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Vážení čtenáři,
je tomu právě rok, co se objevuje moje jméno v tiráži Řepské sedmnáctky. V souvislosti s tímhle minivýročím členy redakční rady napadlo, že bych 
vás tentokrát v úvodníku měla oslovit já. K dispozici mám pár řádků, a tak jen stručně: Těší mne, že náš zpravodaj čtete rádi a že se na nás obracíte 
se svými náměty čím dál častěji. Využívám příležitosti a děkuji za spolupráci všem dopisovatelům, zároveň se jim veřejně omlouvám, že jejich pří-
spěvky pro nedostatek místa krátím a krátím. Slibuji, že od září bude o trošinku líp. Jééé, teď jsem to prozradila…

Hezké léto vám přeje
Jaroslava Šímová
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•Kulturní středisko Průhon
Výstava
1. 7. až 21. 8. budou svoje obrazy vystavovat výtvarní-
ci ze Sdružení výtvarníků ČR. 
První část výstavy: 1. až 27. 7. (vernisáž – 1. července 
v 17 hodin). Druhá část: 27. 7. až 21. 8. (vernisáž – 
27. července v 17 hodin). Výstava je přístupná v pra-
covních dnech od 10 do 16 hodin.

Prázdninová školka!
Ve dnech 29. 6. až 10. 7., vždy od 9.30 do 12.30 ho-
din. Budeme si hrát, zpívat, tvořit. S sebou vezměte 
svačinku a přezutí. V případě zájmu se přihlaste 
buď přímo v KS Průhon, nebo pošlete SMS na tel. 
720 595 489. Těšíme se na vás! 

Zápis do kurzů
Od 24. 8.  do 27. 8. a od 31. 8. do 3. 9., vždy od 13 do 
19 hodin.

Nabízíme možnost pronájmu prostor v KS Průhon 
i během léta. V červenci a srpnu bude v KS Průhon 
otevřeno od 9 do 17 hodin.

AKCE V SOKOLOVNĚ
2. a 3. 7. Prodejní akce

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 
 19. 7.  Vzpomínky na mládí: Písničky z dob mládí 

babiček a dědečků v podání  Jana Víznera 
a Drahomíry Vlachové. Atrium, v případě 
špatného počasí refektář. V 16 hodin.

 11. 8.  Andělský rok: Koncert k výročí roční spolu-
práce s Two Voices. Mezzosopranistka Edita 
Adlerová a šansoniérka Jana Rychterová 
zpívají spirituály, židovské písně, klasickou 
hudbu, autorskou tvorbu, lidové písně 
(Humoresku, Ragtime, Šavlový tanec, Na 
krásném modrém Dunaji, sonátu Patetická, 

Frozen, ale i několik zcela originálních šan-
sonů a Sefardských písní). Vystoupení Two 
Voices je zárukou skvělého hudebního zá-
žitku, mistrného provedení a humoru. Spo-
luúčinkuje Vladimír Iljič Pecháček – housle  
a  Markéta Mazourová – bicí. Občerstvení: 
alko i nealko,  káva, čaj, koláče, pizza, prodej 
látkových výrobků – ve spolupráci s restaura-
cí Sokol Řepy a chráněnou dílnou Letohrádek 
Vendula. Atrium, v případě špatného počasí 
kostel sv. Rodiny. V 19 hodin.

  2. 7. – 30. 7. Malé a větší radosti v Domově sv. Karla 
   Boromejského: Výstava ze života a akcí 

v Domově provázená texty žáků ZŠ Na dlou-
hém lánu v Praze 6. Refektář.

 6. 9.  Slavnost v zahradě – hudební odpoledne pro 
celou rodinu: Hudba, občerstvení, výstavy 
v refektáři i altánu. 
Letní pódium, v 16 hodin.

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

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

zastávka Škola Řepy.

Čochtanova Třeboň
Vodník Čochtan ze Zlaté stoky svolává všechny 
vodníky, vodní víly, skřítky z rybníků a další vodní 
havěť, ale také hodné lidské dušičky na 29. srpna do 
Třeboně, kde se bude kamarádit s kapříky a rybáři. 
Ti tady budou mít tradiční velkou slavnost, na které 
se ochutnávají speciality z rybí kuchyně a poslouchá 
muzika z pódia (letos to má být swing).

Pro děti se v sobotu pořádá tradiční pohádkový svět, 
odpoledne průvod vodníků, rusalek a dalších vodních 
příšerek. Večer bude vodnický karneval, a to nejen pro 
děti. V neděli dopoledne si děti budou moci zarybařit 
a zasoutěžit na vodě. Na náměstí bude celý víkend vel-
ký vodnický jarmark se stánky, ve kterých se dostane 
snad úplně všechno. Tak přijeďte. A kdybyste chtěli 
vědět ještě něco víc, můžete zavolat Evě Gutové na tel. 
604 136 139. -eg-

Pojízdné kino v Řepích!
Netradiční letní kino, tzv. kinobus, přijede do Řep 
ve dnech 1. až 4. září! Akci organizuje Dopravní 
podnik hl. m. Prahy. V místě promítání si budete 
moci zakoupit občerstvení, organizátor poskyt-
ne lavice pro 180 diváků a bude půjčovat i deky. 
Na programu jsou filmy Bobule (1. 9.), Tobruk 
(2. 9.), Sněženky a machři (3. 9.) a Sněženky 
a machři po 25 letech (4. 9.). Promítat se bude 
na prostranství před řepským úřadem od 20.15 
hodin. Více informací na www.dpp.cz. -red-

Babí léto 2009
Milí čtenáři, zakroužkujte si v kalendáři sobo-
tu 12. září a k datu si připište: Babí léto aneb 
Zábavné odpoledne pro celou rodinu. Srdečně 
vás zveme! Zahájení je naplánováno na 14 hod. 
Program akce uvedeme v příští Řepské sedm-
náctce. Máte-li zájem zúčastnit se programu 
aktivně jako účinkující, chtěli byste předsta-
vit řepské veřejnosti aktivity svého sdružení, 
spolku apod., anebo byste chtěli akci podpořit 
jako sponzor, informujte se u asistentky sta-
rostky Ireny Janoušové, tel.: 234 683 545, 
e-mail: janousovai@repy-mepnet.cz.
Babí léto pořádá Městská část Praha 17 ve spo-
lupráci se Společností pro obnovu řepských 
tradic a Sborem dobrovolných hasičů Praha-
-Řepy. -red-

Foto: Milena Horáčková

Foto: J. Šíma
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Dětská pouť se vydařila
Pokud jste v neděli 31. května nedali na předpověď a vydali se na Dět-
skou pouť na zahradu kláštera Domova sv. Karla Boromejského, pak 
jste, myslím, měli radost. Zrovna tak, jako desítky dětí, které se – 
mraky nemraky – vyřádily při různých soutěžích nebo na skákacím 
hradu. Radost měli i jejich rodiče, prarodiče a samozřejmě pořada-
telé, kteří tuhle oslavu Mezinárodního dne dětí připravují pravidelně 
už hezkou řádku let. 
Ráda bych jim touto cestou vyjádřila poděkování.  A také obdiv. Vždyť 
organizaci akce věnují svůj volný čas, který by jistě mnozí z nás doká-
zali využít daleko „užitečněji“. Díky jejich nadšení  však mají řepské 
děti možnost pobavit se i jinak než jen u počítače nebo u televize a my 
dospělí máme konečně příležitost potkat své sousedy, známé, popo-
vídat si a užít si klidné nedělní odpoledne. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na uspořádání této akce, zejména 
Společnosti pro 
obnovu řepských 
tradic, zvláště pak 
paní Anně Baumo-
vé a panu Jaroslavu 
Hájkovi, řádovým 
sestrám i zaměst-
nancům Domova 
sv. Karla Boromej-
ského, občanskému 
sdružení Naše Řepy 
a panu Davidu Žo-
fákovi, Centru so-
ciálně zdravotních 
služeb, řepskému 
Sboru dobrovolných 
hasičů a Vězeňské 
službě ČR. 

Jitka Synková,
starostka

Na váš dotaz odpovídá:
místostarosta Antonín Kopecký

Dotaz: Prý se bude znovu opravovat hřiště 
u školy ve Španielově ulici. Proč? Vždyť tam 
úpravy proběhly nedávno?

Máte pravdu, že rekonstrukce školního hřiště 
u Základní školy Jana Wericha ve Španielově uli-
ci byla provedena v loňském roce. Šlo však tepr-
ve o první etapu opravy, při níž byla provedena 
spodní stavba s drenážemi na fotbalovém hřišti, 
atletickém oválu, víceúčelovém hřišti a oválu 
pro vrh koulí. Hřiště bylo také osvětleno, posta-
veny střídačky a instalovány záchytné sítě. 
V letošním roce budou prováděny další etapy 
úprav. Ve druhé etapě bude položen umělý tráv-
ník tzv. 3. generace na fotbalovém hřišti, které 
bude nalajnováno nejen pro fotbal, ale i pro 
softball. Během třetí etapy bude položen umělý 

povrch na běžeckém oválu. V rámci čtvrté etapy 
budou opravena čtyři víceúčelová hřiště – pro 
volejbal nebo basketbal a tenis či minikopanou.  
Bude instalováno přisvětlení, které umožní 
sportovat i za šera (ne za tmy). Na dvou z nich 
bude vytvořen antukový povrch, na dvou umělý 
polyuretanový. Hřiště budou oplocena do 5me-
trové výšky – do tří metrů žebírkovým pletivem, 
zbytek bude tvořit polyamidová síť.
Rekonstrukce započne v červenci, dokončena 
bude v listopadu tohoto roku. V době uzávěrky 
Řepské sedmnáctky ještě nebyl znám dodava-
tel – výběrové řízení v té době nebylo  ukonče-
no. Předpokládáme, že rekonstrukce bude stát 
10 milionů Kč. 
Chtěl bych požádat občany bydlící v okolí hřiště 
o pochopení, neboť během výstavby dojde k mír-

nému navýšení hlučnosti a prašnosti. Úkolem 
dodavatele je omezit znečišťování na nejnižší 
možnou míru a snižovat prašnost kropením. 
Stavební činnost bude omezena na dobu mezi 
7. a 18. hodinou. 
Po opravě bude hřiště sloužit nejen žákům školy, 
ale i veřejnosti. Věříme, že kvalitní hřiště přiláká 
ke sportu více dětí i dospělých. Umělé přisvět-
lení prodlouží dobu využití sportoviště a umělé 
povrchy umožní sportovat i v době nepříznivého 
počasí. Areál bude mít vypracován provozní řád 
a bude uzavíratelný.
Co se týká dalších řepských škol – v ZŠ Socháňo-
va je již zrekonstruováno celé hřiště, letos bude 
vybudováno ještě oplocení víceúčelových hřišť. 
V dalších letech je v plánu oprava hřiště v ZŠ 
Laudova. Antonín Kopecký

Přivezli zlatou medaili!
Ředitelka ZŠ Jana Wericha Mgr. Zuzana Martinovská a její kolega Mgr. Vác-
lav Soukup mohou být pyšní. Žáci jejich školního softballového týmu při-
vezli v červnu zlato z  Mistrovství ČR základních škol. 
Bojový pokřik, který jim pomáhá k vítězství, předvedli úspěšní sportovci – 
v sakách, oblecích a s medailemi na krku – 17. června na řepské radnici. 
Starostka Jitka Synková jim předala dar Městské části Praha 17, softballo-
vou pálku v hodnotě 8 000 Kč. Ředitelka Mgr. Martinovská během slavnost-
ní chvíle neudržela slzy a svěřila se, že finále napjatě sledovala.
„Naši celkem snadno vyhráli obvodní i krajské kolo soutěže. Poráželi jsme 
všechny soupeře. Finále, kterého se zúčastnilo 10 týmů, už bylo hodně 
napínavé. Nakonec jsme vyhráli 6 : 4,“ sdělil trenér Mgr. Soukup, který – 
paradoxně – softball závodně nikdy nehrál. „Abych nezapomněl: O tento 
úspěch se zasloužil i bývalý hráč a současný trenér David Kořízek,“ dodal 
trenér a zároveň učitel angličtiny. Že by snad při zkoušení „svých“ softbal-
listů přimhouřil oko, to prý ale nepřipadá v úvahu.

Kdo vlastně zlatou medaili 
vybojoval? Členy vítězného 
týmu jsou žáci od 4. do 9. tří-
dy: Dan Bílý, Huy Do Quang, 
Michal Hauf, Jan Hřebík, Mi-
kuláš Klas, David Kořízek, Da-
niel Kotchera, Martin Krameš, 
Tomáš Kudrna, Radek Lihnart, 
René Nováček, Marek Ostri-
hoň, Vojtěch Pechal, Jiří Průša 
a Jiří Rabiška (foto na titulní 
straně). Kapitán mužstva, žák 
9. třídy Mikuláš Klas, je už do-
konce členem reprezentačního 
týmu. S odpovědí na otázku, 
proč je kapitánem zrovna on, 
nezaváhal: „Jsem zkušenější 
a patřím mezi ty lepší hráče. 
Kapitán musí být vůdcovský 
typ a nesmí se bát něco říct.“
 Jaroslava Šímová

Pohár, který získal softballový tým 
na Mistrovství ČR základních škol.
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PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 23. ZÁŘÍ 2009 V 15 HODIN.
Místo konání: Základní škola genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 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.
Souhlasí: 
•  s vypsáním výzvy na veřejnou zakázku ma-

lého rozsahu „Oprava říms, klempířských 
prvků a části fasády staré budovy objektu 
v ul. Žalanského 68/54 “;

•  s vypsáním výzvy na zhotovitele projektové 
dokumentace a následně zhotovitele vlast-
ní realizace stavby Opravy chodníků ul. Ko-
línova, Ke Kaménce.

Schvaluje: 
•  vydat souhlasné stanovisko k opravě oploce-

ní bikrosové dráhy v ulici U Boroviček, (prove-
dení: dřevěná kulatina na ocelových nohách).

Bere na vědomí: 
•  výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání 

v mateřských školách Městské části Praha 17, 
která na školní rok 2009/2010 činí 500 Kč;

•  vyhlášení ředitelského volna ředitelů základ-
ních škol a základní umělecké školy Blatiny na 
dny 29. 6 a 30. 6. 2009.

Neschvaluje: 
•  valorizaci nájemného u bytů v majetku Měst-

ské části Praha 17 pronajatých formou výběro-
vých řízení za smluvní nájemné ve výši 6,3 % 
za 1 m2/měsíc podlahové plochy v souladu 
s platně uzavřenými smlouvami o nájmu bytu, 
a to s platností od 1. července 2009.

Vyhlašuje: 
•  konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Zá-

kladní školy Laudova, Praha-Řepy, Laudova 
1024. Konkurzní řízení se uskuteční dne 
11. 8. 2009. Předpokládaný nástup do funk-
ce: do 1. 9. 2009.

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 mj.
Schvaluje: 
•  závěrečný účet Městské části Praha 17;
•  prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 

zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
v platném znění, v ulici Laudova čp. 1015 
až 1017; 

•  prodej bytových jednotek ve smyslu ust. 
§6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů v platném znění, v ulici Vondroušova 
čp. 1170 až 1174.

Eva Vernerová,
kancelář starostky

Kopec nezmizí!
Úřad m. č. Praha 17 obdržel před nedávnem petici Občanského sdružení 
Řepík, která dosvědčuje, že některým občanům není rozvoj jejich městské 
části lhostejný. Z petice cituji: …My níže podepsaní rodiče, prarodiče, děti, 
obyvatelé Řep žádáme Úřad m. č. Praha 17, aby z nového územního plánu 
naší městské části „vymazal“ bod č. 7, který pojednává o odstranění cent-
rálního bobovacího kopce mezi ulicemi Makovského a Španielova. …Žádáme 
vás, abyste jej nesrovnávali se zemí. Nový návrh územního plánu obsahuje 
zrušení kopce ve prospěch volné parkové plochy. Tato by však – jak je to v naší 
městské části obvyklé – sloužila pouze venčení psů a pro děti by v zimních 
měsících nebylo nic. Nyní mohou v zimě bobovat, sáňkovat a v době, kdy sníh 
není, mohou alespoň „vyběhnout na kopec“. I to je pro ně radost! 
Rád bych uvedl, že je škoda, že se na nás občané neobrátili s dotazem, ale 
rovnou sepsali petici. Dozvěděli by se totiž, že městská část žádný kopec 
rušit nehodlá. Bod č. 7, který je v petici zmíněn, je sice zanesen v Územní 
studii Řepy, ale to neznamená, že bude realizován! Územní studie je tepr-
ve návrh architektonické kanceláře na případné změny. V naší městské 
části si chráníme každý kopeček právě z důvodu, který je v petici zmíněn. 
Nehledě na to, že náklady na rušení kopce, odvoz zeminy atd. jsou tak vy-
soké, že si je obec nemůže dovolit.
Co bude se zmíněnou peticí? Samozřejmě, že se jí budeme, jak vyplývá ze 
zákona, zabývat. Prosím občany, aby v případě podobných nejasností ne-
váhali, naše volené zástupce kontaktovali a vznesli dotaz, připomínku či 
podnět. Případné problémy pak můžeme vyřešit daleko rychleji.

Bc. Bořek Černovský,
místostarosta

Jak jsme volili
Ve dnech 5. až 6. června proběhly volby do Evropského parlamentu. 
Jak dopadly u nás? Na seznamu voličů Městské části Praha 17 bylo za-
psáno 19 291 jmen. K volebním urnám přišlo 6 188 občanů. Možnosti 
volit tedy využilo 32,11 % voličů. Celostátní účast ve volbách byla nižší 
(28,22 %), avšak Pražané ve většině ostatních městských částech byli 
aktivnější – průměrná volební účast činila 35,73 %. Nejvíce řepských 
občanů podpořilo ODS, 
která získala 38,61 % 
hlasů. ČSSD volilo 
14,59 % občanů, KSČM 
dalo hlas 10,63 % voli-
čů. Pro EDS hlasovalo 
7,27 % obyvatel Řep, 
ostatní strany získaly 
pod 5 % hlasů. Podrob-
né informace najdete 
na www.volby.cz.
Na dotaz, proč přišli 
k volbám, odpovídala 
většina oslovených voličů podobně: „Považujeme to za svou morální 
(občanskou) povinnost!“ Humorně svou účast ve volbách komentoval 
sedmačtyřicetiletý pan Jiří: „Já to beru jako takovou sázku na koníčky. 
Někoho si zvolíte a s napětím čekáte, jak doběhne. Je to „adrenalin“ 
a nemusím jezdit do Chuchle.“ -akraj-

Výsledky voleb do EP
Vzhledem k tomu, že došlo v průběhu přípravy voleb do Evropského 
parlamentu k přečíslování okrsků v hl. m. Praze, tedy i v Praze 17, 
najdete výsledky hlasování Městské části Praha 17 na www.volby.cz 
pod čísly: 519 pro ČSÚ 501, 520 pro ČSÚ 502, 521 pro ČSÚ 503, 522 
pro ČSÚ 504, 523 pro ČSÚ 505, 524 pro ČSÚ 506, 525 pro ČSÚ 507 
a 526 pro ČSÚ 508. -red-

Volilo se i v řepské obřadní síni.

Odbor životního prostředí a dopravy jinde!
Upozorňujeme, že řepský odbor životního prostředí a dopravy sídlí od 
července na jiné adrese – v Bendově ulici č. 1121/5, t. j. v místě, kde 
najdete také Centrum sociálně zdravotních služeb nebo Optimis. Do 
zavedení pevných telefonních linek můžete volat na následující čís-
la: 724 095 005 (Ing. Ivana Holá), 721 174 765 (Ing. Karel Voráček), 
723 313 769 (Rudolf Záruba). -red- 
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Jak jste se cítila v takové slavnostní chvíli?
Uvědomila jsem si, že je hodně těch, kteří oprav-
du mnoho vykonali a že já nejsem naprosto ni-
čím výjimečná. Cítím se jako zdravotní sestra, 
máma i babička. Můj příběh není nepodobný 
těm, se kterými jdu za stejným cílem: pomáhat, 
doprovázet…

Kde jste pracovala před příchodem do Do-
mova sv. Karla Boromejského? 
Pracovala jsem skoro čtvrtstoletí 
ve vedení  pečovatelské služby v Pra-
ze 5 a později v Praze 13, kde jsem 
budovala pečovatelskou službu, hy-
gienické středisko, charitativní péči 
i kluby „náctiletých“ apod. Od zákla-
dů, takzvaně na zelené louce. Před-
tím jsem byla chirurgickou a sálovou 
sestrou, ale pak jsem se vdala, měla 
jsem tři děti a udělala jsem si rekvali-
fikační kurzy. V roce 1998 můj manžel 
onemocněl rakovinou a maminka byla 
v té době víceméně ležící, odkázaná 
na moji pomoc. Tehdy jsem cítila, že 
mne potřebují více doma. 

Jak jste se ocitla v Domově?
V roce 1998 se na mne obrátily ře-
holní sestry Domova sv. Karla Boro-
mejského s primářem MUDr. Slabým. 
Projekt stacionáře mne velmi zaujal. 
Dlouho jsem neváhala. Cíl Domova sv. 
Karla Boromejského je vůbec nevšed-
ní: skloubit čtyři světy – svět nemoc-
ných, svět řeholních sester, civilních 
pracovníků a žen ve výkonu trestu. 
A daří se ho realizovat!

Kolik Vám v té době bylo let?
Bylo mi padesát osm.

Měla jste představu, jak vypadá takové zaří-
zení?
Měla. Tehdy podobných zařízení nebylo mnoho. 
Sama jsem dříve některá – menší – budovala. 
Nové pojetí těchto zařízení jsem pak viděla při 
návštěvě Holandska a velmi mne to oslovilo. 
Bylo to pro mne nové, ale chtěla jsem do toho 
vstoupit!

Proč?
Viděla jsem kolem sebe – a v rodině také zažila – 
jak staří lidé a jejich rodiny potřebují pomoc, jak 
leccos prožívají i trpí. Cítila jsem, jak potřebné 
je, aby si ti, kteří o své milé pečují, mohli také 
odpočinout, jít do práce, seberealizovat se. Když 
vidíte, kolik problémů ty rodiny řeší, kolik je na-
loženo na každého z nich!
Tenkrát jsme dostali k dispozici vyprázdněný 
hangár zemědělských strojů. Úžasná spolupráce 

byla s celým vedením a se sestrou S. M. Goreti, 
která dokázala získat sponzorské dary. Během 
několika týdnů byl denní stacionář pro seniory 
a handicapované vybaven.

Co bylo Vaším cílem? 
Cílem byla láskyplná péče. Chtěli jsme vybudovat 
velikou domácnost s individuálním přístupem 
k opatrovaným.

Jana Hejzlarová: Dobra není nikdy dost!
Jana Hejzlarová pomáhala vybudovat denní stacionář Domova sv. Karla Boromejského. Letos 
v květnu převzala Cenu Olgy Havlové udělovanou lidem, kteří navzdory svému postižení pomá-
hají ostatním. 

Domov sv. Karla Boromejského, nestátní 
sociální zařízení, můžete podpořit zaslá-
ním dárcovské SMS zprávy ve tvaru: DMS 
DOMOVREPY na číslo 87777 nebo přispěním 
na číslo účtu 1061010610/5500 Raiffeisen 
bank. Napomůžete tak k realizaci plánované 
rekonstrukce, zřízení počítačové sítě a ob-
nově vozového parku. 

Jana Hejzlarová je milá, skromná dáma. V současné době pracuje 
jako zdravotní sestra-ergoterapeutka v lůžkové části Domova. 
Trpí esenciálním třesem, handicapem, který obdivuhodně zvládá. 
Rozhovor Řepské sedmnáctce poskytla s prosbou, abychom neza-
pomněli zdůraznit, že Cenu Olgy Havlové považuje za ocenění úsilí 
celého kolektivu Domova sv. Karla Boromejského a jeho představené 
S. M. Konzoláty Mgr. Miroslavy Frýdecké.

Jak vypadá program v denním stacionáři?
Program je přizpůsoben skupinám pacientů. 
Někteří z nich trpí Alzheimerovou chorobou, de-
mencí, jsou vozíčkáři nebo mají jiné handicapy. 
Poskytujeme jim kompletní celodenní péči – i se 
stravováním a osobní hygienou. Provádíme re-
kondiční cvičení, předčítáme literaturu i denní 
tisk, hrajeme společenské hry, cvičíme jemnou 
motoriku. Klienti zpívají, cvičí si paměť, vzpomí-
nají. Povídáme si nebo jen tak posedíme u kávy 
či čaje. I sledování televize a chvíle oddychu pat-
ří k programu. Za pěkného počasí mohou být kli-
enti i venku. Připravujeme pro ně také kulturní 
program. Jde nám o to, aby schopnosti klientů 
zůstaly zachovány co nejdéle. 

Jak si představujete ideální péči o seniory?
Každému bych přála, aby mohl prožít své stáří 
v místě, kde je zvyklý. Vždy někde zapustíme ko-
řeny. Mám zkušenost, že „přesazování“ nedělá 
dobře. I když někdy je to nezbytné. Podle mne 
by bylo ideální, kdyby senioři měli vlastní apart-

má a pro svou nesoběstačnost by měli možnost 
využít službu v takové ceně, která by odpovídala 
jejich finančním možnostem. 

Jak byste si přála strávit svůj podzim života?
Pokud mi bude dán! Mám ráda duchovní hudbu, 
četbu. Mám svoji rodinu – sedm krásných vnou-
čat. Ráda chodím starou Prahou. A mám také 
ráda tiché chvíle. 

Kde čerpáte sílu?
Právě v tom, co jsem zmínila. A pak v bibli. To pro 
mne není historická kniha, ale slovo živé. Čer-
pám z ní a také ze společenství křesťanů a z přá-
telství. Život je úžasný dar a já bych ho chtěla 

využít. Jsem vděčná za dny práce 
i povinností. Myslím si, že každý den 
by měl být naplněn něčím, co by při-
neslo radost druhým – protože jejich 
radost se pak vrací nám. 

Co říká Vašim aktivitám rodina?
Dalo by se říci, že když mi v nich ne-
brání, tak mne v nich vlastně podpo-
ruje.

Myslíte, že se někdo z nich vydá Vaší 
cestou?
Netuším. Vnučka je na vysoké škole, 
další se právě rozhoduje – pro fyzio-
terapii nebo podobný obor. Petra 
byla v Domově na brigádě a ocenila 
ten čas.
Já sama jsem si vždycky přála studo-
vat medicínu. Ale pro můj tehdejší 
„špatný kádrový původ“ jsem tu mož-
nost neměla. Anebo jsem nebyla tak 
průbojná, abych to dokázala.

Z čeho jste měla ve svém profesním 
životě největší radost?
Radost jsem měla vždy, když jsem si 
mohla zvýšit své odborné znalosti 
a také když jsem mohla ostatním sdě-

lit své zkušenosti. Třeba ještě před nedávnem 
jsem připravovala seminář pro zdravotnickou 
školu na Kladně. Mám radost, že do Domova 
přicházejí dobrovolníci, stážisté, studenti a že 
se sem častokrát vracejí. Vždy mne potěší a po-
vzbudí, když vidím, že dláždíme cestu těm, kteří 
půjdou po nás a myslí to dobře. Protože dobra 
není nikdy dost!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová
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Můžeme se chlubit
Sociální problematika z mnoha úhlů byla pro-
bírána účastníky Otevřených dnů sociálních 
a zdravotních služeb, jež pořádalo ve dnech 21. 
až 22. května Centrum sociálně zdravotních slu-
žeb spolu s Městskou částí Praha 17. 
Proč se akce konala? „Chceme našim občanům-
uživatelům představit pestrou nabídku posky-
tovatelů sociálních služeb v Řepích. Můžeme se 
pochlubit tím, že máme propojenu síť sociální 
a zdravotní péče v terénu,“ vyjádřil se PhDr. Jin-
dřich Kadlec, ředitel CSZS. Co to znamená? 
„Do terénu chodí pečovatelka i sestra domácí 
zdravotní péče společně. Klient může zůstat 
ve svém domácím prostředí. V jiných městských 

částech preferují spíše pobytové služby,“ vysvět-
lil PhDr. Kadlec. Zastupitel Jiří Svoboda informa-
ci doplnil slovy: „Chtěli bychom během tohoto 
setkání navázat potřebné kontakty. Ne všechny 
sociální služby jsme schopni zajistit, proto jsme 
oslovili sousední městské části.“ 
Akce se konala pod záštitou starostky Jitky Syn-
kové a MUDr. Mariána Hoška, náměstka ministra 
práce a sociálních věcí, který upozornil na to, 
jak je pro obec důležité, že například zastupitel 
Václav Krása je zároveň předsedou Národní rady 
osob se zdravotním postižením ČR a komunikuje 
na úrovni předsedy vlády. „Co oceňuji nejvíce, 
je dobrá komunikace místních sociálních služeb 
a radnice,“ vyjádřil se MUDr. Marián Hošek.

-akraj-

„Sice jsem jim říkal, aby se chovali slušně, ale 
mluvit jsem jim nezakázal,“ divil se nezvyk-
le způsobnému chování svých svěřenců učitel 
Mgr. Jaroslav Mevald. Žáci 8. A Základní školy 
Laudova navštívili Úřad městské části Praha 17 
ve čtvrtek 28. května. V plánu exkurze bylo se-
známení s chodem úřadu a prohlídka budovy. 
Průvodcem, přichystaným zodpovídat všetečné 
dotazy, byl místostarosta Bc. Bořek Černovský. 
Děti se však k otázkám neměly. A tak místosta-
rosta pohovořil o nových sportovištích, revita-
lizaci zeleně, dotkl se problematiky kolem měst-
ské policie, došlo i na psí exkrementy. Nakonec 
se přece jen pár rukou zdvedlo. Kateřinu Jediná-

kovou, která bydlí v Mrkvičkově ulici, zajímalo, 
zda se tam bude řešit problém parkování. „Pro-
jekt na parkovací dům už je připraven mnoho 
let,“ odpověděl jí Bc. Černovský. „Realizace ale 
vázne. Vlastníkem pozemku, kde by garáže měly 
stát, je totiž stále ministerstvo obrany.“
Po skončení exkurze se žákům řeč zázračně rych-
le vrátila: Úředníky se stát nechtějí (kromě Petra 
Kryštofa – ten by prý „bral starostu“). V Řepích 
děti oceňují dostatek míst, kde si mohou zaspor-
tovat. Zajímavé je, že vyjma jednoho dvou z nich 
by tady chtěly žít i v dospělosti. Viděno jejich 
patnáctiletýma očima: Zásadní nedostatek prý 
v Řepích neexistuje. 
Když místostarosta slyšel, jak děti před budovou 
ožily, zapřemítal: „Asi jsem si měl vzít spíše dží-
ny a tričko.“ Kdo ví…  -akraj-

Foto: -akraj-

Odstávka teplé vody
Z důvodu zajištění spolehlivých dodávek tep-
la v průběhu zimních měsíců musí Pražská 
teplárenská provést v průběhu letních měsí-
ců potřebnou údržbu a opravy. Letní měsíce 
jsou pro opravy a údržbu vhodné z toho dů-
vodu, že není potřeba tepelné energie pro vy-
tápění, ale jen pro ohřev teplé vody. Snahou 
Pražské teplárenské je minimalizovat dobu 
odstávek, a proto některé zásahy provádíme 
za chodu zařízení. Někdy je však nutné pře-
rušit dodávku tepelné energie, neboť některé 
části zařízení mají velmi vysokou teplotu. 
Tímto bychom se vám všem chtěli omluvit 
za dočasné snížení komfortu bydlení. Bliž-
ší informace o odstávkách je možno zjistit 
na internetových stránkách www.ptas.cz.
Předběžné termíny odstávek v dodávkách 
tepelné energie v Řepích v roce 2009:
• Výtopna Brunnerova 1012/1: od 14. 
do 16. července;
• Výtopna Drahoňovského 1149/2: od 13. 
do 15. července;
• Výtopna Šímova 1056/6: 13. července.
Uvedené termíny se mohou měnit, aktuální in-
formace o odstávkách najdete na www.ptas.cz.

Věra Schlögelová Mendreková,
Pražská teplárenská a. s.

Ostýchali se, nebo jim to bylo fuk?

Foto: -akraj-

Žáci 8. A Základní školy Laudova se úředníky stát 
nechtějí.

Ředitel Centra sociálně zdravotních služeb PhDr. 
Jindřich Kadlec a Ing. Lubomír Němejc, tajemník 
řepského úřadu (vlevo) u infostánku CSZS.

Blahopřejeme
Srdečně, i když malinko se zpožděním, 
vítáme mezi nás nové řepské občánky Pa-
trika Balcara, Terezu Barákovou, Emmu 
Caithamlovou, Šimona Dintara, Lukáše Gre-
gora, Adélu Hochmanovou, Daniela Kosti-
hu, Dagmar Malou, Dina Spasova, Roberta 
Fialu, Jiřího Kučeru, Jakuba Míčka, Klaudii 
Palicovou, Magdalénu Emu Pánkovou, To-
máše Ptáčka, Andreu Vavřincovou a Patrika 
Zalabáka. Malým občánkům i jejich rodičům 
přejeme hodně štěstí! -red-

Kam s odpadem
V červenci a srpnu nebudou velkoobjemové 
kontejnery přistavovány. Pokud máte doma 
tzv. nebezpečný odpad, který by neměl skončit 
v běžném kontejneru (jako např. baterie, zářiv-
ky, rozpouštědla a jiné chemikálie), můžete ho 
přinést 16. července do ulice Laudova (slepé ra-
meno nad ZŠ) anebo 6. srpna do ulice Makovské-
ho (k č. 1394 u vjezdu do podzemních garáží). 
Na těchto místech by měl stát v době od 15.30 
do 15.50 hodin vůz pro mobilní svoz nebezpeč-
ného odpadu.

Odbor životního prostředí a dopravy
Foto: -akraj-

Tančily polku 
i rokenrol
Trochu opožděně, ale o to s větším zápalem, se 
v sobotu 30. května zpívalo a tančilo ve Vysoké 
škole regionálního rozvoje v Žalanského ulici. 
Dámy se sice věkem neřadily mezi studentky, ale 
výkonem jim – alespoň některé z nich – zdatně 
konkurovaly. Hudební skupina Kosí bratři totiž 
členky řepských seniorských klubů pěkně rozpa-
rádila! 
Oslavu u příležitosti Dne matek uspořádala 
Městská část Praha 17, a tak seniorkám přišla 
poblahopřát také starostka Jitka Synková a mís-
tostarosta Antonín Kopecký. Ke gratulantům se 
připojil rovněž rektor vysoké školy Ing. Karel 
Vránek. -akraj-
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Městská policie 
v akci
Hřiště pod dohledem
Na základě stížností obča-
nů a na opakované žádosti 
vedení radnice zintenzívnila 
městská policie kontrolu sportovišť, zvláště 
v ulici Bazovského. Strážníci sledují hřiš-
tě ve večerních hodinách. Kontroly mají 
předcházet poškozování hřiště či jinému 
narušování veřejného pořádku. Z úředních 
záznamů je patrné, že ve velké většině pří-
padů hlídky nemusely zasahovat. Pokud zde 
v době kontroly ještě byly děti, pak spor-
tovaly nebo si povídaly, nekonzumovaly 
alkohol, nekouřily, ani jinak nenarušovaly 
veřejný pořádek.

-red-

Větší počet záhonů
Z dopisu čtenářky, paní Stanislavy Mattanelli: 
Chtěla bych upozornit na zatravněný plácek před 
naším domem ve Španielově ulici č. 1292. Myslím, 
že by bylo prospěšné vytvořit z něj příjemné místo 
parkového typu nebo s nějakým záhonem. Těch-
to míst je na sídlišti Řepy samozřejmě více. Dříve 
jsme bydleli na Petřinách, kde je vybudovaná řada 
okrasných záhonů. Vím, že starost o pravidelně se 
měnící rozkvetlé záhony je finančně nákladná, ale 
myslím, že by stačilo vysadit nějaké parkové keře, 
různě barevné nebo kvetoucí. Varianta parčíku 
(kameny + keře + trávy) před Albertem a KS Prů-
hon je také zajímavá. S obyvateli našeho domu se 
trochu snažíme vysadit na travnatou plochu ně-
jaký keřík, ale snaha končí u venčících psů, kteří 
rostlinstvo svými výkaly zničí.
O předzahrádky u domů 1291 až 1293 ve zmíně-
né ulici pečují sami občané a jsme jim za to vděč-
ni! V případě potřeby jim nabízíme pomoc, ať už 
odbornou nebo poskytnutím mechanizace – pro 

odvoz rostlinného odpadu apod. Zatravněný plá-
cek, který zmiňuje čtenářka, zatím není v naší 
správě, je ve správě TSK hl. m. Prahy. Mám-li se 
vyjádřit k zakládání květinových záhonů, musím 
říci, že péče o ně je nesmírně nákladná a je mimo 
naše finanční možnosti. Velké či centrálně umís-
těné městské části mají totiž k dispozici nepo-
měrně větší finanční prostředky, některé parky 
v centru Prahy jsou přímo ve správě Magistrátu 
hl. m. Prahy. Se zakládáním takových záhonů 
nepočítáme ani v rámci tzv. revitalizace zeleně, 
kterou postupně na sídlišti Řepy zajišťujeme. 
Zajímavější parkové úpravy zakládáme pou-
ze na reprezentativnějších místech, například 
u prodejny Albert, jež zmiňuje čtenářka, u kos-
tela sv. Martina ve staré části Řep, u hlavní bu-
dovy řepského úřadu atp. Zmínka o ničení výsa-
deb psy je pravdivá, je to i jeden z důvodů, proč 
nelze záhony zakládat. 

Ing. Karel Voráček,
odbor životního prostředí a dopravy

Kolik stojí údržba zeleně
Náklady na údržbu zeleně činily v roce 2008 
zhruba kolem 6 milionů Kč, zhruba ve stejné výši 
byly vyčleněny finanční prostředky i pro letoš-
ní rok. Nejvíce nás stojí kosení trávníků, které 
musíme zajistit v plném rozsahu, podzimní úklid 
spadaného listí a řez dřevin (zde nejsme z fi-
nančních důvodů schopni zajistit potřebný roz-
sah ani z 50 %). Nemůžeme provádět v potřeb-
ném množství všechny úkony a práce, které by se 
z  agrotechnických hledisek a podle zahradnické 
technologie provádět měly, protože více finanč-
ních prostředků pro tento účel prostě nemáme.
Na tzv. revitalizaci zeleně jsou finanční pro-
středky vyčleněny zvlášť. Jde o radikálnější zá-
sahy do zeleně, zejména o odstraňování dřevin 
rostoucích na nevhodných místech a výsadby 
dřevin na plochách příhodných. Vloni jsme na 
revitalizaci zeleně vyčerpali 1 369 854 Kč, letos 

Poděkování
Dne 23. 4. 2009 jsem šla z nákupu pěšky 
okolo ZŠ Španielova. Klopýtla jsem, upadla 
na chodník a těžce si poranila koleno. Oko-
lo jeli právě v autě pan Hruška a pan Čapek 
z Centra sociálních a zdravotních služeb 
z Bendovy ulice, kteří okamžitě zastavili, po-
skytli mi první pomoc a přivolali sanitku. 
Chtěla bych tímto oběma mladým mužům moc 
poděkovat za lidský přístup a okamžitou pro-
fesionální pomoc. Též bych chtěla poděkovat 
paní Kadlecové, fyzioterapeutce z CSZS, kte-
rá občany dříve narozené školí na nejrůznější 
zdravotní omezení a situace, které se nám 
mohou v životě přihodit. Díky ní jsem běhala 
s berlemi a ortézou bez větších obtíží. 
Jsem ráda, že bydlím na sídlišti v Řepích, 
mezi lidmi, kterým nejsme lhostejní my, dří-
ve narození.  Jaroslava Moravcová

Jak se chránit před chřipkou
Magistrát hl. m. Prahy shrnul zásady, jak se 
chránit před mexickou (prasečí) chřipkou, 
do sedmi doporučení: 1) Pokud se u vás objeví 
příznaky onemocnění, obraťte se na svého ob-
vodního lékaře nebo na infekční kliniku Fakultní 
nemocnice Bulovka, případně na specializova-
nou ordinaci v Městské poliklinice ve Spálené ul. 
č. 2 v Praze 1. 2) Specifické léky – antivirotika – 
užívejte až při prvních příznacích chřipkového 
onemocnění. 3) Vyhýbejte se místům s větším 
počtem lidí, zakrývejte si nos i ústa při kýchání 
a kašli, používejte papírové kapesníky, odha-
zujte je pouze do odpadkového koše. 4) Umý-
vejte si ruce mýdlem pod teplou tekoucí vodou. 
Nesahejte si neumytýma rukama do očí, nosu 
a úst. 5) Nepůjčujte si mobilní telefony, příbo-
ry, sklenice apod. 6) Dbejte na dostatek spánku, 
vitamínů a tekutin. 7) V případě nejasností se 
obraťte na infolinku 800 189 767. Více informací 
naleznete také na www.praha.eu. -red-

máme pro tento účel vyčleněno 4 500 000 Kč. 
Na úpravy ploch po zrušených dětských hřištích 
máme v plánu vynaložit 400 tisíc Kč, za úpravu 
lesoparku ve východní části katastrálního úze-
mí Řepy bychom letos měli zaplatit 500 000 Kč. 
 Ing. Karel Voráček,

odbor životního prostředí a dopravy

Smajlík za stěračem
Možná už jste objevili za stěračem svého auta 
neobvyklý vzkaz od městských strážníků – 
lístek s obrázkem smajlíka. Jde o novinku, 
jejímž cílem je řidiče pochválit, anebo upo-
zornit na dopravní přestupek. Modrý lístek – 
to je zpráva strážníka, že vaše vozidlo kont-
roloval a zjistil, že jste například zapomněli 
dovřít okénko. Na vzkazu si navíc přečtete: 
Děkujeme, že správně parkujete. Svým zod-
povědným přístupem přispíváte ke zlepšení 
pořádku v této lokalitě. Pokud neparkuje-
te správně, ale váš prohřešek je mírný, pak 
dostanete žlutý lístek s upozorněním, pou-
čením a dovětkem: Přeparkujte své vozidlo 
v souladu s předpisy. Děkujeme.

 „Strážníci vozidla nejen kontrolují,“ vyjád-
řil se Mgr. Ludvík Klema, náměstek ředitele 
Městské policie Praha, „ale rovněž na místě 
rovnou prověří, zda nejde o odcizené vozidlo 
nebo ukradenou registrační značku.“
Buďme optimističtí a doufejme, že lístky 
za stěračem naučí řidiče dobrým mravům. 
Současná situace spíše nahrává domněnce, 
že řepským strážníkům zásoby žlutých lístků 
brzy dojdou... -red-

Nejvíce nás stojí kosení trávníků…

Foto: -akraj-
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Občané bez zájmu 
Ve středu 20. května proběhl v Kulturním stře-
disku Průhon filmový večer, kde se mimo jiné 
promítal hodinový dokument z poloviny 90. let 
od Martina Vadase s názvem „Země bez hrdinů, 
země bez zločinců…“ na téma odbojové skupiny 
bratří Mašínů. Po projekci filmu se uskutečnila 
beseda s Milanem Paumerem, který se – jako je-
diný člen této odbojové skupiny – po sametové 
revoluci vrátil do vlasti a dnes žije v Poděbra-
dech. Pořad, který začal před sedmou hodinou 
večerní se nakonec protáhl do půl jedenácté. 
Jen účast byla malá. Je zajímavé, že plno lidí 
činnost bratří Mašínů odsuzuje, když se jich však 
zeptám, jaké knihy o nich četli, odpoví, že žád-
né. Ve středu večer měli možnost shlédnout do-
kument na toto téma, poslechnout si a zeptat se 
jednoho z těch tří. Asi byl v televizi fotbal nebo 
nějaká telenovela… 

Jan Bösser

Koncertovali 
na Bertramce!
V historických prostorách vily Bertramka, 
v Muzeu W. A. Mozarta a manželů Duškových, 
se uskutečnily dva nejvýznamnější koncerty 
Základní umělecké školy Blatiny školního roku 
2008/2009. Dvanáct absolventů I. nebo II. cyk-
lu se představilo 18. května a dalších 25 účin-
kujících vystoupilo na závěrečném koncertě 
26. května. Hrála se nejen hudba Mozartova, 
ale zazněly skladby od baroka až po hudbu 20. 
století.
Na všech hudebnících bylo znát, že si váží mož-
nosti zde vystoupit, a tak přistupovali k přípra-
vě i k samotnému koncertu velmi zodpovědně. 
Představily se téměř všechny hudební nástroje, 
na které je možno se učit hrát v naší umělecké 
škole: klavír, housle, kytara, příčná a zobcová 
flétna, klarinet i saxofon. Své hudební schop-
nosti předvedli také dva žáci, kteří byli přijati 
ke studiu na Pražské konzervatoři – houslista 
Gerardo Paitán a kytarista Martin Kříž.

Pro většinu účinkujících i pro další návštěvníky 
to byla vůbec první návštěva tohoto unikátního 
a zajímavého památníku. Věříme, že výběrem 
těchto prostor jsme mladé hudebníky i jejich ro-
diče inspirovali k dalším uměleckým aktivitám.
Na další hudební setkání se můžeme těšit letos 
v prosinci, kdy se zde uskuteční vánoční kon-
cert.

PaedDr. Otakar Martinovský

Na koncertě své umění předvedli také Jitka Mikul-
cová a Marek Kopecký.

Foto: Antonín Kopecký

Hasiči zápolili
V sobotu 16. května pořádal Sbor dobrovolných 
hasičů Řepy na pláni před úřadem už 17. ročník 
Memoriálu Františka Zvoníčka. Podle velitele 
řepských hasičů Luboše Spálenky vše probíhalo 
dobře: „Jsme spokojení. Jen to počasí se nám 
vymklo z rukou. Kolkovanou žádost jsme posla-
li. Byli jsme tu ráno se žebříkem, co šlo, to jsme 
ucpali. Bohužel nějaké ty dírky asi protékají…“ 
Řepští hasiči a hasičky však nejsou z cukru. Děti 
i ženy se umístily na 2. místě, muži prý musí více 
trénovat – skončili třetí (ze tří!). Jak uvedla sta-
rostka místního sboru hasičů Jitka Klímová, me-
moriálu se letos zúčastnilo 32 družstev.
Soutěžící i diváci měli během memoriálu mož-
nost prohlédnout si Řepy z ptačí perspektivy. 
Firma Rys tu totiž předvedla nový přírůstek do 

svého strojního parku – 46metrovou  výsuvnou 
plošinu. Luboš Spálenka si posteskl, že by se 
nám v Řepích také hodila. Ale kde vzít těch 
20 milionů…

-akraj- 

Na fotografii zleva: profesor Jaroslav Klát, 
ředitelka školy PhDr. Věra Hromádková, 
starostka Jitka Synková a autorka obrazů 
Barbora Janoušková. Více foto na www.repy.cz 
v sekci Fotogalerie.

Foto: -akraj-

Neobvyklá vernisáž
„Už ve druhém ročníku jsme zaznamenali, 
že má výrazný talent,“ vyjádřil se o Barboře 
Janouškové, studentce 4. ročníku Soukromé 
střední umělecké školy designu, její profesor 
Jaroslav Klát. O tom, že jde opravdu o talen-
tovanou dívku, svědčí i fakt, že byla přijata 
na Vysokou školu umělecko-průmyslovou 
ještě před maturitou. Barbora dostala ne-
obvyklý úkol – namalovat soubor čtyř obrazů 
pro obřadní síň řepského úřadu. 
Během vernisáže, která se konala 21. května, 
se Barbora svěřila, že nejdéle jí trvala tvor-
ba návrhů, samotná práce pak asi tři měsíce. 
Kompromisům se nevyhnula, neboť preferuje 
expresionismus. „Jako že někdy není poznat, 
co to je,“ roztomile vysvětlila přítomným lai-
kům. Obrazy škola poskytla Úřadu m. č. Praha 
17 darem.
Zmíněná škola si pronajala prostory v ZŠ 
Laudova a během jednoho školního roku 
v Řepích stačila zapustit kořeny. Uspořádala 
už výstavu v atriu Domova sv. Karla Boromej-
ského a hledá další možnosti. -akraj-

Šachista Řepy 2009
V sobotu 16. května bylo v Klubu 17 nabito. 
Přesto tu bylo takové ticho, že by člověk slyšel 
spadnout špendlík. Konal se tady totiž 2. ročník 
turnaje Šachista Řepy 2009, který pořádala paní 
Anna Baumová se Společností pro obnovu řep-
ských tradic společně s Městskou částí Praha 17. 
Turnaj probíhal pod taktovkou zkušeného aktiv-
ního hráče PaedDr. Rudolfa Soukala, zúčastnilo 
se ho 9 registrovaných hráčů a 17 amatérů. Nej-
staršími účastníky byli 67letí Luděk Vagenknecht 
s Eduardem Kühnlem, šachistický potěr zastupo-
vali devítiletí Pavel Chrpa a Ngo Minh. Nejmlad-
ším hráčem byl osmiletý Robert Horešovský, kte-
rý se umístil na pěkném 17. místě. Jan Bösser, 
který hájil barvy Řepské sedmnáctky, skončil 
jako 16., těsně za zastupitelem Miroslavem Bar-
tošem. „Je to perfektní akce, já mám šachy rád. 
Jen jsem řešil dilema, zda jít hrát šachy nebo no-

hejbal, protože se dnes souběžně koná několik 
akcí,“ vyjádřil se Miroslav Bartoš.
Vítězný pohár si odnesl už podruhé Jiří Hrdina. 
„Ale výsledky nejsou rozhodující. Důležitější je, 
že se v Řepích něco děje,“ zhodnotil turnaj roz-
hodčí PaedDr. Soukal.

-akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-
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TRÉNINKY A ZÁPASY NA UMĚLÉ TRÁVĚ  

NA HŘIŠTI ZŠ SOCHÁŇOVA

DALŠÍ INFORMACE, KONTAKT

PETR ŽMOLIL  604 156 967

Blíží se finále 
Milí čtenáři, finále soutěže Rozkvetlé Řepy se 
blíží. Pokud také pečujete o svoji předzahrád-
ku, zahrádku nebo balkon a chtěli byste se 
pochlubit, máte šanci. Pošlete nám fotografii 
i s adresou – e-mailem (redakce@repy.mepnet.
cz), písemně, případně volejte na tel./zázn. 
234 683 544. Členové redakční rady Řepské 
sedm náctky spolu s odborníkem Radomírem Illí-
kem fotografie vyhodnotí a tři z vás obdrží dárek 
od firmy SEMIRAMIS. Uzávěrka pro příjem tipů 
je 10. srpna. Výsledky uveřejníme v zářijovém 
vydání Řepské sedmnáctky.  -red-

…Od roku 1987, kdy jsme se do panelového domu 
v ul. Vondroušova 1168 nastěhovali, pečujeme 
s manželkou v rámci možností a volného času 
o předzahrádky tak nějak automaticky a bez toho, 
abychom sklízeli ohodnocení za naši práci. Po-
stupně se k nám přidala i paní Wagenknechtová, 
a tak je nás na sázení květin, stříhání živého plo-
tu a trávy již více. Někdy nás mrzí, že si neznámí 
obdivovatelé květeny odskočí na záhonky s nůž-
kami v ruce a připraví nás o úrodu tulipánů či růží, 
ale: neutrhněte si kytičku, když je tak hezká?!  Je 
dobře, že uzávěrka soutěže je až 10. srpna 2009 – 
to aspoň stihneme zachytit objektivem fotoapa-
rátu rozkvetlé květy mnohem lépe než nyní, kdy 
se příroda teprve začíná probouzet. Určitě Vám 
něco pěkného pošleme. Jiří Kroupa

Zase další prodejna?
Výňatek z dopisu paní Petry Rážové: Jaké bylo 
moje probuzení ve svátek 8. 5. 2009 v 7.15 ho-
din za zvuků sbíječek a elektrických kladiv, si 
dokážete představit. Místo autosalonu Klokočka 
v Makovského ulici budeme mít TESCO. Hurá. Tak 
teď mám víc možností, kam chodit nakupovat. 
Jak na nás ti úředníci, kteří to schvalují, myslí. 
Nikdo se neobtěžoval informovat občany, kterých 
se to bezprostředně týká, o dané výstavbě… Jsem 
ráda, že blaho občanů leží našim zastupitelům 
tolik na srdci a řídí se novým heslem: „Spokojený 
občan je ten, který nakupuje.“
Autosalon Klokočka je soukromý objekt, proto 
má městská část omezené informace a nemá 
možnost zasahovat do jeho dalšího využití. 
Majitel tento objekt dále pronajal a celé říze-
ní ohledně stavby v dané lokalitě je záležitostí 
státní správy, tzn. podléhá rozhodnutí staveb-

ního úřadu a majitel o prováděných změnách 
není povinen informovat zastupitelstvo městské 
části. Přesto jsme požádali o vyjádření stavební 
úřad, který nám sdělil následující: Stavební úřad 
vydal dne 20. 4. 2009 stavební povolení na sta-
vební úpravy uvnitř části stávající stavby – pro-
dejna automobilů (Autosalon Klokočka) – pro 
změnu v účelu užívání místností pro prodejnu 
potravin TESCO EXPRES. Jako termín zahájení 
stavby byl oznámen 4. květen s předpokláda-
ným dokončením v polovině června 2009. Poté 
bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka 
k vydání kolaudačního souhlasu za přítomnosti 
zástupců dotčených orgánů.
Dne 12. května provedl stavební úřad kontrol-
ní prohlídku. Na stavbě nebyly shledány nedo-
statky. Stavební práce probíhají uvnitř stavby, 
stavební materiál je uložen na přilehlém oplo-
ceném parkovišti, stavba je řádně označena, 
prach ani hluk ze stavební činnosti nebyl v době 

kontroly zřejmý. Provádění stavebních hlučných 
prací v době Státního svátku (8. 5.) však bylo 
zcela nešťastné.
K Vašim dalším dotazům: Kdy se bude daný ob-
chod zavážet zbožím, stavebnímu úřadu není 
známo a ani není povinností stavebníka toto 
oznamovat stavebnímu úřadu. Jakou bude mít 
obchod otevírací dobu? Ani toto není povinností 
stavebníka hlásit stavebnímu úřadu. Z předlože-
ných dokladů a podkladů pro vydání stavebního 
povolení vyplývá, že předpokládaná provozní 
otevírací doba bude od 7 do 21 hodin. Kde se 
bude parkovat, když teď tu není místo? Parková-
ní pro prodejnu včetně jejího zásobování je ře-
šeno na stávajícím oploceném a kapacitně vyho-
vujícím parkovišti přilehlém k prodejně. Úpravy 
zmíněné prodejny by neměly měnit situaci v par-
kování pro obyvatele oproti současnému stavu.

Antonín Kopecký,
místostarosta

V knihovně 
prázdniny nemají
Jste-li zvyklí přibalit do prázdninového zava-
zadla knihu a nestihli jste si žádnou pořídit, 
nevadí! Do řepské knihovny máte možnost 
zaběhnout i o prázdninách. Otevírací doba je 
stejná jako během školního roku. Oddělení 
pro dospělé – pondělí: 11 až 18, úterý: 10 až 
12, středa: 11 až 19, čtvrtek: 11 až 18, pátek: 
9 až 12. Dětské oddělení – pondělí: 12 až 17, 
úterý: 9 až 16, středa: 12 až 18, čtvrtek: 12 až 
17, pátek: 9 až 12.
Vedoucí knihovny Alena Hejhalová upozorňuje, 
že pro zájemce je v knihovně k dispozici inter-
net. Za stokorunový roční registrační poplatek 
lze hodinu týdně „surfovat“, jak je libo. -red-

Soutěž pro malé spisovatele
Místní knihovna vyhlašuje soutěž o nejlep-
ší povídku, pohádku či příběh. Podmínkou 
této soutěže je věk do 15 let a zaslání nebo 
osobní doručení povídky do 31. 8. 2009. 
Adresa: Místní knihovna, Jiránkova 1135, 
163 00 Praha-Řepy, e-mail: knihovna.
repy@seznam.cz. Nezapomeňte uvést své 
jméno, adresu a věk.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 
12. 9. 2009 na akci Babí léto, která se 
bude konat na louce před řepským úřadem. 
Odměnou budou zajímavé ceny. Těšíme se 
na vaše příspěvky!

Alena Hejhalová,
vedoucí knihovny

Foto: -akraj-

Růžové keře ve Španielově ulici

CO SE CHYSTÁ 9



Mladí atleti vybojovali pohár
Šestnáct žáků 1. stupně naší školy se v květnu zúčastnilo obvodní-
ho kola Prahy 6 v atletickém trojboji. Na stadionu Kotlářka bojovali 
v těchto disciplínách: sprint na 50 m, skok do dálky a hod kriketovým 
míčkem. V konkurenci škol z Prahy 6 (naši městskou část reprezento-
vala jen naše ZŠ) jsme obstáli na výbornou – zvítězili jsme a získali 
tak putovní pohár ZŠ Hanspaulka. Nejúspěšnějším atletem se stal 
Jan Fidler z 5. B, který je přeborníkem Prahy 6 v trojboji a družstvo 
chlapců 5. tříd ve složení Fidler, Vagner, Jarůšek a Kubr získalo rovněž 
1. místo. Na 2. místě se umístili mladší chlapci ve složení Hronek, Há-
ječek, Hradil a Svoboda. Damien Hradil vybojoval v trojboji stříbrnou 
medaili. Úspěšné byly mladší dívky ve složení Stiblíková, Bažantová, 
Haškovcová a Jarůšková, které skončily na 3. místě.
Jsme šťastní, že jsme si přivezli putovní pohár a těšíme se na 7. ročník!

Mgr. R. Špaleta, Mgr. J. Gamrotová,
Základní škola gen. Františka Peřiny 

Zájezd se nám líbil
Tradičně pořádá naše škola zájezd do zahraničí. 
Letos se uskutečnil ve dnech 14.–23. května. 
Skupina žáků naší školy navštívila Francii, Ang-
lii a Irsko. Ve Francii se nám nejvíce líbila Paříž 
se svými dominantami – Eiffelovou věží a Notre 
Damem. V Londýně jsme viděli Big Ben, London 
Eye, London Bridge a mnoho dalších zajímavých 
památek. Zážitkem pro nás byla návštěva Muzea 
hrůzy a hororu – London Dungeon. Nejvíce nás 
však zaujalo Irsko svými hrady, ulicemi a pře-
krásnou přírodou. Ubytováni jsme byli v rodi-
nách. Mohli jsme si popovídat s rodilými mluvčí-
mi a procvičit si tak znalosti anglického jazyka. 
Zájezd se nám velice líbil. Děkujeme paní učitel-
ce Hrubé, která vše zorganizovala.

Tereza Löwingerová, Lenka Nguyenová, VII. A

Děti z Mateřské školy Bendova vyrazily v květnu do světa – během výletu 
si na zámku Hořovice prohlédly expozici historických hraček a kuriozit, 
při zpáteční cestě navštívily berounské medvědárium.

Foto: Sylva Koutová

Ekoden pro předškoláky
V dubnu se konal v ZŠ Jana Wericha Ekoden pro 
předškolní děti z MŠ Bendova. Každý žák z Eko-
týmu si připravil nějakou pohybovou nebo po-
znávací aktivitu a zkusil, jaké to je být „v kůži 
učitele“.
Učili jsme děti třídit odpad, poznávat vůně 
a chutě, zvířata, květiny, stromy a ještě další 
věci se zakrytýma očima. Přemíry energie dětí 
jsme se snažili využít v příhodných úkolech (jako 
třeba přenášení vody na lžíci, orientace v přírodě 
a napodobování zvířecích pohybů). Jako odmě-
nu za splnění úkolů a vynaložené úsilí dostávali 
předškoláci drobné pamlsky. Naší odměnou byl 
pohled na nadšené a rozesmáté tváře, hladové 
po nových informacích. Podařilo se nám zvlád-
nout i ty největší neposedy. Samozřejmě jsme 

si neodpustili otázku, jak se děti těší do školy. 
Většinou byly odpovědi kladné, ale některé děti 
se nám svěřily se svým strachem z prospěchu 
ve škole. Ty jsme se snažili motivovat a ukázat 
jim, jaká ve škole může být zábava.

Žáci Ekotýmu ZŠ Jana Wericha

Byly na olympiádě
Děti z MŠ Socháňova se díky vítězství v obvodním 
kole zúčastnily 28. května celopražského kola 
„Olympijských her mateřských škol“ na Chodově. 
Olympijského klání se účastnilo 20 mateřinek 
z různých částí Prahy. Každá z nich delegovala 
družstvo deseti dětí. Soutěžilo se v běhu s míč-
kem, hodu do dálky, pětiskoku, štafetovém běhu 
a skákání v pytli.
Naši sportovci velmi zdárně zvládli všech pět 
sportovních disciplín a ze závodů si odnesli 
mnoho krásných zážitků. Přesto, že nedosáhli 
na příčky nejvyšší, velmi si ceníme jejich spor-
tovních výkonů.

Dana Kadlečková , Martina Kotrčová,
učitelky MŠ

Krůček od vítězství 
Stadion Strahov, 25. května 2009: Po urputném 
boji vyhráváme semifinále. Krátká přestávka a je 
tu finále. Na všech hráčích je znát únava. V 1. po-
ločase prohráváme 0 : 2. Ale nevzdáváme se. 
Do konce zápasu zbývá několik minut. Fanouš-
ci bouří a nastává zvrat. Vyrovnáváme na 2 : 2. 
Píšťalka rozhodčího ukončuje zápas. Mužstva se 
připravují na penalty. Ještě máme naději. Teď 
záleží na štěstí. Bohužel stojí na straně soupe-
ře. Prohráváme a přichází smutek. Jsme „jen“ 
druzí.
Ale je to poprvé, co se fotbalisté naší školy do-
stali tak blízko k největšímu poháru. Příště snad 

v krajském finále turnaje „Minifotbal  McDonald's 
Cup“ budeme mít víc fotbalového štěstí.

Žáci 2.–3. tříd ZŠ gen. F. Peřiny a I. Šindelářová

Bruslení na in-linech je in
Na školním hřišti ZŠ Jana Wericha se sešli 26. 
května žáci a žákyně 1. až 4. tříd na prvních 
závodech na in-linech. Role rozhodčích se ini-
ciativně ujaly jejich spolužačky ze 7.–9. tříd. 
Svým kamarádským přístupem si hned získaly 
sympatie malých závodníků. 
Bruslení na in-linech je moderní, atraktivní 

a zdravý sport. Ve srovnání s během je zatíže-
ní srdce a krevního oběhu mnohem vyšší, tr-
vale se posiluje svalstvo. Bruslení je šetrnější 
ke svalům, namáhá klouby méně než kondiční 
běh, a proto je vhodný i pro děti se zdravotními 
hendikepy. 
Přáli bychom si, aby si bruslení na in-linech ob-
líbilo více dětí a počet příznivců tohoto sportu 
stále rostl. PaedDr. Zita Květová 

Foto: archiv ZŠ

Foto: archiv ZŠ

Foto: archiv ZŠ
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Výstavba Břevnovské radiály (dále jen BR) vý-
razně a trvale ovlivní životní podmínky obyvatel 
v jejím nejbližším okolí, a to především po zpro-
voznění. Domnívám se, že je nutné připome-
nout, doplnit nebo lépe zpřesnit tvrzení, která 
buď nerespektují naměřené, respektive předpo-
kládané, hodnoty, nebo je dokonce dehonestují, 
navíc v některých případech zřejmě i cíleně do-
chází k jejich bagatelizaci: 
• Sporným bodem celé dokumentace EIA, tedy 
v porovnávání všech hodnocených variant, je 
opomenutí kumulativních vlivů a především ab-
sence reálného vyhodnocení dopravy souvisejí-
cí, tedy v případě realizace křižovatky BR a Slán-
ské je to především navýšení tranzitní dopravy 
na ulici Slánská a dopad této skutečnosti na kva-
litu životního prostředí obyvatel Řep (i v kontex-
tu s hygienickými normami). Podcenění vstup-
ních údajů dlouhodobých dopravních zatížení/
prognóz logicky znehodnocuje i interpretace 
hlukových a imisních složek. Chybí odpovídající 
členění posuzovaných úseků ve vztahu k množ-
ství a hustotě obyvatel žijících v nejbližším okolí 
ulic Slánská, Žufanova a Opuková, respektive 
ve vztahu k možným zdravotním rizikům pro 
obyvatele těchto míst…
• Varianty V1a a V3 (s výstavbou křižovatky BR 
s ulicí Slánská) přinesou podle dopravních pro-
gnóz navýšení provozu na ulici Slánská (úsek Ža-
lanského – Řepy) až o 21 tisíc vozidel za 24 ho-
din, a to především tranzitní dopravou (rozuměj 
dopravou mimo Řepy). Navíc lze podle reálných 
i předpokládaných dopravních intenzit konsta-
tovat, že M. č. Praha 17 má dostatečnou kapa-
citu obslužných komunikací a je zcela nemo-
rální jakkoliv obhajovat a zdůvodňovat nárůst 
tranzitní dopravy napříč jakýmkoliv sídlištěm… 
Z dopravního zatížení vyplývá, že největší změna 
dopravních intenzit v návazných komunikacích 
by nastala právě v ulici Slánská.
• Prosazování křižovatky se Slánskou pro tran-
zitní dopravu po Slánské ulici je nepochopitel-
né, když existuje elegantní alternativa, totiž vy-

užití silničního okruhu kolem Prahy s existujícím 
napojením na Ruzyni i ulici Evropskou a Stodůl-
ky, respektive Rozvadovskou spojku, případně 
ve směru na Smíchov využití z Rozvadovské spoj-
ky ul. Jeremiášovu do ulice Plzeňská. 
• Pozitiva varianty V1b: Je nejefektivnější z hle-
diska bilance zemních prací. Z hlediska emisí 
z provozu vozidel je výhodnější než varianta 
V1a. Přivádí do sídliště o 1/3 nižší počet náklad-
ních automobilů než varianta V1a. Ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku (obtěžování hlukem) 
dosahují v okolí Slánské hranice hygienického 
limitu již v této době – 59,5 dB ve dne, v noci je 
limit překračován – 52,7 dB. Území je navíc stre-
sováno hlukovým zatížením z letecké dopravy.
• Zvláštně působí text kapitoly C.2.7. Obyvatel-
stvo (186), kde Městské části Praha 17-Řepy jsou 
věnovány necelé dvě řádky. Je také zavádějící 
uvádět počty obyvatel pro celé jednotlivé měst-
ské části a nikoliv osoby stavbou a provozem díla 
dotčené a ovlivněné…
• Nedostatky v dokumentaci EIA lze najít např. 
také v přehledu druhů bezobratlých živočichů 
(str. 177), kde chybí 5 druhů zde žijících (zvláště 
chráněných ve stupni ohrožený) čmeláků rodu 
Bombus, chybí také hojný svižník polní (Cicinde-
la campestris) – opět druh ohrožený; chybí ozna-
čení některých druhů zvláště chráněných (např. 
Calosoma inquisitor a Brachinus explodens jsou 
druhy zvláště chráněné ve stupni ohrožený)… 
Bagatelizace výskytu zvláště chráněné, silně 
ohrožené ještěrky obecné je spíše podnětem 
k zamyšlení: Co uděláme, abychom populace 
silně ohrožených ještěrek obecných posílili, 
než abychom čekali na jejich vymizení? V dubnu 
2009 bylo ovšem v prostoru Řepské stepi pozo-
rováno 6 exemplářů (4 samci a 2 samice) ještěr-
ky obecné.
Navíc o významném krajinném prvku Řepská 
step chybí v dokumentaci relevantní data k vý-
znamu lokality. Důvodem ochrany jsou totiž tep-
lomilná společenstva na pískovcích s výraznými 
druhy jako pavinec horský (Jasione montana), 

Vyjádření k dokumentaci EIA
Přinášíme vám některé z připomínek doc. Dr. Jana Farkače, CSc. k dokumentaci EIA. Kompletní 
text jeho vyjádření najdete na www.repy.cz v sekci Břevnovská radiála.

světlík tuhý (Euphrasia stricta), vřes obecný 
(Calluna vulgaris), hlaváč šedavý (Scabiosa cane-
scens) a řada dalších, v Praze unikátních druhů. 
Tato lokalita bude (kromě realizace varianty V2) 
zničena. Doporučuji před zničením provést ales-
poň podrobný aktuální biologický průzkum (ten 
v dokumentaci EIA totiž zcela chybí)…
• Realizací křižovatky BR a Slánské a všech ne-
zbytných technických ochranných opatření by 
bylo znemožněno vytvoření funkčního souvis-
lého zeleného pásu, na kterém - po dokončení 
stavby – je navržen v katastrálním území Řep 
lesopark s naučnou stezkou pro potřeby výuky 
na místních školách a navíc by došlo k  ještě vět-
šímu zkomplikování prostupnosti městské části.
• Z podrobné analýzy dostupných dat i v souvis-
losti s předpokládaným územním vývojem Měst-
ské části Praha 17 (viz také veřejné projednání 
koncepce územního rozvoje M. č. Praha 17 - Řepy 
dne 15. dubna 2009), ale i v souvislosti s vývo-
jem osídlenosti sousedního Zličína s koncepčně 
neřešenou dopravní obslužností jednoznačně 
vyplývá logické variantní řešení V1b (stabilizo-
vaná podle územního plánu) nebo V2 (absolutně 
i z hlediska hlukem zasažených osob pro denní 
i noční dobu, str. 222). 
• Závěry z Dokumentace EIA (str. 223-225) do-
poručují následující pořadí vhodnosti (od nej-
lepší k nejhorší) hodnocených variant z hledis-
ka: 1) Vztah k hygienickým limitům: V2 – V1a + 
V1b – V3. 2) Vliv na rušení spánku a obtěžování: 
V2 – V1b – V3 – V1a. 3) Hluková zátěž (dle meto-
diky ATEM): V2 – V1b – V1a – V3. 
Varianta V1a je diskvalifikovatelná proti vari-
antě V1b prokazatelně výrazným zhoršením ži-
votních podmínek pro velké množství obyvatel 
v okolí ulice Slánská, a to ve všech hodnotitel-
ných parametrech. Na str. 224 je doslova uvede-
no: „Nejnepříznivější je varianta V1a, ve které 
je očekáváno nejvíce obyvatel silně obtěžova-
ných i obyvatel s pravděpodobně vysoce ruše-
ným spánkem“…
Jak z „Dokumentace EIA „stavba č. 7553 – Břev-
novská radiála“ a z výše uvedeného textu jed-
noznačně vyplývá, lze doporučit k řešení dále 
pouze varianty V2 (se zachováním významného 
krajinného prvku Řepská step) nebo V1b.

doc. Dr. Jan Farkač, CSc.

Doc. Dr. Jan Farkač, CSc.
•  pracovník Fakulty lesnické a dřevařské 

České zemědělské univerzity v Praze
•  docent lesnické a zemědělské zoologie
•  kandidát věd z ekologie
•  doktor pedagogiky
•  držitel autorizace k provádění biolo-

gického hodnocení podle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění § 67 zákona 
č. 218/2004 Sb.

•  autor nebo spoluautor více než 50 vědec-
kých publikací

•  spolueditor Červeného seznamu živoči-
chů České republiky – bezobratlí (AOPK 
ČR, 2005)

Foto: -akraj-
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Na černobílé fotografii vidíte pochod Sokolíků na cestě k Bílé Hoře (dnes ulice Žalanského), snímek byl pořízen ve 30. letech minulého století. Barevné foto 
ukazuje,  jak místo vypadá v současnosti.

Foto: Z archívu Jaroslava Hájka Foto: Jaroslav Hájek

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

Zahradní 
slavnost 
Již počtvrté se v sobotu 23. května konala 
Zahradní slavnost Mateřského centra Řepík. 
Děti, rodiče i prarodiče při zahájení pozdra-
vil zástupce starostky Bc. Bořek Černovský 
a PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel Centra soci-
álně zdravotních služeb. K tanci i poslechu 
hrála řepská country kapela Panoptikum. Při 
jejích písničkách, pod vedením Mgr. Kateřiny 
Macákové, děti tančily a promenovaly se. Bylo 
připraveno deset stanovišť, kde si děti moh-
ly zasoutěžit, následovaly odměny a Medvědí 
pohádky s medvědářem Pepou v podání diva-
delní společnosti Rolnička z Liberce. O příjem-
né zakončení slavnosti se postaral pan David 
Žofák, který svými písničkami ke zpěvu i tanci 
přilákal nejen dětské návštěvníky. Připravena 
byla malá kavárnička s občerstvením – domá-
cími výrobky, které upekly a přinesly mamin-
ky, vedoucí i návštěvnice MC Řepík. 
Zvláštní poděkování patří panu Davidu Žofá-
kovi, paní Barboře Cichoňové a Mgr. Kateřině 
Macákové i všem dalším maminkám z MC Ře-

Baví se, ale zároveň 
také pomáhají
Ozvali se členové Klubu seniorů v Řepích, že by 
veřejnost rádi informovali o svých aktivitách. 
Dejme jim slovo: 
Po naší velmi úspěšné taneční kavárně, kterou 
pořádáme již třetí rok v KS Průhon, jsme oboha-
tili naši činnost tím, co je naší generaci nejmi-
lejší - malými dětmi. Spojili jsme se s Mateřským 
centrem Řepík a začali jim pomáhat při květno-
vých zahradních slavnostech. Pro děti jsou vždy 
připraveny různé soutěže zručnosti. Je úžasné 
vidět rodiče, jak s dětmi tyto soutěže prožívají 
a radují se z každého úspěchu a šikovnosti svých 
potomků. Za tato krásná odpoledne je nutné 
poděkovat všem maminkám a hlavně organi-
zátorkám, které se určitě nebudou zlobit, když 
za všechny budeme jmenovat paní Libuši Cabr-
nochovou.
Navázali jsme spolupráci také s paní učitelkou 
Janou Kalinovou, která vyučuje prvňáčky a cho-
dí s nimi pravidelně k nám do klubu. Její svě-
řenci nám vždy před Vánocemi a na Svátek matek 
předvádějí, co nového se naučili. Vždy se na ně 
těšíme. Věřte, že ukápne i nějaká ta slzička. Kaž-
dá z babiček si vzpomene na svá vnoučátka a vidí 
se i v dětech, které k nám do klubu přinášejí tolik 
radosti. Všichni jsme přesvědčeni o tom, že díky 
takovým učitelům, jako je paní Jana Kalinová, se 
zachovají naše krásné české písničky do let bu-
doucích a nikdy se na ně nezapomene. 
Pomáháme také na různých akcích Domovu sv. 
Karla Boromejského, vždy tam, kde je zapotře-
bí. Za to jsme tam byli pozváni na různé kulturní 
pořady a dostali jsme také krásný děkovný do-
pis od představené Domova, sestry Konsoláty 
Mgr. Miroslavy Frýdecké. 
Takto se snažíme o to, co jsme si sami určili. Ne-
můžeme jenom brát, ale musíme pro druhé také 
něco udělat.

Za Základní organizaci svazu důchodců ČR
Jana Tvrdková

Pražská atletika v Řepích
Na školním hřišti ZŠ Laudova bylo odpoledne 
a večer 20. května nezvykle rušno. Děti se star-
tovními čísly, rozhodčí, organizátoři, rodiče, 
vedoucí družstev, prostě všechno, co patří k re-
gulérním atletickým závodům. A také to byly 
závody! Dokonce celopražský přebor! Pořádalo 
jej pražské sdružení Sport pro všechny pro ka-
tegorie od prvňáčků až po dospělé ženy a muže, 
pro sportovce neregistrované ve svazu atletiky. 
Některé výkony ale vůbec nebyly špatné. 
Čtyřboj dokonale prověřil všestrannost účastní-
ků. Hod míčkem (dorost a dospělí házeli koulí), 

pík, které přípravě této akce věnovaly hodně 
svého volného času. Náš velký dík patří také 
členkám řepského Klubu seniorů a Ing. Jaro-
slavě Šimonové z CSZS, které pomáhaly se za-
jištěním kavárny a soutěží. Zahradní slavnost 
organizačně podpořila paní Anna Baumová 
z Lidové cestovní kanceláře, které tímto děku-
jeme. Rovněž děkujeme zástupcům občanské-
ho sdružení Společnost pro obnovu řepských 
tradic a Úřadu městské části Praha 17 za celo-
roční podporu Mateřského centra Řepík. 
Co říci závěrem? Jen to, že se Zahradní slav-
nost díky ochotě a nadšení mnoha dobrých 
lidí z Řep opět vydařila.

Libuše Cabrnochová

skok do dálky, sprint a na závěr dlouhý běh. Cel-
kem se zúčastnilo na sto závodnic a závodníků, 
rozhodčích a organizátorů z pražských odborů 
SPV. Nás může těšit, že třicet z nich bylo našich, 
z odboru SPV TJ Sokol Řepy. Gymnastky oddílu 
Želviček byly na domácí půdě, jenom na jeden 
trénink vyměnily tělocvičnu za hřiště. Měly jed-
notná trička, a tak se to na stadiónu oranžovou 
barvou jen svítilo. Vítězové budou Prahu repre-
zentovat na celorepublikové soutěži České aso-
ciace Sport pro všechny na stadionu v Houštce 
v Brandýse n. Labem. Přejeme hodně úspěchů!

Jitka Rosenbaumová

Foto: archív MC Řepík
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INZERCE

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

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

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

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

 PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

SLUŽBY

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

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

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

• Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Řepích. Tel.: 777 958 788

• Hledám pronájem RD v Řepích, ev. Zličíně. Tel.: 604 719 109

BYTY

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

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

• Prodám družst. garáž v garáž. objektu, Praha-Řepy, 
Na Chobotě. Tel.: 235 310 330, 739 766 976 

• Nabízím práci.  Tel.: 602 641 368, brona.kubova@seznam.cz

• ZŠ Jana Wericha přijme od 1. 9. vyučenou kuchařku
na částečný úvazek. Informace na tel.: 607 266 315

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

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

Tel.: 737 327 962

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

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

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

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

• Jazykové kurzy v Řepích v „Centru vzdělávání“ – letní intenzivní
kurzy, semestrální kurzy, kurzy pro dospělé, pro děti, pro 
seniory, kurzy s hlídáním. Angličtina, francouzština a další. 
www.jazykovykurz.cz Tel.: 235 300 455, 608 209 354

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

Po proudu Hadí řeky
Dnes bych vás chtěl zavést do ráje trampů, který 
se nachází pár kilometrů na jih od hlavního měs-
ta. Vyjedeme z Branického nádraží v 9.11 nebo 
v 10.24 hodin. Již samotná jízda vlakem je záži-
tek. Za městem Vrané nad Vltavou vlak překoná 
po krásném železničním mostě Vltavu a ponoří 
se do hustých lesů. Trať sleduje Bojovský potok, 
na jehož březích lze občas zahlédnout divoké 
trampské campy. Jakmile lesy zmizí, vystoupí-
me v zastávce Čísovice. Přejdeme koleje a jdeme 
po silnici obcí k lesu. 
Po dvou kilometrech příjemné cesty lesem se 
před námi objeví první domky obce Bratřínov. 
V restauraci U Holínků se můžeme na dlouhou 
dobu naposledy občerstvit. Modrá značka, kte-
rá se k nám na kraji obce připojila, nás zavede 
k Hadí řece, ráji trampů, osadníků a chatařů. 

V mapě ji však najdete jako Kocábu. Barva tu-
ristické značky se mění na zelenou, pak opět 
na modrou a nakonec na žlutou, ale pro nás je 
nejdůležitější držet se Hadí řeky-Kocáby a jejího 
bystrého proudu.
Postupně procházíme osadami Askalona, Dash-
wood, Rewaston, Havran, Lousiana, kde to v se-
zoně žije volejbalovými, nohejbalovými a jinými 

*  Šachy

*  Sólový zpěv (populár nebo klasika)

*  Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, 
housle, kytara

*  Hudební přípravka

*  Keramika

*  Výtvarná výchova

*  Šikulky 

*  Než půjdeme do školky

ZÁPIS do kurzů na školní rok 2009–2010
*  Angličtina, němčina, ruština (různé stupně 

pokročilosti)

*  Počítače a internet 

*  Jóga

*  Jóga proti bolestem zad a kloubů

*  Cvičení pro děti

*  Aerobik pro dívky

*  Cvičení pro rodiče s dětmi

*  Cvičení po ženy (aerobik, step-aerobik, kalanetika )

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

Prázdninová školka: Do 10. 7. vždy od 9.30 do 
12.30 hod. Přihlášky na tel.: 720 595 489.

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

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

ZÁPIS: 
 pondělí 24. 8. až čtvrtek 27. 8., vždy 13–19 hodin 
pondělí 31. 8. až čtvrtek 3. 9., vždy 13–19 hodin.

sportovními turnaji ukončenými posezením u tá-
borového ohně. Kraji vpravo vévodí strmé skály 
vrchu Havran, později Chlum. Cesta je většinou 
pohodlná, pouze ve středním úseku vede asi ki-
lometr po pěšině na strmém srázu nad říčkou.
V posledním úseku cesty jdeme po asfaltované 
silničce. Chaty a sruby postupně vystřídají zdě-
né domy. Říčka je zde regulována. Jsme ve Ště-
chovicích, staré vorařské obci postavené na 
konci – dnes již výstavbou přehrady zaniklých – 
Svatojanských proudů. Poblíž secesního kostela 
sv. Jana Nepomuckého se Hadí řeka-Kocába roz-
plyne ve vodách Vltavy.
Pokud nám autobus příměstské linky řady 300 
nejede hned, lze se ještě podívat na významnou 
technickou památku – most Dr. Edvarda Bene-
še – asi nejznámější stavbu Štěchovic, která byla 
vybudována na sklonku 30. let minulého století. 
Šťastnou cestu! Text a foto: Jan Bösser
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www.agnus.cz

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

ZDARMA. 
Na přání dodáme ispotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme vpaneláko-

vých bytech ivrodinných domech.

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

(Metro B - stanice Stodůlky) 
235 522 946

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

KUCHYNĚ 

NAMÍRU

10 let
ZÁRUKA 

KVALITY

Malování – nátěry
levně, rychle, kvalitně, čistě.

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

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

www.stolina.o-nas.net

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

www.janperi.cz, info@janperi.cz

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

Prodej:
• přikrývek a polštářů – z dutých vláken, 

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

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

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

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

◆ rolletic ◆ masáže
◆ bodystyling ◆ lymfodrenáže

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

Restaurace 
NA VYHLÍDCE
nově po rekonstrukci

Vaříme čínskou a thajskou kuchyni

Všechna jídla připravujeme bez dlouhého 
čekání. Možnost prodeje přes ulici. Rozvoz 

v Řepích možný (min. 3 porce). Letní posezení 
na zahrádce, parkoviště pro zákazníky. 

Otevřeno denně 10.30–23.00. 
Těšíme se na Vás.

Tel.: 728 160 067
Slánská 2, Praha-Řepy 

(křižovatka s ul. Žalanského)

☯ ☯
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OPRAVA A PRODEJ
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

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

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

žaluzie - podlahy
žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - čištění a pokládka koberců,
              PVC a plovoucích podlah

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

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

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

www.sintras.com

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5

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

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

Široký výběr materiálů
Skříně na míru

Kvalitní montáž
100% servis

Záruka až 10 let!
Zaměření ZDARMA

Doprava

po celé Praze

ZDARMA!

MOŽNOSTNÁKUPUNA SPLÁTKY

739 034 488, 733 715 505

V¯ROBA DEK a POL·TÁ¤Ò

BYTOV¯ TEXTIL

KONZOLE

âI·TùNÍ PE¤Í

MATRACE

OPRAVY OBUVI

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

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

PROSTùRADLA
(bavlna, froté, jersey)

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

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

DOPRAVA

âI·TùNÍ PE¤Í

MATRACE
(pruÏinové, latexové, z PUR pûny)

âI·TùNÍ ODùVÒ A KÒÎE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODùVÒ

OPRAVY OBUVI

V·E PRO VÁ· BYT

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

NEVANOVA 1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Podvojné účetnictví, s.r.o. 
nabízí vedení účetnictví a účetní poradenství 

Zaručujeme odbornost a spolehlivost, certifiko-
vaný účetní expert ve firmě. Možnost AJ, FJ, NJ. 

Tel. 603 508 158, tel./fax 235 318 704, 
e-mail: penickova@volny.cz

Nedostali jste se do mateřské školky? 
Máte nás.

www.dkkolinka.cz ✿ tel.: 777 078 807
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