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Milí čtenáři,
v  tomto čísle Řepské sedmnáctky bych vás rád upozornil na rozhovor se zajímavým řepským občanem – MUDr. Petrem Kobylkou, CSc., a také na ože-
havé téma: Břevnovská radiála. K otázce úklidu po pejscích se vyjadřuje Ing. Karel Voráček z odboru životního prostředí a dopravy, ale i vy, řepští 
občané. Nechybí informace z radnice, našich škol a tip na výlet. 
Ještě bych rád připomněl, že se dětem blíží magické období dvou měsíců bez školních povinností. Doba táborů, her, prázdninových dobrodružství 
v přírodě… Nekažme jim léto jen proto, že vysvědčení nedopadne tak, jak bychom si představovali. Vzpomeňme si na sebe!

Příjemné chvilky s Řepskou sedmnáctkou za redakční radu přeje Jan Bösser 
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•Kulturní středisko Průhon
Pro děti (dopolední pořady, i pro veřejnost)
 8. 6.  Svět za oponou: Humorně laděné povídání 

o divadle provázené hudbou a zpěvem růz-
ných divadelních žánrů. O zákulisí, o práci 
herců, režiséra a ostatního divadelního per-
sonálu s kostýmovanými ukázkami a veselými 
historkami z divadelního zákulisí. Účinkuje 
Jan Vízner a Drahomíra Vlachová. V 9 hodin.

 11. 6.  Duhové bubliny a jiné klauniády: Legendár-
ní představení Václava Strassera, vynikající-
ho mima a klauna, které slaví úspěchy nejen 
u nás, ale i ve světě. Světovou atrakcí jsou 
především obří mýdlové bubliny, do kterých 

  Václav Strasser schová děti i dospělé. V 10 hod.

Pro dospělé
 3. 6.  Pozvánka na dovolenou: Návštěva střední 

Ameriky – Belize (dříve Britský Honduras), 
s promítáním. Vypravíme se po belizských 
silnicích za volantem Jeepu poznávat příro-
du a místní krásy, uvidíme tropickou džungli, 
jaguáří rezervaci a mnoho mayských pamá-
tek. Připravuje Miroslav Deneš, nezávislý 
cestovatel a fotograf. V 18.44 hodin.

 4. 6.  Vernisáž výstavy. Václav Mottl: Po stopách 
Českého krasu. V 17 hodin.

 5. 6.  Taneční kavárna pro starší věkem, ale mladé 
srdcem. Oblíbené hudební odpoledne, 
k tanci i k poslechu s originální harmonikou 
Michala Starosty. V 16 hodin.

 17. 6.  Rozloučení se sezónou, na které jsme po-
zvali pár hostů: Vráťa Ebr – knihkupec v. v., 
Luboš Šterc – dramaturg Karlínského divadla 
v. v. a další. V 18.44 hodin.

 26. 6.  Taneční kavárna – poslední před prázdni-
nami. K tanci a k poslechu zahraje Branické 
duo. V 16 hodin.

Závěrečné koncerty žáků z kurzů KS Průhon 
  (vždy v 18 hodin) 
 11. 6. Třída Zuzany Hrbkové 
 18. 6. Třída Zuzany Hrbkové 
 19. 6. Třída Markéty Brabcové 
 24. 6. Třídy Evy Bastlové a Evy Frantinové 
 25. 6. Třída Tatjany Skálové 

Výstava
2. až 6. 6 . Václav Mottl: Po stopách Českého krasu. 

Fotografie. Vernisáž 4. 6. v 17 hodin. 
2. až 20.  6. Čarodějnice: Figurky přihlášené do sou-

těže na letošním Pálení čarodějnic. Vlastno-
ruční výrobky dětí z řepských ZŠ a ZUŠ.

Výstavy jsou otevřeny každý všední den od 10 do 20 
hodin.

AKCE V SOKOLOVNĚ
4. 6.  Veselé taneční s výukou tanců pro I. stu-

peň ZŠ. Divadlo Andromeda. V 9 hodin. 
18. a 19. 6. Prodej textilu 
24. a 25. 6. Výprodej zboží

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

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

•Domov sv. Karla Boromejského 
 7. 6.  F. L. Věk Band: Koncert. Jan Bösser – ky-

tara,zpěv, Michal Kubín – elektr.housle, 
Ladislav Bartoš – basová kytara. Písně Vladi-
míra Mišíka, Michala Prokopa a Petra Jandy: 
Stříhali dohola malého chlapečka, Obelisk, 
Variace na renesanční téma, Šmajdák a plou-
žáky, Bon soir Mademoiselle Paris a další. 
Atrium, v případě špatného počasí refektář. 
V 17 hodin.

 8. 6.  Veselé flétničky: Dětský flétnový orchestr ZŠ 
Na Dlouhém lánu. Atrium, v případě špatné-
ho počasí jídelna ve 2. patře. Ve 14 hodin.

 12. 6.  O pejskovi a kočičce: Divadelní bestseller 
pro děti i seniory. Loutkové divadélko Bubec, 
www.bubec.cz. Chce vás potěšit, rozveselit, 
rozesmát a nejlépe rozřehtat, abyste si něco 
užili i naučili… Stacionář, v 10 hodin.

 19. 6.  Flétna a klavír: Koncert žáků KS Průhon lek-
torky Zuzany Hrbkové. Refektář, v 18 hodin.

 21. 6.  Cemballo v kostele sv. Rodiny: Hraje Eva 
Tornová. Spolupracuje s předními sólisty při 
interpretaci hudby renesance, baroka i hud-
by 20. století. Kostel sv. Rodiny, v 19 hodin.

 30. 6.  The Choir of St. Catherine’s College Cam-
bridge. Univerzitní sbor vysokých profesi-
onálních kvalit, který reprezentoval  jednu 
z nejstarších univerzit, založenou r. 1473, 
po celé Evropě, USA, Japonsku a Rusku. 
Zastavení v Praze a Řepích je součástí dal-
šího  turné po Evropě. Kostel sv. Rodiny, 
v 19 hodin.

Vstupné na akce dobrovolné. Info o akcích: 
zora.vondrackova@domovrepy.cz, tel:775 853 537.

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

tel. 235 301 238. Spojení: tram č. 9, 10, zastávka 
Sídliště Řepy, bus č.164 z konečné metro Zličín, 

zastávka Škola Řepy.

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

F. L. Věk Band při koncertě v Klubu 17

Foto: Eva Vernerová

Foto: Z archívu J. Bössera
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Slovo starostky:
Fond ústupového bydlení

Dobrý nápad
Aktivitu naší městské části zaregistrovala 
i Kancelář veřejného ochránce práv: Výcho-
zím bodem ke zpracování metody tzv. ústu-
pového bydlení bylo v roce 2007 vyhodno-
cení Městskou částí Praha 17, že v nejbližší 
době – myšleno v horizontu přibližně dvou 
až tří let – dojde k dramatickému vzestupu 
poptávky po zajištění bydlení ze strany se-
niorů. Tento trend potvrdila zpracovaná de-
mografická analýza územního obvodu této 
městské části. Výsledkem a cílem analýzy 
i dalších navazujících průzkumů bylo sta-
novení limitní meze počtu bytů ve vlastnic-
tví městské části, která je nutná pro uspo-
kojení potřeb bydlení seniorů. S ohledem 
na počet malometrážních bytů přistoupila 
Městská část Praha 17 k popsanému systé-
mu. Těmto bytům lze přiznat „status bytů 
zvláštního určení“, na které se nevztahuje 
deregulace nájemného… (Výňatek z do-
pisu, celé znění najdete na www.repy.cz.)

-red-

Vážení čtenáři,

z vystoupení některých spoluobčanů na březno-
vém jednání zastupitelstva naší městské části 
bylo jasné, že s obavou sledují zvyšování ná-
jemného v obecních bytech. Zároveň však bylo 
zřejmé, že nevědí o opatření, které již Městská 
část Praha 17 učinila právě proto, aby usnadnila 
situaci sociálně potřebným občanům.
Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo 
tzv. Fond ústupového bydlení (FÚB). Jeho cílem 
je pomoci jak seniorům, tak občanům v produk-
tivním věku, kteří nejsou schopni nájemné uhra-
dit díky nízkým příjmům. Pro Fond ústupového 
bydlení Městská část Praha 17 rezervovala část 
malometrážních bytů v některých domech v je-
jím vlastnictví, jež nejsou určeny k odprodeji. 
Ale je rovněž možné dodatečně uzavřít nájemní 
smlouvu na byt FÚB ke stávajícímu bytu v majet-
ku naší městské části. Příklad č 1: Paní Nováková 
bydlí sama v obecním bytě 3+1. Nezvládá hradit 
nájemné. Může požádat o výměnu za malomet-
rážní byt z FÚB, kde bude platit méně. Příklad 
č. 2: Paní Nováková bydlí v malometrážním bytě 
(1+kk nebo 2+kk). Má možnost zažádat o převe-
dení jejího bytu pod FÚB s nižším nájmem. 
Zastupitelstvo městské části schválilo kritéria 
pro přijetí žádosti o pronájem bytu z FÚB. Zá-
kladní podmínkou je trvalé bydliště žadatele 
na území M. č. Praha 17 a dále žadatel musí po-
bírat příspěvek na bydlení. 

Žádosti jsou evidovány na Odboru správy obec-
ního majetku M. č. Praha 17, který je pak předá 
sociálnímu odboru k provedení sociálního šetře-
ní – analýze rodinného prostředí a finančního 
zabezpečení. Doporučující návrh na řešení da-
ného žadatele pak projednává Majetková komise 
Rady m. č. Praha 17. 
Smlouva je koncipována na dobu určitou na dva 
roky, se smluvním automatickým dalším prodlu-
žováním doby nájmu. Nájemce bude moci byt 
užívat 9 let za předpokladu, že bude plnit pod-
mínky vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy 
a v průběhu 9 let neoznámí, že již o další užívá-
ní nemá zájem. Po uplynutí devíti let je možné 
sjednat nový nájemní vztah. Smluvní podmínky 
vám mohou připadat složité, ale jsou tak sta-
noveny proto, aby bylo zamezeno případnému 
nežádoucímu přechodu nájmu bytu na jiného 
nájemce nebo podnájmu bytu jiné osobě bez 
souhlasu pronajímatele. 
Formuláře žádostí o byt z FÚB jsou k dispozici 
na odboru správy obecního majetku, sociálním 
odboru, na podatelně Úřadu m. č. Praha 17 
a také na webových stránkách úřadu: www.repy.
cz (Bytová politika). Informace k této problema-
tice vám v úředních hodinách podá paní Michae-
la Novozámská, tel.: 234 683 529 a paní Dagmar 
Ferdová, tel.: 234 683 539 – odbor správy obec-
ního majetku.

Jitka Synková
redakce@repy.mepnet.cz

Řepský silák 2009
Nenechte si ujít atraktivní podívanou – soutěž 
s názvem Řepský silák 2009 – která  proběhne 
v Řepích v sobotu 20. června od 10 hodin na pro-
stranství před řepským úřadem v Žalanského 
ulici. Pořádají  ji společně Sporting Apis Pra-
ha a Oddíl silového trojboje TJ Sokol Kamenný 
Újezd, a to pod záštitou Městské části Praha 17.
Jde již o 3. ročník závodu v mrtvém tahu, který 
se koná pod hlavičkou Českého svazu silového 
trojboje ČSTV v rámci IPF (závodníci mají zaká-
záno používat látky dopingového charakteru). 
Závodit se bude v kategoriích ženy, mládež do 
25 let, muži do 90 kg a nad 99 kg.
Závodníci se mohou registrovat na adrese: sefl-
pavel@seznam.cz nebo na místě od 8.30 do 10 
hodin. Informace mohou získat také na telefo- 
nu 604 940 052 nebo na webových stránkách 
www.silovytrojbojkamennyujezd.wz.cz. Startov-
né budou soutěžící hradit při registraci.
Po ukončení soutěže si budou moci pod dohle-
dem oborníků vyzkoušet své schopnosti i laici!

Zeptali jsme se jednoho z organizátorů, co je cí-
lem akce: „Cílem je oslava sportu. Nejdůležitější 
není úspěch, ale chuť zazávodit si,“ odpověděl  
Martin Štastný, letošní Mistr Čech v mrtvém 
tahu. Návštěvníci se podle něj mohou těšit nejen 
na občerstvení a muziku. Slíbil i dobrou náladu 
a hlavně: kvalitní výkony!

-red-

Martin Šťastný už nám kvalitní výkon jednou 
předvedl – Babí léto 2008.

Foto: J. Šíma

Poděkování 
za podporu
Jménem Městské části Praha 17 děku-
ji všem, kteří podpořili darem finančním 
či hmotným, anebo pomohli s organizací 
tradiční akce Pálení čarodějnic. Poděková-
ní patří: Sboru dobrovolných hasičů Řepy 
a Lubomíru Spálenkovi, Autodopravě Jaro-
slava Hájka, Městské policii a jejímu řediteli 
Ing. Hynku Svobodovi, Policii ČR a vedoucí-
mu Místního oddělení Řepy Petru Herinko-
vi, firmě McDonald‘s, panu Petru Malečkovi, 
manželům Kůnovým – Cukrárna na Průho-
ně, Společnosti pro obnovu řepských tradic 
a paní Anně Baumové, Mgr. Haně Veselkové 
a Mgr. Kateřině Macákové, panu Josefu Gu-
ričovi – Papírnictví – Knihy, firmě Hornbach 
v Řepích a jejímu řediteli Ladislavu Hruš-
károvi, Vězeňské službě ČR a panu Jiřímu 
 Trpákovi. Jitka Synková,

starostka

Pozn. redakce: Fotografie z akce najdete na 
straně 8 a také na www.repy.cz v sekci Foto-
galerie.
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 24. ČERVNA 2009 V 15 HODIN.
Místo konání: zasedací síň Úřadu m. č. Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy

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

Rada m. č. Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s vypsáním výzvy na veřejnou zakázku 

na stavební práce zadanou dle §12 odst. 2 
a §38 odst. 1 ve zjednodušeném podli-
mitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů na „Výměnu oken ZŠ Španielova 
1111, Praha-Řepy“;

•  s vypsáním výzvy na veřejnou zakázku 
na stavební práce zadanou dle §12 odst. 2 
a §38 odst. 1 ve zjednodušeném podli-
mitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, ve znění pozděj-
ších předpisů na „Výměnu oken ZŠ Laudova 
1024, Praha-Řepy“;

•  s vypsáním výběrového řízení na zakázku 
malého rozsahu – Zpracování projektové 
dokumentace na akci „Zprůjezdnění komu-
nikace U Boroviček (řešení jednosměrné 

dopravy, pohybu pěších, parkování, veřejné-
ho osvětlení)“; se závěrečným účtem Městské 
části Praha 17;

•  s finančním vypořádáním příspěvkových or-
ganizací za rok 2008;

•  a doporučuje zastupitelstvu m. č. schválit 
prodej bytových jednotek ve smyslu  ust. § 6 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
v platném znění, v  ul. Laudova čp. 1015 až 
1017 v M. č. Praha 17 oprávněným nájemcům;

•  a doporučuje zastupitelstvu městské části 
schválit prodej bytových jednotek ve smyslu 
ust. § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů v platném znění, v  ul. Vondroušova čp. 
1170 až 1174 v M. č. Praha 17 oprávněným ná-
jemcům;

•  s objednáním vyhotovení historické mapy 
z roku 1880 v digitální podobě na CD;

•  s termíny zasedání rady a zastupitelstva Měst-
ské části Praha 17 ve II. pololetí 2009.

  Rada se koná: 8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 
14. 9., 30. 9., 14. 10., 26. 10., 11. 11., 25. 11. 
a 7. 12. 2009. Jednání rady jsou neveřejná.

  Zastupitelstvo se koná: 23. září, 4. listopadu 
a 16. prosince 2009. Jednání zastupitelstva 
jsou veřejná!

Schvaluje: 
•  rozpočtová opatření č. 25–33;
•  rozpočtové opatření č. 34;
•  Výroční zprávu Úřadu městské části Praha 

17 za rok 2008.
Eva Vernerová,

kancelář starostky

Někteří občané z Bazovského ulice s ne-
spokojeností poukazují na to, že od doby, 
kdy bylo před jejich domy postaveno nové 
hřiště, začali se tam scházet výrostci, kteří 
svým nevhodným chováním obtěžují okolí, 
prostranství znečišťují a ničí.

Současné vedení radnice si je vědomo tohoto 
závažného problému, a proto soustavně ape-
luje nejen na Městskou policii, ale i na Policii 
ČR  a požaduje častější kontroly vybraných lo-
kalit, monitorování problémových osob, pre-
ventivní opatření apod. 
Vzhledem k tomu, že stoupají investice do re-
vitalizace území, na rekonstrukce a nové vý-
stavby dětských hřišť, sportovišť a oddycho-
vých zón, je v zájmu vedení radnice zaměřovat 
své aktivity na snížení míry vandalismu a po-
rušování veřejného pořádku. Z tohoto důvodu 
si rada městské části nechala vypracovat stu-
dii „Bezpečná sedmnáctka“, která obsahuje 
analýzu současného stavu a návrhy možných 
variant řešení umístění kamer v rámci kame-
rového systému. 
Městská část se zároveň snaží nabízet a pod-
porovat různé možnosti trávení volného času 
mládeže. Jednou z těchto možností je napří-

Nové hřiště pohromou?

Foto: Ing. L. Němejc

U příležitosti Květnového povstání českého lidu 
a Dne vítězství představitelé M. č. Praha 17 sta-
rostka Jitka Synková a místostarosta Antonín 
Kopecký  uctili památku padlých položením 
věnců u památníků v Řepích.

klad Klub 17. Ten poskytuje ambulantní službu 
dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let, které 
jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy, 
vedou rizikový způsob života, nebo jsou jím 
ohroženy. Cílem Kubu 17 je zlepšit kvalitu jejich 
života a preventivně tak předcházet negativním 
dopadům rizikového chování. 
Nyní pár řádek konkrétně k výstavbě a využití 
víceúčelového  hřiště Bazovského. Jde o typ 
sportoviště, které se dá využít k více druhům 
sportovních aktivit. Záleží na rozhodnutí hráčů, 
jak budou toto hřiště využívat – zda budou hrát 
fotbal nebo třeba košíkovou…
Městská část Praha 17 by právě v této  době měla 
obdržet sponzorský dar od Letiště Praha, jenž 
využije mj. k výstavbě nového dětského hřiště 
v ulici Bazovského, které bude umístěno u výše 
zmiňovaného víceúčelového hřiště. Celý tento 
herní a sportovní komplex bude v rámci projektu 
oplocen. Doufáme, že tím dojde ke zlepšení situ-
ace v této lokalitě. 
Co se týče nevhodného chování mládeže a dětí, 
na to je pravomoc vedení Městské části Praha 17 
i úředníků státní správy velmi malá. Odpověd-
nost za výchovu a slušnost potomků nesou jejich 
rodiče.  Eva Vernerová,

kancelář starostky

Omezení provozu!
Vážení občané, z důvodu zajišťování úkolů vo-
leb do Evropského parlamentu budou praco-
viště odboru občansko správního  pro veřej-
nost v pondělí 8. června 2009 otevřena takto:
•  Občanské průkazy, evidence obyvatel: 

7.30–12 hodin, 13–17.30 hodin.
•  Ověřování listin a podpisů: 7.30–12 hodin, 

13–17.30 hodin. Czech Point v místnosti 
č. 102 bude uzavřen, v provozu bude Czech 
Point v podatelně úřadu.

•  Matrika, státní občanství: 13–17.30 hodin.
•  Přestupky: 7.30–12, 13–17.30 hodin.
•  Pracoviště cestovních pasů bude v pondělí 

8. červ na pro veřejnost uzavřeno.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Jiří Vršovský,
vedoucí odboru občansko správního

Smuteční oznámení
Máte-li zájem vyvěsit oznámení o úmrtí do vý-
věsních skříněk, které se nacházejí v blízkosti 
starého hřbitova a v blízkosti urnového háje, 
obraťte se přímo na Odbor správy obecního ma-
jetku M. č. Praha 17 – telefon 234 683 535.

Ing. Tomáš Kraft,
vedoucí odboru správy obecního majetku
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Můžete nám přiblížit, čím se zabýváte?
Pracuju v Ústavu hematologie a krevní transfu-
ze. Tento ústav zahájil před mnoha lety program 
transplantací kostní dřeně. Na oddělení buněč-
né terapie máme na starosti krvetvornou tkáň 
pro transplantaci po dobu jejího pobytu mimo 
organismus, to znamená na cestě od dárce k pří-
jemci.
Měl jsem štěstí, že jsem se v roce 1990 mohl 
 zúčastnit kongresu v Holandsku, v Haagu, kde 
se referovalo o první transplantaci pupečníkové 
krve na světě. V té době jsme už na našem oddě-
lení uměli všechny kroky, které byly ke zpracová-
ní pupečníkové krve potřeba. Tak jsme začali. 

K léčbě kterých chorob se pupečníková krev dá 
použít?
Transplantace kostní dřeně se využívá k léčbě 
zhoubných onemocnění krvetvorby, leukemií, 
lymfomů, ale i vrozené poruchy metabolismu, 
nebezpečné choroby typu vrozených nedosta-
tečností imunity. Vždy jde o stavy, které ohrožují 
nemocné na životě. 

Čím se liší pupečníková krev od té „normální“?
Při odběru získáme jen asi decilitr pupečníko-
vé krve, což je malé množství. Obsahuje však 
ohromné množství kmenových buněk, jež jsou 
rozhodující pro transplantaci. Získáme tak buň-
ky od dítěte, které se zatím vyvíjelo pod ochran-
ným štítem imunitního systému své matky. Buň-
ky jsou imunologicky „naivní“, to znamená, že 
se nesetkaly s vnějším prostředím. Použijí-li se 
pro transplantaci, tak se chovají – řečeno laic-
ky – krotce. To znamená, že neútočí proti orga-
nismu svého hostitele. Zvyšuje se tím možnost 
přihojení. 

Je při odběru pupečníkové krve nějak ohrože-
no zdraví matky nebo dítěte?
Vůbec ne. Je to vlastně zachránění malého 
množství krve, které po porodu a odstřižení dí-
těte zůstane v pupečníku a placentě. Je to pak 
již mrtvá tkáň. Není to bolestivé, maminka nic 
negativního necítí. Naopak může tímto způ-
sobem darovat naději nějakému cizímu dítěti, 
dnes vlastně už i dospělému, na vyléčení jeho 
zhoubné nemoci. Naše banka pupečníkové krve 
je součástí celosvětové databáze. 

Po nálezu vhodného pupečníkového štěpu jde 
prý všechno ráz na ráz?
Ano. To je další úžasná výhoda štěpu pupečníko-
vé krve. Centrum, které hledá vhodný štěp pro 
pacienta-příjemce, ví s naprostou jistotou, že 
pupečníkový štěp existuje. 
Zatímco když se vyhledává dárce kostní dřeně, 
tak se v databázích pátrá po informacích o dár-
cích, kteří se přihlásili už před časem. Třeba před 
půl rokem anebo také před dvanácti léty! Najde-
-li se vhodný dárce, začne kolo ověřování: Je ten 

člověk ještě schopen kmenové buňky darovat? 
Je ochoten je darovat? Neodstěhoval se nezná-
mo kam? Nedostal mezitím infekční hepatitidu? 
Čili tam jde v průměru o půlroční proces.
Kdežto když při vyhledávání pupečníkového ště-
pu najdou v registru vhodný a řeknou: „Ha! V Mi-
láně mají štěp!“ Teď už záleží jen na domluvě, 
kdy se vyzvedne. Což jde obvykle velmi rychle. 
Je to otázka několika málo dní.

Mají těhotné maminky zájem pupečníkovou 
krev darovat?
České maminky jsou skvělé! My se snažíme vy-
cházet jim vstříc tím, že rozšiřujeme síť spolu-
pracujících nemocnic, kterých jsou již desítky.

Životodárná banka MUDr. Petra Kobylky, CSc.
Další ze zajímavých řepských osobností, které vám představujeme, je MUDr. Petr Kobylka, CSc., 
který stál u zrodu české banky pupečníkové krve.

MUDr. Petr Kobylka, CSc. 
V Řepích žije od roku 1998. Pochvaluje si 
bydlení v posledním patře panelového domu 
v Makovského ulici s výhledem na hřebeny 
Krušných hor, České středohoří a Říp: „To 
je moje potěšení, mám rád daleké výhledy. 
V Řepích žiju spokojeně a rád.“ Jaksi navíc je 
tu podle něj hluk z tramvají a naopak chybí 
číselné označení domů viditelné z ulice.

Není mi jasná jedna věc. Banka pupečníkové 
krve pomáhá zachraňovat životy. Proč tedy pro 
financování své činnosti musíte shánět spon-
zory!? Jaký vlastně máte statut?
Jsme součástí státního zdravotního zařízení, 
jako třeba transfúzní stanice. Podle zákona se 
s tkáněmi, buňkami, orgány neobchoduje. To si 
dovedete představit, co by se na světě dělo! 
Když připravíme nějaký štěp, poskytneme ho 
bance darem. Přibližně 150 000 Kč dostáváme 
od české zdravotní pojišťovny, ale až za použi-
tí jednoho štěpu. Použije-li se štěp v zahrani-
čí, pak dostáváme několikanásobně víc. Jenže 
za nepoužité štěpy, které jsou připravené v ban-
ce, samozřejmě nedostáváme nic. Pupečníkovou 
krev od maminek však odebíráme a zpracovává-
me stále. Příprava jednoho štěpu nás stojí asi 30 
až 40 tisíc korun. V databázi máme téměř čtyři 
tisíce štěpů, to už je statistisky významné číslo. 
Ze světového registru se na nás obracejí třikrát 

Foto: -akraj-

čtyřikrát týdně. To ale neznamená, že tři nebo 
čtyři štěpy za týden vydáme.

Kam se mají obrátit zájemci, kteří by chtěli 
banku podpořit? 
Mohou nás podpořit prostřednictvím nadace Kap-
ka naděje. Informace najdou na webových strán-
kách www.bpk.cz a také www.kapkanadeje.cz.

Kolik transplantací pupečníkové krve už u nás 
proběhlo?
Sedmnáct. Ve světě se již provedlo několik desí-
tek tisíc těchto transplantací a trend je dále vze-
stupný. Tato krev se už transplantuje i dospělým, 
a to směsí několika pupečníkových krví. Jsem 
přesvědčen, že perspektiva v této oblasti je opti-
mistická. Postupně stále přibývá diagnóz, které 
se tímto způsobem léčí – existují projekty, které 
se zabývají transplantací u některých forem roz-
troušené sklerózy nebo po infarktu myokardu. 

Před časem proběhla tiskem zpráva o firmách, 
které za desetitisíce korun nabízejí těhotným 
maminkám zmražení pupečníkové krve pro 
případnou léčbu jejich dětí. Můžete se k tomu 
vyjádřit?
To nejsou zdravotnická zařízení! Jsou to komerč-
ní firmy! Maminkám nabízejí zmražení jejich 
pupečníkové krve, což není úplně smysluplné. 
V současnosti totiž stále ještě nemáme jasnou 
medicínskou indikaci pro použití vlastní pupeč-
níkové krve k léčbě.
Představte si, že dítě, kterému matka nechala 
zmrazit pupečníkovou krev, onemocní třeba leu-
kemií. I laikovi je jasné, že těžko se tato nemoc 
vyléčí transplantací vlastních buněk, z nichž se 
leukemie vyvinula. Dnes už víme, že dětské leu-
kemie mají svůj základ před narozením. Když 
nějaké dítě onemocní, tak lékař nezačne pátrat 
po jeho vlastní uložené pupečníkové krvi, ale 
obrátí se na banku, jestli tam není vhodný, z hle-
diska transplantačních znaků podobný, štěp. 
Jak člověk roste, tak s ním neroste jeho štěp 
pupečníkové krve – to množství buněk je pro 
klinické použití v dospělosti malé. Komerční 
firmy ve svých propagačních materiálech mluví 
o autonomních transplantačních programech 
u dospělých, objem potřebné krve se však s pu-
pečníkovým štěpem nedá srovnat. Tyto firmy 
nabízejí porodnicím finanční odměnu za to, že 
jim získají nějakou „ovečku“, z níž by vytáhly 
těch 40 tisíc korun. Kdežto my budujeme banku, 
která má perspektivu sloužit stále širšímu okru-
hu nemocných. 

Jakého úspěchu si nejvíce ceníte?
Jsem rád, že se nám banku pupečníkové krve po-
dařilo vybudovat. Mám skvělé spolupracovníky, 
kteří jsou pro banku zapálení, jsou jí opravdu 
hluboce oddáni. Zrovna na dnes večer připra-
vujeme další transplantaci. Jeden Američan byl 
shledán geneticky velmi podobný s naším paci-
entem. Kolega na Floridu předevčírem odletěl 
a dnes odpoledne se vrací. Přiveze buňky v ter-
motašce. 

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová
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Velkoobjemové 
kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou na urče-
né místo přistavovány vždy ve čtvrtek do 16 
hodin a odváženy v sobotu po 6. hodině.
• 4. 6. a 18. 6.: křižovatka ul. Ke Kultur-
nímu domu a U Boroviček • křižovatka ul. 
K Trninám a Laudova – parkoviště • parko-
viště u prodejny Bílý Beránek – ul. Šímova. 
• 11. 6. a 25. 6.: parkoviště v ul. Draho-
ňovského • parkoviště v ul. Na Moklině (re-
staurace U hasiče) • parkoviště u prodejny 
Plus.
V červenci a srpnu velkoobjemové kontej-
nery přistavovány nebudou. VOK nejsou ur-
čeny pro likvidaci odpadů z podnikatelské 
činnosti, ale výhradně pro objemný odpad 
od občanů Městské části Praha 17 (fyzické 
osoby). Do VOK neodkládejte lednice, tele-
vizory, monitory, zářivky, výbojky, autoba-
terie a jiné nebezpečné odpady, ani vytří-
ditelné složky komunálního odpadu, jako je 
papír, plasty, sklo, nápojové kartony apod.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu je na-
plánován na 11. června v době od 15.30 
do 15.50 hodin – křižovatka ulic Severýno-
va a Kolínova.

Odbor životního prostředí a dopravy

Vítání občánků se zúčastnila i Eliška Ku bešová, 
1. řepský občánek roku 2009. Její rodiče obdr- 
želi od M. č. Praha 17 finanční dar 5 000 Kč.

Peníze rozděleny
Řepské neziskové organizace a občanská sdru-
žení se mohou víceméně radovat. Dostalo se 
na každého, kdo o podporu požádal, i když ne 
všichni ji obdrželi v takové výši, jakou si asi 
představovali. 
Na květnovém zasedání zastupitelstva byl 
schválen návrh na rozdělení odvodu části vý-
těžku z provozování výherních hracích přístro-
jů na území městské části za rok 2008. Podle 
zákona jsou totiž provozovatelé těchto hracích 
přístrojů povinni věnovat část výtěžku měst-
ské části na veřejně prospěšné účely – napří-
klad na rozvoj sportu, kultury, ekologii, škol-
ství. Za rok 2008 naše městská část obdržela 

1 796 911 Kč, které byly rozděleny následovně: 
955 000 Kč získaly příspěvkové organizace 
a 841 911 Kč podpoří činnost neziskových or-
ganizací. 
Zajímá vás, které neziskovky a občanská sdru-
žení u nás působí? Není jich málo – například 
Sbor dobrovolných hasičů, SK TRIAL shotokan 
karate, Klub občanů bezbariérového domu 
Vondroušova, Domov sv. Karla Boromejského, 
Naše Řepy – občanské sdružení pro práci s mlá-
deží, Klub Kolečko – o. s. občanů se zdravotním 
postižením, TJ Sokol Řepy, Bikroclub Řepy, SK 
Španielka Řepy, Junák Bílá Hora, Mateřské 
centrum Řepík, OS Softball club Řepy, Občan-
ské sdružení Martin…

-red-

Blahopřejeme jubilantům
Dne 23. dubna a 14. května 2009 jsme se setkali 
v ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici s našimi 
váženými občany, kteří se v letošním roce doží-
vají významného životního jubilea. Paní starost-
ka Jitka Synková se ujala úvodního slova, všem 
přítomným popřála, předala jim dárek od zdejší-
ho úřadu a společně se s nimi vyfotografovala. 
Žáci Základní umělecké školy Blatiny si se svými 
vyučujícími a paní ředitelkou Věrou Pavlíkovou 

Foto: -akraj- Foto: -akraj-

připravili pěkné vystoupení. Ještě jednou jim 
všem děkujeme.
S dovolením zúčastněných zveřejňujeme jejich 
jubileum. 75 let: Jan Doseděl, Helena Joha-
nidesová, Karel Vandas,  Jaroslav Dejmek, Ma-
rie Čermáková, Jaroslav Šindelář, Karel Sybol. 
80 let: Iluška Blažková, Edita Havelíková, Marie 
Krupková, Ctibor Lakomý. 85 let: Věra Gregoro-
vá a Vlasta Knihová. Všem blahopřejeme!

Ing. Lada Váchová,
odbor občansko správní

Dětičky se předvedly
V dubnu i v květnu pracovnice matriky občansko 
správního odboru opět uspořádaly slavnostní 
vítání občánků v řepské obřadní síni. Tentokrát 
se ho zúčastnili Tadeáš Chloupek, Lukáš Janeč-
ka, Marek Řehák, Tobias Jamal Shweiki, Matyáš 
Suchý, Agáta Svejkovská, Oliver Šmítek, Da-
niel Badziony, Jan Binko, Filip Dalík, Antonín 
Kohout, Patrik Jan Krása, Lilly Alexandra Tro-
mans, Alexandr Vrábel, Leontýna a Valentýna 
Hrazdírovy, Nela Bohunová, Alice Fišerová, Erik 
Hrádocký, Tereza Kiliánová, Filip Lasík, Václav 
Raška, Tomáš Sedláček, Adéla Váňová, Jan Bou-
berraga, Kateřina Kinzlová, Sofie a Žofie Navrá-
tilovy, Adéla Pospíchalová, Rebeca Sekerešová 
a Antonín Štrobl. 
Zda z dětí jednou budou lékaři, učitelé či dokon-
ce  kosmonauti, jak se ve svém projevu zmínila 
starostka Jitka Synková, se dalo těžko před-
povědět. Ale to, jak na ně jsou rodiče i babičky 

a dědečkové pyšní, bylo patrné už teď. Však se 
také jejich dětičky pěkně předvedly! Zapózovaly 
fotografovi v kolébce a v klidu se podívaly na vy-
stoupení předškoláků z řepských mateřinek Ben-
dova a Pastelka, kteří byli opět roztomilí a moc 
se snažili.
Rodičům „nových“ občánků gratulujeme a přeje-
me, ať jim děti rostou ve zdraví!

-akraj-
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Odstávka teplé vody
Podle informace Pražské teplárenské, a. s., 
budou v červnu v době od 6. do 7. odstave-
ny z provozu řepské výtopny v ulici Draho-
ňovského 1180/6 a rovněž v ulici Žufanova 
1092/16.
 -red-

6 Z RADNICE



Městská policie 
v akci
Střelba za bílého dne
Tři výstřely zazněly v úte-
rý 12. května odpoledne 
v Hofbauerově ulici. Nedaleko 
prodejny Norma vyrušil strážník zloděje 
při vykrádání auta. Když se snažil prchající 
zloděje zastavit, jeden z nich začal najíždět 
na strážníka bílou felicií. Proto strážník 
použil služební zbraň. Rány mířily na pneu-
matiky, minimálně jedna gumu zasáhla. 
Zloději přesto ujeli. Později našla hlídka 
automobil s prostřelenou pravou zadní 
pneumatikou opuštěný na parkovišti v ulici 
Galandova. „Ukázalo se, že je vozidlo kra-
dené. Podle svědků na lupiče čekalo v ulici 
další auto, které je z místa odvezlo. Zloději 
zřejmě nebyli žádní amatéři, kradli v orga-
nizované skupince za bílého dne,“ vyjádřil 
se náměstek ředitele pražských strážníků 
Ludvík Klema. Po mužích dál pátrá policie.

-red-

Musica e Danza 
slaví úspěchy
Musica e Danza je pěvecký a taneční soubor, kte-
rý se věnuje interpretaci českých, moravských 
a slovenských lidových písní. Soubor vystupuje 
doma i za hranicemi naší republiky. 
V dubnu nás úspěšně reprezentoval na Mezi-
národním hudebním festivalu Lago di Garda 
v Itálii. „Naše účast na festivalu byla podpořena 
i Městskou částí Praha 17, a proto bychom chtěli 
za tuto pomoc poděkovat,“ sdělila Mgr. Helena 
Séquardtová, pod jejímž vedením soubor pů-
sobí.
Umění souboru Musica e Danza mohli ocenit ná-
vštěvníci loňského řepského Babího léta a příle-
žitost prý budou mít i letos. Informace o souboru 
najdete na www.musica-e-danza.webnode.cz.

-red-

Pokud by měl být zajištěn dokonalý úklid psích 
exkrementů, musel by být prováděn minimálně 
jednou týdně. Kolik by to stálo ročně? Obrátili 
jsme se s dotazem na Ing. Karla Voráčka z Odbo-
ru životního prostředí a dopravy M. č. Praha 17. 
Odpověděl následovně: „Pro zjednodušení budu 
počítat 50 týdnů v roce. Jednorázový úklid 
nás stál 46 tisíc Kč. Za rok by nás to tedy stálo 
2 300 000 Kč (v loňském roce bylo na poplatcích 
za přihlášené psy vybráno 1 364 000 Kč).“
Na námitku, že při pravidelné činnosti by nám 
dodavatel mohl poskytnout množstevní slevu, 
Ing. Voráček reagoval takto: „To je slabý argu-

ment, a to z těchto důvodů: 1) Procento slevy 
by řádově jistě nebylo velké. 2) Na jednorázové 
odklizení jsme museli provést výběrové řízení 
a zvítězila firma Otakar Chládek – sadovnický 
a zahradnický servis Praha 6. Tato firma byla 
enormně levná, a to pouze proto, že zdejší terén 
dobře zná (provádí nám údržbu zeleně) a s ohle-
dem na rozsáhlou činnost na našem území si 
možná může dovolit i menší dílčí ztrátu – těž-
ko by si to mohla dovolit při celoroční činnosti 
v řádu milionů Kč. Další nejlevnější firma nabí-
zela cenu 52 tisíc Kč, ostatní nabídky nešly pod 
180 000 Kč. Přitom firma Chládek použila při 
úklidu pouze primitivní prostředky – větší počet 
pracovníků s lopatami. Při stále se opakující čin-

nosti v krátkých intervalech by již nebylo možné 
tuto primitivní technologii využít a bylo by nut-
né použít speciální mechanizaci – vysavače atp. 
Při nasazení jakékoliv mechanizace by náklady 
musely zcela nepochybně značně stoupnout. 
3) Jednorázové odklizení psích exkrementů 
v ceně 46 000 Kč jsme zajišťovali pouze na plo-
chách, které jsou v naší péči. Do této ceny tedy 
nejsou zahrnuty plochy v péči firmy Optimis, 
s. r. o., TSK hl. m. Prahy a dalších subjektů. Vez-
meme-li tedy v úvahu výše uvedené, stálo by 
pravidelné odklízení psích exkrementů několik – 
obávám se, že i mnoho – milionů Kč ročně.“ Tolik 
Ing. Voráček. Co vy na to, milí čtenáři? 

-red- 

Kolik nás stojí nedbalost

Všem pejskařům
Když jsme se do Řep v roce 1994 přistěhova-
ly, bylo tu krásné tiché prostředí, od motol-
ských rybníků bylo slyšet kvákání žab a byl 
tu čistý vzduch. Bohužel se to změnilo, za to 
však obyvatelé nemohou. Za co ale mohou, je 
stav okolí domů obyvatel, kteří venčí své psí 
miláčky. Na trávnících je jeden psí exkrement 
vedle druhého. Děti, které si zde hrají, nemají 
kam šlápnout. Při dešti jsou Řepy jeden velký 
psí záchod, po cestách se nedá bez zamazání 
pod rážek vůbec projít. 

Pozorujeme lidi se psy a máme vždy radost, 
když panička sebere nadělení do sáčku a od-
nese (páníčka jsme uklízet ještě neviděly). 
Bohužel jsou tyto případy velice vzácné. Je to 
velká škoda. Tato situace kazí naše prostředí. 
Hovoří o naprosté absenci estetického uvažo-
vání některých z nás a je velmi špatným pří-
kladem pro naše děti, které vnímají převážně 
zrakem a jsou v raném dětství prostě „jedno 
velké oko“.

Alice Vondráčková a Jindra Vítová,
obyvatelky Řep

Paní „Beníková“ sbírá
Názor majitelů psů na úklid exkrementů se liší 
případ od případu. V některých lokalitách Řep 
jsou pejskaři se sáčky vidět více než v jiných. 
Čím to asi je? Že by snad byl dobrý příklad na-
kažlivý? Například pro paní Irenu, majitelku 
Beníka, je nepředstavitelné, že by po svém 
psu neuklidila. „Připadá mi to jako samozřej-
most. Samotnou mne překvapuje, že někteří  
pejskaři, jinak velmi milí lidé, exkrementy 
neuklidí.“ -akraj-Foto: -akraj-
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Čarodějnice 2009 • Čarodějnice 2009 • Čarodějnice 2009 • Čarodějnice 2009

Děti měly možnost poměřit své síly při různých soutěžích, odměn bylo dost pro všechny. Součástí akce bylo vyhodnocení předem vyhlášené soutěže o nejorigi-
nálnější figurku čarodějnice. Zúčastnili se ho jednotlivci i kolektivy škol. Na 1. místě se umístili – a věnec buřtů získali – žáci z 5. B. ZŠ Jana Wericha. Plameny 
vatry, kterou postavili řepští hasiči, byly tak mocné, že donutily přihlížející k ústupu. Foto: -akraj-

Poslední dubnové odpoledne byl před řepským úřadem pěkný mumraj – dospělí, malé a velké čarodějnice i 350letý čaroděj Dobroděj, který vážil cestu až 
z Postoloprt. Novinkou na tradiční akci byla První řepská věštírna, v níž se odvážní zájemci dozvěděli, co je čeká a co je nemine. Zajištěno bylo občerstvení 
a dokonce i skvělé počasí, a tak mnozí hodovali nejen vsedě, ale také vleže. 

V květnu se opět konalo jednání zastupitel-
stva naší městské části, tentokrát se však 
linulo v trochu jiném duchu než obvykle. 
Na programu byla mimojiné témata, jakou 
zvolit další taktiku při jednání o Břevnovské 
radiále „na vyšší úrovni“, aby byl její nega-
tivní dopad na životní prostředí co nejmenší 
nebo rozdělování financí získaných z odvodu 
části výtěžku od provozovatelů výherních hra-

cích přístrojů. Tentokrát zastupitelé jednali 
v klidu, nepadala nadmíru ostrá ani vulgární 
slova a emoce udrželi na uzdě i ti, kterým se 
to obvykle nedaří. 
Divák, který by byl zmíněnou středu 13. květ-
na na zasedání našich představitelů poprvé, 
by pravděpodobně nabyl dojmu, že je řepská 
politická scéna překvapivě kultivovaná. Že by 
se blýskalo na lepší časy?! -akraj-

Pohár zůstal 
v Řepích
V sobotu 16. května proběhl na kurtech u řep-
ské Sokolovny tradiční nohejbalový turnaj 
O pohár starostky Městské části Praha 17. 
Příznivci nohejbalu se mohou radovat – pohár 
tentokrát zůstal v Řepích. Z rukou starostky 
Jitky Synkové ho převzalo mužstvo Volejbal B.
Turnaje se zúčastnilo 13 týmů z původně 20 
přihlášených, některé z nich pravděpodobně 
na poslední chvíli odradil ranní déšť. V průbě-
hu dne se však vyčasilo, kurty vyschly a hráči 
mohli předvést svoje zaručené finty. Odmě-

Foto: -akraj-

nou zúčastněným byl skvělý catering – pečené 
selátko – které pro ně již tradičně zajistil pan 
Antonín Gründl z restaurace Sokol, za což mu 
patří poděkování! -akraj-

Španielova ulice – kdopak asi odložil tuhle lavici…

Foto: -akraj-

Není to fér
Vysloužilý nábytek u kontejnerových stání, to je 
celkem běžný obrázek v ulicích řepských sídlišť. 
Podobné harampádí tam bývá odloženo větši-
nou potajmu. Jejich dosavadní majitelé asi vědí, 
že jim za takové jednání hrozí pokuta.
Za pořádek kolem kontejnerových stání odpoví-
dá majitel domu. A tak obyvatelé jednoho domu 
v Laudově ulici před nedávnem museli sáhnout 
do peněženky a zaplatit tisícikorunu za odvoz 
lednice, kterou kdosi odložil právě k jejich pane-
láku. To není fér, co říkáte?
Rozměrný odpad patří do sběrného dvora! Je-
den je například v Praze 5 v ulici Ke Kotlářce č. 4 
(otevřen je od pondělí do pátku, od 8.30 do 18 
hodin, v sobotu od 8.30 do 15 hodin). -akraj-

Že by se blýskalo na lepší časy?
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Letní tábor 
za stovku

Dům dětí a mládeže na Bílé Hoře pořádá 
i letos letní tábory příměstské i mimo Pra-
hu. Podrobné informace získáte na www.
ddmp6.cz nebo na info@ddmp6.cz. 

Z červencové nabídky vybíráme:
Léto pražských dětí I.: 29. 6. až 3. 7., určeno pro děti od 6 do 15 let, cena: 

100 Kč za den. Zaměření: všeobecný příměstský tábor, výlety v Praze 
a po okolí, dopravní hřiště, hry, výtvarka, sport.

Ohře: 1 . 7. až 10. 7., pro děti od 10 do 15 let, cena: 2 500 Kč. Zaměření: vo-
dácký putovní na lodích Pálavách, spaní ve stanu, vaří si sami, prostě 
dobrodružství.

Léto pražských dětí II: 7. 7. až 10. 7., pro děti od 6 do 15 let, cena: 100 Kč 
za den. Zaměření: všeobecný příměstský tábor s programovou vše-
hochutí.

Léto pražských dětí III.: Výtvarné soustředění, 13. 7. až 17. 7., pro děti 
od 6 do 15 let, cena: 150 Kč za den. Zaměření: příměstský výtvarný 
tábor, modelování, malování, výlet do keramické dílny ve Štěchovi-
cích. 

Letní tábor Zbyslav: 13. 7. až 28. 7., od 8 do 15 let. Zaměření: turistika, 
cyklistika, hry – 16denní stanový tábor na louce uprostřed lesů, cca 
10 km od Klatov.

Léto pražských dětí IV.: Sportovní týden, 27. 7. až 31. 7., od 6 do 15 let, 
cena: 100 Kč za den. Zaměření: sport – fotbal, basket, florbal, pla-
vání, atletika.

Letní tábory jsou pořádány i v srpnu.
-red-

V Klubu 17 je zábava
Nízkoprahové zařízení Klub 17 v Socháňově ulici č. 1221 (na-
proti KS Průhon) je pro děti a mládež otevřen i v červnu! Je 
libo zahrát si kulečník, stolní tenis, vybatikovat si tričko nebo si vyzkoušet 
hudební nástroje? To vše zdarma vám nabízí Klub 17.
Z plánovaných aktivit vybíráme: 9. června – turnaj ve stolním tenise, 
10. 6. – beseda s lékařem, sportovní hry, 16. 6. – turnaj v kulečníku, 17. 6. – 
batikování  (přineste si své tričko), 19. 6. – keramická dílna, 23. 6. – výtvar-
ná hra s prstovými barvami, 24. 6. – setkání s celebritou, 30. 6. – překva-
pení k závěru školního roku, prázdniny se blíží – zásady první pomoci.
 -red-

Klub Šestka nejen o prázdninách
Celoročně otevřený klub Domu dětí a mládeže Praha 6 se stal příjemným 
místem, které nabízí možnost trávit volný čas dětem a mládeži od 12 do 18 
let.  Lze si zde bezplatně zahrát deskové hry, kulečník, šipky a třeba i stol-
ní fotbal. K dispozici jsou také počítače s připojením k internetu a řada 
dalších věcí. 
Klub je tu pro vás i o prázdninách. V období od 29. 6 do 3. 7., od 7. do 10. 7., 
od 17. do 31. 8. bude klub otevřen od 10 do 16 hodin. Bližší informace na-
jdete na webových stránkách www.ddmp6.cz. 

Mgr. Bc. Martin Vejvoda

Jejich růže už netrpí
Děkuji za zveřejnění „našeho“ záhonku v květnové Řepské sedmnáct-
ce na stránce 9. Je to milá pochvala za snahu vytvořit kousek hezkého 
místa v sídlištní spleti paneláků, ulic a kontejnerů. Do Španielovy uli-
ce č. 1292 jsme se přistěhovali před třemi roky a hned jsme se začali 
starat o kousek záhonku, který postupně zvětšujeme a osazujeme 
okrasným rostlinstvem. Bohužel nám to kazí pejsci, a tak musíme 
vybírat velmi odolné květiny. Musím s potěšením uznat, že jsme roz-
poutali zájem více obyvatel našeho paneláku o květenu před naším 
domem. Dříve na záhonu „trpěly“ neupravené přerostlé keře růží, zla-
tého deště a šeříku. Letos už je situace jiná – už se těším až bude vše 
postupně rozkvétat…

Stanislava Mattanelli

Rozkvetlé Řepy
Milí čtenáři, možná už jste zaznamenali, že redakce Řepské sedmnáct-
ky vyhlásila v dubnu soutěž s názvem Rozkvetlé Řepy. Rádi bychom 
vám tím způsobem představili upravené balkony, předzahrádky a za-
hrádky, o něž pečujete. Už nám 
přicházejí první přihlášky. Tře-
ba jako od Ing. Jitky Králíčkové 
ze Španielovy ulice čp. 1259, 
jejíž výpěstek, o který pečuje 
už 19 let, vidíte na snímku. 
Posílejte nám své tipy – foto-
grafii i s adresou – e-mailem 
(redakce@repy.mepnet.cz), 
písemně, případně volejte 
na tel./zázn. 234 683 544. 
Členové redakční rady Řepské 
sedmnáctky spolu s odborní-
kem Radomírem Illíkem, maji-
telem firmy SEMIRAMIS, vybe-
rou jeden rozkvetlý balkon, předzahrádku a také zahrádku v Řepích, 
jejichž tvůrci obdrží dárek od firmy SEMIRAMIS. Uzávěrka pro příjem 
tipů je 10. srpna. Výsledky uveřejníme v zářijovém vydání Řepské 
sedm náctky.  -red-
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V naší školce to žije
• Jen co děti zpracovaly své zážitky z karne-
valu a z masopustu, čekaly na ně nové aktivity 
a dobrodružství. Mateřskou školu Duha a Slu-
níčko návštívil klaun Ronald z Mac Donaldu - 
děti si zahrály na dopravu, vyprovodily kluka 
Oskara do školy a naučily ho, jak se chovat 
na přechodu, zopakovaly si vše o zvířatech 
a taky si na ně zahrály.
• Děti z Mateřské školy Laudova se speciál-
ními třídami jezdí od dubna na koních, a to 
vždy v pondělí v Mateřské škole Fialka, v úte-
rý zase v Mateřské škole Duha. Děti si hipote-
rapii velmi rychle oblíbily a připadají si jako 
malí kovbojové. Jsou moc statečné!

• Nedávno děti měly možnost poznat ptáky – 
dravce. Seznámily se sovou sněžnou, výrem, 
puštíkem. Mohly si pohladit káně nebo sokola, 
viděly let orla. Dokonce si mohly vyzkoušet, 
jaké to je, když jim na rukavici přistane káně.
• Po celý školní rok probíhá oblíbená canis-
terapie. Děti se při ní seznamují s tím, jak se 
chovat při kontaktu se psem. Nejenže se nyní 
již většina z nich psa nebojí, ale už jsou ho 
schopny vést pomocí jednoduchých povelů. 
Umí se o psa postarat, ale co je hlavní: umí 
si s ním hrát tak, aby to prospívalo oběma – 
psovi i dětem. A to se jim opravdu daří.
Co nás ještě čeká? Třeba lekce plavání. Děti 
z MŠ Sluníčko i Duha se ještě vydají na školu 
v přírodě. No prostě to u nás žije!

Bc. Hana Lhotková

Foto: z archívu MŠ Laudova

Žáci Základní školy genpor. Františka Peřiny na-
vštívili 5. května hřbitov v Morkůvkách, aby uctili 
památku 3. výročí úmrtí genpor. Františka Peřiny, 
jehož jméno škola nese.

Žáci ZŠ Jana Wericha (tříd 4. B, 3. A., 3. C a 5. C) 
sestavili z víček od plastikových lahví emblém 
školy o rozměru 7x7 metrů – jak uvedla Mgr. Dana 
Rážová, na jeho výrobu potřebovali 39 000 víček!

Maminky dětí z Mateřské školy Bendova dostaly 
dárek k Svátku matek, na který budou určitě 
dlouho vzpomínat – písničky, básničky, tanečky 
a nakonec žlutá růže rozněžnila nejednu z nich.

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Veze mě gorila…
… aneb Dokud nezkusím, tak nevím – takhle 
zněl název projektového dne, který proběhl 24. 
dubna v ZŠ genpor. Fr. Peřiny. Zdá se vám název 
neobvyklý? Tady je vysvětlení: VE = vesmír (rok 
2009 je Rokem vesmíru – astronomie), ZEMĚ 
(rok 2009 je také Rokem planety Země), GORILA 
(tento rok je zároveň Rokem gorily).
Žáci 6. až 9. tříd obdrželi učňovské lístky a při-
hlašovali se do dílen s různým zaměřením. V uve-
dený den se ve školní budově nacházelo celkem 
18 mistrů-učitelů s vybavenými dílnami-učebna-
mi, kde žáci měli možnost vyrábět např. košíky. 
Dále na internetu vyhledávali informace o ohro-
žených zvířatech, pekli dobroty, které také hned 
ochutnali. Byla to vlastně škola hrou a žáky 

velmi bavila. „Sudokumánie“, „Rychle Evropo“, 
ale i výroba vznášedla a zhotovení dalekohledu 
nebo umělecký výtvor z odpadu – to byly nejna-
vštěvovanější dílny. Žáci měli možnost zkoumat 
život v kapce vody z okolních rybníků, lovili slad-
kovodní ryby. O vynálezech, které změnily svět, 
se žáci dozvěděli formou soutěže. Zajímavostmi 
o vesmíru se mohli zabývat v dílně „Okna vesmí-
ru dokořán“. V tělocvičně pořádně rozpohybo-
vala sportovní nadšence „Šnekovaná“. Z učňů se 
během dopoledne stali tovaryši, kteří odcházeli 
domů s výučními listy. Mistři-učitelé si pochva-
lovali zájem i za ujetí žáků a asistenti z  9. tříd se 
úspěšně osvědčili ve funkci organizátorů.
Škola tento den nepotřebovala zvonění ani roz-
vrh hodin a panovala zde pracovní pohoda. Jen 
tak dál! Učitelé ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Poznáváme jiné zvyky
Ve středu 15. dubna proběhla na ZŠ Jana Weri-
cha prezentace projektové práce žáků 7. roční-
ku na téma Svátky jara. Žáci pod vedením pana 
učitele Oberreitera v hodinách občanské a ro-
dinné výchovy vyhledávali informace, jak se sla-
ví příchod jara a Velikonoce v různých zemích. 
Získané poznatky zpracovali ve formě přednášky 
a doložili prezentací v PowerPointu. 
Přednášející si zkusili, jak je někdy obtížné vy-
stupovat před obecenstvem, i když v tomto 
případě to byli spolužáci. Zjistili, že vystupovat 
na veřejnosti se člověk musí učit. 
Domnívám se, že tato akce byla zdařilá a pro 
žáky přínosná.

Mgr. Táňa Dubská

Rozšířená výuka jazyků
Doplňující rozdílová zkouška (anglický ja-
zyk) do 6. třídy s rozšířenou výukou jazyků 
se bude konat v Základní škole Jana Wericha 
v ulici Španielova dne 24. 6. 2009 od 9 hodin. 
Bližší informace u p. Táni Dubské. Termín pro 
odevzdání přihlášek: do 16. června.

Mgr. Táňa Dubská

Běh Pavla Králíka
Dne 29. dubna 2009 proběhl na ZŠ genpor. Fr. 
Peřiny již 20. ročník Běhu Pavla Králíka. Letoš-
ního „vloženého závodu 4. a 5. tříd“ se popr-
vé účastnili i běžci ze Základní školy Laudova. 
Všichni závodníci se snažili o co nejlepší výkon. 
Je vidět, že běh je mezi dětmi stále oblíbenou 
atletickou disciplínou.
Hlavního závodu, rozděleného pak do 10 kate-
gorií podle roku narození, se jako vždy zúčastnili 
žáci z japonské školy, ZŠ Laudova a samozřejmě 
běžci z naší školy. Výsledková listina je k dispo-
zici ve škole. Myslíme si, že není důležité, kdo vy-
hrál, ale že přišlo bojovat dostatečné množství 
běžců a že se sportovní odpoledne vydařilo.

M. Siváková, M. Dědová

Foto: z archívu ZŠ

Foto: -akraj- Foto: -akraj- Foto: archiv ZŠ
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Můžete pro neznalé věci upřesnit, odkud a kam 
by vlastně Břevnovská radiála měla vést?
Počátek stavby je plánován na mimoúrovňové 
křižovatce na silničním okruhu v Řepích, na vý-
chodním konci je trasa Břevnovská radiály napo-
jena do městského okruhu v křižovatce Malovan-
ka v místě před severním portálem Strahovského 
tunelu. Přes Řepy by v optimálním případě měla 
vést pod volným prostranstvím před řepským 
úřadem, dále by měla pokračovat pod zahrád-
kami v horních Řepích a pod bikrosovým areá-
lem. Má jít o komunikaci o dvakrát dvou jízdních 
pruzích v délce cca 6,9 km. Zahájení výstavby se 
předpokládá nejdříve v roce 2013. 

Jaké závěry vyplývají z dokumentace EIA? 
Je paradoxní, že podle dokumentace EIA lze po-
važovat už současné území – kde je plánována 
Břevnovská radiála – za území s velkou negativní 
zátěží životního prostředí. Jde zejména o hluko-
vou zátěž z dopravy – především z hlavních ko-
munikací v území, z leteckého i tramvajového 
provozu. Poměrně velké je i znečištění ovzduší 
prašnými částicemi. Dokumentace konstatuje, 
že dané území je již nadprůměrně ekologicky za-
tíženo a že je třeba další investiční záměry a čin-
nosti v území volit a zabezpečit tak, aby nedošlo 
k výraznému zhoršení stávajícího stavu. 

Že bychom měli konečně vyhráno a radiála by 
vedla celá v tunelu bez křižovatky na Slánské?
Bohužel je ve hře stále několik variant, kudy 
a jak by měla být Břevnovská radiála vedena. 
Z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví 
obyvatel byly pro další projektovou přípravu 
a realizaci doporučeny varianty V1a, V1b a V2. 
Variantu V3 nedoporučují k další projektové pří-
pravě a realizaci. Na ministerstvo životního pro-
středí mohl každý zaslat své písemné vyjádření 
k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 
do 20. května tohoto roku. 
(Poznámka redakce: Vysvětlení jednotlivých va-
riant najdete vedle tohoto rozhovoru.) 

Která z variant je pro nás nejpříznivější? 
Jako nejšetrnější k životnímu prostředí jsme 
vyhodnotili variantu V1b, a to už v únoru 2006. 
Rada městské části tenkrát svým usnesením 
požadovala variantu tunelovou bez křižovatky 
Slánská, ale s křižovatkou v blízkosti silničního 
okruhu, vycházející ze studie proveditelnosti 
z července 2005. Tato varianta byla schválena 
zastupitelstvem usnesením č. 38 ze dne 21. 6. 
2006. Předložená dokumentace EIA tuto varian-
tu již obsahuje.
Varianta V1b řeší vyvedení dopravy ze Zličína 
na nadřazenou komunikační síť mimo vysoce 
urbanizované území Řep a je v souladu s poda-
nými změnami územního plánu Městskou částí 

Praha 17. Umožňuje vybudování mimoúrovňové 
křižovatky Kukulova, jejíž realizaci Městská část 
Praha 17 spolu s Prahou 6 doporučuje a podpo-
ruje. Musím zdůraznit, že zásadně nesouhlasíme 
s podvariantou V1a a s možností vzniku křižo-
vatky Břevnovské radiály s ulicí Slánskou. Došlo 
by totiž k velkému zvýšení hlukového zatížení 
a zhoršení vlivů z hlediska kvality ovzduší, a tím 
by došlo i ke zhoršení zdraví obyvatel Řep. 
V případě existence křižovatky Břevnovské radi-
ály s ulicí Slánskou by vzrostla doprava na Slán-
ské o asi 21 000 vozidel za 24hodin! Na Slánské 
by tak projíždělo přibližně 46 000 vozidel během 
24 hodin, což není pro naši městskou část akcep-
tovatelné. 
Navrhovaná podvarianta V1b je z dlouhodobého 
hlediska nejvýhodnější a minimalizuje negativní 
dopady na životní prostředí a obyvatele. Je třeba 
nadále trvat na podvariantě V1b - bez křižovat-
ky Slánská s Břevnovskou radiálou.Vycházíme 
z vyjádření k dokumentaci EIA, které zpracoval 
doc. Dr. Jan Farkač, CSc. a s nímž souhlasíme.

Proč zrovna z vyjádření doc. Farkače?
Doc. Dr. Jan Farkač, CSc., je poradcem naší 
městské části v oblasti životního prostředí, 
s Komisí pro Břevnovskou radiálu spolupracuje 
a sleduje vývoj situace od roku 2001. V roce 2006 
připravil první vyjádření ke vlivům Břevnovské 
radiály na životní prostředí. Nyní, po prostudo-
vání dokumentace EIA, doc. Farkač konstatuje, 
že je nutné doplnit nebo lépe zpřesnit některá 
tvr zení.

Doc. Farkač prý ve svém vyjádření také upo-
zornil na možné nenávratné poškození vý-
znamného krajinného prvku v Řepích?
Ano, to považuji za velmi důležité! Jde o lokalitu 
na východním okraji katastrálního území Řepy, 
jižně od ulice U Boroviček, tzv. Řepskou step. 
Vyskytují se tam unikátní pískomilné rostliny, 
žijí tam ohrožené druhy živočichů, jako třeba 
ještěrka obecná. V případě zásahu do tohoto 
území požadujeme – právě na základě doporu-
čení doc. Farkače – provést podrobný biologický 
průzkum a po ukončení stavby zajistit v daném 
místě odpovídající rekultivaci. 

Co se bude dít dál?
Čeká nás veřejné projednání Dokumentace EIA, 
samozřejmě ale až poté, co Ministerstvo životní-
ho prostředí ČR shromáždí všechny připomínky 
k dokumentaci a nechá na ni zpracovat nezávislý 
posudek.

Děkujeme za rozhovor.
Redakce

Výňatek z vyjádření doc. Dr. Jana Farkače, CSc., 
k dokumetaci EIA otiskneme v příštím čísle.

Břevnovská radiála: jednání pokračuje
Městská část Praha 17 koncem dubna 2009 konečně obdržela dlouho očekávanou dokumentaci 
EIA, jež se vyjadřuje k vlivu plánované Břevnovské radiály na životní prostředí. Protože to je 
tématika, která zajímá snad všechny obyvatele Řep, požádali jsme místostarostu Bc. Bořka Čer-
novského o rozhovor.

Varianta V1
• Podvarianta V1a – křižovatka Slánská = vedení 
BR ve stopě stavební uzávěry, povrchové křížení BR 
se Slánskou. S touto variantou zásadně nesouhla-
síme, protože by došlo k nárůstu dopravy na – již 
v dnešní době velmi dopravně zatížené – Slánské. 
Ulicí by tak projíždělo napříč sídlištěm cca 46 000 
vozidel během 24 hodin.
• Podvarianta V1b – křižovatka u silničního 
okruhu = vedení BR ve stopě stavební uzávěry, 
v místě křížení BR s ulicí Slánská je navrženo pouhé 
mimoúrovňové bezkontaktní vykřížení. Křižovatka 
napojující MČ Praha 17 na BR je namísto toho po-
sunuta západním směrem do volného prostranství 
k silničnímu okruhu kolem Prahy – dále jen SOKP 
(R1). Toto řešení počítá s vybudováním dvou no-
vých okružních křižovatek a nové dvoupruhové 
komunikace, která napojí M. č. Praha 17 na trasu 
BR od jihozápadu – od ulic Žalanského, Na Chobo-
tě a Makovského. Tato varianta vzešla z požadavku 
naší městské části a je to přijatelná varianta v pří-
padě realizace Břevnovské radiály.

V2 – Karlovarská ražená
Vedení v trase Karlovarské raženým tunelem v úse-
ku SOKP – křižovatka Vypich. Varianta V2 je v tech-
nických studiích zpracována de facto jen od sil-
ničního okruhu po křižovatku Vypich. Od Vypichu 
pak již navazuje na optimalizovanou trasu podle 
územního plánu a shoduje s trasou V1 – optima-
lizované podle územního plánu. Tunelová trasa je 
vedena prostorem městských částí Řepy a Břevnov. 
Oblast obou portálů je pod zástavbou ražená po-
dobně jako metro a přibližně od Slánské ulice jsou 
portály jdoucí ve stopě stavební uzávěry již hlou-
bené. V této variantě se na BR nacházejí pouze dvě 
mimoúrovňové křižovatky umístěné u portálů, a to 
v Řepích a na Vypichu.

V3 – Ražená EKO Břevnov
Ražená varianta Břevnovské radiály podle občan-
ského sdružení EKO Břevnov je nová trasa, která 
jde zcela mimo stopu BR, stabilizovanou v územ-
ním plánu, a to v úseku křižovatky Malovanka 
po Vypich. Od Vypichu k SOKP se pak již více méně 
shoduje s úsekem optimalizované varianty podle 
územního plánu.

V0 – Nulová varianta
Tato varianta předpokládá, že BR nebude realizo-
vána. Doprava ze silnice R6 (Praha – Karlovy Vary) 
a silničního okruhu kolem Prahy směrem k měst-
skému okruhu bude nadále vedena ulicemi Karlo-
varskou, Bělohorskou a Patočkovou.

Foto: Mirjam Kluka
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*  Šachy – pro děti od 5 let a dospělé
Kroužek povede Dr. Rudolf Soukal, zkušený aktivní hráč (kandidát mistra a ka-
pitán ligového celku), funkcionář šachového svazu, pravidelný přispěvatel do 
šachových i jiných periodik s bohatými zkušenostmi s vedením šachových kurzů.

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

*  Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, housle, kytara – 
pro děti od 1. třídy a dospělé (1 800 Kč)

*  Hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let (1 200 Kč)

*  Keramika – pro děti od 1. třídy a dospělé (1 400 Kč děti, 1 800 Kč dospělí) 

*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let (1 200 Kč)

*  Šikulky – výtvarná výchova pro nejmenší a jejich rodiče – 
pro děti od 2 let (1 000 Kč)

*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední program pro děti od 2 let 
(100 Kč za dopoledne)

*  Angličtina, němčina, ruština (různé stupně pokročilosti) – 
pro dospělé (1 500 Kč)

*  Počítače a internet – pro dospělé i úplné začátečníky, vhodné i pro seniory 
(1 200 Kč)

ZÁPIS do kurzů na školní rok 2009–2010
*  Jóga – pro děti od 1. třídy a pro dospělé – různé stupně pokročilosti 

(500 Kč děti, 1 200 Kč dospělí) 

*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé (1 200 Kč)

*  Cvičení pro děti – od 4 do 7 let (500 Kč)

*  Aerobik pro dívky – od 7 do 12 let (500 Kč)

*  Cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti od 2 let (600 Kč)

*  Cvičení po ženy (aerobik, step-aerobik, kalanetika ) – 
pro dívky od 14 let a dospělé (30 Kč za lekci)
skupinová výuka, 1 hod. 1x týdně, 30 Kč/1 hod

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

KURZOVNÉ: 
platba bankovním převodem nebo složenkou A na účet 
Uvedené ceny jsou za školní pololetí, pokud není uvedeno jinak.

ZÁPIS: 
pro letošní žáky KS Průhon –  pondělí 15. 6. až čtvrtek 18. 6., 

vždy 13–19 hodin 
pro nové zájemce – pondělí 22. 6. až čtvrtek 25. 6., vždy 13–19 hodin.

Socháňova 1220, 163 00  Praha 6 - Řepy • tel. 235 313 289, fax 235 313 262 • www.volny.cz/ks-pruhon • ks-pruhon.kulhankova@volny.cz

Sport bez předsudků
• V rámci celostátního projektu Sport bez před-
sudků, který se koná i pod záštitou starostky 
Městské části Praha 17 Jitky Synkové,  se v dub-
nu v Praze 5 konal trénink softballu. „S organi-
zací  nám pomáhali dobrovolníci ze softballové-
ho klubu Storms Řepy a prezentaci svého sportu 
zvládli na jedničku,“ vyjádřila se jménem pořa-
datele Mgr. Veronika Kladivová. 
• Ve středu 6. května proběhl na hřišti RC Ta-
tra Smíchov první turnaj z jarní etapy soutěže 
Školní liga ragby. Řepy reprezentovala Základní 
škola Jana Wericha. Výkony hráčů se prý turnaj 
od turnaje zlepšují. Děti se díky volným vstupen-
kám na extraligu ragby často přijdou podívat 
na dospělé hráče a poté ve hře rády zkoušejí nové 
prvky. Informace o tomto projektu najdete na: 
www.sportbezpredsudku.cz. -red-

Foto: Z archívu SBP

Vzorně reprezentují
Softbalový tým kadetů Základní školy Jana Weri-
cha si v letošní sezóně pod vedením kaučů Vác-
lava Soukupa a Davida Kořízka vede velmi dobře. 
Po úspěšně zvládnuté kvalifikaci se probojoval 
do Extraligy kadetů, kterou hraje šest nejlepších 
družstev v republice. Po prvních dvou kolech 
se drží na třetí příčce. V Pražském přeboru jsou 
zatím bez porážky a ve školní lize,  po vítězství 
v obvodním kole, vyhráli i pražské finále a bu-
dou nás reprezentovat v republikovém finále.
 -red-

Výlet můžeme začít ve starých Řepích, na kři-
žovatce ulic U Boroviček a Na Bělohorské plá-
ni v blízkosti bikrosové dráhy. Odtud jdeme 
po cyklostezce dolů. Ve spodní části nám za-
rostlé zbytky okopů připomenou, že zde v mi-
nulosti bývalo vojenské cvičiště. Nacházíme 
se v oblasti tzv. Řepské stepi, Magistrát hl. m. 
Prahy zdejší lokalitu vyhlásil jako „významný 
krajinný prvek“. K vidění jsou tu suchomilné 
rostliny. Prý tu žije i vzácný brouk svižník obec-
ný. Pamětníci vzpomínají na studánku, která 
bohužel navážkou skládky zanikla. Kolem usa-
zovací nádrže dešťové vody a domku podniku 
Pražských lesů dojdeme 
k Plzeňské ulici. Pře-
jdeme ji a pokračujeme 
dolů k motolskému kre-
matoriu. Za ním pak ve-
jdeme pěšinou do lesa, 
abychom po několika 
minutách chůze do kop-
ce stanuli u velkého 
kamenného kříže na vr-
cholu Kalvárie – skaliska 
nad motolskou roklí. Je 
zde pěkný výhled na řepské sídliště a motol-
skou nemocnici. Pod námi se nachází bývalý 
motolský pivovar, dnes hotel Starý pivovar. Při 
pohybu na skále buďme opatrní a od kříže ra-
ději nechoďme k okraji skály.
Až se dostatečně vynadíváme a odpočineme, 
vyrazíme lesní cestou do mírného kopce, až 
narazíme na romantickou jednokolejnou že-
lezniční trať Zličín-Smíchov. Jdeme doleva pě-
šinou kolem kolejí, přes most nad Bucharovou 
ulicí. Po chvíli trať opustíme a pokračujeme 
doprava kolem několika zahrádek, až narazí-
me na žlutou značku. Po ní jdeme pohodlnou 

cestou vedoucí pod stolovou horou Vidoule. 
Mimochodem – Vidoule se svými 371 metry nad 
mořem je nejvyšší bod Prahy. V minulosti tu byl 
těžen pískovec, ale pozůstatky této činnosti již 
natolik splynuly s přírodou, že si jich ani ne-
všimneme. Před dávnými časy zde bylo moře, 
proto tu lze najít otisky zkamenělých mořských 
živočichů.
Po chvíli opustíme žlutou značku a odbočíme 
doleva k železniční trati, kterou přejdeme ně-
kolik set metrů od zastávky Praha-Stodůlky. 
Nádražní budovu České dráhy již nevlastní, ale 
zastávka je stále velmi kouzelné místo. Pokra-

čujeme dolů Cibuleckým 
hájem, vpravo lze na-
vštívit umělou zříceni-
nu – rozhlednu. V dolní 
části parku stojí zámek 
a altánek Cibulka. Bo-
hužel obě památky jsou 
ve velmi žalostném sta-
vu, a proto nepřístupné. 
V parku se též nachází 
Dianino jezírko, Čínský 
pavilon a několik soch – 

Zeus, Diana, Kronos, sv. Jan Nepomucký.
Za posledně jmenovanou sochou překročíme 
Motolský potok, který zde teče v regulovaném 
korytě, přejdeme Plzeňskou ulici a pokračuje-
me proti proudu potoka. Mineme centrum pro 
výcvik psů Helppes. Potok zde již není regulo-
vaný, a proto vytváří romantické scenérie. Bo-
hužel znečištění vody je značné. Cesta pokra-
čuje kolem soustavy tří motolských rybníků, 
u prostředního je letní koupaliště. Pěšina nás 
bezpečně dovede k tramvajové zastávce Motol, 
kde náš výlet končí. Šťastnou cestu!

Text a foto: Jan Bösser

Pozvání do Cibuleckého háje

12 INFORMUJEME



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

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

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

 PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

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

Tel.: 737 327 962

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

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

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

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

SLUŽBY

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

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

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

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

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

• Vyměním obecní byt 2+1/L 47 m2 JM–Opatov za stejný v Řepích.
Dům po celk. rekon., byt v pův. stavu. Tel.: 603 358 599

• Pronajmu byt 2+kk Laudova ulice, zděné zrekonstruované 
jádro a kuchyně, plastová okna, zateplený dům, 7. patro.
 Tel.: 728 895 222

• Hledám byt k pronájmu v Řepích či okolí.
 Tel.: 775 574 013 nebo avenad@seznam.cz

BYTY

• Nestátní zdravot. zařízení a poskytovatel sociálních pobytů 
v Praze přijme fyzioterapeuta nebo rehab. sestru (muže i ženu). 
Požadujeme příslušné vzdělání, praxe a registrace výhodou. 
Laskavý a trpělivý přístup k nemocným i rodinným  příslušníkům, 
osobní nasazení a schopnost se zapojit do týmové práce. 
Nabízíme velmi pěkné moderní prostředí, přátelskou atmosféru 
a možnost vzdělávání. Více na www.domovrepy.cz. Kontakt: 
776 257 911, CV prosím zasílejte na konsolata@domovrepy.cz.

OSTATNÍ

INZERCE

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

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

• Hájek – zedník a malíř v jedné osobě. Provádím veškeré
zednické, obkladačské, bourací a malířské práce. Rekonstrukce 
bytů a domků. Praha a okolí. Tel.: 777 670 326

• Podvojné účetnictví, s.r.o. nabízí vedení účetnictví a účetní 
poradenství. Zaručujeme odbornost a spolehlivost, certifiko vaný 
účetní expert ve firmě. Možnost AJ, FJ, NJ. Tel. 603 508 158, 
tel./fax 235 318 704, e-mail: penickova@volny.cz

• Řešení privátních financí: Hypotéky, úvěry ze stavebního spo-
ření, životní pojištění, penzijní připojištění, pojištění nemovi-
tostí a další. Výběr z více společností.
 Tel.: 777 616 891, e-mail: mik.jirka@seznam.cz

16. 4. se nám ve starých Řepích ztratila 
kočička (bengálská). 

Má zlatavě hnědou 
barvu s černými 
flíčky a zelené oči. 
Budeme vděčni 
za jakoukoli zprávu: 
736 603 712.

Ulice Žalanského (dříve Gottwaldova) před kostelem sv. Martina. V pozadí vidíte Kratochvílův statek, který podle svědectví 96leté Alžběty Markové (rozené 
Kratochvílové) pochází z doby předbělohorské. Nyní statek patří jinému majiteli – rodině Kučeravých. Snímek vlevo je z roku 1943.

Foto: Z archívu Jaroslava Hájka Foto: Jaroslav Hájek

Řepy včera a dnes • Řepy včera a dnes • Řepy včera a dnes

POZOR ZMĚNA!    Kadeřnictví – David Záruba 
bylo přestěhováno z ulice Španielova do ulice 

Skuteckého 1379 (pod Japonskou školou) 

tel. 604 737 329 a 235 315 238 
david-zaruba@seznam.cz • kadernictví-dz.webnode.cz
Otevírací doba Po–Pá  8.00–19.30, So  8.00–12.00

Doufáme, že nám zachováte přízeň 
a budete dále využívat naše služby.

ŠANCE STUDOVAT VYSOKOU ŠKOLU 
V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ!

Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o., 
nabízí 3leté bakalářské studium

Studijní program Regionální rozvoj, obor 
Regionální rozvoj a obor Management.

Studijní program je akreditován pro denní 
studium i studium při zaměstnání. Mnoho-
stranné  uplatnění absolventů ve veřejné 
i soukromé sféře. 

Výuka probíhá v dopoledních i odpoled-
ních hodinách. Sociální školné.
Sídlo školy: Žalanského 68/54, Praha 17

www.vsrr.cz, tel. 235 300 144
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www.agnus.cz

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

ZDARMA. 
Na přání dodáme ispotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme vpaneláko-

vých bytech ivrodinných domech.

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

(Metro B - stanice Stodůlky) 
235 522 946

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

KUCHYNĚ 

NAMÍRU

10 let
ZÁRUKA 

KVALITY
STUDIO STAR

MODELÁŽ NEHTŮ: 604�259 711 – Gabriela
777�858�487 – Monika

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

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

Malování – nátěry
levně, rychle, kvalitně, čistě.

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

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

www.stolina.o-nas.net

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

www.janperi.cz, info@janperi.cz

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

Prodej:
• přikrývek a polštářů – z dutých vláken, 

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

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

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

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

◆ rolletic ◆ masáže
◆ bodystyling ◆ lymfodrenáže

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

žaluzie - podlahy
žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - čištění a pokládka koberců,
              PVC a plovoucích podlah

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

Ú K L I D O V É  P R Á C E
Mytí oken • čištění koberců • úklid po

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

tel.: 235 301 100, 603 423 612
bosser@volny.cz

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

Stavební činnost 
s citem pro detail

Stavba – rekonstrukce – úpravy

Praha 5, Za Mototechnou 1114/4
Tel.: 602 318 551 Josef Zlámal

LETNÍ
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
DĚTSKÝCH ORDINACÍ

v Praze-Řepích, Španielova 28/1280
od 1. 7. do 31. 8. 2009

MUDr. Olga Fečová, tel. 235 315 215
MUDr. Ludmila Havelková, tel. 235 323 898 

potvrzení, očkování apod.
Po       8.00–11.00        12.00–14.00  
Út       8.00–12.00                             
St        8.00–12.00           

poradna kojenci          nemocní
Čt       8.00–10.00        11.00–13.00        
Pá       8.00–12.00
Další odborné konzultace a návštěvy dle dohody.
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OPRAVA A PRODEJ
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

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

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

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

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

www.sintras.com

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5

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

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

Široký výběr materiálů
Skříně na míru

Kvalitní montáž
100% servis

Záruka až 10 let!
Zaměření ZDARMA

Doprava

po celé Praze

ZDARMA!

MOŽNOSTNÁKUPUNA SPLÁTKY

739 034 488, 733 715 505

V¯ROBA DEK a POL·TÁ¤Ò

BYTOV¯ TEXTIL

KONZOLE

âI·TùNÍ PE¤Í

MATRACE

OPRAVY OBUVI

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

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

PROSTùRADLA
(bavlna, froté, jersey)

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

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

DOPRAVA

âI·TùNÍ PE¤Í

MATRACE
(pruÏinové, latexové, z PUR pûny)

âI·TùNÍ ODùVÒ A KÒÎE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODùVÒ

OPRAVY OBUVI

V·E PRO VÁ· BYT

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

NEVANOVA 1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA 
ZA 2 500 Kč MĚSÍČNĚ

Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Borského 876, Praha 5 - Barrandov, tel.: 251 005 112, 113, 114, 115, 111, po - pá 7:30 - 19:30, so 8:00 - 15:00
Karlovarská 660, Praha 6 - Řepy, tel.: 222 197 231, 232, 111, po - pá 7:30 - 19:30, so 8:00 - 16:00
www.klokocka.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Octavia : 4,9-7,4 l/100 km, 130-176 g/km.

Nový vůz Škoda Octavia můžete nyní mít 
za 2 500 Kč* měsíčně, pokud využijete 
financování od ŠkoFINu. Žádné poplatky 
za uzavření smlouvy a garance výše splátek 
po celou dobu splácení. 

Vzorová kalkulace: 

* RPSN 17,2 %. Prodejní cena 349 900 Kč, 
po slevě 11 %  311 411 Kč.
Podmínky leasingu: 70 % akontace, 
72 splátek, 20 % zůstatková cena.  
Měsíční splátka s pojištěním 2 500 Kč, 
bez pojištění 1 500 Kč. 
Podnikatelům a firmám nabízíme možnost 
operativního leasingu. Všechny ceny jsou 
včetně DPH. Akce trvá do 15. 7. 2009. 

Foto je pouze ilustrativní.
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