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Vážení čtenáři,

po roce jsou tu opět prázdniny a s nimi i letní číslo sedmnáctky.
najdete zde některé rubriky, na které nebyl prostor dřív. myslím tím třeba „uličník“. 
se zájmem jsem si také přečetl zase další kus řepské sportovní historie, ale i článek o bronzových 
medailích v republikovém finále Školní ligy softballu. Léto je tedy opravdu časem sportu, odpočinku 
a čerpáním energie na chladnější dny. Přeji vám za celou redakci hodně slunka, pohody, příjemných 
zážitků na dovolené a šťastný návrat zpátky do Řep.

Pavel Maxa

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Schválilo:
•  bezúplatný převod majetku mč Praha 17 na 

kc Průhon;
•  nákup spořících státních dluhopisů typu: 

1. diskontovaný spořící státní dluhopis 
v hodnotě 50 mil. kč 
2. prémiový spořící státní dluhopis v hod
notě 60 mil. kč.

Rada MČ Praha 17 mj.
Vzala na vědomí:
•  doplnění návrhu na změnu nařízení hl. m. 

Prahy č. 20/2006 sb. hl. m. Prahy, o maxi
málních cenách osobní taxislužby;

•  nařízení o zřízení přírodní rezervace Šance 
včetně ochranného pásma a stanovení je
jích bližších ochranných podmínek;

•  návrh nařízení o zřízení přírodní památky 
milíčovský les a rybníky včetně ochranného 
pásma a stanovení jejich bližších ochran
ných podmínek.

Souhlasila:
•  s pronájmem nebytových prostor – ZŠ gen

por. Fr. Peřiny pracoviště Laudova 10/1024 

střední odborné škole a Taneční konzer
vatoři Ivo Váni – Psoty v Praze s. r. o., 
Ič 25122690 na dobu neurčitou dle navrže
né smlouvy; 

•  se závěrečným účtem městské části Pra
ha 17;

•  s finančním vypořádáním příspěvkových 
 organizací za rok 2012.

Schválila: 
•  předložené znění Organizačního řádu Úmč 

Praha 17 s účinností od 1. 6. 2013;
•  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

25 200 kč sdružení Linka bezpečí na provoz 
služby;

•  dle přiložených podkladů účetní závěrky pří
spěvkových organizací zřízených městskou 
částí za rok 2012;

•  zabezpečení prostorů pod lodžiemi a pod 
vstupem do bytového domu Žufanova 
čp. 1112 mřížemi;

•  metodický pokyn k provádění rekonstrukce 
uvolněných bytů svěřených městské části 
Praha 17.

Ing. Eva Vernerová,
kancelář starostky

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 18. 9. 2013 V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17 – Řepy.

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách  
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě na Odboru kanceláře starostky  
MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121:
Pondělí: 8.00–12.00/13.00–17.30 hodin
Středa: 8.00–12.00/13.00–18.30 hodin
Pátek: 7.30–11.00 hodin

Ověřování – Czech POINT Žalanského 291:
Pondělí 7.30–12.00/13.00–17.30
Úterý 7.30–12.00/12.30–15.00
Středa 7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek 7.30–12.00/12.30–15.00
Pátek 7.30–12.30

Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru

Ověřování Španielova 1280:
v úředních hodinách odboru výstavby
pro potřeby jeho klientů

Podatelna Žalanského 291:
Pondělí 7.30–17.30
Úterý 7.30–15.00
Středa 7.30–18.30
Čtvrtek 7.30–15.00
Pátek 7.30–12.30

Podatelna Španielova 1280:
Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30
Středa 8.00–12.00/13.00–18.30

Matrika Žalanského 291:
Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30
Středa 8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek pouze po domluvě s matrikářkami

Informace na tel. 234 683 111
nebo www.repy.cz

Metropolitní plán hl. m. Prahy
V souvislosti se zahájením pořizování nového územního plánu – metropolitního 

plánu hl. m. Prahy se městská část Praha 17 zabývá přípravou podnětů, které při jeho 
tvorbě hodlá uplatnit. Veřejné projednání s občany se uskuteční dne 4. září 2013 od 17 hodin 

v jednacím sále ZŠ genpor. Františka Peřiny, socháňova 1139/19. 

Informace o pořizování metropolitního plánu hl. m. Prahy lze nalézt na internetové 
adrese www.praha.eu (odbory – odbor územního plánu – územní plánování a rozvoj města).

Ing. Miloslav Tlustý,
Odbor územního rozvoje a investic
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Vážení čtenáři,

mnozí z vás již v této chvíli balíte zavazadla 
na zaslouženou dovolenou. samozřejmě 
bych vám ráda popřála krásné letní dny, 
plné slunce, pohody a dobré nálady. Věřím, 
že právě začínající léto bude pro vás pří
jemnou dobou oddechu a čerpáním nových 
sil. Přeji vám samozřejmě i šťastný návrat 
domů, věřím, že bez potíží a nepříjemnos
tí. malý návod jak si užít klidnou dovolenou 
najdete i v tomto čísle Řepské sedmnáctky 
v hasičském okénku. 
Již nyní se těším, až se na podzim setkáme 
na některé akci pořádané v naší městské čás
ti. Dovolte mi tedy, abych vás co nejsrdečně
ji pozvala na Babí léto, které se letos bude 
konat 21. září, již tradičně na travnatém 
prostranství před budovou radnice.
krásné prázdniny přeji i všem dětem. 
V minulém čísle našeho časopisu jsem vás 
informovala, jaké změny a stavební úpravy 
se plánují v našich školách. Doufám tedy, že 
zářijový návrat do školních lavic bude pro 
naše děti milým překvapením a příjemným 
startem do nového školního roku.
Bohužel musím nyní také připomenout, že 
v těchto dnech nemají všichni obyvatelé 
republiky to štěstí, aby se mohli těšit na 
letní dovolenou. V souvislosti s červnovými 
povodněmi bylo mnoho lidí opět vystaveno 
ničivému řádění vodního živlu a v těchto 
dnech bojují s odstraňováním katastrof ve 
svých domovech. chtěla bych touto cestou 
vyjádřit veliké díky Řepským dobrovolným 
hasičům, kteří se v době povodní aktiv
ně zapojili do záchranných prací v jiných 
městských částech. Jejich nezištná lidská 
pomoc byla velkou oporou všem postiže
ným povodněmi. 

Přeji vám krásné letní dny a příjemné chvíle 
i s naším časopisem.

Bc. Jitka Synková

slovo starostkyZ vašich podnětů
Radnice Městské části Praha 17 byla mnohokrát oslovena 

s prosbou o zvýšení počtu stojanů na jízdní kola.

Rádi těmto podnětům vyhovíme, stojany plánujeme umístit 
zejména k dětským hřištím.

Zároveň vás žádáme o spolupráci – posílejte nám své tipy 
na další místa, kde by podle vás měly stojany stát.

Vaše návrhy očekáváme na e-mailové adrese  
cisterepy@repy.mepnet.cz, 

případně na telefonu 235 300 655.

21. 9. 2013
vstup zdarma

Na ploše před radnicí 
ul. Žalanského, Řepy 

Bohatý hudební a zábavný program, atrakce a soutěže 
pro děti, skvělé jídlo a pití, jízda historických vozidel, 
vystoupení řepských ZŠ, MŠ a mnoho dalšího...

ZÁBAVNÉ 
ODPOLEDNE 
PRO CELOU 
RODINU

Slavnostní jízda historických vozidel
V sobotu 21. září 2013 budou v rámci programu Babího léta projíždět Prahou 17 historická 

vozidla. startovat budou již tradičně od řepské radnice. Účast v jízdě je otevřená  
pro všechny zájemce z řad majitelů historických vozidel! 

Zájemci se mohou předem hlásit na adrese  
markvartovam@repy.mepnet.cz nebo na tel. 234 683 219.

Shromaždiště auto- i motoveteránů je před Úřadem MČ Praha 17 v Žalanského ulici.
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Kdy vznikla myšlenka vybudování skateparku?
Tahle myšlenka se zrodila v hlavě skupiny „skejťáků“, která před několi
ka lety přišla na radnici, tehdy za místostarostou černovským, s prosbou 
o vybudování skateparku v Řepích. Tihle nadšení kluci jsou dnes členy 
občanských sdružení Westpark, o. s. a True skaters Řepy a za tu prvotní 
myšlenku jim určitě musím poděkovat. Já jsem pak tento projekt převzal 
v době, kdy jsem na radnici začal pracovat.

Jak realizace probíhala?
Byl jsem rád, že ve výběrovém řízení uspěla firma, která je specialistou 
přímo na stavby skateparků, postavila jich mnoho v česku i v zahraničí. 
Jedná se o firmu, která je opravdovým odborníkem a na celkovém výsledku 
je to určitě vidět.

V čem vidíte do budoucna případné nesnáze se skateparkem?
Už nyní vidím trochu problém v neukázněnosti. Jezdci nejsou ochotni po 
sobě lahev od pití vyhodit do koše, tedy jsou potíže s úklidem, odpadky. 
Druhým zádrhelem jsou toalety, ale pozemky v okolí nám nepatří, takže 
nemůžeme kolem skateparku vybudovat větší zázemí. Problémy s hlukem 
nebo rušením nočního klidu by se snad vyskytovat neměly.

Máte nějaké nápady, na co se tady ještě můžeme těšit?
Očekávám, že se tady budou konat nějaké akce, chceme pořádat pro děti 
na koloběžkách nějaký závod – „koloběžka cup“. když jsem se na skate
park byl podívat, tak jsem si všiml, že děti na koloběžkách tolik prostoru 
nemají a jsou trochu zatlačeny jezdci na skateboardech. Rádi bychom tedy 
pořádali závody právě pro koloběžky. 

A nějaký vzkaz pro všechny uživatele?
chtěl bych požádat rodiče, hlavně těch menších nadšenců, aby dbali 

u svých dětí na bezpečnost a zejména ochranu hlavy, když děti jezdí. Urči
tě k tomuto sportu úrazy patří, ale ochrana hlavy je strašně důležitá. Bez 
helmy mohou být pak poranění mnohem vážnější.
Všechny návštěvníky prosím také o respektování otvírací doby, jedná se 
hlavně o rušení nočního klidu. musím upozornit, že policie může v době 
uzavření skateparku proti návštěvníkům zasáhnout. Otvírací doba je od 
osmi od rána do desíti do večera.

Závěrem bych chtěl říct, že mě velice těší, že skatepark funguje. Povedlo 
se v Řepích postavit něco, co permanentně přináší radost desítkám dětí, 
které tady neustále jezdí. Je to úspěšný projekt, rozšířil opět lokalitu 
na chobotě, která je vyhrazena sportovním aktivitám.

Děkuji za rozhovor
Radka Šplíchalová

Skatepark otevřen!
Dlouho očekávané slavnostní otevření skateparku Na Chobotě se konalo 25. května. Za účasti představitelů městské části 
Praha 17 a starostky Bc. Jitky Synkové byl skatepark předán k užívání nadšeným milovníkům skateboardu i koloběžkářům. 
O výstavbě celého projektu jsem si povídala s místostarostou Martinem Markem, který měl realizaci na starost.

Foto: -raš-

Foto: Jiří Vávra



Jistě jste si na řepských informačních panelech všimli velké pozvánky 
na svátek sousedů, který se konal 28. května v zahradě centra sociálně 
zdravotních služeb v Bendově ulici. možná některým z vás trochu vrta
lo hlavou, o jaký svátek to vlastně jde. Přinášíme tedy několik informací 
z historie, ale především fotografie, které by vám toto příjemné odpoled
ne měly přiblížit (více snímků najdete na www.repy.cz, fotogalerie). Věřte, 
že pokud jste letos o svátek sousedů přišli, příští rok byste se jistě měli 
připojit!
svátek sousedů je společenskou akcí, vlastně „sousedskou party“, která 
má za úkol pomoci lidem, aby se mohli ve svém okolí sblížit, poznat, se
známit… Vznikl v roce 1999 v Paříži, v roce 2005 se slavil už v 377 evrop
ských městech za účasti 4,5 milionu lidí, v české republice proběhl poprvé 
30. května 2006. slaví se vždy na konci května a každým rokem se přidávají 
další evropské země. 
měl by být jakýmsi zastavením v dnešní uspěchané době a možností po
znat blíže své sousedy, lidi, kteří žijí blízko nás. Záleží na každém, jak 
oslavu svátku sousedů pojme – sousedy můžete pozvat k sobě domů, 

 pot kat se s nimi ve společných prostorách bytových domů nebo v kultur
ním zařízení obce.
městská část Praha 17, která akci pořádala ve spolupráci s centrem so
ciálně zdravotních služeb a kc Průhon, pro setkání zvolila – stejně jako 
loni – zahradu v Bendově ulici, kde byl připraven bohatý kulturní program. 
na samém začátku vás mohlo zaujmout vystoupení Japonské školy, která 
kromě veselého dětského tance připravila ve svém stánku i malou „ochut
návku“ japonské kultury. Z japonského stánku byl již jen kousek k hlavo
lamům, které jste mohli skládat u stánku Gymnázia mensa. celým progra
mem přítomné s úsměvem provedla kristýna Radějová Pixová. 
Po Japonské škole se představily děti z mateřské školy Laudova, pracoviště 
Opuková, s veselým pásmem „elce pelce kotrmelce“. následně je vystří
daly mažoretky, malé gymnastky i rocková skupina ze Základní školy Jana 
Wericha. s pásmem „máme rádi zvířata“ vystoupily děti z mateřské školy 
socháňova, žáci z kc Průhon zahráli a zazpívali. Veselé písničky předved
ly s kristýnou Radějovou Pixovou děti ze sportovní školky Augmentum. 
Žáci Základní umělecké školy Blatiny představili mini kapelu, sólo na 
elektrickou kytaru zahrál Lukáš Záruba. Závěr patřil české besedě v podání 
tanečnic ze Základní školy genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova.
na všechny příchozí samozřejmě čekalo i drobné občerstvení, které při
spělo k dobré pohodě celého odpoledne. -raš-
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Prvními vystupujícími byli žáčci 1. a 2. třídy Japonské školy. I když škola 
zahájila školní rok teprve nedávno, v polovině dubna, děti všem přítomným 
ukázaly, že i za tak krátkou dobu zvládnou své vystoupení naprosto 
dokonale. S radostí tančily na písničku „Tleskáme rukama, dupeme 
nohama“, která je v Japonsku velmi populární. 

Svátek sousedů 2013

Foto: -raš-

Foto: -raš-

Vystupující je třeba také řádně odměnit! Drobné sladkosti dětem s úsměvem 
rozdávala i starostka Městské části Praha 17 Bc. Jitka Synková společně se 
svou asistentkou Radkou Khollovou.

Pro všechny návštěvníky, které japonská kultura zajímala více, byl připraven 
stánek, ve kterém si mohli např. vyzkoušet kimono. A tak se z české holčičky 
během krátké chvilky vyklubala japonská princezna.

Páni, dámy, beseda začíná! Tohle byl začátek vystoupení žákyň ze Základní 
školy genpor. Františka Peřiny, pracoviště Laudova, které si pod vedením 
vychovatelky Šárky Dvořákové připravily českou besedu. Tedy tanec, u jehož 
zrodu stál sám velký český básník Jan Neruda, a který se poprvé tančil již 
v roce 1863.

Foto: -raš-

Foto: -raš-
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Vážení spoluobčané,
chtěla bych vás informovat o postupu při získá
vání pronajímaných bytů v lokalitě městské části 
Praha 17, neboť neustále aktualizujete a urgu
jete své žádosti.
Vzhledem k tomu, že naše městská část nevlastní 
pozemky, nelze ani v současné době uskutečnit 
výstavbu bytů, které by pokryly vaše požadavky.
když se některé byty vrátí z důvodu např. 
úmrtí nájemce, soudního vystěhování nebo 
exekuce, jsou rekonstruovány a následně na 
základě výběrových řízení předány do dalšího 
pronájmu. Poněvadž náklady na rekonstrukci 
jsou poměrně vysoké, byl odsouhlasen nájem 
u těchto bytů na minimální hodnotu 112 kč/m2 
proti původnímu nájmu 82 kč/m2, který zůstá
vá u nezrekonstruovaných a pronajatých bytů 
nadále v platnosti.
Vaše přijaté požadavky na pronájem bytů, za 
předpokladu trvalého pobytu v naší lokalitě, 
jsou v majetkové a bytové komisi, dle povahy žá
dosti, zařazeny do několika kategorií. Jak jsem 
vás v úvodu informovala, není v naší lokalitě 
žádná bytová výstavba a vaše požadavky, což je 
mi upřímně líto, nelze rychle realizovat a čekací 
doba je neúměrně dlouhá. Z těchto důvodů do

poručuji nejdříve vaše požadavky uskutečnit na 
základě soukromého pronájmu a v případě, že 
neuspějete, teprve předložit své žádosti na Úřad 
městské části Praha 17. Ulehčíte sobě i nám prá
ci. Pro informaci ještě uvádím, že prodejem bytů 
do soukromého vlastnictví zůstalo městské části 

Praha 17 jen přiměřené množství obsazených 
bytů, které nemohou pokrýt vaši potřebu.
Vedle toho se na městskou část Praha 17 ob
racíte s žádostmi o uskutečnění výměny bytů, 
která byla zastavena. nemáme kapacity ani na 
to, abychom vám mohli vyhovět. Proto dopo
ručuji tuto oblast řešit rovněž vlastními silami 
s tím, že na městskou část Praha 17 předložíte 
jen žádost o schválení předpokládané výměny. 
Výměna musí být úřadem povolena ještě před 
realizací.
na prvním místě v bytové otázce je řešení závaž
ných důvodů (např. sociální situace žadatele, 
zdravotní situace, domácí násilí atd.), které jsou 
šetřeny naším sociálním odborem. na základě 
výsledků šetření a na doporučení jsou vaše po
žadavky řešeny vrácenými a rekonstruovanými 
byty. Dále v městské části Praha 17 máme star
tovací byty i ústupová byd lení.
Věřím, že se nám podaří postupná realizace va
šich žádostí, ať už je to výstavbou pobytového 
zařízení pro seniory, rekonstrukcí vrácených 
bytů nebo případně budoucí výstavbou malome
t rážních bytů.

Ing. Marie Vaicová,
místostarostka

Pronájem bytů v Městské části Praha 17
Pronájem bytů v Městské části Praha 17 je stále aktuálním tématem. Městská část by ráda vyhověla všem zájemcům a žádosti 
vyřídila v co nejkratším termínu, bohužel, ne vždy je to možné. O postupu a pravidlech při pronájmu bytů v naší městské části 
čtenáře informuje místostarostka Ing. Marie Vaicová.

Městská část Praha 17 nabízí 
k pronájmu zrekonstruované  

byty v ulici Čistovická.

Cena od 150Kč/m2
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Jedním z nejštědřeji podpořených subjektů ve 
skupině volnočasových aktivit byl Junák – svaz 
skautů a skautek čR, 10. středisko Bílá hora, 
které má 109 členů. Větší část grantu ve výši 
320 000 kč je určena na zateplení klubovny a vý
měnu oken a to z důvodu stoupajících nákladů 
na vytápění klubovny. Další část grantu je urče
na na obnovu a doplnění skautského materiálu. 
V souvislosti s přidělením grantu jsem požádal 
vedoucí skautského střediska, Ing. Jitku křížko
vou, aby našim čtenářům více přiblížila činnost 
Junáka a vylíčila, co jsou schopni našim dětem 
a mládeži nabídnout.

Jakým způsobem se vám daří konkurovat 
internetu, televizi, Facebooku 
a počítačovým hrám?
samozřejmě je v dnešní době spousta dětí, kte
ré by na skautskou schůzku nešly. na druhou 
stranu se nám nestává často, že by dítě přišlo 
na schůzku a časem přestalo bez udání důvodu 
chodit. Občas nás překvapí, jak se u jednoduché 
aktivity děti samy zabaví a dělá jim radost ně
co nového vytvářet. Fakt, že si děti ukazují své 
mobilní telefony a zkoumají, co který z nich umí, 
nebo že nás kontaktují na Facebooku a sdílí s ná
mi jejich příspěvky – to je potřeba přijmout jako 
součást jejich světa. nepamatuji se ale, že bych 
v průběhu dvoutýdenního tábora zaslechla, že 
někomu chybí počítač. 

Jak se stanu skautem?
Je velký rozdíl mezi „stát se skautem“ a „být 
skautem“. skautem se člověk stane, když začne 
chodit na schůzky do skautského oddílu. V útlém 
věku je to jen jedna z mnoha aktivit, kterým se 
děti mohou věnovat ve svém volném čase.  ně
kdy se člověk tak rychle, jak se skautem stal, 
zase od skautingu odvrátí. časem si ale člověk 
uvědomí, že skautem je. Že vyznává určité hod
noty a morálku, oddíl se stal součástí jeho ro
diny, že je aktivní a baví ho předávat dál to, co 
mu skauting dal v jeho začátcích, nebo že kdyby 
neskautoval, ztratil by kus sebe samého. chceli 
se skautem někdo zkusit stát, najde informace 
o všech oddílech na našich webových stránkách 
(www.bilahora.cz).   
malé děti do skautských oddílů přivádí jejich 
rodiče; dnes už většinou právě ti, kteří se se 
skautingem seznámili ve svém dětství, a zůstala 
v nich víra v dobro, které skauting přináší. 

A co o prázdninách? Většina kroužků 
a sportovních oddílů je zavřených.
Prázdniny přeci patří tomu nejlepšímu – letní
mu táboru. Všechny oddíly vyjíždějí o prázd
ninách na stanový tábor. Program se liší po
dle toho, komu je určen; nikdy ale nechybí 

oblíbené etapové hry na rozličná témata, hry 
v lese, poznávání přírody a světa kolem nás, 
koupání, výlety a dobrá táborová kuchyň. 
na táboře si člověk vyzkouší nové věci, kte
ré v průběhu roku není možné na schůzkách 
zrealizovat – pobyt v noční přírodě, vaření na 
ohni, v posledních letech i zdolávání nepříz
ně počasí. Děti nemají k dispozici každoden
ní servis svých rodičů, a tak se naučí lépe se 
o sebe starat. Letní tábory jsou vyvrcholením 
celoročního výchovného programu, a proto na 
ně jezdí jen členové oddílů. kolektiv je tedy 
komornější a vedoucí se mohou dětem lépe 
věnovat, jelikož je již znají z předchozích akcí. 
kvalita táborů je vysoká. 
chtěla bych tuto příležitost využít k tomu, abych 
poděkovala městské části Praha 17 za podporu 
naší činnosti. náklady spojené s celoročním pro
vozem klubovny jsou vysoké a neustále rostou. 
Příspěvek od městské části nám pomůže, mimo 
jiné, investovat do zateplení klubovny. 

Děkuji za vaše odpovědi.
na závěr se musím přiznat, že mám ke skautu 
zvláštní vztah. Přestože jsem většinu dětství 
strávil za tuhé normalizace, měl jsem to štěstí, 
že jsem se v první a druhé třídě základní školy, 
zásluhou změn tzv. Pražského jara, mohl ales
poň na chvíli stát skautem. Přestože byl Junák 
v té době obnoven na krátkou dobu cca dvou let, 
mám na toto období dodnes ty nejlepší vzpo
mínky. Zážitky z táboření se skautem už nic jiné
ho v mém dětství nepřekonalo. 

na tábor ovšem nemusíte jenom s Junákem, 
naše městská část podpořila granty i další or
ganizace, které se snaží naplnit volný čas dětí 
a mimo jiné nabízejí i letní tábory.

Podpora trávení volného času dětí

Foto: Mgr. B. Černovský

Bobřík, o. s.
Občanské sdružení Bobřík obdrželo grant ve 
výši 40 000 kč. sdružení pořádá dětský let
ní tábor v termínu od 13. – 27. 7. 2013 v Os
tružně u Jičína. čtrnáctidenní letní tábor, 
kde děti postupují po etapách celotáborové 
hry se zaměřením na příběhy ze starověkého 
Řecka. Děti mají možnost zažít přespání ve 
volné přírodě, získávat táborové dovednosti, 
koupat se, zpívat při táboráku, hrát si, soutě
žit… Bobřík, o. s. pro děti připravuje i pestré 
podzimní prázdniny v termínu od 23. – 28. 10. 
2013. Dle zájmu a počtu účastníku bude mís
to konání ještě upřesněno. Více na webových 
stránkách www.bobrik.info.

Hnutí Brontosaurus
Brontosaurus obdržel grant 10 000 kč. hnutí 
nabízí rozsáhlý program Prázdniny s Bronto
saurem (pro děti, středoškoláky, vysokoškolá
ky i rodiče s dětmi), který slibuje dny nabité 
zážitky, nové kamarády, poznání jedinečných 
míst a to vše doplněno studnicí znalostí o pří
rodě, ekologii, historii nebo kultuře. Více na 
webu www.prazdniny.brontosaurus.cz.

Skorec, o. s.
Občanské sdružení skorec obdrželo grant ve 
výši 10 000 kč. na letních dětských táborech, 
vodáckých putovních táborech a víkendových 
akcích se děti a dospívající mládež učí formou 
soutěží základním tábornickým dovednostem 
a správnému chování v přírodě, práci v týmu 
a zodpovědnosti k sobě i druhým. Další infor
mace na webu www.skorec.estranky.cz.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta
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Velkoobjemové kontejnery 
v červenci a srpnu
V období letních prázdnin nejsou známy žádné termíny přistavení 
velkoobjemových kontejnerů (VOk). Aktuální informace o VOk budou 
zveřejněny na internetových stránkách úřadu. 
Prosíme občany, aby odpad neodkládali u kontejnerových stání!

Objemný odpad lze zdarma odložit v těchto nejbližších sběrných 
dvorech:
•  Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 284 098 906;
•  Praha 5 – Jinonice, Puchmajerova (u křižovatky s Radlickou),  

tel.: 251 612 343
Provoz od  pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod.,  
sobota 8.30 – 15 hodin. 

Ing. Vladimíra Šrámková,
odbor životního prostředí a dopravy Mobilní sběr 

nebezpečného odpadu 
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 

✗	   baterie, akumulátory 
✗	   nádoby od sprejů 
✗	   mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
✗	   ředidla a barvy 
✗	   léky a teploměry 
✗	   kyseliny a hydroxidy
✗	   lepidla a pryskyřice 
✗	   detergenty (odmašťovací přípravky)
✗	   fotochemikálie
✗	   pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, 

odstraňování plísní)
✗	   zářivky a výbojky

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

18. 7. (čtvrtek)
•  ul. skuteckého (parkoviště proti domu 1085): 15.00 – 15.20
•  ul. Laudova (slepé rameno nad ZŠ): 15.30 – 15.50
•  ul. nevanova (proti zdravotnímu středisku č. 1079): 16.00 – 16.20
•  ul. nevanova (u prodejny Julius meinl č. 1050): 16.30 – 16.50
•  ul. mrkvičkova (dle možnosti zastavení): 17.00 – 17.20
•  ul. na Fialce I.: 17.30 – 17.50
•  ul. Brunnerova (parkoviště): 18.00 – 18.20
•  křižovatka ul. Březanova – U Boroviček: 18.30 – 18.50

8. 8. (čtvrtek)
•  křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u parkoviště):  

15.00 – 15.20
•  ul. makovského (u č. 1394 – vjezd do podzemních garáží):  

15.30 – 15.50
•  ul. Galandova (u č. 1246): 16.00 – 16.20
•  ul. Španielova (u školy): 16.30 – 16.50
•  křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště): 17.00 – 17.20
•  ul. socháňova (slepé rameno u školy): 17.30 – 17.50
•  ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů): 18.00 – 18.20
•  ul. Jiránkova (parkoviště): 18.30 – 18.50

Deratizace v Řepích
magistrát hl. m. Prahy letos opět zajišťuje cyklickou deratizaci v objektech 
a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, dále v přilehlých prostorách 
i v kanalizační síti. Deratizace bude prováděna odbornými firmami a pod 
kontrolou hygienické stanice hl. m. Prahy.

Harmonogram pro podzim
23. srpna až 20. září : Ulice Zrzavého, skuteckého, Laudova, součkova, 
mrkvičkova, nevanova, Šímova, Galandova, na chobotě, Drahoňovského, 
Vondroušova, Reinerova, Žufanova, Bazovského.

harmonogram deratizačních prací může být dále upravován, např. podle 
klimatických podmínek.

-red-

Co patří do popelnic 
na plechovky?
Dobrý den,
v předminulém čísle jste psali o nových popelnicích na nápojové ple-
chovky. Zajímalo by mne, zda do těchto popelnic je možná dávat i např. 
víčka od jogurtů, která jsou také z hliníku. S kamarádkou jsme je dří-
ve třídily a její kolegyně z práce je vozila do svého bydliště (tuším do 
Mníšku), kde je továrna na recyklaci. Tuto možnost už bohužel nemáme 
a je škoda hliník vyhazovat do komunálního odpadu. Jogurtů se v Ře-
pích sní jistě hodně… 

PhDr. Venuše Matoušková

Vážená paní doktorko,
shodný dotaz položil Odbor životního prostředí a dopravy Úmč Praha 17 
magistrátu hl. m. Prahy, který ve spolupráci se svozovou společností Praž
ské služby, a.s. tento pilotní projekt zahájil. Do přistavených sběrných 
nádob je opravdu možné odkládat pouze nápojové (hliníkové) plechovky 
všech druhů a velikostí. Pilotní projekt sběru a svozu plechovek bude pro
bíhat do konce října a poté bude vyhodnocen. 

Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

N

Foto: -raš-
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Zaujal mě článek Rozkvetlé Řepy 2013. A já 
právě v těchto dnech uvažuji o tom, že moji 
malou, opečovávanou zahrádku před domem 
Španielova 1265 zruším. kvetla od jara do 
podzimu, zastavovali se před ní lidé a chválili 
ji, byla radost se na ni podívat. Budovala jsem 
ji s láskou a nemalým nasazením jak pracov
ním, tak finančním. Zakoupila jsem každou 
hrst zeminy, každou kytičku, některé mi byly 
darovány. nemalé finanční náklady jsem vy
naložila na hnojiva, na přípravky na ošetření 
květin a v neposlední řadě i na nářadí. Začína
la jsem opravdu od nuly a vědomosti získávala 

díky internetu. Zahrádku jsem budovala pro 
potěšení všech a pro radost kolemjdoucím.
Jenže z mojí zahrádky se stala jakási 
samoobsluha zdarma. Ořezané růže, fialové 
tulipány, lilie, na jaře se ztratily bílé macešky. 
Dokonce i kropící nástavec na hadici se někam 
zatoulal. nedávno v noci odešel neznámo kam 
i růžový rododendron, zůstala jen tyčka. A tak 
se ptám, stojí zato zakládat zahrádky, starat 
se o ně a investovat do nich? 
mám dilema, zrušit zahrádku či nezrušit…

 I. A.

MOJE ZAhRÁDkA  
není samoobsluha – zdarmaNabídka řepským 

spoluobčanům
mám zaměstnání, při kterém jsou velmi 
zatěžovaná záda, a proto musím preventivně 
pravidelně cvičit. Velice mi pomáhá rozcvička na 
páteř a klouby od Borise Tichanovského, která 
je velmi účinná a zároveň vhodná pro každého. 
cvičím ji již několik let. Rád bych touto cestou 
nabídl řepským spoluobčanům hromadné cviče
ní – ve skupině to jde vždycky snadněji.
cvičení by probíhalo zdarma venku na školním 
hřišti a každého zájemce bych rozcvičku naučil. 
V případě zájmu rád cvičení předvedu.
Tel.: 603 802 527, email: jpeterka@cbox.cz

Jan Peterka

Poděkování
Jezdím často autobusem linky 264 a chtěla bych 
se touto cestou zmínit  o výjimečné a milé pa
ní řidičce této linky, která na sebe  upozorňuje 
nejen nevšední ochotnou, ale i milým úsměvem 
a pozdravem k nastupujícím cestujícím.
Jsou to pro někoho maličkosti, ale nebývá to sa
mozřejmostí, když  vás, bezejmenného cestující
ho, přivítá po  nevlídném ránu milý úsměv a po
zdrav, který vám hned zlepší náladu a musíte jej 
opětovat i tehdy, kdy zrovna nemáte důvod k ra
dosti. Tato paní velmi citlivě reaguje i na opoz
dilce, kteří dobíhají, a počká na ně, což  u všech 
řidičů nebývá zvykem.
chtěla bych říci, že to není jen můj názor, ale 
i názor jiných cestujících, s nimiž jsem měla 
možnost v autobuse o tom hovořit.
Proto si myslím, že je třeba na takovéto lidi, 
kteří žijí mezi námi, upozornit a paní řidičce 
vyslovit pochvalu za to, že kromě své pracovní 
povinnosti přidá i něco navíc.

R. Tomková

I v letošním roce připravuje během letního 
období Pražská teplárenská, a. s. svá zaří
zení na novou topnou sezónu. Z důvodu re
konstrukcí, připojování nových zákazníků, 
plánovaných oprav a údržbových prací musí 
přistoupit k přerušení dodávky tepelné ener
gie pro ohřev teplé vody i pro některá odběr
ná místa v naší městské části.

Podrobné informace o plánovaných 
odstávkách Pražské teplárenské 
můžete získat také prostřednictvím 
zákaznické linky 266 751 111  
nebo na webových stránkách  
www.ptas.cz.

Přehled lokalit a termíny  
letních odstávek v Řepích:
•  Ulice nevanova, mrkvičkova, Laudova, 

makovského (část.), Brunnerova (část.), 
Zrzavého (část.) – 1. až 2. července

•  Ulice Laudova, skuteckého, Zrzavého 
(část.), Brunnerova (část.) – 
2. až 3. července

•  Ulice Žufanova, Šimonova, Bazovského, 
Španielova, Bendova – bez odstávky

•  Ulice Vondroušova (část.), Drahoňovského, 
socháňova, Jiránkova, 
 makovského (část.) – 19. 7. 

•   Ulice Vondroušova (část.), Galandova, 
na  chobotě, makovského – bez odstávky.

-red-

Letní odstávky teplé vody

Poděkování za 
Rej čarodějnic
chtěla bych i za ostatní maminky poděko
vat mateřskému centru Řepík za uspořádání 
 ReJe čARODĚJnIc dne 25. 4. 2013.
Děti, zejména předškolního věku, měly možnost 
strávit hezké odpoledne ve společnosti tetčaro
dějnic a společně s rodiči si užít jednotlivá stano
viště. nejvíce se nám líbilo míchání lektvarů, pa
voučí síť a hod ropuchou. Počasí nám všem přálo 
a nabízené upečené sladkosti všem chutnaly. 
Úžasný dort v soutěži o nejlepší masku jsme si
ce nevyhráli, ale i druhé místo potěšilo a výhru 
jsme si náležitě užili! moc vám děkuji.

Jitka Veselá Foto: -raš-
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Poslední vítání nových řepánků před 
prázdninami proběhlo na řepské radnici 
21. května. 
V příjemném prostředí obřadní síně všechny 
přítomné uvítala starostka městské části Pra
ha 17 Bc. Jitka synková. O kulturní program 
se tentokrát postaraly děti z mateřské školy 
Pastelka, které miminkům a maminkám ne
jen zazpívaly, ale předvedly i veselé tanečky, 
kterými jistě vykouzlily úsměv na tváři všech 
diváků.
Ani tentokrát samozřejmě nemohlo chybět 
tradiční focení miminek v řepské kolébce, 
gratulace od starostky Jitky synkové a dárek 
v podobě květiny a zlatého čtyřlístku. V zá
věru celého ceremoniálu proběhlo společné 
focení všech přítomných.

Řepskými občánky se stali: karolína míčková, 
Zuzana Pitelková, Filip Rosemberg, nela ku
čerová, Jaroslav Zouhar, Julie Šimková, Ši
mon Boček, Tomáš komenda, Daniel čížkov
ský, nela kloubková, edita svobodová.

Všem novým řepánkům a jejich rodičům gra
tulujeme a přejeme hodně zdraví a radosti do 
příštích let. Těšíme se na další nové občánky, 
které uvítáme zase na podzim.

Informace pro rodiče:
Vítání občánků na řepské radnici se mohou 
zúčastnit děti ve věku od 4 do 12 měsíců, 
které mají trvalé bydliště na území městské 
části Praha 17 (na základě žádosti jejich ro
dičů). Více informací: v úředních hodinách na 
matrice Úřadu mč Praha 17 v Žalanského ulici 
nebo www.repy.cz, Vítání občánků.

-raš-

Vítání občánků

Foto: -raš-

Foto: -raš-

Foto: -raš-

Foto: -raš-
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Co se vám na Řepích líbí?
Řepy mi přijdou jako velmi příjemné místo pro 
život, zejména z toho pohledu rodinného. Je tu 
spousta míst, kam se dá jít, chodíme na louku 
k bikrosu, k rybníkům okolo – např. na Břve, Li
tovice. Je tady dobrá občanská infrastruktura. 
Jelikož často létám, tak je pro mě příjemné, že je 
v blízkosti letiště Ruzyně, a pokud se někdy do
staví metro, tak to bude moc fajn. Jen se zatím 
asi obecně neví, jak to bude s plánovaným okru
hem, to je asi jediný otazník, který mám. Jinak 
mi to tady přijde velmi pěkné, klidné prostředí, 
kousek od centra Prahy. Občas tady přelétávají 
letadla, ale to k tomu prostě patří a mně to ani 
nijak zvlášť nevadí.

Co vás vedlo k zapojení do komunální 
politiky?
když jsem se sem nastěhoval, založil jsem ro
dinu, a chci se podílet na rozhodování o místě, 
kde žiju a kde budou moje děti vyrůstat. Takže 
jsem si řekl, že to zkusím jako novou životní zku
šenost a že bych mohl přispět k dobrému dílu. To 
je trošku naivní představa, ale myslím, že moje 
působení bude dobré a užitečné.

Proč vás oslovila zrovna strana TOP 09?
Já už nejsem členem, kandidoval jsem jako ne
závislý. Původně mě však oslovila tím, že to byla 
nová strana a nenesla si s sebou nic z historie 
– teď tedy mluvím o politice globálně. Zároveň 
jsem se s většinou názorů ztotožnil, protože 
jsem pravicově orientovaný.

Vaše předchůdkyně Mgr. Šárka Slavíková 
Klímová se hodně zajímala o rodinnou 
politiku. Budete v tomto jejím směru 
pokračovat?
když Šárka odstoupila, tak jsem vlastně vpadl 
do středu dění, a musím se tedy nejdříve trochu 
zorientovat. Propagované jesle by byly určitě 
fajn, já bych je ve své nynější situaci také rád 
využil, ale je otázka jak moc by byly vítané, což 
momentálně neumím posoudit. Jeslí je v Praze, 
pokud se nemýlím, asi jen pět. A já teď nevím ja
ký je důvod – zda o ně není obecně zájem, nebo 
by zřízení jeslí bylo tak finančně náročné, což mi 
zase nepřijde. samotného mě zaráží, proč jich je 
tak málo. Vím, že tu existují i nějaké soukromé, 
ale to je finančně těžko schůdné. Pokud se týká 
školek a škol, myslím, že fungují celkem dobře.

Máte tedy vy teď nějakou představu, co by 
se mělo zlepšit?
co se týká těch věcí tady kolem, tak se mi moc 

nelíbí např. nákupní centrum Ovus – to mi přijde 
jako velmi promarněná záležitost. Je tam spous
ta dobrých věcí, ale myslím, že by to šlo využít 
líp. V této chvíli však netuším, jak moc může 
městská část do tohoto zasahovat.

nejzásadnější otázka mi přijde řešení obchvatu. 
Představa, že by tady vedla čtyřproudová silni
ce a nad ní nadúrovňová křižovatka, mi přijde 
naprosto šílená. myslím, že by to Řepy naprosto 
rozdělilo. Trochu je dělí už ulice slánská, která je 
takovým mezníkem, ale tohle by bylo pro Řepy 
to nejhorší, co by nás mohlo potkat. Zároveň by 
výrazně klesla cena nemovitostí všem lidem. 

Chybí vám zde něco?
Trochu mi tady chybí sportovní zázemí. Já sice 
chodím hrát tenis, na kole se tady jezdí skvěle, 
je tu něco málo sportovišť kolem škol, nahoře 
na Bílé hoře bikros, ale to je tak všechno. Plá
nuje se sice výstavba sportovního centra, ale 
to je tak ohromný projekt, že zatím nevím, ja
ké stanovisko k němu zaujmout. myslím, že by 
bylo dobré tady rozšířit nějaké vyžití pro děti. 
musíme uvážit, že jesle rodina řeší tak rok, dva 
a i když je to velmi složitá doba, tak se jí podaří 
nějak překlenout. Ale pak následuje devět let, 

kdy je dítě na základní škole a v tomto období 
by se pro děti mohlo udělat víc. spousta kroužků 
a vyžití je mimo městskou část.
samozřejmě, obsazení radnice nějak funguje, 
má své dlouhodobé plány, já jsem nastoupil 
v polovině volebního období, tak se rozhodně 
nechci nereálně kasat, co všechno tady zaří
dím… Určitě bych rád podpořil mimoškolní ak
tivity a myslím, že by se mělo pracovat na místní 
infrastruktuře, i když do toho může radnice za
sahovat jen omezeně. 

Jaké je vaše povolání?
Do podzimu jsem pracoval jako ředitel v mezi
národní společnosti, která se orientovala na 
filmový průmysl. na starost jsem měl česko, slo
vensko a pak země bývalé Jugoslávie. na podzim 
jsem začal v tomto oboru sám podnikat. Bohužel 
jsem to momentálně musel trochu pozastavit, 
díky svým osobním problémům, kdy mám man
želku dlouhodobě v nemocnici. Rovnýma noha
ma jsem tedy skočil do mateřských povinností 
péče o dvě malé děti a naprosto chápu všechny 
ženy po porodu, které nevědí co dřív…
Z počátku jsem také zvažoval najít pro mladší 
dceru nějaké jesle, ale zjistil jsem, že je problém 
jednak v jejich nedostupnosti, jednak by mi to 
vlastně bylo líto. nedokázal jsem si představit, 
že ji uvidím pouze večer, kdy ji stihnu dát jen 
spát. 

A co říkáte vaší první zkušenosti 
ze zasedání Zastupitelstva?
Funkce Zastupitelstva městské části není vůbec 
jednoduchá. musíme si uvědomit, že na dobu 
čtyř let se sejde skupina lidí z různých vrstev 
a různého povolání, kteří mají rozhodovat. my
slím, že ty čtyři roky jsou velmi krátká doba. Po
kud plánujete nějaký větší projekt výstavby či re
konstrukce, tak to děláte na dobu delší než čtyři 
roky. Je pak složité řešit situace, kdy se mění za
stupitelé i plány… Uvidíme. moje první zasedání 
zastupitelstva v nové roli bylo seznamovací, tak 
jsem teď zvědavý na další jednání. 
myslím, že by někdy měla být jednání kon
cepčnější. Zastupitelstvo by např. nemělo řešit 
vzhled smuteční síně. To by mělo řešit regulér
nost výběrového řízení a nastavení podmínek, 
aby to pak zbytečně nesvádělo k nějakým doha
dům. Ale design budovy by měl být na architek
tech. může se mi nějaký návrh líbit, ale nemám 
odborné vzdělání na to, abych mohl projekt po
soudit ze všech stran.

Děkuji za rozhovor
Radka Šplíchalová

Foto: -raš-

Otázky pro zastupitele Daniela Večeřu
Na květnovém zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 17 složil zastupitelský slib Daniel Večeřa. Na nový post nastoupil 
za Mgr. Šárku Slavíkovou Klímovou, která rezignovala na funkci členky Zastupitelstva a kontrolního výboru a komise pro školství 
a kulturu.

Daniel Večeřa (37 let)
•  Zastupitelem je 1. volební období
•  Vystudoval: střední průmyslová škola 

elektrotechnická v Ječné ulici
•  V Řepích žije od roku 2005
•  Ženatý, dvě děti
•  Zájmy: potápění, kola, procházky a děti



ByLI JSME PŘI TOM

12

Poslední květnovou středu uvítala Základní 
umělecká škola Blatiny řepské seniory, kteří se 
v těchto dnech dožívají významného životního 
jubilea.
Ani tentokrát samozřejmě nemohl chybět kul
turní program, který pro toto setkání zajistila 
ředitelka ZUŠ Věra Pavlíková. Program byl tra
dičně velmi povedený a potěšil jistě všechny 
přítomné v sále. Podle slov ředitelky Pavlíkové 
se jedná o velice cennou zkušenost pro vystu
pující žáky, protože touto cestou mají možnost 
vyzkoušet si účinkování před publikem, které 

je úplně jiné, než samotné hraní v hodinách.
samozřejmě všichni vystupující byli odměněni 
bouřlivým potleskem. A jaké melodie tentokrát 
zněly sálem? Začátek představení patřil saxo
fonovému kvartetu, ve složení matěj hložánek, 

Ladislav hub, martin mattes, maxmilián Šefčík, 
program zahájili korunovační triádou. saxofo
nisty vzápětí vystřídala drobná houslistka klára 
hansen, která za klavírního doprovodu mgA. Pe
try hansen zahrála skladbu snění od P. I. čaj
kovského a výběr koncertu č. 2 Fr. seitze. Po
kračování zajistili Jan Škopek a Jan Šťáhlavský 
– čtyřručně zahráli na klavír skladbu Zmrzlina 
od e. hradeckého. klavír vystřídal opět saxofon 
v podání martina mattese, který za doprovo
du Paedr. O. martinovského všechny přítom
né potěšil veselou skladbou J. Uhlí ře Trpasličí 

svatba. Veselé tóny 
vystřídaly pak etudy 
– Obrazy Op. 33 (č. 6 
– g moll) od s. Rach
maninova v podání 
Josefa Štěřovského 
a následný zpěv Petry 
Pospíšilové. Ta zazpí
vala píseň samotářka 
c. m. schönberga. Zá
věr celého programu 
patřil opět saxofono
vému kvartetu, tento
krát ve složení matěj 
hložánek, Ladislav 
hub, maxmilián Šefčík 
a Paedr. O. martinov

ský. Zazněla Pizzicato polka od J. strausse.
Po ukončení představení již přítomné oslavence 
čekala gratulace, květina a drobný dárek z ru
kou starostky městské části Praha 17 Bc. Jitky 
synkové. Ta každému popřála mnoho štěstí, 

zdraví a dalších spokojených let v naší městské 
části. následovalo drobné pohoštění a příjemné 
povídání u kávy. každý jubilant se na závěr 
mohl samozřejmě nechat také vyfotografovat 
a získat tak milou vzpomínku na toto příjemné 
odpoledne.

Svá jubilea oslavili:
hermína Dvořáková, Vlastimil Bradáč, miloš 
Vondruška, Božena Bašková, Josef eisner, marie 
straková, eva Váňová, Josef Šubrt, květuše no
váčková, milada Šedivá.

Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

-raš-

Setkání jubilantů

Foto: -raš-

Foto: -raš-

Foto: -raš-

slavnostní zakončení Pc kurzů pro seniory 
proběhlo v centru sociálně zdravotních služeb 
v úterý 18. června za účasti starostky Bc. Jit
ky synkové a místostarostů martina marka 
a Ing. marie Vaicové. 
I přes nebývale teplé počasí byl sál plně zaplněn 
a všichni přítomní si vyslechli pochvalná slova 
z úst ředitele csZs PhDr. Jindřicha kadlece. Ten 
přítomným seniorům poděkoval za jejich píli 
a vytrvalost, se kterou se do studia základní po
čítačové gramotnosti pustili, a popřál jim, aby 
své čerstvě získané vědomosti hojně uplatnili 
v praxi. Poděkování samozřejmě patřilo i lektor
kám kurzů, které se řepským seniorům s trpěli
vostí a pochopením věnovali.
starostka městské části Bc Jitka synková pří
tomným pogratulovala k úspěšnému zakončení 
kurzu a společně s místostarostou martinem 
markem předala diplomy.
na závěr snad zbývá jen dodat, že všichni pří

tomní odcházeli spokojení a již se těší na další 
běh počítačových kurzů pro seniory, které za
čnou opět na podzim.

Podrobnosti o podzimních Pc kurzech vám při
neseme v příštím čísle Řepské sedmnáctky.

-raš-

Počítačové kurzy pro seniory

Foto: -raš-



Napínavé čtení
24. května pokřtil v Domově sv. karla Boromej
ského svou novou knihu řepský zastupitel, míst
ní patriot a milovník historie Jaroslav hájek. 
kniha s poutavým názvem „Lékařka, nebo vra
žedkyně“ přináší neobyčejný příběh sepsaný na 
základě pravdivých osudů čtyř žen, které se staly 
obětí domácího násilí, trýznění a krutosti. nako
nec svého tyrana v sebeobraně zabily a trest si 
odpykávaly právě v Domově.
Publikaci můžete zakoupit ve vrátnici Domova 
sv. karla Boromejského, kterému bude věnován 
výtěžek z prodeje. -raš-
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Již tradiční řepská akce letos proběhla za 
pěkného počasí v zahradě centra sociálně 
zdravotních služeb. Jako každoročně měli ná
vštěvníci možnost najít zde spoustu „užiteč
ných“ drobností, kterými mohli potěšit sebe 
i své blízké. Výtěžek měl být věnován nízko
prahovému klubu 17. 

Vedení klubu 17 se však rozhodlo, že se 
těchto peněz vzdá ve prospěch podobného 
zařízení v zaplavených oblastech. Všechny 
účastníky tak může těšit, že vybraná částka ve 
výši 14 451 kč poputuje do potřebných rukou. 
O podrobnostech vás budeme informovat 
v příštím čísle Řepské sedmnáctky.

-raš-

Foto: A. Baumová

Charitativní jarmark

Letošní sezona našeho mateřského centra vy vrcho
lila účastí na sobotním charitativním Jarmarku. 
Počasí se vydařilo a i zájem řepských občanů o tuto 
akci příjemně překvapil. Za naše mateřské centrum 
jsme pro rodiče napekli dobroty, pro mrňousky při
pravili výtvarnou dílničku a skákací atrakci. Díky 
velkému zájmu vás rodičů s dětmi se nám podařilo 
vybrat nezanedbatelný peníz na dobrou věc! Ještě 
jednou všem moc děkujeme! 
mc Řepík se na vás těší opět po prázdninách a už 
teď můžeme slíbit, že i vy se máte na co těšit! 
Od října připravujeme pravidelný celotýdenní 
program, čekají nás velké změny. 

„Školičkovou“ sezonu zahájíme Dnem otevře-
ných dveří 11. září, kdy pro vás a vaše děti bude 

připraven po celý den bohatý program v prosto
rách našeho mc a přilehlé zahradě. Jste všichni 
srdečně zváni!

Více na http://mcrepik.webnode.cz/ 

Hledáme aktivní maminky!
Mateřské centrum Řepík hledá aktivní mamin-
ky, které pomohou s vedením kroužků. Info na 
tel. 731 319 515 nebo na mcrepik@gmail.com. 
Adresa: Bendova 1121/5, PrahaŘepy (v bu
dově centra sociálně zdravotních služeb, mezi 
mateřs kými školami Bendova a Pastelka).

Silvie Faletti,
předsedkyně MC Řepík

Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností měření dodávek plynu, a. s., a Úřadem mč Praha 
17 – Řepy nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. mobilní obchodní kancelář,jejímž prostřednictvím si 
stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu. 
mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., 
zaparkovaném na parkovišti u Úřadu mč Praha 17 – Řepy, Žalanského 291/12 b. 
Termíny přistavení: 10. července 2013 od 10.30 do 13.30 hodin, 15. srpna 2013 od 8.00 do 11.00 hodin. 
Bližší informace na tel. 267 175 174 a 267 175 202 nebo www.ppas.cz. -red-

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské

MC Řepík informuje…
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Klavírní koncert
neděle 18. srpna od 15 hodin 

Při příležitosti farní pouti, ve farní 
místnosti zahraje sestra Perpetua 
Hartmann OSB se svými hosty. 

Vstupné dobrovolné.

Duo Semplice
neděle 8. září od 16 hodin

Již tradiční podzimní koncert v ambitech. 
Tentokrát s harfou a flétnou.

Vstupné dobrovolné.
(V případě špatného počasí bude 
koncert přeložen do kostela.)

Vítězství Domova sv. karla 
Boromejského
Denní stacionář Domova sv. Karla Boromejského zvítězil 
v soutěži Senior centrum roku 2012.

Dne 21. května proběhlo 
v divadelním sále emauz
ského Opatství slavnost
ní vyhlášení výsledků 
soutěže senior centrum 
roku 2012. Jednalo se 
o první ročník soutěže, 
kterou vyhlásil nadační 
fond Veselý senior. Pa
tron kou soutěže se stala 
známá herečka a zpě
vačka kateřina Brožová, 

která také slavnostním odpolednem provázela. ceremoniálu se zúčastnila 
i patronka nadačního fondu Veselý senior herečka Tereza kostková. 
soutěžilo se v několika kategoriích a nominována byla zařízení sociálních 
služeb z celé české republiky. V kategorii denních stacionářů získal první 
místo denní stacionář Domova sv. karla Boromejského, jehož vedoucí mir
ka Jaroševská s dojetím převzala hlavní cenu – mechanický invalidní vozík 
v hodnotě 12 tis. kč. Tuto cenu věnovala do soutěže společnost Otto Bock 
čR s.r.o.

Ing. Monika Straková, Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. karla Boromejského

 1. 7. – 31. 8. Cesta k domovu – ze tmy do světla – nevšední výsta
va obrazů, tapisérií a maleb na hedvábí Drahomíry Brušové, 
k prohlédnutí každý den od 9 do 18 hodin. Refektář Domova, 
vstup volný.

Ve čtvrtek 25. 7. od 18 hodin proběhne v refektáři beseda s autorkou 
s možností zakoupení obrázků z její tvorby.

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktua lit z Domova se mohou 
přihlásit na e-mailu:  kultura@domovrepy.cz.  
Tel.: 277 003 564,  mobil 774 401 337.

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy, tel.: 277 003 564, 774 401 337,  
www.domovrepy.cz. 
Spojení: bus č. 264, zastávka Škola Řepy.

kulturáček na Bílé hoře

Přes léto kulturáček chystá grilování, večery s živou hudbou. náš 
aktuál ní program a dění sledujte na www.kulturacek.cz.
Od září se na vás budeme těšit opět s bohatým kulturním programem, 
divadlem a profesionálními uměleckými kurzy.

 6. 7.  Mistrovské upálení Jany-husy (husí pečeně). čeká na Vás 
opékání u ohně, grilovačka, kytary a zpěv na zahradě kul
turáčku. Grilování již odpoledne od 15 hodin. Pečená husa, 
ohýnek a zpěv po 18 hodině za pěkného počasí na zahradě. 
V případě deště v uvnitř v hospůdce a v kulturáčku bez ohýn
ku. Těšíme se na vás! 

 5. – 9. 8. a 12. – 16. 8. Příměstský tábor s angličtinou 
v Kulturáčku, vždy od 9 do 18 hodin. Děti přiveze
te ráno, odpoledne po práci vyzvednete. na děti čeká 
nápaditý rozmanitý program v angličtině, který pove
dou profesionální lektorky sarah Vaughan a nada Bartova. 
Více na: www.creativeteachertraining.com 
Zapsat děti nebo získat další informace můžete na: creati
veteachertraining@gmail.com, nebo na telefonu: sarah 
777 570 579, nada 723 004 777.

Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17 – Řepy (vedle bikrosového 
areálu), www.kulturacek.cz.

kAm ZA kULTUROU

Pozvání na Bílou Horu
Areál poutního místa Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

Foto: archiv Domova sv. Karla Boromejského
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21. 9. 2013
vstup zdarma www.pruhon.cz

Na ploše před radnicí 
ul. Žalanského, Řepy 
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CO VÁS ZAJÍMÁ

Rekonstrukce Průhonu bude 
probíhat po dobu přibližně 
12 měsíců, zároveň začne 
rekonstrukce společenského sálu 
řepské Sokolovny. 

Kurzy a vzdělávací aktivity budou 
realizovány v prostorách ZŠ 
Laudova, kde naleznete také 
kanceláře KCP. Kulturní akce 
najdou azyl v Kulturáčku na Bílé 
Hoře a po dokončení rekonstrukce 
Sokolovny v měsíci říjnu 2013 také 
v těchto obnovených prostorách, 

 KC Průhon
 informuje o nové adrese na

Budova KC Průhon na adrese Socháňova prochází 
od července celkovou rekonstrukcí, dočasné sídlo  
KC Průhon bude umístěno v prostorách ZŠ Laudova.

www.pruhon.cz
 ZŠ Laudova

které nabídnou nové možnosti 
produkce kulturních  
a společenských akcí.

Doufám, že společně s námi toto 
nelehké období překonáte  
a budeme se těšit na setkání  
s vámi v nových, pro komfort vás, 
návštěvníků, zrekonstruovaných 
prostorách.

Za tým KC Průhon
Aleš Koutný
ředitel

Laudova 1024/10, 163 00 Praha

Soutěž 
Rozkvetlé Řepy 2013

Řepská 17 vyhlašuje již 4. ročník soutěže Rozkvetlé Řepy!
Určitě i v letošním roce řepské předzahrádky krásně pokvetou 

a budou potěšením pro všechny kolemjdoucí. 
Dejte nám o nich vědět! Zašlete nám fotografie nebo jen adresu 

místa, které vás zaujalo! Přihlaste své sousedy nebo i sebe!
Kontakt e-mail: redakce@repy.mepnet.cz nebo  

tel.: 234 683 544 (531).
Tři výherci obdrží dárkovou poukázku od firmy Otakar Chládek – 

sadovnický a zahradnický servis.

Uzávěrka pro příjem tipů je 9. srpna 2013.

Co na vás čeká o prázdninách?

Slunce, teplo, pohoda  
a také řepský kinobus.

Kdy?

Každý večer v termínu 
8. – 11. srpna, promítat se začíná 

vždy po setmění.

Více informací naleznete během července na 
internetových stránkách www.dpp.cz/kinobus

Kinobus 
opět v Řepích!
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Muži ve školkách nejsou vidět příliš 
často. Proč jste se rozhodl založit zrovna 
mateřskou školku?
muži ve školkách u nás opravdu často k vidění 
nejsou, ovšem běžně k vidění jsou například 
v severských státech, kde mají úžasnou a neza
stupitelnou roli mužského elementu, který k vý
chově dětí nezbytně patří. naše 
školky jsou bohužel o tuto mož
nost obou identifikačních vzorů 
většinou ochuzeny, a to hlavně 
z důvodu ekonomických.
nejsme pouze mateřská školka.  
s manželkou, která pracuje jako 
lékař psychiatr také na klinice 
adiktologie Všeobecné fakultní 
nemocnice, jsme delší dobu 
uvažovali o založení psy cho so ma
tic ké ho centra s kom plexní péčí 
o rodinu a dítě. Počátek tohoto 
projektu vznikl před dvěma lety 
založením centra osobního růstu 
Augmentum a občanského sdru
žení Zdravá rodina, které sdružují 
tři programy, a to sportovní ma
teřskou školku, privátní plavecký 
klub a psychoterapeutické pora
denství jako první etapu projektu 
psychosomatického centra.
hlavním důvodem našeho rozhod
nutí vytvořit tento projekt je sna
ha o rozšíření nabídky v systému 
péče o rodinu a dítě o projekt, 
který je svým způsobem v čR oje
dinělý, projekt, ke kterému jsme 
dospěli po letech práce s dospělými, rodinami 
i dětmi vycházeje z vlastních zkušeností i spo
lečenských potřeb, zkušeností rodičů, dětí, kli
entů, pacientů i odborné veřejnosti opíraje se 
o zahraniční postřehy.

Jaká je vlastně vaše původní profese?
Absolvoval jsem gymnázium, střední pedagogic
kou školu a Pedagogickou fakultu Univerzity kar
lovy v Praze, konkrétně jsem studoval obor speci
ální pedagogika. následně jsem v postgraduálním 
studiu ukončil psychoterapeutický výcvik sUR. ny
ní působím jako psychoterapeut na klinice adikto
logie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde 
vedu léčebné psychoterapeutické skupiny. Jsem 
lektorem plavání kojenců, batolat a dětí předškol
ního věku a rehabilitačního plavání.

Po revoluci v roce 1990 jsem založil Občanské 
sdružení sananim a byl jsem u zrodu prvních ko
munit pro závislé v české republice. Tehdy jsme 
byli první nestátní nezisková organizace v české 
republice, která se touto problematikou zabýva
la jako nezdravotnické zařízení. sananim  fungu
je dodnes a je to největší nezisková organizace 

pro léčbu závislostí v české republice. Dále jsem 
založil občanské sdružení Acorus na Praze 9, 
kterému patří dům krizové intervence a zabývá 
se pomocí rodinám ohroženým domácím nási
lím. Pracoval jsem také jako vedoucí oddělení 
výchovné péče pro děti ohrožené návykovými 
látkami. společně s Prof. mUDr. evou sykovou, 
Drsc. a dalšími odborníky jsem založil občanské 
sdružení Buněčná terapie, jehož posláním je 
podpora výzkumu kmenových buněk, buněčných 
náhrad a jeho aplikace při léčbě pacientů pomo
cí buněčné terapie a tkáňových náhrad. 

Proč jste si pro váš projekt vybrali zrovna 
tuto lokalitu?
Prvopočátkem bylo naše přestěhování se s man
želkou z centra města do Řep. Prostředí Řep se 

nám zalíbilo, a když jsem se po letech zde v Ře
pích potkal se spolužákem ze základní školy, kte
rý také původně bydlel v centru města, a když 
jsme zjistili, že vlastní vhodný dům pro náš pro
jekt, rozhodnutí na sebe nedalo dlouho čekat.
nacházíme se v příjemné části Řep, kde se roz
prostírá spousta zeleně. mateřská škola je umís

těna ve vile v klidné oblasti, kde se 
koncentruje větší množství rodin
ných domků, není zde žádná velká 
silniční doprava ani hluk, který 
s ní bývá spojen. Zároveň jsme na 
okraji velkého Řepského sídliště.

Jaké jsou hlavní cíle vašeho 
projektu?
cílem projektu je vytvořit psy
chosomatické centrum pro rodi
nu s komplexním pohledem na 
člověka a jeho zdraví se složkou 
fyzickou, psychickou a sociální. 
centrum dostupné široké veřej
nosti z Řep a dalších částí Prahy, 
rodinám s dětmi zdravými i dět
mi  handicapovanými. místo, kam 
všichni budou docházet rádi, ať 
už pro odbornou pomoc, za ně
jakou aktivitou, nebo jen tak pro 
hezké setkání s jinými rodiči ne
bo dětmi. část cílů se již podařilo 
naplnit, funguje nám sportovní 
mateřská školka, plavecký klub 
i psychoterapeutické poradenství. 
Ohlas i zpětné vazby od rodičů 
a dětí jsou velmi hezké a pro náš 

projekt maximálně povzbuzující. I cíl navázání 
kvalitních vztahů s městkou částí a dalšími insti
tucemi Prahy 17 se podařil naplnit. 

O plavání u dětí se dnes hodně mluví. Zda 
je opravdu prospěšné či nikoliv…
Všechno se dá samozřejmě dělat dobře i špat
ně. Vycházejme z toho, že vodní prostředí je 
přirozeným prostředím pro všechny děti v pre
natálním období. není žádný důvod pro to, aby 
toto prostředí nebylo i nadále součástí dětské
ho života i po narození. musí se k tomu ovšem 
vytvořit náležité podmínky. To znamená bazén 
s vodou teplou 33° s minimálním množstvím 
chlóru, bazén, který je určen pouze pro plavání 
kojenců, batolat a předškoláků s rodiči. k tomu 
je potřeba vytvořit i náležité zázemí. V žádném 

Zdravý start do života
Ve zdravém těle zdravý duch – zdánlivě archaické a jednoduché heslo, které je možná platné více, než si uvědomujeme. V dnešní 
uspěchané době bychom na ně neměli zapomínat u dospělých ani u dětí. Rádi bychom vám dnes v rozhovoru představili Mgr. 
Martina Vlčka, který společně s manželkou a spolupracovníky vede v Řepích centrum osobního růstu Augmentum a občanské 
sdružení Zdravá rodina, které provozují Sportovní školku Řepy, privátní plavecký klub a psychoterapeutické poradenství jako 
první část projektu psychosomatického centra pro rodinu a dítě. 

Martin Vlček před sportovní školkou Augmentum

Foto: archiv M. Vlčka
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případě do těchto bazénů nesmí mít přístup ši
roká veřejnost. Další podmínkou je kvalifikace 
lektorů plavání. Všichni naši instruktoři pla
vání dětí jsou držiteli osvědčení o absolvování 
rekvalifikačního kurzu pro instruktory plavání 
kojenců, batolat a dětí předškolního věku akre
ditovaného mŠmT. 
Plavání dětí má nesporně mnoho výhod, pat
ří mezi ně například: pravidelný čas věnovaný 
společné aktivitě s dítětem; prohloubení vzá
jemného porozumění a následně citové vazby; 
psychické a fyzické uspokojení; zkvalitnění 
psychomotorického vývoje a dýchání, prohlu
bování hygienických návyků; otužování orga

nismu, posilování imunity; osvojení základních 
plaveckých dovedností, plaveckých pohybů, 
plaveckých způsobů; prevence utonutí. Za dva 
roky činnosti plaveckého klubu nebylo ani jedno 
dítě, které by nemohlo ze zdravotních důvodů 
dlouhodobě docházet na plavání. Jedním z jas
ných signálů vhodnosti této aktivity pro kojen
ce, batolata a předškoláky za těchto podmínek 
je jejich naprostá pohoda, uvolněnost a radost 
z pohybu ve vodě. V neposlední řadě je to vhod
ný doplněk pro rehabilitaci dětí na suchu (Voj
tova metoda, ale i další rehabilitační metody). 
Pro některé děti se zdravotním postižením je to 
jediná pohybová aktivita, které jsou schopny.

Co personál, který tady s dětmi pracuje?
V našem týmu jsou dvě paní učitelky, jedna je 
absolventkou pedagogické fakulty, druhá ab

solvovala fakultu tělesné výchovy a sportu, spe
ciální pedagog, psychiatr, dětský psycholog, tři 
asistentky (studentky vysokých škol), lektorky 
plavání, lektorka eurytmiky, týmový supervizor 
a technický personál.
Vzdělání a osobnostní kvality členů našeho týmů 
jsou pro nás prioritou. mezi osobnostní kvality 
pro nás důležité řadíme kreativitu, nekonflikt
nost, empatii, schopnost metodické práce, 
vztah k dětem, chuť k sebevzdělávání, sportov
ní, výtvarné a hudební dovednosti. Vím, že naše 
požadavky jsou vysoké, ale právě personální zá
zemí projektu je jedna z nejdůležitějších věcí, co 
dělá naše zařízení jedinečným. 

V čem je vaše zařízení jiné?
myslím, že neusilujeme za každou cenu být 
odlišní, jsou činnosti, ve kterých jsme si s ně
kterými zařízeními podobní, jsou ale přístu
py k některým činnostem, ve kterých se zase 
zásadně lišíme. myslím, že zásadním, čím se 
lišíme, je komplexnost a jedinečnost tohoto 
typu zařízení. V české republice není žádný 
druhý takový projekt. nemůžu nás tedy srov
návat s jiným takovým zařízením. Jednotlivé 
dílčí programy asi srovnávat lze. sportovní 
školka je zajímavá malým počtem dětí, me
todikou, časem provozu, vybaveností, odbor
ným vedením, nadstandardními aktivitami, 
stravou, projektem International safe school, 
výukou plavání ve vlastním vyhřívaném bazé
nu a dalšími pohybovými aktivitami. Plavecký 
klub je zajímavý orientací na zdravý psycho

motorický vývoj dítěte, plaváním dětí s han
dicapy a rehabilitačním plaváním. Ale to jsou 
pouze dílčí srovnání.

Co plánujete do budoucna? Budete školku 
dále rozšiřovat?
Prioritou je dobudování psychosomatického 
centra. Rozšíření aktivit a otevření se co nejširší 
skupině obyvatel Řep a dalších městských částí. 
Rádi bychom udrželi vysoký standard zařízení 
a dalšími aktivitami ho ještě zvýšili. Rádi by
chom i nadále zůstali metodickým pracovištěm 
pro zahraniční stáže. chtěli bychom rozvíjet pro
jekt Bezpečná školka. A být přínosem pro obyva
tele městské části Praha 17.

Na jedné straně lidé v těžké životní situaci, 
na straně druhé děti na počátku cesty. Jak 
vnímáte tyto dvě odlišné skupiny?
Odlišné jsou jen zdánlivě. Všichni začínají svou 
cestu téměř na stejném startu, potom se ov
šem dost často cesty rozcházejí. A toto období 
krátce po startu, třeba do šesti let, je tak moc 
důležité pro tu další náročnou cestu. někdy si 
dospělí říkají, „vždyť je tak malej, ničemu nero
zumí“. Ale tady v tuto dobu nastavujeme u dětí 
parametry, obsah, smysl, chuť, energii, radost 
z pohybu, touhu po objevování, vnímání krásna, 
cit, a spoustu dalších. Špatný start dost často 
znamená neschopnost dojít k cíli, nebo velmi 
pozdě. I u našich pacientů byl dost často start 
zanedbaný. Děti, kterým pomůžeme na startu, 
lépe zvládají překážky, které se jim staví do ces
ty. A když už cestou uvíznou, tak mají vždycky 
větší šanci se nakonec do cíle dostat. Berme 
tedy šťastný, radostný a naplněný start jakou 
nejlepší prevenci všech negativních jevů, které 
mohou během cesty nastat. Žijeme v době a ze
mi, kde se vytrácí zájem o jednotlivce. můžeme 
přenechat výchovu dítěte sdělovacím prostřed
kům, počítačům a elektronice. A nebo vlast
ním přičiněním, výchovou, vzděláním a láskou 
k našim dětem docílit změny vnímání a chápání 
světa dětí a tento neutěšený stav změnit.  

Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších  
úspěchů a spokojených dětí.

Radka Šplíchalová

Foto: archiv M. Vlčka

Mgr. Martin Vlček (49 let)
•  Vystudoval: Pedagogickou fakultu Uk, 

obor speciální pedagogika
•  Pracuje jako adiktolog
•  společně s manželkou vede centrum 

osobního růstu a občanské sdružení 
Zdravá rodina. 

•  Instruktor plavání kojenců, batolat 
a dětí předškolního věku se zaměřením 
na plavání dětí s handicapem 
a rehabilitační plavání.

•  Více informací www.augmentum.cz

Plavání je velkým přínosem pro děti zdravé i handicapované.
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společnost Baumit vyhlašuje každoročně soutěž 
o fasádu roku. V roce 2011 městská část Pra
ha 17 přihlásila do této soutěže nově zateplené 
panelové domy v ul. makovského 1140–1145 
a 1222–1227. Bohužel stavba nepostoupila ani 
mezi nominované stavby. V letošním roce měst
ská část přihlásila do soutěže Základní školu 
genpor. Františka Peřiny v ul. socháňova, která 
dostala loni nový kabát. 
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 261 staveb 
a soutěžilo se v 8 kategoriích. V kategorii neby
tový objekt – rekonstrukce se mezi nominované 
stavby na Fasádu roku 2013 probojovala stavba 
Základní školy genpor. Františka Peřiny. Vítězem 
této kategorie se stalo centrum strategických 
služeb v Brně.

Více informací o soutěži naleznete na http://
www.fasadaroku.cz/cz/fasadaroku2013vy
sledky

Bc. Libuše Slezáková,
Odbor územního rozvoje a investic

Pokud se rozhodneme strávit dovolenou v zahra
ničí, měli bychom si před odjezdem opatřit in
formace o místních zvyklostech, bezpečnostních 
a zdravotních rizicích. Ty je možné nalézt např. 
na webových stránkách ministerstva zahranič
ních věcí (www.mzv.cz). Doporučujeme též re
gistraci v systému DROZD (http://drozd.mzv.
cz/), která umožní následné poskytování rychlé 
pomoci občanům v nouzi, zejména v případě pří
rodních katastrof či sociálních nepokojů.
Před bezprostředním opuštěním naší domác
nosti nezapomeňme uzavřít přívod vody a plynu 
a vypnout elektrický jistič. kromě zabezpečení 
domácnosti proti vloupání je vhodné zanechat 
u spolehlivého souseda kontakt na místo poby
tu a rezervní klíče. cestujemeli na dovolenou 
vlastním vozem, nepodceňujme únavu za vo
lantem a odpočívejme alespoň patnáct minut po 
kaž dých dvou hodinách. nedostatek odpočinku 
se projeví zhoršenou soustředěností a zpoma
lením našich reakcí. nezapomínejme na pitný 
režim a vynechme tučná jídla. 

Pokud naše cesty povedou do seizmicky ak
tivních oblastí (Alpy, území Portugalska, Špa
nělska, Itálie, států bývalé Jugoslávie, Řecka, 

Turecka, Japonska, Indonésie, kalifornie atd.), 
měli bychom se v místě našeho přechodného 
ubytování seznámit s důležitými telefonními 
čísly a místními pravidly pro případ zemětřesení 
či příchod vlny tsunami. 

Během zemětřesení, které nás zastihne v bu-
dově:
•  vyhledáme nejbližší bezpečné místo – prostor 

zárubní, prostor pod pevným stolem nebo 
bytelným nábytkem, u vnitřních nosných zdí; 
dále od oken, zrcadel

•  nepoužíváme výtah

Během zemětřesení, které nás zastihne ve 
volném prostoru, se zdržujeme v dostatečné 
vzdálenosti od staveb a vysokých stromů.

Po zemětřesení:
•  je třeba počítat s následnými mírnějšími do

třesy, které mohou trvat i několik dní
•  nepoužíváme výtah, může být staticky naru

šen
•  omezíme telefonické soukromé hovory, tele

fonní síť musí být k dispozici pro organizování 
záchranných prací

•  sledujeme sdělovací 
prostředky, pokud je to 
možné, a řídíme se pokyny místních bezpeč
nostních složek

nejčastějším projevem podmořského země
třesení bývá tsunami – série po sobě jdoucích 
vln způsobených náhlým přemístěním velkého 
množství vody na velkých vodních plochách. 
Vlna může v hlubokých oceánech dosáhnout 
rychlosti až 700 km/h. Při přiblížení se k pobře
ží rychlost zpomaluje a současně narůstá výška 
vlny až do výše několika desítek metrů. V tomto 
okamžiku můžeme zaznamenat jev, který nás 
před vlnou varuje – dochází k výraznému, neob
vyklému ústupu vody (až několik stovek metrů) 
a odkrývají se místa mořského dna. První vlna ze 
série vln nebývá nejsilnější. Vlny přicházejí v in
tervalech 10 až 45 minut. Pokud si zapamatuje
me tyto průvodní jevy tsunami, máme možnost 
z ohroženého místa včas uniknout – nejlépe co 
nejvýše do vnitrozemí.
milí čtenáři, přejeme vám krásnou dovolenou. 
Vaši hasiči.

por. PaedDr. Luďka Palzerová,
kpt. Ing. Václav Kresta

Bezpečná dovolená
Nejenom sílící sluneční paprsky, ale také pohled na kalendář nám připomíná, že tolik očekávané dny 
odpočinku jsou za dveřmi. Aby naše nadcházející (i každá další) dovolená byla spojena jen s příjemnými 
zážitky, přibalme si k našim zavazadlům ještě několik užitečných rad.

ZŠ genpor. Fr. Peřiny nominována na Fasádu roku 2013

Základní škola genpor. Fr. Peřiny, Socháňova, Praha 17 – Řepy: před rekonstrukcí

Základní škola genpor. Fr. Peřiny, Socháňova, Praha 17 – Řepy: po rekonstrukci



Ohlédnutí se za 
květnovými aktivitami
Jako každý měsíc, tak i květen, se na základní škole Jana Wericha nesl 
ve znamení různorodých činností žáků i učitelů. na 1. stupni měli žáci 
opravdu pestrý program, který si pro ně vyučující připravili. Děti a je
jich učitelé navšívili různá přestavení a výstavy, zúčastnili se mnoha 
soutěží, pracovali na rozmanitých projektech a v neposlední řadě si 
užili mezinárodní den dětí. 

Zde uvádíme přehled některých aktivit, kterým jsme se v tomto jarním 
období i přes nepřízeň počasí věnovali:
✓		koněpruské jeskyně, návštěva medvědů z Večerníčku – Beroun 

(2. B, 4. B)
✓		celoroční projekt Zdravé zuby a Dopravní výchova (1. – 5. ročník)
✓		Výstava kolekce plakátů Alfonse muchy (3. A)
✓		merlin a jeho dravci (1. – 5. ročník)
✓		Projekt – evropské školy pro čistou vodu a vodní stopa (5. ročník)
✓		Preventivněvzdělávací projekt „svět očima dětí“ (5. A)
✓		kuličkiáda 2013 (1. B) – Den dětí
✓		Turistická vycházka do Šáreckého údolí (1. c) – Den dětí

Doufáme, že i závěr školního roku bude stejně tak vydařený jako celý 
rok a těšíme se opět na září.

Kolektiv učitelů ZŠ Jana Wericha, I. stupeň

Bronz z mistrovství 
republiky pro ZŠ Wericha
softbalový tým ZŠ Jana Wericha se letos opět zúčastnil Školní ligy 
softballu. Po vítězstvích v obvodním a krajském kole jsme se probo
jovali do republikového finále, které se konalo v Praze. Po nepříliš 
vydařeném začátku finálového turnaje, kdy byla jedna z našich hrá
ček zraněna odpáleným míčem, se nám povedlo v závěrečném zápase 
o třetí místo deklasovat soupeře z jižních čech a výsledkem 24 : 4 jsme 
získali bronzové medaile. 
O toto pěkné umístění se zasloužili tito hráči: m. Babková, m. Petráš, 
J. krůžela, V. Pechal, J. Pinecker, L. chochlovský, F. kamelová, A. čer
máková, A. martanová, D. Pineckerová, T. holub, R. Blatný a J. ham
mer. Bronzový tým kaučovali V. soukup a m. mrkvička a poděkování 
patří i manželům Pineckerovým za jejich obětavost a podporu.

Václav Soukup, zástupce ředitelky

ŠkOLy INFORMUJÍ
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ZŠ Jana Wericha Osvětim –  
po stopách historie
V červnu jsme se vydali po stopách historie druhé světové války do Osvě
timi, která byla němci přejmenována na Auschwitz. nedaleko odtud byl 
zřízen další tábor Birkenau.
Tento koncentrační tábor se stal střediskem vyhlazování evropských Židů, 
kteří zde byli hromadně vyvražďováni jen z důvodu své národnosti, bez 
ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, občanství či politické názory.

nečekali jsme, že návštěvou tohoto místa by se pro nás mohlo tolik změ
nit. strnuli jsme údivem, když jsme navštívili muzeum v bývalých vězeň
ských blocích. expozice ilustruje průběh vyhlazovacího procesu od při
vezení Židů na táborovou rampu, přes selekci prováděnou lékaři ss, po 
smrt v plynových komorách. Jedním z nejhrůznějších důkazů zločinů spá
chaných v táboře jsou téměř dvě tuny vlasů obětí. Jiným hrůzostrašným 
svědectvím jsou originální věci patřící deportovaným lidem, nalezené po 
osvobození: brýle, kufry s adresami a jmény obětí, boty, protézy, dětské 
oblečení, misky…
nikdo nemůže říci, jak se cítili lidé, kteří všechnu tu hrůzu zažili. Z Osvě
timi jsme si odnesli velmi smíšené pocity. na jednu stranu bylo velmi za
jímavé, že jsme mohli vidět, jak ošklivě a krutě bylo zacházeno s lidskými 
bytostmi, ale na druhou stranu to byl velmi smutný zážitek. 

 Žáci devátých tříd ZŠ genpor. Františka Peřiny 

Foto: Hana Tenglerová

Letní tábor v Bujesilech
103. Pionýrská skupina Františka soukala každé léto pořádá letní tá
bor pro děti mezi 5 – 15 lety, v malebném údolí řeky Berounky neda
leko obcí Bujesily, Liblín a kozojedy. O program a zábavu na táboře se 
stará tým zkušených vedoucích, kteří tábor vedou od 90. let a dříve 
sem sami jezdili jako děti. Podnikáme výlety do blízkého i vzdáleněj
šího okolí, občas při nich využíváme i raft a kánoe, hrajeme různé 
vodní i suchozemské hry, chodíme se koupat, pořádáme táboráky, 
karneval, diskotéku. celý tento program je motivován celotáborovou 
hrou, která letos bude trošku v duchu fantasy. 

Více info na www.taborbobri.cz, tel: 777 965 726, pikynam@seznam.cz.

Za 103. PS oddíl Bobři, Martin Kratochvíl

Termín:    12. 7. – 26. 7.

Foto: archiv školy



PRO DĚTI A RODIČE

Letní tábory kC Průhon
Turistický oddíl ŤAPkA pod vedením Lucie macourkové pro vaše děti 
připravil: 

Příměstský tábor 
CESTUJEME PO HRADECH 
A ZÁMCÍCH 
Termín: 15. 7. – 19. 7. 2013
cena: 1 400 kč

Tábor pro všechny děti od 5 do 10 let, 
které se rády toulají světem pohádek a pověstí. 
cestujeme za každého počasí od 8.30 do 16.30 hod.
Co budeme dělat? soutěžit, vyrábět, cestovat, objevovat a hlavně 
se nebudeme nudit.
Na všechny rytíře a princezny se těší Lucka a Terka.

Příměstský tábor 
SPORŤÁČEK
Termín: 29. 7. – 2. 8. 2013
cena: 1 400 kč

Tábor pro všechny sportuchtivé  
děti od 5 do 10 let. 
sportujeme za každého počasí  
od 8.30 do 16.30 hod. 
Co budeme dělat? Od jízdy na kole, koloběžce, bruslích, přes míčové 
hry, lezení po stěně až po plavání a turistiku. heslo Fair play!
Malí sportovci se vydovádí s Luckou.

na aktuálně volná místa se můžete informovat na 
kurzy@pruhon.cz nebo na tel. 601 324 846.

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 – Řepy, www.pruhon.cz

ZUŠ Blatiny informuje
Základní umělecká škola Blatiny je jedinou výběrovou školou tohoto typu 
s uměleckým zaměřením v Řepích. Do studia základního uměleckého vzdě
lávání jsou děti přijímány na základě vykonané talentové zkoušky. Přijatí 
žáci jsou následně zařazeni do tanečního, výtvarného, literárně dramatic

kého nebo hudebního obo
ru se zaměřením na zvolený 
hudební nástroj či zpěv. 
ZUŠ Blatiny každým rokem 
pořádá řadu koncertů, 
vernisáží prací výtvarného 
oboru a také vystoupení ta
nečního oboru. Posledním, 
velmi úspěšným, bylo tema
tické představení absolven

tů a žáků tanečního oboru „Pohádka o sněhurce“, které se uskutečnilo na 
jaře tohoto roku v Divadle na Prádle, kde bylo možné zhlédnout výsledek 
dlouholeté a trpělivé práce pedagogů mgr. Jany Tobolové a edity Bure
šové. k úspěchu přispěl i zcela zaplněný sál diváků, kteří vytvořili žákům 
příjemnou atmosféru. Vedení školy tímto děkuje nejen všem pedagogům 
ZUŠ Blatiny za celoroční práci, ale také rodičům za jejich zájem o umělecké 
vzdělávání svých dětí. 

MgA. Dana Tauerová, zástupce ředitele ZUŠ Blatin

Obchodování v Mateřské 
školce Socháňova
nebývalá zábava i poznání čekalo na děti v mateřské škole socháňova za
čátkem června.
Školku totiž navštívila Zlatá rybička, která dětem chtěla ukázat, jak správně 
zacházet s penězi. nedivte se, rybička samozřejmě nebyla opravdová, ale 
jednalo se o projekt hany a Pavla müllerových působících ve finanční po
radenské společnosti. cílem akce bylo dnešním dětem ukázat, že peněz je 
třeba si vážit a zacházet s nimi opatrně. možná by člověk mohl mít pocit, 
že na to děti z mateřské školy mají spoustu času, ale byli byste překvapeni, 
jak šikovní obchodníci se během chvilky z malých školáčků stali.

A jak tedy odpoledne ve školce vypadalo?
Zahrada školky nabízela několik stanovišť s různými úkoly – někde se ma
lovalo, jinde bylo úkolem vylovit rybičky, projet dráhu na koloběžce nebo 
se trefit míčem do terče. Za každý splněný úkol dostalo dítě za odměnu pe
nízek. s nastřádanou hotovostí pak mohlo přijít do „banky“ – tedy stánku, 
který nabízel nepřeberná lákadla. na výběr tu byly např. bonbony, tužky, 
pastelky, plyšáci či létací talíře. Věci byly oceněny různou výší herních pe
něz a bylo na každém dítěti, jakou cestu zvolí. Buď penízky utratí hned 
a koupí si tu nejlevnější věc za méně kuponků nebo bude šetřit, některé 
úkoly půjde splnit znovu, aby dosáhlo na odměnu hodnotnější. „Banka“ 
nabízela ještě variantu půjčky, tedy možnost získat dražší věc ihned, ale 
pak splácet i s úroky – tedy v podobě plnění více úkolů. Děti samy tak měly 
možnost se rozhodnout, co je pro ně výhodnější. Většina z nich zvolila 
možnost šetření a do půjček s úroky se mnoho nepouštěla.
Rodiče, kteří své ratolesti po celou dobu bedlivě pozorovali a povzbuzova
li, mohli mít radost, jak malým obchodníkům jde soutěžení pěkně od ruky 
a jak jsou úspěšní.

-raš-

Mateřská škola Bendova 
Praha 17 – Řepy přijme 
od 3. září 2013 kvalifikovanou 
učitelku MŠ. Možný i nástup 
2 učitelek, spolupracovnic se 
zájmem o zdravý životní styl 
a aktivní pohyb dětí.

Nabídky zasílejte e-mailem msbendova@seznam.cz

Hledáme posilu!
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Foto: -raš-



ZE SPORTU
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Sportovní klub Španielka v přípravě 
na další sezónu!

Do patnácté sezóny vstoupí v září volejbalový oddíl sportovního 
klubu Španielka Řepy. Již nyní však probíhají přípravy jednotlivých 
družstev. Družstvo mladších žákyň si jako každým rokem vyjelo na 
„Zmrzlinový turnaj“ do Rychnova nad kněžnou, kde dosáhlo vyni
kajícího úspěchu. V konkurenci dvaceti družstev z čech, slovenska 
a Polska vybojovalo nakonec první místo! Finálový zápas s polským 
mysiadlo muksem byl ozdobou celého turnaje. 
V plné přípravě je samozřejmě také extraligové družstvo kadetek. 
Letošní třetí nejlepší tým čR začal přípravu 18. května tradiční účastí 
na klatovském turnaji „Pod černou věží“. Družstvo bylo rozděleno 
na dva týmy. V dobré konkurenci dalších extraligových a ligových 
družstev se celkovým vítězem stalo „béčko“ Španielky, které ve finá
le porazilo madetu české Budějovice – letošního mistra čR. Úspěch 
Španielky nakonec dovršilo „áčko“, které po vítězství nad Plzní ob
sadilo třetí místo. klatovský turnaj „Pod černou věží“ tak Španielka 
vyhrála již pošesté za sebou. V červenci mají hráčky i trenéři volej
balové „volno“. V srpnu pak budou zahájena přípravná soustředění 
jednotlivých družstev. nejdříve začínají extraligové kadetky, které 
odjíždějí 9. srpna na desetidenní kondiční soustředění do horského 
prostředí na Šumavě. V posledních čtrnácti dnech absolvují všechna 
družstva volejbalové soustředění na Šumavě či v Praze. V září se pak 
roztočí volejbalový kolotoč. O všem podstatném vás opět budeme 
informovat.

PĚknÉ A POhODOVÉ LÉTO PLnÉ ZÁŽITkŮ PŘeJe VŠem sPORTOVní 
kLUB ŠPAnIeLkA ŘePy!

Jaroslav Honzík,
předseda SK Španielka

Veškeré informace o tomto družstvu i celém sportovním klubu dosta
nete u předsedy klubu J. honzíka na tel. 737 375 831.

SK ŠPANIELKA ŘEPY
informuje

ŠPANIELKA

Ř E P Y

Jen čtyři kluby z celé republiky byly účastníky všech mistrovství republiky 
kategorií minižactva (hráčky 11, 12 a 13 let). hradec králové si ze všech 
soutěží odvezl titul a stal se králem letošní sezony. Ostrava jednou brala 
bronz, hB Basket jednou stříbro a Olomouc vždy skončila v poli poraže
ných.  Pardubice nebyly na nejmladším minižactvu, ale z mladších a star
ších minižákyň odjely stříbrné. na hB Basket v těchto kategoriích, vždy po 
boji, zůstalo čtvrté místo.

Bezpochyby můžeme konstatovat, že děvčata hB Basketu se zařadila 
mezi špičku českého minibasketbalu. naše práce s dětmi se tak uká
zala smysluplná, koncepční a úspěšná. Děti z našich školních přípra
vek (Rudná, Barrandov, V Remízku, socháňova, O. chlupa – Fingerova, 
Trávníčkova) plynule přecházejí do klubu a zde dosahují těchto skvě
lých úspěchů. 
národní finále nejmladších minižákyň (11 let) proběhlo v Litoměřicích. 
naše děvčata vyhrála základní skupinu, kde výraznými výhrami porazila 
Ostravu a Valosun Brno. Ve čtvrtfinále si lehce poradila s hráčkami nové 
Paky a v semifinále porazila pražského rivala Usk Praha. Tím si zajistila 
postup do finále. Zde nás čekal hradec králové. Tíha odpovědnosti nám 
trošku rozklepala ruce, ale bojovalo se o každý míč do poslední vteřiny. Od 
titulu nás dělil jeden jediný bod – jsme na druhém místě v čR!
národní finále mladších minižákyň (12 let) hostily strakonice. Loni naše 
hráčky obsadily deváté místo a tak jsme jely s cílem se v tabulce posunout. 
Že to bude až tolik a získáme čtvrté místo, čekal málokdo z nás. V základní 
skupině jsme nejprve porazily Borotín a Žabovřesky Frisko Brno. Ve čtvrtfi
nále jsme zvítězily nad Olomoucí, v semifinále jsme prohrály s Pardubicemi 
a v závěru bojovaly s Ostravou o bronz. souboj jsme bohužel prohrály.
mistrovství republiky starších minižákyň (13 let) je rozděleno na dvě části. 
V předkole nastupuje nejlepších šestnáct týmů čR, jen osm postupuje na 
vlastní turnaj o mistra čR. naše předkolo bylo nejtěžší a nejvyrovnanější 
skupinou. Děvčatům se přesto povedlo předvést výborný výkon a účast na 
mčR si zajistit. Už toto jsme považovaly za úspěch a odjely do hradce ob
hajovat čtvrté místo, které jsme nakonec také obhájily. 
myslím, že holky odvedly obrovský kus práce a jejich výsledky jsou beze
sporu obrovským úspěchem. Všechny kategorie vyhrály pražský přebor 
a na republikové úrovni jsou všechny do čtvrtého místa.

Hana Brejlová,
HB Basket Praha

hB Basket Praha
Klub pracuje na pěti školách v regionu Prahy 5, 13, 17 a Prahy 
západ, patří mezi čtyři nejúspěšnější kluby v republice 
v kategoriích minižactva.

Foto: archvi HB Basket

Sportuj s Duklou – letní  
denní sportovní tábor
Datum konání: 8. 7. 2013 – 30. 8. 2013
městská část: Praha 6       sport: atletika

TJ Dukla Praha ve spolupráci s mč Praha 6 pořádá IV. Ročník LeTníhO 
DenníhO sPORTOVníhO TÁBORA. Tábor pořádají oddíly moderního pěti
boje, atletiky, plavání a šermu. Vzhledem k úspěšnosti akce v minulém 
roce se oddíly rozhodly rozšířit letní tábor na celé prázdniny.
Denní program začíná v 8 hodin plaváním v bazénu čZU na suchdole a dá
le následují aktivity ve sportovním areálu Juliska.
Tábor je určen pro děti a mládež ve věku 8 – 12 let. Děti si vyzkouší spor
tovní střelbu, šerm, plavání a atletiku, které budou zajišťovat trenéři po
řádajících oddílů. maximální počet účastníků v turnusu je 30.
cena je 2 500 kč zahrnuje mj. teplý oběd, svačinu a pitný režim.

Dotazy je možné posílat na e-mail: sportujsduklou@seznam.cz  
nebo od 14 do 20 hod. volat na tel: 728 476 523. 



český pohár horských kol v olympijském cross country, český pohár hor
ských kol v eliminátoru, Pražský mTB pohár pro širokou veřejnost, český 
pohár mTB handicapovaných cyklistů, king of Prague BmX či historicky 
první mistrovství české republiky novinářů. 

Všechny uvedené sportovně i společensky významné akce byly napláno
vány na první červnový víkend a hostitelem tohoto svátku cyklistiky byla 
Praha 17.
Bohužel, více než roční přípravu a práci pořadatelů do značné míry ovlivnil 
velmi silný záplavový déšť, který po celý víkend s neutuchající vytrvalostí 
zkrápěl účastníky i diváky výjimečného sportovního podniku.   
Závodů se zúčastnili závodníci všech výkonnostních i věkových kategorií. 
Přes nepříznivé počasí a chlad se na start postavilo mnoho dětí, pro ty 
úplně nejmenší, závodící na odrážedlech, přichystali pořadatelé věkovou 
kategorii 0 – 3 roky. naopak nejstarší účastníci poměřili své síly v katego
riích masters.
Divácky atraktivní závod českého poháru ve velmi rychlé disciplíně zvané 
eliminátor se uskutečnil v sobotu a závodníky přišla povzbudit i starostka 
městské části Praha 17, Bc. Jitka synková. 
Vyvrcholením víkendu byly nedělní závody českého poháru horských kol 
v olympijském cross country.
cyklistického víkendu v Řepích se zúčastnila nejenom česká biková špička 
s řadou reprezentantů, ale i mnoho významných sportovních osobností. 
Fanoušky horských kol upozorňujeme, že další kolo Pražského mTB poháru 
se uskuteční na Zličíně, více informací najdete na www.prahamtb.cz. 
 

Jaroslava Krakovičová

dětská atletická 
liga 2013

Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici

Vždy od 15 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení

 4. září  –  Vícebojařské odpoledne
11. září  –  Vrhačsko-štafetové odpoledne, 

slavnostní vyhlášení celé série

Doprovodný program: skákací hrad, nafukovací 
prolézačky, občerstvení.

Věkové kategorie: atletická školka: 2007 – mladší, 
minipřípravka: 2005 – 2006, přípravka: 2004 – 2002, 
mladší žactvo: 2001 – 2000, starší žactvo: 1998 – 1999. 

Pod záštitou Městské části Praha 17 pořádá Atletika 
Řepy při ZŠ Jana Wericha a Atletika Tábor. Hlavním 
organizátorem je triatlonista Tomáš Slavata.

 www.repy.cz -red-

Foto: -raš-

Foto: -raš-

Cyklistický svátek v Řepích ovlivnil záplavový déšť

Foto: Michal Červený
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Fotbalovou radostí pro řep
ské příznivce sportu byl 
počátkem 70. let minulého 
století Bedřich Tesař, jehož 
jméno bylo později spjato 
s pražskou slávií. Byl odcho
vancem řepských žáků. Patřil 
k rodu Tesařů, který se neod
myslitelně zapsal do historie 
založení a vzniku řepského 
slavoje a sokola. k vývoji jeho 
fotbalového talentu přispěl 
jeho strýc, který ho ve 13 le
tech, tj. v roce 1957, přivedl 
do pražské slavie. Zde se přes 
žáky a dorost vypracoval do 
ligového „A“ týmu, ve kterém 
v letech 1965 – 1972 půso
bil po boku mnoha slavných 
hráčů např. Píši, hildebranta, 

smolíka, nepomuckého, herdy, stárka, mareše nebo kadraby. Jedním 
z nich byl také reprezentant František Veselý, který později byl jeho 
švagrem. Františkova sestra eva Veselá, v té době vynikající reprezen
tantka československa v házené a hráčka pražských Bohemians, se totiž 
stala Bedřichovou ženou. Vojenské roky si odbyl v letech 1963 – 1965 
v pražské Dukle. 

nejúspěšnější fotbalová léta však 
prožil Bedřich Tesař v letech 1965 
– 1968, kdy byl členem českoslo
venské reprezentace stříbrných 
olympijských lvíčat. svoji fotbalo
vou kariéru ukončil v Ústí nad La
bem. Dodnes vzpomínají fotbalo
ví fanoušci slavie na jeho trestné 
kopy. Jak jeden řepský fotbalový 
pamětník dodal: „ Jó, Béda, ten 
je uměl!“ 

Béďo, za sebe, ale především za 
všechny řepské, k tvým sedmdesá
tinám, které poslední den v tomto 
měsíci oslavíš, vše nejlepší a hod
ně zdraví do dalších let. 
Jo a díky, že jsi mě jako malého 
kluka s mým bráchou naučil jezdit 
na kole. A to, jak jste mě zavřeli 
do kufru, se kterým jste pak toči
li, když jsem vás starší štval – to 
jsem už dávno zapomněl! 

Jaroslav Hájek,
zastupitel

PRO ŘEPSkÉ PATRIOTy
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Bedřichu, vše nejlepší! (*31. 7. 1943)

Bedřich Tesař v týmu pražské Slávie vpravo dole sedící. Hrál s takovými jmény, jako byl např. Fr. Veselý. 

Bedřich Tesař, opora pražské Slávie 
v 70. a 80. letech minulého století 

Béďa v pražské Dukle v roce 1963 
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kulík říční (Charadrius dubius) patří mezi bahňáky, což je početná skupi
na ptáků žijících v blízkosti vod. Bahňáci mají za nejbližší příbuzné racky. 
Zatímco rackové jsou všeobecně známí, bahňáci pozornosti spíše unikají. 
Převážně se pohybují po březích, rybníků, řek, moří, zamokřených loukách 
a dokonce v polích. Všichni bahňáci jsou přísně tažní, což je dáno jejich 

potravními nároky. Živí se výhradně drobnými živočichy, které sbírají u vo
dy, z hladiny i vyhledávají hmatem v bahně. Všichni celkově unikají pozor
nosti díky ochrannému zbarvení. samičky se při inkubaci vajec v otevře
ném prostoru spoléhají na neviditelnost a odlétají až téměř v posledním 
okamžiku. kulík říční je velký asi jako kos, svrchu hnědavý, hruď a břicho 
jsou zbarveny téměř bíle, mají růžové nohy a tmavou pásku přes oko. čile 
pobíhají mezi kameny a brodí mělkou vodou. Jsou málo plaší a lze je při 
znehybnění pozorovat i docela zblízka.

Velký rybník na Zličíně (v blízkosti ulice strojírenská) hostí nepravidelně 
jeden až dva páry kulíků říčních, kteří zde hnízdí. kulíci by hnízdili na bře
zích rybníka každoročně, pokud by zůstal aspoň kousek suchého nezato
peného břehu. To se nepoštěstí každý rok. Rybáři mají v nádrži nasazené 
ryby, kvůli kterým je udržována vysoká hladina vody lemovaná rákosovými 
porosty bez nezarostlého břehu. To potěší zejména kachny a potápky, ale 
kulíci nemají kde hnízdo mít. 
Pokud kdy kulíci na Velkém rybníce na Zličíně úspěšně vyhnízdili, pak 
to bylo možné přirovnat malému zázraku nebo neuvěřitelné shodě pří
znivých náhod. mezi nakladením čtyř vajíček a vylíhnutím mláďat musí 
uplynout nekonečných čtyřiadvacet dní. hnízdo je obvykle tvořeno ně
kolika kamínky a je v úplně volném prostoru na břehu cca dva metry od 
vody. není vůbec ničím chráněné kromě nenápadného zabarvení sko
řápky a peří rodičů, kteří se v sezení střídají. V těsné blízkosti hnízda 
se proháněli čtyřkolkaři, cyklisté, prošly zde desítky psů a lidí. shodou 
náhod se nikdo hnízda nedotkl. když za slunečného poledne jistá dáma 
rozprostřela svoji opalovací podložku cca půl druhého metru od hnízda, 
byla to pro oba kuličí rodiče jistě situace blízká infarktu. Oba rodiče hla
sitě křičeli a upozorňovali na sebe, ale dáma to vůbec nezaznamenala. 
naštěstí, po chvíli slunce překryly mraky a žena „pláž“ opustila. nastalé 
deštivé počasí způsobilo, že se voda začala přibližovat ke hnízdu více 

a více. mláďata se vylíhla v den, kdy voda dosáhla téměř okraje hnízda. 
spousta hnízd kulíků je zničena a zaplavena vodou. Rodiče jsou schopni 
založit náhradní hnízdění, ale to je vystaveno úplně stejnému riziku, 
jako to první. Jakmile se mláďata vylíhnou, asi hodinu osychají pod sa
mičkou a pak se hned rozběhnou ukrýt do pobřežní vegetace. Jsou velká 
asi jako vlašský ořech, zbarvená jako půda na břehu rybníka s kamínky 
a při nebezpečí se přitisknou k zemi. napodobují rodiče a hned sama 
sbírají potravu. Jsou vystavena nebezpečí ještě dalších dvaadvacet dní, 
než jsou schopna sama létat. celou tu dobu je doprovázejí oba rodiče. 
Velké ztráty při hnízdění kulíci kompenzují velikou přizpůsobivostí ve 
výběru hnízdišť. Pokud to nejde v přirozeném prostředí, pokusí se vy
hnízdit třeba při okraji pole s řídkou vegetací nebo např. v lomech, kde 
se pracuje.
V srpnu a září se kulíci stěhují na zimoviště, která leží severně i jižně od 
sahary. na hnízdiště se opět vracejí v dubnu. 

Mgr. Lucie Brejšková, Ph.D.

kulík říční – bahňák ze sousedství 

Foto: Lucie Brejšková

Snůška kulíka říčního

Samička kulíka říčního zakrývá mláďata

Plzeňská ulice tvoří jižní hranici naší městské části. Odděluje Řepy 
od Prahy 13. Je to jedna z nejdelších, nejrušnějších a nejznámějších 
pražských ulic, která začíná již na smíchově na křižovatce Anděl 
a končí za hranicemi Zličína. Jedná se o bývalou výpadovku z Prahy 
do západočeské metropole, kterou v posledních letech nahradila 
dálnice z hlavního města republiky do německa.

Jan Bösser

PLZEŇSKÁ
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: -raš-

Foto: Lucie Brejšková
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KC Průhon
Připravujeme
  na září

Hledáme
  fotomodelky

 www.pruhon.cz

Kurzy digitální 
fotografie   

ZÁKLADY DSLR • PORTRÉT • GLAMOUR • 
RODINA • A DALŠÍ...

Jsi fotogenická? Tak 
přijď na casting!  

SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ, NABÍDKY POSÍLEJTE 
NA E-MAIL: CASTING@PRUHON.CZ

Zápis proběhne kvůli rekonstrukci stávajícího objektu 
v socháňově 1220/27 a stěhování do náhradního působiště 
mimořádně až na přelomu srpna a září již na nové adrese: 
Základní škola genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 1024, 
Praha 17 – Řepy.

Aktuální informace najdete průběžně na našem webu. Pokud 
nám napíšete na email kurzy@pruhon.cz, tak vám je rádi 
pošleme přímo na vaši adresu.

Doufáme, že i přes komplikace, které některým z vás tato 
dočasná změna možná způsobí, nám zachováte přízeň 
a sejdeme se znovu v dalším školním roce.

PRO NEJMENŠÍ 
* BROUČEK – kombinovaný program pro děti okolo 2 let 
(dopoledne)
* cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let * cvičení pro děti – 
4 až 7 let * ŠIKULKY – výtvarná výchova pro rodiče s dětmi 
okolo 2 let 

HUDBA, TANEC, DIVADLO
* sólový zpěv (klasika, populár, populárspeciál) – pro děti 
od 6 let i pro dospělé * klavír, keyboard, flétna, klarinet, 
saxofon, housle, kytara – pro děti od 6 let i pro dospělé 
* PIŠKOTKY – tanec a balet pro děti od 5 let * akrobatický 
rock´n´roll – přípravka pro děti 6 až 12 let
* STONOŽKA – dramatický kroužek pro děti od 6 let  
* hudební přípravka – pro děti 5 až 8 let 

KERAMIKA, VÝTVARKA
* keramika – pro děti od 5 let a pro dospělé * výtvarná 
výchova – pro děti od 5 let  * malba a kresba pro dospělé

CVIČENÍ, JÓGA 
* cvičení pro děti – 4 až 7 let * aerobik a gymnastika pro 
dívky – 7 až 11 let * cvičení po ženy – bossu, aerobik, step
aerobik, kalanetika, zumba * jóga – Integrální jóga nebo Jóga 
v denním životě pro děti, rodiče s dětmi, dospělé * jóga proti 
bolestem zad a kloubů – pro dospělé 
 
TURISTIKA
* ŤAPKA – turistický oddíl pro děti od 5 let 

JAZYKY
* angličtina pro děti – pro děti 6 až 9 let * angličtina, 
němčina, francouzština – pro dospělé * čeština pro cizince – 
pro děti školního věku a pro dospělé

kulturní centrum Průhon,  tel. 601 324 846 www.pruhon.cz,  
kurzy@pruhon.cz

 kC Průhon 
do kurzů na školní rok 2013 – 2014
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SLUŽBy
•  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

•  SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je nutno jedno za dva 
roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci a dochází 
k vážnému poškození. jirasek.servis@seznam.cz 
 Tel.: 601 236 957

•  MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
i o víkendech. PecInA Tel.: 235 510 096, 602 954 461

•  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

•  TELEVIZNÍ OPRAVNA STODŮLKY, BÖHMOVA 1982/5, 
(m. Lužiny, Bus 225), otevřeno Po a čt 15 – 18.30, 
ostatní časy po tel. dohodě. Televize, LcD, plazmy, DVD, 
setopboxy. Antény, satelity, instalace, prodej.  
www.opravuji.cz, v.siebert@volny.cz  
 Tel.: 733 311 747, 211 143 758

•  Hájek – zedník živnostník. 
Provádím veškeré zednické, obkladačské, malířské 
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, 
kanceláří a domků. Okolí Prahy 5, 6. Tel.: 777 670 326

•  HODINOVÝ MANŽEL, mALOVÁní, ŠTUkOVÁní, kOmPLeTAce 
 nÁByTkU. f.seher@seznam.cz Tel.: 603 305 211

•!STĚHOVÁNÍ! Stěhování všeho druhu, odvoz 
nepotřebných věcí k likvidaci. Doprava po Praze zdarma.  
 Tel.: 777 227 840

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

•  PODLAHÁŘSTVÍ J. UDRŽAL – POKLÁDKA A PRODEJ – 
byty, domy, komerční prostory, schodiště. 
 Tel.: 603 271 240

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

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

•  Žehlení prádla, 1 kg 30 – 35 kč.  Tel.: 608 873 636

•  VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu levně. 
Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci. 
 Tel.: 777 227 840

•  AUTOSERVIS VRÁNA, masarykova 295, Rudná. servis vozů 
všech značek, www.autovrana.cz.  Tel.: 603 117 059

•  Zpracování účetnictví, personalistiky, daň. evidence, 
zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů. 
Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. Tel.: 731 515 392

•  Malířské, lak. práce. Levně, kvalitně.  Tel.: 603 505 927

•  ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY – zimní 
bundy, kalhoty, blůzy, námoř. trika, batohy, celty, nože, 
obr. spreje. Bílá hora – čistovická 15, popá 1519 h. 
 www.e-armyshop.cz

•  Přijímáme nové pacienty k registraci. V obou ordinacích 
praktického lékaře, na poliklinice v Řepích, registrujeme 
pacienty, kteří zde nemají svého praktického lékaře. 
AA AskLePIOs, s. r. o., mUDr. A. Albertová.  
www.aaasklepios.cz. Tel.: 235 302 689, 235 312 734

•  KOUPÍM GARÁŽ, okolí ul. makovského.  Tel.: 724 965 505

•  MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ, TAPET. PRÁCE, ŠTUKOVÁNÍ 
(nátěry oken, dveří, topení, umakartová jádra, koupelny, 
Wc), včetně hrubého úklidu. Tel.: 603 221 653

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

•  RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ. 
 Tel.: 606 662 223

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

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

•  ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka, Petr meyer, 
Galandova 1236, Řepy. Tel.: 211 148 037, 603 341 927

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

•  Přenechám urnový hrob s kamenným příslušenstvím, 
115x66 cm.  Tel.: 736 746 656, 272 761 587

•  TJ SOKOL ŘEPY NABÍZÍ K PRONÁJMU MÍSTNOST o ploše 
18,5 m2 v objektu tesko k administrativním nebo 
skladovacím účelům. Bezproblémové parkování, cena 
dohodou. kontakt: J. Rosenbaumová.  Tel.: 606 485 533

ByTy
•  VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2+1 (64 m2), 1. p., 1. kat. 

v Praze 10, Vršovice za podobný v Řepích a okolí. 
 Tel.: 724 813 315

•  VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2+KK (42 m2), 11. patro, 
Jiránkova ul., za obecní byt 3+1, Řepy II, v nižším patře. 
Z rodinných a zdravotních důvodu velmi spěchá. 
 Tel.: 606 510 651, 602 299 375

ZAMĚSTNÁNÍ
•  KADEŘNICI A MANIKÉRKU přijmu, ŽL, P17Řepy.  

 Tel.: 728 995 661

•  Řidič (sk. C) hledá brigádu, Praha 6 a okolí. možno 
i dlouhodobě.  Tel.: 702 404 618 

•  Hledáme nové spolupracovníky do našeho týmu na 
zpracování analýz. Prosím sms.  Tel.: 725 562 738

INZERCE

Kurzy
® NOVINKA! PROFESIONÁLNÍ MUZIKÁLOVÝ KURZ 

(vyučovaný profi lektory – herci, zpěváky a tanečníky) 
pro1. a 2. stupeň ZŠ, přihlášky na: nadabartova@gmail.com 

nebo: 723 004 777
® PŘEDŠKOLNÍ HUDEBNĚ-POHYBOVÝ KROUŽEK 

MUZICÍROVÁNÍ S MYŠ A MAŠ – přihlášky na: 
info@mysamas.cz

® ANGLIČTINA (pro děti i dospělé) v malých skupinkách, 
různé úrovně rozdělené podle věku a pokročilosti. Informace 
a přihlášky na: nadabartova@gmail.com nebo: 723 004 777
® KYTAROVÝ KURZ – informace a přihlášky na: 

pethe@post.cz
® FOTO KROUŽEK (pro děti i dospělé) – informace 

a přihlášky na: ivana.lutovska@seznam.cz 

Další případné podrobnější dotazy ke všem kurzům nebo ke 
Kulturáčku obecně rádi zodpovíme na telefonu 777 320 390 nebo 
e-mailu info@mysamas.cz.
Informace o akcích a o využití sálu najdete na  
www.kulturacek.cz.
Kulturáček na Bílé Hoře, ul. Ke Kulturnímu domu 14,  
Praha 17 – Řepy (vedle bikrosového areálu)

Letní pobyty o. s. Zajíček na koni

Ž I V O T  S  K O N Ě M
Občanské sdružení Zajíček na koni pořádá letní pobyty určené 
pro děti s doprovodem rodičů. Vítány jsou děti zdravé i handi
capované. speciální terapie pro děti s handicapy a indi vi duál
ní přístup ke každému dítěti je od roku 2005 mottem všech 
pobytů pořádaných tímto občanským sdružením. Program 
je sestaven tak, aby se dobře bavili všichni – handicapované 
i zcela zdravé děti, rodiče i doprovod.

čeká na vás jízda na koni, celotáborová hra s motivem život 
s koněm, muzikoterapie a mnohé další. Dozvíte se, jak se cítí 
kůň při jízdě s větrem o závod, jak při nemoci…

Více informací na www.zajiceknakoni.cz, 
j.palacka@zajiceknakoni.cz, nebo tel. 732 533 427.

Termíny:       Turnus:  7. – 14. 7. 2013 

Turnus: 14. – 21. 7. 2013 

Turnus:  3. – 10. 8. 2013
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OtevřenO denně 11.00–22.00 h. • Příjemné posezení 
ROZvOZ v otevírací době do 5 km zdarma, každá 10. pizza 

zdarma • Zvýhodněná menu • Připravujeme PředZahRádku

křižovatka Žalanského a Galandova 
(č. 1612/55), Praha 17-řepy

OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

  Tel.: 602 266 384, 235 316 609  
  E-mail: jirilansdorf@seznam.cz  

Příjem zakázek nepřetržitě!

                                     

                                                    777 188 063 
                             774 127 868  

VODA-PLYN-TOPENÍ-ELEKTRO 
OPRAVY A REKONSTRUKCE STŘECH 

NONSTOP SERVIS 24 HODIN 
drobné opravy-zapojení,opravy a revize plynových spotřebičů-
rekonstrukce domu a bytu-havarijní servis  

www.sadon.cz   email: y.r1@seznam.cz 

Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Prodej pánských a dámských 
oděvů za velmi výhodné ceny

Trička již od 49,- Kč

PRODEJNA GALANTERIE
Velký výběr pletací příze, zipů, 

korálků, nití atd.

To vše pasáž Makovského 1143 
Praha 17-Řepy

PO – ČT    9.00 – 18.00
PÁ        9.00 – 17.00

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou, 
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

Dlouholetá praxe–20 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů!   Záruka 42 měsíců!

Tel.: 777 208 491  e-mail: info@har.cz  www.har.cz

Mytí oken • čištění koberců • úklid po
malířích • běžný úklid • voskování podlah

malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E

rekonstrukce

stavební firma Hrabánek
Nad Jenečkem 344 

Hostivice, Praha - západ

www.hrabako.cz
hrabanek@hrabako.cz

tel.: 723 894 498

bytového jádra 
koupelen a bytu

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

výměny kuchyňských desek a dvířek
časově se přizpůsobím (i víkendy)

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

www.hanka.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
S IN-LINY    

Sraz:  Řepská žlutá pasáž 
a metro Masarykovo nádraží 

CK Hanka, Makovského 5, Praha 6

    2250 Kč
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1+kk, 2+kk, 3+kk od 40 do 120 m2

Strojírenská ulice, zastávka bus 180,
pěšky 5 minut z konečné tramvaje sídliště Řepy

BYDLÍM TADY S VÁMI
Poradím, zajistí m, ocením, poskytnu 
právní servis, vyřeším hypotéku, 
najdu výhodnou koupi, prodám, 
pronajmu – PRO VÁS.

Ing. Pavla Chládková
✆ 774 116 505

pavla.chladkova@remax-czech.cz Prodej bytů

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

KontaKtujte nás a my Vám rádI ZodPoVíme 
VšeChny dotaZy a ProVedeme Prostory šKolIčKy!

www.skolkazelvicka.cz
604 433 057

PrVní 
hodIna 
Zdarma

šk
olka ŽELVIČKA

španielova 52a, 
163 00 Praha 6

Taneční škola B-Original 
pořádá: zápis do tanečních kurzů pro děti (od 4 let), mládež i dospělé

Makovského 1349, Praha 6 Řepy  ( 2.patro, zastávka Slánská)
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EKO-Kopecký, s. r. o. • Na Chobotě 1344/4, Praha 17-Řepy
Telefon: 242 449 082, 777 151 141

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

Správa nemovitostí, účetnictví, 
vyúčtování služeb

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

Otevřeno po – pá NOV ̌E od 11 do 19, so 9 – 12
Makovského 1223 (oranžová pasáž) 

Praha 17-Řepy
Tel.: +420 606 764 011 • e-mail: zarjan@seznam.cz

Informace o inzerci 
v Řepské 17: 
www.repy.cz

tel. 234 683 531, 234 
683 544, 720 524 688
Uzávěrka zářijového 

čísla je 7. 8. 2013.
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Znovu otevřena provozovna kadeřnictví 
v ulici Bazovského 1230, Praha 6 – Řepy 

Vám nabízí své služby.

☎ 606 379 780
Pracovní doba: Po – pá 10.00 – 19.00 hod. 
     So dle objednávek

Každá desátá návštěva SLEVA!

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

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.

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

ServiS notebooků a PC
DoDávky výPočetní teChniky  

a Služeb it
� nové produkty dodáváme s důkladnou předprodejní přípravou
� významně prodlužujeme životnost techniky preventitivním servisem
� opravujeme notebooky, PC
� servis software: instalace, nastavení, komplexní řešení
� pro firmy: repasujeme a obnovujeme celé soubory notebooků a PC
� komplexní řešení pro stomatologické ordinace a praktické lékaře
�  školení, dodávky a komplexní servis pro zrakově  

handicapované klienty

Dejte Svému Počítači šanCi na Dlouhý život
Notebook Centrum s.r.o., Na okraji 44b, Praha 6

e-mail: ntk@ntk.cz; tel.: 720 235 285, 222 724 742

otevřeno 
po dovolené 

od 15. 7. 

www.ntk.cz
BĚHACÍ PÁS – STEPPER – INFRABIKE

PRAHA 6, 
Bělohorská 187/159

Tel.: 774 299 558
www. ACTIVSLIM.CZ

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

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

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

Letní akce Oázy zdraví
www.sweb.cz/oazaz

Tel.: 235 325 111, 608 519 354

10 hod. cvičení na stolech jen za 599 Kč

CK Hanka, 
Makovského 5, Praha 6

WWW.ZAJEZDY.HANKA.CZ

Internetový vyhledávač zájezdů
280 českých a 50 německých CK
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Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 
(Babor), modelace nehtů, manikúra, pedikúra, 

parafínové zábaly (ruce i nohy), masáže, 
fotodepilace, neinvazivní laserové metody.

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

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
775 682 447  modelace nehtů 
608 222 211  
736 513 425  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

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 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00

Chcete u nás inzerovat? • Tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688
email: redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia Combi: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

Objevte novou Octavii Combi
Ať je stále nad čím žasnout

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Ano, konečně je tady. Přijíždí nová ŠKODA Octavia Combi.
Je nutné cokoliv dodávat? 
Nová Octavia Combi dál rozvíjí všechny silné stránky, pro 
něž se v předchozích generacích stala bezkonkurenčně 
nejoblíbenějším rodinným vozem u nás, a navíc přidává 
dlouhou řadu nových. 
Nabízí více prostoru, je dynamičtější a nabitá množstvím 
špičkových technologií. Mohli bychom o ní říci mnohem víc. 
Ale proč ztrácet čas? Pusťte se sami do objevování. Nová 
ŠKODA Octavia Combi na Vás čeká.

www.zazijteoctavii.cz

Zavazadlový
prostor
610 litrů

Až devět
airbagů

Systém pro
udržení vozu

v jízdním pruhu

Panoramatické
střešní okno

Bi-xenonové
světlomety
s natáčením

Asistent
rozpoznání
únavy řidiče

Elektricky
ovládané

páté dveře

ESC
s multikolizní

brzdou

Parkovací
asistent

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSALON KLOKOČKA
Karlovarská 660, Praha 6
Tel.: 222 197 231 - 232
prodej.skoda@klokocka.cz

AUTOSALON KLOKOČKA
Borského 876, Praha 5
Tel.: 251 005 112 - 115
prodej.barrandov@klokocka.cz                   www.klokocka.cz


