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Vážení čtenáři,
v červnovém čísle Řepské sedmnáctky najdete informace o tramvajové výluce, která do života naší městské části zasáhne na dlouhé čtyři měsíce. 
Přinášíme vám také pozvánky na několik opravdu zajímavých akcí: Můžete se těšit na velkolepou oslavu 100 let trvání TJ Sokol Řepy nebo na 
Sportovní odpoledne s atletikou plné atraktivních hostů. A víte, že v Řepích bylo vybudováno první veřejné hřiště na kuličky? Kuličkový svaz České 
republiky na něm 13. června pořádá Mistrovství Prahy ve cvrnkání kuliček. A koho nelákají sportovní akce, může si třeba přečíst rozhovor se světo-
známými houslovými virtuózy z Řep.

Hezký začátek léta s Řepskou sedmnáctkou vám za redakční radu přeje Martina Vítková
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Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
nově zrekonstruovaného hradu Houska. 
Cena cca 400 Kč. Objednávky míst v KS 
Průhon. Odjezd cca v 9 hodin (bude upřes-
něno)

 16. 6.  Rozloučení se sezónou: Hodinka s harmo-
nikou Michala Starosty – k poslechu i ke zpí-
vání. Promítání fotografií, vzpomínání na 
příjemné chvíle s příjemnými hosty. Domácí 
bufet. V 18.44 hodin.

Výstava
1. 6.–15.  6. Jarmila Koutecká: Malované šaty – ori-

ginální modely.
Vernisáž 3. 6. v 18 hodin.

17. 6.–2 5. 7. Výstava: Sdružení výtvarníků předsta-
vuje... Obrazy. 
Výstava je otevřena ve všední dny vždy od 10 
do 18 hodin.

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 
1. 6.–30 . 6. Patchwork pro léto: Výstava. Refektář, 

od 10 do 18 hodin.
 6. 6.  Kytarová dueta: Alice Jíšová a Jitka Nouzo-

vá. Kostel sv. Rodiny v 19 hodin. 
 8. 6.  Ententýky: Divadlo Viola. Český rok v bás-

ních, rozpočitadlech, písních a pohádkách 
českých básníků. Stacionář, v 10 hodin.

 13. 6.  Asonance: Česká folková skupina. Letní 
pódium na zahradě Domova, v 18 hodin.

 15. 6.  Cestička k domovu: Houslový koncert souro-
zenců Eretových – Virtuosi Ereti. Z Japonska 
až do Čech s hudebními skladbami těch 
nejzajímavějších autorů, včetně Bedřicha 
Smetany a jeho „Proč bychom se netěšili?“ 
Vstupné dobrovolné. Možnost zakoupení 
sponzorské vstupenky za 300 Kč. Kostel 
sv. Rodiny, v 19 hodin.

 19. 6.  Musica e Danza: Taneční vystoupení folklór-
ního souboru. Atrium, 15 hodin.

 20. 6.  Jirka Černý a jeho písně: Křesťanský folk. 
Kostel sv. Rodiny, v 19 hodin.

 22. 6.  Koncert Jitky Zelenkové. Atrium, v případě 
špatného počasí kostel sv. Rodiny, 
v 19 hodin.

 24. 6.  Letní flétna a klavír: Koncert žáků lektorky 
Zuzany Hrbkové z KS Průhon. Refektář, 
v 18 hodin.

Není-li uvedeno jinak, je vstupné na všechny akce dob-
rovolné. Domov sv. Karla Boromejského najdete i na 
facebooku. Máte-li zájem o informace o akcích nebo 
zasílání programů e-mailem, napište na: 
zora.vondrackova@domovrepy.cz,  tel: 235 301 238, 
775 853537.

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, 
Praha-Řepy, tel. 235 301 238, www.domovrepy.cz. 
Spojení: tram č. 9 a 10, zastávka Sídliště Řepy, bus 
č. 164 z konečné metro Zličín, zastávka Škola Řepy, 

bus č. 180 ze zastávky Kafkova – Sídliště Řepy.

•Kulturní středisko Průhon
Pro děti
 3. 6.  Terorismus: Přednáška Dr. Dočekala pro 

II. stupeň ZŠ a pro dospělé – v 10 hodin. 
 9. 6.  Radovanovy radovánky: Podle knížky Zdeň-

ka Svěráka s písničkami. Divadlo Věž. 
V 10 hodin.

 14. 6.  Lidová písnička, na louce kytička: Děti si 
zahrají na lidové hudební nástroje a zazpíva-
jí si směs nejznámějších národních písniček. 
Hraje a zpívá Lída Helligerová, zpěvačka 
z kapely Schovanky. V 10 hodin.

Pro dospělé
 2. 6.  Bratři Justové ještě po 20 letech: Vzácné 

setkání originální dvojice s ohlédnutím 
na starší oblíbené písničky a s novými 
satirickými texty. Vstupné 70 Kč, předprodej 
vstupenek v KS Průhon. V 18.44 hodin.

 3. 6.  Vernisáž výstavy Malované šaty. V 18 hodin.
 6. 6.  Výlet do Šemanovic za Ondřejem Suchým 

a jeho dalším hostem. Po programu návštěva 

Letní kino v Řepích!
V červenci přijede do Řep pojízdné let-
ní kino, tzv. kinobus. Promítat se bude 
od 12. do 15. července, pravděpodobně 
od 21.15 hodin, na stejném místě jako 
vloni – na travnaté ploše před řepským 
úřadem v Žalanského ulici. 
Zdarma se budete moci podívat na fil-
my Protektor, 2Bobule, Líbáš jako bůh 
a 3 sezóny v pekle. Přesný vysílací pro-
gram ještě nebyl v době uzávěrky Řepské 
sedmnáctky znám.
Akci organizuje Dopravní podnik hl. m. 
Prahy. Více informací na www.dpp.cz.

-red-
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Základní škola genpor. Františka Peřiny, čtvrtek 
6. května, poledne: ředitelka školy Mgr. Jarmila 
Pavlišová prochází do puntíku přesně rozpraco-
vaný protokol akce, jejíž zahájení se blíží. Hodi-
nová ručička překračuje jednu odpolední a před 
školou začíná být těsno. Výhodné pozice zaují-
mají diváci i zástupci médií. Čestná stráž Armá-
dy ČR, vojenská hudba, v neposlední řadě také 
„ochranka“ – všichni jsou na místě.
Že nejde o jen tak obyčejnou akci, svědčí jména 
těch, kteří ve svém na minuty rozplánovaném 
dni ochotně našli skulinu a události se zúčast-
ňují: předseda senátu MUDr. Přemysl Sobotka, 
ministr pro evropské záležitosti PhDr. Juraj 

Abychom nezapomínali!
Chmiel, CSc., náměstek ministra obrany Ing. Jan 
Fulík, náměstek ministra sociálních věcí MUDr. 
Marian Hošek, primátor hl. m. Prahy MUDr. Pa-
vel Bém, válečný veterán armádní generál Tomáš 
Sedláček s manželkou, brigádní generál, zástup-
ce generálního štábu Armády ČR Miroslav Žižka, 
brigádní generál Ing. Jiří Verner, velitel vzduš-
ných sil, vojenský přidělenec Francie pplk. Bru-
no Bucherie, poslanec Ing. Petr Bratský…
Lehce po 14. hodině začíná dlouho připravova-
ný slavnostní akt: Odhalení pomníku genpor. 
Františka Peřiny, legendárního letce 2. světové 
války. Trubač vojenské hudby zatroubí signál 
„POZOR“ a ceremoniál je zahájen.

Čestnou stráž Armády České republiky měli diváci 
doslova na dosah.

1

Přítomni byli mimo jiné (zleva) poslanec Ing. P. 
Bratský, primátor MUDr. P. Bém, ministr PhDr. J. 
Chmiel, CSc., starostka Jitka Synková a předseda 
senátu MUDr. P. Sobotka.

3

Žáci ZŠ Nasťa Palenko a Petr Zítka přednesli 
vzpomínkové pásmo, kterým připomněli život 
válečného hrdiny, jehož pomník byl odhalen.

5

Slavnosti se zúčastnili váleční veteráni – druhý 
zleva armádní generál Tomáš Sedláček.

2

To je ta, „která za to může“ – Mgr. Jarmila Pavli-
šová, ředitelka Základní školy genpor. Františka 
Peřiny, byla hlavní a zároveň skvělou organizá-
torkou akce.

4

Autor pomníku – výtvarník Tomáš Havránek. Jako 
hlavní symbol díla zvolil letoun Spitfire, na němž 
legendární stíhač František Peřina létal.

6

Více foto z akce najdete na www.repy.cz v sekci Fotogalerie. Text a foto: -akraj-

Vážení čtenáři, 
celá tato strana je věnována slavnostní-
mu odhalení pomníku na počest genpor. 
Františka Peřiny,  které proběhlo za účasti 
zástupců mnoha médií ve čtvrtek 6. května 
před Základní školou v Socháňově ulici. 
Já se k této události rovněž vracím. Ráda 
bych poděkovala ředitelce této školy Mgr.
Jarmile Pavlišové a také celému jejímu 
týmu, který se organizací akce zabýval. 
Z pohledu diváků šlo o akt velmi slavnostní 
a důstojný, kdo nahlédl „pod pokličku“ or-
ganizátorům, byl překvapen, o jak protoko-
lárně složitou událost šlo. Paní ředitelka ji 
zvládla „na výbornou“!  Děkuji!!!  ☺

Jitka Synková,
starostka

Slovo starostky

Genpor. František Peřina
Generálporučík František Peřina se narodil 
8. dubna 1911 v obci Morkůvky u Břeclavi. Po 
Mnichovu odešel do Polska a později do Fran-
cie. Během 2. světové války patřil mezi nej-
úspěšnější československé stíhače. V září 1940 
se stal letcem prestižního letectva RAF, slavné 
312. čs. stíhací perutě. Byl vynikajícím pilotem 
a jako střelec měl znamenitou pověst, přezdívali 
mu Generál nebe. Proslavil se v bitvách o Francii 
a Anglii. V roce 1945 se vrátil do Československa. 
V dubnu 1949 se rozhodl společně s manželkou 
Annou emigrovat. Do vlasti se vrátil v roce 1993. 
Teprve tehdy se mu dostalo uznání. Od roku 
1993 až do své smrti – 6. května 2006 – žil se 
svojí manželkou v Řepích. -red-

Genpor. František 
Peřina byl nositelem 
např. vyznamenání 
Rytíř řádu Čestné 
legie, Čs. válečný 
kříž, Řád Bílého 
lva IV. stupně, Řád 
čestné legie (nejvyšší 
francouzské vyzna-
menání). 
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 23. ČERVNA 2010 V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova čp. 1139, Praha-Řepy

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

Rada m. č. Praha 17 mj.
Schvaluje: 
•  aktualizaci pravidel Fondu ústupového byd-

lení;
•  poskytnutí příspěvku na oslavy 100 let zalo-

žení TJ Sokol Řepy ve výši 25 000 Kč z finanční 
rezervy schváleného rozpočtu na rok 2010;

•  přijetí peněžitých darů na vnitřní vybavení 
MŠ Laudova se speciálními třídami;

•  návrh OPTIMIS spol. s r. o. na osazení 6 kusů 
průtokových ohřívačů v objektu Kulturního 
střediska Průhon z důvodu zajištění dodáv-
ky teplé užitkové vody;

•  revokaci usnesení rady městské části č.86.32 
ze dne 14. 4. 2010 s tím, že 15% sleva na 
čistém nájemném za byty v Makovského uli-
ci čp. 1140-45 a 1222-27 v období od dubna 
2010 do ukončení stavebních prací bude po 
dobu provádění intenzívních, nepřetržitých 
bouracích prací v dubnu a květnu 2010 zvý-
šena na 30 %.

Souhlasí: 
•  s pronájmem nebytových prostor školskému 

subjektu v budově Základní školy Jana Weri-
cha ve Španielově ulici. Souhlasí s podpisem 
smlouvy o pronájmu s Osmiletým gymnáziem 
Buďánka, o. p. s.;

•  souhlasí a doporučuje zastupitelstvu městské 
části schválit pronájem bytu o velikosti 2+k.k. 
v přízemí domu čp. 1093 v Žufanově ulici jako 
byt služební pro potřeby Krajského ředitelství 
Policie hl. m. Prahy;

•  s umístěním sběrného dvora na pozemku par-
cely č. 1352/4 k. ú. Řepy. Žádá změnu funkční-
ho využití území z plochy ZP (parky, historické 
zahrady a hřbitovy) na plochu SV (všeobecně 
smíšené) v případě další vlny změn součas-
ného Územního plánu na umístění sběrného 
dvora.

Bere na vědomí: 
•  znění návrhu doplnění následujícího naří-

zení: a) návrh doplnění nařízení č. 26/2005 
Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama 
šířená na veřejně přístupných místech mimo 
provozovnu, ve znění nařízení č. 9/2007 Sb. 
hl. m. Prahy a nemá připomínky k navrhova-
nému doplnění;

•  vyhlášení ředitelského volna ředitelů zá-
kladních škol a Základní umělecké školy 
Blatiny ve dnech 28. až 30. června 2010.

-red-

Památku padlých u příležitosti Květnového po-
vstání českého lidu uctili představitelé Městské 
části Praha 17 starostka Jitka Synková, místo-
starostové Mgr. Bořek Černovský a Antonín 
Kopecký. Vzpomínkového aktu se zúčastnil 
také zástupce Svazu bojovníků za svobodu 
Ing. Jan Nevole, jenž v závěru 2. světové války 
patřil k ukrývaným dětem – byl tak uchráněn 
před deportací do koncentračního tábora.

Foto: -akraj-

Řepské základky 
mají svoji lípu
Žáci řepských základních škol se v úterý 11. května 
zapojili do vysazování stromů v  tzv. protihluko-
vém pásu zeleně mezi ulicemi Plzeňská a Šímova. 
Byli zvědavi, jak si s rýčem a lopatou poradí nejen 
oni sami, ale i primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel 
Bém, který se měl akce rovněž zúčastnit. Primá-
tor se však omluvil, a tak se připraveného nářadí 
nejdříve chopili starostka Jitka Synková spolu 
s místostarosty Mgr. Bořkem Černovským, Anto-
nínem Kopeckým a radním Jaroslavem Stolinou.
Děti byly natěšeny a překvapilo je, že přišly téměř 
k hotovému. Jámy už byly vyhloubeny, stromy za-
sazeny a žáci stáli před na první pohled snadným 
úkolem přihrnout ke kořenovým balům stromků 
zeminu. Po vydatném dešti však byla hlína ztěžk-
lá, zdvihnout plnou lopatu nebylo jen tak – což 
si vyzkoušeli všichni včetně pedagogů. „Bylo 
vidět, že některé děti měly lopatu v ruce vůbec 
poprvé,“ komentovala dění s úsměvem Ing. Ive-
ta Javůrková ze Základní školy Jana Wericha.
Stromy budou opatřeny cedulkami, aby žáci 
mohli sledovat, jak se jejich lípy mají k světu. 

-akraj-

Jak se sázejí stromy, si 11. května vyzkoušeli nejen 
žáci základních škol, ale i jejich pedagogové a zá-
stupci M. č. Praha 17. Více foto na www.repy.cz.

Kdy budou kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou na určené 
místo přistavovány vždy ve čtvrtek do 16 hodin 
a odváženy v sobotu po 6. hodině. 
• 3. a 17. června: křižovatka ul. Ke Kulturnímu 
domu a U Boroviček • křižovatka ul. K Trninám 
a Laudova – parkoviště • parkoviště u prodejny 
Bílý Beránek – ul. Šímova. 
• 10. a 24. června: parkoviště v ul. Drahoňov-
ského • parkoviště v ul. Na Moklině (restaurace 
U hasiče) • parkoviště u prodejny Plus.
Během července a srpna nebudou kontejnery 
přistavovány!
Kontejnery na drobný elektroodpad: křižovatka 
ulic Čistovická a Třanovského • Bendova ulice čp. 
1121/5 před Centrem sociálně zdravotních služeb 
• u nákupního střediska Billa (Makovského – Sku-
teckého) • před budovou Klubu 17 v Socháňově 
ulici (naproti KS Průhon) • u hlavní budovy řep-
ského úřadu v Žalanského ulici a také přímo v bu-
dově. -red-

Adresa sběrného dvora
Rozměrný odpad, který nepatří do směsného 
kontejneru, můžete odvézt do sběrného dvora 
v ulici Klikatá 1238/90c, v Praze 5-Košířích. 
Provoz v letním čase: pondělí až pátek od 8.30 
do 18 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 hodin.

-red-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-
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Od kolika let hrajete na housle?
Pavel: Začali jsme se učit v pěti letech. Náš děda 
byl amatérský houslista. Housle miloval. A způ-
sobil, že já, sestra i sestřenice jsme začali hrát.
Věra: Děda měl takové motto: Ten, kdo nehraje 
na housle, není celej člověk. 

Toužili jste sami hrát, nebo jste byli k houslím 
„přitaženi“? 
Pavel: Otec, taky profesionální houslista, ten 
naopak nechtěl, abychom hráli na housle! Vě-
děl, že to vyžaduje plné nasazení intelektuálních 
a emocionálních schopností, ale i těch fyzických. 
Je to vlastně takový náročný sport. Zapojujete 
svaly, intelekt, paměť, emoce. 
Věra: Světová houslová legenda Jasha Heifetz 
trefně řekl, že „koncertování vyžaduje pevné ner-
vy zápasníka s býky, vitalitu ženy, která vede noč-
ní klub a soustředění buddhistického mnicha“.

Měli jste někdy období, že byste housle nejra-
ději schovali někam hluboko do skříně?
Věra: Jéje, kolikrát! My jsme se dokonce z houslí 
odlásili! To nám bylo tak osm. Když jsme se při-
pravovali na soutěže, museli jsme cvičit v sobotu, 
v neděli… Raději bychom se dívali na pohádky! 
Našemu panu učiteli Ježkovi jsme napsali dopis, 
že už nás to nebaví a hodili mu ho do schránky. 
Ale tenkrát jsme to nevydrželi a mámě jsme to 
prozradili. Ta nám okamžitě řekla: „Ale rychle 
pro ten dopis jděte!“

Kteří učitelé vás nejvíce ovlivnili?
Věra: Prvním naším učitelem byl náš táta. Ale 
znáte to, je to moc „blízko“. Pořád se raději chce-
te chodit napít a tak podobně, než abyste po-
řádně cvičili. Bydleli jsme v Roudnici nad Labem, 
kde nás učil pan učitel František Ježek, milovník 
hudby, který nás nastartoval. Na konzervatoři 

nás pak ovlivnil pan učitel Štětina. Ve Švýcar-
sku, kam jsem po konzervatoři na vlastní pěst 
na osm let odjela studovat, mne nejvíce ovliv-
nili Pařížan Rafael Oleg a italský učitel Romano.
Pavel: Vystudoval jsem Pražskou konzervatoř, 
pak Akademii múzických umění v Praze. Mezitím 
jsem šel na dva roky na stáž do Vídně, kde jsem 
studoval na Vysoké hudební škole – to pro mne 
byla vynikající zkušenost. Také jsem byl třeba 
na mistrovských kurzech ve Spojených státech 
amerických, ve Švýcarsku a podobně. Jako po-
sluchač AMU jsem byl vyslán na výměnné kon-
certy do Helsinek, Varšavy, Berlína.
Věra: Hodně důležitý pak bylo to, že jsi měl štěs-
tí, že tě oslovili z Japonska. Hledali koncertního 
mistra a sólistu do Nagojské filharmonie. Udělal 
konkurs! 

V Japonsku jste pracovně působili oba.
Věra: Nejdřív odjel Pavel. Byl tam tři roky. Já jsem 
přijela na pozvání Gifského kraje. Šlo o program 
japonské vlády, dá se říci svého druhu „misijní 
program“. 
Pavel: Pro Věru to byl jakýsi ideál. Byla to vlastně 
taková kulturní mise předávání evropské kultury 
japonské mládeži. Věra tam hrála sólové koncer-
ty pro mládež a záhy i pro dospělé. Oba jsme se 
brzy naučili japonsky, což jsme užívali i pro slov-
ní kontakt s publikem při koncertech.
Věra: Kdybyste viděla, jak Japonci milují třeba 
Vltavu od Bedřicha Smetany! Jednou mi tisíc 
patnácti šestnáctiletých dětí zazpívalo Vltavu. 
Já jsem byla opravdu tak dojatá, že mi začaly 
téct slzy. Oni mají na Vltavu i svoje slova! 

Jak se vám v Japonsku žilo?
Věra: Žila jsem tam přes sedm let. Asie je jiný 
svět. Cítila jsem se v Japonsku jako ryba ve vodě. 
Je to moje krevní skupina. Měla jsem tam jet 
původně na šest měsíců. O mé koncerty byl ze 
strany škol ohromný zájem. Třeba jedna škola 
musela čekat tři roky, než se na ni dostalo. Vedle 
koncertní činnosti jsem působila jako lektorka 
houslí na tamní střední hudební škole.
Pavel: Předtím, než Věra jela do Japonska, jsem 
tam absolvoval koncerty pro děti z mateřských 
škol. Hrál jsem jim krátké úryvky třeba z Vival-
diho. Děti vydržely skoro hodinu sedět a poslou-
chat! Japonština pro mě od začátku byla srdeční 
záležitost, takže jsem se učil s určitou lehkostí, 
i když jazyk sám je nejtěžší, který jsem zatím stu-
doval.

Co vás v Japonsku nejvíc oslovilo?
Věra: Především slušné chování a úsměvy na tvá-
řích...i v obchodech. Japonci, i když jsou jakkoli 
zaneprázdněni a vy něco potřebujete, tak vás 
neodbydou. Odloží svoji práci a věnují se vám. 
Kolektivnost, soudržnost – to je motor, který je 
žene dopředu. To se mi líbilo. 

Věra Eretová
Vystudovala Pražskou konzervatoř, ve Švý-
carsku Bernskou hudební akademii, Basilej-
skou hudební akademii, Hudební akademii 
v Schaffhausenu. V současnosti koncertuje 
sólově i komorně, vyučuje hře na housle na 
mezinárodní hudební škole. Získala „Cenu za 
kulturní přínos" od japonské vlády.

MgA. Pavel Eret
Vystudoval Pražskou konzervatoř, Akademii 
múzických umění v Praze, Vysokou hudeb-
ní školu ve Vídni. Nyní působí jako sólista, 
první houslita Českého filharmonického 
kvarteta, houslista Českého smyčcového 
tria. Dvojnásobný vítěz Kocianovy houslové 
soutěže, laureát soutěže Concertino Praga, 
semifinalista světové Paganiniho soutěže 
v Janově (Itálie).

Máte nějaký životní sen?
Věra: Mám sen pokračovat tady v práci, kterou 
jsem dělala v Japonsku. Uvědomila jsem si, jak 
japonské děti hudba měnila k lepšímu, dodávala 
jim motivaci pro další rozvoj. Nejde jen o hudbu. 
Každý z nás má jiný talent. Myslím si, že duchov-
ní stránka hudby, která dokáže člověka formovat 
už od útlého věku, není stále ještě doceněna. 
V tom bych ráda pokračovala. Ale musí na to 
„někdo slyšet“.
Pavel: Pokoušeli jsme se oslovit školy. Ale zdá se, 
že lidi, které jsme oslovili, mají pocit, že by to 
nikam nevedlo, že mají jiné starosti. Oslovovali 
jsme i firmy. Ale zatím tady klima není příhodné.
Věra: Jako kdyby u nás koncertní komunikaci 
s mládeží a její dopad podceňovali. Přitom v Ja-
ponsku jsme program prověřili v praxi a získala 
jsem tam za něj jisté ocenění.
Pavel: To není „jisté ocenění“. Je to prestižní 
Cena za kulturní přínos od japonské vlády! 
Věra: Nerada bych, aby se naše společenství sta-
lo duchovními mrzáky. Už Čapek říkal: „Udělali 
jsme pokrok technický, ale kde jsme jako lidi?“

Chystáte v blízké době nějaký koncert?
Pavel: V úterý 15. června v 19 hodin vystoupíme 
podruhé v kostele sv. Rodiny při Domově sv. Kar-
la Boromejského tady v Řepích na houslovém 
koncertu s názvem Cestička k domovu. 
Věra: Zazní díla autorů z Čech, Evropy a Japon-
ska. Srdečně čtenáře zveme!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Celý rozhovor najdete na: www.repy.cz.

Foto: Martin Richtermoc

Sourozenci Eretovi vystoupí 15. června v kostele 
sv. Rodiny. Milovníci klasické hudby si tu budou 
moci zakoupit CD s jejich nahrávkami.

Kdo nehraje na housle, není celej člověk
Milí čtenáři, nevěřili byste, kolik zajímavých osobností v Řepích žije. Stranou našeho zájmu, a to přesto, že ve světě jsou uznávanými 
celebritami. Jako například housloví virtuózové sourozenci Věra a Pavel Eretovi…
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Kromě náhradní autobusové dopravy během 
rekonstrukce tramvajové trati Anděl–Sídliště 
Řepy bude především pro obyvatele řepského 
sídliště zřízeno rychlé náhradní spojení pomo-
cí železniční linky S65 Praha-Zličín – Praha-
Smíchov, Na Knížecí. Tato linka bude v pro-
vozu v pracovní dny cca od 5.30 do 20 hodin 
hodin. Vlaky pojedou zpravidla v intervalu 
30 minut.
Jízdní doba ze stanice Praha-Zličín na Smíchov 
bude pouhých 21 minut. Zásadní výhodou 
náhradní vlakové dopravy je, že její jízdní řád 
nemůže být narušován případnými dopravními 
komplikacemi, jejichž vznik lze očekávat v mís-
tech stavebních prací na tramvajové trati (sní-
žení počtu jízdních pruhů).
Železniční stanice Praha-Zličín je umístěna 
v těsném sousedství tramvajové smyčky Síd-
liště Řepy. Vlaky dále zastaví v zastávkách Pra-
ha-Cibulka a Praha-Jinonice. Nově vybudova-

ná konečná stanice Praha-Smíchov, Na Knížecí 
je umístěna v prostoru provizorního nástupiště, 
které leží v blízkosti autobusového terminálu Na 
Knížecí nedaleko Anděla. Vstup do metra An-
děl (Na Knížecí) je od provizorního nástupiště 
vzdálen cca 100 metrů, v těsné blízkosti želez-
niční zastávky jsou také tramvajové zastávky 
Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy i v ulici 
Nádražní).
Ve vlacích platí Tarif Pražské integrované do-
pravy a Tarif ČD. Lze zde tedy cestovat s před-
platní časovou jízdenkou pro území Prahy 
(„pražská tramvajenka“ i opencard s nahraným 
kuponem pro Prahu) i s jednotlivými jízdními do-
klady PID. Tyto jednotlivé jízdenky je nutno ještě 
před nástupem do vlaku označit v označovači 
umístěném na nástupišti železniční stanice či 
zastávky (není-li již jízdenka předtím označena 
z jiného dopravního prostředku PID – při přestu-
pu). Upozorňujeme cestující, že ve vlacích zařa-

zených v systému PID platí odlišné podmínky 
tarifního odbavení pro cestující starší 70 let 
a cestující s průzkazy ZTP, ZTP-P (nepřepravují 
se bezplatně) i pro cestující se zaměstnanecký-
mi jízdenkami DP Praha (ve vlaku neplatí).

(Pokračování na straně 7 dole.)

Foto: Jan Bösser

Na tramvajové trati v úseku Anděl–Sídliště Řepy 
budou probíhat práce v následujících termí-
nech:

•  I. etapa od 1. 6. do 30. 6. 2010: 
vyloučen úsek Motol–Sídliště Řepy

Bude zavedena denní náhradní autobusová do-
prava X9 v trase Sídliště Řepy–Vozovna Motol 
s přestupem přímo v tramvajové zastávce Vozov-
na Motol na linky tramvají 9 a 10. 
V noci bude zavedena náhradní autobusová do-
prava X58 v trase Sídliště Řepy–Kavalírka s pře-
stupem na linky 58 a 59 u zastávky Kotlářka.

•  II. etapa od 1. 7. do 31. 8.: 
vyloučen úsek Anděl–Sídliště Řepy

V této etapě se rozšiřují práce na úsek Sídliště 
Řepy–Klamovka a zároveň probíhá oprava tram-
vajové trati v úseku Anděl–Bertramka.
Náhradní autobusová doprava X9 je zavedena 
nepřetržitém provozu v úseku Sídliště Řepy–
Na Knížecí.
V termínu 1. 7.–3. 8. je náhradní autobusová 
doprava ve směru do centra vedena ulicí Radlic-
kou, v opačném směru je vedena ulicí Stroupež-
nického, kromě termínu od 14. 6. do 26. 6., kdy 
i tento směr je veden ulicí Radlickou. Přestup na 
linky tramvají i metro je umožněn v zastávce Na 
Knížecí, popřípadě s delší přestupní vzdálenos-
tí ze zastávky Anděl v Radlické ulici, která bude 
umístěna u křižovatky s Plzeňskou ulicí.
V termínu 3. 8.–31. 8. budou práce u Anděla 
probíhat pouze v úseku Radlická–Bertramka 
a náhradní autobusová doprava bude vedena již 
obousměrně ulicí Stropežnického s ukončením 
stále v zastávce Na Knížecí.
Po dobu trvání celé této etapy bude zavedena 
posilová linka 725 v trase Sídliště Řepy–Sto-
důlky se souhrnným intervalem s linkou 225 
ve špičkách pracovního dne 5 minut, v sedle 

pracovního dne 10 minut a v sobotu a neděli 15 
minut. V případě zvýšeného zájmu o toto alter-
nativní spojení bude linka 725 posílena. 

•  III. etapa od 1. 9. do 30. 9.2010: 
vyloučen úsek Vozovna Motol (Kotlářka)–
Sídliště Řepy

Tramvajové linky budou ukončeny na obratišti 
Kotlářka, pouze linka 10 bude dojíždět do Vo-
zovny Motol. Proto v této etapě bude zavedena 
v nepřetržitém provozu náhradní autobusová 
doprava X9 v trase Sídliště Řepy–Kavalírka s pře-
stupem v zastávce Kavalírka po nově zřízeném 
přechodu nad současným podchodem. 

Náhradní doprava
• bus X9: Po celou dobu prací v Sídlišti Řepy 
(všechny tři etapy) bude zavedena náhradní 
autobusová doprava X9 v intervalu 2–3 minuty 
v ranní špičce pracovního dne, 4 minuty v sedle 
pracovního dne a v odpolední špičce pracovního 
dne 3 minuty, o víkendech bude interval 5 mi-
nut. Provoz bude zajištěn kloubovými autobusy.
Při prodloužení této linky do zastávky Na Knížecí 
budou společně s ní zastavovat i ostatní souběž-
ně jedoucí pravidelné linky.
• vlak: Pro zlepšení spojení bude po celou dobu 
výluky zavedena náhradní vlaková doprava mezi 
zastávkami Praha, Zličín–Praha, Na Knížecí – 
v pracovní dny.

Další rekonstrukce
V termínu I. etapy, tj. 1.–30. 6. bude zároveň 
opravována tramvajová trať v ulici Nádražní 
v úseku Anděl–Za Ženskými domovy s tím, že 
část linek ve směru na Sídliště Barrandov bude 
odkloněna ul. Radlickou, a od 24. 6. do 30. 6. 
bude vyměňována i část kolejové konstrukce 
u Anděla ve směru do ulice Lidická. 

Ondřej Pečený,  Dopravní podnik, a. s.

Informace k tramvajové výluce

Odjezdy ze zastávky Praha-Zličín
(v pracovní dny):
5.22, 6.09, 6.39, 7.09, 7.39, 8.09, 8.39, 
9.09, 9.39, 10.09, 10.39, 11.09, 11.39, 
12.05, 12.32, 13.00, 13.28, 13.56, 14.24, 
14.52, 15.22, 15.52, 16.22, 16.52, 17.22, 
17.52, 18.22, 18.52, 19.22 hodin.
Odjezdy ze zastávky Praha-Smíchov, 
Na Knížecí (v pracovní dny):
Od 6 do 11 hodin každou 5. a 35. minutu, 
dále ve 12.06, 12.34, 13.02, 13.30, 13.58, 
14.26, 14.54 hodin, od 15 do 19 hodin 
pak  každou 24. a 54. minutu.
(Kompletní vlakový jízdní řád: www.repy.cz).

Dočkáme se moderní tratě
Vážení občané Řep, čeká nás dopravně těžké 
léto. Naše městská část bude z větší části po 
čtyři měsíce bez přímého tramvajového spo-
jení s centrem města. 
Snahou vedení Městské části Praha 17 je, aby 
i v červnu byla posílena náhradní doprava na 
metro B Stodůlky a požadujeme, aby linka 
725 byla v provozu i po celé září.
Věřím, že všichni statečně přetrpíme toto 
období velkého nepohodlí a na konci léta 
se dočkáme moderní tratě. Myslím, že vám 
mohu zodpovědně slíbit, že zásluhou náhra-
dy dosavadní žlábkové kolejnice za drážní typ 
koleje se dočkáme znatelného snížení hluku, 
a to v úrovni až 4,5 dB. 
Tak rozsáhlou rekonstrukci realizuje Doprav-
ní podnik zřejmě ve své historii poprvé, a tak 
možná někde něco „zaskřípe“ – zejména 
v začátcích výluk, než se individuální dopra-
va přizpůsobí uzávěrám a vy si ověříte, která 
z alternativ náhradní dopravy je pro vás nej-
lepší. Ujišťuji vás, že nás Dopravní podnik 
nechce naštvat, ale chce pro nás vybudovat 
moderní trať, jak ji možná někteří znáte na-
příklad z Vídně. Jménem vedení Městské čás-
ti Praha 17 vás proto prosím o trpělivost.

Mgr. Bořek Černovský, místostarosta

Náhradní vlaková doprava
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Kompost žije…
…a to doslova i v přeneseném smyslu slova. 
Doslova to znamená, že každý dobrý kompost 
je svým vlastním světem plným viditelného i lid-
skému oku skrytého života, předávajícím dále 
svou vitalitu a energii. 
V tom druhém smyslu to pro nás znamená, že pro-
jekt komunitního kompostování v Řepích, započa-
tý na jaře 2007 s podporou Magistrátu hl. m. Pra-
hy, úspěšně zahajuje již čtvrtý rok svého trvání. 
Je známo, že tento druh odpadu tvoří více než 
třetinu hmotnosti všeho komunálního odpadu, 
který lidé v domácnosti vytvoří. Je tedy podstat-
nou částí obsahu černých kontejnerů tam, kde se 
bioodpad netřídí. Obce, které tuto činnost pod-
porují nebo ji samy organizují, mohou tak ušetřit 
značné prostředky za odvoz komunálního odpadu. 
Ač se může zdát, že ta „trocha“ bioodpadu, 
který se nám podaří v několika kompostérech 
ušetřit osudu neužitečného, ba mnohdy škod-
livého tlení na skládce, je zcela bezvýznamná, 
plní řepský projekt i další důležité úlohy. Stává 
se inspirací pro podobnou aktivitu lidí v jiných 
městech a obcích naší republiky. Kromě poskyt-
nutí kompostérů i s jejich obsahem k výzkum-
ným účelům je využíván i občanským sdružením 

Ekodomov k exkurzím v rámci školení „Mistr nu-
lového odpadu“, které připravuje dobrovolníky 
pro činnost zaměřenou na zlepšování nakládání 
s bioodpady ve svém regionu. V současné době je 
náš projekt také předmětem zájmu ekologického 
centra Koniklec, které k nám vysílá exkurze škol-
ních tříd v rámci environmentální výchovy dětí 
na základních školách (foto). 
Pozorováním různých fází přerodu původně ne-
vábné směsi rostlinných odpadů z domácnosti 
ve vyzrálý, voňavý kompost si děti mohou lépe 
uvědomovat zázračnou sílu přírody i ve svém 
bezprostředním okolí. A že je tomu zvláště vel-
koměstským dětem, obklopeným technikou 
a betonem, velmi zapotřebí, není pochyby.
Další info na www.kompost-repy.zaantar.eu.

Ivana Štětinová

Změna volebního místa
Ráda bych věděla, proč bylo změněno místo 
volebního okrsku č. 521.  Martina P.

Jako volební místnost pro tento okrsek původ-
ně sloužila obřadní síň radnice. V nedávné době 
byly provedeny v této síni některé úpravy, aby 
byl podtrhnut slavnostní charakter prostoru 
určeného především pro konání svateb, vítání 
občánků a státoobčanských slibů. Síň je z těchto 
důvodů vybavena, mimo jiné, i koberci a je zá-
jem ochránit vzniklé hodnoty před nadměrným 
opotřebením. I z tohoto důvodu se vedení měst-

ské části rozhodlo volební místnost přemístit do 
objektu nově zrekonstruované budovy Základní 
umělecké školy Blatiny.
Veřejnosti bylo zároveň umožněno nahlédnout 
do zrekonstruované školy. Samotný volební okr-
sek obsahuje jak ulice starší zástavby, tak síd-
liště. Z tohoto hlediska tedy umístění na okraji 
sídlištní zástavby má rovněž logiku.
Informace byla zveřejněna v květnovém vydání 
Řepské sedmnáctky. Občané zmíněného okrs-
ku byli rovněž upozorněni výraznou informací 
v roznášených obálkách s volebními lístky. 

Ing.Lubomír Němejc, 
tajemník Úřadu m. č. Praha 17

Změny linkového vedení tramvají od 1. 6. do 
24. 6. 2010:
Linka 4 bude ve směru z centra ze zastávky An-
děl odkloněna do obratiště Kotlářka.
Linka 6 bude ve směru od I. P. Pavlova ze za-
stávky Karlovo náměstí odkloněna přes Palac-
kého náměstí do Sídliště Modřany (náhradou 
za omezenou linku 17).
Linka 7 bude ve směru z centra ze zastávky An-
děl odkloněna do obratiště Kotlářka.
Linka 9 bude zkrácena do zastávky Motol 
(v úseku Vápenka–Spojovací pojede pouze 
každý druhý vlak).
Linka 10 bude zkrácena do zastávky Vozovna 
Motol.
Linka 12 bude v úseku Anděl–Na Knížecí vede-
na odklonem kolem Ženských domovů.

Linka 14 bude zrušena a částečně nahrazena 
linkami 20 a 37.
Linka 16 bude ve směru z centra ze zastávky 
Palackého náměstí odkloněna do obratiště Ná-
draží Braník (náhradou za zrušenou linku 21).
Linka 20 bude v úseku Anděl–Na Knížecí vede-
na odklonem kolem Ženských domovů.

Náhradou za odkloněné linky 4, 7 a zrušenou 
linku 14 bude zavedena tramvajová linka 37 
v trase Sídliště Barrandov–Smíchovské nádra-
ží–Na Knížecí–Radlická s vloženými posilovými 
spoji v ranní špičce pracovního dne v trase 
Smíchovské nádraží–Sídliště Barrandov.

(Čerpáno z informace ROPID z 19. 5. 2010.)
-red-

Změny tramvajových linek
během výluky v oblasti Prahy 5

Foto: Alena Jakubíková

Proč nemáme úřad práce
Ráda bych se dozvědala, proč náš obvod nemá 
vlastní úřad práce. V době dnešní dosti vysoké 
nezaměstnanosti je to s podivem… Vždyť soci-
ální odbor v Řepích  funguje! Zuzana S.

Jednotlivé pobočky úřadů práce skutečně zajiš-
ťují správu pro více obvodů a v rámci toho pro 
celou řadu městských částí. Hustší síť úřadoven 
není zaváděna z ekonomických důvodů. Jejich 
režie je poměrně vysoká a je proto spíše trendem 
činnosti centralizovat. Důvody jsou tedy čistě 
ekonomické. Rozhodování o umístění a provozu 
úřadu je zcela mimo kompetence městské části.
Odbor sociální je součástí úřadu městské části  
a vykonává mimojiné státní správu na základě
přenesené působnosti na městskou část. Takto 
donedávna působil i odbor státní sociální pod-
pory. Ten se však už rovněž stal ze zákona sou-
částí úřadu práce. Vedení Městské části Praha 17 
se jednáním podařilo docílit toho, že bylo za-
tím zachováno pracoviště na našem území, ale 
městská část není samozřejmě schopna tento 
stav garantovat trvale, neboť je to rovněž mimo 
její pravomoc. Budeme samozřejmě i nadále vy-
víjet úsilí, aby alespoň tato služba úřadu práce 
byla na našem území zachována. 

Jitka Synková,
starostka

Dejte pozor, 
abyste nenaletěli!
Jako členka výboru Základní organizace Čes-
kého zahrádkářského svazu v Opukové ulici 
bych chtěla následujícími řádky upozornit 
případné zájemce o zahrádkaření v naší ko-
lonii, že zahrádky jsou na pozemku, který je 
majetkem Městské části Praha 17! Zahrádky 
lze tudíž pouze pronajmout! 
Setkali jsme se s případy, kdy zájemce zaplatil 
nemalý obnos člověku, který už o práci na „své“ 
zahrádce ztratil zájem. Dokonce se objevily 
inzeráty typu: Přenechám zahrádku za úplatu. 
Půda, na které naše občanské sdružení hos-
podaří, je obecní. Požadovat odstupné je tedy 
nehoráznost! O tom, kdo bude novým maji-
telem, rozhoduje výbor na základě seznamu 
zájemců, kteří projevili zájem stát se našimi 
členy. V současné době máme v databázi de-
set zájemců.

Helena Fulínová,
ZO ČSZ Opuková

Foto: -akraj-
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Městská policie v akci
Kdo dostane odměnu
V dubnové vydání jsme vás informovali o tom, 
že Městská část Praha 17 vypsala odměnu ve 
výši 10 000 Kč pro strážníka, jenž jako první 
postihne za přestupek více než 10 majitelů 
psů, kteří neuklidí exkrementy. O vyjádření 
k této věci jsme požádali Ing. Hynka Svobodu, 
ředitele Městské policie Prahy 13. 
Z jeho obsáhlého dopisu vyjímáme: „Snaha 
Městské části Praha 17 motivovat strážníky 
městské policie při jejich činnosti je určitě 
chvályhodná. Děkuji za podporu a motivaci. 
…Na základě dohody s vedením městské části 
budou strážníci oceněni v rámci globálnější-
ho hodnocení. Příklad kritérií: Kvalita plnění 
pracovních povinností. Účast na součinnost-
ních akcích zaměřených na řešení problema-
tik – bezdomovectví, dodržování povinností 
stanovených chovatelům psů… Absence řeše-
ných oprávněných stížností na činnost, cho-
vání či vystupování strážníka. Počet řešených 

přestupků s přihlédnutím na 
formu řešení a zejména s dů-
razem na počet přestupků, 
řešených v oblasti veřejné-
ho pořádku. Počet řešených 
přestupků týkajících se znečištění veřejného 
prostranství psími exkrementy (respektive 
neodklizení exkrementů). 
Strážníci okrskáři, kteří působí na území Měst-
ské části Praha 17, byli seznámeni s iniciati-
vou městské části, se zásadami vyhodnocení 
a případného ocenění výsledků jejich činnosti 
a byli v tomto duchu rovněž instruováni. 
…Pokud se týká výsledků kontrol strážníků, 
které se zaměřují na znečišťování veřejného 
prostranství psími exkrementy – přibližně od 
začátku dubna řešili strážníci cca 15 přestupků 
a na blokových pokutách uložili cca 6 000 Kč... 
Pro strážníky v uniformě není jednoduché 
takovéto jednání zadokumentovat a postih-
nout, neboť v přítomnosti strážníka většina 
majitelů po svém pejskovi uklidí…“
 -red-

U příležitosti Svátku matek vystoupila 11. května v Domově sv. Karla Boromejského zpěvačka Eva Pilarová (foto 1). Seniory zmíněného domova při stejné 
příležitosti potěšily svým vystoupením také děti z Mateřské školy Bendova (foto 2). Pedagogové a žáci Základní umělecké školy Blatiny uspořádali pro své 
příznivce 15. dubna koncert (foto 3). Své umění předvedli mimo jiné svěřenci pedagožky Eliny Zubriliny: (zleva) Pavlína Švarcová, Georgy Dzhanezashvili, 
Olesya Goldina, Gerardo Paitán a Maria Dzhanezashvili.

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Foto: -von- Foto: -von- Foto: -akraj-2 31

Také kolem sebe vídáte čím dál více pejskařů 
se sáčkem na psí exkrementy? I psík Leonardo 
(na snímku) může být na svého páníčka pyšný.

Foto: -akraj-

Jsou na tom líp Petřiny?
Jak je možné, že o tolik menší sídliště Petři-
ny má o mnoho lepší dopravu MHD (více linek 
tramvají i busů)? Zuzana S.

Do Řep jezdí linka číslo 9, 10, 16 a 22. Na Petřiny 
jezdí tramvaje číslo 1, 2, 18 a na rozdíl od tram-
vají jezdících do Řep, jsou uvedené tramvajové 
linky jediným hromadným dopravním prostřed-
kem, který zajišťuje dopravní obsluhu Ústřední 
vojenské nemocnice Praha ve Střešovicích, pro-
to jsou provozovány v rozsahu celého dne. Ani 
v nabídce autobusového spojení na tom nejsme 
hůře. V Řepích můžeme využít nabídku autobu-
sových linek č. 180, 164, 225, 380, 108 a 347 
a na Petřinách jezdí linky 184, 191, a 179. Navíc 
u nás v Řepích můžeme těžit z příměstských li-
nek a máme tak přímé spojení na Beroun a obce 
na západním okraji Prahy.

V oblasti dopravní obsluhy městské hromadné 
dopravy (MHD) na tom tedy nejsme hůře než naši 
sousedé, nicméně je určitě co zlepšovat. Není to 
jenom o kapacitě spojů, které podle přepravních 
průzkumů, jenž si naše městská část vyžádala, je 
dostatečná a obsazenost v ranní špičce dosahu-
je v průměru 50 % a odpoledne cca 40 %. Mož-
ná ten, kdo právě přijel natřísknutou tramvají, 
nebude chtít těmto číslům uvěřit, ale i zmíněné 
průzkumy zaznamenaly obsazenost jednotlivého 
spoje ve dvou případech až 107 % (7 % nad celek 
jsou lidé na schůdcích, neboť schůdky se neza-
počítávají do kapacity tramvajového vozu). Tyto 
excesy nejsou ovšem způsobeny nedostatečnou 
kapacitou, ale nepravidelnostmi v dopravě, 
představovanými hlavně nehodami, dopravní-
mi zácpami a poruchami techniky. Jakmile do-
jde k větší prodlevě mezi jednotlivými spoji (ve 
zmíněných případech 7 a 12 minut), pak dochází 
k přeplnění vozů a za takovýmto spojem obvykle 

v krátkém intervalu následuje jedna či dvě polo-
prázdné soupravy.
Naše městská část věnuje MHD velkou pozornost 
a snaží se s Regionálním organizátorem Praž-
ské integrované dopravy (ROPID) v maximální 
míře spolupracovat na vytváření podmínek pro 
další zlepšování a rozvoj dopravní obslužnosti. 
Poslední dobou jednáme s ROPIDem o možnosti 
prodloužení linky 180 až k metru B do Zličína, 
posílení linky 225 jedoucí k metru B do Stodůlek 
a zavedení nové mikrobusové linky z Bílé Hory na 
Makovského z důvodu zlepšení dopravní obsluhy 
oblasti dolních Řep, zejména lokality Na Fialce 
a sídliště Řepy I. Tyto změny jsou podmíněny 
přeorganizováním autobusového terminálu ve 
Zličíně (navýšení kapacity pro linku 180) a další-
mi jednotlivými technickými opatřeními. Pokud 
by šlo vše dobře, mohly by být podle ROPID první 
změny realizovány na začátku příštího roku.

Mgr. Bořek Černovský, místostarosta
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zábava 
pro děti, 
nákupy 
pro dospělé

kupy
o dospělé

Co pro to musíš udělat? 
Porazit v soutěžích další čtyři páry!

Jak na to?
Zaregistrujte se od 15. 5. 

do 13. 6. na www.ocsestka.cz

Zodpovězte pár otázek.

Nechte se vybrat do fi nále 
a přijďte soutěžit.

·         Vyhrajte a získejte svoji svatbu,
 která se uskuteční 1. 10. 2010.

www.ocsestka.cz

Vyhraj svoji svatbu
za 150 000 Kč!

INZERCE

TJ SOKOL ŘEPY pořádá ve dnech 12. a 13. června oslavy
při příležitosti 100 let od svého založení

Program oslav

Sobota 12. 6. – areál ZŠ Laudova
Sportovní den pro děti i pro dospělé: od 10 do 16 hodin 
Od 10 hodin: Sport pro všechny – atletické a další tradiční i netradiční disciplíny, skákací hrad 
•  Volejbal – turnaj pro příchozí (Přihlášky prosíme předem na m.ejem@post.cz, na místě 9–10 hod. 

prezence zájemců) 
• Fotbal - technické disciplíny pro příchozí – slalom s míčem, žonglování, střelba a další

Slavnostní akademie: v 16 hodin – hřiště ZŠ s umělým povrchem
Gymnastická a tělovýchovná vystoupení, ukázky činnosti TJ Sokol Řepy, vystoupení hostů

Výstava „Historie a současnost TJ Sokol Řepy“: od 10 do 16 hodin

Občerstvení pro děti i pro dospělé bude možno zakoupit v areálu.

Neděle 13. 6. – Sokolovna a okolí
Výstava „Historie a současnost TJ Sokol Řepy“: od 10 do 17 hodin (převezena ze ZŠ Laudova)

Netradiční sportovní odpoledne pro děti: od 14 hodin – volejbalová hřiště u Sokolovny

Prohlídka hasičské techniky a ukázky činnosti – Sbor dobrovolných hasičů Řepy: od 14  hodin,  
fotbalové hřiště

Tyršův dům – prohlídka historického sídla ČOS s průvodcem: 14 hodin
Registrace zájemců na praha@caspv.cz, tel 606 485 533

Slavnostní setkání s pamětníky a hosty: od 17 hodin – Sokolovna 

Občerstvení možno zakoupit v místě.

SRDEČNĚ ZVEME 
VŠECHNY ŘEPÁKY, 
ŘEPAČKY I ŘEPÁČATA

VSTUP NA AKCE VOLNÝ
Další informace na 
www.sokolrepy.cz
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Softballistky potvrdily 
dobrou formu
O víkendu 8. až 9. května proběhlo na hřištích 
Základní školy Jana Wericha druhé kolo extrali-
gy žákyň v softballe - Werichiáda. Řepské žákyně 
potvrdily svou dobrou formu skvělým 2. místem. 
Vítěznou sérii našich dívek přerušily pouze žá-
kyně ze Dvora Králové, které jsou loňskými ví-
tězkami extraligy žákyň. Na 3. místě se umístily 
žákyně z Arrows Ostrava. 

Chtěla bych poděkovat za bezproblémový průběh 
celého sportovního klání nejen řediteli turnaje 
panu Milanovi Walterovi a ostatním organizáto-
rům, ale také žákyním za skvělý výsledek, ostat-
ním rodičům za diváckou kulisu a v neposlední 
řadě paní starostce Jitce Synkové, která si našla 
volnou chvilku a předala finalistkám medaile za 
1. a 2. místo.  Martina Jarešová 

Žáci podali
vynikající výkon
V průběhu 3. čtvrtletí tohoto školního roku pro-
běhl v několika kolech 1. ročník soutěže  Finanč-
ní gramotnost.
Tým žáků ZŠ Jana Wericha ve složení Radek Sta-
rosta, Tereza Antmannová, Lucie Salabová (ná-
hradníci Filip Janev, Michaela Hohinová, Max-
milián Šefčík) z IX. A pod vedením paní učitelky 
Věry Kozové zvítězil mezi pražskými školami. 
Probojoval se do celostátního kola, které se ko-
nalo 4. května v kongresovém centru České ná-
rodní banky. I když naši žáci nepostoupili mezi 
čtyři finálová družstva, umístili se hned v jejich 
závěsu. 
Domníváme se, že vzhledem k tomu, že se jedna-
lo o soutěž novou, je výkon družstva naší školy 
vynikající. Chválíme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci! td

Obrovský zážitek
V neděli 8. května tomu bylo přesně 65 let, kdy 
skončila 2. světová válka. Tuto událost si na 
pražském Vítkově připomněli prezident Vác-
lav Klaus, ministři v čele s premiérem Janem 
Fischerem, arcibiskup Dominik Duka a váleč-
ní veteráni. Nechyběly ani děti ze ZŠ genpor. 
Františka Peřiny, pro které armáda vypravila 
speciální autobus.
Slavnostní pochod, uložení ostatků neznámé-
ho vojína, pietní akt, projevy a předání pěti 
bojových praporů současným útvarům Armády 
ČR probíhalo za účasti nejvyšších ústavních 
činitelů a 250 válečných veteránů z České re-
publiky, Izraele, Velké Británie a Ruska.
Žáci naší školy měli tu čest být přímo ve středu 
dění. Celý slavnostní ceremoniál sledovali 
z čestných míst mezi válečnými veterány, kteří 
svými hrdinskými činy vybojovali mír pro tuto 
generaci. Vedle těchto hrdinů si uvědomili, že 
bez obou světových válek, bez miliónů obětí, 

bez válečných tragédií a utrpení by zřejmě ne-
bylo ani české samostatnosti a suverenity. 
Pro děti byl tento den obrovským zážitkem, 
mohly totiž z bezprostřední blízkosti vidět na-
příklad pana prezidenta Václava Klause i další 
významné vládní představitele. 

Mgr. Hana Veselková, ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Běh Pavla Králíka
Již 21. ročník Běhu Pavla Králíka uspořádala Zá-
kladní škola genpor. Františka Peřiny. 
Letos poprvé se na atletickém oválu objevili jako 
„předskokani“ žáci 4. ročníku pořádající školy. 
Bylo na co se dívat! V kategorii dívek obsadila 
1. místo A. Hoškovcová, jako druhá se umístila 
N. Kočovská a 3. místo obsadila A. Stiblíková. 
V kategorii chlapců se na prvních třech místech 
umístili M. Bažant, M. Škoda a M. Semerák.
Do hlavního závodu bylo přihlášeno 55 startu-
jících. Běželo se však pouze v osmi kategoriích 
z vyhlášených deseti, neboť do některých jsme 
nenašli běžce. Nicméně tyto kategorie běžců se 
o napětí a překvapení postaraly. Jen tak namát-
kou: Víte, že v VI. kategorii všechny tři stupně ví-
tězů obsadili chlapci (v pořadí Miroslav Moronga, 
Sebastien Hradil a Jakub Mareš) z pořádající ZŠ 

genpor. Františka Peřiny? A víte, že v  X. katego-
rii byl jen jeden běžec – Jakub Kunc (ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny)? Přestože běžel sám, předvedl výbor-
ný výkon a patří mu dík za odvahu přihlásit se do 
soutěže, i když je už téměř „dospělák“.
Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme a tě-
šíme se na shledání zase na nějaké sportovní 
akci! M. S.

Foto: František Jareš

Foto: František Jareš

Základní škola Jana Wericha ve spolupráci s Atletikou Tábor,
pod záštitou starostky Městské části Praha 17 Jitky Synkové

pořádají

Sportovní odpoledne s atletikou
9. června 2010 od 14 hodin
areál Základní školy Jana Wericha

Pro žáky od 1. do 9. tříd řepských ZŠ
Disciplíny: skok daleký, běh na 60 m, 500 m, 1000 m a hod kriketovým míčkem

Doprovodný program:
–  akce se zúčastní naši přední sportovci, moderní pětibojaři David Svoboda, Libor Capaliny 

a terénní triatlonista Tomáš Slavata
–  představí se sportovní oddíly softballu, volejbalu, basketbalu a Dětská atletická přípravka
–  dozvíte se informace o vznikajícím atletickém oddíle (od dětské mini přípravky po starší 

žactvo) při ZŠ Jana Wericha

Rodiče, kamarádi, přijďte fandit!

Foto: Archiv ZŠ

Foto: Archiv ZŠ
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Máte rádi písničky švédské skupiny ABBA? Pak si po-
znamenejte: V sobotu 11. září 2010 na tradiční akci 
Babí léto, která se bude opět konat na pláni před 
řepským úřadem, vystoupí skupina ABBA STARS!

V Řepích bylo koncem minulého roku vybudo-
váno první veřejné hřiště na kuličky. V neděli 
13. června na něm Kuličkový svaz České re-
publiky uspořádá Mistrovství Prahy ve cvrn-
kání kuliček – jak pro děti tak i pro dospělé. 
Hřiště se nachází v blízkosti konečné tram-
vaje 9, 10 Sídliště Řepy – u ulice Galandova 
vpravo mezi paneláky.
Turnaj v dětských kategoriích do 9 let a od 
10 do 15 let začíná ve 13 hodin, turnaj pro 
dospělé (od 16 let) od 15 hodin. 
Přihlásit se můžete pouze na místě, před za-
hájením turnaje. Kuličky si zde budete moci 
zapůjčit. Startovné je 20 Kč. První tři výherci 
v každé kategorii obdrží diplom, pětice nej-
lepších závodníků dostane věcné ceny.

Mistrovství Prahy 
ve cvrnkání kuliček v Řepích

Centrum pro předškoláky
Nemáte „hlídání“? Vyzkoušejte Centrum pro 
předškolní děti v  Domě dětí a mládeže na Bílé 
Hoře v ulici U Boroviček čp. 1. Je v provozu od 
8.30 do 12.30 hodin, pracují zde vyškolení peda-
gogičtí pracovníci. Cena za měsíc: 850 Kč. Děti 
je zde možné umístit třeba jen na jeden den (po 
předchozí domluvě, pobyt pak stojí 100 Kč. 
O prázdninách bude centrum otevřeno následov-
ně: od 1. do 16. července, od 26. do 30. července 
a pak až od 30. do 31. srpna.
Bližší informace: karolina.turkova@ddmp6.cz, 
tel.: 235 323 333-2, www.ddmp6.cz nebo www.
volnycaspraha.cz. -red-

Kam o prázdninách
Pokud jste se ještě nerozhodli, na jaký tábor po-
slat dítko o letních prázdninách, nahlédněte na 
následující webové stránky: www.mitkamjet.cz, 
www.ddmp6.cz, www.volnycaspraha.cz. Najdete 
tam spoustu zajímavých tipů.

-red-

Červen v Klubu 17
Z červnového programu nízkoprahového za-
řízení Klub 17 pro děti a mládež v Socháňově 
ulici (vedle KS Průhon):
  8. 6.: Sportovní odpoledne (dle počasí)
11. 6.: Výrobky z Fimo hmoty
15. 6.: Malujeme barvou na sklo
16. 6.: Malý orientační běh (dle počasí)
18. 6.: Příprava šablon na savování
22. 6.: Barmanská show s koktejly
23. 6.: Desky na vysvědčení
25. 6.: Savování na textil 
30. 6.: Klubová diskotéka
Vstup zdarma! -red-

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

5. 6. Keramická sobota: „Bělohorské raku“ – 
již 2. rok se inspirujeme japonskou kerami-
kou a kaligrafií, výpal raku keramiky. Cena 
za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 120 Kč pro 
studenty do 26 let a 150 Kč pro dospělé. Při-
hlášky předem na tel. DDM 235 323 333. Od 
10 do 12 hodin a od 12 do 14 hod., keramická 
dílna.
8. 6. Rytmus, světlo a čas: Výstava výtvar-
ných a keramických prací našich kroužků 
věnovaná 600. výročí Staroměstského orlo-
je. Na vernisáži k poslechu zahraje jazzová 
skupina Radek N. session. Výstava potrvá do 
10. 6. Vstupné dobrovolné. Sál Na Marjánce, 
od 18 hodin. 
9. 6. Koncert pro hlínu: Vystoupení hudeb-
ních kroužků DDM. Vstupné dobrovolné. Sál 
Na Marjánce, od 18 hodin. 
9. 6. Závod v orientačním běhu: Tratě i pro 
ty, co si tento zdravý a chytrý sport chtějí 
zkusit a nemají žádné předchozí zkušenosti. 
Více na www.zaket.cz. Dopravní hřiště DDM 
Na Vypichu, od 16 do 18 hodin. 
10. 6. V rytmu tance: Vystoupení tanečních 
kroužků DDM. Vstupné dobrovolné. Sál Na 
Marjánce, od 18 hodin. 
19. 6. Keramická sobota: Info viz 5. 6.
29. 6. Loučení se školou: Tradiční odpoled-
ne her a soutěží pro děti. Vstup volný. Od 
15.30 do 18 hodin, dopravní hřiště DDM Na 
Vypichu.

Mgr. Jana Němcová

Hrát se bude podle pravidel hry „cvrnkaná": 
Proti sobě hrají dva hráči, mají kuličky odliš-
né barvy. Tři metry od důlku jsou dvě star-
tovní čáry, pro každého hráče zvlášť. Hráči 
od startovní čáry střídavě cvrnkají kuličky 
směrem k důlku. Po odcvrnkání všech kuli-
ček ze startovní čáry pokračují cvrnkáním 
kuliček v hracím poli. Každý cvrnká pouze do 
vlastních kuliček. Hráč, který bude mít v důl-
ku všechny své kuličky jako první, vyhrává.
Podrobná pravidla a další informace o kulič-
kách najdete na www.kulicky.eu , ukázkové 
video na www.youtube.com/watch?v=iW_
UKKL3-Q4.

Zbyněk Fojtík,
prezident Kuličkového svazu ČR

Proč nemáme 
v Řepích metro?
Zajímalo by mne, proč se námi volení zastupi-
telé nezasadili o prodloužení metra až do Řep!
 Z. S.

Dovolil bych si nesouhlasit s tvrzením pisatelky, 
že jsme se nezasadili o prodloužení metra až do 
Řep. Aby mohlo někdy v budoucnu jezdit me-
tro až do Řep, musí se k nám někudy přiblížit. 
Dnešní koncepce metra byla založena před více 
jak padesáti lety a pro nás zatím nejbližší trasa 
metra, trasa B, naši městskou část v roce 1994 
minula, když byl dokončen její pátý úsek mezi 
Novými Butovicemi a Zličínem. Naší jedinou re-
álnou šancí na metro v Řepích proto zůstává pro-
dloužení trasy metra A z Dejvic na západ Prahy, 
přičemž na tomto prodloužení se začalo již toto 
jaro pracovat. 
Půjde-li vše podle plánu, dorazí v roce 2014 tra-
sa metra A k Fakultní nemocnici v Motole. Odtud 
by mělo metro v budoucnu pokračovat přes se-
verovýchod Řep na Bílou Horu a dále na Letiště 
Praha, nebo přes centrum sídliště Řepy do Zličí-
na - neboť za stanicí Bílá Hora by se měla trasa 
metra větvit na dvě části. Naše radnice se zasa-
dila o to, že ve všech oficiálních dokumentech 
bylo a je s větvením trasy metra počítáno, včetně 
územní rezervy pro vedení trasy. Důležitý oka-
mžik nastane v budoucnu, až se bude definitivně 
rozhodovat o prodloužení trasy metra A ze sta-
nice Motol, potom bude na řepské radnici, aby 
se pokusila prosadit vedení metra přes Řepy do 
Zličína a aby hl. m. Praha dalo přednost této tra-
se před druhou možností, tj. vedením metra nej-
dříve na Letiště Praha. Šanci Řep na metro také 
v budoucnu ovlivní, bude-li letiště v té době již 
dopravně obslouženo rychlodráhou nebo nově 
zvažovanou tramvajovou linkou.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta
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Jednotlivá stanoviště měli na starosti starší 
a zkušenější spolužáci: „Víš, jak se jmenuje tahle 
rostlina?“ Další fotografie najdete na stránkách 
www.repy.cz v sekci Fotogalerie.

Starostka Jitka Synková (uprostřed) a ředitel-
ka ZŠ Jana Wericha Mgr. Zuzana Martinovská 
přebírají od Ing. Petra Bratského dar – sazenice 
stromků.

Víte, kolik květů musí včela navštívit pro kilo 
medu? „Dva miliony,“ odpověděl na jednu z 
mnoha dětských otázkek odborník, včelař Augus-
tin Nováček.

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

Oslava Dne Země • Oslava Dne Země • Oslava Dne Země
Ke dvěma tisícovkám dětí, dospělé nepočítaje, 
se ve středu 21. dubna vydaly do areálu ZŠ Jana 
Wericha ve Španielově ulici. Proč? 
S jednodenním předstihem tu probíhala první 
společná oslava Dne Země, kterou pro své žáky 
uspořádali vyučující všech řepských základních 
i mateřských škol ve spolupráci s Městskou čás-
tí Praha 17, Magistrátem hl. m. Prahy a firmou 

Pražské služby, a. s. „Věřím, že díky této akci si 
uvědomíme, jak je důležité začít se chovat k naší 
planetě ohleduplněji a zodpovědněji, abychom 
tu mohli žít v pohodě nejen my a naše děti, ale 
i další generace,“ uvedla při zahájení starostka 
Jitka Synková.
Pro děti i dospělé byly připraveny rozmanité hry, 
soutěže a testy, v nichž mohli uplatnit a rozšířit 

své znalosti z oblasti ekologie. Děti z mateřských 
škol se zapojily do soutěže s názvem „Dohodíme 
do Kanady?“ Podařilo se jim společně přehodit 
vzdálenost 123 777 cm.
Oslavy se zúčastnil také poslanec Parlamentu ČR 
Ing. Petr Bratský, jako dárek přivezl sto kusů sa-
zenic stromků.
 -akraj-

Soutěžte s námi!
Redakce Řepské sedmnáctky opět vyhlásila 
soutěž s názvem Rozkvetlé Řepy - o nejhezčí 
předzahrádku v naší městské části. Posílejte 
nám svoje tipy!!! Členové redakční rady spolu 
se zástupcem firmy Otakar Chládek – sadov-
nický a zahradnický servis je posoudí. Vyberou 
předzahrádku, jejichž tvůrci obdrží od firmy 
Otakar Chládek – sadovnický a zahradnický 
servis kvalitní zahradnické náčiní a rovněž 
dar od Městské části Praha 17. Uzávěrka pro 
příjem tipů je 8. srpna.
Soutěž bude vyhodnocena začátkem září 
2010, s výherci budete opět seznámeni v zá-
řijovém vydání zpravodaje a na akci Babí léto, 
která se bude konat v sobotu 11. září. 
Fotografie vytipované předzahrádky i s ad-

resou posílejte e-mailem (redakce@repy.
mepnet.cz), písemně (Úřad m. č. Praha 17, 
redakce, Žalanského 291, 163 02 Praha 6), 
případně volejte na tel./zázn. 234 683 544. 

-red-

Foto: -akraj-

Hezká předzahrádka ve Španielově ulici

Máte doma vysloužilé šatstvo a je vám ho líto 
vyhodit? Můžete ho odložit do speciálního 
kontejneru firmy Potex před ZŠ Jana Wericha ve 
Španielově ulici. Tuto možnost přivítala i paní 
Hana…

Foto: -akraj- 

Jedním uchem sem…
…druhým uchem tam – to bývá naše reakce na 
informace o prevenci onkologických chorob. 
A pak je najednou pozdě! Přitom například 
zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku, 
který je v České republice každoročně diagnos-
tikován u více než 8 300 osob, lze odhalit již 
v časných stadiích, kdy se příznaky nemoci ještě 
neprojevují. Vyšetření testem na okultní (skry-
té) krvácení do stolice (TOKS) si každý jedinec 
starší 50 let může vyžádat u praktického lékaře 
nebo registrujícího gynekologa.
Další informace získáte na: www.strevo-tour.cz, 
www.kolorektum.cz nebo www.onkomajak.cz.

-red-

Poděkování za podporu
Jménem Městské části Praha 17 srdečně dě-
kuji všem sponzorům, kteří podpořili darem 
finančním či hmotným, anebo pomohli s or-
ganizací tradiční akce Pálení čarodějnic, která 
se konala 30. dubna.
Děkuji Sboru dobrovolných hasičů Praha-Řepy 
a Lubomíru Spálenkovi, Autodopravě Jarosla-
va Hájka, paní učitelce Mgr. Haně Veselkové, 
Restauraci Sokol a panu Antonínu Gründlovi, 
Městské policii a jejímu řediteli Ing. Hynku 
Svobodovi, Policii ČR  a vedoucímu Místního 
oddělení Řepy Petru Herinkovi, firmě McDo-

nald's, Společnosti pro obnovu řepských 
tradic a paní Anně Baumové, panu Josefu 
Guričovi – Papírnictví – Knihy, panu Zdeňku 
Blažkovi – GAWnet, Pekárně Erika – paní Erice 
Řezníčkové, Pražským službám, a. s., Centru 
sociálně zdravotních služeb a Klubu 17, Vě-
zeňské službě ČR a také firmě RAB pana Jana 
Brady.
Zároveň děkuji vedení základních i mateř-
ských škol, KS Průhon, CSZS, vedoucím obcho-
dů a restaurací v naší městské části, kteří nám 
pomohli s propagací akce!

Jitka Synková,
starostka
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Kdy bylo založeno občanské sdružení Naše 
Řepy a proč?
Bylo založeno před 8 lety. Tehdy skupina řep-
ských občanů již pořádala nejrůznější akce pro 
děti a mládež a hledal se způsob, jak tyto ak-
tivity uchovat, popřípadě rozvíjet – a k tomu 
bylo třeba také finančních prostředků. 

Jaké akce organizujete?
Během roku tradičně organizujeme např. Sva-
tomartinský průvod nebo Živý betlém a podílí-
me se na pořádání řady dalších akcí, jako jsou 
třeba Mikulášské radovánky, Babí léto.

Pracujete jako pastorační asistent při far-
nosti sv. Martina. V současné době připravu-
jete  Kurzy alfa. Oč jde? 

4 otázky pro…
…Davida Žofáka,
předsedu OS Naše Řepy

Foto: -akraj-

Pastoračního asistenta Davida Žofáka můžete 
potkat nejen v kostele sv. Martina, ale i na 
akcích občanského sdružení Naše Řepy.

Každé setkání Kurzu Alfa má tři základní čás-
ti. Setkání začíná společnou večeří, kdy mají 
účastníci kurzu příležitost vzájemně se sezná-
mit. Následuje tzv. Promluva na klíčové téma, 
týkající se smyslu života a křesťanské víry, na 
ni navazuje diskuse ve skupinkách. Cílem je 
probírat téma večera, klást otázky a vyjadřo-
vat různé názory. Je to čas, kdy je možné na-
slouchat, získávat informace, diskutovat a ob-
jevovat, možnost na cokoli se zeptat. Alfa je 
místem, kde není žádná otázka pokládána za 
nemístnou, nevhodnou nebo zaujatou. 

Pro koho jsou kurzy určeny?
Kurzy alfa jsou určeny pro mládež i pro dospě-
lé. Jejich druhý cyklus se bude konat po dobu 
tří  měsíců od 22. září v Domově sv. Karla Bo-
romejského, vždy každou středu od 19 ho-
din. Zájemci se mohou přihlásit do konce léta 
na tel: 603 89 49 89 nebo e-mailem: david.
zofak@tiscali.cz.

Děkuji za rozhovor. Jaroslava Šímová

Počasí v pátek 30. dubna bylo skvělé. O malé ohníčky k opékání buřtů i velkou vatru se opět postarali řepští dobrovolní hasiči. Čarodějnic – malých i velkých – 
letos „přiletělo“ mnohem více než vloni, porota hodnotící masky neměla rozhodování snadné. Z vítězky v kategorii dospělých se nakonec vyklubal muž!

Foto: -akraj-

Dospělí se mohli pobavit ve věštírně Společnosti pro obnovu řepských tradic, děti se vyřádily při hrách a soutěžích, které pro ně připravila Mgr. Hana Vesel-
ková a čaroděj z Postoloprt. Nechyběly sladkosti, věcné odměny a tombola. Více foto najdete na www.repy.cz v sekci Fotogalerie.

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

Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Čarodějnice 2010 • Čarodějnice 2010 • Čarodějnice 2010 • Čarodějnice 2010
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Uličník • Uličník • Uličník • Uličník • Uličník • Uličník
Hofbauerova
Tato ulice odděluje starou řepskou zástavbu 
a sídliště mezi ulicemi Na Moklině a Žufanova. 
Vede kolem zadní stěny prodejny Norma, končí 
u velkého parkoviště před křižovatkou se  Žu-
fanovou. Malý plácek, sousedící s ulicí, hostí 
několikrát do roka dětské návštěvníky kolotočů 
a jiných pouťových atrakcí.
Název připomíná českého malíře a grafika Ar-
nošta Hofbauera (1869–1944). U svého učitele 
Františka Ženíška na uměleckoprůmyslové ško-
le zvládl základy monumentálního malířského 

zobrazování historických událostí. Na pražské 
Akademii výtvarného umění toto cítění ješ-
tě prohloubil. Všech těchto zkušeností Arnošt 
Hofbauer využíval ve vlastní, tradičně zaměře-
né tvorbě. Jeho specialitou se stala především 
výzdoba fasád novorenesančních domů, často 
prováděná podle kartonů Mikoláše Alše. Dob-
rých výsledků dosahoval jako grafik – vytvářel 
plakáty a vedl grafický ateliér na uměleckoprů-
myslové škole. 
Ulice nese svůj název od svého vzniku v roce 
1979.

PaedDr. Helena Kupcová

Další zajímavosti o kapli sv. Martina
pozemek a staveniště Maxmiliánovi, hraběti 
z Martinic za 100 dukátů. Nedostavěný klášter 
byl potom postupně přeměněn v zájezdní hos-
podu a přešel v držení rodiny Piskáčkovy.
Základy klášterního kostela koupil v roce 1697 
Karel Jáchym hrabě Breda, majitel panství ta-
chlovického. Zpoloviny postavenou kostelní 
loď uzavřel na východní straně těžkou štíto-
vou fasádou, která nese letopočet dostavby 
1719. Vzniklý objekt byl vysvěcen jako kaple 
sv. Martina. V roce 1741 byla zpustošena voj-
sky bavorsko-francouzskými, opravena, v roce 
1751 znovu vysvěcena a hned v roce 1757 
znovu obsazena vojskem Fridricha Pruského, 
který odtud řídil obléhání Prahy. Zdá se, že 
pojmenování po světci, který byl sám původně 
vojákem, nejlépe vystihlo osud stavby – řin-
čení zbraní se v ní rozléhalo stejně často jako 
modlitby.
Služba církevním účelům skončila v roce 1785. 
Všeobecnému rušení klášterů a kostelů paten-
ty Josefa II. neunikla ani tato nevelká a nijak 
bohatě vybavená kaple. Majitelé tachlovické-
ho panství ji následně roku 1862 prodali naší 
předchůdkyni, paní Anežce Křečkové, která ji 
dostavbou vnitřních přepažení proměnila na 

V dubnové Řepské sedmnáctce nás zaujal 
a potěšil článek snažící se zmapovat bohaté 
dějiny našeho domu – bývalé kaple sv. Mar-
tina na Bílé Hoře.

Děkujeme panu Jaroslavu Hájkovi za jeho zají-
mavě podaný a celkem dosti přesný nástin his-
torie tohoto objektu. Rádi bychom informace 
ale ještě trochu upřesnili a rozšířili. Doufáme, 
že bělohorské patrioty tento pohled do dnes 
už málo známé historie zaujme.
Po onom slavném položení základního ka-
mene k zamýšlenému klášteru servitů v roce 
1628 stavba postupovala velmi zvolna, jed-
nak pro nedostatek vody na Bílé Hoře, jednak 
pro nešťastné umístění na hlavní linii, kterou 
ku Praze přicházela útočící vojska: v r. 1631 
Sasové, v roce 1632 Albrecht z Valdštejna, 
r. 1634 švédský generál Banner a r. 1639 ge-
nerál Gallas. V roce 1648 se tu rozložili tábo-
rem Švédové před dobytím Prahy.
V roce 1673, tedy 45 let od počátku stavby, 
byly z kláštera postaveny pouze základy, pres-
bytář kostela a jedno křídlo kvadratury. Una-
vení servité se vzdali naděje na jeho dokon-
čení a se svolením císaře Leopolda I. prodali 

Foto: Jan Bösser

Tento pohled se naskýtá jen majitelům bývalé 
kaple sv. Martina.

Foto: -akraj-

Řepská zákoutí
Tentokrát jsme se ocitli na konečné zastávce 
tramvaje v Řepích. Málo používaná kolej, pokry-
tá rzí, odbočující ze smyčky na vlakové nádraží 
ČD Praha-Zličín, není sice často v provozu, ale 
má velmi důležitou úlohu! 
Je to „předávací kolej“ do železniční stanice 
vzdálené několik desítek metrů. Slouží k vylože-
ní tramvajových vozů z vlakové soupravy, anebo 
také k jejich naložení. Nahrazuje tak původní 
propojení vlečky ČKD Tatra na Smíchově po pře-
stěhování výroby do zličínského závodu (dnešní 
Siemens). Kolej byla zprovozněna přesně před 
patnácti lety, v souvislosti s dodávkou vozů typu 
T6A5.

Text a foto: Jan Bösser

obytný dům. Ovšem ani při této přestavbě, 
ani při žádné z pozdějších oprav, kterými dům 
prošel, nebyl sundán křížek ze štítového prů-
čelí (má se za to, že by to přineslo neštěstí).

Rodina Jandova

Poznáváte, kde se nachází tohle „zákoutí“, 
které vyfotografoval pan Josef Bezdička? Jde 
o pohled od Fialky směrem na sídliště Řepy I. 
Prudkou cestu svažující se z pláně k poslední 
řadě rodinných domků znají zvláště pejskaři, 
v zimě jde o oblíbené místo sáňkařů. 

Foto: Josef Bezdička
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Skanzen Mayrau
Půlhodinky jízdy vláčkem z „našeho“ nádraží Praha-Zličín (přes Hosti-
vici a Kladno) se nachází významná hornická památka – důlní skanzen 
Mayrau. Po vystoupení z vlaku ve stanici Kladno-Ostrovec se vydáme Ma-
henovou ulicí k lesu. Jdeme dále doprava po kraji lesa a pak doleva lesem 
do Vinařic u Kladna, kde se „Majrovka“, jak bývalý důl místní nazývají, 
nachází.
Historie dolu, který dostal jméno podle tehdejšího předsedy správní rady 
JUDr. Kajetána Majera, svobodného pána z Mayrau, se započala psát 
v roce 1874, kdy se začalo s hloubením na vrchu Homolka. Během let se 
horníci prokopali až do hloubky 527 metrů. Těžba byla ukončena v roce 
1997, avšak již v posledních letech těžby začala vznikat současná expozi-
ce. Dnešní skanzen nám představí důlní činnost na Kladensku a Slánsku. 
Lze projít až 130 metrů důlních chodeb, zhlédnout expozici báňského 
záchranářství, výstavu hornin a důlních staveb. Fundovaný průvodce 
nám představí i těžní stroj firmy Ringhoffer v chodu, při němž si mnozí 
z nás vzpomenou na romány Julese Verna. Mimochodem tento stroj běží 
od roku 1905 bez větší závady! Součástí prohlídky jsou vystavené důlní 
vláčky a vagónky. K vidění jsou i razící tunely z pražského metra. 
Skanzen je otevřen denně od 9 do 15 hodin (poslední prohlídka začíná 

Pražský motoráček 
jezdí ze Zličína
Pražským motoráčkem ze Zličína se můžete vy-
dat na vyjížďku každý nepracovní den až do 
31. října tohoto roku. Na trase Praha hlavní ná-
draží – Praha-Zličín jezdí vlaky čtyřikrát denně, 
od 13. června přibude ještě jeden pár spojů na-
víc. Ve vlaku lze přepravovat jízdní kola a během 
jízdy si můžete u vlakového personálu zakoupit 
základní občerstvení a suvenýry.
V tomto vlaku platí jízdní doklady PID – Pražské 
integrované dopravy. To znamená, že cestující 
s platným časovým kuponem pro pásma P+0 (tzv. 
„pražská tramvajenka“) mohou cestovat moto-
ráčkem bez nutnosti nákupu další jízdenky.
Jednotlivé jízdenky bude možné zakoupit rovněž 
přímo ve vlaku u průvodčího, a to podle tarifu 
dopravce KŽC Doprava, s. r. o.
Jízdní řád najdete také na www.repy.cz v Aktua-
litách/Informace o tramvajové výluce.

-red-

*  NOVINKA! kytara elektrická a akustická – pro pokro-
čilé (2 400 Kč)

*  NOVINKA! klavír – pro pokročilé (2 400 Kč)
(styly blues, jazz, rock, pop, improvizace, harmonie 
v hudební praxi, skladebné postupy v písňové formě)

*  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)
*  Malé šikulky – výtvarná výchova pro nejmenší – 

pro děti okolo 2 let a  rodiče (1 000 Kč)
*  Velké šikulky – výtvarná výchova – pro děti od 3 let 

(1 000 Kč)

ZÁPIS do kurzů na školní rok 2010–2011
*  Ťapka – turistický oddíl pro nejmenší – pro děti okolo 

5 let (600 Kč)
*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední program 

pro děti od 2 let (100 Kč za dopoledne)
*  Angličtina, němčina, ruština (různé stupně pokro-

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

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

ně pokročilosti (500 Kč – děti, 1 200 Kč – dospělí)
*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé  

(1 200 Kč)
*  Cvičení pro děti – od 4 do 7 let (500 Kč)
*  Aerobik a gymnastika pro dívky – od 7 do 15 let 

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

skupinová výuka, 1 hod. 1x týdně (600 Kč)

*  Cvičení po ženy (aerobik, step–aerobik, kalaneti-
ka) – 30 Kč za lekci
skupinová výuka, 1 hod 1x týdně – 30 Kč/1 hod.

*  Rock'n'roll – pro děti 6–18 let (500 Kč)

ZÁPISNÉ: 
40 Kč za osobu – platba v hotovosti přímo při zápisu
KURZOVNÉ: 
Uvedené ceny jsou za školní pololetí, pokud není 
uvedeno jinak. Platí se bankovním převodem nebo 
složenkou A na účet.

ZÁPIS:  
pro letošní žáky KS Průhon pondělí 14. 6. až čtvrtek 
17. 6. vždy 13–19 hodin
pro nové zájemce pondělí 21. 6. až čtvrtek 24. 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

ve 14 hodin). Vstupné: dospělí 40 Kč, děti, studenti a důchodci 20 Kč.
Abychom nešli zpět stejnou cestou, můžeme se vydat nejprve lesem po 
žluté a potom již v Kladně po modré značce, kde se doptáme kudy na 
nádraží Kladno-město. Celý výlet není delší než 6 kilometrů a stojí za to! 
Šťastnou cestu! Text a foto: Jan Bösser

Zajímavá výstava
Zajímavá výstava s názvem Městské zásahy Pra-
ha 2010 probíhá až do 2. srpna 2010 v Centru 
současného umění DOX v Praze 7, Poupětově ul. 
čp. 1. Navrhovatelé se zabývají problematickými 
místy Prahy, navrhují, jak je vylepšit. Všímají si 
míst, kudy denně chodíme a která často ani ne-
vnímáme. Záměrem výstavy je probudit a zvýšit 
zájem o problémy veřejného prostoru a nabíd-
nout  možná řešení.
Termíny živých prezentací: 2. 6., 9. 6., 23. 6. 
a 30. června – vždy od 19 hodin. 
Součástí výstavy je také projekt Databáze dalších 
pražských míst, kterým autoři konceptu chtě-
jí oslovit návštěvníky výstavy, aby se rozhlédli 
kolem sebe a zjistili, zda neznají další proble-
matická místa. V případě, že je nafotí a pošlou 
na adresu info@mestskezasahy.cz s předmětem 
„Databáze městských zásahů“, zařídí pořadatelé 
jejich vyvolání a vystavení na speciálním místě 
v expozici. Informace: www.mestskezasahy.cz.

-red-

Povodně opět řádily!
Pomůžete?
• Český červený kříž: pomůžete dárcov-
skou sms ve tvaru DMS CCK na číslo 87777, 
peníze lze zaslat na č. ú. 222826/5500 
(var. symbol 222). Případné dotazy 
a nabídky další pomoci směřujte na: 
736 112 571, e-mail: hj@cckpraha1.cz – 
Martin Srb, velitel Humanitární jednotky.
• ADRA: můžete poslat dárcovskou sms 
ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777, peníze 
lze zaslat na č. účtu 4028 4028/0300 (var. 
symbol 397). S nabídkou pomoci se lze ob-
rátit na tel.: 739 105 080 nebo na e-mail: 
povodne@adra.cz.
• Člověk v tísni: pošlete dárcovskou sms 
ve tvaru DMS SOSPOVODNE na číslo 87777, 
peníze lze zaslat na konto 72027202/0300.

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

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

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

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

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

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

PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

• OPRAVY OBUVI a brašnářského zboží, klíče – zámky, 
broušení nože – nůžky. Plzeňská 92, Praha 5, stanice tramvaje 
U Zvonu. Tel.: 605 266 561

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

• Stříhání a kompletní úprava psů a koček. Nabízíme – koupání, 
stříhání, trimování, holení, péči o oči, uši, drápky atd. 
Možná přítomnost majitele. Koupeme i velká plemena, pejsky 
nevyvazujeme, používáme pouze vet. schválenou kosmetiku. 
www.saloncoton.cz, objednat možno na tel.: 605 718 595.

• Nehtové studio – gelové nehty + zdobení, Španielova 1289/10, 
Řepy. Otevřeno dle telef. objednávek. Více info na www 
stránkách. Tel.: 604 286 669, www.gelovenehty.websnadno.cz

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

SLUŽBY • Dětské studio Modřínek vám nabízí zájmové prográmky pro 
děti od 1,5 roku, celodenní provoz, ceny již od 40 Kč/hod.
 Tel.: 604 433 057

• Revize elektro + hromosvodů, znalecké posudky, odstranění 
poruch na neměřených přívodech a v zaplombovaných elměro-
vých rozvaděčích, přihlášky odběru pro PRE. 

Tel.: 603 922 173

• Spokojený pejsek – šití oblečků všeho druhu. S poměřením 
pejska poradím, model dodám do týdne. Tel.: 606 116 223

• Televize – nonstop – opravy a seřizování v bytě, satelity, antény,
instalace, settopboxy, LCD monitory. v.siebert@volny.cz, 
www.opravuji.cz Tel.: 733 311 747, 211 141 160 

• Salon Jitka Nagyová již 19 let na trhu. Nabízí služby: kosmetika, 
pedikúra, masáže 10 druhů, hubnoucí program, Reiki, vizážis-
tika – svatební líčení, kurzy pro laiky – masáže, vizážistika.
 Tel.: 603 174 142, 235 323 317

• Salon Jitka Nagyová – chcete zhubnout a nevíte si rady?
Je zde pro Vás "Vacupress", který odstraňuje celulitidu, 
formuje postavu, zpevňuje pokožku. Dále je velmi účinný 
při detoxikaci organizmu, působí preventivně proti otékání 
a zavodnění nohou. Tel.: 603 174 142, 235 323 317

• Malířské a zednické práce vč. hrubého úklidu zajistí firma 
Vašek Barták. Tel.: 721 674 349, 728 423 238

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

• Vyměním obec. byt 2+kk v Řepích po celk. rekonstrukci 
+ doplatek za větší, který je plánován k odprodeji.
 Tel.: 777 079 703

• Nabízím k výměně obecní byt G/balkon 45m2, 13. patro z 15,
ul. Slánská, bezbariérový, krásný, nový. Tel.: 608 733 547

• Vyměním 3+1 s lodžií v Řepích za 1+kk nebo 2+kk ve stejné 
lokalitě. Tel.: 776 005 745

BYTY

• Hledám kadeřnice na ŽL, provozovna Řepy. Tel.: 728 995 661

• Mateřská škola Bělohorská, Praha 6 přijme schopnou učitelku 
na plný úvazek. Nástup: září 2010. Tel.: 773 999 621

• Hledáme pronájem prostor v této lokalitě, vhodných pro výuku
bojových umění, min. 120 m2, šatny, sprchy. 
E-mail: jiri.kotik@email.cz Tel.: 603 992 482

• Prodám garáž na konečné tramvaje 9, Řepy. Tel.: 723 617 116

• Pronajmu garážové dvoustání, ulice Zrzavého-Skuteckého
za 800 Kč + služby za jedno stání. Podmínka: obě najednou.
 Tel.: 602 292 798, e-mail: hahn@seznam.cz

• Vedlejší příjem! Tel.: 774 265 469

OSTATNÍ

CHCETE UŠETŘIT...

Plzeňská 130/221, Praha 5 � Motol, tel.: 257 288 118 • Strakonická 25, Praha 5 � Smíchov, tel.: 257 321 221

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY PRÁVĚ TEĎ!
na www.fordamb.cz

Kuga Mondeo Transit

Fiesta Fusion Focus

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
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Základní pravidla 
při opalování:

1. Nevystavujte se slunci bez ochranné-
ho prostředku.

2. Vyvarujte se opalování mezi 11–14 
hodinou.

3. Ochranné přípravky aplikujte mini-
málně 15, nejlépe však 30 minut před 
opalováním.

4. Přípravky aplikujte v dostatečném 
množství a po koupání, pocení či osu-
šování ručníkem jejich aplikaci během 
dne pravidelně opakujte.

5. Z počátku používejte přípravek s vyš-
ším faktorem (Melano V, Melano IV).

6. Po koupeli ošetřete celé tělo Gelem po 
opalování nebo hydratačním Tělovým  
mlékem GERnétic.

7. Věnujte zvýšenou péči pokožce obli-
čeje – používejte hydratační masku, 
zvlhčující séra (Cells Life), kvalitní 
regenerační krémy (Synchro, Cytobi).

8. Na slunci používejte ochranný oděv, 
pokrývku hlavy, sluneční brýle.

9. Nenechávejte kojence a malé děti na 
přímém slunci.

10. POZOR - i když je tělo ve vodě, je vy-
staveno slunečnímu záření.

Pozor na opalování

Opálení si většinou spojujeme se zdravým 
životním stylem a pobytem venku. Opálenou 
kůži často považujeme za krásnější, zdravější 
a přitažlivější. Sluneční záření má však i řadu 
nežádoucích účinků a je třeba najít správnou 
míru, aby nám neškodilo.
Sluneční paprsky mohou být příčinou solární 
dermatitidy, sluneční kopřivky, úžehu a ne-
pravidelné pigmentace. Dlouhodobé půso-
bení UV záření se také promítá v urychleném 
stárnutí pokožky, tvorbě předčasných vrá-
sek a v nárůstu počtu nádorů kůže. „Obec-
ně platí, že kůže si pamatuje dávku 
ultrafialového záření, která na 
ni během celého života působí 
a každé další záření se k pů-
vodní dávce přičítá,“ říká Ale-
na Kimlová, hlavní kosmetička 
GERnétic a dodává: „čím je vyšší 
celková dávka, tím je vyšší riziko 
poškození kůže se všemi dalšími důsledky.“ 
Kožní lékaři opakovaně upozorňují, že ne-
kontrolovaným pobytem na slunci riskujeme 
život. „Stačí jedno až dvě intenzivní spálení 
až do puchýřků, zpravidla v dětském věku, 
a přirozená obranyschopnost pokožky může 
být navždy narušena,“ upozorňuje Alena 
Kimlová. Vědci zjistili, že lidé, kteří se v prv-
ních patnácti letech života vystavovali ve 

velké míře slunečním paprskům a nechránili 
se opalovacím krémem (nezávisle na tom, 
jestli se spálili, či nikoli), mají později mno-
hem větší riziko, že onemocní rakovinou 
kůže. Ochrana proti slunečnímu záření by se 
proto měla stát každodenním návykem, ze-
jména pak u dětí, jejichž pokožka je mnohem 
zranitelnější a citlivější. 

Francouzská kosmetika GERnétic

Náš TIP: opalovací krém Melano V s vy-
sokým ochranným faktorem 30+. Přípra-
vek pro velmi citlivou pleť s nízkým obsa-
hem přirozeného pigmentu i pro dětskou 
pokožku. Dobře se  vstřebává a nezane-
chává mastný povlak na pokožce. Melano 
V obsahuje fotostabilní filtry na minerální 
bázi, které spolehlivě chrání pokožku před 
UVA i UVB zářením. 

Objevte pro svůj salon francouzskou 
kosmetiku GERnétic!
Zájemcům s kosmetickým nebo zdravot-
nickým vzděláním nabízíme možnost ab-
solvování seminářů, získání certifikátu 
a setu 4 luxusních přípravků v ceně semi-
náře. S dotazy se obracejte na Ing. Záves-
kou, tel. 235 325 451, 724 967 467. SLEVO
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Tyto a další přípravky, které Vám bude kosme-
tička aplikovat, jsou určeny nejen k ochraně 
proti slunečnímu záření, zároveň pokožku 
zvlhčí, udrží vláčnost a podpoří reparační 
mechanismy pleti. 
Vaše pleť bude vitální celé léto a zůstane 
jemná a hebká i v podzimních měsících.

Ošetření Sluneční kúra trvá 70 minut. Jeho 
cena je 1120 korun. 

Pokud přinesete vystřižený kupón z rohu 
této stránky, získáte slevu na ošetření ve 
výši 320 korun. Objednávejte se na telefo-
nu 235 325 659 nebo 602 501 191.

Ošetření měsíce – červen

Sluneční kúra GERnétic
Během letních měsíců je pokožka více ovliv-
ňována intenzívním slunečním zářením. Slu-
neční paprsky podporují vznik volných radi-
kálů v kůži. Tyto agresivní částice napadají 
zdravé buňky a jsou příčinou vzniku před-
časných vrásek a pigmentových skvrn. Díky 
většímu teplu dochází i k rychlejším ztrátám 
vody z pokožky. Celkově je pak narušena 
správná činnost kůže. Proto je třeba pokožce 
věnovat péči především v oblasti hydratace, 
regenerace a ochrany. 
Vyzkoušejte intenzívní salonní Sluneční kúru 
kosmetiky GERnétic, která připraví Vaši pleť 
na letní měsíce a udrží ji v dobré kondici. 
Čeká Vás velmi příjemné ošetření s využitím 
přípravků, které zabezpečí dokonalou péči 
o Vaši pleť, zabrání jejímu poškození a pro-
dlouží opálení. 
Jemný peeling Marine Gumming Cleansing 
šetrně odstraní odumřelé buňky. Reparační 
sérum z řady Les Parfaits, díky postupnému 
uvolňování vitamínu E, ochrání Vaši pleť pro-
ti negativnímu působení volných radikálů. 
Regenerační krém Anti Temps podpoří hlu-
bokou regeneraci a zahladí známky stárnutí. 
Maska z řady Marine Line přináší pleti příval 
minerálních látek, které viditelně pokožku 
oživí a omladí.

GERnétic
Svět dokonalé péče
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www.agnus.cz

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

ZDARMA. 
Na přání dodáme i spotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme v paneláko-

vých bytech i v rodinných 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 

NA MÍRU

10 let
ZÁRUKA 

KVALITY

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

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

…ležíme Vám u nohou!
www.zahradnikparket.cz

Akce na dřevěné plovoucí podlahy 
českého výrobce Magnum – pouze a jenom u nás!
■  cena včetně montáže: 825 Kč/m2 vč. 10% DPH
■  cena prodejní – buk a javor:  550 Kč/m2 bez DPH

660 Kč/m2 vč. 20% DPH
Platnost do vyprodání zásob.

ZAHRADNÍK PARKET
spol. s r. o.

Bělohorská 251/147, Praha 6
tel.: 233 355 222
mobil:  777 688 318 

777 688 975

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

žaluzie – podlahy

žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - pokládka plovoucích podlah

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

Chcete u nás inzerovat?
Uzávěrka pro příjem inzerce je vždy 9. dne 
předcházejícího měsíce, tzn. 9. srpna pro 
zářijové vydání (v srpnu Řepská sedmnáct-
ka nevychází). 
Další informace včetně kompletního ceníku 
získáte na tel. 234 683 544, 234 683 511, 
720 524 688, na stránkách www.repy.cz 
(sekce Řepská sedmnáctka) nebo e-mailem: 
redakce@repy.mepnet.cz.

Řádková inzerce:
1 řádek = 60 znaků včetně mezer stojí 
80 Kč bez DPH (96 Kč s DPH).
Každý 4. inzerát v řadě je s 50% slevou!

Inzerce v roce 2011
Objednávku a nový ceník inzerce 
pro rok 2011 najdete na stránkách
www.repy.cz v sekci Řepská 
sedmnáctka. S objednáváním 
 neváhejte, o inzertní plochu 
v našem časopise je velký zájem!
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VÝROBA DEK a POLŠTÁŘŮ

BYTOVÝ TEXTIL

KONZOLE

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
MATRACE

OPRAVY OBUVI

VÝROBA DEK a POLŠTÁŘŮ
(z peří, dutého vlákna, PES, kuliček,
z peří nového i doneseného)

POVLEČENÍ
(krepové, bavlněné, saténové,
mako-jersey, damaškové)

PROSTĚRADLA
(bavlna, froté, jersey)

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

KONZOLE
(umělé, hliníkové, dřevěné;
zaměření, montáž)

DOPRAVA

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
MATRACE
(pružinové, latexové, z PUR pěny)

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

VŠE PRO VÁŠ BYT

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ

DVEŘE A ZÁRUBNĚ

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

739 034 488, 733 715 505
e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijerabek.cz

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 

V naší nabídce jsou také kvalitní 
dveře a zárubně SAPELI

Široký výběr materiálů
Skříně na míru

Kvalitní montáž
100% servis

Záruka až 10 let!
Zaměření ZDARMA

Doprava

po celé Praze

ZDARMA!

VŠE NA 
SPLÁTKY

inzerce_NEXT_dovolena_188x108.indd   1 1.2.2010   9:31:05

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

Laudova 1013/17, Praha 6-Řepy

LETNÍ AKCE: od 15. 6.
cvičení na stolech – 10 hodin za 600 Kč!

Provozní doba:  Po, Út, Čt:  14–19 hod.,  Po, St, Pá: 7–11 hod.
tel.: 235 325 111, 608 519 354

Kosmetický a kadeřnický salon Giaccomo 
Nabízí: kadeřnictví, kosmetika, modelace nehtů, manikúra, 
pedikúra, poradenství v oblasti výživy, masáže, fotodepilace, 

neinvazivní laserové metody, příležitostné tetování.

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

Tel.: 777 681 447 (kosmetika), 606 379 780 (kadeřnictví), 
604 839 078 (modelace nehtů, pedikúra), 736 513 425 (masáže)

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
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