou těšit z umístění na tak prestižní soutěži, jakou národní 
soutěž mŠmt čR bezesporu je.
O kvalitách našich pedagogů a výsledcích práce našich žáků se mohli 
přesvědčit návštěvníci tradičního koncertu učitelů a žáků, který se 
uskutečnil 24. března 2015 v koncertním sále ZUŠ. I přes konající se 
třídní schůzky v sousední základní škole, jsme se mohli těšit z plně 
obsazeného sálu. 

Pro nás umělce je 
důležité vědět, že 
se s žáky ubíráme 
správným směrem, 
a proto děkujeme 
všem příznivcům, 
kteří dokáží zhod-
notit kvalitu naší 
společné práce 
a svou návštěvou 
nás na našich ak-
cích hojně podpo-
rují.
V měsíci květnu 
proběhnou vý-
chovné koncerty 
pro všechny před-

školáky řepských mateřských škol, spojené s talentovým průzkumem. 
Pro ostatní zájemce o studium na naší škole bude stanoven termín 
talentových zkoušek, který zveřejníme nejpozději 14 dnů před jejich 
konáním na www.zusblatiny.cz.

Z U Š  B L A T I N Y
P R A H A  -  Ř E P Y
Š PA N I E L O VA 11 2 4 / 5 0

Umění je 
radost...

na Bílou sobotu se 
louka před úřadem 
proměnila v dějiště 
velikonoční rodinné 
akce „hon za veli-
konočními vajíčky“, 
kterou pořádá Po-
chodeň Praha. Ská-
kací hrad, barvení 
a zdobení vajíček, 
malování na obličej, 
výroba velikonočních 
dekorací, soutěže 
zručnosti a veliko-
noční příběh ovládly 

louku během pár minut. „Je to již třetí ročník této kulturně-zábav-
né akce v Řepích a šestý ročník celkově“, říká jeden z organizátorů. 
myšlenka této velikonoční akce se zrodila ze spolupráce čechů 
a Američanů, kteří chtěli vytvořit pohodové prostředí velikonoční 
atmosféry pro ty, kdo na Velikonoce neodjeli z Prahy.
hon za velikonočními vajíčky proběhl ve dvou fázích. na začátku si 
účastníci prošli několik soutěží, vyslechli si velikonoční příběh, jak jej 
předává Bible, a pokud prošli všechna stanoviště s aktivitami, dostali 
sladkou odměnu. Druhá část byl pak samotný hon za velikonočními 
vajíčky – plastovými skořápkami naditými sladkostmi, kterých bylo 
na louce rozmístěno asi 1200. „mám pocit, že každý rok děti „vyčistí“ 
louku od vajíček rychleji, přestože jich tam dáváme čím dál víc. měli 
k tomu důvod: nejrychlejší sběrače čekala velká odměna. hon za veli-
konočními vajíčky se stal populární akcí pro rodiny s menšími dětmi, 
což nám potvrzuje i rostoucí účast, která letos dosáhla asi 150 lidí. 
Věříme, že jsme touto akcí udělali radost spoustě lidí a doufáme, že 
se s vámi uvidíme příští rok.“

David Živor, DiS., Pochodeň Praha

Foto: Archiv Pochodeň Praha

Rozšířená výuka TV
Základní škola Jana Wericha v Řepích opět otevírá od školního roku 
2015/16 v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy zamě-
řenou na atletiku a všeobecnou sportovní aktivitu.
Přibíráme také žáky do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
v sedmém ročníku. hodinová dotace ve třídě s rozšířenou výukou tě-
lesné výchovy bude 4 hodiny týdně, rozsah učiva ostatních předmětů 
zůstane zachován. Součástí výuky budou i zimní (lyžařské) a letní 
soustředění, účast na sportovních kláních a reprezentaci školy.
Pro přijetí do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy je nutné ab-
solvovat sportovní talentové zkoušky, které se uskuteční 15. 6. 2015 
v 10.00 hod.
Bližší informace a přihláška jsou k dispozici na stránkách školy  
www.zs-jana-wericha.cz. Přihlášku je třeba odevzdat do ředitelny 
ZŠ Jana Wericha nejpozději do 11. 6. 2015.

Dále oznamujeme, že přibíráme žáky do 6. třídy s rozšířenou 
 výukou jazyků. Přijímací zkoušky se budou konat 18. června 2015. 
Přihlášky je nutné odevzdat do ředitelny ZŠ Jana Wericha nejpozději 
do 11. 6. 2015.

Za velikonočními vajíčky
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Dětská atletická liga 2015
Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici

Vždy od 15 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení.

 1. 5. 2015 – Rodinný závod – lesopark Řepy 
 6. 5. 2015 – Vrhačské odpoledne (hod míčkem, hod medicinbalem)
 3. 6. 2015 – Překážkové odpoledne
 9. 9. 2015 – Běžecké odpoledne (sprint, vytrvalost)
23. 9. 2015 –  Finále Atletické ligy – Vícebojařské odpoledne  

(sprint, hod, skok do dálky)

Pod záštitou Městské části Praha 17 pořádá Atletika Řepy při ZŠ Jana Wericha a Atletika Tábor.  
Hlavním organizátorem je triatlonista Tomáš Slavata.

Kategorie pro rok 2015:

2000 – 2001: Starší žáci/ žákyně

2002 – 2003: Mladší žáci/ žákyně

2004 – 2005: Přípravka

2006 – 2007: Minipřípravka

2008 – 2009: Atletická školka

2010 – mladší: Atletická miniškolka

12. 5. 2015 Praha Řepy  
u městského úřadu 

 

Rok se s rokem sešel a naši žáci mohli opět přivítat jaro na již tradičním 
„Jarním běhu hvězdou“. 9. dubna vyrazilo zhruba 40 kluků a holek, aby 
změřili své síly se stejně starými soupeři z jiných škol. A tak jako minu-
lý rok, i letos se snažili úspěšně a vybojovali pěkná umístění. Za všechny 
jmenujme první místa Zuzany Polákové, Adama hlavína, Anežky Sislové 
a Pavla Chlupáče. 
Je třeba také poděkovat organizátorům ze ZŠ Petřiny - jih. na závodech 
panuje vždy přátelská atmosféra a děti se již při zpáteční cestě těšily na 
příští ročník. Jan Křivanec

Jarní běh Hvězdou

 
POZVÁNKA

na

NOHEJBALOVÝ 
TURNAJ

neregistrovaných hráčů
„O POHÁR STAROSTKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17“

sobota 23. května 2015
hřiště u řepské Sokolovny,  

ul. Na Chobotě 125, Praha 17
(za fotbalovým hřištěm, konečná stanice tram 9,10,  

bus 180 – Sídliště Řepy, dále pět minut pěšky,  
nebo bus 264 – zastávka Škola Řepy)

Hraje se na hřišti s antukovým povrchem,  
k dispozici šatny, sprchy a občerstvení.

Soutěží tříčlenné týmy, které mohou být i smíšené.

Registrace týmů: 9.30 – 9.45 hodin 

Slavnostní výkop v 10 hodin

Těšíme se na vás! 

Přihlášky zasílejte do 15. 5. 2015 na adresu:  
Jan Kechner, Všehrdova 21/435, 118 00 Praha 1 

e-mail: ferklova.petra@centrum.cz

Informace: 603 438 053 nebo 257 316 929
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Český pohár 
horských kol 2015
Sobota, 16. 5. 2015 od 10 hodin  
– závody dětských kategorií  
+ XC Eliminátor 
(pro všechny malé účastníky připravena  
drobná odměna), odpoledne XC Eliminátor

Neděle, 17. 5. 2015 od 9 hodin  
– závody v olympijském cross-country

více informací na: www.skcpraha.cz Areál BMX Řepy

O výsledcích mistrovských zápasů našich týmů (dle rozpisu v únorovém 
čísle) vás budeme informovat v dalším čísle tohoto měsíčníku, jelikož 
první zápasy jarní části sezóny skončily až po uzávěrce tohoto čísla. 
Přesto vás chci upozornit na plakáty, které zvou na domácí zápasy, 
a které jsou umisťovány do vývěsek městské části. té za tuto službu moc 
děkujeme. Doufáme, že naše týmy opět v hojném počtu dorazíte po-
vzbudit v jejich snažení. novinkou je ozvučení hřiště. takže příjemnou 
víkendovou atmosféru s fotbalem, s klobásou, s pivkem nám všem ještě 
umocní poslech hudby.

Dále bychom vás, občany naší městské části, rádi pozvali na další akce 
pořádané našim fotbalovým klubem.

 První akcí je druhý ročník turnaje mladší přípravky ročník 2006 
a ml., který se bude konat na našem travnatém hřišti v pátek 8. 5. 2015 
od 8 hodin. Účast již přislíbilo několik zvučných týmů z Prahy – Dukla 
Praha, Admira Praha, Aritma Praha, Union Vršovice, 1999 Praha, Sokol 
kolovraty. Budeme rádi, když přijdete podpořit hráče našich dvou tý-
mu, kteří reprezentují náš klub, ale i naší městskou část.

 Druhou akcí, která je pořádána naším klubem je tzv. sportovní 
„workshop“ pod názvem „ŘEPY SE HÝBAJÍ“, jež se bude konat ve 
středu dne 13. 5. 2015 od 17 hodin opět na našem travnatém hřišti. 
Jedná se o sportovní setkání, kde si veřejnost – děti všech věkových 
kategorií a jejich rodiče budou moci zahrát, zasportovat, zasoutěžit, na 
jednotlivých stanovištích. A jelikož jsme fotbalový klub, tak asi polo-
vina těchto stanovišť, bude zaměřena na fotbalové dovednosti. Druhá 
pak na všestrannost, tzn., že se bude skákat, běhat, dovádět, házet na 
cíl, zkoušet ohebnost těla, bystrost, sílu a rychlost. 

Po zdolání všech stanovišť na vás bude samozřejmě čekat sladká odmě-
na. Proto přijďte všichni (kluci, holky, malí, velcí), kdo nechcete strávit 
odpoledne u počítače a televize, ale aktivně si zasportovat o odměny. 
Budeme se na vás těšit.

 Další akcí, která se bude konat opět na našem travnatém hřišti je 
návštěva „LÉTAJÍCÍHO TÝMU TRENÉRů“. Bližší informace k této udá-
losti naleznete níže. Rádi bychom vás pozvali na tuto akci, kde můžete 
zhlédnout práci zkušených trenérů, ale i našich klubových a názorně 
uvidíte, kam se dnešní fotbal posouvá a jaké jsou nové trendy ve výuce 
nových hráčů. na závěr bude probíhat diskuse, kde se můžete na co-
koliv zeptat. Již v dubnu proběhla tato akce pro týmy starší přípravky 
a mladších žáků. nyní čekáme na potvrzení přesného data této akce 
pro mladší přípravku. Proto sledujte naše stránky, kde se o přesném 
termínu dozvíte (www.fotbalrepy.cz).

TJ Sokol Řepy 
fotbal informuje

Jiří Kočovský, TJ Sokol Řepy-FOTBAL

„Létající týmy“ trenérů
Jedná se o projekt FAčR s cílem ukázat základní principy a metody 
práce s mládeží s důrazem na obecné zásady tréninku fotbalové mlá-
deže i v malých klubech, kde většinou začínají pracovat s dětmi rodi-
če a fotbaloví příznivci. 
tato akce se týká zejména malých klubů a trenérů, kteří v nich působí 
a mají buď základní trenérskou „C“ – licenci nebo dokonce nemají 
žádnou. Přesto se však starají o jednu z nejsvízelnějších a nejdůle-
žitějších částí našeho fotbalu. Starají se totiž o děti, které nás za 
12–15 let budou reprezentovat na vrcholné úrovni jako reprezen-
tanti české republiky. Projekt létajících týmů trenérů, navazuje na 
změny, které se udály v posledních dvou letech. Přechod na malé for-
my fotbalu se vším co k tomu patří, oslovování rodičů ke spolupráci, 
změna zaměření ve struktuře jednotlivých trenérských licencích více 
směrem k mládeži a další detaily. 
trenéři létajících týmů budou na hřištích a s dětmi v rámci jejich klubů 
ukazovat zásadní směry, kterým by se měli děti a trenéři ve fotbalu 
ubírat. Budou diskutovat s trenéry a přinášet přímo k nim informace, 
které získali na seminářích, vyšších trenérských licencích, ale i zahra-
ničních stážích. takové ukázkové tréninky budou otevřené i pro trené-
ry ostatních klubů a vlastně i ostatních věkových kategorií.

Nakonec bychom opět rádi touto cestou oslovili další hráče, 
kteří by měli zájem rozšířit řady některého z týmů. Pro bližší 
informace kontaktujte jednotlivé trenéry:
Mini-přípravka (ročník 2009–2008), Josef Weiss tel.: 604 594 604
Mladší přípravka (ročník 2007–2006),  

Jiří kočovský tel.: 605 973 685
Starší přípravka (ročník 2005–2004),  

David machurka tel.: 603 811 646
Mladší žáci (ročník 2003–2002), Jan Chládek tel.: 723 243 890
Muži „B“, Petr Žmolil tel.: 604 156 967
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naše škola nese od 1. září 2002 čestný název Základní škola genpor. Fr. Pe-
řiny. S panem generálem Peřinou jsme byli osobní přátelé. měla jsem pana 
generála i jeho paní Aničku moc ráda. navzdory všemu, co v životě prožil, 
nikdy neklesal na mysli, měl velký smysl pro humor. Byl čestným a spraved-
livým člověkem, držitelem mnoha vyznamenání včetně nejvyšších státních. 
František Peřina patřil k nejlepším československým pilotům.  Generál ne-
be, jak se mu říkalo, se narodil 8. dubna 1911 v  morkůvkách na Břeclavsku. 
Stát pilotem se rozhodl ve svých osmnácti letech. Roku 1929 nastoupil do 
pilotní školy v Prostějově. Zde se stal postupně výborným stíhačem, střel-
cem i akrobatem. V roce 1937 byl vybrán do reprezentačního družstva na 
mezinárodní letecký mítink v Curychu. Seznámil se zde také s francouzskými 

piloty, s nimiž později bojoval v bitvě o Francii. Po okupaci československa, 
již 27. června 1939, přešel hranice do Polska a odtud pak odplul lodí do Fran-
cie. Bylo to pouhý den po svatbě s Annou klimešovou, jeho velkou láskou. 
Byl mezi prvními dvaceti čs. letci odeslanými na západní frontu. Zařadili ho 
k legendární peruti „Les „Cigognes“ (čápi) a létal v letce kpt. Accarta. 
„Válku jsem měl rád. Připomínala mi honitbu. Zuřivě jsem chtěl válčit, proto-
že jsem k tomu měl důvod. moje země byla okupovaná a já jsem doma nechal 
osm nejbližších včetně své ženy,“ bilancoval po letech. V červnu 1940 byl 
během vzdušného souboje poblíž Paříže vážně raněn. Po útěku z nemocnice 
na opuštěném Curtissu h-75 přeletěl Středozemní moře do severní Afriky. 
Zde byl oceněn vysokými francouzskými vyznamenáními. Z Casablanky se 

pak dostal lodí do Velké Británie. 
Již počátkem září 1940 se v řadách 
312. československé stíhací perutě 
zapojil do bitvy o Británii. V his-
torické tabulce čs. stíhacích es 
byl čtvrtý. Do této čtveřice patřili 
kromě Františka Peřiny ještě ka-
rel kuttelwachser, Josef František 
a Alois Vašátko. Po ukončení ope-
račních letů působil jako střelecký 
instruktor a od r. 1944 na Inspek-
to rá tě čs. letectva jako styčný 
důstojník s britským velením.  
František Peřina patřil ke generaci 
mladých čechoslováků, jejichž lásku k vlasti formovala legionářská tradice 
a vztah k létání zase populární heslo „vzduch je naše moře“. „Bojoval jsem 
za vlast a hlavně za lidi, které jsem měl rád,“ vzpomínal vždy pan generál.
Po návratu do vlasti v r. 1945 se setkal se svojí manželkou, která byla v letech  
1943 – 1945 vězněna nacisty. Paní Anička v protektorátu začala pomáhat 
s převáděním Židů na Slovensko. Skončila v rukou gestapa a dostala trest 
smrti, posléze změněný na doživotí v koncentračním táboře Aichach. trestu 
smrti unikla jen zázrakem. Před odjezdem do Aichachu byla také zavřená ve 
věznici v Řepích.  
Pan generál po válce dělal instruktora střelby a bombardování v pilotní ško-
le v Olomouci.  Od roku 1947 velel letecké střelnici v malackách. Po únoru 
1948 však byl z armády propuštěn. Cítil, že mu hrozí vězení, a tak se znovu 
rozhodl pro emigraci. Spolu s manželkou uletěl 12. 4. 1949 na letounu Sokol 
za hranice do Bavorska, kde museli přistát pro nedostatek paliva. Později se 
přihlásil k RAF. Po uplynutí služby v RAF se Peřinovi přestěhovali do kanady 
a v roce 1959 do USA (kalifornie). V r. 1979 odešel do důchodu a žil s man-
želkou v Arizoně a nevadě. V roce 1993 se vrátili zpět do vlasti a usadili se 
v Praze Řepích. Při udělování čestného občanství Řep paní Aničce Peřinové, 
v roce 2002, jsem měla tu čest osobně poznat i pana generála. naše přátel-
ství a spolupráce trvala až do jeho smrti. Stále na něj vzpomínám a těžím 
z jeho moudrosti, kterou nám všem předával. Vždycky říkal, že tahle země 
voní jinak než celý svět. Jeho vlastenectví by mělo být příkladem dalším ge-
neracím. Stále mi chybí.

Mgr. Jarmila Pavlišová,
ředitelka ZŠ genpor. Františka Peřiny

Vzpomínka na pana generála Peřinu

tento měsíc je třeba připomenout si jednoho z lidí s velkým srdcem, kte-
ré jsem v životě poznal. Vlastně je to připomínka dvou lidí, ale k tomu se 
dostanu. Před devíti lety zemřel generálporučík František Peřina. Pilot, 
hrdina a člověk s nesmírně laskavou povahou. Byl to muž, s nímž jsem měl 
možnost se osobně setkat a poznat ho víc, než jen ze stránek knížek. Proto 
tu nechci rozepisovat jeho životopis, souhrn suchých dat a čísel. Rád bych 
se s vámi podělil o své vzpomínky.  
V roce 2002 jsem velice uvítal možnost, když jsem byl jako host na diaman-
tové svatbě manželů Peřinových. Domluvil jsem si rozhovor s generálem 
u něj doma. V prostředí bez fotoaparátů, novinářů. Udělal jsem dobře, 
protože návštěva u manželů Peřinových byla jedním z nejzajímavějších zá-
žitků mého života. Pan generál hovořil o svých zážitcích ve Francii tak bar-
vitě a zajímavě, že jsme oba zapomněli na čas. Jeho pohled na svět, osud 
a válku mě opět přesvědčil, že hrdinové existují. Skromnost, se kterou líčil 
své letecké hrdinství, když se postavil ve vzduchu nad Francií přesile ne-
přítele, byla nepřekonatelná.

Ještě navíc dokázal hovořit s nezměrnou dávkou humoru i o svém vážném 
zranění z června 1940, o útěku do Afriky, o svých sázkách a eskapádách 
v Anglii. Celkově ty čtyři hodiny utekly jako voda.
Po celou dobu povídání mu byla jeho manželka Anna po boku. Ona sama 
hned po okupaci byla uvězněná a až do konce války byla vězněna nacisty. 
když jsem je tam oba viděl, tak jsem si uvědomil, že hrdinové jsou oba. 
Laskavost a skromnost těchto lidí, hrdinů ze spravedlivé války, by pro nás 
měla být ponaučením a příkladem. I v dobách zlých je možné se chovat 
čestně a správně. O to větší sílu má jejich příběh, protože oba dva neumě-
li, nechtěli žít jeden bez druhého. Paní Peřinová zemřela 16. dubna 2006 
a pan generál 6. května 2006.
Je naší povinností i v těchto dnech, kdy opět dochází k rozpínavosti nede-
mokratické velmoci si připomenout jednoho muže a ženu z naší historie. 
V této souvislosti mi je studno za ty, kteří spojencům nechtěli umožnit po-
hyb na území naší země. Stydím se za ně a snad jim všichni hrdinové, kteří 
položili životy za svobodu anebo za ni bojovali, odpustí. Pavel Maxa

Vzpomínka na kousek naší historie
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Po cyklotrase č. 201, na kterou se můžeme na-
pojit z jakékoliv části Řep, vyrazíme ulicí Žalan-
ského do obory hvězda, zajedeme k letohrádku 
a pak branou do ulice Libocká, kde se napojíme 
na cyklotrasu A 33, která nás zavede na okraj 
Šárky u konečné tramvají. Po cyklotrase pokra-
čujeme po okraji Šárky až k rozcestníku u altán-
ku, kde se napojíme na trasu č. 0078, která záhy 
opustí les a pokračuje ulicemi na Padesátníku, 
podél komunikace R7 a přes pole do Přední ko-
paniny. 
Za fotbalovým hřištěm na chvíli cyklotrasu 
opustíme a pokračujeme rovně do ulice k tu-
choměřicím, kde nás čeká první zajímavost. 
Jedná se o kostel (rotundu) Sv. máří magdalé-
ny, který patří k nejstarším kostelům v čechách. 
Předpokládá se, že pochází z 11. století. Po 
příchodu Jezuitů do čech patřil kostel tomuto 
řádu až do roku 1779 kdy byl řád zrušen. Celá 
rotunda je postavena ze zlaté opuky, těžené již 
po staletí v místních lomech. 
Od kostela se opět napojíme na cyklotrasu 
č. 0078, která nás zavede k dalšímu zajímavému 
místu, pomníku Sv. Juliána. Od něj pokračuje-
me po červené turistické značce do tuchoměřic 
a odtud po cyklotrase č. 8100 přes kněževes, 
po cyklotrase č. 0079A do obce Běloky, dále po 
zelené turistické trase přes makotřasy do naší 
druhé zastávky, památníku Lidice. 
expozice památníku je velmi působivá a slabším 
povahám může způsobit problémy, ale je dobré 
si připomenout tuto tragickou událost v našich 
dějinách. Od památníku se nám naskytne pohled 
na celé pietní území bývalé obce Lidice. 
Přes nové Lidice pokračujeme v našem výletu 
do obce hřebeč a z ní po cyklotrase č. 0079 přes 
pole, s nádhernými výhledy na všechny světové 
strany, opět do obce Běloky. Zde cyklotrasu 
opustíme a dále pokračujeme silnicí okolo Žáko-

va mlýna do obce houstoň. Zde nás čekají dva 
zajímavé objekty. 
Prvním z nich je dnes již bohužel částečná ruina 
kdysi rozlehlého objektu s hostincem „U hrabě-
cích“. Pokračujeme ulicí Jenečská, kde narazíme 
na farní kostel Sv. Bartoloměje, o kterém první 
zmínka pochází z roku 1352.
Od kostela pokračujeme ulicí Jenečskou, až 
se k nám připojí cyklotrasa č. 8100, která nás 
zavede přes Jeneč na hájek s františkánským 
klášterem. Zde je i známá hospůdka, která je 
tradiční zastávkou cyklistů. Z hájku se vrátí-
me na cyklotrasu č. 8100 a po krátkém úseku 
směrem na Břve pokračujeme doleva po býva-
lé poutní cestě (cyklotrasa č. 201) do Litovic, 
podél Litovického rybníka, hnízdiště spousty 

krásných ptáků. Projedeme do nových hosti-
vic, kde, kousek od nové železniční zastávky, 
začíná trasa A 154. Po trase přejedeme želez-
nici, projedeme okolo bývalého Peterkova mlý-
na, kde současné stavení již nenapovídá tomu, 
že by tu byl mlýn. na druhé straně cesty je ale 
soukromý rybníček, kde sedávají krásné volav-
ky a labutě. Po cestě dále přejedeme spojku 
mezi plzeňskou dálnicí a komunikací R 7, až 
dorazíme k Domovu Sv. karla Boromejského, 
kde naše trasa končí.
trasa měří celkem cca 55 km a i přes tuto délku 
ji mohou zvládnout méně či více zdatní cyklisté.

Šťastnou cestu.
Jan Záruba

Kristiánova
tato ulice v dolních starých Řepích patří k těm nejkratším. Původní její 
název byl Žižkova (od roku 1935) a zahrnoval i ulici kolínovu a U kanálu. 
Poslední jmenovaná již ale dnes neexistuje. Po roce 1968 byla Žižkova 
ulice rozdělena a její část spojující Žalanského a Severýnovu přejmeno-
vána na kristiánovu.
kristián byl český mnich Břevnovského kláštera, kronikář a autor latin-
sky napsané legendy o sv. Václavu a sv. Ludmile, která nám přibližuje 
počátky křesťanství u nás. Je nejdůležitějším zdrojem poznání raného 
českého státu. Vznikla pravděpodobně před rokem 994. „Život a umuče-
ní svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily“ – to je jeden z názvů 
tohoto díla. Používanější je „kristiánova legenda“.
V této, dnes nijak významné, uličce v domě č.p. 15 byl za 1. republiky 
Obecní úřad a služebna obecního strážníka.       

Jan Bösser

Kristiánova
ŘEPY – PraHa 6

Foto: Jan Bösser

Na severozápad od Řep
Tentokrát uděláme výjimku a místo pěšího výletu se budeme věnovat projížďce na kole.

Foto: Jan Záruba



PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2015

VOSKOVEC A WERICH 110 LET

Termín: středa 1. 7. – pátek 3. 7. 2015    
Cena: 900 Kč  
Dny plné sportovních aktivit pro děti, které se nebojí zkusit 
něco nového, seznámit se s novými kamarády a zažít ten 
správný adrenalin. Sportujeme za každého počasí, vždyť 
nejsme z cukru! 
Program: Středa  -   pěší výlet Zbraslavskou stezkou.
                     Čtvrtek  -  lanový park Kladno (lezení v korunách 
                                         stromů) a bazén.
                     Pátek  -  kola a brusle v parku Ladronka. 
Vedoucí:   Jára (sportovky), Terka, Lucka a Honza (Ťapka)

SPORŤÁK  
(pro děti od 8 let)

1. 7. – 3. 7. 2015

pruhon.cz
601 324 846

7. 7. – 10. 7. 2015

pruhon.cz
601 324 846

PO STOPÁCH INDIÁNŮ 
(pro děti od 6 let)

Termín: úterý 7. 7. – pátek 10. 7. 2015       
Cena: 1.200 Kč
Snad každý chtěl být někdy Vinnetouem nebo Nšo-či,  
tak proč si ten sen nesplnit alespoň na pár prázdninových 
dnů? Zkusíme upéct moučné hady, vystopovat bizony  
a při divoké jízdě na koni se trefit do terče. Zahrajeme si 
lakros a papoahakapiu, ve chvílích odpočinku si vyrobíme 
lapače snů a ozdobíme se korálkovým náramkem. Howgh!
Program: Úterý  -  indiánské dovednosti v přírodě.
                    Středa  -  vyjížďka na koních a výroba lapače snů.
                    Čtvrtek  -  stopování divoké zvěře a výroba luků
                    Pátek  -  indiánské sporty a korálkování.
Vedoucí:  Terka, Lucka a Honza 

3. 8. – 7. 8. 2015

pruhon.cz
601 324 846

CESTUJEME PO HRADECH  
A ZÁMCÍCH (pro děti od 6 let)

Termín: pondělí 3. 8. – pátek 7. 8. 2015   
Cena: 1.500 Kč
Na každém hradě nebo zámku může být zakletá 
princezna, Bílá paní nebo bezhlavý rytíř a my musíme 
zjistit, kde můžeme někoho zachránit nebo osvobodit.  
Za každý navštívený hrad nebo zámek získáme klíč  
a klíče otvírají truhly s pokladem.  
K tomu ale budeme potřebovat mnoho šikovných 
pomocníků.
Program:  Pondělí  -  výroba zbroje a první zámek. 
                     Úterý  -  hledání starého hradu.
                     Středa  -  berchtoldská princezna.
                     Čtvrtek  -  kdo bydlí ve věži?
                     Pátek  -  cesta za pokladem.
Vedoucí:   Terka, Lucka a Honza (Ťapka)

Přednáška & film: Co jste 
možná nevěděli o Janu 
Werichovi a Jiřím Voskovci?

Poslechněte si zajímavé poznatky od zasvěceného filmového historika, 
scenáristy a publicisty Dr. Pavla Taussiga, který přináší nový pohled na 
osobní životy Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Diváci shlédnou dvě méně 
známé ukázky malých filmových rolí Jana Wericha a na závěr bude pro-
mítána legendární filmová komedie Pudr a benzin. Film vypráví o dvojici 
nešiků, řidiče autokaru a dopravního strážníka, která se zamiluje do stej-
né ženy. Námluvy mladé herečky sice nevychází úplně podle plánu, ale 
za to jde o zábavnou podívanou. Délka 120 min. KC Průhon ve spolupráci 
s WERICHOVCI. (vstupné dobrovolné)   

STŘEDA 17:00
20

Taneční večer:  
Tenkrát vládl swing

Taneční zábava ve stylu 30. let při příležitosti 110. výročí narození Jana 
Wericha a Jiřího Voskovce. Zažijte dobové swingové melodie a slavné jaz-
zové písničky, které k poslechu a tanci zahraje taneční kombo Pražského 
salónního orchestru. Průvodního slova se ujme kapelník Václav Vomáčka 
a jako host vystoupí zpěvačka Zdenka Lorencová. KC Průhon ve spolu-
práci s WERICHOVCI. (vstupné 120 Kč) 

PÁTEK 19:00
22

Film: Lakomá Barka & 
zábavný program pro děti 

Talkshow Ivana 
Rösslera: V + W = 220

Ze všech obyvatel Dejvic je nejlakomější Barka, která je schopna scho-
vávat slupky od buřtů a šít z nich záclony a dokonce se ani nedívá do zr-
cadla, aby se náhodou neopotřebovalo. Jak se jí její chamtivost vymstí, 
zjistíte v krátkometrážním animovaném filmu podle známé pohádky  
z knížky Fimfárum od Jana Wericha. Po promítání si mohou děti za-
zpívat písničky a hádat předčítané pohádky. A nezapomeňte s sebou 
tatínkův klobouk nebo rádiovku! Délka 60 minut. Zuzana Špůrová. 
(vstupné 40 Kč)   

Tato rovnice symbolizuje, že by se Jiří Voskovec a Jan Werich letos dožili neuvě-
řitelných 110 let. V talk show Ivana Rösslera uslyšíte nejen unikátní dokumen-
ty z jeho archivu, ale i jeho osobní vzpomínky na setkání s Janem Werichem. 
V pořadu zazní i nejslavnější písničky Jaroslava Ježka a V + W v interpretaci 
Miroslava Palečka z jeho nejnovějšího CD „Ježkárny“.  (vstupné 40 Kč)

SOBOTA 15:00 

SOBOTA 19:00

23
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Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00   Praha - Řepy, tel. produkce: 601 324 845, e-mail: info@pruhon.cz
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SLUŽBy
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce, 

osvětlení, zásuvky atd., www.elektrikarerben.cz 
 Tel.: 604 516 344

•  MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
i o víkendech. PeCInA Tel.: 235 510 096, 602 954 461

•  SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je nutno jedno 
za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní 
svou funkci a dochází k vážnému poškození. 
jirasek.servis@seznam.cz  Tel.: 601 236 957

•  Hájek – zedník živnostník. 
Provádím veškeré zednické, obkladačské, malířské 
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, 
kanceláří a domků. Okolí Prahy 5, 6. Tel.: 777 670 326

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

•  Opravy obuvi a brašnářského zboží, broušení nožů, 
nůžek a výroba klíčů. makovského 1222 (pasáž). 
 Tel.: 605 266 561

•  Zpracování účetnictví, personalistiky, daň. evidence, 
zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů. 
Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. Tel.: 731 515 392

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

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

•  HODINOVÝ MANŽEL, mALOVÁní, ŠtUkOVÁní, 
kOmPLetACe  nÁBytkU. f.seher@seznam.cz 
 Tel.: 603 305 211

•  MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY, STĚRKA + NÁVŠTĚVA 
ZDARMA! jsaifrt@seznam.cz Tel.: 606 227 390

•  RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMů. 
 Tel.: 606 662 223

•  OPRAVY TV, ANTÉNY, STA, SATELITY, ELEKTRONIKA. 
Böhmova 5, P13, v.siebert@volny.cz, www.tvservis.cz  
 Tel.: 733 311 747

•  A.DOHNÁLKOVÁ – STŘÍHÁNÍ PSů. Ošetření uší, drápky, 
zubní kámen a anál. žlázy. Laudova 1014/15, Řepy.  
 Tel.: 235 312 157, 737 841 145

•  ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka, Petr meyer, 
Galandova 1236, Řepy. Tel.: 211 148 037, 603 341 927

•  AUTOSERVIS VRÁNA, masarykova 295, Rudná. Servis 
vozů všech značek, www.autovrana.com. 
 Tel.: 603 117 059

•  AUTODOPRAVA DODÁVKOU IVeCO maxi, levně, rychle, 
možno i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 
 Tel.: 602 817 588

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

•  NABÍZÍME OPRAVY A REKONSTRUKCE BYTů, byt.jader 
a domů, výstavbu a rekonstrukce rod. domů. Vše „na 
klíč“, tzn. vč. navazujících profesí. Zvláštní zaměření 
na instalatérské a topenářské práce. 3D návrhy 
a vypracování dokumentace. Záruka kvalitní práce. 
www.ikuzma.cz Tel.: 604 845 482

•        !! SÁDROKARTONEM!! 
RYCHLÉ A ČISTÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRů, snížené stropy, 
kazetové podhledy, obklady stěn, vnitřní tepelné 
a zvukové izolace, příčky, oblouky, světelné rampy, 
poradenství a konzultace zdarma. Praxe 20 let, 
spolehlivost a kvalita. www. abalapraha.cz.  
 Tel.: 603 414 039

•  PŘEVODY DRUŽSTEVNÍCH BYTů DO VLASTNICTVÍ, 
prohlášení nemovité věci, zakládání SVJ, zaměřování 
bytů Tel.: 724 304 603

•  JIŘÍ ERD – ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ A BOURACÍ 
PRÁCE. Od drobných prací až po kompletní rekonstrukce 
bytů a domů. Zateplení fasád. email: jirierd@seznam.cz  
 Tel.: 736 459 431

•  !!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU. Vyklízení 
sklepů, bytů, pozůstalostí, atd. naložíme a odvezeme 
cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za rozumnou cenu!  
 Tel.: 773 484 056

•  ENGLISH CONVERSATION LESSONS, Business english 
with a native speaker from england, teFL certified.  
 Tel.: 731 523 540

•  CZECH FOR FOREIGNERS – exam preparation for level 
A1–B2. www.english1to1.cz.  Tel.: 737 337 445

•  ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ, DĚTI, MATURANTY, příprava 
na Pet, ket, FCe, Skype english. www.english1to1.cz,  
 Tel.: 737 337 445

•  QUICK HELP – RYCHLÁ POMOC PŘI STUDIU ANGLIČTINY 
nebo s domácím úkolem. www.english1to1.cz

•  CALL-ENG – NĚKOLIKAMINUTOVÉ LEKCE PO TELEFONU 
s rodilým mluvčím. nedáme vám šanci se neučit!  
 www.english1to1.cz

•  ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY 
– zimní bundy, kalhoty, blůzy, námoř. trika, batohy, 
celty, nože, obr. spreje. Bílá hora – čistovická 15,  
po–pá 15–19 h. www.e-armyshop.cz

•  KADEŘNICTVÍ GABRIELA, Nevanova 1041/8, Řepy. 
Pracovní doba dle objednání. Gabriela 736 765 368, 
koisova.gabriela@seznam.cz. Kristýna 777 259 271, 
prodloužení vlasů od 6o kč/pramen – keratin.  
Při pravidelných návštěvách každá pátá s 20% slevou. 
 www.kadernictvigabriela-repy.cz

•  STUDIO ELITE, PROGRAM FORMOVÁNÍ POSTAVY, 
redukce celulitidy, SPm vacupress, wrap zábal, manuální 
lymfodrenáž, mezoterapie. www.elitestudio.cz, 
Zrzavého 1084/14. Tel.: 775 567 422

•  STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ za rozumné ceny. koberce, sedačky, 
křesla, matrace a ruční mytí oken. Dále provádíme 
tepování interiérů vozidel. Cena po dohodě a podle 
rozsahu zakázky. Tel.: 733 291 897

•  ODBORNÁ POMOC PŘI BOLESTECH PÁTEŘE  
– fyzioterapie, masáže. www.rehapo-masaze.webnode.cz 
 Tel.: 605 429 476

•  ŽEHLENÍSDOPRAVOU01.CZ trička, mandl: 24 kč/kg. 
 Tel.: 721 443 980

ByTy
•  PRODÁM 3+1 V OS – ŘEPY.  Tel.: 723 714 008

•  KOUPÍM MALÝ BYT S BALKONEM – ŘEPY. 
 Tel.: 723 714 008

OSTATNÍ
•  TJ SOKOL ŘEPY NABÍZÍ K PRONÁJMU MÍSTNOST o ploše 

18 m2 v objektu tesco (engelmüllerova 624, Řepy) 
k administrativním nebo skladovacím účelům. 
nabízíme klidné prostředí s možností parkování. 
kontakt: J. Rosenbaumová.  Tel.: 606 485 533  

•  PRONAJMU GARÁŽ V GARÁŽÍCH U PRůHONU – 
dlouhodobě cena 2000 kč/měs. Tel.: 603 229 014

•  PRONAJMU DLOUHODOBĚ ŘADOVOU GARÁŽ 
V HORNÍCH STARÝCH ŘEPÍCH, poblíž ul. Opuková 
a bikrosu.  Tel.: 733 595 571

Řádková inzerce: 1 řádek (tj. 60 znaků i s mezerami) stojí 80 Kč + 21 % DPH.
Další informace o inzerci: tel.: 234 683 531, 720 524 688

e-mail: linhartovam@repy.mepnet.cz • www.repy.cz

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
 Prodej dámské módy

www.PLETENA-MODA.cz

Pasáž Makovského 1143, Praha 17-Řepy 
PO – ČT 10.00 – 18.00

Eshop
Přírodní lékárna 
a esoterický 
obchůdek

www.natural-remedy.cz
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HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

výměny kuchyňských desek a dvířek
časově se přizpůsobím (i víkendy)

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

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 2015 

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

včetně veškerých instalací
Za Mototechnou 1114, Praha 5-Stodůlky
tel: 602 318 551     www.stavbyjz.cz

Mytí oken • čištění koberců • úklid po
malířích • běžný úklid • voskování podlah

malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E

SLEVA 
30%
z montáže

Po předložení tohoto kuponu

inz HAR 60x33 Repy.indd   1 24.02.15   17:57

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

Dlouholetá praxe – 23 let na trhu!

Kvalitní a odborná montáž přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!

www.har.cz 
Tel.: 777 208 491 •  E-mail: info@har.cz

Hledáme pracovníky – invalidního důchodce na pozice:

 Řidič
 Dělník - (lehké manuální práce, úklid, asistenční služby, drobné opravy, péče o zahradu, úklid domácností atd.)

Požadavky: u řidiče průkaz skupiny B, vstupní lékařskou prohlídku a ochotu vykonat zkoušku z místopisu 
(Praha) u ostatních absolvovat vstupní lékařskou prohlídku, schopnost a ochotu fyzicky pracovat.

Pracovní doba:  exibilní až 6 hodin denně, možnost pracovat i méně než 5 dnů v týdnu.

Mzdové podmínky: podle § 4 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 567/2006 Sb. 
 v rozpětí 49-55 Kč/hod., u řidičů až 60-70 Kč/hod.

Kontakt: Ing. Martin Doubek, jednatel společnosti. Mobil: 603 279 498
Nástup do práce: 01. 01. 2015

Firma POHODA Transport s.r.o., 
se sídlem v Družstevní 951, Hostivice.

ČISTÍRNA ODĚVŮ A PEŘÍ
             V OC Řepy, na 4. podlaží v budově B nad Albertem. Provádíme čištění oděvů, textílií a peří, čištění kůže a kožešin, čištění koberců. 

Více informací najdete na www.gemastars.cz

AKCE NA VEŠKERÉ ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ 2+1, TEN NEJLEVNĚJŠÍ KUS ZDARMA. AKCE PLATÍ DO KONCE KVĚTNA.

OTEVŘENO máme: Po–Pá 9.00–19.00, So 10.00–18.00.    Platby kartou ANO.           Přijďte nás vyzkoušet!

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

Butovice_naborový inzert 60x70,5_1014.indd   1 03.11.14   11:03
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Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

● Zájmové prográmky již od 1,5 roku
● Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
● Celodenní stravování
● Víkendové řádění
● Prázdninový provoz
● Individuální přístup k dítěti
● Výuka angličtiny
● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme 
všechny dotazy a provedeme prostory školičky!

První hodina zdarma :)

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

OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

  Tel.: 602 266 384, 235 316 609  
  E-mail: jirilansdorf@seznam.cz  

Příjem zakázek nepřetržitě!

Carneeval
Taste of the 

Wilde
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Essential
Winner Plus
Magnusson

Slevy na vybraná krmiva až 10%  
již od 2. nákupu bal. 6 kg a více.

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 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00

Obchod specializovaný na krmiva:

zaluzieprovádíme�:

horizontalních�a�vertikálních

zaluzii¡ .

¡

vnitrních

zamerení,�prodej�a�montá�

zaluzieprovádíme�:

horizontalních�a�vertikálních

zaluzii¡ .

¡

vnitrních

zamerení,�prodej�a�montá�

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

Otevřeno po – pá od 11.00–14.30, 15.00–19.00, So 9.00–12.00

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

Tel.: +420 606 764 011 • e-mail: zarjan@seznam.cz 
http://delikatesyvinodarky.cz

ZŮSTÁVAJÍ VAŠE DĚTI PŘES LÉTO V PRAZE?
Co?  intenzivní výuka formou her a konverzace
Kdy?  červenec – srpen
Jak často?  týdenní kurz / po–pá / 5 hodin denně
Kdo?  česká lektorka + anglický rodilý mluvčí
Kde?  učebna Praha 6-Řepy

www.english1to1.cz

               PRÁZDNINOVÁ 
       ŠKOLA ANGLIČTINY PRO DĚTI
               KDE SE JENOM

MLUVÍ, MLUVÍ, MLUVÍ!
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www.english1to1.cz
EKO-Kopecký, s. r. o. • Na Chobotě 1344/4, Praha 17-Řepy

Telefon: 777 151 141, 242 449 082 
E-mail: ak.eko1@volny.cz    •    Web: www.eko-kopecky.cz

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí

Ukazujeme Bo�í lásku praktickým zpùsobem

www.pochoden-praha.cz
info@pochoden-praha.cz

Na Moklinì 672/32
163 00  Praha 17  Øepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Peèo  vaøo
Otevøené bohoslu�by
Cesty do hlubin Bible

Jsme otevøenou církví v Øepích. Vìøíme, �e církev
by  mìla  být  pøínosem  svému  okolí,  a  proto
poøádáme pravidelné aktivity pro ka�dého.

Tvrdonická 480/2
155 21 Praha 5

 727 976 250
www.rkevropa.cz/zlicin

PRODÁVÁTE? KUPUJETE? PRONAJÍMÁTE?
Specialisté na obchod s nemovitostmi právě otevřeli 
novou pobočku v této lokalitě!

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ
na míru i s naplněním
(peří, duté vlákno)

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
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. Rozvoz: www.damejidlo.cz

www.okpizza.cz  
Karlovarská 1698/1, P-6, Tel: 721944704

nově oTevřeno!!!

Pizza do KRabice
sleva 

10% 

65x72mm.indd   1 13.03.15   13:35

Pronajmeme zrekonstruovanou ambulanci
v malé poliklinice v centru města Hostivice.

ü   Ambulance se skládá z čekárny, denní 
místnosti, sesterny a ordinace. Celkem 36,5 m2.

ü   Vhodné pro praktika i specialistu. 
ü   Parkování před objektem, možnost pronájmu 

i služebního bytu přímo v objektu.

Kontakt: Matějčková 736 623 797

PŘEPRAVA SENIORŮ A NEMOCNÝCH

• K lékaři
• Do nemocnice
• Do lázní
• Na rehabilitace
• K příbuzným
• Přeprava zdravotně postižených, vozíčkářů
• Možná asistence
• Možnost přepravy ležícího pacienta (Objednávky přijímáme od února 2015)

www.pohodatransport.cz
www.pohodatransport.eu

e-mail: info@pohodatransport.cz

Informace o cenách vám rádi zodpovíme na telefonu nebo je najdete na webových stránkách
PRACOVNÍ DOBA:    Pondělí – Pátek:    7:00 – 17:00 hodin

774 888 085

Dopravíme vás
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Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), 
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra, 

pedikúra, parafínové zábaly (ruce i nohy), 
masáže, fotodepilace.

www.studio-giaccomo.estranky.cz 
Nevanova 1070/35

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
775 682 447  modelace nehtů 
608 222 211  
736 513 425  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

e-shop prodejna sklad

WWW.PENTA.CZ

Odšťavňovač PERFECT JUICER 
Otáčky: 80 rpm,  Výkon: až 500 W

4 999,-

PLYNOVÝ GRIL TEXAS BBQ
3 hořáky + Zdarma redukční ventil

4 999,-

TELESKOPICKÝ ŽEBŘÍK
GA-TZ16-5M,  Výška štaflí 2,5 m

 4 499,-

Venkovní květináče
Stone Slim

 od 601,-6008108  6390304 6390453

sleva platí
do konce června 2015

Kupón vystřihněte 
a předložte při odběru 

zboží na pobočce
Praha Řepy

Sleva bude odečtena ze zobrazených cen.

K
ód

: 0
5-

Ř
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y

KUPÓN

Na sortiment
značky G21

Informace o inzerci v Řepské 17: www.repy.cz 
tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688

Masáže | Kosmetika  |  Depilace  —  ve Vašem blízkém okolí

      Anticellulitidový zábal Green Coffee (90 min)
                       —  sleva 30%  —  nyní 1320,- Kč

Akce na měsíc květen

www.masaze-cocopalm.cz           tel. 731 110 950
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k nastěhování 
již v létě 2015

www.trioresidence.cz    800 226 223    

Bytové domy vynikají svým moderním designem, promyšlenými 
dispozicemi a naprostým uživatelským komfortem.
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