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Vážení čtenáři,
léto je tady! Toto období je pro mě vždy spojeno se vzpomínkami na prázdniny. Na celé dva měsíce bez starostí a povinností… Ani v létě se však v Řepích 
nezastaví čas! Pro mě osobně jsou velmi zajímavé informace o letním kině – kinobus bude parkovat na pláni před radnicí v době od 13. do 16. července. 
Já už mám vybráno, jdu „na Františka“. A protože letní období je i časem na protažení těla, tak doporučuji zumbu v KS Průhon. Ještě jsem to nezkusil, 
ale tohle léto do toho jdu. Na dětskou atletickou ligu v září musím být ve formě, i když se zúčastním jen jako divák.
Ať už budete číst náš zpravodaj v červenci, nebo v srpnu, doufám, že si „svůj“ článek nebo užitečnou informaci najdete.
 Klidné a příjemné letní dny vám za celou redakční radu přeje

Pavel Maxa, předseda 

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

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

VSTUP ZDARMA

Dopravní podnik hlavního města Prahy 
a Městská část Praha 17 Vás zvou do kina

Informace o programu na

www.dpp.cz/kinobus

13. 7. – 16. 7. 2011 Sídliště Řepy

Změna programu je vyhrazena

Program:
Středa 13. 7. 2011
František je děvkař
Čtvrtek 14. 7. 2011
Obsluhoval jsem 
anglického krále
Pátek 15. 7. 2011
Román pro muže
Sobota 16. 7. 2011
Největší z Čechů
Začátek promítání po setmění
přibližně ve 21.30 hodin

Místo promítání:
travnatá plocha před budovou úřadu, 
zastávka Řepský hřbitov

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

a Sbor dobrovolných hasičů Praha-Řepy
pořádají

v sobotu 10. září 2011 od 14 hodin
na prostranství před budovou Úřadu m. č. Praha 17 

14 hodin: start 4. ročníku Slavnostní jízdy autoveteránů

Z programu: Folklórní soubor Musica e Danza, mažoretky 
Maxinky Praha, TJ Sokol Řepy – akrobatické vystoupení oddílu 

Želvičky, country tance MišMaž, SK Trial Karate, 
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

18.00 hod.: Aleš Brichta Trio
Na ploše: manželé Dvořákovi – práce s lasem a bičem, společnost 

Mezivaly – žonglování, ukázky hasičské i policejní techniky, 
psovodi, DDM Bílá Hora, řepské mateřské školy, OS Naše Řepy, 

Mateřské centrum Řepík, Junák Bílá Hora,
KS Průhon + CSZS – zábava pro děti

Kam v létě za kulturou
Domov sv. Karla Boromejského: 8. 8. – Litevský smíšený sbor SOLUTO (dirigent-
ka Ramuté Štreimikyté vystupuje s filharmonií v litevském Kaunasu). Kostel sv. Ro-
diny, od 19 hodin. • 4. 9. – Zahradní slavnost. Pokračování v oslavách 15. výročí 
služby Domova nemocným seniorům, tentokrát v prostorách zahrady Domova 
v Řepích - hudba k poslechu i tanci, výstava o historii Domova, jeho současnosti 
a vizi do budoucnosti, prodejní stánky s drobnými dárky, občerstvení, zábava pro 

celou rodinu. Vstupné ve výši 50 Kč bude příspěvkem na vybudování odpočinkové 
zahrady pro pacienty Domova, vstupenka je slosovatelná. Od 14 hodin. Domov 
sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, Řepy, tel. 235 301 238, www.domovrepy.cz.

Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře: Inaugurační koncert u příležitosti opra-
vených originálních varhan se zde uskuteční v úterý 12. července v 19.30 hodin. 
Na varhany zahraje Aleš Nosek (student HAMU v Praze), na violu Petr Jelen – na 
programu budou například skladby J. S. Bacha, J. K. Kuchaře, F. M. Bartholdyho.
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Slovo starostky

„Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)“
„Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti“
Většina hřišť a sportovišť na území Městské části Praha 17 byla vybudována v době masové výstavby 
sídlišť, jejich stav neodpovídal dnešním požadavkům z pohledu kvalitativního ani bezpečnostního.  
Z tohoto důvodu nechalo vedení Městské části Praha 17 vytvořit Koncepci hřišť a veřejné zeleně 
(kterou naleznete mj. na internetových stránkách MČ Praha 17 – www.repy.cz) a činilo další kroky ke 
zlepšení stavu sportovních a dalších zanedbaných ploch na území této městské části. V souvislosti 
s výše uvedeným zájmem radnice o revitalizaci ploch na území MČ Praha 17 vznikl i projekt „Zdravé 
a hravé Řepy“. Obsahem tohoto projektu je revitalizace souboru dětských a víceúčelových hřišť na 
území MČ Praha 17. Jedná se o hřiště, která jsou situována v sousedství ulic Španielova, Galandova, 
Bazovského a Vondroušova. 
Městská část Praha 17 předložila v rámci vyhlášené 7. výzvy Operačního programu Praha Konkuren-
ceschopnost svou žádost o spolufinancování projektu „Zdravé a hravé Řepy“, kterou Zastupitelstvo 
hlavního města Prahy na svém zasedání dne 17. 2. 2011 schválilo. Celkové způsobilé výdaje na tento 
projekt dosahují výše 5 992 617,08 Kč a díky schválení této dotace by se MČ Praha 17 měla podílet 
na tomto projektu přibližně částkou 449 446,29 Kč (Hlavní město Praha: 449 446,28 Kč • ERDF: 
5 093 724,51 Kč). Bc. Eva Vernerová, 

kancelář starostky

Zdravé a hravé ŘepyZdravé a hravé Řepy

Vážení čtenáři, 
mezi jeden z úkolů, k němuž se v tomto vo-
lebním období zavázala rada městské části, 
je investovat finanční prostředky do rozvo-
je obce a zkvalitňovat život obyvatel Řep. 
K realizaci tohoto úkolu nám též napomá-
há vyhledávání a využívání zahraničních 
dotačních titulů. Na této straně se dočte-
te o posledním větším projektu s názvem 
„Zdravé a hravé Řepy“, na který jsme zís-
kali finanční prostředky. Uspěli jsme s ním 
v 7. výzvě Operačního programu Praha Kon-
kurenceschopnost. Co je cílem projektu, je 
zřejmé již z jeho názvu. 
Vy, kteří žijete v ulici Španielova, Galando-
va, Bazovského, Vondroušova a v blízkém 
okolí, jste již jistě zaznamenali nová dětská 
hřiště a sportoviště, která zde byla díky 
tomuto projektu v poslední době vybudo-
vána. Ráda bych na tato sportoviště upo-
zornila i ostatní obyvatele Řep. Ne všichni 
v době prázdnin a dovolených opouštíte 
Prahu, a tak věřím, že zvláště v létě oceníte 
možnost sportovního vyžití v blízkosti své-
ho bydliště. Hřiště jsou víceúčelová, takže 
umožňují provozovat různé druhy sportů. 
Chtěla bych také připomenout, že na pod-
zim minulého roku byly instalovány cvičeb-
ní prvky pro dospělé, seniory a zdravotně 
postižené v zahradě u Mateřského centra 
Řepík v Bendově ulici. Vyšli jsme vstříc 
požadavkům ze strany maminek, které za-
hradu navštěvují, a na jaře jsme soustředili 
cvičební prvky pouze v jedné části zahrady. 
Děti tak mají dostatek prostoru k proběh-
nutí a dospělí si mohou v klidu zacvičit.
Vážení čtenáři, přeji vám hezké prosluněné 
léto, klidnou dovolenou a vašim dětem krás-
né prázdniny! 

Bc. Jitka Synková

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-
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Kam s odpadem
Velkoobjemové kontejnery (VOK) během července 
a srpna nebudou v naší městské části přistavovány.

Informace o termínech přistavení VOK jsou aktuálně zveřejňovány na we-
bových stránkách MČ Praha 17: www.repy.cz.

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

Svoz elektroodpadu zdarma. V sobotu 11. června probíhal v Řepích svoz 
elektroodpadu zdarma. Akci zorganizovala Městská část Praha 17 ve spolu-
práci s firmou REMA Systém, a. s. V terénu byly po celé dopoledne tři sběrné 
vozy, které postupně navštívily stanoviště, o nichž jsme vás předem infor-
movali. Na žádném z nich auto nezastavilo zbytečně. „Celkem bylo svezeno 
2,8 tuny elektroodpadu. Vše bude ekologicky zlikvidováno,“ vyjádřil se Petr 
Kubernát, výkonný ředitel firmy REMA Systém, a. s.

-red-

Foto: -akraj-

Pasáže zastřešeny
První loňské sněhové vločky ukázaly, že pasá-
že rekonstruovaných domů v Makovského ulici 
bude třeba zastřešit. Je třeba dodat, že v původ-
ním projektu pasáže zastřešeny byly. Hygienik 
však požadoval prosvětlení prostoru střechou, 
jinak by odmítl vyslovit kladné stanovisko. 

Připravit nový projekt na zastřešení pasáží, kte-
rý by splnil všechny požadavky hygienika i bez-
pečnostní a požární předpisy, bylo podle slov 
Ing. Aloise Podaného, vedoucího odboru územ-
ního rozvoje a investic, komplikované. 
„Zvolit vhodný materiál, který by odolal nára-
zům a případnému požáru, nebylo jednoduché. 
Nakonec padla volba na dvouvrstvé lepené bez-
pečnostní sklo Conex. Zastřešení bylo provede-
no během května a června,“ uvedl Ing. Podaný.

-red-

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 
14. září od 15 hodin v ZŠ genpor. Františka Peřiny, 

Socháňova čp. 1139, Praha-Řepy

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

Rada MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s vyjádřením městské části k vyhodnocení 

připomínek MČ Praha 17 ke konceptu územ-
ního plánu hl. m. Prahy odborem územního 
plánu Magistrátu hl. m. Prahy;

•  s vypsáním výzvy dle § 12 odst. 3 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Zpevnění pěšin 
v zeleni na území MČ Praha 17-Řepy“; 

•  se snížením nájmu v Kulturním středisku 
Průhon pro Prázdninové vzdělávací kurzy 
Mensa gymnázia na 50 %;

•  rozšířit bod 3. Statutu fondu obnovy ma-
jetku MČ Praha 17 – Výdaje fondu, písm. c) 
o kapitoly 05 – Sociální oblast a zdravotnic-
tví, 06 – Kultura, sport a cestovní ruch, 07 – 
Bezpečnost a 08 – Hospodářství.

Schvaluje: 
•  Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-

ské činnosti za I. čtvrtletí 2011;
•  rozšíření pojistné smlouvy č. 52313533-18 

mezi Městskou částí Praha 17 a Českou 
pojišťovnou, a. s. o pojištění nebytových 
prostor na adrese Žalanského 68/54 pro-
najatých Vysoké škole regionálního rozvo-
je, s. r. o.;

•  Pravidla a podmínky pro poskytnutí účelové 
dotace pro rok 2011 určené poskytovatelům 
sociálních služeb působícím na území MČ 
Praha 17;

•  rozdělení finančních prostředků pro posky-
tovatele sociálních služeb.

Bere na vědomí:
•  rezignaci MUDr. Jiřího Nedělky na funkci 

člena Sociální a zdravotní komise.
Trvá:
•  na svém požadavku o změně názvu železnič-

ní stanice Praha-Zličín na Praha-Řepy.

Termíny jednání rady a zastupitelstva 
pro 2. pololetí 2011
Rada MČ Praha 17: 13. 7., 3. 8., 17. 8., 
5. 9., 21. 9., 12. 10., 24. 10., 9. 11., 
23. 11. a 5. 12. 2011. Jednání rady jsou 
neveřejná. 
Zastupitelstvo MČ Praha 17: 14. 9., 
2. 11. a 14. 12. 2011. Jednání zastupitel-
stva jsou veřejná.

Bc. Eva Vernerová, 
kancelář starostky

Svoz bioodpadu již celoročně
Pražské služby ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy nabízejí sběr 
a svoz bioodpadu nejen ze zahrad a údržby zeleně v době sezóny, tj. do 
30. 11. 2011, letošní novinkou je celoroční svoz bioodpadu z domácností 
po celé Praze.
„Sezónní svoz bioodpadu je stále určen především majitelům zahrad 
a domků, celoroční svoz je pak určen všem Pražanům, tedy i lidem v by-
tech, kteří mohou třídit bioodpad po celý rok,“ vyjádřila se Miroslava Ege-
rerová, tisková mluvčí Pražských služeb. 
Svoz bioodpadu provádí Pražské služby pravidelně 1 x za 14 dní. Na biood-
pad je možné si pronajmout kompostejner o velikosti 120 nebo 240 litrů. 
Ceny za 120 litrovou nádobu jsou 600 Kč za sezónní svoz a 900 Kč za svoz 
celoroční. Informace: www.psas.cz/bio, tel.: 284 091 888.
 -red-

Foto: -akraj-
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Zeptejte se, 
na co chcete!
Vážení čtenáři, postupně vám předsta-
vujeme všechny zastupitele naší městské 
části. V září uveřejníme rozhovor s Jarosla-
vem Hájkem, v říjnu by měl přijít na řadu 
MUDr. Antoine Katra.
Zajímá vás dění v naší městské části? Chcete 
vědět, proč se zastupitelé angažují v komu-
nální politice, jaké mají představy o dalším 
vývoji Řep? Posílejte nebo volejte nám své 
dotazy. Položíme je zastupitelům za vás. 
E-mail: redakce@repy.mepnet.cz, 
tel.: 720 524 688, 234 683 544. -red-

Dr. Tomáš Finger (57)
•  Zastupitelem je 1. volební období – koa-

lice Sdružení za rozvoj Řep – Suverenita 
a Zemanovci.

•  V Řepích žije od roku 1993.
•  Je ženatý, má čtyři dcery.
•  Vystudoval Teorii kultury a umění na VPA 

Bratislava.
•  Podniká – je předsedou představenstva 

obchodní společnosti FWDS Europe a. s.
•  Spoluzakladatel Pražské komorní filhar-

monie, neziskových organizací Onkocet 
Europe a Válka a paměť, je propagátorem 
elektroimpedanční mamografie.

Protože se léta známe, zajímá mě, jak tvoje 
rozhodnutí vstoupit do místní politiky zhod-
notila rodina.
Nekomentovala moje rozhodnutí negativně. 
Manželka i děti žijí tady v Řepích a vidí, co je 
třeba změnit. Získávám od nich náměty, co bych 
mohl prosadit, nebo o co bych se měl pokusit. 
Bydlíme v Mrkvičkově ulici, kde je obrovský 
problém s parkováním a někdy i s péčí o zeleň 
ze strany Správy vojenského bytového fondu. 
Aktivity směřuji k tomu, aby se odstranily ne-
švary, jako je třeba parkování po chodnících. 
Je to problém, který není řešen celých osmnáct 
let, co tu bydlím. Ze strany armády jsme za ce-
lou dobu nezaznamenali v podstatě nic jiného, 
než zvyšování nájmů. Je třeba zvýšit parkovací 
kapacitu. Městská část žádá armádu o pozemek 
mezi hotelem a prvním panelovým domem, aby 
se tu postavily garáže. Problém vznikl kvůli hlu-
boké lidské netečnosti ze strany armády vůči bý-
valým zaměstnancům. Kdyby funkcionáři, kteří 
tady žili – a bydleli tu i ministři! - jenom trochu 
chtěli, tak byl problém léta vyřešen. Řeší mezi-
národní konflikty a zapomínají na ty, kdo je volí 
a s kým pracují.

Co bys chtěl v Řepích změnit?
Každý člověk, který uvažuje trochu do budouc-
na, musí podporovat systém vzdělávání. Jde mi 
o zvyšování kvality výuky, zlepšování výchovné-
ho působení na děti.

Jaké konkétní kroky máš na mysli?
Chtěl bych splnit jeden dílčí úkol: Školy by měly 
být podporovány ze strany městské části jakýmsi 
finančním nadstandardem. Aby mohly být rea-
lizovány myšlenky Jana Amose Komenského – 
nejen vidět, ale i slyšet, hmatat a cítit. Městská 
část by měla podporovat programy, které jsou 
nadstavbou nad běžnou výukou. Dám příklad: 

V 7. a 8. třídě se děti učí o základech antiky. Proč 
by se na ně neměly jet podívat do Říma?! Byl by 
to pro ně obrovský zážitek a městskou část by to 
jistě neskolilo! Je to příklad, o kterém hovořím 
proto, že jsem byl zrovna nedávno v Římě a viděl 
jsem, jak tam jezdí děti z Japonska, Holandska, 
Anglie...

Co říkáš zrušení 2. stupně na ZŠ Laudova?
Cílem je, aby se zefektivnila a zlevnila výuka a zís-
kané prostředky se mohly dát učitelům. Faktem 
je, že zde máme tři základní školy a demografic-
ká křivka nebude zásadně stoupat. Konkrétně na 
Laudovce je na 1. stupni nějakých 280 dětí, na 
druhém stupni 80 a kapacita je kolem 900 dětí. 
Jestliže na škole genpor. Peřiny také není kapa-
cita vytížena, tak se toto řešení nabízí. 

Loni na podzim jsi v Řepích zorganizoval akci 
Normální je NEkouřit! Šlo o předvolební takti-
ku, nebo o dlouhodobou snahu?
Ne. To byl už 4. ročník! Letos bude opět. Ještě 
uvidíme, kde a jakým způsobem ji budeme ten-
tokrát dělat. 

Na prvním jednání zastupitelstva jsi mluvil 
o vytvoření stínové vlády v naší městské části. 
V jaké fázi je tahle myšlenka?
Chtěl bych, aby došlo ke stmelení opozičních 
zastupitelů a každý z nich věděl, jaké činnosti, 
jaké oblasti veřejného života by se měl věnovat. 
Ne aby každý dělal všechno a náhodně! Moje 
představa je taková: V čase mezi jednáními za-
stupitelstva se opozice sejde a projedná všechny 
záležitosti týkající se přípravy zastupitelstva, 
rozdělí si úkoly, ujednotí se na postupu k jednot-
livým projednávaným bodům. Následně by opo-
zice měla postupovat jednotně. Pak lze v rámci 
opozice postavit stínovou vládu na úrovni obce. 
Již jsme se několikrát sešli a na posledním jed-

Otázky pro zastupitele 
Dr. Tomáše Fingera

nání zastupitelstva už jsme vystoupili jednotně.
Je spousta lidí, která jenom nadává. Já mezi 
ně nepatřím. Taky si zanadávám, ale snažím se 
problémy řešit. Proces politiky musí být opřen 
o to, že tu nevzniknou dva nesmiřitelné tábory. 
Věřím, že si vyjdeme vstříc ve věcech, které jsou 
dobré pro obyvatele Řep, že nebudeme negovat 
věci jen proto, že je řekla opozice nebo koalice. 
Vidíme bohužel velmi špatný vzor politické kul-
tury v parlamentě.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Foto: 

tourinfo@pis.cz
www.zapomenutamistaprahy.cz

Hledáme místa, která jsou zajímavá svou

 

Foto: Z archivu Dr. Tomáše Fingera

Soutěž byla prodloužena do 31. 10. 2011.
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Vítání občánků
„Buďte svým dětem po celý život oporou. Věnujte jim nejen péči, ale hlav-
ně lásku, porozumění a svůj čas. Jednou to budou právě vaše děti, které 
vám starostlivou péči vrátí,“ promluvila k rodičům miminek starostka MČ 
Praha 17 Bc. Jitka Synková při vítání občánků, které proběhlo 24. května 
v obřadní síni radnice. Dětičkám zazpívali a zatancovali předškoláci z Ma-
teřské školy Socháňova.

Tentokrát mezi nás přibyli: Barbora Burianová, Matyáš Cupl, Marie Magda-
lena Dvořáková, Jan Hrubeš, Daniel Kalivoda, Jan Malimánek, Jan Novot-
ný, Štěpán Vacek, Emma Volníková, Adesina Miriam Morounmubo, Stella 
Drábková, Viktorie Dubská, Jaroslav Červený, Matyáš Jelínek, Jakub Jeřá-
bek, Matouš Kvasnička, Kristýna Langerová, Nikol Navrátilová, Sebastian 
Škoch.
Novým řepským občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví 
a štěstí!
 -red-

Foto: -akraj-Foto: -akraj-

Novinky v bezplatné 
přepravě
Od 1. 7. se mění tarif jízdného Pražské integrované 
dopravy. Dochází k rozšíření jízdného zdarma pro děti od 10 do 15 
let a seniory od 65 do 70 let. Lidé, kteří mají nově nárok na bezplat-
nou přepravu, budou potřebovat kartu opencard s nahranou aplikací, 
která stojí 120 Kč a má platnost maximálně 6 let. Je tedy nutné nej-
dříve zažádat o opencard a poté si nechat nahrát příslušnou aplikaci 
„Jízdné zdarma“.
Tuto novou aplikaci je možné si nahrát na kterémkoli místě s prode-
jem elektronického jízdného PID (zejména ve stanicích metra).
Pro děti od 6 do 10 let a seniory nad 70 let se dosavadní zavedená 
praxe nemění. Pokud se děti do 10 let prokáží v městské hromadné 
přepravě jakoukoli průkazkou ověřenou vydavatelem (např. školou), 
na které bude jméno, příjmení, datum narození a fotografie, jezdí po 
Praze i nadále zdarma. Senioři nad 70 let se mohou i nadále prokazo-
vat např. občanským průkazem. Pokud si pořídí kardu opencard, mo-
hou kromě bezplatné jízdenky MHD využívat v metropoli také zdarma 
vlaky Českých drah.
Z výše uvedených důvodů je vhodné, aby si tyto tarifní kategorie za-
žádaly o kartu opencard co nejdříve. Nejjednodušší cestou k pořízení 
karty je on-line žádost na webu www.opencard.cz.

-red-

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘMOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.Pražské plynárenské, a. s.

Termíny přistavení:
dne 12. 7. 2011 od 9.00 do 13.00 hod. 
dne 9. 8. 2011 od 9.00 do 13.00 hod.
dne 13. 9. 2011 od 13.00 do 17.00 hod.
dne 11. 10. 2011 od 13.00 do 17.00 hod.
dne 15. 11. 2011 od 9.00 do 13.00 hod.
dne 13. 12. 2011 od 9.00 do 13.00 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW 
Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a. s., za-
parkovaném na parkovišti u Úřadu MČ Praha 17-Řepy, Žalanské-
ho 291/12b. 

Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností Měře-
ní dodávek plynu, a. s., a Úřadem MČ Praha 17-Řepy nabízí odběrate-
lům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, 
jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské ply-
nárenské, a. s., mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zem-
ního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
•  zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
•  změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména 

atd.)
•  převzetí reklamace
•  výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru
•  informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
•  tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí 
a částí Prahy.

Bližší info na tel. 267 175 174 a 267 175 202 a na www.ppas.cz

Soutěž Rozkvetlé Řepy 2011 ✿
Redakce Řepské sedmnáctky v dubnu vyhlásila 3. ročník soutěže Roz-
kvetlé Řepy!
Neváhejte a zasílejte nám fotografie předzahrádek, o něž pečujete (nebo 
třeba jen adresu), přihlašte do soutěže své sousedy a známé. 
E-mail: redakce@repy.mepnet.cz, tel.: 720 524 688, 234 683 544.
Tři výherci obdrží dárkovou poukázku od firmy Otakar Chládek – sadovnic-
ký a zahradnický servis. Uzávěrka pro příjem tipů je 8. srpna. -red-
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Autor první koruny
V jednom z minulých čísel Řepské sedmnáctky byl vysvětlen název ulice Špa-
nielova, což mne potěšilo. Ráda bych dodala, že sochař a medailér Otakar 
Španiel byl autorem vůbec první československé koruny. Pamětníci si možná 
vybaví dívku se srpem a náručí obilí, klečící na jednom koleni. Mince byla ze 
žlutého kovu. Nevzpomínám si bohužel, do kterého roku byla v oběhu.

Marie Kučerová

Co může autora více potěšit, než to, že jsou jeho články čteny? Snad jen to, 
že se čtenáři aktivně zapojují a doplňují. Paní Marie Kučerová, děkuji!

Jan Bösser

Jak se skloňují Řepy
Dotaz: Proč všichni říkají (a píšou) „v Řepích“? Co je správně: Starostka 
Řepů sídlí v Řepích, nebo Starostka Řep sídlí v Řepách? Prosím o odborné 
vysvětlení. Jiří Horák

Správně není ani jedna varianta. Místní jméno Řepy je rodu mužského ne-
životného a skloňujeme je takto: 2. p. Řep, 3. pád Řepům, 6. p. Řepech, 
Řepích, 7. p. Řepy. Ve 2. pádě je starobylé zakončení bez koncovky, tedy 
správně starostka Řep, jedeme do Řep. V 6. pádě jsou možné tvary v Ře-
pích či v Řepech. To, že se užívá tvar Řepích, je rovněž záležitost historická. 
V minulosti byla u jmen zakončených na obojetnou souhlásku koncovka 
-ích základní. Postupně se začala u některých jmen prosazovat i koncovka 
-ech (podle vzoru hrad). Koncovka -ách tu však být nemůže, protože nejde 
ani o jméno zdrobnělé, ani o jméno ženského rodu. 
Název Řepy nepochází z podstatného jména „řepa“, ani s ním nijak význa-
mově nesouvisí, jde pouze o hláskovou shodu. Základem názvu bylo slovo 
žep, které patrně pochází z tureckého džéb (kapsa) a z turečtiny pak pře-
šlo do slovanských jazyků. U nás se stalo také příjmením (srov. příjmení 
Kapsa). Žepy byla ves Žepů, tedy Žepovy rodiny. Ve 2. polovině 17. stol. se 
jméno této části Prahy (bývalá obec) změnilo v Řepy – podobně jako sou-
hláska ž přešla v ř například v místním jménu Řestoky u Chrudimě (původně 
Žestoky).

PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D.,
Ústav pro jazyk český AV ČR

Jsme lidé různí
„Já vám něco řeknu! Já snad ty vaše noviny přestanu číst,“ ozvalo se z te-
lefonního sluchátka. Tahle slova by nepotěšila snad žádného redaktora. 
Následovala domluva schůzky a ve dveřích redakce se za pár minut objevila 
paní Alena Tesařová z nedaleké ze Španielovy ulice.
„Už toho mám dost! Otiskujete samé stížnosti. Já to napsat neumím, proto 
jsem přišla. Vy to napíšete líp,“ vysvětlila důvod své návštěvy paní Tesařo-
vá a pokračovala: „pomalu v každé Řepské sedmnáctce si někdo stěžuje 
na letadla. Vždyť ta letadla musí někudy lítat, to dá rozum. Starousedlíci 
na to přece musejí být zvyklí! Víte, autobus mi stojí pod okny ložnice. Ale 
v životě by mne nenapadlo si stěžovat, že mu skřípou brzdy nebo dělá rá-
mus při rozjíždění. To je přece normální! Píšete: Úklid marná snaha? Úklid 
není marná snaha – kdyby si každý uklidil „před svým prahem“ a pohlídal 
si ratolesti. Nedávno u nás v ulici zprovoznili nové hřiště, a tak to vidím. 
Sejde se tam omladina – lahve s pitím, sušenky… Když odejde, můžete tam 
poslat úklidovou četu, která bude mít dvě hodiny co dělat.“
Co dodat? Děkujeme paní Tesařové za návštěvu a za její připomínky. V mno-
hém má pravdu. Ale zpravodaj je tady od toho, aby prezentoval vaše názo-
ry, byť jsou protichůdné. Jsme lidé různí. Neleňte tedy a pište: redakce@
repy.mepnet.cz nebo volejte: 234 683 544, 720 524 688.

Jaroslava Šímová

Projekt Potex
Dotaz: Prosím o informaci, co se děje s oblečením, které končí v kontejne-
rech stojících před ZŠ ve Španielově ulici a před Penny marketem.
 K. Svobodová

Potex je podpůrný, charitativně-ekologický projekt společnosti Aqua-
stor, s. r. o., který se týká sběru použitého textilu. Na různých místech 
v Praze máme s laskavým svolením vlastníka pozemku rozestavěné speci-
ální sběrné kontejnery. V Řepích jsou to konkrétně již známá místa v ulici 
Čistovická a před základní školou v ulici Španielova. Nově také před 
Penny v ulici Hofbauerova a Penny v ulici Žalanského.
Do těchto kontejnerů je možno odevzdat veškeré oblečení, oděvní doplňky 
i bytový textil, hračky, spárovanou obuv, záclony, ubrusy, staré spacáky, 
kabelky i knihy. 
Nevhodné pro sběr jsou koberce, matrace, molitan, netextilní materiály 
či silně znečištěné a mokré textilie. Velmi důležité je vše zabalit (do pyt-
le nebo igelitové tašky), aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění během 
převozu.
Prosíme vás, abyste vkládali věci ve stavu použitelném, odpadem nikomu 
neprospějeme ani nepomůžeme.
Ráda bych vám touto cestou poděkovala za dosavadní podporu na projek-
tu, kterým společně dáváme použitému textilu další život. Třídění textilu 
je vhodné nejen z humanitárních důvodů, ale také z ekologických, jelikož 
předchází přeplnění nádob na směsný odpad, a tím přispívá ke zlepšení 
životního prostředí.
Díky vaší pomoci nadále finančně i materiálně podporujeme neziskové or-
ganizace, jako např. Pomocné tlapky, dětské tábory a dům s pečovatelskou 

Kontejner na použitý textil stojí například před ZŠ Jana Wericha ve Španie-
lově ulici.

Foto: -akraj-

službou. V současné době přibylo sdružení HE+PA – výcvik asistenčních 
psů pro nevidomé a handicapované spoluobčany. Výše získaných a použi-
tých prostředků se odvíjí od kvality shromážděného textilu.
Více o projektu se dozvíte na www.potex.cz.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Anna Bezdomniková,
ředitelka společnosti Aquastor, s. r. o.

Co se nevešlo
Vážení čtenáři, děkujeme vám za vaše připomínky a podněty! 
Vzhledem k tomu, že některé vaše příspěvky jsou velmi rozsáhlé, 
rozhodli jsme se pro zavedení nové rubriky s názvem Co se nevešlo 
do Řepské sedmnáctky, kterou najdete na webových stránkách MČ 
Praha 17 www.repy.cz, Řepská sedmnáctka. Upozorňujeme, že články 
jsou zde zveřejňovány bez redakčních úprav! -red-

MÁTE SLOVO 7



Nemocní lavičky potřebují
V květnové Řepské sedmnáctce jsem se dočetla, že chcete rušit lavičky 
v ulici Skuteckého 1089. Byl to pro mne šok, protože jsem těžce zdravotně 
postižená. Vzhledem k tomu, že není moc možností pro umístění laviček na 
jiných místech, tak jsem je uvítala alespoň u paneláku, abych si mohla ně-
kde sednout, když si potřebuji odpočinout. Píšete v článku, že lavičky chce 
jenom 50 % obyvatel. To je ale skupina lidí, kteří jsou zdraví, a nemocní 
lidé je nejspíš nezajímají. Je to smutné!!! Chtěla bych vás touto cestou 
poprosit, aby se lavičky na ul. Skuteckého 1089 nerušily...
Píšete, že dochází k rušení lidí, ale odstraněním laviček ublížíte nemocným 
a nic se nevyřeší, protože rušitelé si sednou na schody před vchodem.

Věra Fridmanová

Výlet seniorů
Na středu 18. 5. jsme se všichni těšili. Ráno bylo krásně slunečné počasí, 
a tak jsme se už nemohli dočkat výletu řepských seniorů na státní zámek 
Žleby a do Čáslavi.
Výletu se účastnilo 50 řepských seniorů z klubu Bílá Hora a Průhon. Do-
provázela nás paní starostka Bc. Jitka Synková a paní místostarostka 
Ing. Marie Vaicová. V autobuse s námi byl i pan ředitel PhDr. Jindřich Kad-
lec, MUDr. Zdeňka Neužilová a pan Ing. Jiří Svoboda.
Cesta nám ubíhala velmi rychle, a to i díky nevšedním příběhům a pohád-
kám z dílny pana Svobody. V dopoledních hodinách jsme přijeli na státní 
zámek Žleby, který většina z nás dosud moc neznala. Prohlídka byla velmi 
zajímavá, v zámku byla celá řada zajímavých exponátů. Věděli jste napří-
klad, že puška ptáčnice měla délku více než dva metry a museli ji při míření 
přidržovat jeden až dva sluhové? 
V zámku se natáčela i pohádka Zdeňka Trošky Nejkrásnější hádanka. Krás-
ně vybavené a udržované prostory jídelny, či kuchyně v nás probouzely 
fantazii, prohlédli jsme si výrobník na zmrzlinu, či tehdejší mikrovlnnou 
troubu. Nechyběla ani legendární Křižíkova žárovka. Opravdu zajímavé 
místo, které stojí za návštěvu.
Po prohlídce zámku jsme přejeli do nedaleké Čáslavi, kde na nás v kostele 
sv. Petra a Pavla čekal pan farář. Zde jsme měli možnost prohlídky – kostel 
je druhým nejvyšším v naší republice, v nejvyšším místě dosahuje ústyhod-
ných 92 m. Zájemci měli možnosti si prohlédnout i zázemí pana faráře, což 
bylo pro řadu z nás dozajista zajímavým zpestřením.
Po prohlídce jsme procházkou došli do restaurace na oběd, zbyla i chvíle 
na prohlídku čáslavského náměstí a pak už s hlavou plných dojmů domů 
do Prahy.
Byl to opravdu příjemně strávený den, plný zážitků. 

Hedvika Slezáková

Foto: Ing. Jitka Králíčková

Zvítězila řepská fotografka
V březnu se v KS Průhon konala mezinárodní soutěž Talent Awards. 
Porotu nejvíce zaujaly snímky řepské amatérské fotografky Ing. Jitky 
Králíčkové, která se stala vítězkou v soutěžní kategorii Foto Krajina – 
amatéři. Ing. Králíčkové děkujeme za zaslání snímku a blahopřejeme jí!
 -red-

Přespali jsme s Andersenem
Velmi nás překvapila negativní reakce p. Blatného, uveřejněná v minulém 
čísle časopisu. Nejen, že bezprostřední zpětná vazba od rodičů a dětí byla 
pouze pozitivní, ale rozhořčení, se kterým ostatní rodiče zúčastněných 
dětí článek přijali, svědčí o tom, že názor autora je ojedinělý.
Tým organizátorů zaráží, jak může být akce, jejíž program byl minimálně 
týden předem pevně stanoven a účastníkům znám, označena za nepromyš-
lenou. Zvýšený zájem o knihy a četbu jsme jistě nepředpokládali vzbudit 
samotným aktem přenocování, ale právě pečlivě připraveným programem, 
proto nechápeme zmínku o neefektivitě přespání v knihovně. 
Dále si dovolujeme upozornit, že Noc s Andersenem vznikla v roce 2000 
v Uherském Hradišti a rozhodně se tedy nejedná o „kopírování akcí nabí-
zených ze západu“.
Mrzí nás, že pokud měl autor dopisu k akci výhrady, nepřišel s nimi přímo 
za organizátory, tak jako přišli mnozí spokojení a děkující rodiče.

Za tým organizátorů NSA v ZŠ Jana Wericha
Barbora Bousová, Jan Křivanec a Eva Vojtíšková

…Nebudu komentovat náplň a program akce, na které byla účast zcela 
dobrovolná (má dcera se zúčastnila, můj syn nikoliv). Paní Barbora Bou-
sová v květnovém čísle Sedmnáctky velmi přesně vystihla podstatu a účel 
„Noci s Adersenem“.
Mně dovolte, abych připojil svůj názor, že podobných akcí by mělo být více 
a s účastí mnohem více dětí. Školy jsou dnes bohužel pro mnohé z žáků 
pouze místem, kam se musí každé ráno nutit, nebo ji berou jen jako mís-
to povyražení a příležitost ke konfrontaci s okolím. Jakákoli možnost jak 
dětem školu přiblížit a z učení a poznávání udělat dětem zábavu, by měla 
být všemi rodiči, kteří to se vzděláváním svých ratolestí myslí vážně, vždy 
vítána.
Velmi rád bych touto cestou poděkoval učitelům a zaměstancům ZŠ J. We-
richa, kteří bez nároků na odměnu a ve svém volném čase akci připravili 
a opět ukázali našim dětem školu „trochu jinak“.

Michal Marek

Mateřské centrum 
Řepík informuje
Milé maminky, 
ráda bych vás informovala, že Mateřské centrum Řepík bude otevřeno 
i po dobu letních prázdnin, tj. během měsíců července a srpna, a to 
2 až 3 dny v týdnu. Přesný rozvrh najdete na našich webových strán-
kách www.mc-repik.webnode.cz nebo na informativní vývěsce přímo 
v mateřském centru. 
V měsíci srpnu bude centrum po dobu 10 dnů uzavřeno. Během této 
doby proběhne kompletní úklid, tj. dezinfekce všech hraček, vyčištění 
koberce, mytí oken, praní záclon a další. V měsíci září zahájíme opět 
normální provoz. Přesný rozvrh hodin bude zveřejněn na konci měsíce 
srpna. 
Pro ty z vás, které mateřské centrum neznáte, uvádím, že k nám mů-
žete zavítat s malými dětmi a společně s nimi se zúčastnit našeho pro-
gramu – školiček či volných heren. Cena za školičku je 40 Kč, za volnou 
hernu 30 Kč. Není nutné se předem objednávat.
Naše adresa: Bendova 1121/5, Praha 17-Řepy. Sídlíme v budově Cen-
tra sociálně zdravotních služeb, mezi mateřskými školkami Bendova 
a  Pastelka. 

Michaela Konopasková, 
tel.: 732 403 101
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Co řeší strážníci (2.)
Vážení čtenáři, díky vašim reakcím na článek Znáte svého strážní-
ka? v dubnové Řepské sedmnáctce jsme se rozhodli postupně oslovit 
strážníky z jednotlivých okrsků. 
Na otázky odpovídá strážník Ctibor Čeleda z okrsku č. 2, který zahrnu-
je městskou část mezi ulicemi Slánská, Karlovarská, Zbečenská, Thur-
nova, U Boroviček, vede směrem po hranici obvodu k ulici Na Fialce II, 
K Trninám a k ulici Slánská. 

Registrujete cestou do svého „rajónu“ přestupky v jiných okrscích 
a řešíte je?
Ano. Jdu-li nebo jedu-li do svého okrsku, musím řešit i přestupky, které 
vidím, nebo které mi jsou nahlášeny.

Působíte v Řepích už šest let. Změnila se nějak situace v naší měst-
ské části z pohledu strážníka?
Je tu stále velký problém s parkováním. Lidé pak parkují tam, kde ne-
smějí. Ale jinak si myslím, že k sobě začali být lidé ohleduplnější – před 
lety nás často volali i při malicherných problémech, které si mohli vyře-
šit sami mezi sebou. Tím myslím sousedské vztahy. 

Jaké problémy nejčastěji řešíte?
Okrsek č. 2 je jeden z nejklidnějších. Jsou zde rodinné domky. Řešíme 
tu někdy bohužel rodinné vztahy, anebo sousedské. Občas řešíme bez-
domovce nebo opilce na konečné tramvají na Bílé Hoře. Před základní 
školou v ulici U Boroviček sledujeme, zda tu žáci nekouří nebo nepopí-
její alkohol. Párkrát jsme na základě stížností občanů řešili porušování 
nočního klidu v klubu v ulici Ke Kulturnímu domu.
Starousedlíkům vadí, když v případě dopravní zácpy na Karlovarské si 
řidiči zkracují cestu přes tuhle část Řep. Před časem došlo ke zjedno-
směrnění Čistovické. To byl velký problém. Řidiči tam jezdili tak, jak byli 
do té doby zvyklí. Tenhle přestupek je stojí jeden bod, můžeme udělit 
pokutu až do výše dva a půl tisíce korun.

Jak jsem viděla, někteří řidiči jedoucí od Hornbachu po Slánské bez-
ostyšně porušují pravidla odbočením do Čistovické, a to dokonce 
i když jste v blízkosti.
My tenhle přestupek nesmíme řešit blokově, ale oznámením. Můžeme 
řidiče zastavit a požádat o vyjádření, pak věc předáváme na úřad na od-
dělení přestupků.

Místní si stěžují, že po opravě vozovky v Opukové ulici tady řidiči jez-
dí nepřiměřenou rychlostí.
Když řidiče zastavíme s tím, že se nám zdálo, že jel příliš rychle, bude to 
tvrzení proti tvrzení. To by tam musela stát autohlídka s radarem. 

Jaké přestupky jste v okrsku č. 2 řešili třeba v květnu? 
V květnu jsme například řešili dvakrát opilce na konečné tramvají Bílá 
Hora a tamtéž tři bezdomovce. Odchytávali jsme psa labradora pobíha-
jícího v ulici Karlovarská, který utekl majiteli. Dostali jsme oznámení 
o pomatené ženě, pohybující se po dálnici na Karlovy Vary – situaci se 
nám podařilo vyřešit dříve, než by došlo k nejhoršímu. Nebo nám bylo 
řidičkou autobusu č. 164 nahlášeno, že má ve voze zmateného muže, 
který neví, kde se ocitl – posléze bylo zjištěno, že se muž léčí na psy-
chiatrii. Rychlá záchranná služba ho za našeho doprovodu odvezla do 
nemocnice.

Můžete vzpomenout na nějakou zajímavou situaci, při níž jste v okrs-
ku č. 2 zasahovali?
Kuriózní byl případ, kdy jsme po Bílé Hoře honili pašíka. Jeho majitel 
měl díry v plotě kolem zahrady a prase několikrát pobíhalo volně po 
okolí. Lidem bydlícím v okolí se to samozřejmě nelíbilo. Prase jsme chy-
tili, skončilo v útulku a jeho majitel zaplatil tučnou pokutu.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

V minulém vydání Řepské sedmnáctky jsme 
otiskli dopis pana Petra Stracha, v němž upozor-
ňoval na dopravní přestupek strážníků městské 
policie – při parkování v Nevanově ulici nedo-
drželi předepsanou vzdálenost od přechodu pro 
chodce. Pisatel se rozhodl poslat stížnost přímo 
na ředitelství Městské policie hl. m. Prahy. 
Od jejího ředitele Mgr. Vladimíra Kotrouše ob-
držel odpověď, z níž vyjímáme: „Chtěl bych vám 
poděkovat za poskytnutou informaci, protože 
není přípustné, aby se strážníci, kteří dohlíží 
na bezpečnost a plynulost provozu na pozem-
ních komunikacích sami dopouštěli dopravních 
přestupků. Se strážníkem bude jeho přestupek 
projednán v souladu s ustanovením zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Již jsem také 
přijal opatření, aby k podobnému pochybení 
v budoucnu nedocházelo.“
 -red-

Dostanou strážníci pokutu? Městská policie: 156
Na bezplatné telefonní lince 156 můžete 
kontaktovat městskou policii kdykoliv.

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

Mimo úřední hodiny můžete kontakto-
vat Obvodní ředitelství městské policie 
Praha 13 (vyšle autohlídku) na telefonu: 
251 625 175–176. 

Okrsek č. 2 – kontakty na strážníky:
Ctibor Čeleda: 721 895 212
Miroslav Krsek: 723 935 338
Petr Paul: 721 895 332 -red-

Foto: -akraj-

Dovolím si zareagovat na článek v červnovém 
vydání Řepské sedmnáctky s názvem Dostanou 
strážníci pokutu?
Určitě není chvályhodné, že strážníci, kteří mají 
mimo jiné dohlížet na dodržování určitých pravi-
del, tato pravidla sami nerespektují. Je naprosto 
v pořádku, že si takového nevhodného počínání 
občané všímají.
Ke konkrétnímu případu dodávám, že se nejed-
nalo o strážníka, který je zařazen na okrskové 
služebně v Makovského ulici v rámci Městské 
části Praha 17. S konkrétním strážníkem byl 
přestupek projednán, rovněž byl tento stráž-
ník řešen kázeňsky přijetím pracovně-právního 
opatření v souladu s platným pracovním řádem 
Městské policie hl. m. Prahy.

Hynek Svoboda,
ředitel OŘ Městské policie Praha 13
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α
KURZY ALFA v Řepích

Společnou odpovědí na kladné reakce absolventů řepských kurzů 
Alfa, pořádaných Farností sv. Martina a sestrami boromejkami, 
a na hořké výčitky maminek a seniorů, kterým večerní hodiny ne-
vyhovují, je tato nabídka našeho sehraného Alfa-týmu: 

1)  DOPOLEDNÍ kurz Alfa (s hlídáním dětí) – Klub 17 – 
ul. Makovského (v jednání)
vždy ve středu, 21. září – 14. prosince, 9.00–11.15 hod.

2)  VEČERNÍ kurz Alfa (s teplou večeří) – jídelna kláštera 
sester boromejek 
vždy ve středu, 21. září – 14. prosince, 19.00–21.30 hod.

Kurz Alfa je cyklus přátelských setkání s promluvami a rozhovory 
o základech křesťanství, o smyslu a cíli života. V dnešním uspěcha-
ném světě je vzácnou příležitostí udělat něco pro sebe, zastavit 
se, popřemýšlet, rozšířit si obzor, získat nové přátele.
Žádné kurzovné se neplatí, dobrovolným příspěvkem na pohoštění 
však nepohrdneme ☺

Více informací + přihlášky zájemcům poskytnou:
•  Mgr. David Žofák (dopolední kurz), mobil 603 894 989, 

david.zofak@tiscali.cz
•  MUDr. Marie Svatošová (večerní kurz), mobil 603 301 428, 

marie.svatosova@seznam.cz
Viz také www.farnostrepy.estranky.cz, www.kurzyalfa.cz

V Základní umělecké školy Blatiny se 26. květ-
na uskutečnilo setkání řepských jubilantů se 
starostkou Městské části Praha 17 Bc. Jitkou 
Synkovou, které připravily pracovnice řepské 
matriky. 

Oslavencům své umění předvedli žáci hudeb-
ního oddělení školy – Klára Dohnálková (příč-
ná flétna), Gabriela Hokrová (klavír), Roman 
Kříž (kytara), Olesya Goldina (klavír) a Geor-
gy Dzhanezashvili (klavír) a Gerardo Paitán 
(housle). 
Bylo příjemné sledovat, že přes šediny a lec-
kdy obdivuhodných „počet křížků“ nechyběla 
oslavencům dobrá nálada a humor. Že by na 
pořekadlu Veselá mysl – půl zdraví přece jen 
něco bylo?

Tentokrát mezi jubilanty byli: Milada Dudycho-
vá, Vladimír Nechyba, Jiří Bříza, Antonie Ditri-
chová, Božena Hladíková, Jiří Jech, Stanislav 
Haš, Bohuslav Suk, Stanislava Hessová, Hele-

Veselá mysl – půl zdraví!

Foto: -akraj- Foto: -akraj-

na Bártová, Hana Eisnerová, Rudolf Vrábek, Mi-
luše Protivová, Jiří Dušek, František Nosek, Eva 
Tučková, Pavlína Krolmusová, Jiří Cvrček a Marie 

Němcová. Všem jmenovaným gratulujeme 
a do dalších let přejeme pevné zdraví!
 -red-

Hasičské závody
V sobotu 21. května bylo na pláni před řepskou 
radnicí rušno od samého rána. Šestatřicet ha-
sičských týmů z Prahy a nejbližšího okolí zde 
soupeřilo o poháry v tradičním Memoriálu Fran-
tiška Zvoníčka, který pořádají řepští dobrovolní 
hasiči. 
Výtečně si vedla mužstva Dolních Měcholup, 
Zličína a Řeporyj. Z našich dobře obstály ženy – 
umístily se na 4. místě, muži v kategorii „nad 

limit“ – starší 35 let - skončili také čtvrtí. Vel-
mi hezky si vedly naše starší děti – vybojovaly 
5. místo (z 10 startujících družstev). Muži v ka-
tegorii do 35 let skončili na 8. místě.
Řepští dobrovolní hasiči by přivítali zájemce 
z řad dětí ve věku od 6 do 15 let. Informace po-
skytne Lída Humpálová, hlavní vedoucí oddílu 
Mladých hasičů (e-mail: sdh.repy@volny.cz). 
Informace o Sboru dobrovolných hasičů Pra-
ha–Řepy najdete na www.sdhrepy.cz.  -red-

Více fotografií na: www.repy.cz – fotogalerie. Foto: Stanislav Malý

Paralelní dráha nám uleví
Chápu rozhořčení řepských občanů, kteří žijí v blízkosti letového koridoru. 
V určitých časových rozmezích, kdy letadla přistávají nebo vzlétají jedno 
za druhým, je hlukové zatížení v těchto místech opravdu nepříjemné. Snad 
jen představa, že jde vždy o dva týdny na jaře a na podzim, kdy probíhá 
pravidelná oprava letištních drah, je činí snesitelnějším.
Z tohoto pohledu by naší městské části měla ulevit plánovaná výstavba 
paralelní RWY 06R/24L. Záměr stavby této dráhy se datuje již od roku 2005 
a za uplynulých šest let prošel řadou připomínek. Stanovisko Městské části 
Praha 17 bylo vždy konstantní, což dokladuje i usnesení Zastupitelstva MČ 
Praha 17 z roku 2008, které se počtem 18 hlasů z 19 přítomných vyjádřilo 
kladně ke stavbě paralelní dráhy. 
Začátkem června se sešla komise územního rozvoje (bohužel pouze ve slo-
žení místostarosta Martin Marek, Jaroslav Stolina a Ing. Monika Urbano-
vá), která se zabývala posudkem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve věci „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha-
-Ruzyně“. Z tohoto důvodu mě velice překvapilo, když se na zmíněném 
jednání komise dne 6. června zástupkyně Sdružení za rozvoj Řep vyjádřila 
ke stavbě paralelní dráhy letiště Praha–Ruzyně odmítavě. Argument mís-
tostarosty Marka, že když bude postavena paralelní dráha, tak se nás již 
nedotkne jarní či podzimní údržba hlavní přistávací dráhy, neboť provoz 
bude v tomto období přesměrován na dráhu paralelní a opačně, bohužel 
neobstál. 
Stanovisko k posudku o posuzování vlivů na životní prostředí bude projed-
návat Rada městské části Praha 17 na svém zasedání dne 13. 6. a já osobně 
věřím, že své stanovisko nezmění. 

Jaroslav Stolina, 
předseda komise územního rozvoje
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Pamatujete se na svoje fotbalové začátky?
Fotbal jsem hrával už jako malý, s bratrancem. 
Tátův brácha je bývalý ligový fotbalista, který 
taky hrál za Spartu. No a co taky dělat na sídlišti, 
když je člověk malej... Měli jsme před domem ve 
Vondroušově ulici takový malý betonový hřiště, 
tam jsem si kopával. Když jsem měl jít do školy, 
tak jsem tátovi řekl, že pokud mě nepřihlásí do 
nějakého fotbalového klubu, abych mohl hrát 
závodně, tak že do 1. třídy nepůjdu. To mi bylo 
pět. Začínal jsem na Zličíně.

Kam jste chodil do školy?
Do Laudovky. V 5. třídě jsem udělal zkoušky na 
gymnázium Nad Kavalírkou. To jsem ještě hrál za 
Zličín. Ale dostal jsem nabídku ze Sparty a tako-
vá nabídka se neodmítá. Školu jsem pak nestí-
hal. Tréninky jsme měli i v Dolních Počernicích, 
vracel jsem se domů třeba v osm večer a na učení 
jsem neměl čas. To víte, v metru jsem si učebni-
ci neotevřel, to jsme s klukama dělali všelijaké 
kejkle. Dodělal jsem na gymnáziu devátou třídu 
a šel jsem na obchodní akademii. Ekonomika 
mě vždycky bavila. Vynikal jsem i v anglickém 
jazyce, vyhrával jsem tam různé soutěže. To byl 
paradox, protože na gymnáziu jsem z angličtiny 
propadal. Znalost jazyka se mi teď hodně hodí. 
Není pro mě problém poskytovat rozhovory v an-
gličtině. 

Jste od mala duší sparťan?
Asi jo, díky strejdovi. Chodívali jsme mu na Spar-
tu fandit.

jsem se nakonec vrátil do Sparty s tím, že se do 
prvního týmu pokusím dostat.

Je to hodně těžké, dostat se z béčka do áčka?
Hm. Je! V jiných klubech je to, myslím si, lehčí. 
Ve Spartě než aby riskovali, že kluci neustojí ten 
počáteční tlak, tak raději koupí staršího zkuše-
nějšího hráče. Mladší si často zkusí první ligu 
nejdříve po hostování. Jsem rád, že jsem se do 
prvního týmu dostal. V koutku duše jsem vždy 
doufal, že v áčku alespoň „nakouknu na lavič-
ku“. Jednou měli v A týmu rychlostní testy, na 
které jsem přišel ještě z béčka a ve kterých jsem 
byl nejrychlejší. Rychlost to byla vždycky moje 
doména. Od té doby jsem v áčku zůstal. Ani jsem 
nevěřil, že nastoupím proti Palermu. 

A dařilo se vám!
Naštěstí jsem nezklamal. Zprávy v novinách byly 
úchvatný, až mi to přišlo trochu trapný. Vím, že 
ten můj výkon nebyl zase nějak excelentní. Ale 
jsem rád, že se mi to povedlo a podařilo se mi 
zapadnout do týmu.

Máte při tréninku tendence něco ošulit?
Ne. V mládežnické kategorii jsem byl hodně 
rychlej – oproti svým vrstevníkům. Dával jsem 
hodně gólů. Ale měl jsem smůlu na zranění. Tře-
ba kvůli zádům jsem skoro rok nehrál, měl jsem 
zlomenou ruku, nohu. Pak už na mě trenéři tolik 
nesázeli. Když si mě Sparta vytáhla „do chlapů“, 
tak jsem pochopil, že abych něco dokázal, mu-
sím trénovat víc! 

Hrajete na pozici zá-
ložníka. Bylo tomu 
tak vždycky?
Jsem levák. Hrál jsem 
na levé straně také 
jako obránce i jako 
útočník. Do Sparty 
jsem přišel jako útoč-
ník. Na radu trenéra 
jsem se přeorientoval 
na zálohu, obranu, 
abych měl víc příle-
žitostí hrát. Možná 
by mi víc vyhovoval 
obránce. Jsem rych-
lostní typ. Nedokážu 

běhat pomalu, jen sprintem. Pak je problém 
vydržet tempo po celý zápas. Ale nevybírám si. 
Jsem strašně rád, že jsem odehrál za Spartu už 
kolem čtyřiceti zápasů! To je pro mě něco ne-
uvěřitelnýho!

Vysloužil jste si zatím docela málo červených 
a žlutých karet. Čím to je?
Nejlepší je, nedostávat žádný, že jo! Ve velkém 

Nedokážu běhat pomalu!
V září 2010 potěšil Jakub Podaný fotbalové fanoušky Sparty Praha, když klubu do-
pomohl k vítězství nad Palermem. Málokdo ví, že kamarádit s mičudou začínal téměř 
před dvaceti lety na plácku ve Vondroušově ulici…

Foto: www.spartapraha.cz

Jakub Podaný (24)
•  Hraje fotbal za Spartu Praha.
•  Vystudoval obchodní akademii.
•  V Řepích žije od roku 1988.
•  Je svobodný.
•  Hobby: filmy, seriály, sport

zápalu se stane, že člověk fauluje. Na rozhodčí 
ale nejsem vulgární, i když někdy zakřičím. Těch 
lidí si vážím. Věřím tomu, že rozhodčí dělají 
maximum a chtějí pískat spravedlivě. Mrzí mne 
ten negativní obraz českého fotbalu v médiích, 
řeči o korupci, úplatcích, které způsobují, že na 
fotbal chodí méně fanoušků. Když se něco nepo-
vede třeba našim hokejistům, nic se neděje. Ale 
fotbalová reprezentace sklízí v médiích hodně 
kritiky.

Máte nějaký fotbalový vzor?
Stylem hry se mi hodně líbí Ronaldo. Je rychlej, 
silnej, skvěle technicky vybavenej. Vždycky jsem 
obdivoval hráče, jako je Zidane, ten to měl – jak 
se říká – v hlavě.

Za jaký klub byste si v budoucnu rád zahrál?
Rád bych si vyzkoušel ligu „na top úrovni“, v Ně-
mecku nebo v Itálii. Myslím, že mému stylu hry 
je blízký italský fotbal.

Poslední otázka: Co říkáte na to, že váš soupeř 
Slavia Praha málem skončil ve 3. lize?
Proti Slavii nic nemám. Samozřejmě, že je to náš 
největší rival! Mrzelo mne to i kvůli těm klukům, 
co tam jsou. Nikomu to nepřeju, ani Slavii. Jsem 
rád, že jim licenci nakonec dali, že zůstanou 
v lize a doufám, že se z toho nějak vylížou. I když 
vždycky budou za náma!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Foto: www.spartapraha.cz

Jak jste se ocitl v ligové sestavě Sparty? 
Hrál jsem čtyři roky za béčko Sparty. Odehrál 
jsem tam dost zápasů a pak už cítil, že je čas zku-
sit 1. ligu. Pár klubů o mě zájem projevilo, takže 
jsem nakonec nastoupil do střížkovské Bohem-
ky. Odehrál jsem tam pět zápasů, pak vyměnili 
trenéra a ten už mi šanci nedal. Potom jsem ode-
šel hrát na Slovensko, do Senice, tam jsem byl 
také půl roku. Hrál jsem tam sice víc, ale stejně 
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Dětská pouť
V neděli 29. května se v zahradě 
u kláštera konala oslava Mezi-
národního dne dětí – opět pod 
taktovkou Společnosti pro ob-
novu řepských tradic. Pomoc-
nou ruku i letos podala Městská 
část Praha 17, občanské sdru-
žení Naše Řepy, Domov sv. Karla 
Boromejského, řepské seniorky 
a Vězeňská služba ČR.
Úvodní divadelní představení 
v podání odsouzených žen se 
již stává tradicí této pouti, rov-
něž tak soutěže typu skákání 
v pytli, věšení prádla či lovení 
rybiček. Novinkou bylo zdobe-

ní triček – stánek byl stále v obležení zájemců. Ani koňům ze stáje pana 
Hrdiny nebylo dopřáno chvilky oddechu. Na žádném stanovišti nechyběla 
laskavost, ochota a dobrá nálada, a tak více než čtyři stovky dětí prožily 
hezké odpoledne. -red-

Foto: -akraj-

Jak to chodí v kostele 
Zajímavosti týkající se historie řepské farnosti se dozvěděli zvídaví 
návštěvníci, kteří trávili večer 27. května v kostele sv. Martina v Žalan-
ského ulici. Řepská farnost, jež se letos poprvé připojila k mezinárod-
nímu projektu „Noc kostelů“, připravila pro zájemce prohlídky jindy 
nepřístupných prostor i pestrý kulturní program.  -red-

Letní jarmark. Již 3. ročník jarmarku uspořádalo v sobotu 11. června 2011 
občanské sdružení Společnost pro obnovu řepských tradic ve spolupráci 
s Centrem sociálně zdravotních služeb, o. s. Martin a řepskými seniorkami. 
Charitativní akce se konala na zahradě u CSZS v Bendově ulici, návštěvníci si 
tu nakoupili drobnosti v celkové částce 14 863 Kč. Do prodeje se zapojil také 
senátor Ing. Petr Bratský. Letošní výtěžek podpoří neziskové zařízení Domov 
sv. Karla Boromejského. Více fotografií: www.repy.cz – fotogalerie.  -red-

Foto:-akraj-

Veteráni 2. světové války, trvale žijící ve Velké Británii, navštívili 30. května 
Základní školu genpor. Františka Peřiny. Žáci školy tak měli příležitost 
pobesedovat s bývalými příslušníky britského válečného letectva Royal Air 
Forces (RAF). Setkání se zúčastnili Rudolf Čapek s manželkou Marií, Josef 
Novak, Hugo Mellion, Jiří Pavel, Bernard Peters a Zbyšek Pemberton-Nečas 
s manželkou Rosemary. Foto z akce: www.repy.cz – fotogalerie. -akraj-

Foto:-akraj-

Dobrodinci se činili
Ve čtvrtek 19. května se na dobročinné aukci sešli přátelé a sponzoři 
Domova sv. Karla Boromejského, kterým není lhostejný další osud to-
hoto neziskového zařízení, jež pečuje o nemocné seniory. 
Licitátor Michael Hliněnský podal opět skvělý výkon. Komentáři typu: 
„To je příšernost, kterou těžko seženete! Tohle může stát padesát ko-
run zrovna tak jako padesát tisíc. Klášter si oddychne, až se toho zba-
ví,“ nejenže přítomné pobavil, ale zároveň dokázal ceny dražených 
předmětů vyšroubovat do závratné výše – například sada zápalek 
s vyvolávací cenou 1 Kč se během krátké chvíle prodala za více než 
2 tisíce Kč. Úžasně dokázal licitátor vyhecovat zájemce o medailónek 
s vyobrazením sv. Karla Boromejského s vyvolávací cenou 50 Kč – vý-
herce se nerozpakoval zaplatit neuvěřitelných 10 500 Kč! 
Během tohoto příjemného večera se Domovu podařilo získat 
51 250 Kč, což je o 1 985 Kč více než vloni. 
Dne 8. 6. se uskutečnil v Betlémské kapli koncert k 15. výročí služby 
Domova sv. Karla Boromejského nemocným seniorům s názvem ZA-
HRADNÍK PRO ZAHRADU. Výtěžek akce ve výši 35 000 Kč poslouží jako 
příspěvek k vybudování odpočinkové zahrady pro pacienty Domova.

Podpořit Domov sv. Karla Boromejského můžete i vy! Třeba za-
sláním darovací sms zprávy ve tvaru DMS DOMOVREPY na č. 8777. 
Domov obdrží 27 Kč z celkové ceny zprávy, která činí 30 Kč. -akraj-

Nahlédněte do fotogalerie
Vybrat ilustrační fotografii k článku, to je vždycky oříšek. Zvolit detail, sní-
mek, na němž je celá skupina, anebo jen dva tři aktéři? Někdy na fotografii 
ani místo nezbude. Pokud jsme „byli při tom“, pak fotografie najdete na 
www.repy.cz v rubrice Fotogalerie.  -red-

Foto: Ing. Pavel Vondrovic

V aukci se vydražil také dort . Vpravo stojí licitátor Michael Hliněnský.
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ODPOLEDNE PLNÉ HER A UKÁZEK 

Co, kdy, kde
● OSLAVY PRAHY: 1. až 2. července. Informa-
ce: www.oslavyprahy.cz.

● Quix Luminárium: od 15. do 18. 7. – od 10 
do 20 hodin, letiště Aerolubu Letňany. Základ-
ní vstupné 160 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí 
+ 2 děti) 500 Kč, děti do 100 cm vstup zdarma. 
Doba prohlídky je přibližně 30 minut. Atrakce 
je bezbariérová. Luminárium lze navštít i na 
invalidním vozíku. Info: www.luminarium.cz.

● Kašny, fontány, studny, pítka: vycházka 
s Pražskou informační službou: 16. 7., začátek 
akce ve 14 hodin před hlavním vstupem do Ka-
rolina na Ovocné trhu. Vstupné 100/70 Kč.

● Festival pivních speciálů BEERKETA: 23. 7. 
od 11 hodin, baseballový stadion na Markétě. 
Vstupné 150 Kč.

● Pyro Laser Music Fest: 27. srpna, závodiš-
tě Velká Chuchle, od 11 hodin – program pro 
malé i velké, ohňostroje, laserové show, kon-
certy. -red-

Divoká Šárka
•  Praha 6, bus 108, 225 – zastávka Divoká 

Šárka (deset minut chůze od Mc Donalda).
•  Dva bazény pro plavce, dětské koupališ-

tě, menší tobogán, houpačky, skluzavka, 
trampolína, hřiště pro volejbal i nohejbal, 
občerstvení. 

•  Celodenní vstupné: dospělí – 60 Kč, děti 
od 5 do 10 let 20 Kč, důchodci, ZTP – 40 Kč. 
Sleva od 16.30 hodin – 40 Kč. Vstup se psem 
zakázán.

•  www.koupaliste-sarka.webnode.cz

Vodní nádrž Džbán
•  Praha 6, bus 108, 225 – zastávka Divoká 

Šárka, přibližně 500 m od Mc Donalda.
•  Je zde též nudistická pláž, hřiště pro plážo-

vý volejbal a fotbal, možnost půjčení loděk, 
občerstvení.

•  Vstupné: 30 až 50 Kč

Petynka
•  Praha 6, ul. Otevřená – zastávka bus 180 

Na Petynce
•  Bazén, brouzdaliště, dětské hřiště, beach 

volejbal, tobogán (103 metrů) a také ob-
čerstvení.

•  Ceny vstupného jsou různé, záleží na ho-
dině vstupu na koupaliště. Např.: dospělí 
od 9 hodin – 110 Kč, od 12 hodin – 150 Kč, 

od 19 hodin – 90 Kč. Děti do 140 cm, důchodci 
nad 70 let a ZTP: od 9 hodin – 70 Kč, od 12 ho-
din – 90 Kč, od 19 hodin – 50 Kč.

•  www.koupalistepetynka.cz

Beroun
•  Ul. Karla Čapka 679, Velké sídliště, Beroun
•  Atypicky tvarovaný bazén s přihřívanou vo-

dou, skokanská část (hloubka 4 m), brouzda-
liště, minigolf, petangue, obří šachy, občer-
stvení.

•  Vstupné: Děti do 6 let v doprovodu rodičů 
zdarma, od 15 let 55 Kč.

Kde se svlažit v letních vedrech
Kladno
•  U Sletiště – Sportovců 818, Kladno
•  Tři bazény včetně brouzdaliště, minigolf, 

plážový volejbal, občerstvení.
•  Bažantnice – koupaliště v lesoparku, v blíz-

kosti ulice Arménská.
•  Bazén ve tvaru velryby s hloubkou od 0,2 do 

2 metrů. Minigolf, občerstvení.
•  Vstupné (v obou areálech) : děti do 3 let 

zdarma, do 15 let –35 Kč, od 15 let – 65 Kč.
• www.samk.cz
•  V případě chladného nebo deštivého počasí 

areály uzavřeny! -red-

Foto: Martin Marek
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Vybíjenou hrají skvěle!
Družstvo žáků ZŠ genpor. Františka Peřiny ve složení Bažant, Hou-
sar, Chroustová, Kulčák, Moser, Náhoriová, Osipyan, Pavel, Semerák, 
Stiblíková, Štětka, Tomáš, za trenérského vedení učitelek Dusilové 
a Kratochvílové, po předchozím vítězném tažení přes obvodní kolo 
pro Prahu 6 a krajské kolo (pro Prahu), postoupilo do republikového 
finále soutěže PREVENTAN CUP ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd pro rok 
2010/2011.
Tohoto vrcholného klání, které se konalo ve dnech 7. a 8. června 
ve  sportovním areálu Pecka u Nové Paky pod záštitou Královéhradec-
kého kraje, se zúčastnilo celkem 16 vítězných družstev krajských kol.
Žáci ZŠ genpor. Františka Peřiny, jako reprezentanti Hlavního města 
Prahy, se umístili na 2. místě, když ve finále podlehli družstvu Zlín-
ského kraje (jejich jediná porážka v celém turnaji).
Skromné vystupování, bojovnost, kolektivní pojetí hry a vůle vítězit, 
tak žáci naší školy postupovali celou soutěží. Stříbrné medaile a po-
hár za 2. místo jim právem náleží.

Mgr. Miloslava Kratochvílová

Základní škola genpor. Františka Peřiny, 
Socháňova 1139, Praha-Řepy

srdečně zve všechny bývalé zaměstnance a žáky

na oslavu 25. výročí založení školy
Kde: Socháňova ulice – areál školy • Kdy: 22. září 2011 od 15 hodin

Více informací na tel.: 235 317 251

Společná oslava se líbila
Tak jako každý rok, i letos jsme oslavili Mezinárodní den dětí na naší škole 
společně s dětmi z okolních mateřských i základních škol. Děti si mohly 
zatančit populární zumbu, vyzkoušet si první pomoc se záchranáři, pro-
hlédnout si hasičské auto a zhlédnout výcvik policejního psa. Své pohy-
bové schopnosti, paměť, zručnost a vytrvalost si naši návštěvníci mohli 
trénovat na soutěžních stanovištích. Za své výkony získali body, které vy-
měnili za mnoho krásných cen. Všem dětem i dospělým se naše tradiční 
akce líbila, a proto už se těšíme na další za rok.

Kolektiv ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha-Řepy

Žáci 3. B ZŠ Jana Wericha vysvobozovali zakleté domácí spotřebiče v interne-
tové hře a vyhráli hodinovou projížďku po Vltavě. Ing. Iveta Javůrková 

Foto: Ing. Iveta Javůrková

Byli jsme nejlepší
Dne 11. 5. a 1. 6. se žáci 4. až 7. tříd ZŠ Jana Wericha zúčastnili sportovně 
sociálního projektu Sport bez předsudků ve dvou disciplínách – v atletice 
a ragby. Naše škola se umístila jako nejlepší.

Výsledky z 11. května
●  Atletika: 1. místo – Michal Sochor (5. B) a Daniela Patáková (5. B), 

3. místo – Matouš Purš (4. A), Jan Hachle (7. B), Kristýna Stránská 
(7. B).

●  Ragby: 1. místo – Švecová Lucie, Babková Markéta, Kellerová Karolína, 
Kremerová Petra, Hrkalová Dáša (6. a 7. třídy), 3. místo – Kamenář Vít, 
Bedlivý André, Stříška Rastislav, Blatný Richard, Guttenbergová Nela 
(4. a 5. třídy).

Výsledky z 1. června
●  Atletika: 1. místo – Michaela Valentová (4. A), 3. místo – Antonín Dej-

mek (5. C).
●  Ragby: 1. místo Kamenář Vít, Blatný Richard, Starosta Marek, Procházka 

Matěj, Šmíd Miloslav (4. a 5. třídy). 1. místo – Stoyka Vasyl, Fichtl Da-
vid, Šámal Václav, Biersak Daniel, Banda Patrik (6. a 7. třídy), 2. místo – 
Švecová Lucie, Babková Markéta, Kellerová Karolína, Kremerová Petra, 
Hrkalová Dáša (6. a 7. třídy).

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem žákům za vzornou účast!
PaedDr. Zita Květová,

ZŠ Jana Wericha

Foto: PaedDr. Zita Květová

Žáci ZŠ Jana Wericha si v projektu Sport bez předsudků vedli výtečně.

Odpoledne chytrých hlaviček
Sluneční jarní odpoledne jsme využily k velké vědomostní soutěži ve školní 
družině při ZŠ Fr. Peřiny. Paní vychovatelky nám vymyslely záludné otáz-
ky o přírodě, zdravovědě, všeobecných znalostech a orientaci v běžném 
životě, se kterými jsme si hravě poradily. Soutěž probíhala v roztomilých 
pyžámkách. Moc nás soutěže bavily a malá odměna nás neminula. Těšíme 
se na další zajímavou zábavu.

Děti ze školní družiny genpor. Fr. Peřiny
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Vítězství pro ZUŠ
V celostátní soutěži základních uměleckých škol 
České republiky ve hře na smyčcové nástroje, po-
řádané ve dnech 19. až 22. 5. v Liberci, zvítězil 
ve své kategoriii 17letý houslista řepské Základ-
ní umělecké školy Blatiny – Gerardo Paitán ze 
třídy MgA. Dany Vlachové. K vítězství přispěla 
také klavíristka Olesya Goldina, která je žákyní 
Eleny Zubriliny.
O mimořádném nadání Gerarda Paitána se moh-
li posluchači přesvědčit na jeho samostatném 
absolventském koncertě, který se konal 22. 6. 
v koncertním sále ZUŠ Blatiny.

MgA. Dana Tauerová

Foto: -akraj-

Vítěz celostátní soutěže Gerardo Paitán s Olesyou 
Goldinou a učitelkou Elenou Zubrilinou

Socháňova 1221, Řepy • tel.: 235 311 791

Klub 17
Nízkoprahové zařízení Klub17 v Socháňově 
ulici (naproti KS Průhon) bude v provozu 
i v červenci a srpnu, a to v následujících ter-
mínech: 
V červenci:
5., 7., 6., 8., 12., 13. a 15. 7. 
V srpnu:
a 23., 24., 26., 30. a 31. 8. 
Program podle nálady a počasí, vždy od 15 do 
19 hodin. Vstup zdarma.

-red-

Vydařená 
Žonglpárty
Dům dětí a mládeže Praha 6 (sídlící v ulici 
U Boroviček) uspořádal 28. května na do-
pravním hřišti na Vypichu akci Žonglpárty. 
Přilákala přes osm set návštěvníků, kteří si 
přišli pohrát s různými žonglovátky (či si je 
zde sami vyrobili nebo koupili).
Zároveň mohli vyzkoušet i další atrakce 
spadající do kouzelného a barevného světa 
žonglérů. Nechyběla trampolína, skáka-
cí boty. Zájem byl i o slackline – gumovou 
„kladinu“ nataženou mezi stromy. Celý den 
probíhal program i na pódiu, které přes den 
ovládli „YoYaři“ s exhibicemi i soutěžemi 
pro příchozí a večer žongléři s ohněm.
Akce byla financována z grantu hl. města 
Prahy a za rok ji určitě zopakujeme.

Text a foto: Karolína Turková

Večer diváky uchvátili žongléři s ohněm.

Nové sportoviště v MŠ Bendova

Foto: -akraj-

Otevření hřiště se zúčastnila starostka Bc. Jitka Synková a místostarosta 
Martin Marek, vpravo ředitelka MŠ Mgr. Ivana Panochová. 
Více foto: www.repy.cz – fotogalerie.

čit a kluci si mají kde kopat. Je to fajn!“ Dle slov 
ředitelky školy je zahrada mateřské školy s poly-
funkčním hřištěm k dispozici také rodičům jejich 
dětí, kteří si zde mohou odpoledne společně se 
svými ratolestmi zasportovat.

-akraj-

Za účasti starostky Bc. Jitky Synkové a místosta-
rosty Martina Marka bylo v květnu slavnostně 
otevřeno dětské sportoviště s umělým povrchem 
na zahradě Mateřské školy Bendova. Školka je 
známá svým sportovním zaměřením. Zdejší uči-
telky nyní mohou cvičit s dětmi venku, i když je 
rozmoklá zahrada. 
„Nemáme velkou tělo-
cvičnu, kde by si děti 
mohly házet s míči, 
stropy místností jsou 
nízké a mají osvětle-
ní,“ vysvětlila ředi-
telka mateřské školy 
Mgr. Ivana Panochová 
a dodala: „cvičit se má 
venku, v zimě i v létě! 
Rozhodly jsme se, že 
zrušíme jedno z osmi 
pískovišť. Tři roky jsme 
sháněly peníze na 
sportovní povrch. Dvě 
třetiny nákladů finan-
coval Klub rodičů při 
MŠ Bendova, Městská 
část Praha 17 nám da-
rovala 40 000 korun. 
Děti teď mají kde cvi-

Dupající ostnáč
Za soumraku můžeme často potkat potulující se 
hmyzožravé ježky. V obličejové části hlavy má je-
žek západní (Erinaceus europaeus) – na rozdíl od 
našeho dalšího druhu ježka, ježka východního 
(Erinaceus concolor) – tmavší skvrnu, tzv. brýle. 
Na těle má sedm až osm tisíc stejně pruhovaných 
a pravidelně uspořádaných ostnů. Potkáme ho 
nebo uslyšíme dupat i v zahradách a parcích.
Suchou trávou a listím vystlané hnízdo si staví 
v křoví, pod většími kameny, pod padlým kme-
nem stromu nebo v zemní dutině. Jako hmy-
zožravec požírá především různé druhy bez-
obratlých živočichů, například žížaly, brouky 
a housenky, také však drobné obratlovce, pří-
ležitostně i rostlinnou potravu včetně ovoce. 

Ježci se rozmnožují jednou, výjimečně i dvakrát 
do roka. Samice vrhá od dubna do srpna po pě-
titýdenní březosti 2 až 10 slepých mláďat, která 
opouštějí hnízdo po třech týdnech. Od října do 
dubna ježci v úkrytech přezimují.

Text a foto: Jan Farkač
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Uličník • Uličník
Makovského
„Zase půjdu dlouhou ulicí, účast moje je dnes 
povinná a drama největšího divadla teď začíná!“ 
Na tato slova z písně Petra Jandy jsem si vzpo-
mněl při psaní o Makovského ulici.
Je to skutečně hlavní tepna sídlištní části Řep. 
V ulici sídlí služebna Policie ČR, ale i městské 
policie, sociální odbor úřadu městské části, 
pošta, lékárny, cukrárny, kavárny a restaurace 
všeho druhu, před nimiž lze za příznivého po-
časí posedět, nákupní střediska a další obchody, 
obchůdky a služby drobných živnostníků. V mi-
nulém roce zde byly zrekonstruovány dva velké 
panelové domy, v jejichž přízemních prostorách 
vznikla tzv. Řepská pasáž I. a II.
Tramvajová trať, částečně nyní vedoucí zeleným 
travnatým pásem, se též dočkala velké rekon-
strukce. 
Ulice, která vznikla v roce 1979 s výstavbou 
sídliště, začíná odpojením z Plzeňské, prochází 
sídlištěm a končí tramvajovou smyčkou poblíž 
nádraží. Byla pojmenována po Vincentu Makov-
ském (1900–1966). Tento český sochař a desig-
nér, přední osobnost českého sochařství, vytvořil 
svá nejvýznamnější díla ve 30. letech minulého 
století. Autor monumentálních děl a portrétů 
prošel surrealismem a později se přiklonil k rea-
lismu. Byl členem Surrealistické skupiny, Spolku 
výtvarných umělců Mánes a Skupiny výtvarných 
umělců v Brně. Text a foto: Jan Bösser

Na každou Dětskou pouť pořádá Společnost pro 
obnovu řepských tradic sbírku hraček. Nejinak 
tomu bylo i letos.
Dárci přinesli panenek hodně, ale většinou na-
hatých. Na žádost paní Baumové ze zmíněného 
občanského sdružení jsme otiskli výzvu, zda by 
se našly ochotné ruce, které by panenkám obleč-
ky ušily. Ochotné a šikovné ruce se našly. Ne jed-
ny! Šily, háčkovaly a pletly „o sto šest“. A další 
nápad paní Baumové byl na světě: Domluvila 
s vychovatelkou družiny ZŠ Laudova Šárkou 
Dvořákovou výstavu panenek v aule školy. Volba 
nejhezčího modelu byla na dětech, ale zapojil se 
i ředitel Mgr. Brynych. Tip, že vyhraje některá 
z panenek Barbie, vyšel. Autorka vítězného mo-
delu, paní Šimůnková, převzala na Dětské pou-
ti slíbenou odměnu – dort. Jistě si na něm po 
zásluze pochutnala i dcerka šikovné švadlenky, 
neboť model šatiček navrhla. -akraj-

Foto: -akraj-

Nová tradice na obzoru?

Řepská zákoutí • Řepská zákoutí
Posezení 
za kapličkou
Od poloviny května tohoto roku mohou využít 
zejména obyvatelé z okolí Bílé Hory nového 
příjemného posezení, které pro ně vybudovala 
naše městská část za 1 364 535 Kč. 
Nachází se u západní zdi kostela Panny Marie 
Vítězné na Bílé Hoře za kapličkou, která je 
součástí poutní cesty do Hájku a která sem 
byla přemístěna a dostavěna na podzim 2009 
z nevyhovujícího místa v Karlovarské ulici 
(info například v Ř 17 10/2009, 1 a 4/2010).
Na místě zpustlých zahrádek a divoké skládky 
tak vznikl malý parčík, jehož střed tvoří kruh 
ze štípaného pískovce, ke kterému se paprs-
kovitě sbíhají čtyři mlatové cesty z přírodního 

materiálu. Je zde možnost posezení na čty-
řech lavičkách a dále stojan na tři jízdní kola. 
Součástí parkové úpravy je dvanáct mladých 
stromků - dvě lípy srdčité a deset javorů.
V současnosti je jednáno s Magistrátem hl. m. 
Prahy o získání grantu na tuto akci.

Jan Bösser

Foto: -akraj-

U Houšků

První fotografie ukazuje, jak vypadala hospoda U Houšků ještě v 60. letech minulého století (v pozadí 
štít Velké hospody na Bílé Hoře). Restaurace byla zbourána v roce 1979. Na druhém snímku je pohled 
na zmíněné místo dnes (křižovatka ulic Bělohorská–Thurnova).

Foto: z archivu Lubora Houšky 1 Foto: Jaroslav Hájek 2

V minulém čísle Řepské sedmnáctky jsme vzpo-
mněli na již neexistující formanskou hospodu – 
později zájezdní hostinec U bílého beránka. Jak 

jsem slíbil mnohým pamětníkům, dnes zavzpo-
mínáme na další hostinec, který z mapy Řep již 
také vymizel, a to na hospodu U Houšků. 
Stávala přímo na hranici katastru Řep a Pra-
hy 6-Malého Břevnova, těsně před Velkou hos-
podou na Bílé Hoře (U Piskáčků, za totality 
MON). Hospoda plnila funkci jakéhosi moto-
restu, neboť byla hojně navštěvována řidiči při 
západním výjezdu z Prahy ještě v 60. letech mi-
nulého století. 
Za jediné dochované foto tímto děkuji panu Lu-
boru Houškovi. Řepské rodáky, pamětníky a pa-
trioty odkazuji na webové stránky www.houska.
wz.cz, kde najdou nádherně zpracovaný rodo-
kmen právě rodu Houšků. 

Jaroslav Hájek, 
zastupitel
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Hřiště pro žáky i pro veřejnost! Dům dětí a mládeže Praha 6, U Bo-
roviček č. 1 (nedaleko bikrosu) vybudoval díky grantu hl. m. Prahy ve 
svém areálu nové víceúčelové hřiště. Je určeno nejen pro činnost DDM, 
ale slouží také žákům zdejší základní školy a je otevřeno i pro veřejnost. 
Pravidla využívání a provozní rozvrh najdete na www.ddmp6.cz/hriste/.

Mgr. Jana Němcová

Pozvánka na generálku 
světové gymnaestrády 2011
Generálka na XIV. Světovou gymnaestrádu 2011 ve švýcarském Lausan-
ne proběhne 9. července v Řepích.
Od roku 1991 jezdí reprezentace České republiky opět na světové gym-
naestrády. Česká gymnastická federace je součástí mezinárodní gym-
nastické organizace FIG, která světové gymnaestrády pořádá. Té letošní 
se zúčastní více než 900 našich gymnastů. Pokud se to někomu zdá snad 
příliš, je třeba vysvětlit, že např. Švýcarů jezdí pravidelně kolem 4 tisíc. 
A nejde samozřejmě jen o vrcholovou gymnastiku, ale o „gymnastiku pro 
všechny“.
Gymnaestráda není soutěž, ale světová přehlídka všech možných druhů 
a směrů gymnastiky a také všech úrovní výkonnosti a věkových kategorií 
od mládí až po seniory. Všichni naši berou účast jako zodpovědnou repre-
zentaci a úspěch ve srovnání s ostatními zeměmi je velmi významný. Našim 
reprezentantům se to zatím vždy podařilo. Vždycky jsme dokázali ukázat 
něco, co ostatní nemají, postupně jsme zařazovali do naší činnosti věci, 
které jsme tam poznali a líbily se nám.
V letošním roce budou Česko reprezentovat 2 hromadné skladby. Jednu 
připravuje Česká obec sokolská a jednu Česká asociace Sport pro všechny. 
Dále to jsou 15ti minutové bloky pódiových skladeb. Ty připravují Vysoké 
školy, ČOS i ČASPV. A pro nás v Řepích je jistě zajímavé, že ČASPV budou 
v tomto bloku reprezentovat také naše Želvičky z oddílu gymnastiky TJ 
Sokol Řepy. 
Celý program, kterým jedeme reprezentovat do Lausanne, odzkoušíme 
naposledy právě u nás, v Řepích. Bude to v sobotu 9. července 2011 na 
hřišti ZŠ Socháňova (ZŠ genpor. Fr. Peřiny). Od 15 hodin pak proběhne 
generálka před odjezdem. 
Rádi vás na této generálce uvítáme, současně se však předem omlouváme, 
že vás budeme v tuto sobotu možná rušit hudbou, která všechny skladby 
doprovází a bez níž se bohužel nedá zkoušet. Budeme se snažit regulovat 
hlasitost, ale 400 cvičenců zabere dost místa a slyšet hudbu a povely musí 
všichni, jinak by zkouška neměla smysl.
Ještě jednou se omlouváme a děkujeme za trpělivost. A těšíme se na 
vaši účast.

Za účastníky XIV. světové gymnaestrády 2011
Mgr. Jitka Rosenbaumová

(Pozn. redakce: Text krácen, v plném znění zveřejněn na www.repy.cz – Řep-
ská sedmnáctka – Co se nevešlo.)

Vysoká úroveň
V sobotu 21. května se na kurtech u řepské sokolovny konal tradiční nohej-
balový turnaj O pohár starostky MČ Praha 17. Zúčastnilo se ho 13 smíše-
ných týmů, v nichž letos oproti jiným letům měly silné zastoupení ženy. 
Vítězný pohár si odneslo mužstvo Citadela, 2. místo Mix, 3. Venca, 
4. Nohy Boys. Řepští, kteří postavili mužstvo volejbal A a volejbal B, skon-
čili v osmifinále.
„Tentokrát se výkony hráčů vyšplhaly až na mistrovskou úroveň. Příští rok 
bych chtěl uspořádat turnaj jen pro neregistrované hráče,“ vyjádřil se po-
řadatel Jan Kechner.

-red-

Foto: -akraj-

  
V červenci každý čtvrtek od 19 hodin (60minutové lekce)

Celý měsíc za 320 Kč – platí se předem.
V případě dostatečného zájmu pokračujeme i v srpnu. 

Kulturní středisko Průhon
Socháňova 1220, Praha 17-Řepy

tel. 235 313 289   *   www.pruhon.cz   *   kulhankova@pruhon.cz

Cvičíme i v létě!

Na síti vlevo Marek Malinkovič, člen řepského týmu Volejbal A.

Foto: -akraj-

Dětská atletická liga pokračuje
Soutěž s názvem Dětská atletická liga Řepy 2011 ve 
sportovním areálu při ZŠ Jana Wericha ve Španielově 
ulici v září pokračuje:
14. 9.  Vícebojařské odpoledne: 40m/50m/60m, skok 

daleký, vytrvalostní běh
21. 9.  Vrhačsko-štafetové odpoledne: míček/raketky 

a medic/koule a slavnostní vyhlášení celé série
Začátek akce vždy v 16 hodin. Organizátorem je od-
díl Atletika Řepy při ZŠ Jana Wericha a Atletika Tábor, 
záštitu nad akcí převzala starostka Městské části Pra-
ha 17 Bc. Jitka Synková, iniciátorem je triatlonista 
Tomáš Slavata. 
Informace: Tomáš Slavata, tel.: 725112 558, e-mail: 
tomasslavata@seznam.cz.
Výsledkové listiny dosavadních soutěží najdete na: 
www.repy.cz v rubrice Kultura, společnost, sport (Sta-
lo se). -red-
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• Firma VRŠEK – PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, včetně so + ne
(PVC, koberce, plovoucí podlahy, korek).  Tel.: 737 409 197

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

• Masážní služby – klasické, sportovní masáže, indická masáž 
hlavy nebo Breussova masáž páteře – provede v RSGYM, Husovo 
náměstí 14, Hostivice nebo u klienta masér. Tel.: 774 233 544

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

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

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

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

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

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

• 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

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

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

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

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

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

• AUTODOPRAVA DODÁVKOU IVECO maxi, levně, rychle, možno 
i menší stěhování, odvoz starého nábytku. Tel.: 602 817 588

• Opravy obuvi a brašnářského zboží, výroba a opravy ortope-
dické obuvi i na poukaz ZP. Broušení nožů - nůžek. Makovského 
1222 (pasáž) a Plzeňská 104. Tel.: 257 314 190, 605 266 561

• Likvidace autovraků, odvoz a vyřízení dokladů. Odtahová 
služba. Tel.: 725 680 885

• Mytí oken, hlídání dětí. Marie Lankašová Tel.: 777 190 175

OSTATNÍ

• Byt 2+kk státní Praha 6-Řepy vyměním za stejný, v osobním 
vlast. a doplatím v hotovosti nebo vyměním za garsoniéru 
v osobním vlast., Praha 6. Tel.: 724 110 470

BYTY

INZERCE

Nestátní zdravotnické zařízení 
přijme primáře, primářku

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

konsolata@domovrepy.cz

Základní škola Jana Wericha,
Španielova 19/1111, Praha – Řepy

přijme
VEDOUCÍ KUCHAŘKU do školní jídelny

Nástup 22. 8. 2011
Bližší informace na telefonu 

606 581 392 nebo 607 266 315

Centrum sociálně zdravotních služeb, 
Praha-Řepy, Bendova 1121/5 

přijme do svého pracovního týmu pedikérku 
na dohodu o provedení práce v rozsahu cca 
30 hodin měsíčně. Požadujeme spolehlivost, 
odbornou způsobilost.
Bližší informace – Mgr. Čermáková: 
235 314 141, 775 591 700 nebo cszs@iol.cz

Mateřská škola Bendova 
přijme od září 2011 dvě učitelky MŠ 

Kvalifikační předpoklady: 
střední pedagogická škola, VOŠ 

       Kontakt:  msbendova@seznam.cz 
235 314 150

Polabský lužní les
V tomto Tipu na výlet zamíříme na východ od Prahy, do kra-
jiny bez kopců, do středního Polabí. Výlet mohou absolvovat 
i rodiny s dětmi v kočárku, též je vhodný pro začínající či méně 
zdatné cykloturisty. Nudný však rozhodně není. Zdoláme ne-
celých 20 kilometrů rovinatou, ale zajímavou krajinou.
Začneme v lázeňském městě Poděbrady, kam se velmi poho-
dlně dopravíme po hodině jízdy vlakem buď z hlavního, nebo 
Masarykova nádraží. Z nádraží se vydáme lázeňským parkem 
k zámku, který je otevřen od května do října denně kromě pon-
dělí. Pokračujeme po mostě přes Labe, napojíme se na modrou 
turistickou značku, jež nás po schodech dovede pod most. Zde 
nám rysky na pilíři ukážou, kam dosáhla voda při povodních 
v tomto, ale i minulém a předminulém století. 
Dále pokračujeme proti proudu řeky, která je zde regulovaná, 
ale protože k úpravám břehů došlo již před mnoha lety, zásah 
člověka do přírody už není znát. Jdeme ve stínu velkých list-
natých stromů, stále po modré. Ticho přeruší pouze plesknutí 
ryby o hladinu anebo hlas četného ptactva. V zátočinách při 
břehu se daří leknínům. Milovníci vodních staveb mohou ob-
divovat zdymadlo poděbradského jezu. 
Mineme lávku pro pěší, projdeme pod dálnicí vedoucí z Prahy do Hradce 
Králové, která zde překračuje řeku po zavěšeném mostě a staneme u přívo-
zu nedaleko obce Oseček. Jsme asi v polovině našeho putování. Při čekání 
na převozníka je možnost skromného občerstvení přímo na břehu řeky. 
Přívoz je v provozu v květnu, červnu a září pouze o víkendech a svátcích 
(v červenci a srpnu denně).
Na druhé straně řeky projdeme kolem chatové osady a asi po kilometru se 
napojíme na červenou značku, která nás provede lužním lesem Libický luh. 
Doporučuji sledovat značku, a pokud byste ji snad dlouho neviděli, raději 
se vrátit. Jestliže sejdete ze značené cesty, hrozí, že stezka za chvíli skončí 
a vy se ocitnete v pasti slepých ramen a tůní. Mně se to stalo a během hodi-
nového bloudění mi do smíchu nebylo. A prales to tedy je! 
Červená značka nás vyvede z lesa do Libic nad Cidlinou. Předtím jsme prošli 

pod dálnicí a přešli přes jeden z jejích nájezdů. Po starém kamenném mos-
tě překonáme Cidlinu a zahneme doleva, stále po červené. Pěšina kolem 
Cidliny se po kilometru změní v upravenou asfaltovou stezku, která je rá-
jem poděbradských cyklistů a bruslařů. Jsme na soutoku Cidliny s Labem, 
kde je několik možností občerstvení. Pak už jdeme stále po proudu Labe. 
Cedule naučné stezky Skupice – Labe nás poučí o fauně a flóře lužních lesů 
a životě na břehu řeky. Skupice se nazývá slepé rameno, které zbylo z pů-
vodního koryta řeky a my ho spatříme, jakmile dojdeme k poděbradskému 
zdymadlu.
Ocitneme se v Poděbradech pod zámkem, kde jsme tentokrát putování za-
počali. Vlak do Prahy jezdí často, takže ani není třeba znát jízdní řád. 
Šťastnou cestu!

Text a foto: Jan Bösser

Jestliže sejdete ze značené stezky, hrozí, že se ocitnete v pasti slepých ramen a tůní.
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Ú K L I D O V É  P R Á C E
Mytí oken • čištění koberců • úklid po

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

Stavební zkolaudované pozemky 
v Doksech u Kladna

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

Stavební zkolaudované pozemky 
v Buštěhradě

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

veškeré sítě, 7 min. po R7 od Prahy

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

2 150 2 150 Kč/mKč/m22

2 200 2 200 Kč/mKč/m22

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

Po-Ne 10.00 - 22.00
Makovského 1392/2B 

Praha 6 - Řepy

tel. 222 956 207
www.goldkebab.cz
všechna jídla zabalíme s sebou

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

pletených i kožených oděvů
Prodej oděvů a textilu

Zásilkový obchod Hallens
Katalogový obchod s obuví

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

Makovského 1142, Praha 6
Pracovní doba:

Po–Pá 10.00–18.00
Tel: 774 774 493
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CHCETE U NÁS INZEROVAT? Info: 234 683 544, 234 683 511 • redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

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

v ceně 150 Kč

+

TEXTILNÍ GALANTERIE
Mária Rajtorová

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

bytových doplňků. 
Najdete nás u stanice tramvaje Blatiny.

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 – Nevanova, Mrkvičkova, Laudova, Makovského, Brunnerova, Zrzavého 25. 7.

Řepy – Vondroušova, Drahoňovského,  Socháňova, Jiránkova, Makovského 20. 7.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách tepelné energie v roce 2011 *

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 prorobíhb á řada důležitých revizí a oprav teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného provozu a které jsou 
nezbytné pro celoročnoč í bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody. Víme, že jsou pro vás odstávky nepříjemným obdobím, 
a proto se vždy snažížíme m práce zkracovat jen na nezbytně nutnou dobu.

Rádi vám podáme veeškeré 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 – Nevanovaa, Mrkvičkova, Laudova, Makovského, Brunnerova, Zrzavého 25. 7.

Řepy – Vondrouššovao , Drahoňovského,  Socháňova, Jiránkova, Makovského 20. 7.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách tepelné energie v roce 2011 *

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

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizovvanéan  
termíny naleznete 
na www.ptas.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ HANKA
ŘEPSKÁ PASÁŽ I, MAKOVSKÉHO 5

VELKÝ VÝBĚR ZÁJEZDŮ Z MNOHA KATALOGŮ CK
LAST MINUTE ZÁJEZDY

TÁBORY letní, příměstské, zimní, jarní prázdniny
POBYTY PRO RODIČE S DĚTMI S PROGRAMEM

www.hanka.cz, tel.: 603 824 058, 739 376 514
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Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

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

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

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

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

Kompletní správa 
nemovitostí

Specializace na účetnictví pro společenství vlastníků a bytová družstva

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

• zajišťování oprav • zajišťování právních služeb

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

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

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

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

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

REIKI JANA vám dále nabízí:
Tibetská medicína • EPAM terapie

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

Poradenství, kurzy
více na:  www.reikijana.cz

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

absolvent profesionální masérské školy Borise 
Tichanovského

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

TELEVIZE-NONSTOP
OPRAVY a seřizování v bytě

satelity, antény, instalace, settopboxy

733 311 747    211 141 160

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

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské,truhlářské,montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

www.falomeubytovani.cz
Tel. 775 343 393

žaluzie – podlahy

žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - pokládka plovoucích podlah

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

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

Empatica Pro děti od 1 roku do 12 let 
Měsíční paušál 5 500 Kč

Denní programy, hlídání dětí, služby pro rodinu a do-
mácnost. Aktivní víkendové akce, letní a příměstské 
tábory.         Otevřeno: Po–Pá 7.30 –19.00 hod.

www.empatica.cz ✿ skolkaempatica@seznam.cz
Stochovská 50, Praha 6 - Ruzyně, 161 00

Tel.: 721 878 831 ❀
❀
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VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ
na míru i s naplněním
(peří, duté vlákno)

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

ZASKLENÍ BALKONÒ

DVE¤E A ZÁRUBNù BEZPEâNOSTNÍ DVE¤E

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

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

V na‰í nabídce jsou také
kvalitní dvefie a zárubnû

ÎALUZIE
montáÏ a prodej

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

e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijerabek.cz

DOPRAVA PO CELÉ PRAZE ZDARMA – V·E NA SPLÁTKY

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù

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

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.modrinek.cz

PRVNÍ
HODINA
ZDARMA

d

ět
ské studio

d

ět
ské studio

604 433 057

OVOCNÁ 1072/26 
160 00 PRAHA 6

Tónování autoskel 
profesionální instalace 

homologovaných (protislunečních 
a bezpečnostních) autofólií

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

10 let záruka!

Kadeřnické STUDIO DavidKadeřnické STUDIO David
Řepská pasáž II, Makovského 1225 

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

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

www.kadernictvi-dz.webnode.cz
Tel.: 604 737 329

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

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
CHALUPA
Čištění koberců 
mokrou cestou

Mytí oken • úklid po 
malířích • běžný úklid 

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

ZDARMA

Tel.: 603 753 279

www.1chirurgie.cz

Centrum jednodenní chirurgie
Hvězda, Štefánikova 537
500 11 HRADEC KRÁLOVÉ
Objednání tel.: 495 269 768

Nová velmi účinná biochirurgická metoda, využívá 
hojivých účinků látek z vlastní krve pacienta. Široké 
terapeu cké možnos . Zaváděcí ceny nejnižší v ČR.

Biologická léčba pohybového aparátu
ACP AUTOLOGNÍ KONDICIOVANÁ PLASMA

Přirozená léčba kloubní artrózy a artritidy

Centrum jednodenní chirurgie
Smilova 930
530 02 PARDUBICE
Objednání tel.: 466 687 151
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Indeco CZ s.r.o.
Oderská 935/7a
196 00  Praha 9 – Čakovice
+420 283 101 340
info@indeco.cz, www.indeco.cz

Navštivte náš showroom skříní a kuchyní 
v hypermarketu Globus na Zličíně a využijte 
akční nabídku na tento měsíc! Informace 
naleznete na www.indeco.cz
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Váš realitní soused 
s perfektní znalostí lokality!
3 důvody proč se obrátit na Absolut Real:

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

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

(naproti supermarketu Billa)
Tel: 608 972 016

E-mail: absolut@absolut-real.cz

www.absolut-real.cz

Chcete prodat, vyměnit či pronajmout svůj byt?

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

jádro obloženo, nová kuchyňská linka.

Dům po rekonstrukci, volné ihned. OV. 

Poplatky cca 2 900 Kč.

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

ná koupelna, dům po rekonstrukci, zacho-

valá kuchyň, koberce, dlažba. Orientace 

V–Z. Poplatky 4 800 Kč.

SLEVA 3+1/L
GALANDOVA UL.

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

ka. 10. p., zděné jádro, PVC, pův. kuch. lin-

ka, koupelna zvětšena. Nový výtah, plastová 

okna, dobře udržovaný. Cena 2 190 000 Kč.

PRODEJ 3+KK/L
BAZOVSKÉHO UL.

  PRODÁNO

Byt 2+kk, Šimonova ul., 45 m2, 11. p. Kuch. 

linka vč. spotřebičů, bez nábytku. Plovou-

cí podlahy, plastová okna. Blízko obchody, 

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

PRONAJATO

Byt 2+kk, ul. Na Fialce II, v cihlovém řadovém 

domě. Zařízený, vybavený nábytkem. Byt má 

rozlohu 56 m2 + sklep 10,5 m2. Rezidenční 

lokalita, 14 500 Kč vč. poplatků.

PRONAJATO

Byt 4+1/L předělán na 4+kk/L+sklep, 95 m2. Já-

dro zděné, komora, OV, dvougenerační, nová 

kuchyň. linka, plovoucí podlaha. 1. p. (7). Dům 

je po celkové rekonstrukci. Poplatky 5 300 Kč.

PRODEJ 4+KK/L
ŠPANIELOVA UL.

Byt 3+1/L, Nevanova ul., DV, A-0, 3. p. (7), 

dům a byt po rekonstrukci, zasklená lodžie, 

vestavné skříně, plovoucí podlahy, orientace 

jih–sever, nová kuchyně, poplatky 4 200 Kč.

PRODEJ 3+1/L
NEVANOVA UL.

Obytný komplex Nový Zličín. Nabídka bytů 

1+kk až 3+kk. Lze koupit garáž. stání, sklep, 

lze klientské změny. Cihla, kolaudace 09/2011. 

Zajistíme individuální slevy a fi nancování.

PRODEJ Byty 1+KK až 3+KK
NOVÝ ZLIČÍN

URGENTNĚ HLEDÁME BYTY 2+kk a 5+kk
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