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Vážení čtenáři,
rok utekl jako voda a zase už začíná období prázdnin a dovolených. Počasí nám snad nepřipraví nepříjemná překvapení a my si budeme moci užít 
chvíle, které jsme si naplánovali. Ne všichni však budou odpočívat – například opravy řepských škol a rekonstrukce domů na Makovského ulici budou 
v plném proudu… 
Milí čtenáři, jménem redakce bych vám chtěl poděkovat za vaši přízeň a zájem. Těší nás vaše dopisy a e-maily, jistě jste si všimli, že se jimi zabýváme 
a jsou pro nás podnětné. Za celou redakci vám přeji mnoho sluníčka, hezkých zážitků a příjemných chvil s vašimi blízkými! Na shledanou v září!

Pavel Maxa, předseda redakční rady
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Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou

V červenci i v srpnu přijímáme objednávky na proná-
jem všech prostor KS Průhon i sokolovny.

KS Průhon přeje všem svým příznivcům pohodové 
prožití léta a těší se na další setkávání v sezóně 
2010/2011.

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

•Domov sv. Karla Boromejského 
 1. 7.  Bejvávalo: České národní písničky. Refektář, 

v 16 hodin. 
 18. 7.  Romantický koncert: D. Klásková – housle, 

K. Košťálová – klavír. Autoři: H. Wieniawski, 
A. Dvořák, P. de Sarasate, C. Franck. Kostel 
sv. Rodiny, v 19 hodin. 

1. 7.–30 . 7. Jasná mysl: Výstava obrázků pro dobrou 
náladu. Autor: Honza Volf, co nemá rád golf. 
Denně od 10 do 18 hodin.

 24. 8.  Krásné nálezy: Koncert Two Voices. 
Atrium, v případě špatného počasí kostel 
sv. Rodiny, v 19 hodin.

 5. 9.  Slavnost v zahradě: Vladimír Mišík a ČDG, 
Tap Tap Orchestr. Ceny vstupného a podrob-
nější info od konce června na plakátech 
a webu Domova. Pod záštitou Městské části 
Praha 17 a MK ČR. Letní pódium, v 16 hodin.

Není-li uvedeno jinak, je vstupné na akce dobrovolné.

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

•Kulturní středisko Průhon
1.-2. 7.  Prázdninová školka – pro přihlášené děti. 

Vede Lucie Macourková.

Výstavy
Sdružení výtvarníků připravuje další výtvarná díla 
svých členů. Otevřeno ve všední dny: 10–16 hodin, 
červenec až srpen.

Zastavte se pro váš volný časZastavte se pro váš volný čas
8. září 2010 

od 13.00 do 18.00

ZASTÁVKA VOLNÝ ČASZASTÁVKA VOLNÝ ČAS

Florenc
Tradiční řemesla, výtvarné dílny, skákací boty, trampolína,

taneční deska, 3D průlet nad modelem Prahy, folklor, moderní 

tance, divadlo, zpěv 

Kampa
Skákací loď, žongléři, skládačky, přírodovědné bádání, 

živá zvířátka, soutěže 

Náměstí Míru
Docela velké divadlo, vystoupení Septimova kvarteta, digitální 

autodráha, Praha kostičková, salón krásy, žongléři, chůdaři, 

šermíři, bubeníci, skákací hrad 

Palackého náměstí
Tvořivé dílny, ruční papír, nekonečné obrázky, papírové 

květiny a zvířátka, barevné koláže, sádrové odlitky, výroba 

šperků a drátkování

Vypich
Hry, soutěže, skákací hrad, ukázky činnosti policie, hasičů, 

záchranářů, BESIP Team 

16.30 koncert JAROSLAVA UHLÍŘE

Mediální partneři: Sponzoři:

Akce probíhají pod záštitou primátora hl. m. Prahy Pavla Béma a náměstkyně primátora hl. m. Prahy Marie Kousalíkové

Vstup na akce zdarma

1. - 3. 9.  2010

Dny otevřených dveří

 v pražských DDM

12. 9. 2010 

Parníkem do ZOO

www.volnycaspraha.cz

Jízda historickou tramvají po Praze 

Nástup a výstup možný kdekoliv na trase

8. 9. 2010

Zastávka volný čas

Partneři:

zastavka volneho casu A4 vyska_verze3.ai   9.6.2010   22:14:57

Městská část Praha 17, Společnost pro obnovu 
řepských tradic, Centrum sociálně zdravotních služeb 

a Sbor dobrovolných hasičů Praha-Řepy
pořádají

v sobotu 11. září 2010 od 14 hodin
na prostranství před budovou Úřadu m. č. Praha 17 

14 hodin: start 3. ročníku Slavnostní jízdy autoveteránů

Z programu: Folklórní soubor Musica e Danza, MišMaž – country 
tance, Maxinky Praha – mažoretky, Tiger Team – bojová umění, 

TJ Sokol Řepy – akrobacie, vystoupení žáků Japonské školy, ZUŠ 
Blatiny a řepských ZŠ, vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlé Řepy

Hry, soutěže pro děti i dospělé
TOMBOLA

Občerstvení a cukrová vata
Skákací hrad

17 hodin: ABBA STARS – THE BEST ABBA SHOW
Na ploše: manželé Dvořákovi – práce s lasem a bičem, společnost 

Mezivaly – žonglování, ukázky hasičské i policejní techniky, 
psovodi, DDM Bílá Hora – sedmimílové boty, Junák Bílá Hora – týpí, 
řepské mateřské školy + OS Naše Řepy + Mateřské centrum Řepík + 

KS Průhon + CSZS  – zábava pro děti
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V rámci své školní praxe na Úřadě městské čás-
ti Praha 17 jsem byla požádána, abych zjistila, 
která cesta z Řep do stanice Anděl je v rámci 
výluky z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě 
nejrychlejší a nejpohodlnější. Druhý den výluky 
(2. června) jsem vyzkoušela čtyři trasy ze za-
stávky Sídliště Řepy k Andělu, a to vlakem, au-
tobusem č. 164 a č. 225, náhradní autobusovou 
dopravou X9 a tramvají. Tento test jsem uskuteč-
nila v ranní a odpolední špičce - v 8 a v 17 ho-
din – s následujícími výsledky: 
• Vlak S 65 – 21 minut
Cesta vlakem je podle mého názoru naprosto 
dokonalá, pohodlná, s krásným výhledem. Je 
to nejrychlejší doprava do zastávky Anděl. Oba 
vagóny byly poloprázdné. Až se informace o ná-
hradní vlakové dopravě rozšíří, tak je možné, že 
budou jezdit vlaky plnější. Jde o ideální doprav-
ní prostředek pro lidi bydlící v blízkosti nádraží. 
Vlak by mohl nadále jezdit i po ukončení rekon-
strukce tramvajové tratě.

Jak nejrychleji k Andělu
• Náhradní doprava X9 – 24 minut
Jde o druhou nejrychlejší trasu. Autobusy jezdí 
v intervalu 2- 4 minuty, přestupy (v Motole) jsou 
v těsné blízkosti zastávky tramvaje. Mimo špič-
ku jde o poměrně pohodlnou cestu do centra, 
ve špičce je každý autobus přeplněn a v horkých 
letních dnech nepůjde o moc příjemnou cestu
• Bus 225 – 31 minut
Cesta autobusem přes Stodůlky (s přestupem na 
Slánské a na Stodůlkách) je podle mého názoru 
zbytečně dlouhá. Autobus nebyl druhý den výlu-
ky posílen, ani ve špičce však nebyl přeplněn.
• Bus 164 – 33 minut
Byla to moje nejdéle trvající cesta (s přestupem 
v zastávce metro Zličín), kterou jsem ze stanice 
Sídliště Řepy k Andělu podnikla. Autobus nebyl 
posílen, byl docela přeplněn. 
Každému doporučuji vyzkoušet si všechny cesty 
a vybrat si, která mu bude nejlépe vyhovovat.

Barbora Machačková,
VOŠ Podskalská

Vážení čtenáři, 
v naší městské části působí celá řada ne-
ziskových organizací a občanských sdruže-
ní, které poskytují služby seniorům nebo 
zdravotně postiženým, pořádají pro nás 
zajímavé kulturní akce, nabízejí smysluplné 
využití volného času našim dětem a podob-
ně. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat 
za jejich úsilí!
Zastupitelstvo naší městské části na květ-
novém jednání rozdělovalo část výtěžku 
z provozovaných výherních hracích pří-
strojů v Řepích za rok 2009 právě těmto 
neziskovým organizacím a občanským sdru-
žením. Měli jsme k dispozici částku ve výši 
774 500 Kč.
Finanční podporu získají například: Domov 
sv. Karla Boromejského – 60 000 Kč, Sbor 
dobrovolných hasičů – 55 000 Kč, Klub bez-
bariérového domu Vondroušova – 50 000 Kč, 
OS Naše Řepy – 30 000 Kč, TJ Sokol Řepy – 
200 000 Kč, o. s. Martin – 20 000 Kč, Ma-
teřské centrum Řepík – 23 000 Kč, občanské 
sdružení Maják Faros – 5 000 Kč… Komplet-
ní seznam organizací, které získaly podpo-
ru, najdete na webových stránkách úřadu: 
www.repy.cz. 
Vážení čtenáři, před námi je léto, proto 
bych vám ráda popřála klidnou dovolenou 
a dětem krásné prázdniny! Obyvatelům re-
konstruovaných domů v Makovského ulici 
děkuji za pochopení a trpělivost, rovněž tak 
všem, kteří vzhledem k rekonstrukci tram-
vajové tratě využívají náhradní dopravy. 
Hezké léto! ☺

Jitka Synková
redakce@repy.mepnet.cz

Slovo starostky

Odjezdy ze zastávky Praha-Zličín
(v pracovní dny):
5.22, 6.09, 6.39, 7.09, 7.39, 8.09, 8.39, 
9.09, 9.39, 10.09, 10.39, 11.09, 11.39, 
12.05, 12.32, 13.00, 13.28, 13.56, 14.24, 
14.52, 15.22, 15.52, 16.22, 16.52, 17.22, 
17.52, 18.22, 18.52, 19.22 hodin.
(Kompletní jízdní řád: www.repy.cz)

Vlak jezdí na čas
Děkuji za informaci v poslední „17“. Jízdní řády 
vlaků Na Knížecí jsem si hned vystřihla a rozhod-
la se, že to musím vyzkoušet. 
Jela jsem v pátek, vlak byl téměř prázdný, čistý, 
jel na čas. Cesta trvá stejně dlouho jako tramva-
jí, ale trasu po Plzeňské už mám okoukanou, zde 
je na co se dívat. Chvílemi člověk zapomene, že 
je v Praze. Projíždí lesem a skalami, ale potom 
se otevřou pohledy na Prahu, prostě nádhera. 
Jen konec cesty kazí špinavý a neupravený zad-
ní trakt nádraží, kterým se projíždí. Od vlaku je 
k metru stejně daleko, jako když se jde do met-

ra od tramvaje z Plzeňské, tak i to je pohodlné. 
I když mám na nádraží trochu dál než ke stanici 
náhradní autobusové dopravy, ráda vždy dojdu 
na vlak.

Jana Kypová

Vzhledem k tomu, že podobných kladných 
ohlasů na náhradní vlakovou dopravu za-
znamenala M. č. Praha 17 hodně, kontakto-
val místostarosta Mgr. Bořek Černovský fir-
mu Ropid se žádostí, aby byla tato možnost 
dopravy do centra zachována i po ukončení 
rekonstrukce tramvajové tratě. -red-

Nádraží Praha-Zličín je jen pár kroků od konečné zastávky tramvají v Řepích.

Foto: -akraj-
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PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 29. ZÁŘÍ 2010 V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova čp. 1139, Praha-Řepy

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

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 mj.
Projednalo: 
•  1) Zprávu o plnění rozpočtu, plánu hos-

podářské činnosti a vyúčtování výsledků 
hospodaření Městské části Praha 17 za rok 
2009. 
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospo-
daření M. č. Praha 17 za období od 1. ledna 
do 31. prosince 2009.

•  Návrh na rozdělení odvodu části výtěžku 
z provozovaných výherních hracích přístro-
jů na území Městské části Praha 17-Řepy za 
rok 2009 a schvaluje poskytnutí účelových 
dotací příspěvkovým organizacím a poskyt-
nutí peněžitých darů organizacím.

Schvaluje: 
•  Závěrečný účet Městské části Praha 17:

  1) za hlavní činnost M. č. Praha 17 za rok 
2009 s těmito výsledky: 
úhrn příjmů – 598 775 038 Kč, 
úhrn výdajů – 296 814 188 Kč, 
přebytek hospodaření – 301 960 850 Kč;

  2) za hospodářskou činnost M. č. Praha 17 
za rok 2009: výnosy celkem – 638 356 595 Kč, 
náklady celkem – 260 241 850 Kč, výsledek 
hospodaření před zdaněním – 378 114 745 Kč;

  3) za finanční vypořádání M. č. Praha 17 za 
rok 2009 s následujícími výslednými vztahy 
městské části ke státnímu rozpočtu a k roz-
počtu hl. m. Prahy:

  a) městská část odvede do státního rozpočtu 
525 935 Kč

  b) městská část odvede do rozpočtu hl. m. 
Prahy 4 083 481 Kč s tím, že M. č. Praha 17 
žádá Radu hl. m. Prahy o ponechání nevyčer-
paných účelových prostředků poskytnutých 
z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2009 pro 
využití na stejný účel v roce 2010 na akci 
č. 40731 – Hasičská zbrojnice Praha 17-Řepy 
ve výši 4 000 000 Kč.

Rada m. č. Praha 17 mj.
Schvaluje: 
•  Poskytnutí finančních prostředků na 

nenárokovou složku platů pro zaměstnance 
základních škol v celkové výši 157 tisíc Kč 
v následujícím rozdělení: ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny – 61 tisíc Kč, ZŠ Jana Wericha – 
60 tisíc Kč, ZŠ Laudova – 36 tisíc Kč. Výše 
uvedené finanční prostředky budou po-
skytnuty těmto základním školám formou 
účelových dotací, které budou podléhat 
finančnímu vypořádání s rozpočtem měst-
ské části za rok 2010.

•  Otevírání dětského hřiště v ulici Bendova 
čp. 1121 o víkendech a svátcích se součas-
ně otevřeným sociálním zařízením.

Souhlasí: 
•  s termíny zasedání rady městské části: 

14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9., 20. 9. 
a 6. 10. 2010. Jednání rady jsou neveřejná!

•  s termínem podzimního zasedání zastu-
pitelstva městské části: 29. září 2010. 
Jednání zastupitelstva je veřejné! -red-

V jaké fázi je rekonstrukce domů na ulici 
Makovského?
V tuto chvíli jsou hotové bourací práce v příze-
mí, jsou vyzdívány příčky v místech, kde jsou 
nebytové prostory. V obytné části se provádí 
kompletní zateplovací systém, kladení izo-

4 otázky pro…
…Antonína Kopeckého, 
místostarostu

Foto: -akraj-

„V těchto místech vzniknou další nebytové prostory,“ říká místostarosta 
Antonín Kopecký.

lantů (polystyrén a minerální vata), následovat 
bude stěrkování, betonáž lodžií, omítka. Probí-
há montáž průčelí rozšířených schodišť.
Harmonogram prací se v současné době dodr-
žuje, rekonstrukce probíhá podle plánu. Rada 
městské části však reagovala na stížnosti obyva-
tel těchto domů – hlučné bourací práce nejsou 
prováděny v neděli - proto bude termín dokon-
čení prodloužen zhruba o 14 dnů. Rekonstruk-
ce by měla být ukončena koncem srpna. Dalším 
„kompenzačním“ opatřením, k němuž jsme při-

stoupili, bylo snížení 
nájemného o 30 % po 
dobu nejhlučnějších 
bouracích prací, což 
bylo v dubnu a květ-
nu. 

Vyskytly se nějaké 
n e p ře d p o k l á d a n é 
problémy?
Dílčí problémy se 
samozřejmě na vel-
kých stavbách tohoto 
druhu vyskytnou. Ale 
nešlo o zásadní pro-
blémy. Naší snahou 
bylo řešit je operativ-
ně a ihned. 
V obou objektech je 
celkem 400 bytů, to 
znamená kolem tisíce 
nájemníků! Stížnosti 

se průběžně objevují. Ale jak říkám – řešíme je 
operativně ve spolupráci s odborem územní-
ho rozvoje a investic, se stavebním odborem 
a s dodavatelskou firmou.
Objevily se například problémy v souvislosti 
s rekonstrukcí balkonů – někteří nájemníci je 
nevyklidili, muselo se s nimi jednat individu-
álně. Nebo na několika místech vznikly v pa-
nelech vlivem prací trhliny, to bude samozřej-
mě opraveno.

Prý bude na Makovského umístěna část so-
ciálního odboru?
V současné době jedná hlavní architektka pro-
jektu s hygienickou stanicí v Praze 5. V neby-
tových prostorech o velikosti přibližně 240 m2 
s bezbariérovým přístupem bychom rádi 
umístili část sociálního odboru, který v sou-
časné době sídlí v nevyhovujících podmínkách 
ve Španielově ulici. Někteří imobilní občané, 
využívající služeb tohoto odboru, se tam totiž 
vůbec nedostanou. 

Jsou na Makovského ještě volné nebytové 
prostory k pronájmu?
V tuto chvíli je zhruba 85 % plochy obsazeno.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Pozn. redakce: V kompetenci místostarosty 
A. Kopeckého je majetek, bytová oblast a územ-
ní rozvoj městské části.
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Ing. Miloš Hrabák (40)
•  V Řepích žije od roku 1972.
•  Je ženatý, má dvě dcery, sedm a devět let.
•  Vzdělání: vysoká škola chemicko-techno-

logická.
•  Hobby: volejbal, nohejbal, práce s infor-

macemi.
•  www.brew.cz

Jak vás napadlo zvolit si tohle povolání?
Na pivovarskou průmyslovku  jsem se dostal díky 
rozhodnutí rodičů.  Byl jsem tenkrát velmi hube-
nej. Rodičům se líbilo, že budu blízko u jídla.

Nevzpěčoval jste se jejich rozhodnutí?
Ne. Ani jsem pořádně nevěděl, do čeho jdu. 
Hned po první návštěvě pivovaru jsem ale věděl, 
že to bude můj osud.

Kdy jste začal pít pivo?
Oficiálně v osmnácti. Neoficiálně tak v šestnácti 
letech. Pivo mi chutnalo hned od začátku. Dá se 
říci, že mne oslovilo prvním douškem.

Na webových stránkách máte uvedeno neuvě-
řitelné množství pivovarů, znamená to, že se 
všemi jste spolupracoval?
 Ano, je jich kolem stovky – české i cizí. V ně-
kterých pivovarech jsem pracoval třeba jen jed-
norázově. Dlouho jsem pracoval ve výzkumném 

kteří mezi sebou mají nějaká nepsaná pravidla. 
Například v Rusku bez řevu neuděláte vůbec nic. 
Ve Vietnamu se zase spousta věcí musí „vyse-
dět“, tam rozhodnutí přicházejí pomalu, dlouze 
se přemýšlí. V Jižní Americe se  v řeči nepoužívá 
budoucí čas, tam se žije přítomností – je pro ně 
problém plánovat. Pivo vznikne  za měsíc až za 
tři. To byl problém je naučit! Bez znalosti pro-
středí a jazyka s těmi lidmi nedokážete nic.

Pivovary také zakládáte?
Ano. Největší pivovar takzvaně na zelené louce 
za více než miliardu korun (dva a půl milionu 
hektolitrů piva za rok) jsem dělal pro 300 za-
městnanců v Kazachstánu. Teď pojedu uvádět 
dánské zařízení na Kavkaz. 

Které pivo vám osobně nejvíce chutná?
Preferuju spíše hořká piva. Rád ochutnávám pivo 
malých regionálních pivovárků. Mám rád čerstvá 
svěží piva, ne ta, která vydrží rok a více. 

Česká technologie 
je vyhlášená. Slovo 
pilsen nebo pilsner 
je pivovarská kate-
gorie. Když jsem byl 
v Jižní Americe, ve 
Vietnamu, v Číně, zjis-
til jsem, že ani neví, že 
existuje město Pilsen.  

Když degustujete, 
podřizujete tomu ži-
votosprávu?
Určitě. Pro vysokou 
kategorii degustací 
máte předem stano-
vený jídelníček. Jsou 
věci, kterých se mu-
síte po dobu 24 až 72 
hodin vystříhat – žád-
ný guláš, žádná ostrá 
paprika, žádná koře-

něná jídla. Kuřáci by 24 hodin před degustací 
neměli kouřit. Zeptáte se na objem degustova-
ného vzorku? 

Povězte.
Jedna sklenička je asi 1,5 dl. Hodnotíme celko-
vou intenzitu vůně, charakterizaci a intenzitu 
cizích vůní, plnost, říz, intenzitu a doznívání 
hořkosti, cizí příchutě a celkový subjektivní do-
jem. Degustace se konají na soutěžích, jako je 
Pivo roku 20xx, Pivex a podobně. A pak také když 
přijde do pivovaru nový chmel, slad nebo se ně-
jak mění zařízení. Pak je třeba porovnat chutě, 
upravit technologii tak, aby konečný spotřebitel 
nepoznal žádný rozdíl. Protože sklizeň se samo-
zřejmě mění z roku na rok. Každý pivovar má 
svoji degustační komisi. Chuťové  hodnocení je 
jednou ze součástí každé výstupní kontroly.

Takže se zaměstnanců pivovarů netýká záko-
ník práce?
Někde mají členové degustační komise dokonce 
v pracovní smlouvě uvedeno, že pití nesmějí od-
mítnout. Sládek, který by nebyl schopen ochut-
nat svoje pivo, jen by se dočítal, jak mají ana-
lytické parametry piva vypadat, tak může velmi 
těžko pivo upravovat.

Nechají vás nahlédnout do receptů?
Ano. Někde podepisujete dohodu o utajení. Tře-
ba ve velkých nadnárodních společnostech. 

Takže vy máte cenu zlata!
Jak se to vezme. Sládek má v pivovaru „sto ni-
tek“. Vy řešíte jeden, dva problémy – tak těch 
„nitek“ potřebujete znát padesát. Pivo ale ne-
můžete zkopírovat. Nikdy o tom nevíte tolik, 
jako člověk v tom konkrétním pivovaru. S infor-
macemi musíme zacházet podobně, jako třeba 
právníci – je to know-how zákazníka a jemu také 
zůstává.

Proces výroby piva je velmi zajímavý, ale pro 
rozsáhlost se mu nemůžeme věnovat. Můžete 
říci, které opomenutí při výrobě piva se nejví-
ce podepíše na jeho kvalitě?
V pivu je identifikováno 1 200 až 2 000 chemic-
kých látek, které se vzájemně ovlivňují. Jakákoli 
chyba se projeví ve změně složení. Otázka je, 
jak moc se to projeví v chuti piva. Laicky řeče-
no – základem výroby piva je čistota. Stejně jako 
v kuchyni. 

Na trh přicházejí stále nové druhy piva…
Tím je známá hlavně Belgie, mají tam přes tisíc 
druhů piva. Já preferuju dobře udělanou klasi-
ku, ale zabývám se i těmito novými směry. Jsou 
piva, která se blíží vínům. Do některých se tře-
ba rozšlapou třešně – s peckami i bez pecek. My 
jsme zvyklí připravovat pivo z ječmene. Ameri-
čani přidávají kukuřici. V Japonsku, Číně a ve 
Vietnamu se přidává rýže. 

Vzhledem k vašemu věku už jste ve své profesi 
ušel hodně daleko. Máte ještě nějaké plány? 
Musím poděkovat za pochopení rodině! Byly 
roky, kdy jsem byl deset měsíců v roce v zahrani-
čí. Zatím bych chtěl pokračovat v tom, co dělám. 
A v budoucnu…  Může se stát, že Praha 17 bude 
mít za čas svůj vlastní pivovárek! 

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Celý rozhovor najdete na www.repy.cz.

Oslovilo mne prvním douškem!
Pivu (a hokeji) rozumí v Čechách kdekdo. Málokterý znalec piva je však odborníkem na 
slovo vzatým. Sládek Ing. Miloš Hrabák mezi ně patří.

Foto: -akraj-

„Pivo má jedinou nevýhodu – a tou je alkohol. Pivo je výrazně zdravější než 
jakékoli jiné nápoje,“ říká Ing. Miloš Hrabák.

ústavu pivovarském – v pokusném a vývojovém 
středisku. Spolupracovali jsme s pivovary, v Če-
chách jsem jich sjezdil tak na osmdesát procent. 
 
Čím to je, že si pivovary, i světové, pozvou 
zrovna vás?
Je to především díky takzvané šeptandě. Pivo-
varský svět, asi jako každý specializovaný svět, 
je relativně malý.
 
Pracovně jste sjezdil mnohé státy světa...
Z kontinentů mi chybí Austrálie. Na ostatních 
kontinentech už mám všude nějaký ten „pivo-
varský zářez".

V čem spočívá vaše působení v pivovarech v ci-
zině? Jaké jste získal zkušenosti?
Mám šéfa, který si mne objedná a pak podřízené, 
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Volné nebytové 
prostory
Městská část Praha 17 nabízí k pronájmu 
nově zrekonstruované nebytové prostory 
na hlavní ulici Makovského čp. 1222–1227 
a čp. 1140–1145 v Praze-Řepích. 
Informace získáte na odboru správy obec-
ního majetku – p. Michaela Novozámská, 
tel.: 234 683 529, e-mail: novozamskam@ 
repy.mepnet.cz. -red-

Městská část Praha 17 je připravena pomoci 
sociálně potřebným občanům, kteří se ocitnou 
dlouhodobě v nepříznivé životní situaci.
Fond ústupového bydlení je reakcí na zvyšující se 
náklady občanů na bydlení. Jde o možnost pře-
chodného snížení nájemného ze strany městské 
části v bytě, který je v majetku obce.
Možnosti pomoci: 
1) Buď uzavření nájemní smlouvy se sníženým 
nájemným k malometrážnímu bytu ve vlastnictví 
Městské části  Praha 17. 

Zastupitelé nadělovali
Zastupitelé v květnu schválili finanční podporu 
poskytovatelům sociálních služeb, kteří půso-
bí na území naší městské části, v celkové výši 
350 600 Kč. Částku 98 000 Kč získá Centrum 
sociálně zdravotních služeb (v Bendově ulici 
čp. 1121 – poskytuje pečovatelskou službu), níz-
koprahové zařízení pro děti a mládež (Klub 17 

2) Nebo uzavření nové nájemní smlouvy se sní-
ženým nájemným ke stávajícímu bytu v majetku 
Městské části Praha 17.

Podrobné informace a podmínky pro využití této 
pomoci naleznete na webových stránkách měst-
ské části: www.repy.cz v sekci bytová politika. 
Podrobné informace vám poskytnou také pra-
covníci odboru správy obecního majetku (p. Mi-
chaela Novozámská – tel.: 234 683 529).

Bc. Eva Soukupová

Bunda hledá majitele
Roztržitý návštěvník budovy Úřadu m. č. 
Praha 17 v Žalanského ulici tu zapomněl 
před nedávnem bundu. Přihlásit se o ni 
může u p. Ivany Havlíčkové, vedoucí hos-
podářské správy, na podatelně úřadu (tel.: 
234 683 506). -red-

Fond ústupového bydlení: Pomoc sociálně potřebným

v Socháňově ulici, které provozuje rovněž CSZS) 
obdrží 69 000 Kč. 
Finanční podporu získaly také organizace, které 
poskytují sociálně aktivizační služby osobám se 
zdravotním postižením a seniorům: OS Martin – 
68 600 Kč, bB Kontakt o. s. – 45 000 Kč, Apla 
Praha, Střední Čechy, o. s. – 35 000 Kč, občanské 
sdružení Máme otevřeno? – 20 000 Kč a Fokus 
Praha, o. s. – 15 000 Kč. -red-

Dotaci získalo občanské sdružení Martin… 
(info na: www.osmartin.wz.cz)

… a také nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Klub 17 (info na: www.cszs.cz).

Víte, kdy je 
vyvážen odpad?
Směsný odpad
Sídliště: úterý, pátek, neděle
Rodinné domy: pondělí, avšak kromě ulic 
Na Fialce, K Trninám, Brunnerova, Karlovar-
ská = úterý, Gallašova, U Boroviček, Hanko-
va, Otlíkovská, Šedivého, Selských baterií, 
Březanova = středa

Tříděný odpad
Papír:  úterý, pátek, neděle (tam, kde je vývoz 

třikrát týdně)
Plasty:  úterý, čtvrtek, sobota 
Nápojové kartony: pátek
Sklo:  malé kontejnery – jednou za 4 týdny 

v úterý, a to v tyto týdny:
 4., 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36., 
40., 44., 48., 52.

  velké kontejnery – jednou za 6 týdnů ve 
čtvrtek, a to v tyto týdny:
2., 8., 14., 20., 26., 32., 38., 44., 50.

 -red-

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

Kontejnery budou až v září!
Během července a srpna nebudou velko-
objemové kontejnery přistavovány!

Foto: -akraj-

Jedna z volebních místností byla na řepském 
úřadě. Někteří voliči dorazili už před 14. hodinou. 

Jak jsme volili
Ve dnech 28. a 29. května se konaly volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR. Z celkového 
počtu 19 003 voličů v naší městské části  přišlo 
k volebním urnám 12 560, což je 66,09 %. Ne 
všichni voliči však postupovali podle regulí – 
platných bylo 12 483 hlasů.
Jak jsme v Řepích volili, ukazuje následující ta-
bulka. Podrobné výsledky hlasování najdete na 
volebním serveru Českého statistického úřadu: 
www.volby.cz.

TOP 09 25,61 %

ODS 23,57 %

ČSSD 15,75 %

Věci veřejné 11,09 %

Komunistická str. Čech a Moravy 7, 32 %

Strana práv občanů – Zemanovci 4,22 %

Strana zelených 3,92 %

Suverenita – blok J. Bobošíkové 2,51 %

Ostatní strany získaly pod 2,5 % hlasů.  -red-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-Foto: -akraj-
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Dočkáme se bazénu?
Bydlím v Řepích už šestnáctý rok a jsem tu spo-
kojená. Ačkoliv kolem sebe vidím stále spoustu 
věcí, které by se daly zlepšit, musím říci, že se 
tak v mnoha věcech postupně děje. Můj pohled 
je především z pozice matky tří dětí, kterým 
bohužel nemohu dopřát častější pobyt mimo 
město, a proto tím více oceňuji polohu našeho 
sídliště. 
Pro ještě příjemnější život v Řepích (podle mě 
a lidí z Řep, se kterými jsem v kontaktu, což jsou 
většinou rovněž matky mladších dětí) tu chybí 
hlavně plavecký bazén. A vyplynulo to i z dotaz-
níkového šetření, který naše městská část zor-
ganizovala zhruba před dvěma lety. Chci na tuto 
skutečnost upozornit právě nyní, kdy se jedná 
o výstavbě nového sportovního centra Na Cho-
botě, což je jedinečná příležitost, která se podle 

mého názoru už nebude opakovat. Další věcí, na 
niž chci upozornit a která se mi už několik let zdá 
nepochopitelná, je skutečnost, že oplocené hřiš-
tě u domu sociálních služeb v Bendově ulici, kde 
se nedávno vybudovaly dokonce i toalety, zů-
stává zamčené o víkendech i svátcích. Průzkum 
jsem si nedělala, domnívám se ale, že to je jedi-
né veřejné hřiště v Praze, a možná i v ČR, kam se 
v době pracovního volna lidé nedostanou.
 Věra Kubíčková

Tématem BAZÉN se budeme zabývat v příš-
tím – zářijovém – vydání Řepské sedmnáctky.
 -red-

Rada městské části vyhověla požadavkům občanů 
a rozhodla, že dětské hřiště v Bendově ulici (při 
Centru sociálně zdravotních služeb) bude otevře-
no i o víkendech, a to včetně sociálního zařízení.

To mě tedy vytočilo!
Venčívám svého psa na louce za domy v Galan-
dově ulici. Je to oblíbené místo nás pejskařů. 
Musím říci, že jsme ve velké většině disciplino-
vaní a po svých psech výkaly uklízíme. Situace 
se opravdu zlepšuje. Proto mne „nakrklo“, když 
jsem tuhle viděla, jak nějaká paní po svém pej-
skovi neuklidila. Nevydržela jsem to a upozorni-
la jsem ji: „Paní! Bobek!“ Paní nic… Tak jsem jí 
nabídla svůj sáček. Ale paní odvětila: „Ne, to po 
mně nechtějte.“ To mne tedy vytočilo! Nechápu, 
že se necítila trapně! J. V.

Foto: -akraj-

Maminka-pejskařka na snímku zaslouží naopak 
pochvalu! Víte proč? (Co se v mládí naučíš…)

Metro není nutné
Reaguji na dotaz od Z. S. uveřejněný v Řepské 
sednáctce č. 6/2010 pod názvem Proč nemáme 
v Řepích metro?

Za sebe našim zastupitelům nijak nevyčítám, že 
zatím neprosadili prodloužení metra do Řep.
Myslím, že vést jakoukoliv trasu metra do Řep je 
zbytečné. Za prvé: za patnáct minut jsme tram-
vají na Andělu, odkud je již všude blízko. Vyve-
dení trasy A, jak stojí v odpovědi pana magistra 
Černovského, by bylo takovou oklikou, že by bylo 
neekonomické do metra vůbec vcházet. Směrem 
Hradčanská, Dejvice, Petřiny jezdí autobusové 
linky z Řep i z Motola. Tramvajový provoz by me-
tro nijak nesnížilo – stanice by byla nejspíše jen 
jedna – hádám.
Za druhé: Řepy by byly vystaveny několikaleté 
stavební zátěži. Za třetí: na trasu B se dostane-
me za 10 minut.
Takže si myslím, že nejlépe, co mohou Řepy pro 
sebe udělat, je být výjimkou mezi ostatními síd-
lišti tím, že nebudou mít metro, ale upravené 
zelené plochy se spoustu lavičkových oáz... 
A momentálně perfektně opravenou tramvajo-
vou trať.
 Petra K.

Strom už máme!
Reaguji na zprávu uveřejněnou v lednovém vy-
dání Řepské sedmnáctky pod titulkem „Strom 
jim chybí“. Chtěla bych poděkovat za vyřízení 
žádosti o vysazení stromu na plácku ve Španie-
lově ulici. 
Strom byl vysazen 5. května. Chci poděkovat 
Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu m. 
č. Praha 17 za schválení žádosti a pracovníkům 
firmy Chládek za vysazení stromu. Dále pak dě-
kuji za pomoc při údržbě předzahrádek a přesa-
zení borovice, která se už nehodila do květinové 
předzahrádky.

 Stanislava Mattanelli

Protihlukový pás 
zeleně

V článku „Zeleň a gabiony proti hluku“ (Řepská 
sedmnáctka č. 5/2010) popisujete protihlu-
kové opatření mezi ulicemi Plzeňská a Šímova. 
Rád bych se zeptal, zda dojde ještě k nějakému 
vysazení stromů hlavně v dolní části před hote-
lem Fortuna. Podle informace uvedené v článku 
(že zde mělo být vysazeno 21 dubů a 20 lip) se 
totiž již teď zdá, že jich byl vysazen mnohem 
větší počet a navíc vyhloubené díry ve spodní 
části travnatého pruhu pro osázení jsou již opět 
zahrabány hlínou. Vypadá to tedy nyní, že vysa-
zování stromů bylo ukončeno a na obyvatele této 

lokality (spodní část ulice Šímova a Nevanova) 
se opět nedostalo. Petr F.

V dolní části protihlukového valu – spodní část 
ulice Šímova a Nevanova – budou na podzim 
vysázeny jehličnany (borovice). Připravené 
jámy teď byly zasypány, aby nedošlo k úrazu. 
Dále zde budou do svahu k silnici vysázeny keře. 
Přímo před hotelem Fortuna se vysazovat nic 
nebude. Výsadba jehličnanů končí v místech, 
kde se sbíhají ulice Šímova a Nevanova. Výsadba 
keřů bude ukončena v místech, kde se „schází“ 
ulice Šímova s Mrkvičkovou.

Ing. Katka Havlíčková,
odbor životního prostředí a dopravy

Foto: -akraj-

V červenci se významného životního jubilea 
dožívá naše paní učitelka Marie Kadeřábková. 
V roce 1945 přišla učit do Břevnova na Marján-
ku a od 1. 9. 1947 až do svého odchodu do 
důchodu učila na Hviezdoslavově škole (nyní 
J. A. Komenského). Naší třídní učitelkou 
byla v letech 1954–1957. Od roku 1990 žije 
v Řepích. Přejeme naší paní učitelce k jejímu 
životnímu jubileu hodně zdraví, životního elá-
nu a věříme, že se s námi bude ještě dlouho 
scházet.

Žáci VIII. B, ročník 1957
z Prahy-Břevnova

Foto: Zdeněk Tvrdý
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Městská policie v akci
Volné pobíhání psů
Reakce na dopis Zdeňky H. – viz článek „To přece 
není možné!“ Problematika volného pobíhání 
psů na území hlavního města je upravena pou-
ze obecně závaznou vyhláškou č. 6/2001 Sb. 
hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně. V sou-
ladu s ní je zakázán vstup psů na dětská hřiště 
a pískoviště, zároveň je zakázán volný pohyb 
psů na pozemcích evidovaných v katastru ne-
movitostí jako veřejná zeleň. Volné pobíhání 
psů tedy není na území hlavního města kom-
plexně řešeno, a pokud jsou dodrženy ostatní 
obecně závazné právní normy, není volné po-
bíhání psů na území hlavního města výslovně 
zakázáno.
Povinnost majitele psa mít zvíře na veřejném 
prostranství opatřeno náhubkem zanikla 
zrušením vyhlášky č. 5/1969 NVP, o chovu 
a držení psů, koček a jiných zvířat na území 
hl. m. Prahy. Kromě již uvedeného právního 
předpisu je obecně upraveno volné pobíhání 
psů (zvířat) v § 60 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, kte-
rý výslovně stanoví, že vlastník nebo držitel 
domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání 
těchto zvířat po pozemní komunikaci.
Obecně má majitel psa povinnost, v souladu 
s ustanovením § 127 občanského zákoníku, 
zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou 

poměrům obtěžoval jiného, 
nebo čím by vážně ohrožo-
val výkon jeho práv. Osoba 
doprovázející psa je povinna 
zabezpečit, aby se pes nevzdá-
lil z jejího dozoru a aby neohrožoval, ani ne-
obtěžoval jiné osoby, či jiná zvířata. Majitel 
je za svého psa plně zodpovědný.
Závěrem Vám sdělujeme, že máme plné po-
chopení pro Váš názor na volné pobíhání psů 
bez vodítka a náhubku na veřejných prostran-
stvích, nicméně naší povinností je postupovat 
v souladu s obecně závaznými právními nor-
mami, které jak výše uvedeno toto jednání 
výslovně nezakazují a v podstatě minimálně 
upravují. V každém případě budeme instruo-
vat územně odpovědného okrskáře ke zvýšené 
kontrolní a hlídkové činnosti ve Vámi zmiňo-
vaných lokalitách, se zaměřením na neukáz-
něné majitele psů.
V rámci kontroly veřejného pořádku jsou pro-
váděny opakovaně speciální „Akce Psi.“ Na 
sídlišti Řepy bylo v letošním roce uskutečněno 
celkem pět těchto akcí. Důvodem je zjistit, zda 
jsou psi řádně evidováni a v neposlední řadě 
také, zda neznečišťují veřejná prostranství. 
Do začátku letních prázdnin plánujeme ještě 
několik obdobných akcí zaměřených proti ne-
ukázněným majitelům psů. Tomáš Navrátil, 

odborný referent kontroly 
OŘ Městské policie Praha 13

Jak si vedli fotbalisti
Sezóna 2009/2010 – jaro – A mužstvo:
• 8. kolo: Podolí B versus Řepy 2:2 (0:2). 
V 15. minutě zápasu jsme vedli již 2:0. Nejdří-
ve trefil ve 3. minutě Horák z trestného kopu 
šibenici a tentýž hráč v 15. minutě doklepl hla-
vou míč do sítě. Domácí naopak vyrovnali stav 
zápasu v posledních patnácti minutách.
• 9. kolo: „Na uhelkách“ jsme v tomto kole 
narazili na Lipence, kterým se na jaře dařilo. 
Potvrdili to a zaslouženě vyhráli 2:0. Naše 
mužstvo podalo slabý výkon, bez bojovnosti 
a nasazení.
• 10. kolo: Modřany versus Řepy 5:0 (3:0). 

Hrubé individuální chyby 
v obraně, o výsledku bylo roz-
hodnuto již v prvním poločase.
• 11. kolo: Řepy v. Čakovice 2:1 
(1:0). Ještě ani jednou v jarní čás-
ti sezóny jsme nenastoupili ve stejné sestavě. 
Vždy nám někdo pro různé povinnosti chybí. 
Tentokráte to bylo 6 hráčů z kádru, a tak se do 
sestavy dostali dorostenci Lhotka a Červenka. 
Po poločase jsme vedli brankou Michny. Hosté 
ve druhé půli zaslouženě vyrovnali. Když už se 
zdálo,  že zápas skončí dělbou bodů, odcent-
roval z levé strany Horák a střídající Chládek 
bombou z voleje  vstřelil vítěznou branku.

Milan Rosenbaum

V sobotu 11. září 2010 na tradiční akci Babí léto, 
která se bude opět konat na pláni před řepským 
úřadem, vystoupí skupina ABBA STARS! Koncert 
je naplánován na 17. hodinu.

To přece není možné!
Dne 16. 5. 2010 cca v 17 hodin jsem byla na pro-
cházce se svojí osmiletou dcerou na sídlišti u po-
likliniky, kde proti nám vyběhl volně pobíhají bul-
dok. Zavolala jsem na jeho majitelku, aby si psa 
chytila. Když už pes skákal na mojí dceru, přišla 
k nám se slovy, „že pes na zavolání neposlech-
ne“. Byla jsem jejím přístupem velmi rozrušená 
a ptala se jí, zda je normální, aby nechala volně 
pobíhat psa. Reagovala velice sprostě a sdělila 
mi, „abych se nezbláznila“. Kontaktovala jsem 
linku 156, kde jsem toto nahlásila s tím, že jsem 
sdělila, že nemá cenu jezdit, protože paní už 
odešla pryč. Policista mi řekl, že věc předá na 

okrsek k prošetření. Tato situace je u nás na síd-
lišti naprosto běžná… 
S přístupem majitelů, jejichž psi nejsou na vo-
dítkách a ani nemají náhubky, se setkávám dnes 
a denně. Jsem přesvědčená, že kdyby probíhaly 
kontroly ze strany policistů a byly za tyto pře-
stupky ukládány pokuty, zlepšil by se i přístup 
těchto majitelů psů. 
Jistě mi dáte za pravdu, že volně pobíhající pes, 
zejména v prostorách, kde se pobybují děti, 
nemá co dělat a majitel si jej musí hlídat. Není 
přece možné, abych byla nucena snášet výpady 
ze strany majitelů psů a žít pod neústálým tla-
kem, zda dojde k nějakému neštěstí… 

Zdeňka H.

Telefon 
na redakci
Dotaz: Chtěla jsem vám zavolat, 
ale nikde v časopise jsem nenašla 
telefonní číslo na redakci! I. P.

Kontakt na redakci Řepské sedmnáctky je pravi-
delně uveden v tzv. tiráži – na straně 2 dole ve 
žlutém podtisku. 
Telefon: 234 683 544, 720 522 688, e-mail: re-
dakce@repy.mepnet.cz.
Uzávěrka pro příjem příspěvků je vždy 10. dne 
předcházejícího měsíce, například 10. srpna pro 
zářijové vydání.

-red-

Foto: -akraj-

Návštěvníci Klubu 17 mají k dispozici také 
počítač.

Léto v Klubu 17
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Klub 17 v Socháňově ulici (vedle Kulturního 
střediska Průhon) bude otevřen i v červenci, 
a to v následujících dnech: 2., 7., 9., 13., 
14. a 16. července. Také o prázdninách bude 
klub otevřen od 15 do 19 hodin.
Na programu budou míčové hry na zahradě 
nebo různé interaktivní hry v budově. Ná-
vštěvníci klubu mají k dispozici společenské 
hry, počítač i kulečník.
Vstup zdarma!
Od 19. července do 16. srpna budou mít 
v Klubu 17 zavřeno! Otevírají zde až 17. srp-
na v 15 hodin.

-red-
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Hra
 je

 na celé 

prá
zdniny!

zábava 
pro děti, 
nákupy 
pro dospělé

Nakup nad  666 Kč
Pošli SMS na číslo 736 370 004

Vyhraj poukázku na 6 666 Kč

Vyhrává každý jehož sms bude 

v pořadí 66, 666, 6 666 atd. 

Startujeme 1. 7. 2010. 

SMS posílejte na číslo 736 370 004 
ve tvaru: Jméno Příjmení, 

Název obchodu (ze kterého je účtenka), 
Částka (na kterou je účtenka)

www.ocsestka.cz

celé

ny!

Částka (n

ww

POŠLISMS

Nakup, pošli a vyhraj!

INZERCE

Co vy na to? Bude vedení městské části na ten-
to požadavek reagovat?
Je pravda, že se na nás s tímto požadavkem 
lidé obracejí. Za všechny bych zmínil například 
názor paní Olgy Vyskočilové, která by přivítala 
možnost odpočinout si, když jde domů s těžkou 
nákupní taškou… 
Celkem se mi osvědčilo – když jsme v naší měst-
ské části měli problém s umístěním košů se sáčky 
pro psí exkrementy – když jsem vyzval občany, 
aby se sami vyjádřili, kde by si je přáli. Odezva 
byla kladná, a tak se nám podařilo rozmístit dal-
ší koše smysluplně. Stejně bych chtěl řešit pro-
blém s lavičkami. Tímto bych chtěl tedy občany 
vyzvat, aby si sami řekli, kde nové lavičky chtě-
jí, kde je postrádají, anebo také kde jsou podle 
nich lavičky umístěny nevhodně! 

Jak mají postupovat?
Opět umístíme na stránky úřadu (www.repy.cz) 
slepou mapu Řep. Mohou si ji stáhnout, svůj po-
žadavek tam zaznamenat a poslat mi ji na mou e-
-mailovou adresu: cernovskyb@repy.mepnet.cz. 
Do předmětu zprávy prosím uvést heslo „lavičky“.

Ne všichni ovládají práci s in-
ternetem!
Občané mi mohou samozřejmě 
i napsat na adresu Úřad městské 
části Praha 17, Žalanského 291, 
163 02 Praha 6 nebo mi mohou 
nechat dopis na podatelně úřadu. 
Chtěl bych však občany požádat, 
aby vždy uvedli co nejpřesnější 
popis místa, kde by chtěli lavičku 
umístit – to znamená nejen název 
ulice, ale i číslo domu, případně 
chodník mezi domy atd. Občané mi mohou také 
zavolat na telefonní číslo 234 693 541. Stejným 
způsobem se na mne také mohou obrátit, když si 
někde budou přát lavičku zrušit.

Lavička může být i zdrojem nepříjemností…
Jistě. Chtěl bych požádat občany, aby při vymýš-
lení nových lokalit zauvažovali, zda lavička ne-
bude obyvatele nejbližšího okolí obtěžovat. Po-
kud je lavička umístěna přímo pod okny a schází 
se tam mládež, hlučně se bavící hluboko do ve-
čera, není to jistě nic příjemného!

Jaké lavičky máte v plánu instalovat?
Jednalo by se o běžný typ, jaký občané znají z re-
konstruovaných dětských hřišť, nebo z nevyuži-
tých hřišť upravených na oddychové zóny. Rád 
bych také někde v Řepích instaloval typ laviček, 
který můžeme vidět v centru Prahy, například 
v parku na Karlově náměstí. Tyto lavičky mají 
litinové boky, ergonomicky tvarované sedáky 
a více evokují náladu městského parku.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

„V posledních třech letech jsme v Řepích vybudovali celkem 
čtrnáct oddychových zón,“ říká místostarosta Mgr. Černovský.

Chcete více laviček?
Čím dál více z vás by přivítalo, kdyby v Řepích přibylo laviček. Obrátili jsme se 
proto s dotazem na místostarostu Mgr. Bořka Černovského, neboť právě v jeho 
kompetenci je péče o životní prostředí v naší městské části.
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Skvělí záchranáři
Dne 29. května proběhlo v Jeseníku celostátní 
kolo Helpíkova poháru 2010, který je součástí 
mezinárodní soutěže záchranných služeb Rallye 
Rejvíz. Za Základní školu Laudova se ho zúčast-
nilo dvoučlenné družstvo ve složení Mirek Dekař 
a Martin Vítek:
Ještě večer před závodem jsme byli úplně klidní. 
Druhý den ráno, těsně před startem, nás trochu 
znepokojili soupeři, kteří dorazili v záchranář-
ských kombinézách a vypadali jako profesioná-
lové. Závod byl opravdu zajímavý a úkoly těžké. 
Na pěti stanovištích jsme resuscitovali pacienty 
v bezvědomí, ošetřovali sáňkařku sraženou skút-
rem nebo muže s krvavým zraněním od petardy, 
která mu vybuchla v ruce. I ženu, které trčela 
z nohy větev, jsme ošetřili a záchranné službě 
nahlásili zranění s cizím tělesem v ráně. Mezi 
jednotlivými stanovišti jsme museli překonávat 
různé překážky, jako například provazovou la-
novku nebo vysokou síť. Do cíle jsme se snažili 
doběhnout v co nejlepším čase.
Pořadatelé připravili i zajímavý doprovodný pro-
gram. Viděli jsme záchranářský vrtulník v akci, 
prohlédli jsme si vybavené sanitky a podívali se 
na celé závodiště pěkně z výšky z hasičské plo-
šiny.

Památník tichého 
smutku 
Dne 10. května jsme navštívili město Lidice, 
které byly vypáleny a srovnány se zemí.
V muzeu nám byl promítnut historický 
dokument o dějinách Lidic až do osudné-
ho 10. června 1942. Obrazy starých časů 
na zdech nám přiblížily druhou světovou vál-
ku a jednotlivé osudy lidí. Na zdech byly pro-
mítány fotografie a vytesána jména lidí, ale 
také celých rodin, které zde byly popraveny. 
Paní průvodkyně nás dopodrobna sezná-
mila s historií celé vesnice. Na fotografiích 
jsme si mohli prohlédnout například ho-
kejový tým nebo přídělové lístky na chléb, 
oblečení žen, ale také vesnici z leteckého 
pohledu před útokem v roce 1939 a po úto-
ku v roce 1946. Rozdíl byl velký. Dá se říct, 
že na fotografii z roku 1946 není vůbec nic, 
jen holé cesty a obrysy polí, které zde před 
tím byly. 

Po dokončení prohlídek jsme se šli projít 
„vesnicí“. Velice nás zaujal pomník obětí, 
kde jsme se dozvěděli, že to nebyl jakýsi 
symbolický pomník, ale přibližně 3 metry 
pod námi byla opravdu těla mužů starších 
15 let a jednoho čtrnáctiletého. Za námi byl 
zbytek ze statku rodiny Horáků. Zde jsme se 
dozvěděli, co opravdu stálo za vypálením 
Lidic. Že to nebyl atentát, ale milostný pří-
běh dvou lidí, jejichž dopis se dostal do ne-
správných rukou. 
Viděli jsme základy kostela, který zde kdysi 
stál. Poté jsme se ještě zastavili u pomníku 
dětských obětí. Památník ukazuje poslední 
vzpomínku na děti, které byly nakládány 
do speciálních nákladních aut, poté odve-
zeny a usmrceny výfukovými plyny. Na po-
mníku stojí celkem 42 dívek a 40 chlapců 
zavražděných v roce 1942. Jsou to bronzové 
sochy skutečné velikosti, vymodelované so-
chařkou prof. Marií Uchytilovou. Sochy byly 
nejdříve ze sádry. Marie Uchytilová v roce 
1989 zemřela, a tak je postupně začal ulí-
vat její manžel J. V. Hampl. K pomníku jsou 
pokládány hromady plyšových hraček jako 
uctění památky všech mrtvých dětí. 
Zapůsobila na nás především atmosféra 
zdejšího okolí a toho, co se zde stalo.

Tereza Žaludová
9. A, ZŠ genpor. F. Peřiny

Spolupráce 
se záchrankou
Školní družině se podařilo navázat spolupráci 
se záchrannou službou hlavního města Prahy. 
Jejím hlavním účelem bylo zlepšení bezpečnosti 
a ochrany dětí, seznámení se základy poskyto-
vání první pomoci. Během přednášky, která se 
konala 21. května, a následné besedy byla dě-
tem umožněna prohlídka vnitřního zařízení vozu 
rychlé záchranné služby. Děti si uvědomily, jak 
těžká a zodpovědná je práce záchranných týmů, 
kterým už mnoho lidí vděčí za záchranu života.
Touto cestou děkujeme týmu pod vedením pana 
Tomka za skvěle vedenou přednášku přizpůsobe-
nou věku dětí.

Vychovatelky školní družiny
ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Naše děti opět vyhrály
Již podruhé se dětem z naší mateřské školy po-
dařilo vyhrát obvodní kolo Prahy 17 a probojovat 
se do pražského finále Sportovních her, které 
se konalo 6. června v Základní škole Campanus 
na Chodově. 
Děti soutěžily ve čtyřech disciplínách – hod 
do dálky, pětiskok, překážková dráha a štafetový 
běh. I přes nepřízeň počasí měly děti ze sportov-
ního dne velkou radost.

Dana Kadlečková a Martina Kotrčová,
učitelky MŠ Socháňova

Dvoučlenné družstvo ZŠ Laudova ve složení Mirek 
Dekař a Martin Vítek se umístilo na výtečném 
druhém místě.

Odpoledne jsme se přesunuli na náměstí v Je-
seníku, kde proběhlo slavnostní vyhlášení vý-
sledků. Když bylo jisté, že se umístíme v první 
desítce, začali jsme být nervózní. Když vyhlásili 
čtvrté místo a my už věděli, že dostaneme me-
daili, ani jsme tomu nemohli uvěřit. Nakonec 
jsme se umístili na druhém místě a do školy při-
vezli stříbrný pohár. Když nám tleskalo náměstí 
plné profesionálních záchranářů, byl to nádher-
ný pocit. Radovali jsme se společně s kamarády 
ze ZŠ Jana Wericha, kteří se také dobře umístili 
a skončili na vynikajícím pátém místě.

Martin Vítek, 
5. A. 

Vzniká nový 
atletický oddíl!
Bude-li mezi dětmi zájem, bude v příštím 
školním roce 2010/2011 při Základní škole 
Jana Wericha založen první atletický oddíl 
v Řepích. Děti (už od 5 let) budou trénovat 
ve zrekonstruovaném sportovním areálu 
pod vedením kvalitních trenérů. 
„Atletika svou rozmanitostí umožňuje vy-
brat vhodný směr, disciplínu pro malého 
sportovce, který by po čase mohl dosáhnout 
těch nejvyšších příček. U nejmenších atletů 
se snažíme zdokonalovat  pohybovou koor-
dinaci, abychom zakořenili ty správné tech-
nické dovednosti pro sport, které si zachová 
až do dospělosti,“ říká profesinální sporto-
vec, terénní triatlonista Tomáš Slavata, kte-
rý bude jedním z trenérů. Informace získáte 
na: tomasslavata@seznam.cz. -red- Helpíkův pohár

 
Děti z pátých tříd se zúčastnily pražského kola 
Helpíkův pohár, který se konal ve Hvězdě. Jed-
nalo se o znalostní a vytrvalostní soutěž, kdy 
dvoučlenné posádky řešily teoretické i praktické 
úkoly z oblasti první pomoci.
Hodnoceny byly nejen znalosti, ale i čas, který 
při první pomoci hraje velkou roli. Žáci L. Cho-
chlovský a J. Odstrčil se v tomto kole umístili 
na prvním místě a postoupili do Celostátního 
kola Helpík, který se uskutečnil o víkendu v Je-
seníku. Klukům jsme drželi palce a přáli co nej-
lepší umístění. Z 24 hlídek, vyslaných na nároč-
nou trať, se vrátili jako 5. nejlepší.

E. Vojtíšková, ZŠ Jana Wericha

Foto: Archiv školy

Foto: Martina Vítková
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V sobotu 22. května se na hřištích u řepské so-
kolovny uskutečnil tradiční nohejbalový turnaj 
O pohár starostky Městské části Praha 17. 
Letos si zlatý pohár vybojovali místní – muž-
stvo Průhon. Jako druzí se umístili nohejbalisti 
Tlustá myš, na 3. stupínek vystoupili Řepáci. 
Bramborovou medaili získalo řepské mužstvo 
Volejbal A, o 5. až 8. místo se podělili hráči 
mužstev Kožich (Praha 17), Novináři (Praha 10) 

Sportovní odpoledne 
odhalilo talenty
Sportovní odpoledne s atletikou, které se konalo ve sportovním areálu ZŠ 
Jana Wericha 9. června, potvrdilo tušení terénního triatlonisty Tomáše 
Slavaty: Řepy jsou atletickou líhní! Právě on přišel s nápadem zorganizo-
vat tuto akci a měl štěstí, neboť se setkal s pochopením ředitelky školy 
Mgr. Zuzany Martinovské i starostky M. č. Praha 17 Jitky Synkové.
Sportovní oddíl Atletika Tábor pak poskytl nejen vybavení, ale i mladé dob-
rovolníky, kteří zajišťovali závod jak organizačně, tak technicky. „Atmo-
sféra, kterou děti vytvořily, byla skvělá. Jsem rád, že se vše – i přes malé 
komplikace – vydařilo,“ vyjádřil se Tomáš Slavata a dodal: „hodně nám 
pomohli také žáci ze ZŠ Jana Wericha. Je třeba si uvědomit, že všichni po-
mohli dobré věci dobrovolně! Děti si poprvé mohly vyzkoušet start na vý-
střel, viděly, jak vypadá cílová fotografie, která potvrdí vítěze. I když tento 

den nešlo ani tak o vítězství… Děti byly naprosto skvělé a odhodlané zá-
vodit. Co víc by si mohl realizátor závodu přát. Moc všem děkuji za pomoc! 
Děkuji za podporu Městské části Praha 17! Děkuji také těm, kteří přivedli 
děti na stadion a pomohli jim celkovou přípravou ke krásným výsledkům! 
Snad se nám podařilo děti „nastartovat“, ukázat jim, že se člověk musí 
umět rvát a plnit si své sny.“ 
Aletické výkony byly podle organizátora skvělé, zvláště ho zaujali napří-
klad Daniela Patáková ze ZŠ Jana Wericha výkonem 4,15 m ve skoku da-
lekém a časem 9.80 sekund ve sprintu na 60 metrů a rovněž Ondra Kout 
ze ZŠ Jana Wericha časem 8.23 sekund. Moc hezký výkon v běhu na 500 m 
(ve srovnání se starší kategorií) předvedl také Rogers Denis ze ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny – 1:39.91 minut. 
Atraktivním zpestřením sportovního odpoledne byl úspěšný moderní pěti-
bojař David Svoboda. Když mu došly fotografie s podpisem, rozdával auto-
gramy na dětská předloktí.

-akraj-

1) „Atmosféra, kterou děti vytvořily, byla skvělá,“ zhodnotil akci Tomáš Slavata. 2) Sportovcům fandili nejen pořadatelé Mgr. Zuzana Martinovská a Tomáš 
Slavata, ale i zástupci městské části starostka Jitka Synková a místostarostové Mgr. Bořek Černovský a Antonín Kopecký. 
Další fotografie z akce najdete na www.repy.cz v sekci Fotogalerie.

V Řepích 
se cvrnkalo
Mistrovství Prahy v kuličkách se v Řepích ko-
nalo v neděli 13. června. V Galandově ulici 
totiž bylo vybudováno první veřejné hřiště 
na kuličky. Turnaj zde uspořádal Kuličkový 
svaz České republiky. Fotografie z akce na-
jdete na webových stránkách Úřadu m. č. 
Praha 17: www.repy.cz (v sekci Fotogalerie). 
Pravidla a další informace o tom, jak a kde 
všude se hrají kuličky, získáte na:
www.kulicky.eu.  -akraj-

První společný výlet
Poznávat a chránit – tak se jmenoval výlet, který 
uspořádala naše městská část společně s M. č. 
Praha 13 v neděli 16. května. Trasy různých dé-
lek vedly zajímavými místy Řep a Stodůlek. 
U nás byl účastníkům zpřístupněn například 
kostel sv. Martina – místní farnost při této pří-
ležitosti dokonce vydala zvláštní Martinoviny! 
Turisté si mohli prohlédnout i prostory Domova 
sv. Karla Boromejského, KS Průhon nebo Cent-
rum sociálně zdravotních služeb. Většina turistů 
a cyklistů však dala přednost trase, která vedla 
zelení – seznámili se tak například s místem zva-
ným Řepská step. -akraj-

Jako první vyrazili na trasu Žilkovi – Domovem sv. 
Karla Boromejského je provedla Ing. Monika Stra-
ková. Více foto: www.repy.cz, sekce Fotogalerie.

Foto: -akraj-

a Volejbal B spolu s mužstvem 4 Š z Řep. Posled-
ní skončili Tomíci.
Na závěr turnaje si všichni účastníci pochutnali 
na vepřovém kolenu, které dostali i letos zdar-
ma. -red-

Foto: -akraj-

Po nohejbalovém turnaji následovalo posezení 
v řepské sokolovně a společné fotografování 
se starostkou Jitkou Synkovou…

V nohejbalovém turnaji zvítězil Průhon

Foto: -akraj-Foto: -akraj-1 2
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Byla to událost! O víkendu 12.–13. června oslavila Tělovýchovná jednota Sokol Řepy 100. výročí svého založení. Podrobnější informace vám přineseme 
v příštím vydání Řepské sedmnáctky. Starostku Jitku Synkovou provedl výstavou řepský rodák a patriot Josef Czwartynski. Foto: www.repy.cz

Takhle to vypadalo na přechodu pro chodce v Makovského ulici ještě 
9. června ráno. „Na základě stížností občanů na neschůdné přechody pro 
chodce přes budované tramvajové těleso v ulici Makovského a Plzeňská 
jsme 9. června  projeli trasu a zjistili, že stav přechodů je opravdu velmi 
špatný. Po urgenci u Inženýringu dopravních staveb (IDS) byly ještě tento 
den přechody schůdně zabezpečeny,“ vyjádřila se Ing. Ivana Holá z Odboru 
životního prostředí a dopravy M. č. Praha 17.  -red-

Foto: -akraj-

Seniorky slavily
U příležitosti Svátku matek připravila Městská část Praha 17 na neděli 
23. května oslavu pro řepské seniorky. Setkání při živé hudbě se konalo 
v prostorné aule Vysoké školy regionálního rozvoje (v Žalanského ulici), 
a tak bylo dost místa pro tanec i popovídání.
Seniorkám přišli popřát starostka Jitka Synková, místostarosta Antonín 
Kopecký, ředitel CSZS PhDr. Jindřich Kadlec, náměstek ministra práce 
a sociálních věcí MUDr. Marián Hošek i ředitel vysoké školy rektor Ing. Ka-
rel Vránek. 
Foto z akce: www.repy.cz, sekce Fotogalerie. -red-

Oprava přemostění
Souběžně s rekonstrukcí tramvajové tratě probíhá také oprava přemostění 
na ulici Makovského u prodejny Billa. Podle plánu by opravné práce měly 
trvat do konce září. 
Pokud jste tudy procházeli v době kolem 8. června, pak jste jistě zare-
gistrovali hluk, kterým byly práce provázeny. V té době byl vysokotlakým 
vodním čerpadlem (pod tlakem 3 000 barů!) odstraňován narušený beton. 
Po opravě bude most opatřen ochranným nátěrem, aby konstrukce mohla 
„dýchat“, ale nepronikala k ní vlhkost.
Opravu provádí firma Betosan. Jak sdělil vedoucí  výroby Ivan Podlešák, 
práce budou prováděny po etapách a tak, abychom byli obtěžováni co nej-
méně.  -akraj-

Mateřské centrum Řepík uspořádalo v sobotu 22. května tradiční Zahradní slavnost určenou předškolním dětem (foto 1) – s organizací již 5. ročníku pomá-
haly také členky Klubu seniorů Průhon (foto 2). Dne 15. května se Memoriálu Fr. Zvoníčka zúčastnilo 32 mužstev z Prahy a okolí, naši dobrovolní hasiči se 
umístili následovně: ženy – 2. místo, mladší děti –  4. místo, starší děti – 5. místo, muži do 35 let – 9. místo, muži nad 35 let – 3. místo (foto 3). 
Více fotografií z uvedených akcí najdete na: www.repy.cz, sekce Fotogalerie.

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

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

Foto: -akraj- Foto: -akraj-
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Co myslíte, ohřejeme se?
Během letních měsíců by se měla vyrovnávat 
teplotní bilance, takže bychom se měli trošku 
ohřát. Dá se očekávat extrémní skok. Najednou 
bude obrovské teplo, které bude trvat jenom 
chvilku, pak zase přijdou deště nebo zima. 
(Rozhovor se uskutečnil 2. června, od 8. do 11. 
6. jsme se opravdu 
pěkně ohřáli!)
Co se týká srážek - 
jsme na začátku 
dlouhého srážkově 
bohatšího cyklu, kte-
rý byl nastartován 
přibližně v polovině 
90. let. Víte, že od 
devadesátých let ne-
mine rok, aby někde 
nebyla nějaká povo-
deň – Morava 1997, 
Čechy 2002, ale i Itá-
lie 1994, Německo 
1996… Je dávno 
zjištěno, že srážkový cyklus je sedmiletý. Dá 
se předpokládat, že velké povodně by mohly 
zasáhnout Čechy v roce 2013, 2014. 

Ovlivní léto u nás vulkanická aktivita na 
 Islandu?
Ano, sopečný prach nepadá hned. V počáteč-
ní fázi erupce se uvolňovalo až 70 m3 prachu 
a plynů za vteřinu. Během dvou měsíců tahle 
v podstatě malá sopka vyprodukovala něco 
kolem 0,2 km3, a to samozřejmě počasím nad 
Evropou zahýbe! Prach se dostane do výše pěti 
šesti kilometrů i výše, kde je –50 až –60 °Cel-
sia. Částice se prudce ochladí a následkem toho 
se na nich vysráží atmosférická vlhkost. Potom 
se objeví déšť i krupobití, v tomto období jev 

Jaké bude nadcházející léto
Chmurné předpovědi řepského zastupitele a klimatologa Jiřího Svobody ohledně velmi 
chladného jara se bohužel vyplnily. Jaké podle něj bude letošní léto?

nečekaný. To je téměř jistě výsledek zvýšené 
koncentrace prachových částic v atmosféře, 
tedy pravděpodobně sopečné aktivity. V sou-
vislosti s prachem by se v létě měl zvýšit počet 
bouřek. Nelze ovšem všechny jevy – povodně 
a podobně – přičítat sopce. Na vině je rovněž 
i zmíněný srážkový cyklus. 

Poradíte nám, kdy si 
máme vybrat dovo-
lenou? V červenci, 
nebo raději v srpnu?
Směje se: Nejstabil-
nější počasí na do-
volenou je ve druhé 
nebo třetí srpnové 
dekádě. Ale to už 
zase není tak teplo. 
Vůbec nejstabilněj-
ší počasí je v září. 
V létě nás však čekají 
tři fáze evropského 
monzunu: Medard – 

„Medardova kápě, 40 dnů kape“. Pak přijdou 
svatojanské a svatovítské deště – „Svatý Jan 
Křtitel je dešťů ctitel, svatý Vít dává trávě pít“ 
a pak ještě magdalenské deště – „V den sv. 
Magdaleny rádo prchává“.

Ještě nám prozraďte – co vaše spisovatelská 
činnost? Chystáte další knihu?
Jistě! Čtenáři mé poslední knihy „Utajené dě-
jiny podnebí“ se na mne obrátili s neuvěřitel-
ným kvantem dotazů. Připravuji pokračování, 
mám již zpracován vývoj českého státu ve vaz-
bě na klimatické změny.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Od 12. června do 29. srpna budeme promítat na 20 místech v Praze a okolí. Začínáme po 
setmění mezi 20.30 a 21.45 hodin. Od 12. do 15. července přijede Kinobus i do Řep na 
zatravněnou plochu před městským úřadem. Začátek představení ve 21.15 hodin.

Informace o programu na www.dpp.cz

PROMÍTANÉ FILMY:

VSTUP 

ZDARMA!

12. 7. - Protektor
13. 7. - 2Bobule

14. 7. - 3 sezony v pekle
15. 7. - Líbáš jako bůh

 KINOBUS 2010

Soutěž 
Rozkvetlé Řepy
Redakce Řepské sedmnáctky opět vyhlásila 
soutěž Rozkvetlé Řepy! Posílejte nám svo-
je tipy na nejhezčí předzahrádku v Řepích. 
Soutěž bude vyhodnocena začátkem září 
2010, s výherci budete opět seznámeni na 
akci Babí léto, které se bude konat v sobotu 
11. září. 
Fotografie vytipované předzahrádky i s ad-
resou posílejte e-mailem (redakce@repy.
mepnet.cz), písemně (Úřad m. č. Praha 17, 
redakce, Žalanského 291, 163 02 Praha 6), 
případně volejte na tel./zázn. 234 683 544. 
Vaše tipy posoudí členové redakční rady 
Řepské sedmnáctky spolu se zástupcem fir-
my Otakar Chládek – sadovnický a zahrad-
nický servis. Vyberou tři předzahrádky, je-
jichž tvůrci obdrží od firmy Otakar Chládek 
– sadovnický a zahradnický servis hodnotný 
dárek – zahradnické náčiní. Uzávěrka pro 
příjem tipů je 8. srpna.

-red-

Kdy do knihovny
Výpůjční doba během léta: V pondělí, ve středu 
a ve čtvrtek: od 12 do 18 hodin. V úterý a v pátek 
od 9 do 12 hodin. Tato doba platí pro obě oddě-
lení – pro děti i dospělé.
Od 26. 7. do 6. 8. bude knihovna zavřená!
Informace na tel.: 235 316 274.

-red-

Na poštu i v sobotu
Pošta na Makovského ulici (OVUS) bude mít 
i přes prázdniny otevřeno v sobotu od 9 až 
do 13 hodin. Také v pracovní dny od pondě-
lí do pátku sem můžete dorazit jako obvykle 
v době od 8 do 19 hodin.  -red-

Foto: -akraj-

Uznávaný klimatolog Jiří Svoboda, prom. mat., 
je zároveň řepským zastupitelem.
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Poslední národní 
dožínky
Píše se rok 1947 a v obci právě probíha-
jí slavnostní národní dožínky. Bohužel 
poslední. Poté přichází rok 1948 a tato 
oslava již v dějinách obce nemá místo. 
Dožínky patřily v Řepích mezi nejkrás-
nější slavnosti, byla to kulturní událost, 
na niž pamětníci vzpomínají dodnes. 
Krojovaný průvod vycházel ze statku U Fia-
lů, u kostela sv. Martina. Právě národní kroje 
dodávaly ducha slavnostní atmosféře a pod-
porovaly národní cítění místních.

Jaroslav Hájek, zastupitel

Sl. Bartůňková v národním kyjovském kroji.

Foto: Archiv autora

Tradiční dožínkový průvod.

Foto: Archiv autora

Vlevo – tehdy slečny – Libuše Bartůňková v ky-
jovském kroji a Františka Eichlerová. V čele 
průvodu šla tradičně panímáma Horová 
s panem Fialou.

Foto: Archiv autora

Řepská zákoutí
Žulový kříž s plastikou ukřižovaného Ježíše Kris-
ta stojí v Žalanského ulici před čp. 344, kousek 
od křižovatky se Žufanovou ulicí. Datum vytesa-
né na spodní části „L. P. 11. 11. 1892“, připomí-
ná svátek sv. Martina – patrona Řep. 
Kříž přežil obě světové války a čtyři desítky let 
komunistického režimu zla, avšak v roce 2003 
plastika Ježíše Krista neunikla pozornosti zlo-
děje. Po několika dnech, co obec podala trestní 
oznámení, se Kristus „vrátil“ na své místo na 
kříži. Že by špatné svědomí? Anebo na hříšníka 
zapůsobila nějaká magická moc tohoto pietního 
místa? Text a foto: Jan Bösser

Poznámka: Autor děkuje J. Hájkovi a J. Svobodo-
vi, z jejichž „Knihy o Řepích“ čerpal.

V neděli 30. května se na zahradě Domova sv. Karla Boromejského konala  Dětská pouť. U pří ležitosti 
MDD ji zorganizovala Společnost pro obnovu řepských tradic ve spolupráci s Domovem, OS Naše Řepy 
a M. č. Praha 17 (foto 1). Stánek s hračkami – poděkování zaslouží všichni, kteří se zúčastnili sbírky 
hraček (foto 2). Divadelní hra v podání odsouzených žen působících při Domově měla úspěch (foto 3).

Dětská pouť

1Foto: -akraj- 3Foto: -akraj-

2Foto: -akraj-

Uličník • Uličník • Uličník • Uličník
Zívrova
Krátká slepá ulička tvaru „L“ vznikla ve druhé po-
lovině 90. let minulého století mezi starými hor-
ními Řepy a sídlištěm spolu s  výstavbou bytové-
ho komplexu Fialka. Nese jméno po významném 
českém sochaři a keramikovi Ladislavu Zívrovi 
(1909–1980). Narodil se v Nové Pace a vyučil 
se hrnčířem. Vystudoval Uměleckoprůmyslo-
vou školu v Praze a nakonec se stal sochařem. 
Byl ovlivněn kubismem a surrealismem. Proslul 
zejména netradičními technikami, jedna z nich 
se nazývá asambláž. Je to výtvarná technika, při 
níž umělec spojuje přírodní materiály se sádrou.

Text a foto: Jan Bösser

14 PRO ŘEPSKÉ PATRIOTY



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

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

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

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

*  Hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let (1 200 Kč)
*  Keramika – pro děti od 1. třídy a dospělé (1 400 Kč – 

děti, 1 800 Kč – dospělí)
*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let (1 200 Kč)
*  Malé šikulky – výtvarná výchova pro nejmenší – 

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

(1 000 Kč)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZÁPIS:  
Pondělí  23. 8. až čtvrtek 26. 8.: 

od 13 do 19 hodin,
pondělí  30. 8. až čtvrtek 2. 9.: 

od 13 do 19 hodin.

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

Bezplatné 
vyšetření zubů
Pojízdná veterinární poradna nabízí bez-
platné vyšetření chrupu pejskům. Jde 
o osvětovou akci, která proběhne v červenci 
v pražských parcích. Do Obory Hvězda mů-
žete přivést svého mazlíčka 22. července, 
vyšetří ho tu od 14 do 21 hodin. Více info: 
www.peceopsa.cz.

-red-

Pomohli jsme
Ve dnech 20. až 23. května probíhala na vyžá-
dání Oblastním spolkem Českého červeného 
kříže Ostrava materiální sbírka pro poskytnutí 
pomoci občanům zasaženým záplavami. Sbírku 
organizoval OS ČČK Praha 1. K propagaci sbírky 
přispěla také Městská část Praha 17-Řepy tím, 
že uveřejnila informaci na svých internetových 
stránkách.
Zatímco občané a firmy z Prahy a středních Čech 
přinášeli materiální dary, jako dezinfekční a čis-
ticí prostředky, ochranné pomůcky, lopaty, koš-

ťata, holínky a drogistické zboží, organizátoři 
sbírky připravovali dopravu do zasažených ob-
lastí. Ráno 25. 5. pak dobrovolníci ČČK naložili 
kamion s pomocí a ten vyrazil do Moravskoslez-
ského kraje…
Fotografie: www.cckpraha1.cz (fotogalerie).

Magdalena Uzlíková, 
dobrovolník OS ČČK Praha 1

Pošlete SMS?
Postiženým povodněmi můžete i nyní 
pomoci zasláním dárcovské sms ve tvaru 
DMS CCK na číslo 87777. -red-

Měsíčním údolím
Přijměte pozvánku na romantický výlet údolím Konopišťského potoka. 
Cestu zahájíme v Benešově u Prahy, kam dorazíme po hodině jízdy osob-
ním vlakem ze stanice Praha-Vršovice. 
Z nádraží se vydáme po silničním mostě přes trať po červené turistické 
značce. Opatrně přejdeme rušnou silnici na trase Praha – Benešov – Tá-
bor a vkročíme do obory konopišťského zámeckého parku. Po půlhodino-
vé procházce, během níž můžeme obdivovat prastaré stromy, především 
listnáče (a budeme-li tišší návštěvníci, zahlédneme i srnky), staneme 
před naším nejznámějším a nejnavštěvovanějším zámkem Konopiště.
Zde se samozřejmě nabízí návštěva zámku, jehož dnešní podoba pochází 
z přelomu 19. a 20. století, kdy ho vlastnil následník rakouského trůnu 
František Ferdinand d’Este. Informace o prohlídkových trasách a expo-
zicích, včetně cen, najdete na www.zamek-konopiste.cz. Dodám, že zá-
mek je pro veřejnost otevřen od dubna do listopadu, kromě pondělí. Ale 
zámek není to hlavní, kam jsem vás chtěl v tomto Tipu na výlet dovést! 
Pod hlavním vchodem do zámku vytéká z Konopišťského rybníka stejno-
jmenný potok, po jehož proudu nás povede červená značka. Konopišťský 
potok pramení jižně od Votic, zprvu bývá nazýván Bystřice nebo Bystrá. 
Jdeme-li od hráze rybníka po jeho proudu, mineme postupně Plíhalův 
mlýn a v osadě Racek mlýn Rackův. Po nějaké době se kamenité koryto 
začne zařezávat do sevřeného a zalesněného Měsíčního údolí, které ve 
20. letech minulého století natolik okouzlilo milovníky pobytu v nedo-
tčené přírodě, že zde založili jednu z nejstarších trampských osad u nás. 
Postupně zde postavili několik srubů ve westernovém stylu. Zdejší spo-
lečenství dodnes žije svým vlastním svérázným životem. Chůzi po břehu 
potoka nám znesnadňují kameny a časté kořeny stromů, ale překrásné 
pohledy na spěchající peřejnatý tok s popadanými kmeny stromů jsou 

pro nás odměnou za vynaloženou námahu. Asi po hodině dojdeme po již 
pohodlnější cestě do staré obce na kdysi důležité mezinárodní kupecké 
stezce – do Poříčí nad Sázavou. 
Zde se Konopišťský potok po své více než třicetikilometrové pouti roz-
plyne v proudu řeky Sázavy. Kostel sv. Petra a Pavla a kostel sv. Havla 
jsou hlavními dominantami obce. Odtud jsou to po silnici proti proudu 
Sázavy na vlakové nádraží v Čerčanech necelé tři kilometry. 
Ušli jsme asi 15 kilometrů. Pokud je třeba doplnit kalorie a tekutiny, na-
bízí se restaurace naproti nádraží. Šťastnou cestu!

Text a foto: Jan Bösser
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Chcete u nás inzerovat?
Uzávěrka pro příjem inzerce je vždy 9. dne 
předcházejícího měsíce, tzn. 9. srpna pro 
zářijové vydání (v srpnu Řepská sedmnáctka 
nevychází). 

Další informace včetně kompletního ceníku 
získáte na tel. 234 683 544, 234 683 511, 
720 524 688, na stránkách www.repy.cz 
(sekce Řepská sedmnáctka) nebo e-mailem: 
redakce@repy.mepnet.cz.

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

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

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

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

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

PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

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

Tel.: 603 922 173

• Analýza pleti. Tel.: 722 169 869

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

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

• Masážní služby – klasické masáže v salonu Hóra (Makovského 
1177, Řepy) nebo u klienta provede masér. Tel.: 774 233 544

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

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

• Vyměním obec. 1+kk v Řepích za větší ve stejné lokalitě.
 Tel.: 724 156 365

BYTY

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

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

• Vedlejší příjem! Tel.: 774 265 469

• Kancelářské prostory 100 m2 v ulici Na Chobotě, Praha 6 od 1. 7.
2010 k pronájmu. Cena 25 tis. Kč/měs. Tel.: 602 320 262

• Koupím garáž v ulici Na Chobotě, příp. Makovského, Praha-Řepy.
 Tel.: 776 016 471

OSTATNÍ

CHCETE UŠETŘIT...

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

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY PRÁVĚ TEĎ!
na www.fordamb.cz

Kuga Mondeo Transit

Fiesta Fusion Focus

Inzerce v roce 2011
Objednávku a nový ceník inzerce 
pro rok 2011 najdete na webových 
stránkách www.repy.cz v sekci 
Řepská sedmnáctka. 

S objednáváním  neváhejte, 
o inzertní plochu v našem časopise 
je velký zájem!

Domov sv. Karla Boromejského (www.domovrepy.cz) 
přijme SOCIÁLNÍ PRACOVNICI, vzdělání požadované 
zák. o soc. službách 108/2006 Sb., nástup dle dohody.

Dále přijmeme FYZIOTERAPEUTA (muže i ženu), přísluš-
né vzdělání, praxe.

Životopis prosíme na: konsolata@domovrepy.cz
Nabízíme velmi pěkné moderní prostředí, přátelskou at-
mosféru a možnost vzdělávání.
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WELLNESS STUDIO
Jitka Nagyová

Vám nabízí služby

Kosmetické služby

Pedikúra – mokrá

Manikúra – P shine,

parafi nový zábal na ruce

Masáže – Dubl masáže

Reiki
Dornova metoda –
Breussova masáž
Baňkování

Thajské masáže
Tibetskou lázeň – parní

lázeň, masáž celého těla,

bahenní zábal

Masáž horkými kameny – Hot Stones
Cukrovou depilaci

Orientální depilaci, prodej orientální
hmoty Jitka

Chcete hubnout a nevíte jak?
Máme pro Vás Vacupress stroj na hubnutí
 + zábaly proti celulitidě

Vizážistka –  poradenství, svatební, denní 
a večerní líčení,

Kadeřnictví – tel. Markéta 728 661 663

Možnost zakoupení dárkových certifi kátů

Mrkvičkova 1355, Praha 6-Řepy
Tel.: 235 323 317, 603 174 142

Jitka.Nagyova@seznam.cz

Bez odstávek to nejde
Během odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného provozu a které jsou nezbytné pro 
celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody. Víme, že jsou pro vás odstávky nepříjemným obdobím, a proto se vždy snažíme 
práce zkracovat jen na nezbytně nutnou dobu.

Rádi vám podáme veškeré informace o průběhu prací ve vaší lokalitě a odpovíme na všechny otázky týkající se odstávek na e-mailu ptas@ptas.cz.

Lokality v Praze Termíny od–do

Řepy 1. 7.

Řepy – Vondroušova, Drahoňovského, Galandova, Španielova, 
Socháňova, Na Chobotě, Makovského (kromě 1177 a 1398) 7.–8. 6.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách tepelné energie v roce 2010 *

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7  /  www.ptas.cz

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizované 
termíny naleznete 
na www.ptas.cz

Bez odssttávek to nejde
Během odstávek probíhbíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného provozu a které jsou nezbytné pro 
celoroční bezproblémomové v fungování dodávek tepla a teplé vody. Víme, že jsou pro vás odstávky nepříjemným obdobím, a proto se vždy snažíme 
práce zkracovat jen nna na ezbytně nutnou dobu.

Rádi vám podáme veškeškeré informace o průběhu prací ve vaší lokalitě a odpovíme na všechny otázky týkající se odstávek na e-mailu ptas@ptas.cz.

Lokality v Praze Termíny od–do

Řepy 1. 7.

Řepy – Vondroušovaova, Drahoňovského, Galandova, Španielova,
Socháňova, Na Chobho otě, Makovského (kromě 1177 a 1398) 7.–8. 6.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách tepelné energie v roce 2010 *

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7 /  www.ptas.cz

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizovvanéa
termíny naleznete
na www.ptas.cz

YPERS
.R

.O
.

www.sportovni-pohary.cz

sportovní poháry, medaile, 
plakety, trofeje, diplomy

rytí a gravírování dveřních 
a firemních cedulek, 

známek pro pejsky apod.

www.yper.cz
Zboží lze dodat i na dobírku

Zrzavého 1080, 163 00  Praha 6-Řepy
tel.: 235 321 856, 739 050 526
e-mail: yper@yper.cz

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

• Nehtové studio • 
gelové nehty + zdobení

Španielova 1289/10, Řepy

Otevřeno dle telef. objednávek.

Tel.: 604 286 669

www.gelovenehty.websnadno.cz

10% sleva s tímto kuponem

Spokojený pejsek
šití oblečků všeho druhu

S poměřením pejska poradím, 
model dodám do týdne.

Tel.: 606 116 223

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

Úklidové služby
úklid bytů, kanceláří, 

společných prostor panelových domů

www.uklidy-jimi.cz 
e-mail: uklidy-jimi@seznam.cz

Tel.: 777 616 891

INZERCE 17



 

N
a

š
i 

k
v

a
li

tu
 a

 s
e

r
ió

z
n

o
s

t 
r

o
z

h
o

d
n

ě
 o

c
e

n
ít

e
 i

 p
o

 l
e

te
c

h

ku
p
o
n
 n

a 
sl

ev
u
: 

5
 a

ž 
1
5
 %

za
ji
šť

u
je

m
e 

o
p
ra

vy
 s

p
o
tř

eb
ič

ů
 W

h
ir

lp
o
o
l 

(m
im

o
 p

ra
če

k 
a 

le
d
n
ic

),
 t

el
.:
 7

2
4
 7

1
8
 6

4
8

www.agnus.cz

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

ZDARMA. 
Na přání dodáme i spotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme v paneláko-

vých bytech i v rodinných domech.

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

(Metro B - stanice Stodůlky) 
235 522 946

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

KUCHYNĚ 

NA MÍRU

10 let
ZÁRUKA 

KVALITY

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

www.janperi.cz, info@janperi.cz

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

Prodej:
• přikrývek a polštářů – z dutých vláken, 

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

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

…ležíme Vám u nohou!
www.zahradnikparket.cz

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

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

ZAHRADNÍK PARKET
spol. s r. o.

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

777 688 975

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

Nově otevřená
čínská restaurace
Nabízí široký výběr jídel od 59 Kč

Otevřeno denně 
od 10 do 23 hodin

Na přání zabalíme jídlo s sebou
Na stravenky vracíme

Slánská 2, Praha-Řepy
(křižovatka s ul. Žalanského)

Tel.: 720 545 865

Parkoviště pro zákazníky

☯ ☯

HÁJEK – ZEDNÍK ŽIVNOSTNÍK
Provádím veškeré zednické, 

obkladačské, malířské a bourací práce 
s odvozem sutě. 

Rekonstrukce bytů, kanceláří a domků. 
Praha a blízké okolí.
Tel.: 777 670 326
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VÝROBA DEK a POLŠTÁŘŮ

BYTOVÝ TEXTIL

KONZOLE

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
MATRACE

OPRAVY OBUVI

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

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

PROSTĚRADLA
(bavlna, froté, jersey)

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

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

DOPRAVA

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

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

VŠE PRO VÁŠ BYT

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

NEVANOVA 1045 (dílna)
 1047 (prodejna)
163 00  Praha-Řepy
Telefon/fax: 235 310 276
mobil: 604 257 511
e-mail: i.varhulikova@seznam.cz
www.deky-luzkoviny.cz

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ

DVEŘE A ZÁRUBNĚ

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

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

www.bydlenijerabek.cz

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5

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

V naší nabídce jsou také kvalitní 
dveře a zárubně SAPELI

Široký výběr materiálů
Skříně na míru

Kvalitní montáž
100% servis

Záruka až 10 let!
Zaměření ZDARMA

Doprava

po celé Praze

ZDARMA!

VŠE NA 
SPLÁTKY

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

Laudova 1013/17, Praha 6-Řepy

LETNÍ AKCE: do 5. 9.
cvičení na stolech – 10 hodin za 600 Kč!

Provozní doba:  na objednání
tel.: 235 325 111, 608 519 354

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), 
606 379 780 (kadeřnictví), 
604 839 078 (modelace nehtů, pedikúra), 
736 513 425 (masáže)

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

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

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

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

TELEVIZE-NONSTOP
OPRAVY a seřizování v bytě

satelity, antény, instalace, settopboxy

733 311 747    211 141 160

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

ČESKÝ ŘEMESLNÍK
Vyrobíme vám kuchyň, šatní skříně z materiálů 

k tomu určených! 
Namontujeme vám dveře a zárubně 

s profi nářadím od 700 Kč/ks!
Nevíte si rady s přiděláním poličky, pověšením světla?
Potřebujete nový (nebo pouze opravit) dřevěný plot?

Nechcete radši práci od českého řemeslníka?
Potřebujete smontovat zakoupený nábytek?

Potřebujete něco převézt dodávkou?
Potřebujete postavit zahradní altán?

S čím potřebujete pomoci?
Nechcete si na to brát dovolenou 

a potřebuje to o víkendu?
Cit pro pořádnou práci, detail a hlavně poctivost!

www.ceskyremeslnik.eu
TEL. 775 343 393, 777 124 969

e-mail: ceskyremeslnik@seznam.cz

TJ Sokol Řepy nabízí k pronájmu 
místnost ve svém objektu Tesko u fotbalového hřiště.

Zájemci, hlaste se na tel. 608 429 459 nebo
LMalinkovicov@seznam.cz – Ing. Lenka Malinkovičová

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
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PIZZA LA CONTRADA NABÍZÍ:
• příjemné posezení v klidném protředí s letní zahrádkou
• možnost pronájmu restaurace pro firemní, rodinné a společenské akce
• expresní přípravy oslav do jedné hodiny, dle vašich požadavků
• široký výběr jídel v rozvozovém menu na www.contrada.cz
• rozvoz po části Praha – Řepy nyní pouze za 25,- Kč

Italská restaurace Pizza La Contrada je vedena
v duchu klasické italské restaurace, najdete zde 
pouze vybrané italské pokrmy jen z těch nej kva-
litnějších a nejčerstvějších surovin.

Bělohorská 41, Praha 6
tel.: 233 354 532, e-mail: info@contrada.cz 

www.contrada.cz
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