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Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
Výstava (přístupná ve všední dny od 10 do 20 hodin)
6.–30. 6.  Čína jinak: vyřezávané obrázky, kresba, 

malované šaty.

Bazar
 17. 6.  Burza oblečení (pro děti i dospělé), spor-

tovní potřeby, hračky, knihy atd. Objednávky 
stolů à  50 Kč v KS Průhon. Od 13 do 19 hod.

Koncerty absolventů kurzů (vždy od 18 hodin)
 9. a 16. 6.  Kurz Z. Hrbkové
 21. 6. Závěrečný koncert kurzů
 22. 6. Kurz E. Bastlové a E. Frantinové, 
 24. 6. Kurz M. Brabcové
 29. 6. Kurz L. Hlavničkové

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

e-mail: ks-pruhon@volny.cz.

•Domov sv. Karla Boromejského 
     1. 6.– 30. 6. Letní patchwork: Výstava Bohemia 

Patchwork Klubu. Refektář.
 8. 6.  Zahradník pro zahradu: Jakub Zahradník 

& STREAM. Betlémská kaple, Praha 1, od 
19 hodin. Vstupné: 350 Kč. Prodej: Bohemia 
Ticket, Betlémská kaple, vrátnice Domo-
va sv. Karla Boromejského, rezervace: 
kultura@domovrepy.cz, mobil 774 401 337. 
Generální partner: MČ Praha 17-Řepy.

 11.6.  Řepský jarmark – prodejní stánek s výrobky 
klientů Domova. V Centru sociálních a zdra-
votních služeb v Bendově ulici. Od 14 hod.

 12. 6.  Koncert japonské houslistky Sayaky 
Itakury, uvádí houslový virtuos Pavel Eret, 
na klavír doprovází Juri Kobota. Program: 
J. Brahms, N. Paganini , W. A. Mozart. Refek-
tář, v 16 hod.

 19. 6.  Zvuk lesního rohu v proměnách staletí: 
Viktor Dekoj (lesní roh), Renáta Poliaková 
(klavír). Program: L. Cherubini, G. P. Tele-
mann, R. Schumann, W. A. Mozart. Refektář, 
v 15 hod.

Na všechny akce vstupné dobrovolné. Výtěžek podpo-
ruje činnost Domova sv. Karla Boromejského. 

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, 
Praha-Řepy, tel. 235 301 238, www.domovrepy.cz.

•Kulturní středisko Průhon
Pořady pro děti
 14. 6.  Duhové bubliny: Světově proslulá klauniáda 

s obrovskými bublinami Václava Strassera. 
V 9 a 10.30 hodin. 

 17. 6.  Ptačí svatba: Příběh o ptáčkovi, který se 
vydá do světa hledat ptačí nevěstu. Pořad je 
sestaven z písniček, které děti znají a mohou 
si je společně zazpívat. V 10 hodin.

Pořady pro dospělé 
 8. 6.  Čína jinak: Otevření výstavy na Průhonu, 

setkání s autorkami, malý koncert čínské 
hudby. V 18 hodin.

 10. 6.  Taneční kavárna se Sparťankou pro všechny 
mladé duchem. V 16 hodin.

 15. 6.  Rozloučení se sezónou: Nad knihami o víně 
s Vráťou Ebrem a Ladislavem Venyšem za 
účasti červeného a bílého vína. K poslechu 
i k tanci zahraje swingová skupina Václava 
Vomáčky. V 18.44 hodin.

Vážení čtenáři,
i když astronomicky léto ještě nezačalo, pár hezkých dnů s letními teplotami už máme za sebou. Červen je pro mnohé předzvěstí blížících se prázdnin 
či dovolených. Řepská sedmnáctka vám jako vždy, bez ohledu na počasí a roční období, přináší informace o dění v naší městské části. Najdete v ní 
fotografie z akcí, které už jsou za námi, i upoutávky na to, co se teprve chystá. Čtěte a třeba najdete inspiraci, jak si to čekání na prázdniny zkrátit. 
A když ne, napište nám do redakce, co by právě vás zajímalo. 
 Za redakční radu Martina Vítková

Úřední hodiny ÚMČ Praha 17
• Pondělí: od 7.30 do 12 a od 13 do 17.30 hodin
• Středa: od 7.30 do 12 a od 13 do 18.30 hodin

 Podatelna  Podatelna  Ověřování listin a podpisů 
   + Czech point 
 Žalanského 291 Španielova 1280 Žalanského 291
Pondělí 7.30–17.45 7.30–12/13–17.30 7.30–12.00/13.00–17.30
Úterý 7.30–14.00  7.30–12.00/12.30–14.30
Středa 7.30–18.45 7.30–12/13–18.30 7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek 7.30–14.00  7.30–12.00/12.30–14.30
Pátek 7.30–11.30  7.30–11.30
Informace: tel. 234 683 111, www.repy.cz

Vstupné: 350 Kã
prodej: Bohemia Ticket, 
pokladna Betlémské kaple, 
vrátnice Domova sv. Karla 
Boromejského v ¤epích
rezervace: kultura@domovrepy.cz 
mobil: 774 401 337

V˘tûÏek koncertu bude pouÏit na vybudování
odpoãinkové zahrady pro pacienty Domova.

8. 6. 2011 
od 19 hod.
v Betlémské kapli
Betlémské námûstí 4
Praha 1

Zahradník 
pro zahradu

Jakub Zahradník 
& STREAM

Koncert
k 15. narozeninám 
Domova sv. Karla 
Boromejského a jeho 
péãe o nemocné seniory

Generální partner: 
Mâ Praha 17 – ¤epy

Domov sv. Karla Boromejského • K ‰ancím 50 • 163 00 Praha-¤epy • www.domovrepy.cz

Zábava pro děti
Váháte, kam vyrazit s dětmi za zábavou? Na-
hlédněte na webové stránky  www.mestopro-
deti.cz. Web Město pro děti byl zřízen za úče-
lem co nejkomplexnějšího zmapování  české 
kultury, aktivit a zábavy pro děti ve věku od 
3 do 15 let. Jednotlivé rubriky webu předsta-
vují ucelený přehled filmových premiér, novi-
nek na DVD a CD, divadelních představení, vý-
stav v galeriích a muzeích, knižních a herních 
 aktualit.  -red-

Dětský den
Bikrosclub Řepy pořádá 30. června od 13 do 
17 hodin v areálu bikrosové dráhy zábavné 
odpoledne pro děti. (Jízda po  dráze možná 
pouze s helmou a chrániči!). -red- Babí léto: 11. září

Babí léto se bude konat v sobotu 11. září 
od 14 hodin. Zábavný program letos završí 
ALEŠ BRICHTA TRIO! -red-
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Informace k prodeji 
obecních bytů
Vážení čtenáři, 

ráda bych uvedla na pravou míru zvěsti 
kolující kolem odprodeje bytů ve zrekon-
struovaných domech v ulici Makovského 
a k projednávání nových zásad prodeje 
bytů. 
Vzhledem k bouřlivému průběhu dubno-
vého jednání zastupitelstva nebylo mož-
no dostatečně srozumitelně prezentovat 

Slovo starostky záměry radních. Projevy některých zúčast-
něných, budoucích zájemců o koupi bytu, 
byly natolik emotivní a porušující jednací 
řád našeho zastupitelstva, že jsem byla nu-
cena program přerušit. 
Nejistota občanů, kterou vyvolalo zařazení 
bodu Nové zásady prodeje bytů na 4. zase-
dání zastupitelstva, nebyla na místě. Zámě-
rem Rady městské části Praha 17 byla pouze 
jejich formální revize a aktualizace, nikoliv 
změna principů (a to proto, že se složení 
rady po volbách pozměnilo). Obyvatelé bytů 
ve zmíněných domech se domnívali – zkres-
leně informováni jedním ze zastupitelů – že 
za vypracováním nových zásad prodeje bytů 
je snaha prodat tyto byty co nejdráže. Je 
pravdou, že díky nedorozumění, za které se 
omlouvám!, byl materiál k tomuto bodu pře-
dán zastupitelům nedopracován. Proto byl 
také stažen z programu dubnového jednání.
V této souvislosti je třeba připomenout, že 
s prodejem bytů občanům se díky iniciativě 
zastupitelů Městské části Praha 17 začalo 
už v předchozím volebním období. Zásady 
prodeje bytů byly od počátku nastaveny 
tak, aby byly výhodné pro občany, neupřed-
nostňují finanční zisk pro městskou část. 

Potvrzuje to cenový mechanismus, který 
garantuje přinejmenším třetinovou cenu 
bytů oproti ceně tržní. 
Na vysvětlenou bych ještě chtěla dodat, 
že v zásadách prodeje obecních bytů, 
které byly vypracovány už v roce 2007 – 
nejde tedy o nesolidní vypočítavý tah 
současného vedení radnice – je uvedeno, 
že městská část nebude prodávat neby-
tové prostory v odprodávaných domech 
a v případě, že obec provede technické 
zhodnocení – výměnu oken, zateplení 
apod. – bude o vložené finanční pro-
středky cena úměrně navýšena. Technic-
ké zhodnocení zrekonstruovaných domů 
v ulici Makovského nebude zcela jistě 
vyšší nežli u podobně opraveného domu 
v ulici Galandova. 
Zásady prodeje obecních bytů budou za-
stupiteli projednávány znovu na zasedá-
ní, které se bude konat 22. června. Prodej 
bytů v rekonstruovaných domech v ulici 
Makovského bude na programu v září, 
přesné datum v době uzávěrky ještě ne-
bylo známo.

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

Kdy: sobota 11. 6.
Paneláková zástavba           V kolik: do 12:00               Kde: všechna kontejnerová stání (seznam na našich stránkách)

Rodinné domky                     Kde: 9 míst (bude přistaveno sběrné auto)

1) Čistovická 354/41, kontejnerová stání případně přilehlé parkoviště  čas 9:00–9:30

2) Roh ulic U Boroviček/ Na Bělohorské pláni 19, auto bude stát poblíž „BIKROSCLUBu“  čas 9:30–10:00

3) U Boroviček/Čistovická 238/12, naproti DDM  čas 10:00–10:30

4) Žalanského 1704/59b, kontejnerová stání na parkovišti u prodejny PENNY  čas 9:00–9:30 

5) Žalanského 22, kontejnerová stání před prodejnou vajec čas 9:30–10:00

6) Čistovická 136/65, kontejnerová stání u vývěsní tabule PRAHY 17 čas 10:00–10:30

7) Mrkvičkova 1356, kontejnerová stání čas 9:00–9:30

8) Na Fialce I - 1547/42, kontejnerová stání čas 9:30–10:00

9) Severýnova/Kristiánova 36/8, kontejnerová stání čas 10:00–10:30

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 A REMA SYSTÉM 

PŘIPRAVILI PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI ŘEPY AKCI

UKLIĎTE SI nejen PŘED PRÁZDNINAMI

SVOZ  ELEKTROODPADU
monitory, televize, pračky, ledničky, mikrovlnky, drobná elektrozařízení (varné konvice, CD přehrávače atd.) 

a další zařízení, která fungují na elektrický proud nebo na baterie, dále BATERIE, NOSIČE CD A DVD, TONERY

SV
O

Z ELEK
TRO

O
D

PA
D

U

www.repy.cz a www.remasystem.cz

ZDARMA
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Cestovní pasy pro děti 
Důležité upozornění! 
Na základě zákona č. 329/1999 Sb., 
o cestovních dokladech, ve znění 
zákona č. 197/2010 Sb., bude pro-
váděn zápis dětí do cestovního do-
kladu rodiče pouze do 30. 6. 2011. 
Po tomto datu se již zápisy dětí do 
cestovního dokladu rodičů nebudou 
provádět!
K datu 26. 6. 2012 pozbývá platnos-
ti zápis dítěte v cestovním dokladu 
jeho rodiče provedený před datem 
1. 7. 2011. Do tohoto data mohou děti již zapsané v cestovním dokla-
du s rodičem cestovat. Jinak budou muset mít děti při vycestování za 
hranice ČR vlastní cestovní doklad. Děti nemohou cestovat do zahra-
ničí na zápis v občanském průkazu rodičů!

Informace na tel.: 234 683 512 a 235 301 808.
Iva Balážová,

Odbor občansko správní MČ Praha 17

Nová zastupitelka za TOP 09
Jak už jsme vás informovali, Petr Štěpán (TOP 09) v březnu tohoto roku 
rezignoval na svou funkci zastupitele MČ Praha 17. Na dubnovém jednání 
zastupitelstva složila slib jeho nástupkyně Bc. Šárka Klímová (30), která 
poprvé kandidovala v loňských 
podzimních volbách. 
Proč se rozhodla angažovat 
v komunální politice? „Žiji 
v Řepích od malička. Myslím si, 
že bychom se měli snažit ovliv-
nit prostředí, v němž žijeme. 
Zajímá mne školství, sociální 
oblast a zdravotnictví, které-
mu se věnuji rovněž pracovně,“ 
vyjádřila se nová zastupitelka, 
jež vystudovala marketin-
govou komunikaci a „PR“ na 
Univerzitě Karlově, dokončuje 
tam studium veřejné a sociální 
politiky a zároveň pracuje na 
tiskovém odboru ministerstva 
zdravotnictví. 

-red-

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 22. ČERVNA OD 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova čp. 1139, Praha-Řepy

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

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s návrhem na změnu územního plánu 
  – Vymezení veřejně prospěšné stavby pro 

stavbu hromadných garáží na pozemku 
parc. č. 1502/8, k. ú. Řepy.

  – Návrh na změnu funkčního využití z SM – 
plochy smíšené na DP – plochy dopravní 
infrastruktury vyjma komunikací na části 
pozemku parc. č. 1502/8, k. ú. Řepy.

  – Vymezení prostorové regulace Vybraná 
veřejná prostranství pro lokality ulic Sku-
teckého – Laudova a Mrkvičkova, k. ú. Řepy.

Schvaluje: 
•  poskytnutí účelových dotací příspěvkovým 

organizacím a poskytnutí peněžitých darů 
organizacím – v rámci rozdělení odvodu 
části výtěžku z provozovaných výherních 
hracích přístrojů na území Městské části 
Praha 17 za rok 2010;

•  dodatek koncepce školství MČ Praha 17;
•  záměr sloučení Základní školy, Praha-Řepy, 

Laudova 1024 se ZŠ genpor. Fr. Peřiny, So-
cháňova 1139 jako nástupnickou organizací 
k 1. 1. 2012.

Rada MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí v sou-
vislosti s projektem „Snížení energetické ná-
ročnosti MŠ Brunnerova“ a pověřuje starostku 
Městské části Praha 17 Bc. Jitku Synkovou je-
jím podpisem;

•  s uzavřením smlouvy o financování projektu 
v rámci Operačního programu Praha – Kon-
kurenceschopnost v souvislosti s projektem 
„Zdravé a hravé Řepy“ a pověřuje starostku MČ 
Praha 17 Bc. Jitku Synkovou jejím podpisem;

•  s prodloužením provozování sběrny surovin 
v ul. Žalanského, na poz. parc. č. 38, k. ú. 
Řepy do 31. 12. 2012.

Schvaluje: 
•  poskytnutí příspěvku ve výši 15 000 Kč Diako-

nii ČCE Středisko v Praze 5-Stodůlkách na pro-
voz denního stacionáře.

Bere na vědomí:
•  stručnou informaci o činnosti odd. kontroly 

a pojištění, kanceláře tajemníka za období 
2009–2010;

•  dílčí informaci o možnosti spolupráce s Česko-
moravskou komoditní burzou Kladno (ČMKBK) 
a dalšími komoditními burzami při výběru do-
davatelů energií;

•  dílčí informaci o financování a provozu kniho-
ven provozovaných městskými částmi;

Foto: -akraj-

•  návrh nového uspořádání místní knihovny 
a úsporných opatření v oblasti mzdových 
prostředků.

Bc. Eva Vernerová, 
kancelář starostky

V památný den Květnového povstání českého 
lidu uctili představitelé MČ Praha 17 památku 
padlých položením věnců u pomníků v Řepích 
(zleva: místostarosta M. Marek, místostarost-
ka Ing. M. Vaicová, starostka Bc. J. Synková, 
místostarosta Mgr. B. Černovský).

4 Z RADNICE



Zeptejte se, 
na co chcete!
Vážení čtenáři, postupně vám představuje-
me všechny zastupitele naší městské části. 
V červenci uveřejníme rozhovor s Dr. Tomá-
šem Fingerem, v září přijde na řadu Jaro-
slav Hájek.
Zajímá vás dění v naší městské části? Chcete 
vědět, proč se zastupitelé angažují v komu-
nální politice, jaké mají představy o dalším 
vývoji Řep? Posílejte nebo volejte nám své 
dotazy. Položíme je zastupitelům za vás. 
E-mail: redakce@repy.mepnet.cz, 
tel.: 720 524 688, 234 683 544. -red-

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. (51)
•  Zastupitelem 1. volební období

(nezávislý, HLŘ)
•  Přednáší na Fakultě lesnické a dřevařské 

České zemědělské univerzity.
•  Je ženatý, má dvě děti.
•  V Řepích žije od r. 1990.
•  Hobby: stávající zaměstnání a lyžování

Jak vnímáte životní prostředí v Řepích?
Myslím, že kdyby se v Řepích dál už nestavělo, 
tak to je docela hezké místo pro žití. Je tu blízko 
do přírody, je tu řada starších budov, a tak je to 
tady útulnější, než kdyby tu bylo jen sídliště. Je 
tu hodně volného zeleného prostranství, což je 
pro člověka nenahraditelné. Projít se po louce, 
podívat se na vzrostlý strom, případně stromo-
řadí – to je pro člověka strašně důležité. Má kam 
„utéct“, kde si odpočinout, kde relaxovat. Má-
lokdo si uvědomuje, že když to nemá, tak ho to 
vlastně handicapuje.

Nezmínil jste naši Řepskou step…
No tak to už je „třešnička na dortu“! Řepská step 
je unikátní lokalita, žije zde řada zvláště chrá-
něných druhů živočichů a kvete několik význam-
ných druhů rostlin.
Již před delší dobou jsem uvažoval o tom, že by 
tu mohla být naučná stezka, která by protknula 
zajímavá místa Řep – na informačních tabulích 
by byly základní historické, geografické a bio-
logické údaje o městské části. Nad jednotlivými 
stanovišti by mohli mít patronát žáci řepských 
škol – aby získali vztah k okolí, aby si svoje ta-
bule, svá hezká místa chránili proti vandalům. 
Vždyť v podstatě všechno je to tady naše! 

Jakým směrem byste chtěl jako zastupitel na-
přít síly?
Již asi deset let se věnuji problematice Břev-
novské radiály, v minulých dvou číslech Řepské 
sedmnáctky mé názory zazněly. V téhle ob-
lasti bych byl aktivní, i kdybych nebyl zastupi-
tel. V oblasti životního prostředí je mým cílem 
udržení zbytkových ploch zeleně, navrhnout 
smyslu plnou péči o volná prostranství, kde by 
třeba mohly být vysazeny a udržovány skupiny 
vybraných druhů stromů a keřů, které by mohly 
pomoci i při výuce místních základních škol. 

Zmiňte své pracovní aktivity.
Učím zoologii na Fakultě lesnické a dřevařské 
České zemědělské univerzity v Praze, vedu řadu 
diplomových i bakalářských prací, které mají 
vztah k zoologii a ekologii. Věnuji se bioindikač-
nímu využití a systematice broučí čeledi střevlí-
kovitých, popsal jsem například přes šedesát no-
vých druhů, především z Číny a Nepálu. Teď je to 
přesně pětadvacet let, kdy jsem se dostal do role 
organizátora Biologické olympiády, od roku 1993 
jsem předsedou její ústřední komise, před 22 lety 
jsem se podílel na založení Mezinárodní biolo-
gické olympiády. Již delší dobu jsem autorizova-
nou osobou pro biologické hodnocení – hodno-
tím tedy, jak se například různé stavby dotknou 
zájmů ochrany přírody. Také jsem vědeckým 
 tajemníkem České společnosti entomologické.

Kdy se u vás objevil zájem o přírodu?
Na Karlově univerzitě jsem studoval učitelství 
biologie a tělesné výchovy. Důvod byl prostý - 
v té době jsem docela úspěšně lyžoval, například 
v kategorii starších žáků jsem byl třetí na mis-
trovství republiky. Zima – to byly hory a lyžová-
ní, ale už na gymnáziu jsem léta trávil v přírodě. 
Časem jsem zjistil, že lyžování mě živit nebude 
a příroda je pro mě důležitější. Čeleď střevlíkovi-
tí mne tehdy díky profesoru Karlu Hůrkovi nato-
lik oslovila a zaujala, že dnes například existuje 
metodika na využívání této čeledi pro indikační 
účely – tu jsme s profesorem Hůrkou a Petrem 
Veselým zpracovali pro Českou republiku a před 
dvěma lety i pro Slovensko. 

Vysvětlete její význam nám laikům.
V podstatě to znamená, že na konkrétním úze-
mí zjistíte, jaké druhy této čeledi zde žijí a jak 
početné jsou populace těchto druhů. Protože 
známe biologické nároky všech 526 druhů, které 
žijí v České republice, tak si dokážeme na zákla-

Otázky pro zastupitele 
doc. PaedDr. Jana Farkače, CSc.

dě biologie zjištěných druhů na lokalitě odvodit 
kvalitu jejího prostředí. Pokud výzkum zopaku-
jeme po dvou třech letech, tak zjistíme, co se 
v prostředí změnilo. To se vyplatí sledovat.

Co ještě byste chtěl v životě dokázat?
Mám skvělou rodinu, s manželkou Janou, mys-
lím, úspěšné děti Kláru a Honzu. Žiji v zemi 
s krásnou, mnohdy nesmírně unikátní přírodou. 
Budu rád, když přispěji k respektování jejích 
zákonitostí, aby ji mohli i moji vnuci obdivovat 
a s pokorou se z ní učit.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Foto: z archivu J. Farkače

tourinfo@pis.cz
www.zapomenutamistaprahy.cz

Hledáme místa, která jsou zajímavá svou
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Velkoobjemové kontejnery
Jak jsme vás již informovali, budou z úsporných důvodů 
Magistrátu hl. města Prahy stanoviště s přistavením velko-
objemových kontejnerů (VOK) cyklicky střídána.
V červnu 2011 budou VOK přistaveny na stanoviště:
9. června – parkoviště Bílý Beránek a Šímova;
30. června – parkoviště naproti bývalé prodejně Plus v ulici Hofbauerova 
(nyní Penny Market). 
Kontejnery budou přistavovány vždy ve čtvrtek mezi 6. až 14. hodinou, 
a to do doby, než se vyčerpá kvóta 7 ks VOK na jedno stanoviště. Poté bude 
svoz ukončen. Není tedy zaručeno, že kontejnery budou stát na místě až 
do soboty. 
Prosíme občany, aby velkoobjemové kontejnery nepřeplňovali.
Informace o termínech přistavení VOK jsou aktuálně zveřejňovány na we-
bových stránkách MČ Praha 17: www.repy.cz.

odbor životního prostředí a dopravy

Adresy sběrných dvorů
• Praha 5-Košíře, ul. Klikatá 1238/90 c
• Praha 6-Dejvice, Proboštská 1
Provoz: Po–Pá od 8.30 do 18 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 hodin.

-red-

Linka čistoty se osvědčuje
Dotaz: S jakými podněty volají občané na tzv. linku čistoty?

Na linku Čisté Řepy (telefon: 235 300 655, e-mail: cisterepy@repy.mep-
net.cz) se lidé obrací poměrně často, písemně i telefonicky. Nejčastější 
připomínky se týkají nesrovnalostí, které vidí v bezprostředním okolí své-
ho bydliště, např. opomenutí odstranění zbytků zimního posypu, výskyt 
roznesených odpadků na trávníku. Občané nás také upozorňují na černé 
skládky, které vznikají na stanovištích pro velkoobjemové kontejne-
ry v době, kdy zde nejsou kontejnery přistaveny, ale i na skládky mimo, 
v okrajových částech MČ. Opakovaně se na nás občané obrátili kvůli ne-
uklízení psích exkrementů a volají po postizích za tento přestupek.
Další podněty, jak je pracovně nazýváme, se týkají nahlášení zjištěných 
závad například  na dětských hřištích, což nám umožňuje zjednat obratem 
nápravu. Touto cestou jsme obdrželi  i návrh, jak vylepšit dětské hřiště 
u Mateřského centra Řepík v Bendově ulici. Zde nás čeká částečná úprava – 
přemístění cvičebního stanoviště určeného pro dospělé, seniory a osoby 
se zdravotním postižením, s upřednostněním bezpečnosti dětí.
Lidé si více všímají, zašlou nám nebo i přinesou ukázat fotografie. Kon-
krétně se týkaly nepořádku u mostu přes trať z ulice Drahoňovského nebo 
lokality za Penny marketem u ulice Na Chobotě. Byli jsme upozorněni na 
dráty zející ze země za mostním sloupem u zastávky Slánská. To vše nám 
pomáhá pružněji reagovat. Ozvala se nám též paní, která si na nic nestěžo-
vala, ale poděkovala za úklid a péči o vzhled naší městské části. Děkujeme. 
Takže: Pište a volejte! Všemi připomínkami se zabýváme, i když to někdy 
možná není vidět okamžitě.

Bc. Eva Soukupová,
odbor životního prostředí a dopravy

Dostáváte ji do schránky?
Řepskou sedmnáctku distribuuje Česká pošta přímo do vašich poštov-
ních schránek. Zpravodaj vychází koncem předchozího měsíce (napří-
klad toto červnové vydání vyšlo 31. května), pošta by ho měla doručit 
během následujících pěti pracovních dnů. To znamená, že nejpozdě-
ji 8. dne v měsíci by vám již měl být časopis doručen. Pokud tomu 
tak nebývá, prosíme, kontaktujte redakci, abychom mohli doručení 
reklamovat. Dejte nám vědět i v případě, že zpravodaj bývá položen 
mimo vaši schránku, mezi reklamními tiskovinami. Děkujeme!

Děkujeme zároveň všem poštovním doručovatelkám, které 
Řepskou sedm náctku rozdávají přímo do schránek! -red-

MÁME „ÁMOSKU“
CESTOVNÍ PASY PRO D TIP IBUDOU LAVI KY?ROZHOVOR S TOMÁŠEM FANTOUD TSKÁ POU : 29. KV TNA

KV TEN 2011* RO NÍK 17 sedmnáctkasedmnáctka
MĚSÍČNÍK PRAHY 17 * ZDARMA

NÁDRAŽÍ PRAHA- EPY

DO PASÁŽÍ PRO DORTY I PRO P ÍSP VKY

OTÁZKY PRO ZASTUPITELE JAROSLAVA BÍRA

P EDSTAVUJEME MISTRY R V TANCÍCH

ÚNOR 2011

* RO NÍK 17 sedmná
ctka

sedmná
ctka

MĚSÍČNÍK PRAHY 17 * ZDARMA

ROZPO ET NA ROK 2011

ISTÉ EPY

ZNÁTE SVÉHO STRÁŽNÍKA?

PÁLENÍ AROD JNIC: 30. DUBNA

DUBEN 2011

* RO NÍK 17

sedm
náct

ka

sedm
náct

ka

MĚSÍČNÍK PRAHY 17 * ZDARMA

Čisté Řepy
Nedostatky v úklidu v naší městské části můžete hlásit na telefonním 
čísle 235 300 655 nebo e-mailem: cisterepy@repy.mepnet.cz. 
Děkujeme!

Foto: Ing. Michal Fulín

Letiště Praha informuje
Dotaz: Proč v době údržby letištních drah přelétávají letadla přes Řepy 
také v noční době po 24. hodině anebo již po 5. ranní?

Pravidla provozování vedlejší dráhy RWY 13/31 v době jarní nebo pod-
zimní údržby hlavní dráhy RWY 06/24 respektují dohody o provozu 
vedlejší dráhy po dobu plánované uzávěry hlavní dráhy uzavřené se 
starosty MČ Praha 6 a dotčených obcí. Při běžném provozu jsou vzlety 
a přistání na vedlejší dráhu od 22 hodin v obou směrech zakázány, to 
však neplatí pro nestandardní provoz v době uzávěry hlavní dráhy (to 
je cca 14 dní na podzim a 14 dní na jaře), kdy tato dráha musí projít 
údržbou, jinak by byla ohrožena bezpečnost přistání a vzletu letadel. 
V tomto období je provoz na vedlejší dráze plánovaný do 24 hodin (po-
slední plánovaný slot je přidělen na 23.55 hod.) a do jedné hodiny 
v noci jsou odbavovány provozní nepravidelnosti, tj. zpožděné vzle-
ty nebo přistání, nebo záchranná letadla. Od 1. do 5. hodiny ranní je 
vedlejší dráha bez provozu. Určování směrů vedlejší dráhy pro přistání 
nebo vzlety je pak plně v kompetenci Řízení letového provozu, které 
nese plnou odpovědnost nad bezpečnými starty a přistáními.

Michaela Lagronová,
tisková mluvčí Letiště Praha, a. s.
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Oslava Svátku matek
V sobotu 7. května u příležitosti Svátku matek uspořádala Městská část 
Praha 17 oslavu  řepským seniorkám. 
V aule Vysoké školy regionálního rozvoje v Žalanského ulici se sešlo přes 
šedesát dam, sem tam bylo možno zahlédnout i mužský doprovod – ten byl 
na roztrhání, když spustila kapela Kosí bratři, která pravidelně na tomto 
setkání vyhrává. První tóny Gottovy písničky Tam kde kdysi stál Babylon, 

je jen holá pláň zvedly ze židle většinu zúčastněných, neodolali ani mís-
tostarostka Ing. Marie Vaicová a ředitel Centra sociálně zdravotních slu-
žeb PhDr. Jindřich Kadlec. Starostka Bc. Jitka Synková spolu s místosta-
rostou Martinem Markem se zase ujali rolí hostitelů a přítomným roznesli 
pohoštění.
Stojí za úvahu, zda podobné společné setkání „starořepských“ i „sídlišt-
ních“ seniorek a seniorů za tónů hudby neuspořádat častěji...
Více foto z akce: www.repy.cz – fotogalerie. 

-akraj-

Kdo získal podporu a proč
Jedním z bodů dubnového jednání zastupitelstva bylo schvalování finanč-
ní podpory neziskovým organizacím a občanským sdružením působícím 
v naší městské části. Zastupitelé rozdělovali odvod z výtěžku z provozová-
ní výherních hracích přístrojů na území Prahy 17 za rok 2010. 

Kdo se radoval
Kdo získal podporu? Například řepský Sbor dobrovolných hasičů 
(20 000 Kč – na činnost družstva dětí a dorostu, např. na nákup závodních 
hadic, pronájem tělocvičny), Bikrosclub Řepy (35 000 Kč – příspěvek na 
pořádání Mistrovství ČR Junior/Elite a Českomoravského poháru Challenge 
v bikrosu), Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova (30 000 Kč – 
na zajištění asistenční služby pro zdravotně postižené), sportovní klub 
Španielka Řepy (70 000 Kč – na hrazení pronájmů sportovní haly v Ruzyni 
pro tréninky a mistrovská utkání extraligového družstva kadetek a ligové-
ho družstva juniorek ve volejbalu), Klub silového trojboje Sporting Apis 
(24 000 Kč – na organizaci akce Řepský silák), Domov sv. Karla Boromej-
ského (60 000 Kč – příspěvek na koncert k 15. výročí otevření Domova).
Málokterá organizace získala takovou částku, o niž žádala. „Poštěstilo 
se to“ jen Mateřskému centru Řepík (23 000 Kč), Klubu rodičů Stonožka 
při MŠ Bendova (30 000 Kč) a Softballovému oddílu při ZŠ Jana Wericha 
(35 000 Kč). 
Nejvyšší částku zastupitelé schválili TJ Sokol Řepy, a to 160 000 Kč. „Zkrát-
ka“ letos přišly organizace Klub Ledních Medvědů, Občanské sdružení Ma-
ják Faros a Hnutí Brontosaurus, které nezískaly podporu žádnou. 

Kolik bylo rozděleno 
„Celkem bylo rozděleno 747 700 Kč. Při hodnocení žádostí jednotlivých or-
ganizací jsme se orientačně řídili několika kritérii,“ vysvětlil místostaros-
ta Mgr. Bořek Černovský. „Rozhodující bylo například to, zda organizace 
pořádá jednu či více akcí v naší městské části. Přihlíželi jsme také k tomu, 
kolik občanů využívá její služby. U sportovních oddílů nás zajímalo, jakých 
výsledků dosahují v rámci republiky nebo kraje. Vysoce jsme hodnotili, po-

kud organizace v Řepích pořádá společenskou akci či pokud se podílí na or-
ganizaci akcí pořádaných městskou částí, jako je třeba Babí léto. Zajímala 
nás kvalita a rozsah činnosti. Nechtěli jsme dotovat provoz organizací, ale 
spíše pomoci s vybavením a podobně,“ dodal místostarosta.

Čím víc, tím líp?
Je taktické žádat mnohem vyšší částku, než organizace potřebuje? „Ne. 
Ale u žádostí některých z nich to bylo velmi patrné! Chtěl bych pochválit 
třeba Mateřské centrum Řepík, které nikdy svoje žádosti ‚nenafukovalo‘,“ 
odpověděl Mgr. Bořek Černovský. 
Obdarovaní musí MČ Praha 17 následně dokladovat, zda finanční prostřed-
ky použili k účelu, který byl uveden v darovací smlouvě.

-red-

Podporu získala také TJ Sokol Řepy – dívky gymnastického oddílu Želvičky 
pravidelně vystupují na Babím létě.

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-Foto: -akraj-

Oslava se koná pravidelně ve Vysoké škole regionálního rozvoje v Řepích. Přítomným popřáli také starostka Bc. Jitka Synková a místostarosta Martin Marek.
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Pozvání do kaple
Dnem 5. června 2011 budou zahájeny pravidelné nedělní bohoslužby 
v soukromé kapli Nalezení sv. Kříže v Praze-Stodůlkách. 
Tato barokní kaple se nachází při železniční trati ze Smíchova do Zličí-
na. Přístup je od stanice autobusu č. 225 Bílý Beránek (cca 3 minuty) 
nebo od zastávky tramvaje č. 9 a 10 Hlušičkova (cca 15 minut). Návště-
va bohoslužeb není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo 
matky s kočárky kvůli relativně obtížné terénní dostupnosti a také pro-
to, že v kapli nejsou lavice. Bohoslužby budou začínat vždy v 9 hodin, 
a to až do konce října. L. S.

Úklid – marná snaha?
Je chvályhodné, že s nastupujím jarem začal v Řepích generální úklid, byly 
odstraněny zbytky zimního posypu, vysbírány odpadky a pozůstatky člověčí 
nepořádnosti. Na uklizené ulice byl utěšený pohled, který mohl vzbuzovat 
hrdost obyvatel nad příkladnou upraveností městské části. Ale tento stav 
neměl dlouhého trvání, protože vzápětí se snesla na komunikace, trávníky 
a dokonce i na dětská hřiště obvyklá směska obalů od nápojů, potravin, ci-
garet, igelitových pytlíků atd. Vítr roznáší odpadky z nezavřených kontejnerů 
(kdopak by se s nimi zavíral, vždyť stejně za chvíli přijdou bezdomovci, po-
hrabou v nich a co se nehodí, rozházejí).
Lze jen přivítat, že zlepšování úklidu Prahy 17 je jednou z priorit rady městské 
části, ale marná bude každá snaha bez přispění samotných obyvatel. Ohro-
mující je množství cigaretových nedopalků – lidově vajglů – které se povalu-
jí po cestách, refýžích, kolem domovních vchodů, dokonce už v okolí hřišť 
a pískovišť. Možná by pomohlo větší množství plechových košů na cigaretové 
nedopalky, ovšem nebude nic platno, dokud si jak dospělí, tak odrůstající 
dítka (vesměs ještě školou povinná) neuvědomí, že doma také neodhazují 
odpadky na zem a nezašlapávají nedopalky do koberce. Jak je tomu ale na-
učit?
Přeji ÚMČ i časopisu mnoho úspěchů ve všem konání.

M. D. Kučerová

Popsala jste situaci v naší městské části naprosto přesně. Vzhledem 
k tomu, že se zmiňujete o nepořádku kolem kontejnerů, předpokládám, 
že se vaše postřehy týkají řepského sídliště. Občané žijící ve vilové zástav-
bě jsou v tomto ohledu ve většině disciplinovanější. Pokud ovšem pominu 
černé skládky vznikající z odpadu ze zahrad například v místech kolem bi-
krosového areálu...
Doma si nikdo nepořádek dobrovolně nedělá, neboť ví, že to za něj nikdo 
jiný neuklidí – na rozdíl od veřejných prostranství, o které se stará naše 
městská část. „Jen ať to za nás uklidí, vždyť přece platíme ty daně,“ 
argumentují ti, kterým ještě nedošlo, že peníze takto vynaložené by se 
daly použít smysluplněji. Jde o „krátkozrakost“,  netečnost, nebo snad 
hloupost?! 
Jsem přesvědčen, že většina řepských občanů smýšlí podobně jako paní 
Kučerová, že záleží na každém z nás, jak se k problému postavíme a že se 
nám postupně podaří zmíněný nešvar odstranit.

Martin Marek,
místostarosta

Pro čisté Řepy
Nedostatky v úklidu městské části můžete hlásit na telefonu 235 300 655 
nebo e-mailem: cisterepy@repy.mepnet.cz. Děkujeme!

Lavičky mu nevadí!
Jmenuje se Jaroslav Jonáš a díky svému jmenovci, který bydlí ve stej-
né řepské ulici se prý „dostal do řečí“. Ale popořádku:
V Řepské sedmnáctce č. 12/2010 jsme na straně 7 otiskli příspěvek 
pana Jaroslava Jonáše ze Šimonovy ulice pod názvem Někdy jsou la-
vičky k vzteku (k náhledu na www.repy.cz – archiv časopisu Řepská 
sedmnáctka). 
„Jmenuji se stejně, bydlím také v Šimonově ulici, ale článek jsem ne-
psal a lavičky mi nevadí,“ ozval se nám do redakce jmenovec autora 
zmíněného článku, kterému bylo nepříjemné, že si ho sousedé spojují 
s názorem otištěným v našem zpravodaji. „Já jsem téměř staroused-
lík! Bydlím v Šimonově ulici už od roku 1984! Ale je pravda, že si nás 
pletou i pošťáci,“ dodal smířlivě pan Jonáš. 
Co dodat? Náhody se dějí a svět je malý! 
Oběma nositelům jména Jaroslav Jonáš ze Šimonovy ulice děkuje-
me, že nám svůj názor sdělili! 

Jaroslava Šímová

Přespali jsme s Andersenem
Reaguji na článek v květnovém čísle Řepské 17 „Přespali jsme s Anderse-
nem“. Akci pokládám za absurdní a nepromyšlenou s nulovým přínosem. 
Konkrétně náš kluk, který je silný a běžně přeplave studenou Vltavu, byl 
unavený celou následující sobotu, kterou téměř celou prospal. Domnívám 
se, že na tom byly i ostatní děti podobně. V tomto čase by se jinak věnoval 
sportu a knihám.
Přespávat v knihovně pro zvýšený zájem o knihy je stejně neefektivní jako 
přespávat v bance pro zvýšený zájem o bankovnictví. Věřím, že další akce 
budou zrušeny a zvítězí zdravý rozum, nekopírujme bezduše všechny pro-
gramy, které jsou nám ze západu nabízeny. Richard Blatný

Pěšina při Plzeňské
Dotaz: Nelíbí se mi, z jakého materiálu je cesta, která lemuje nově vystave-
nou zeď při Plzeňské ulici. Práší se z ní do sídliště. Co vy na to?

Cesta byla upravena v rámci budování tzv. protihlukového pásu zeleně. 
Jde o typ parkové pěšiny s povrchem zvaným mlat, která se zcela běžně 
využívá – můžete ji vidět například v některých pražských parcích.
Tyto povrchy se používají při revitalizacích území, jsou z čistě přírodního 
ekologického materiálu. Skladba komunikace je následující: 30 mm jílové 
zeminy s drobnými kamínky s vápennou stabilizací, 150 mm štěrk frak-
ce 25–30 mm, 150 mm štěrkodrť, podloží. Kraj parkové pěšiny je tvořen 
z ocelového krajníku z pásové  oceli. 
Chodník slouží jako spojovací komunikace od zastávky tramvaje Hlušičko-
va a také jako občasná komunikace pro multikáry při údržbě zeleně. Dříve 
byla v těchto místech vyšlapaná cesta v trávníku, která byla za deštivého 
počasí rozblácená. Mlatová cesta, která toto prostředí zkultivovala, je na-
víc od sídliště oddělena zmíněnými kamennými gabiony.

-red-

Mlatovou cestu při Plzeňské využívají často turisté z nedalekého hotelu.

Foto: -akraj-
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Co řeší strážníci (1.)
Vážení čtenáři, díky vašim reakcím na článek Znáte svého strážníka? jsme 
se rozhodli oslovit strážníky z jednotlivých okrsků. Tentokrát na otázky od-
povídá strážník Jaroslav Husák z okrsku č. 1 – ten je ohraničen ulicemi 
Slánská, Karlovarská, K Šancím, Engelmüllerova, Na Chobotě, Galandova, 
Španielova, Bendova a Bazovského. 

Jak probíhá běžná služba okrskáře?
Nepůsobíme pouze v terénu, ale také na služebně v době tzv. úředních 
hodin. Autohlídka a někdy i cyklohlídka projíždí celé Řepy, nejen svůj 
okrsek. Pěšky obhlížíme hlavně svůj okrsek.  

Pohybuji se po Řepích denně, ale cyklohlídku jsem ještě nezahlédla.
To je sezónní záležitost. Cyklohlídka působí na celém území MČ Pra-
ha 17, nejvíce však v okrajových částech, např. v oblasti Bílé Hory. Na 
kole jezdí nejčastěji dva naši okrskáři. 

Můžete konkretizovat běžnou hlídkovou činnost?
Scházíme se v 6.30, od 7.20 do 8.05 hodin strážíme přechody pro chod-
ce v blízkosti řepských základních škol, aby děti mohly bezpečně přejít 
vozovku. Kolem škol hlídkujeme od 12 do 14 hodin, abychom předešli 
případnému obtěžování dětí. 
Jinak dohlížíme na dodržování veřejného pořádku – aby lidé ne-
odhazovali nedopalky od cigaret, odpadky, neznečišťovali veřejné 
prostranství. Dále kontrolujeme neoprávněný zábor veřejného pro-
stranství a také parkování. V Řepích je nedostatek parkovacích míst 
obecně, tedy i „na jedničce“. Běžně se setkáváme s nepříjemným 
chováním těch, kteří nám špatné parkování hlásí a pak i řidičů, s ni-
miž nesprávné parkování řešíme. Například ve Španielově ulici jsou 
zóny zákazu stání v požárních zálivech a řidiči je často nerespektu-
jí. Jen v nočních hodinách nad tímto přestupkem „zamhouřím oko“.
Pak také řešíme bezdomovce. Vylustrujeme je – ve spolupráci s Policií ČR 
zjistíme, jestli nejde o hledané osoby. Pak je vykážeme. Nic jiného dělat 
nemůžeme. Pokud znečišťují veřejné prostranství, třeba kolem kontej-
nerů, pak musí po sobě uklidit. Musím říci, že po nich „jdeme“ a za po-
slední rok klesl počet bezdomovců a tzv. hrabošů tak o 50 %.
Dohlížíme také na pejskaře. Chtěl bych říci, že přistihnout někoho, jak 

neuklízí, je velký problém. Když nás majitelé psů vidí, tak exkrementy 
okamžitě uklidí.

Pak se dá říci, že má vaše působení kladný efekt!
To je pravda. Plno lidí  u sebe nosí igelitový sáček a když vidí strážníka, 
tak sbírají exkrementy.

Zmiňte problémy specifické pro okrsek č. 1.
„Jednička“ má výhodu, že tu je stará zástavba. Je tu méně osob vzbuzu-
jících veřejné pohoršení než v centru Řep. Dohlížíme na dětská hřiště, 
zakročujeme v případě, když tam mládež kouří nebo moc hlučí. Svého 
času byl problém na hřišti ve Španielově ulici u čp. 1306, za poslední 
půlrok se situace hodně zlepšila.

Co říkáte na názor občanů, že v ulicích strážníci nejsou vidět?
S tím nesouhlasím! To podle mne říkají ti, kteří jsou celý den doma. Po 
Řepích se pohybujeme každý všední den autem i pěšky. O víkendech zde 
působí autohlídka.  Vyjíždí i na základě zavolání občanů na tísňovou 
linku 156.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Z vašich dopisů
Znáte svého strážníka?
Reaguji na vaši výše uvedenou otázku. Já svého 
strážníka neznám, protože na obchůzce v ulicích 
jsem ho nepotkala již hodně dlouho. Ani nevím, 
kdy naposled. Pokud někdy projede kolem auto 
městské policie, tak skutečně není vidět, kdo 
tam sedí. Bude někdy jinak? 

Jana Schlosserová

Strážníci jsou ochotní!
Chtěla bych poděkovat strážníkům městské poli-
cie, kteří ochotně zakročují u nás v ulici Makov-
ského u domu čp. 1339, poblíž bowlingu, kde 
někteří řidiči neustále nesprávně parkují a lec-
kdy při vyjíždění na ulici ohrožují chodce. 
Od té doby, co mají strážníci služebnu v ulici Ma-
kovského, vždy rychle reagují na naše zavolání 
a jsou pokaždé milí a ochotní. Ráda bych jim po-
děkovala prostřednictvím Řepské sedmnáctky.

Olga M.

Dostanou strážníci pokutu?
Čas od času se na špatně parkujících automobi-
lech objeví lístečky k podání vysvětlení na slu-
žebně městské policie a je to v naprostém pořád-
ku, s tím naprosto souhlasím.
Ale překvapení – strážníci pokutují řidiče, kte-
ří nedodržují při parkování vzdálenost 5 metrů 
před přechodem, ale sami toto pravidlo porušu-
jí?! Uvádím, že vyfotografované auto jsem viděl 
v Nevanově ulici 5. 5. 2011 zaparkované sotva 
1 metr před přechodem – nemělo zapnuté ma-
jáky a ve služebním autě ani v okolí služebního 
vozu nikdo nebyl. Takže si asi strážníci někam 
zašli na kafe a auto takto zaparkovali. 
Nebylo by dobré, aby se strážníci nad tímto za-
mysleli? Nebo si dokonce vyplní výzvu k dostave-
ní se na policii sami? A sami sobě si dají pokutu?

Petr Strach

Poznámka redakce: Pan Strach do redakce poslal 
čtyři fotografie, které dokladují, že auto městské 
policie opravdu nebylo zaparkováno podle do-
pravních předpisů. Fotografie však nebyly v tako-
vé kvalitě, abychom je mohli zveřejnit.

Městská policie: 156
Na bezplatné telefonní lince 156 můžete 
kontaktovat městskou policii kdykoliv.

Úřední hodiny na služebně 
v Makovského ulici čp. 1227: 
každý pracovní den od 9 do 
18 hodin. Telefon na slu-
žebnu: 235 316 122.

Může se stát, že v době mezi 18. a 7. hodinou 
není přítomen žádný z místních okrskářů, vý-
jimečně je to možné i v sobotu, neděli nebo 
ve svátek v době denní. V takovém případě 
můžete kontaktovat Obvodní ředitelství 
městské policie Praha 13 (vyšle autohlídku) 
na telefonu: 251 625 175–176. 

Okrsek č. 1 – kontakty na strážníky
Jiří Bartůněk: mobil 721 895 210
Bohuslav Holan: mobil 721 895 214
Jaroslav Husák: mobil 721 895 216 -red-

Foto: -akraj-
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Záměr sloučení základních škol
Zastupitelstvo MČ Prahy 17 schválilo usnesením č.4.8. ze dne 20. 4. 2011 
záměr sloučení Základní školy Laudova a ZŠ genpor. Františka Peřiny 
v Socháňově ulici. Nástupnickou organizací byla navržena Základní ško-
la genpor. Fr. Peřiny. 
Jaký je důvod tohoto záměru? V posledních letech zaznamenáváme po-
kles počtu žáků ve všech řepských základních školách. V ZŠ Laudova již na 
2. stupni zůstala jen jedna třída každého ročníku s počtem žáků okolo 20. 
Cílem těchto navržených změn je zvýšení kvality výuky pro žáky 2. stupně 
ZŠ Laudova, ale také ekonomické zefektivnění provozních nákladů škol. 

Prostředky, které by byly ušetřeny, by chtěla MČ Praha 17 opět vrátit ško-
lám, např. v programu dotací výjezdů žáků do zahraničí.
V objektu ZŠ Laudova by zůstalo od školního roku 2012/2013 pracoviště 
pro 1. stupeň, aby mladší děti nemusely docházet do školy přes hlavní 
silnice. V 5. ročnících, kdy se pravidelně mění třídní kolektivy (někteří 
žáci volí studium na víceletých gymnáziích), by žáci přecházeli na ně-
kterou z velkých základních škol. S nabídkou ZŠ genpor. Františka Peřiny 
i ZŠ Jana Wericha (ve Španielově ulici) by byli rodiče seznámeni na jaře 
roku 2012, aby měli podklady ke svému rozhodnutí. 

Mgr. Naďa Zemanová,
vedoucí odboru školství a kultury

Základní škola kapacita kapacita počet dětí počet dětí počet dětí počet dětí počet dětí
 do r. 2008 od r. 2009 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

ZŠ genpor. Fr. Peřiny 1 000 930 613 586 562 538 565

ZŠ Jana Wericha 1 500 1 150 776 680 623 522 500

ZŠ Laudova 750 570 385 338 310 273 264

Celkem 3 250 2 650 1 774 1 604 1 495 1 333 1 329

Kde se stala chyba?
Čtvrté zasedání zastupitelů Prahy 17 mělo ve svém bodě 10 projednávat 
a schválit nové zásady prodeje bytů. Kdo a proč navrhoval změnu zásad 
stávajících, zůstává pro část zastupitelů a mnohé občany otázkou. Mate-
riál, který šel po schválení radou do zastupitelstva, postrádal mnohé. 
Rada a celá ,,vládnoucí koalice“ nepovažovala za důležité tento zásad-
ní materiál předjednat s opozičními zastupiteli. Nebylo možno pokládat 
otázky a vyžadovat odpovědi. Vše bylo uspěchané a z předloženého ma-
teriálu se dalo vyčíst, že může dojít k porušení dřívějších dohod s občany. 
Materiál je nepřehledný a nelze se divit, že se začalo hovořit o zdražování 
prodeje bytů. Revolta občanů při zahájení čtvrtého jednání zastupitelstva 
je dle mého soudu pouze cenou za nekvalitní komunikaci vládnoucí koalice 
s opozicí a občany.

Dr. Tomáš Finger, zastupitel

Poděkování hasičům
Při zateplovacích pracích na sídlišti Řepy II. došlo 14. dubna k tomu, že 
obal  polystyrenových desek odnesl vítr. Igelitová folie se uchytila v koru-
ně stromu u parkoviště ve Španielově ulici a vítr ji zamotal  do větví. Pro 
větrné počasí začal obal ničit rašící zeleň a hrozilo silné poškození horní 
části stromu. S ohledem na nedostupnost folie jsem zavolal veliteli řep-
ských hasičů p. Spálenkovi s prosbou o pomoc. Reakce byla okamžitá. Za 
pár minut dorazil vůz s plošinou a dvěma mládenci, folie byla odstraněna. 
Tímto upozorněním bych chtěl vyjádřit svoje poděkování za rychlou pomoc 
s dovětkem, že hasiči nám pomáhají nejen v případě požáru, ale i při udr-
žování našeho životního prostředí. Jiří Svoboda

„Jistě hned poznáte, jaké místo je na snímku z 11. dubna tohoto roku 
zachyceno, ale pro řadu lidí to možná bude oříšek,“ napsal nám do 
redakce autor fotografie pan Petr Lebeda. Děkujeme panu Lebedovi za 
vtipný postřeh! Je třeba dodat, že několik týdnů poté byla cedule na 
místě stále. Ovšem v době kolem 4. května to bylo opodstatněné – tehdy 
se nejen do Řep na pár dnů vrátila zima. -red-

Foto: Petr Lebeda

Řepské atletické naděje
Dlouhodobá soutěž Dětská atletická liga Řepy 2011 byla zahájena ve spor-
tovním areálu ZŠ Jana Wericha 27. dubna za účasti starostky Bc. Jitky Syn-
kové, která akci udělila záštitu.
Hned první odpoledne se sešlo kolem 70 dětí, které v několika katego-
riích poměřily své síly v běžeckých disciplínách. V květnu se malí i větší 
atleti sešli dvakrát – soutěžili ve skoku dalekém i vysokém a vyzkoušeli si 
běh přes překážky. „Netušil jsem, že dorazí tolik dětí! Potěšilo mne, že jich 
každé další odpoledne přibylo,“ vyjádřil se hlavní organizátor triatlonis-
ta Tomáš Slavata a soutěžící pochválil: „všichni mají moje sympatie za to, 
že tak obdivuhodně bojovali!“ Mezi sportovci se objevily atletické naděje, 
jako například Eda Vladař a Valeri Odu. Podle Tomáše Slavaty prokázali 
všestranný talent. 
Výsledkové listiny jsou k náhledu na www.repy.cz, rubrika Stalo se.
Po prázdninách se atleti sejdou opět: 14. září přijde na řadu víceboj, 
21. září se bude konat vrhačsko-štafetové odpoledne a slavnostní vyhlá-
šení výsledků celé série. Začátek vždy v 16 hodin.
Informace:  Tomáš Slavata, tel.: 725 112 558, 

e-mail: tomasslavata@seznam.cz. -red-

Fotbalový turnaj
Již 2. ročník Řepského poháru Prahy 17 pod patronací 
paní starostky Jitky Synkové se konal 25. dubna. Na Veli-
konoční pondělí se sešlo osm fotbalových mužstev na krásné 
„umělce“ Základní školy Jana Wericha. Turnaj byl určen pro příprav-
ky ročníku 2002. Škoda jen, že odpoledne začaly přeháňky. Ale kluci 
i v dešti chtěli skončit na co nejlepším místě. Turnaj se dohrál s malou 
přestávkou, a tak paní starostka mohla předat ceny všem zúčastněným.
Pořadí: 1. Slavia Praha, 2. FC Zličín, 3. ABC Braník, 4. Junior Děčín, 
5. Sokol Stodůlky, 6. Sokol Bílá Hora, 7. FK Řeporyje, 8. Avia Čakovice.

Jarda Chudomský
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Stal jste se Kaskadérem roku 2002, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2009 i 2010.Čím to je, že 
jste dokázal tolikrát obhájit prvenství?
Je to práce! Člověk tomu obětuje maximum. 

Kdy jste poprvé usedl na motorku?
V deseti letech. Chtěl jsem motocykl a otec mi 
řekl: „Chceš motocykl? Tak si ho vyrob!“ Tak jsem 
si ho z náhradních dílů postavil. Měl padesátku 
kubaturu. Jezdil jsem na chalupě.

Kdy jste se rozhodl stát se kaskadérem?
To bylo spíš spontánní. V roce 1998, na výstavě 
motocyklů, jsem si koupil videokazetu anglické-
ho kaskadéra Gary Rothvella. Zalíbilo se mi to 
a začal jsem stuntriding dělat.

A už v roce 2002 jste získal první titul kaskadé-
ra roku. Měl jste nějakou sportovní průpravu?
Jezdil jsem v Řepích bikros. Ale jinak ne.

Co vašemu koníčku říkali rodiče?
No, byli samozřejmě „nadšení“. Radost z toho 
neměli. Ale já jsem si postavil hlavu a šel jsem 
si za svým.

Kde trénujete?
Oficiální tréninkovou plochu mám sto kilometrů 
od Prahy, ve Lnářích. K tréninku patří domácí 
příprava – klasické posilování. 

Radí vám někdo?
To je těžké. V určitou dobu jsem byl tady u nás 
průkopníkem všech nových prvků, tak vám těžko 
může někdo radit... Není problém zavolat si se 

světovými jezdci a poradit se. Trenéra nemám. 
Triky si vymýšlím a choreografii jízdy si dělám 
sám.
V současné době už ale závodní činnost opouš-
tím. Kvůli exhibicím mi na závody nevychází 
čas. Exhibice jsem jezdil třeba pro Ferrari, tým 
Formule 1, pro fabriku Yamaha, Volvo Truck. Ex-
hibiční vystoupení jsem měl třeba v Anglii, Ně-
mecku, Maďarsku, Rakousku, hodně jezdím na 
Slovensku.

Kam bychom se mohli na vaše umění v nejbliž-
ší době přijít podívat?
Třeba na Moto sprint Vodňany - 4. června nebo 
na Moto sraz Broumov – 23.července.

Který svůj prvek považujete za nejefektnější?
To je asi jízda po zadním kole s nohama přes 
řídítka, bez držení. Anebo jízda bez předního 
kola – jen s „půlkou motocyklu“. Ale nejobtíž-
nější je asi jízda po předním kole v rychlosti 
300 kilometrů v hodině. 

To asi musíte speciálně trénovat rovnováhu.
Chodím po provaze. Teď už chodím i pozpátku. 
Nebo se postavím na takový ten metrový gym-
nastický balón a dělám na něm dřepy.

Přiznejte, jakou rychlostí jezdíte po dálnici?
Já nejezdím po silnici. Když se chci svízt, tak se 
svezu na okruhu nebo na letišti. A po silnici se 
mnou stejně nechce nikdo jezdit, že jim ujíždím.

Jste držitel mnoha světových rekordů. Které-
ho si nejvíce ceníte?

Šel jsem si za svým
V českém stuntridingu patří Marek Matoušek mezi nejlepší z nejlepších. Za své kaska-
dérské kousky na motocyklu sbírá léta jedno ocenění za druhým s podobnou samozřej-
mostí jako Karel Gott své Zlaté slavíky.

Foto: Z archivu Marka Matouška

Marek Matoušek (36)
•  Motocyklový kaskadér – držitel mnoha 

titulů Kaskadér roku a světových rekordů.
•  Zaměstnání: obchoduje s oleji, provozuje 

motoškolu.
•  Vzdělání: strojní zámečník
•  V Řepích bydlí od 14 let.
•  Je svobodný.
•  www.kaskader.cz

Já to nějak moc neprožívám. Mám světový rekord 
od roku 2000 nepřetržitě až dosud – v jízdě po 
předním kole na skútru – dvakrát jsem ho za tu 
dobu navyšoval. Můj největší rival Johnnie Doo, 
když se dozvěděl tu poslední hodnotu 105,3me-
trů, tak prodal skútr a vykašlal se na to. 

Jakého svého úspěchu si nejvíce považujete?
Asi 4. místa z otevřeného mistrovství světa 
v roce 2006 v Německu.

Čeho byste chtěl ještě dosáhnout?
Chci ještě udělat světový rekord na velkém mo-
tocyklu v jízdě na předním kole. Ale už se nikam 
neženu.

Vyučujete prý bezpečné jízdě na motocyklu.
Zásadní problém je, že si lidi nechtěj přiznat, že 
potřebujou trénink, že potřebujou poradit. Když 
jezdím dlouho, neznamená to, že jezdím dobře! 
Lidi by si měli umět motocykl nastavit na svoji 
výšku, hmotnost. Spousta lidí špatně drží řídít-
ka, špatně používá brzdy, má špatně nastavené 
páčky na řídítkách. Je důležité ovládat motocykl 
tak, aby stoprocentně fungoval.

Až budete mít jednou děti, chtěl byste, aby se 
ve sportu „potatily“?
O tom už jsem mockrát přemýšlel. Nevím. Asi 
bych byl radši, než kdyby seděly doma u počíta-
če, to říkám na rovinu.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Foto: Z archivu Marka Matouška
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Čarodějnice 2011
Bylo to fajn! V podvečer 30. dubna se na pláň před řepskou radnici 
slétlo daleko víc čarodějnic a čarodějů než vloni! Řádilo se s po-
metly i bez nich, pekly se buřty, volily nejhezčí masky, nechyběla 
ani tombola a vatra. Kdo zůstal doma, prohloupil! Více foto 
z akce: www.repy.cz, fotogalerie. -red-

Děkuji vám!
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci letošní akce Pálení čaro-
dějnic i všem sponzorům, jejichž zásluhou děti i dospělí prožili pří-
jemné poslední dubnové odpoledne na pláni před řepskou radnicí!
Děkuji Sboru dobrovolných hasičů Praha-Řepy, Autodopravě Jarosla-
va Hájka, Společnosti pro obnovu řepských tradic, Mgr. Haně Veselko-
vé ze ZŠ genpor. Františka Peřiny a jejím svěřenkyním, Centru sociálně 
zdravotních služeb a Klubu 17, restauraci Sokol, Vězeňské službě ČR, 
panu Karlu Janoušovi z Postoloprt a všem mým kolegyním i kolegům 
z úřadu městské části, kteří „čarodějnice“ spoluorganizovali. 
Za finanční podporu či věcné dary děkuji firmám Sadovnický a za-
hradnický servis Otakar Chládek, Erilens, Pekárna Erika, Mc Donald’s, 
Pražské služby, a. s., panu Josefu Guričovi – Knihkupectví-papírnictví 
a také městské policii a Policii ČR.
Děkuji také řepským obchodníkům, kteří nám pomohli s propagací 
této akce!

Bc. Jitka Synková,
starostka

 Výstava aktů
Vernisáž fotografických aktů členů Fotoklubu ČSA proběhla 5. května ve 
vinotéce v OVUSu. Zúčastnil se jí rovněž Karel Málek, který Fotoklub ČSA 
založil před téměř 54 lety spolu s Vlastimilem Touškem. 
Kdy poprvé pětasedmdesátiletý Karel Málek zmáčknul spoušť fotoaparátu? 
„Nebudete tomu věřit, ale vím to přesně – bylo to 16. června 1945. Nej-
raději fotím letadla a Prahu,“ prozradil na sebe bývalý letecký mechanik, 
rodák ze Statenic.

-akraj-

Otázka pro Mgr. Magdu Kindlovou, 
ředitelku Mensa gymnázia, o. p. s.
 ?  Jak jste prožili svůj první školní rok v prostorách Základní školy 

Jana Wericha ve Španielově ulici?

Především bych chtěla poděkovat vedení města, které nás mile přijalo 
a také paní ředitelce Mgr. Martinovské za velmi vstřícné jednání. Díky 
pronájmu pavilonu v ZŠ Jana Wericha se nám konečně po letech podařilo 
stabilizovat sídlo školy. Jistě i proto jsme letos zaznamenali zvýšený zá-
jem o naše gymnázium, a to zvláště ze strany žáků z Prahy 17 a 6. Musím 
pochválit i naše studenty – přesídlení z Prahy 5 zvládli a výborné výsledky 
mají i v Řepích. Například v letošním roce se šest našich studentů zúčast-
nilo krajského kola přehlídky středoškolské odborné činnosti, tři z nich 
postupují do celostátního kola a dva se dokonce umístili na 1. místě, což 
je úžasný úspěch!
Během školního roku jsme se zapojili do některých akcí pořádaných Měst-
skou částí Praha 17, jako bylo Babí léto nebo nedávno Den Země. Do bu-
doucna bychom chtěli co nejvíce našich akcí nabídnout zájemcům z okolí, 
především obyvatelům Řep. V současné době připravujeme intenzivní letní 
vzdělávací kurzy z nejrůznějších oborů, například výtvarnou výchovu, vý-
uku hry na klavír, zeměpis, psychologii, právo, obchodní korespondenci, 
angličtinu a jiné jazyky – budou se konat v KS Průhon v červenci a srpnu. 
Kompletní seznam kurzů najdou zájemci na našich webových stránkách 
www.mensagymnazium.cz.
Kromě toho chceme řepským dětem nabídnout možnost navštěvovat u nás 
od října odpolední kroužky - například výpočetní techniky, grafického de-
signu, biologie, konverzace v angličtině, literární seminář, památky Prahy 
aj. Budou určeny pro žáky od 5. do 9. třídy nebo studentům od 1. do 4. 
ročníku střední školy. 

Jaroslava Šímová

"Chceme řepským dětem nabídnout možnost navštěvovat u nás  odpolední 
kroužky," říká ředitelka Mensa Gymnázia, o. p. s., Mgr. Magda Kindlová.

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-
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Kinobus opět v Řepích!
Dopravní podnik hlavního města Prahy v červnu 
odstartuje již čtvrtý ročník letní filmové produk-
ce prostřednictvím mobilního kina s názvem Ki-
nobus. V červenci zaparkuje kinobus opět na pár 
dnů na kopečku před řepskou radnicí. 
Přesný program nebyl v době uzávěrky našeho 
zpravodaje znám. Diváci se mohou těšit na české 
filmy oceněné Českým lvem, jako Tmavomodrý 
svět, Je třeba zabít Sekala a Obsluhoval jsem 
anglického krále. Na programu budou také fil-
my s vážnější tématikou – Kajínek, Hlídač č. 47 
a Habermannův mlýn, ale i úspěšné české ko-
medie z posledních let Román pro muže, Franti-
šek je děvkař a Největší z Čechů.
Kinobus nabízí 200 míst k sezení, bezplatnou 
půjčovnu dek a možnost zakoupení občerstve-
ní. Promítání začíná vždy po setmění. Vstup je 
zdarma. 
Každý den mohou v rámci turné diváci přispět na 
konto nadační sbírky Pomozte dětem. 
Více informací naleznete na stránkách: 
www.dpp.cz/kinobus. -red-

Dny otevřených dveří v denním stacionáři 
Domova sv. Karla Boromejského

15. až 18. června
od 10 do 17 hodin

Pomáháme rodinám, které se starají o svého věkem pokročilého nebo 
zdravotně postiženého rodinného příslušníka a nemohou tuto péči 
zajistit v době, kdy chodí do zaměstnání.
Nabízíme přátelské prostředí a profesionální péči o seniory a zdravot-
ně postižené (i s demencí, Alzheimerovou chorobou, nesoběstačností 
a po CMP). Zajišťujeme stravování, aktivní program a zejména indivi-
duální přístup dle potřeb a možností lidí nám svěřených.
V současnosti máme volnou kapacitu a přijímáme nové  klienty. 
Srdečně vás zveme k návštěvě a prohlídce našeho stacionáře.
Kontakt: Domov sv. Karla Boromejského, Denní stacionář, K Šancím 
50/6, 163 00 Praha 17-Řepy, tel.: 775 851 646, 773 510 045, 235 
323 248, fax: 235 302 720, e-mail:stacionar@domovrepy.cz.

www.domovrepy.cz

Koncert na Bílé Hoře: V úterý 12. 7. v 19.30 hodin se uskuteční varhanní 
koncert v kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Podrobnější info příště.

Foto: -akraj-

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

-red-

Předzahrádka v Laudově ulici

Foto: -akraj-
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Propotili trika
a výborně se bavili
Turnaj v Czech Bumbác Ballu (CBB), který se konal 26. dubna, byl první 
sportovní soutěží s úspěšnou vizitkou začínající vzájemné spolupráce ZŠ 
Jana Wericha a Mensa Gynamnázia, o. p. s. Atmosféra byla skvělá – uvolně-
ná, zajímavá, plná napětí a zvratů. Alespoň na chvíli jsme odložili mobily, 
počítače i svoje školní a studijní problémy a spolu s kamarády poctivě pro-
potili trika a výborně se bavili! Vítězi se stali všichni – 15 žáků ZŠ i 15 stu-
dentů z gymnázia pod vedením prof. Mgr. Viktora Schejbala. 
Těší nás nejenom velký zájem studentů a žáků, ale i vedení ZŠ Jana Wericha 
v čele s  paní ředitelkou Mgr. Zuzanou Martinovskou a Ing. Jitkou Machál-
kovou, které turnajům v CBB dávají prostor a žáky vždy přijdou osobně 
povzbudit, s nadšením jim fandí a motivují je!
Odměny pro všechny účastníky turnaje věnoval hypermarket Globus. Tím-
to bychom chtěli hypermarketu Globus poděkovat! 

PaedDr. Zita Květová,
učitelka ZŠ Jana Wericha 

Chceme pomáhat
Učitelé i žáci ZŠ Jana Wericha obdrželi děkovný dopis od občanského sdru-
žení Život dětem za účast v dubnovém Srdíčkovém dni 2011 a finanční 
částku 5 143 Kč získanou prodejem předmětů s logem o. s. Život dětem.
Částka bude použita na pomoc jednotlivým handicapovaným dětem, 
a to především na částečnou úhradu invalidních vozíčků, rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek – zdravotních kočárků, chodítek, polohovacích 
zařízení, dále na nákup řečových procesorů, obvazového materiálu, speci-
ální výživy apod.
Těšíme se další spolupráci s tímto sdružením, protože chceme pomáhat. 

D. Rážová,  ZŠ Jana Wericha

Z myslivny do myslivny
Protože rok 2011 je rokem lesů, inspirovala se tím i naše škola při volbě ná-
mětu projektového dne. Celkem bylo otevřeno patnáct mysliven a každý žák 
se mohl zapsat až na čtyři z nich. Nejen že jsme se nemuseli učit v lavicích 
podle rozvrhu, ale dozvěděli jsme se spoustu nového o lesích všech pásem.
Každá myslivna se lesa dotýkala z trochu jiného úhlu: Půjdem na to do 
lesa – zhlédli jsme zajímavý dokument o významu lesa, diskutovali o té-
matu a sestavovali prezentace. Pohádka o řepském lese – v tělocvičně 
jsme museli zvládnout projít překážkami, zhoupnout se na liáně přes rokli, 
postavit hranici z polen a nakonec jsme před setměním šplhali do bezpe-
čí na vysoký strom. Redakce lektvarů a elixírů – stali jsme se redakto-
ry a vymýšleli lektvary pro lesní čarodějnice. Byl namíchán třeba i elixír 
pro šťastný den. Vyrob a upeč si své zvířátko – z preclíkového těsta si 
tu každý mohl vytvarovat a upéct vlastní lesní zvířátko. Ještě jsme ho na 
špejli ozdobili, ale moc dlouho nevydrželo, protože z kuchyně putovalo do 
našich žaludků...
Tak se v pátek 1. dubna 2011 (a nebyl to apríl) pracovalo na II. stupni naší 
školy. Byl to den nejen bez učebnic, bez běžných třídních kolektivů. Naši 
učitelé se přestěhovali do svých mysliven, aby vítali návštěvníky. Všech 
patnáct mysliven se pro tentokrát vešlo do naší školní budovy a my jsme 
tím, i když v předstihu, oslavili Den Země.

Lucka a Jessika, 9. A
ZŠ genpor. Františka Peřiny

V ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení v ulici U Boroviček v Ře-
pích proběhl 18. dubna den otevřených dveří a velikonoční jarmark. 
Byly k vidění ukázkové hodiny výuky přírodopisu, zeměpisu, infor-
matiky a též nápravy specifických poruch učení a poradna speciální-
ho pedagoga. Dětem se líbila modelářská dílna, kde si mohly vyrobit 
vlastní letadélko s pomocí našich žáků. Rodiče též mohli zhlédnout 
prezentaci naší školy a položit dotazy paní ředitelce i pedagogům. 
Všem návštěvníkům chutnaly typické staročeské dobroty, které byly 
ke koupi u prodejních stánků. Děti i rodiče si odnesli mnoho pěkných 
velikonočních dekoračních předmětů, které vyráběli žáci školy spolu 
s učiteli. Velikonoční jarmark  i den otevřených dveří se velmi vydařil 
a navázal tak na podobnou úspěšnou akci v loňském roce. 

Bára Svobodová

Velikonoční jarmark se v ZŠ U Boroviček vydařil.

Foto: Ladislav Ščurek

Úspěšný jarmark

Dne 8. května 2011 se v Praze na Vítkově slavilo 66. výročí konce 2. světo-
vé války. U této příležitosti se sešlo několik desítek Pražanů, včetně nás, 
žáků ZŠ genpor. Františka Peřiny. Všichni jsme stáli v blízkosti nejvyšších 
představitelů našeho státu, seděli jsme mezi veterány. Nechyběly ani nej-
vyšší špičky vlády včetně pana prezidenta Václava Klause. Akce se napří-
klad zúčastnili: Přemysl Sobotka, I. místopředseda Senátu Parlamen tu ČR, 
Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamen tu ČR, 
Petr Nečas, předseda vlády ČR, Bohuslav Svoboda, primátor hlavního měs-
ta Prahy.
Pietní akt začal přesně v 10 hodin příchodem prezidenta republiky a při-
nesením historických praporů. Následovalo položení věnců k památníku, 
minutou ticha jsme uctili památku padlých bojovníků. Během večerky vy-
pálila čestná stráž tři salvy. Slavnostním okamžikem aktu bylo propůjčení 
čestných názvů vybraným útvarům AČR.
Pietní akt skončil asi po 45 minutách pochodem nastoupených útvarů 
a odnesením historických praporů. Poté se v prostorách památníku usku-
tečnilo slavnostní setkání představitelů Ministerstva obrany ČR s váleč-
nými veterány a pozvanými hosty. Možnost zúčastnit se tohoto setkání 
jsme měli i my, žáci školy. Využili jsme i možnosti navštívit zdejší muzeum 
a seznámili jsme se s historií 50. a 60. let.

Radka Krucká, Nasťa Palenko, 8. A
ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Vítkov 2011

Foto: z archivu ZŠ
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U Boroviček 1, Řepy • tel.: 235 323 333

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

Z červnového programu:
4. 6. a 18. 6.Keramická sobota: Tradiční 
tvoření z hlíny pro děti i další zájemce. 
Přihlášky předem na tel. 235 323 333.
8. 6. Hudební večer: Závěrečné vystoupení 
našich zpěváků a muzikantů – sál Na Marján-
ce, od 18 hodin. Vstupné dobrovolné. 
9. 6. Taneční večer: Závěrečné vystoupení 
členů našich souborů – sál Na Marjánce, od 
18 hodin. Vstupné dobrovolné. 
10. 6. Korálkování: Pro návštěvníky klubu 
do 18 let. Vstupné 30 Kč, od 15.30 do 17.30 
hodin, Klub Šestka.
21. 6. Výstava prací keramických a výtvar-
ných kurzů DDM. Od 17.30 hodin, sál DDM. 
Vstup volný. 
28. 6. Veselé loučení se školou: Hry a sou-
těže. Od 15.30 do 18.30 hodin (registrace 
do soutěží do 17.30), dopravní hřiště Na 
Vypichu. Vstup volný. Mgr. Jana Němcová

Socháňova 1221, Řepy • tel.: 235 311 791

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

7. 6.: Sportovní odpoledne na zahradě klubu
8. 6.: Tkaní z bavlny
10. 6.: Turnaj v kulečníku
14. 6.: Keramické odpoledne
15. 6.: Interaktivní hry na zahradě
17. 6.: Máš minutu (soutěžní klání)
21. 6.: Sprejerská soutěž (grafitti)
22. 6.: Výroba desek na vysvědčení
24. 6.: Turnaj ve fotbálku
28. 6.: Studená kuchyně
29. 6.: Disco!

Jak o prázdninách: 
Klub 17 bude v provozu i v červenci a srpnu 
v následujících termínech: 5., 7., 6., 8., 12., 
13. a 15. července a 23., 24., 26., 30. a 31. 
srpna. Program podle nálady a počasí.
Vždy od 15 do 19 hodin.

Vstup zdarma. -red-

Foto: -akraj-

Jednotlivá stanoviště si prohlédla i starostka Bc. Jitka Synková společně s ředitelkou ZŠ Jana Wericha 
Mgr. Zuzanou Martinovskou.

Den Země
Již druhým rokem se řepské základní školy pusti-
ly do pořádání společné oslavy Dne Země.
V zahradě při ZŠ Jana Wericha ve Španielově 
ulici to vypadalo 19. dubna jako v úle – zvídavé 
děti i jejich doprovod čekalo nespočet stanovišť 
se spoustou zajímavostí, her, úkolů a kvízů. Do 

organizace se zapojili rovněž 
studenti Mensa gymnázia, 
které sídlí ve zdejší základce, 
zástupci firem Pražské služby 
a Lesy hl. m. Prahy. 
Akce proběhla 19. dubna pod 
záštitou Bc. Jitky Synkové, 
starostky MČ Praha 17. Foto z akce: www.repy.cz, 
Fotogalerie.

-akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Řepští bodovali
V neděli 15. května se v Řepích konal veřejný 
závod horských kol O pohár Městské části 
Praha 17 – King of Prague MTB 2011 a volný 
závod v bikrosu. Závody pořádal SK handica-
povaných cyklistů Praha a Bikrosclub Řepy.
V biku zvítězil úřadující mistr Evropy a vice-
mistra světa z roku 2010 Jaroslav Kulhavý (na 
fotografii nahoře). Naši bikrosaři vystoupili 
na stupně vítězů několikrát. Pohár MČ Pra-
ha 17 zůstal doma, získal jej Lukáš Tamme 
z Bikros clubu Řepy. 
„Volný závod jsme pojali jako propagaci BMX 
v Praze,“ řekl Radim Janoš z Bikrosclubu Řepy 
a dodal: „další akce se bude na naší bikroso-
vé dráze konat 26. června, půjde o 3. závod 
seriálu mistrovství republiky v BMX kategorie 
Junior/Elite a 3. závod českomoravského po-
háru kategorii 6 až 17+. Na tento závod přije-
de kompletní česká bikrosová špička!“
Jak se vyjádřil Radim Janoš, řepští bikrosaři 
mají zájem o nové členy. 
Informace na tel.: 724 177 928.

-akraj-
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Uličník • Uličník • Uličník
Ke Kulturnímu domu
Ulice Ke Kulturnímu domu byla v minulosti dvakrát přejmenována. V době 
svého vzniku, před rokem 1945, nesla název Kozinova – podle chodského 
hrdiny Jana Sladkého, zvaného Kozina. Asi v 50. letech minulého století 
poprvé změnila název na Padlých hrdinů. Po připojení k Praze došlo někdy 
v letech 1968–1973 k poslední změně na dnešní Ke Kulturnímu domu.
Ulice prochází středem horních starých Řep od severu k jihu a spojuje ruš-

nou Karlovarskou ulici 
s poklidnou U Borovi-
ček. Tam nalezneme 
bývalý kulturní dům, 
nyní Bike Club. Pár 
metrů odtud, v Opu-
kové ulici, je mateřská 
škola a naproti dětské 
hřiště.
Význam ulice Ke Kul-
turnímu domu již brzy 
vzroste – bude jí pro-
jíždět midibus nové 
linky č. 264.

Text a foto: Jan Bösser

Řepská zákoutí – Skála
Možná se některý oby-
vatel řepského sídliště 
jednoho březnového 
rána tohoto roku lekl, 
že k nám dopadl mete-
orit – ale to tu jen mezi 
ulicemi Makovského, 
Bazovského a Bendo-
va byl instalován nový 
herní prvek pro děti 
od 3 do 12 let, který 
zde zatím chyběl.
Herní balvan, jak se 
oficiálně nazývá tato 
atrakce pro mladé ho-
rolezce, je z laminátu 
a napodobuje pískov-
covou skálu, přičemž 
povrch je pokryt křemičitým pískem. Aby případný pád tolik nebolel, 
je okolo skály měkký kruhovitý povrch.
Třeba zde již nyní trénuje budoucí přemožitel nejvyšších osmitisícovek 
světa!

Text a foto: Jan Bösser

Foto 1: Pohled dnes. Po revoluci zde sídlil salon Citroen, nyní je tu firma 
Diamant. Foto 2 a 3: Pohled z ulice Plzeňské dne 7. 7. 1985 na průběh de-
molice byl žalostný. Ukázka vzorného hospodáře z dob totality. Tato stavba 
byla opravdu chráněná památkáři. A jak? Výsledek se dostavil. Věřím, že 
dnes by se o historickou památku pečovalo lépe.

3

1

2

Kde se dělala politika
Hospody, hostince, anebo chcete-li šenkovny samozřejmě na žádné po-
řádné vsi nesměly chybět. A pokud je pravdou, jak se říkávalo, že u piva se 
dělá politika a píší dějiny, tak v Řepích to platilo dvojnásob. 
Šenků tu totiž nebylo méně než v dnešní době, ba naopak – bylo jich víc! 
Nejznámější a samozřejmě nejstarší byla Velká hospoda na Bílé Hoře, naší 
generaci známá jako hospoda U Piskáčků. Před ní stála dnes již neexistující 
hospoda Na bělohorském bojišti U Pochů (později U Houšků). Dále mohli 
řepští zajít do hospody U Čechů, Na veselce, Na vyhlídce, kde současně 
býval hotel, U Škopů (dříve U Pachmanů), U Auřadů (později U Hornofů), 
do Sokolské restaurace, ale také do bývalé formanské hospody a zájezdní-
ho hostince U bílého beránka, který již z mapy Řep také vymizel. Dnes by 
se nacházel na hranici katastru Stodůlky – Řepy, ale byl místními hodně 
navštěvován. Byl současně místem tzv. „akcízu“ neboli finanční stráže při 
vstupu do Řep.
V příštím čísle vzpomeneme na pamětníky vzpomínanou a také již neexis-
tující hospodu U Houšků na Bílé Hoře.

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Foto: Jaroslav Hájek

Foto: z archivu Jaroslava HájkaFoto: z archivu Jaroslava Hájka
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*  Sólový zpěv (populár nebo klasika) – pro děti od 
2. třídy a dospělé 
(děti 1 800 Kč, dospělí 2 200 Kč/ 1 hod. týdně)

*  Klavír, keyboard, zobcová flétna, klarinet, saxo-
fon, housle, kytara – pro děti od 1. tř. a dospělé 
(děti 1 800 Kč, dospělí 2 200 Kč/1 hod. týdně)

*  Kytara akustická i elektrická, klavír – hudební 
speciály pro pokročilé (3 000 Kč/1 hod. týdně) 
(styly blues, jazz, rock, pop, improvizace, harmo-
nie v hudební praxi, skladebné postupy v písňové 
formě)

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

*  Keramika – pro děti od 1. třídy a dospělé 
(1 400 Kč děti, 1 800 Kč dospělí/2 hod. týdně)

*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let 
(1 200 Kč/2 hod. týdně)

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

ZÁPIS do kurzů ve školním roce 2011–2012
*  Ťapka – turistický oddíl pro děti od 5 do 7 let 

(800 Kč/60 min. týdně)
*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední 

program pro děti od 2 let (100 Kč/1 dopoledne 
9–12 hod.)

*  Angličtina, němčina, ruština (různé stupně po-
kročilosti) – pro dospělé (1 500 Kč/2 hod. týdně)

*  Počítače a internet – pro dospělé – i pro úplné 
začátečníky a pro seniory (1 200 Kč/2 hod. týdně)

*  Jóga – pro děti od 1. třídy a pro dospělé – různé 
stupně pokročilosti (600 Kč děti, 1 200 Kč dospě-
lí/1 hod., 2 hod. týdně)

*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé 
(1 200 Kč/2 hod. týdně)

*  Cvičení pro děti – 4 až 7 let (600 Kč/1 hod. týdně)
*  Aerobik a gymnastika pro dívky – 7 až 15 let 

(600 Kč/1 hod. týdně)
*  Cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti od 2 let 

(800 Kč/1 hod. týdně), skupinová výuka, 1 hod. 

1x týdně 600 Kč
*  Cvičení po ženy (bossu, aerobik, step–aerobik, 

kalanetika, zumba) – 50 Kč /1 lekce 45 min., 
skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 30 Kč/1 hod.

*  Akrobatický rock’n’roll – přípravka pro děti 6 až 
12 let (600 Kč/60 min. týdně) 

*  Piškotky – tanec a balet pro děti od 5 let 
(1 500 Kč/2 + 1 hod. týdně)

Poznámka: 1 hod. = 45 minut

ZÁPISNÉ: 40 Kč za osobu – v hotovosti při zápisu

KURZOVNÉ: Ceny jsou za školní pololetí, pokud není 
uvedeno jinak. Platba bankovním převodem nebo 
složenkou A na účet.

ZÁPIS: pro letošní žáky KS Průhon – 13. 6. až 17. 6. 
vždy 14–19 hodin, pro nové zájemce – 20. 6. až 
24. 6. vždy 14–19 hodin

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

Za humny: Sobín
Po nějaké době pokračujeme v nové rub-
rice Za humny – tentokrát zavítáme do 
Sobína.

Nepočítáme-li výběžek ruzyňského letiště, je 
Sobín nejzápadnější část Prahy. Od severu k jihu 
sousedí se středočeskými obcemi Hostivicí, Chý-
ní a Chrášťany. Východními sousedy je pražský 
Zličín a naše městská část. Původní vesnice je 
dnes městskou čtvrtí a katastrálním územím 
Prahy, součástí městské části Praha-Zličín a je 
začleněna do správního obvodu Prahy 17. V mi-
nulosti byla součástí kladenského okresu. V roce 
1960 byla připojena ke Zličínu a s ním, v roce 
1974 k Praze.
Historické jádro obce se nachází na jihovýcho-
dě. Z památek lze zmínit novogotickou osmibo-
kou kapličku se zvoničkou z roku 1885, která se 
dočkala v roce 2004 rekonstrukce. Nachází se 
v Hostivické ulici, jež tvoří dopravní páteř celé-
ho Sobína. Poblíž stejné ulice, severozápadněji, 
u odbočky k obci Břve nalezneme ještě starší 

stavbu – Boží muka. Barokní opuková stavba 
z roku 1776 byla zrekonstruována v roce 1998 
a dne 9. 10. 1999 byla slavnostně vysvěcena. 
Podle pověstí zde býval polní lazaret vojsk bo-
jujících na Bílé hoře a prý jsou tu někteří vojáci 
pohřbeni. 
Jdeme-li dál na severozápad směrem k Hostivici, 
nalezneme vlevo od silnice malý hřbitov. Je to 
jeden z nejmladších pražských hřbitovů. Jeho 
výstavba začala v roce 1932, otevřen byl v roce 
1938. Při jižním okraji obce se nachází samota 
Sobínka, kde je dnes modelářské letiště. Na kři-
žovatce bývalých úvozových cest na jihu obce je 
památný strom - olše lepkavá. Za památný byl 
vyhlášen v roce 2003, kdy bylo jeho stáří odhad-
nuto na 90 let.
Jedno „nej“ však Sobín drží již téměř 40 let! 
Připojením k Praze v roce 1974 převzal od Bílé 
hory pomyslnou štafetu nejvyššího bodu v hlav-
ním městě – 399 m nad mořem. Kótu Teleček 
nalezneme na jihu katastrálního území, v místě, 
kde nevýrazný hřeben překračuje hranici Prahy 
a Chrášťan.
Sobín je znám jako významná cyklistická křižo-
vatka. Projíždějí tudy milovníci dvou kol, kteří 

míří do Hájku, Jenče, Hostivice a Kladna, ale 
i do míst v povodí Berounky. Zahrádka restau-
race Na hrázi u malého rybníka na Sobínském 
potoce je od jara do podzimu v jejich obležení. 
A kdyby snad již nebylo Na hrázi místo, je zde 
ještě jedna restaurace  – U Kapalínů!
Sobín je ideální místo k bydlení pro toho, kdo 
hledá klid venkova a výhody metropole. Doprav-
ní spojení s centrem Prahy zajišťují autobusové 
linky 257 a 306.

Text a foto: Jan Bösser

Foto: Ivan Dudáček, www.ptaci.net

Milý podnájemník Poštolka obecná je nejpočetnější dravec v okolí 
lidských sídel. Velice často, coby milí sezónní 
podnájemníci, obsadí pár poštolek okenní nebo 
balkónový truhlíček či nějaký krytý koutek a za-
loží rodinu. Většinou vezmou poštolčí rodiče 
právoplatného majitele na milost a dovolí mu 
nahlédnout do svého rodinného života. Vzácně 
se stane, že obvykle jeden z poštolčích rodičů 
důrazně vyhání střemhlavými útoky na hlavu 
vetřelce – svého domácího. V takovém případě 
je na místě respektovat soukromí malých dravců 
a pokud není jiná možnost, pak vyřešit situaci 
vtipně a zároveň účinně. Při nezbytném přiblí-
žení k hnízdu si obléci na hlavu např. kulicha 
a nasadit si brýle. 
V závislosti na dostupnosti potravy vychovávají 
poštolčí rodiče 3 až 4 mláďata, jež se osamo-
statňují koncem června. Potrava, kterou přiná-
šejí rodiče mláďatům, je velmi pestrá – hlavně 

drobní savci, plazi, ptáci i hmyz. U poštolek lze 
snadno rozpoznat pohlaví. Sameček má skořico-
vě hnědý hřbet se skvrnami, šedou hlavu a šedý 
ocas s černým koncovým pruhem. Samička je 
větší, mohutnější a má po celém těle tmavé vln-
kování. 
Poštolky jsou stálé, jen mladí ptáci se někdy 
vydávají na delší cesty do Středomoří a severní 
Afriky. Tito malí dravci jsou milí, občas trochu 
hluční a nepořádní spolubydlící, kteří si zaslouží 
naši podporu a ochranu.

Prosba
Pokud u vás v tomto roce hnízdí poštolky, pro-
síme informujte spolupracovníka Kroužkovací 
stanice Národního muzea v Praze a umožně-
te okroužkovat mláďata. Kontaktní telefon: 
608 201 853. Děkujeme za spolupráci. 

Lucie Brejšková
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Každý čtvrtý inzerát v řadě 
vám otiskneme s 50% slevou!

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

• Masážní služby – klasické, sportovní masáže, indická masáž 
hlavy, Breussova masáž páteře, čínská masáž Tuina v salonu Hóra, 
Makovského 1177, Řepy nebo u klienta. Tel.: 774 233 544

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

• Malování , tapetování, lepení stropních podhledů,
i o víkendech. PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

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

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

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

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

• Jazykové kurzy v Centru vzdělávání pro dospělé, děti, seniory,
kurzy s hlídáním. PC kurzy, doučování, překlady a tlumočení. 
www.jazykovykurz.cz Tel.: 235 300 455, 608 209 354

• Ski a cykloservis Nevanova 1045, 1047 v Lůžkovinách.
 Tel.: 733 126 790

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

• Autoservis Auto STM nabízí tyto práce a služby: výměna filtrů,
brzd. destiček, oleje, příprava a vyřízení STK včetně emisí, servis 
vozů na plyn (CNG, LPG), pneu servis. Do Blatin 373 (areál PHL), 
Zličín. Tel.: 777 307 583, e-mail: autostm@centrum.cz

• Truhlářství Řepy – výroba kuchyní, vest. skříní, samostatných 
posuvných dveří a kompl. sklenářské práce.
 Tel.: 777 866 999

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

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

• Zkušená chůva (27 let praxe) nabízí denní péči pro Vaše 
dítě/děti. Tel.: 603 550 812

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

• Prodám garáž u stanice tram. Blatiny. Tel.: 608 551 790

OSTATNÍ

Mateřská škola SOCHÁŇOVA hledá 
kvalifikovanou učitelku 

a vyučenou kuchařku 
od 1. 9. 2011

Informace na tel. 235 310 007, 734 428 342 
nebo na e-mailu mssochanova@volny.cz

INZERCE

Změny v MHD od července 
Na základě rozhodnutí Rady zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 17. 5. 2011 
a z důvodu sjednocení cen jízdného v městské a příměstské dopravě do-
jde od 1. července k následujícím úpravám cen a struktury jízdného:

Rozšíření bezplatné přepravy
Bezplatná přeprava bude rozšířena pro děti od 10 do 15 let a pro seniory 
od 65 do70 let. Bude podmíněna prokázáním se opencard s nahranou 
slevovou aplikací v ceně 120 Kč s platností maximálně 6 let. Pokud se 
cestující neprokáže opencard s touto nahranou aplikací, zaplatí polo-
viční jízdné. Tato bezplatná přeprava bude povolena pouze na území 
Prahy, a to ve všech dopravních prostředcích Pražské integrované do-
pravy. Podmínky ani rozsah bezplatné přepravy pro děti do 10 let a seni-
ory nad 70 let se nemění.

Úprava cen jízdenek
• Základní jízdenka: ze stávajících 26 Kč bude cena upravena na 32 Kč 
při současném prodloužení její platnosti ze 75 na 90 minut (stejná cena 
a časová platnost bude platit i pro SMS jízdenku). Cena této jízdenky pro 
děti do 15 let bez opencard s příslušnou aplikací a pro seniory od 60 do 
70 let bez opencard s příslušnou aplikací, ale s průkazkou PID, se mění 
ze 13 Kč na 16 Kč.
• Krátkodobá jízdenka s omezenou přestupností: ze stávajících 18 Kč 

bude cena upravena na 24 Kč při současném prodlou-
žení platnosti jízdenky z 20 na 30 minut. Tato jízdenka 
bude nově plně přestupní a bude platit také na pří-
vozech, lanové dráze a na nočních linkách. Zlevněná 
varianta této jízdenky pro děti do 15 let bez opencard 
s příslušnou aplikací a pro seniory od 60 do 70 let bez opencard s pří-
slušnou aplikací, ale s průkazkou PID, se mění z 9 Kč na 12 Kč. Jízdenka 
za 24 Kč bude také v podobě SMS jízdenky.

Turistické jízdenky
Cena 24hodinové jízdenky pro Prahu se mění ze 100 Kč na 110 Kč, cena 
72hodinové jízdenky se snižuje ze 330 Kč na 310 Kč a ruší se 5denní 
jízdenka. Zároveň se zavádí 24hodinová a 72hodinová jízdenka také 
v podobě SMS ve stejné ceně jako papírová jízdenka. Mění se i cena ce-
losíťové 24hodinové jízdenky pro všechna tarifní pásma ze 150 Kč na 
160 Kč. Ceny 24hodinových jízdenek pro děti do 15 let bez opencard 
s příslušnou aplikací a pro seniory od 60 do 70 let bez opencard s pří-
slušnou aplikací, ale s průkazkou PID, jsou poloviční. 

Cena za zavazadlo a psa
Upravují se také ceny dovozného za zavazadlo a za psa, které se nově 
sjednocují na 16 Kč, a to bez současných pásmových omezení s maxi-
mální časovou platností 240 minut.

-red-

Nestátní zdravotnické zařízení 
přijme primáře, primářku

Více na www.domovrepy.cz
Kontakt:  Mgr. Frýdecká, 776 257 911, 

konsolata@domovrepy.cz

Chcete u nás 
inzerovat?
Uzávěrka pro příjem inzerce je vždy 
9. dne předcházejícího měsíce, tzn. 
9. června pro červencové vydání. 
Další informace včetně kompletního 
ceníku získáte na tel.: 234 683 544, 
234 683 511, 720 524 688, na inter-
netových stránkách www.repy.cz 
(sekce Řepská sedmnáctka) nebo e- 
-mailem: redakce@repy.mepnet.cz.
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Ú K L I D O V É  P R Á C E
Mytí oken • čištění koberců • úklid po

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

žaluzie – podlahy

žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - pokládka plovoucích podlah

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

TELEVIZE-NONSTOP
OPRAVY a seřizování v bytě

satelity, antény, instalace, settopboxy

733 311 747    211 141 160

v.siebert@volny.cz  •  www.opravuji.cz

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské,truhlářské,montážní práce

přeprava osob 6+1 nebo nákladu
časově se přizpůsobím (i víkendy)

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

www.falomeubytovani.cz
Tel. 775 343 393

Stavební zkolaudované pozemky 
v Doksech u Kladna

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

Stavební zkolaudované pozemky 
v Buštěhradě

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

veškeré sítě, 7 min. po R7 od Prahy

 Info: 721 260 954, 602 666 747 SKVĚLÉ CENY!

2 150 2 150 Kč/mKč/m22

2 200 2 200 Kč/mKč/m22

Pedikúra – Renata Uhlířová
rozšíření služeb – AUTOPATIE
pomoc při hledání Vaší cesty ke zdraví

Zbavte se sami ekzémů, alergií, 
bronchitid a dalších chronických 

i akutních nemocí
ru74@seznam.cz  tel. 608 880 826

pedikura.domu@seznam.cz 

Mensa gymnázium, o.p.s., 
ve spolupráci s KS Průhon 

pořádá pro veřejnost 
letní intenzivní vzdělávací 
kurzy z nejrůznějších oborů 
(výtvarné umění, počítačové doved-
nosti, hra na klavír, cizí jazyky, právo, 
psychologie, obchodní koresponden-
ce, zeměpis, dramatická výchova aj.) 
vedené odborníky z řad pedagogů. 

Podrobné informace najdete na 
www.mensagymnazium.cz. 

Zájemci o kurzy se mohou hlásit 
na e-mailové adrese 

zastupce@mensagymnazium.cz 
nebo na tel. 731 460 907 

(Mgr. M. Fatrová).

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
CHALUPA
Čištění koberců 
mokrou cestou

Mytí oken • úklid po 
malířích • běžný úklid 

• půjčovna čistících strojů 
na koberce a čalounění 
• doprava Řepy a okolí 

ZDARMA

Tel.: 603 753 279
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GERnétic MASÁŽ

www.gernetic.cz

 Aplikujeme ú inné produkty GERnétic.
 Ošet ujeme celulitidu a cévní systém.
 Odstra ujeme tukové polštá e.
 Stimulujeme lymfatický systém.
 Podporujeme detoxikaci t la.

Co to znamená PLUS?

Nabízíme masáže celého t la, 
dle vlastního výb ru
(hlavy, obli eje, šíje, zad, paží, nohou)

Délka a cena masáže: 45 minut / 600 K .
Individuáln  m žeme prodlužovat masáže 
vždy o 30 minut / 300 K .
Objednávejte se p edem 
na telefonním ísle 602 501 191. 
Otevírací doba: dle dohody.

! novinka !

PLUS

Slánská 381/10, Praha 6
(K ižovatka Slánská – Plze ská)

Kosmetické centrum GERnétic

SLEVOVÝ  KUPON 

Kosmetické ošet ení obli eje 

po MASÁŽI + 

SLEVA 20 %

Tel.: 235 325 659 

nebo 602 501 191

GERnétic, 

Slánská 381/10, P6

R
17-VI

Platí do 
15. 9. 2011

GERnetic inze do Repska17_6_2011.indd   1 6.5.2011   16:03:35

CHCETE U NÁS INZEROVAT? Info: 234 683 544, 234 683 511 • redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

VÝMĚNY VŠECH OKEN ZDARMA!!! na pojistnou událost
Doubravínova 335/26, 
163 00 Praha 6-Řepy
Pondělí až pátek: 9–18 hodin 
(nebo dle domluvy)
Tel. i fax: 235 311 411 
Mobil: 774 000 092, 774 000 093
autosklobilahora@seznam.cz 
www.autosklobilahora.cz

NAŠE SLUŽBY 
POSKYTUJEME 
PRO VŠECHNY 
TYPY OSOBNÍCH 
I NÁKLADNÍCH 
VOZŮ / VČETNĚ 
TIR A BUSŮ 

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2011

v ceně 150 Kč

+

TEXTILNÍ GALANTERIE
Mária Rajtorová

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

bytových doplňků. 
Najdete nás u stanice tramvaje Blatiny.

LÉČBA POHYBOVÉHO APARÁTU
Speciální komplexní cvičení uzdravující páteř 
a klouby, vycházející z tajné muslimské jógy. 
Cvičení je vhodné pro každého, kdo trpí bo-
lestmi kloubů, zad, páteře a bolestmi hlavy 
pocházejícími od krční páteře. Pomáhá při 
artrózách, artritidách, osteoporóze, skolióze, 
vyhřezlých meziobratlových ploténkách. Pra-
videlným cvičením se vyhnete i operaci.

Začínáme cvičit od 14. září 2011 každou 
středu 19.00–20.30 hod. v ZUŠ Blatiny, 

Španielova 1124/50, Praha 6-Řepy. 
Přihlášky již nyní.

REIKI JANA vám dále nabízí:
Tibetská medicína • EPAM terapie

Masáže – klasické, čínské, lymfatické, 
medové, atd. • Reiki, Channeling

Poradenství, kurzy
více na:  www.reikijana.cz

Kontakt:   tel.: 775 063 983
info@reikijana.cz

absolvent profesionální masérské školy Borise 
Tichanovského
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Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

(Babor), modelace nehtů, manikúra, pedikúra, 
parafínové zábaly (ruce i nohy), poradenství 

v oblasti výživy, masáže, fotodepilace, neinvazivní 
laserové metody, příležitostné tetování.

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

 Tel.:  777 681 447 (kosmetika, pedikúra), 
603 509 733 (kadeřnictví), 
605 788 943 (modelace nehtů), 
736 513 425 (masáže)

Úklid paneláků, kanceláří, škol!
Provádíme pravidelný úklid společných 

prostor ve vašem domě. 
Dále uklízíme kancelářské prostory a školy. 
Ceny po vzájemné dohodě. SPOLEHLIVOST!

VB – úklid
Tel.: 608 072 360, e-mail: vbaca@chello.cz

Obchod 
specializovaný 

na krmiva: 

Nutram
K9

First Mate
Arden Grange

Cibau
Trainer

Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům 
Na vybraná krmiva 

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma 

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba: 
Pondělí–Pátek 10.00–19.00, 

Sobota 9.00–12.00

Kompletní správa 
nemovitostí

Specializace na účetnictví pro společenství vlastníků a bytová družstva

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

• zajišťování oprav • zajišťování právních služeb

EKO-Kopecký, s.r.o.  •  Na Chobotě 1344/4, Praha-Řepy
Telefon: 777 151 141, 777 151 142

E-mail: ak.eko1@volny.cz  •  Web: www.eko-kopecky.cz

OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

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

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

Řeznictví U Václava
www.reznictvi-uvaclava.cz

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

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

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

163 00  Praha-Řepy
Telefon/fax: 235 310 276
mobil: 604 257 511
e-mail: i.varhulikova@seznam.cz
www.deky-luzkoviny.cz

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

ZASKLENÍ BALKONÒ

DVE¤E A ZÁRUBNù BEZPEâNOSTNÍ DVE¤E

Dodání a montáÏ Ïa-
luzií, su‰ákÛ na
prádlo, malování bal-
konÛ. � Kvalita,
100% servis. � Sle-
vy pro druÏstva. �
Zamûfiení a kalku-
lace ZDARMA.

·irok˘ v˘bûr mate-
riálÛ. � Skfiínû na
míru. � Kvalitní
montáÏ. � 100%
servis. � Záruka aÏ
10 let! � Zamûfiení
ZDARMA.

V na‰í nabídce jsou také
kvalitní dvefie a zárubnû

ÎALUZIE
montáÏ a prodej

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5
739 034 488, 733 715 505

e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijerabek.cz

DOPRAVA PO CELÉ PRAZE ZDARMA – V·E NA SPLÁTKY

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù

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

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

JSME TU OPĚT PRO VÁS
Zakázkové šití a pletení
Úpravy a opravy šitých, 

pletených i kožených oděvů
Prodej oděvů a textilu

Zásilkový obchod Hallens
Katalogový obchod s obuví

To vše v MODE CRAZY!!!
Kde nás najdete:

Makovského 1142, Praha 6
Pracovní doba:

Po–Pá 10.00–18.00
Tel: 774 774 493

Zájmové prográmky již od 1,5 roku
Provoz denně Po–Pá 7.30–18.00 hod.
Celodenní stravování
Víkendové řádění
Prázdninový provoz
Individuální přístup k dítěti
Výuka angličtiny
Bezkonkurenční ceny již od 40 Kč/hod.

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.modrinek.cz

PRVNÍ
HODINA
ZDARMA

d

ět
ské studio

d

ět
ské studio

604 433 057

OVOCNÁ 1072/26 
160 00 PRAHA 6

Tónování autoskel 
profesionální instalace 

homologovaných (protislunečních 
a bezpečnostních) autofólií

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

10 let záruka!

Kadeřnické STUDIO DavidKadeřnické STUDIO David
Řepská pasáž II, Makovského 1225 

(tramvajová a autobusová zastávka Blatiny)
hledá kosmetičku, masérku nebo pedikérku. 

Otevřeno:
Po–Pá  8.00–19.30 hod., So  8.00–12.00 hod.

www.kadernictvi-dz.webnode.cz
Tel.: 604 737 329
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Indeco CZ s.r.o.
Oderská 935/7a
196 00  Praha 9 – Čakovice
+420 283 101 340
info@indeco.cz, www.indeco.cz

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

indeco_210x139_Repska-17-05-20111   1 10.5.2011   15:04:43
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3417 DEL VW AutosalonKlokocka Amarok_188x127_T.indd   1 4/27/11   2:33 PM

Váš realitní soused 
s perfektní znalostí lokality!
3 důvody proč se obrátit na Absolut Real:

1. Poskytujeme kompletní servis v rámci zprostředkování prodeje či koupě nemovitostí.
2. Sídlíme přímo v Řepích - perfektně se orientujeme v dané lokalitě.
3. Jsme přímý smluvní partner ČSOB, Hypotéční banky a České spořitelny. 

Absolut-Real s.r.o.
Nevanova 37, 163 00 Praha 17-Řepy

(naproti supermarketu Billa)
Tel: 608 972 016

E-mail: absolut@absolut-real.cz

www.absolut-real.cz

Chcete prodat, vyměnit či pronajmout svůj byt?

Byt 2+kk, 45 m2, 2. p. (7). Byt po úpravách, 

jádro obloženo, nová kuchyňská linka.

Dům po rekonstrukci, volné ihned. OV. 

Poplatky cca 2 900 Kč.

SLEVA 2+KK
BAZOVSKÉHO UL.

Byt 2+kk, 35 m2, ul. Nevanova. Kompletně za-

řízený: kuch. linka, spotřebiče, pračka, obýv. 

stěna, pohovka, postel, skříně. V okolí ob-

chody, pošta, školy atd. 10 tis. vč. poplatků.

Byt 3+kk/L, 74 m2, Laudova ul., 11. p. (12). 

Částečně zařízený: kuch. linka, spotřebiče, 

zděné jádro, panoramatický výhled. Dětské 

hřiště, snadné parkování. 14 tis. vč. poplatků.

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

ná koupelna, dům po rekonstrukci, zacho-

valá kuchyň, koberce, dlažba. Orientace 

V–Z. Poplatky 6 100 Kč.

3+kk/L + sklep, 69 m2. DV, lze do OV do ro-

ka. 10. p., zděné jádro, PVC, pův. kuch. linka, 

koupelna zvětšena. Orientace na východ, 

nový výtah, plastová okna, dobře udržovaný.

Držitel profesního certifi kátu Asociace realitních kanceláří České republiky.

PRODEJPRODEJ 3+1/L
GALANDOVA UL.

3+KK/L
BAZOVSKÉHO UL.

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

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

Plovoucí podlahy, dlažba, vestavné skříně, 

nová kuchyň. linka. Orientace jih a východ.

SLEVA 3+KK/G/2×B
SKUTECKÉHO UL.

Hledáme 

pro své klienty 

byty 2+kk, 3+kk

a 4+1.
NABÍDNĚTE, PROSÍM.

V červnu 10% sleva 

na naše služby 

pro nové klienty.

SPECIALISTA NA ŘEPY

PRONAJATO

PRONAJATO
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