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Vážení čtenáři,
většina z nás již úspěšně zapomněla, že se vůbec nějaká dovolená konala. V lepším případě zbyly krásné vzpomínky. Nakonec vzpomínky jsou to, 
co přetrvává a k čemu se můžeme kdykoli vracet. Září ovšem není měsíc na rozjímání. Škola a nové povinnosti nám na to moc času nedopřejí. Jestli 
vám však přece jenom trochu času zbude, nenechte si ujít oslavy Babího léta v Řepích v sobotu 12. září, kde mimo jiné veřejně vyhlásíme vítěze 
soutěže o nejkrásnější zahrádku.

Za redakční radu Richard Kočí
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•Domov sv. Karla Boromejského 
 6. 9.  Slavnost v zahradě: hudební odpoledne pro 

celou rodinu. Letní pódium, v 16 hodin. Trio 
Prokop-Hrubý-Andršt, Missa Karel Kryl Band. 
Koncert  na podporu nákupu  zdravotnické-
ho materiálu a pomůcek pro inkontinentní 
pacienty. Partnery slavnosti jsou: Městská 
část Praha 17 a Letohrádek Vendula. Výstavy 
v refektáři i altánu, malování pro děti, občer-
stvení, prodej hraček a výrobků denního 
stacionáře atd. Cena vstupenek: 150 Kč, 
zlevněné vstupné: studenti, senioři a ZTP: 
80 Kč, děti do 14 let zdarma. Rezervace 
vstupenek: zora.vondrackova@domovrepy.
cz , tel. 235 301 238, 775 853 537

   Prodej: Pokladna divadla Minor, Vodičkova 6, 
Praha 1, tel 222 231 351, 
pokladna@minor.cz

   a vrátnice Domova sv. Karla Boromejského, 
tel. 235 323 248.

1. 9. až 30. 9. Fotografická  výstava Naše řemesla 
   aneb  Jak  a kdo tvoří umělecké i praktické 

předměty v chráněné dílně Letohrádek 
Vendula (www.letohradekvendula.cz).

Pokud není uvedeno jinak, je vstupné na všechny akce 
dobrovolné.

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

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

•Kulturní středisko Průhon
Pro děti (vždy v sobotu od 16 hodin)
 5. 9.  Pohádky ze zoologické zahrádky: Sezónu 

dětských pohádkových sobot zahájí loutkové 
divadélko Hračka pohádkou podle známého 
příběhu pana doktora, do jehož ordinace 
přicházejí zvířátka s prosbou o pomoc. 

 19. 9.  Kašpárkovy pohádky: Kdo by neznal Kaš-
párka, oblíbeného hrdinu dětských knížek 
a loutkových divadel! Představení podle zná-
mých českých pohádek připravilo loutkové 
divadlo Piky piky.

Na ploše před městským úřadem
 12. 9.  Babí léto v Řepích: Zábavné odpoledne pro 

celou rodinu s programem (viz strana 9). 
KS Průhon připravilo pro děti zajímavé 
výtvarné a pohybové soutěže. Od 14 hodin.

Pro dospělé
 16. 9.  Do nové sezóny vesele: Na první večer zve 

Biograf Průhon všechny milovníky dobrých 
českých veseloher. Vzpomínkový večer na 
Hugo Haase s filmem Život je pes. Na závěr 
si promítneme obrázky z Beskyd. V 18.44 h.

 18. 9.  Taneční kavárna: Pro starší věkem, ale 
mladé srdcem. K tanci i poslechu zahraje 
oblíbené duo Sparťanka. V 16 hodin.

 23. 9.  Vzpomínky na léto: Promítání a výstavka 
fotografií z výletu na Znojemsko, samozřej-
mě nejen pro jeho účastníky. Připravuje Pepa 
Czwartynski. Přineste také svoje obrázky 
z dovolené! V 18 hodin.

Výstava
1. až 22.  9.  Řepští fotografové vystavují: 3. ročník 

úspěšné výstavy fotografií. 
23. 9. až  14. 10.  Semafor má zelenou už 50 let: 

Fotografie, dokumenty k neuvěřitelnému 
50. výročí divadla Semafor.

Výstavy jsou přístupné ve všední dny od 10 do 20 ho-
din, v sobotu v době programu.

Připravujeme
 7. 10.  Večer pro divadlo Semafor: K padesátinám 

divadla za účasti hostů.
 22. 10.  Sokolovna – Spirituál kvintet!!! Vstupenky 

budou v předprodeji v KS Průhon od 20. září.

AKCE V SOKOLOVNĚ
(ul. Na Chobotě 125, cca 300 m od konečné tramvají)
10. a 11. 9.  Prodej – levný textil, drogerie atd.

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

e-mail: ks-pruhon@volny.cz.
Spojení: Tramvaj č. 9 a 10, bus 180.

Přehlídka autoveteránů
V rámci Babího léta, které se koná v sobotu 
12. září, bude odstartován 2. ročník Slav-
nostní jízdy autoveteránů. 

Majitelé historických vozidel, kteří by se 
chtěli jízdy aktivně zúčastnit,  se mohou při-
hlásit u Ing. Lubomíra Němejce, tajemníka 
Úřadu m. č. Praha 17, e-mail: nemejcl@repy.
mepnet.cz. Startovné není požadováno!
Historická vozidla budou vystavena na ploše 
před řepským úřadem už od 13 hodin, start 
slavnostní jízdy je naplánován na 14. hodinu!

-red-

 17. 9.  Jste dost dobří pro poezii: Autorský pořad 
zhudebněné poezie českých básníků 20. sto-
letí – J. Seifert, J. Skácel, F. Šrámek, K. 
Toman, J. Wolker, F. Halas atd. Hraje a zpívá 
písničkářka Jana Barochová. Stacionář, 
začátek v 10 hodin.

 24. 9.  Bejvávalo: Koncert stejnojmenné skupiny. 
České a moravské písničky zašlých dob. 
Refektář, v 16 hodin.

 4. 10.  Musica Concordans: Hudba historie 
i současnosti - zahájení koncertní sezóny 
v kostele sv. Rodiny. V 18 hodin.

Foto: Archiv Domova

Foto: -red-
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Slovo starostky:
I my jsme pomohli

Děkují za podporu
Výňatek z děkovného dopisu, který naší měst-
ské části zaslala starostka obce Malovice Mar-
tina Hejná: „ … velice Vám děkuji za Vaši ocho-
tu ohledně finančního daru pro naši obec. Moc 
si tohoto krásného gesta vážíme (protože ne 
každý by se takto zachoval) a doufáme, že Vám 
budeme moci někdy v budoucnu oplatit stej-
ným dílem to, co Vy dnes děláte pro nás.“ 

Od starosty obce Malenice Josefa Bláhovce do-
razilo následující poděkování: „Zastupitelé obce 
Malenice vyslovují velký dík Městské části Praha 
17 za darování peněžních prostředků ve výši 50 
tisíc Kč na likvidaci škod způsobených povodně-
mi. Tato finanční částka bude využita na obnovu 
základních nezbytných funkcí čističky odpadních 
vod  a na opravu poškozené kanalizace. Jménem 
svým, zastupitelů i všech občanů srdečně děku-
jeme za projevenou podporu.“ Foto: z archívu obce Malovice

Rekonstrukce 
polikliniky
Od srpna tohoto roku probíhá rekonstrukce 
objektů čp. 1113–1114 v Žufanově ulici, kde 
sídlí poliklinika. Během ní bude opraven střeš-
ní plášť budovy, na chodbách bude položena 
dlažba, bude zřízeno WC pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace a také nouzové 
osvětlení. Dále bude zrekonstruována vzducho-
technika, zřízena elektrická požární signalizace 
a proběhnou další nutné úpravy z hlediska po-
žární bezpečnosti. 
Rekonstrukční práce budou probíhat do listopa-
du 2009, a to i o sobotách a nedělích. Úpravy 
se budou týkat všech podlaží včetně ordinací. 
Provoz polikliniky bude probíhat bez uzavření 
s částečným omezením provozu vždy v určitých 
ordinacích. S lékaři, jichž se bude rekonstrukce 
týkat, bude dojednán přesný termín oprav, aby 
měli možnost včas informovat své pacienty.

Antonín Kopecký,
místostarosta

Odešla příliš brzy
Jako blesk z čistého nebe nás  zasáhla šo-
kující zpráva, že 3. července 2009 podleh-
la těžké nemoci Mgr. MBA Blanka Kolíno-
vá (54) – psycholožka, uznávaná lektorka, 
která mimo jiné přednášela na Pražské vy-
soké škole psychosociálních studií a byla 
zároveň zastupitelkou i radní Městské 
části Praha 17 a místopředsedkyní redakč-
ní rady Řepské sedmnáctky.
O jejím boji s vážnou chorobou jsme ne-
měli ani tušení, o to více nás zpráva zkru-
šila. Rozloučit jsme se s ní nestihli a podě-
kovat jí tak už můžeme jen těmito řádky: 
Blanko, děkujeme!

Redakční rada

Vážení čtenáři,
ráda bych vás seznámila s rozhodnutím rady 
naší městské části, která svým usnesením ze dne 
8. července 2009 schválila finanční podporu spo-
luobčanům postiženým červnovými povodněmi.
Reagovali jsme na dopis Pavla Žárského, sta-
rosty Městské části Praha 9, kterým se obrátil 
na ostatní pražské městské části s výzvou o po-

moc: „Věřím, že společným postupem dokážeme 
naši pomoc znásobit a pomoci tak mnohem vět-
šímu počtu spoluobčanů postižených katastro-
fálními povodněmi. Zároveň ukážeme, že Praha 
není izolovaným ostrovem uprostřed ostatních 
regionů Čech a Moravy, ale jejich pevnou sou-
částí, vždy připravena poskytnout maximální 
pomoc…“ 

Rozhodli jsme se, vážení čtenáři, nezůstat 
stranou této výzvy. Pevně věřím, že jsme tak 
učinili i vaším jménem a že naše rozhodnutí 
přijmete s pochopením. Rada městské části 
odsouhlasila podporu ve výši 50 000 Kč pro po-
vodněmi postiženou  jihočeskou obec Malovice 
a stejně vysokou částku pro obec Malenice. 

Jitka Synková

HŮRKA

Kinobus
Film v pohybu
Od 1. září do 4. září 
vám budeme promítat 
na prostranství před 
budovou Úřadu městské 
části Praha 17-Řepy, 
ul. Žalanského.

Představení začíná 
po setmění přibližně 
od 20.15 hodin.

Promítané filmy

• Bobule (1. 9.)
• Tobruk (2. 9.)
• Sněženky a machři (3. 9.)
•  Sněženky a machři po 25 letech (4. 9.)

VSTUP ZDARMA

Informace o programu naleznete  

na www.dpp.cz

M. . Praha 17

Oprava letových drah
 
V průběhu měsíce září bude probíhat oprava 
povrchu hlavní přistávací a vzletové dráhy 
na Letišti Praha. Oprava je nutná z důvodu 
zajištění bezpečného letového provozu zvý-
šením brzdného účinku dráhy. Akce je pláno-

vána na deset dnů a pro práce bude využito 
i nočních hodin. Znamená to, že letadla bu-
dou přistávat a vzlétat pouze na vedlejší drá-
ze. Posun do jiného období roku není možný, 
vzhledem k letním špičkám letového provozu 
a také vzhledem k počasí.

Letiště Praha, a. s.
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PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 23. ZÁŘÍ 2009 V 15 HODIN.
Místo konání: Základní škola genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha-Řepy

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné 
znění najdete na internetových stránkách 
www.repy.cz  v oblasti Samospráva nebo v lis-
tinné podobě na Odboru kanceláře starostky 
M. č. Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy. 
Rada m. č. Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s realizací posouzení stavu technologické-

ho vybavení kuchyně objektu Žalanského 
68/54  a možnostmi jeho využití ve školních 
jídelnách příspěvkových organizací M. č. 
Praha 17;

•  s možností investice formou fotovoltaic-
kých elektráren na objektech ve vlastnictví 
M. č. Praha 17.

Schvaluje: 
•  vypsání veřejné zakázky „Systém řízení 

zařízení pro trávení volného času občanů 
M. č.  Praha 17“;

•  návrh na souhlas s hostováním v lokalitě 
konečné stanice tramvají ul. Drahoňovské-

ho a pronájem pozemků parc. č. 1293/943 
a parc. č. 1293/945 v k. ú. Řepy  na termín 
7. 9. až 27. 9. 2009 pro cirkus Humberto  
a v termínu 28. 9. až 11. 10. 2009 pro cirkus 
Berousek Sultan.

Nesouhlasí: 
•  s návrhem úpravy č. U 0700 směrné části 

územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
(změna kódu míry využití z kódu B na kód D). 
Dotčené území se nachází v těsné blízkosti 
historické zástavby starých Řep a dle ÚPN 
hl. m. Prahy je tato zástavba vyznačena jako 
historické jádro obce se stanovenou výškovou 
regulací. Snahou Městské části Praha 17 je 
udržení  historického rázu  této oblasti Řep 
v jinak již zastavěném území s převažující 
výstavbou výškových panelových domů. 
Záměrem M. č. Praha 17 je rozšíření hranice 
historického jádra obce o přilehlý rybník 
a historickou zahradu, která je součástí zá-
jmové lokality na úpravu územního plánu.

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 mj.
Schvaluje: 
•  prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 

zákona č.  72/1994 Sb.  o vlastnictví bytů 
v platném znění v  ul. Socháňova č. p. 1129 
až 1131 v k. ú. Řepy oprávněným nájem-
cům; 

•  ukončení prodeje bytového panelového 
domu – III. etapy v ul. Vondroušova 1150–
1153 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy, 
dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví 
bytů v platném znění ke dni 30. 6. 2009. 
Po tomto termínu nebude brán zřetel na žá-
dosti o prodej bytových jednotek ve výše 
uvedeném panelovém domě. Zbylí nájemci 
po tomto termínu zůstanou i nadále řád-
nými nájemci se všemi právy vyplývající-
mi stejně jako dosud z platných právních 
 předpisů.

Eva Vernerová,
kancelář starostky

Základní informace pro občany M. č. Praha 17
V souladu s Ústavním zákonem č. 195/2009 Sb. o zkrácení pátého voleb-
ního období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do 15. 10. 2009 rozhodl 
prezident republiky dne 1. 7. 2009 o vyhlášení voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky na pátek 9. října a sobotu 10. října. 
Hlasování probíhá ve volebních místnostech na území ČR a ve volebních 
místnostech zřízených při zastupitelských a konzulárních úřadech ČR 
v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzu-
lárními úředníky. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Každý volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvo-
dů požádat úřad a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrs-
ku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k vo-
liči své členy s přenosnou volební schránkou. Volby se 
budou konat ve volebních místnostech obdobně jako 
volby do Evropského parlamentu v červnu tohoto roku. 
Adresu volební místnosti a číslo okrsku naleznou voli-
či v obálce, v níž jim budou domů doručeny hlasovací 
lístky (a na stranách 16–17 v Řepské sedmnáctce).
Kdo bude chtít vystavit voličský průkaz, musí nejpoz-
ději 7 dnů před volbami – tj. nejpozději do pátku 
2. října 2009 do 16 hodin – požádat u zdejšího obec-
ního úřadu, kde je veden v seznamu voličů, o vydání 
voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat 
ve dnech těchto voleb v kterémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
Žádost buď osobně sepíše na úřadě (v kanceláři č. 103 na Odboru ob-
čansko správním Úřadu m. č.Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha-Řepy), 
tj. na místě vyplní pro potřebu úřadu vytvořený formulář žádosti, nebo ji 

doručí úřadu s úředně ověřeným podpisem, a to nejpozději do pátku 
2. 10. 2009 do 16 hodin. 
V pracovní dny od 24. 9. do 7. 10. 2009 do 16 hodin bude odbor občan-
sko správní vydávat voličské průkazy těm, kteří na žádosti uvedli, že si je 
přijdou osobně vyzvednout, nebo osobě, kterou volič vybaví plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče. Od téhož data bude odbor zasílat voličský 
průkaz těm, kteří požádali o jeho zaslání na adresu uvedenou v žádosti. 
Voličské průkazy budou zasílány buď obyčejnou poštou nebo do vlastních 
rukou – podle toho, jak se volič rozhodne a uvede v žádosti. Termíny příjmu 
žádostí a výdeje voličských průkazů jsou dány zákonem a nelze je měnit.

Postup přijímání žádostí
Žadatel vyplní formulář žádosti a vybere variantu, 
jestli si přijde pro průkaz osobně, nebo ho nechá po-
slat na zvolenou adresu. Pracovník úřadu ověří vy-
plněné údaje dle občanského průkazu (případně dle 
platného pasu, kde však není uvedena adresa bydliště 
a lze tak ověřit pouze totožnost a státní občanství). 
Žadatel může napsat žádost i vlastní formou (nevy-
užije náš formulář), ale musí v ní být obsaženy všechny 
požadované údaje a ověření. Formuláře nejsou urče-
ny pro občany jiných městských částí, tedy ani např. 
Zličína. Občané jiných městských částí hl. m. Prahy 
musí podat žádost u svého příslušného úřadu. 
Případné dotazy k voličským průkazům vám zodpoví 
pracovníci úřadu v kanceláři č. 103 na Odboru občan-
sko správním Úřadu m. č. Praha 17, přízemí budovy 
Žalanského 291/12b, Praha-Řepy nebo na telefonních 

číslech 234 683 556, 234 683 515. Formuláře k žádostem o voličský prů-
kaz naleznete též na webové stránce Městské části Praha 17 www.repy.cz 
v rubrice „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“.

Ing. Jiří Vršovský,
vedoucí odboru občansko správního

Volby do poslanecké sněmovny 2009
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Jak to všechno stíháte?
Velice těžko. Snažím se pracovat tak dvacet 
hodin denně. Naštěstí všechny věci, které jste 
vyjmenovala, nedělám současně. Takže se to dá 
ještě stihnout. 

Pracujete doslova dvacet hodin denně?
Neberte mne za slovo. Ale někdy mně musí těch 
pár hodin k odpočinku opravdu stačit.

V dětství jste byl osvobozen od tělesné výcho-
vy. Jak jste se dostal k dálkoplavectví? 
To je zajímavý životní paradox. Já jsem byl vždyc-
ky dost pohybově nenadaný. Spíše studijní typ, 
pro legraci děvčatům… Dobrý pro to, abych jim 
napsal domácí úlohy a poradil s matematikou. 
V roce 1976 jsem začal trpět překotným růstem, 
prázdniny jsem proležel v Thomayerově nemoc-
nici. V místní knihovně jsem přečetl všechno, 
co stálo za to, aby bylo přečteno. Přišla mi tam 
do rukou knížka pana Venclovského „La Manche – 
můj osud“, kterou jsem přečetl na jeden zátah. 
To mi bylo dvanáct let. Tahle knížka mne oslovi-
la. Říkal jsem si: To je famózní chlapík, ten pan 
Venclovský! Něco takového dokázat!

Tehdy jste se ho rozhodl následovat?
Tak skrytě to ve mně „bublalo“. O mnoho let 
později, kdy jsem byl na ČVUT osvobozen z ho-
din tělocviku, mi doporučili zdravotní plavání. 
Když jsem v 25metrovém bazénu paní asistence 
svěřil, že uvažuji o kanálu La Manche, tak na mě 
málem spadla. Myslela si, že jsem se ji snažil ro-
zesmát, nikdy jsem závodně neplaval. Brala to 
jako dobrý vtip a ten zápočet mi dala. 

Jak dlouho trvalo, než jste svůj sen uskutečnil?
Od přečtení té knížky to trvalo přesně dvaadva-
cet let. Od roku 1976 do roku 1998. V roce 1986 
jsem oslovil pana Venclovského. Byl jsem velmi 
překvapen, že mi odpověděl. Naprosto neznámé-
mu člověku, nýmandovi. Dokonce mi začal radit, 
hlavně, abych hledal sponzory. V roce 1989, při 
vystoupení otužilců u Národního divadla, jsme 
se setkali. Nabídl mi, že budeme plavat spolu. 
To jsem nečekal! Plavky jsem měl samozřejmě 
s sebou. Pořadatelé se tvářili nedůvěřivě – ni-
kdo mě neznal. Pan Venclovský z dopisů věděl, 
že jsem urputný bojovník, člověk, který dokáže 
sledovat dlouhodobé cíle. Takový tvrdolín, jak se 
říká lidově.
V roce 1991 jsem oslovil anglickou asociaci, že 
bych měl zájem o nějaké bližší informace k pře-
plavbě kanálu. Když mi od nich 27. dubna 1991 
přišel první dopis, tak jsem z toho dva dny ne-
mluvil. Finační požadavky byly v takové výši, že 
jako interní apirant na ČVUT bych na to vydělával 
127 let! 

Kolik peněz to bylo?
Asi jako cena stránkového inzerátu v novinách. 

Trvalo mi dvanáct let, než jsem dal ty peníze do-
hromady. Oslovil jsem pět tisíc firem.

Nepřeháníte?
Nepřeháním. Vedu si od jedenácti let deník. 

Proč jste se rozhodl přeplavat kanál La Manche 
stylem prsa?
Stylem prsa kanál přede mnou za 125 let přepla-
valo jen šest plavců, žádný suchozemec. 

Neodrazovali Vás zkušení plavci od tohoto 
 stylu?
Samozřejmě, že ano, je to neuvěřitelná dřina. 
Průměrný čas přibližně 800 přeplaveb kraulem 
je kolem 13 hodin. Stylem prsa je to okolo 20 ho-
din, dodnes je to jen 11 přeplaveb. Vlivem prou-
dů, odlivu a přílivu, ale i vln jsem musel uplavat 

Ing. Richard Blatný: Jsem urputný bojovník
Vystudoval několik vysokých škol. Vedle zaměstnání píše knihy, publikuje, vede sportovní oddíl otužilců Klub Ledních Medvědů. Dokázal přepla-
vat kanál La Manche. To jen namátkou z aktivit Ing. et Ing., Mgr. Richarda Blatného, FINS., IOM.

Dovětek
Před rozhovorem jsem nahlédla na webové 
stránky www.richardblatny.com. Šokova-
lo mne, co všechno za 45 let svého života 
Ing. Blatný dokázal. Setkání mne utvrdilo 
v tom, že Richard Blatný je opravdu mimo-
řádně vzdělaný, sečtělý a houževnatý, zá-
roveň pro mne bylo milé zjištění, že je to 
skromný člověk, kterému nechybí smysl pro 
humor. Škoda, jen že při autorizaci rozhovo-
ru některá svá zajímavá či peprná vyjádření 
odstranil, anebo „učesal“…

62,1 km. Trvalo mi to 23 hodin a 38 minut. Byl to 
triumf pevné vůle, touhy po vítězství a houžev-
natosti nad nedokonalým plaveckým stylem.

Zopakoval byste si ten výkon?
Kdybych našel sponzora, bez váhání. Ale zdá se 
mi, že o tyto výkony dnes není zájem. 

Měl jste během přeplavby chuť toho nechat? 
Co se Vám honilo hlavou?
Těch krizí byla celá řada. Hlavou se mi honilo 
všelicos. Třeba i slavný bonmot Napoleona, kte-
rý říkal, že vítězství náleží jen těm nejvytrvalej-
ším. Byl jsem podobně vychován.
 

Co Vašemu pokusu říkala manželka?
Má paní mne doprovázela na doprovodném pla-
vidle. Byla to naše svatební cesta. Dost netra-
diční…

Jaké máte další plány?
Teď se chystám na Gibraltar. Připravuji se na něj 
od roku 2002. Při jednání se sponzory si však 
připadám zcela zbytečný. Na druhou stranu je 
paradoxní, že bez přeplavby La Manche bych byl 
pro mnoho lidí zcela nezajímavý. Takže nějakou 
prestiž tyto výkony asi mají.

Míra Vašich aktivit a dosažených titulů, která 
je dost neobvyklá, mne přivádí k otázce: Jste 
geniální? 
Ne, vůbec ne. Jsem obyčejný člověk bez konexí, 
s mnoha nedostatky a jsem si toho vědom. Snažil 
jsem se v dnešní absurdní době uplatnit na trhu 
práce a rozšířit si obzory. Ale logika, inteligen-
ce, čestnost atd. nejsou dnes preferovány. 

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Ing. Richard Blatný (45)
–  Vystudoval ČVUT, Karlovu univerzitu, 

VŠE, Institut oceňování majetku, získal 
certifikát od Mezinárodní Napoleonské 
společnosti v Montrealu. 

–  V roce 1998 přeplaval kanál La Manche 
(62,1 km za 23.38 hodin).

–  Plave vltavské maratony, stylem prsa bez 
neoprénu a ploutví, např. v roce 2005 
trasa Slapy–Mělník nonstop 92 km za 
29.03 hodin.

–  Je znalcem Napoleonské historie, přečetl 
na toto téma 600 knih, sám jich napsal 
pět a cca 350 článků.

–  Hraje šachy, sbírá odznaky, mince.
–  Pracuje v oceňování nemovitostí.
–  Manželka je lékařka.
–  Má syna Richarda (9) a dceru Luisu (7).
–  V Řepích bydlí od roku 1994.

Ing. Blatný drží světový rekord v dálkoplavectví 
a v otužilosti, spolupracuje s odborníky na hledá-
ní nových metod pomoci podchlazeným osobám 
a  také s několika vysokými školami, oponuje 
diplomové práce…

Foto: Jaroslava Šímová
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Státní sociální podpora informuje
Evidence uchazečů o zaměstnání
Od 1. 1. 2009 byla naše agenda organizačně sice začleněna 

pod Úřad práce hlavního města Prahy, naše pracoviště však zůstalo 
na stejném místě – ul. Žufanova 1113/3 (v přízemí budovy polikli-
niky). Vyřizujeme zde pouze žádosti o dávky státní sociální podpory 
(přídavek na dítě, sociální příplatek, rodičovský příspěvek, příspěvek 
na bydlení, porodné, pohřebné a dávky pěstounské péče). 
Agendu zaměstnanosti pro řepské občany (evidence uchazečů o za-
městnání a výplata podpory v nezaměstnanosti, rekvalifikace) zajiš-
ťuje nadále pobočka Úřadu práce hl. m. Prahy v Praze 5, Štefáni-
kova 21, 150 00  Praha 5 (v blízkosti křižovatky Anděl). Telefonní 
kontakt: 950 178 447, 950 178 448, bezplatná infolinka: 844 844 803.

Příspěvek na bydlení
Znovu připomínáme, že tato dávka státní sociální podpory 
je dostupná pro všechny nájemce či vlastníky bytů a nemo-

vitostí, kteří mají v bytě (nemovitosti) trvalý pobyt a jejichž náklady 
na bydlení (včetně elektřiny, plynu, odvozu odpadků) přesahují 35 % 
příjmů všech osob, trvale hlášených v bytě. Prokazují se čtvrtletní 
příjmy a čtvrtletní uhrazené náklady spojené s bydlením.
Obracíme se zejména na naše seniory či rodiny s dětmi, zda by ne-
bylo účelné se o tuto dávku zajímat. 
Informace rádi a ochotně poskytneme na našem pracovišti. Telefon-
ní kontakty: 235 317 224, 235 301 124, 235 302 681, 235 319 288.

Důležitá upozornění 
• Potvrzení o studiu: Začíná nový školní rok, nezapomeňte do konce 
září 2009 doložit aktuální potvrzení o studiu. U studentů – absol-
ventů je potřeba doložit doklad o ukončení studia  a každý by měl, 
nejlépe osobně, požádat o odejmutí dávky a informovat o případné 
prázdninové výdělečné činnosti.
• Návštěva mateřské školy: Příjemci rodičovského příspěvku, na-
hlašte ihned po jejím zahájení docházku vašeho dítěte do předškol-
ního zařízení. Zamezíte tak případným přeplatkům. Připomínáme, že 
dítě do tří let má povoleno 5 dnů v kalendářním měsíci bez ohledu 
na délku pobytu, dítě nad tři roky má možnost  kromě této varian-
ty docházet i každodenně  max. 4 hodiny denně (nelze kombinovat 
v jednom měsíci).
• Zasílání tiskopisů: Z rozhodnutí vedení Úřadu práce hl. m. Prahy 
nebudou z úsporných důvodů rozesílány tiskopisy pro čtvrtletní dáv-
ky. Naposledy je naši klienti obdrží na konci měsíce září pro nárok 
od 1. 10. 2009. 
• Během září 2009 přejde naše pracoviště na nový telefonní sys-
tém. (Souběžně budou platit až do konce října původní telefonní čís-
la.) O nových telefonních kontaktech budete informováni v příštím 
čísle Řepské sedmnáctky.

Ing. Jarmila Hamšíková,
vedoucí pracoviště Státní sociální podpory v Praze 17

Úřadu práce hl. m. Prahy

Kam pro průkazky ZTP
Sociální odbor oznamuje, že od 3. 8. 2009 dochází ke změně praco-
viště agendy mimořádných výhod – průkazky ZTP, ZTP/P. Agenda mi-
mořádných výhod se přesouvá z oddělení příspěvku na péči z Bendovy 
ulice do oddělení sociálních dávek ul. Španielova 1280, Praha 17-Ře-
py (2. patro vlevo). Agendu bude zpracovávat paní Romana Lorenco-
vá – tel. 234 683 268.

Mgr. Alena Presslová,
v. z. vedoucí sociálního odboru

Kontejnery v září
Velkoobjemové kontejnery budou na určené místo přistavovány vždy 
ve čtvrtek do 16 hodin a odváženy v sobotu po 6. hodině. 
•  3. a 17. září., 1. října: křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu a U Boro-

viček • křižovatka ul. K Trninám a Laudova – parkoviště • parkoviště 
u prodejny Bílý Beránek – ul. Šímova. 

•  10. a 24. září, 8. října: parkoviště v ul. Drahoňovského • parkoviště 
v ul. Na Moklině (restaurace U hasiče) • parkoviště u prodejny Plus.

VOK nejsou určeny pro likvidaci odpadů z podnikatelské činnosti, ale vý-
hradně pro objemný odpad od občanů Městské části Praha 17 (fyzické oso-
by). Do VOK neodkládejte lednice, televizory, monitory, zářivky, výbojky, 
autobaterie a jiné nebezpečné odpady, ani vytříditelné složky komunální-
ho odpadu, jako je papír, plasty, sklo, nápojové kartony apod.

Odbor životního prostředí a dopravy

Nejbližší sběrný dvůr
Jeden z nejbližších sběrných dvorů je v Praze 5 v ulici Ke Kotlářce č. 4. 
Otevřen je od pondělí do pátku, od 8.30 do 18 hodin (v zimním čase jen do 
17 hod.), v sobotu od 8.30 do 15 hodin. Telefon: 737 240 853. 
Odpad, i třeba elektrošrot, zde od vás přijmou zdarma. Přivezete-li pneu-
matiky od osobního automobilu, zaplatíte 25 Kč za kus, budou-li s diskem, 
pak 50 Kč za jednu. Pokud potřebujete vyvézt suť, pak také můžete zamířit 
do ulice Ke Kotlářce. Musíte ale počítat s tím, že zde od vás přijmou zdarma 
jen 1 m3 suti za měsíc, při větším množství už inkasují 500 Kč/m3. 

-akraj-

Svoz nebezpečného odpadu
Nebezpečný odpad bude svážen ve čtvrtek 10. září, auto určené pro mo-
bilní sběr odpadu bude stát na následujících místech (v uvedených hodi-
nách): 
ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu) 15.00–15.20
křižovatka ul. Severýnova – Kolínova 15.30–15.50
křižovatka ul. Žalanského – Ke Kaménce 16.00–16.20
ul. Čistovická (parkoviště proti autosalonu OPEL) 16.30–16.50
křižovatka ul. Opuková – Boršovská 17.00–17.20
křižovatka ul. Třanovského – Čistovická 17.30–17.50
křižovatka ulic Ke Kulturnímu domu – Opuková 18.00–18.20
křižovatka ulic K Motolu – Čistovická 18.30–18.50

-red-

Agenda mimořádných výhod se přesunula do Španielovy ulice.

Foto: -akraj-
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Reakce na článek
V prázdninovém čísle Řepské 17 jsme si pře-
četli, jak městská policie kontroluje spor-
toviště v ulici Bazovského a museli jsme se 
smát! Pravda je totiž jiná. Za tři čtvrtě roku, 
co bylo hřiště otevřeno, jsme tady žádné 
strážníky neviděli, obzvláště ve večerních 
hodinách – hřiště má být podle návštěvního 
řádu od června v provozu do 21 hodin.
Normální ale je, že se běžně kope až do 22 h 
nebo 22.30 h. Když jsou dotyční napomenu-
ti, že ruší noční klid, pošlou nás do patřič-
ných míst. A když zavoláme policii (což je tak 
třikrát do týdne), tak už se několikrát stalo, 
že hřiště nenašla, ač je jim to při zavolání 
vysvětleno. Někteří strážníci o něm nema-
jí ponětí, nebo se ani neobtěžují vystoupit 
z auta!
Mládež se válí po schodech u domů a zane-
chává tu značný nepořádek. Pokud si děti 
pouze povídají a hrají, jak je uvedeno ve zmi-
ňovaném článku, tak proč jsou tedy všude po-
hozené lahve od alkoholu, střepy a krabičky 
od cigaret? Opravdu nás nebaví poslouchat 
celé dny až do večerních hodin rány míčů 
o hrazení a vulgárnosti. Mládež při hraní 
stačí i kouřit! Sítě už jsou roztrhané, propá-
lené a mantinely hřiště počmárané. A že se 
tam postaví plůtek, který se dá bez problé-
mu přelézt, vůbec nic neřeší. Pokud se bude 
celý komplex uzamykat, kdo tím bude pově-
řen? Jediné řešení jsou pravidelné pochůzky 
městských strážníků i ve večerních hodinách 
a kamerový systém.
Zásadně nemáme nic proti sportování, ale 
vadí nám, že hřiště tohoto typu bylo umístě-
no v takové blízkosti obytných domů. Nikdo 
se nás nezeptal, jestli s tím souhlasíme. Po-
kud víme, ze zastupitelů tu nikdo nebydlí…

Obyvatelé Šimonovy ulice 

Zprůjezdnění ulice 
Doslechl jsem se, že Odbor životního prostředí 
a dopravy M. č. Praha 17 připravuje trvalé 
zprovoznění ulice U Boroviček pro tranzitní 
dopravu. Mám k tomuto návrhu několik 
připomínek.
Realizace tohoto záměru by znamenala po-
rušení Územní studie, dle níž má být cesta 
kolem garáží zrušena. Došlo by k omezení 
či zrušení prostoru pro odvoz odpadu a ná-
slednému znečišťování Řep – v této lokalitě 
pravidelně stává velkoobjemový kontejner 
pro směsný odpad. Dále by se zhoršila do-
pravní bezpečnost občanů, zejména dětí, 
v ulici Opuková (kde sídlí mateřská škola) 
a také v ulici U Boroviček (v okolí Domu dětí 
a mládeže).
Toto řešení přivítá jen pár lobujících občanů 
ze sídliště. Doprava ulicí Opuková a Na Bělo-
horské pláni se nesníží podstatně. Jsem pře-
svědčen, že většina aut bude dále odbočovat 
do ul. Selských baterií, Opuková a Na Bělo-
horské pláni. Navíc vjezd na ulici Karlovarská 
bude jen přispívat k vytvoření úzkých hrdel 
dopravy jak před konečnou tramvají, tak 
hned za ní. Zprovoznění tranzitu v předmět-
né ulici bude znamenat i průřez stromů v ulici 
U Boroviček.
Jsem přesvědčen, že v případě navrhovaného 
zprovoznění ulice U Boroviček jde pouze o lo-
kální řešení bez perspektivy. Má Městská část 
Praha 17 dostatek peněz na utrácení z roz-
počtu ve prospěch drobné lobující skupiny 
občanů?! Stará se dopravní komise skuteč-
ně o dopravní bezpečnost občanů a zvláště 
dětí?! Bere ohled na životní prostředí obyva-
tel Řep?! Ing. Jiří Jarkovský, CSc.

Řepské děti myslí na druhé
Poslední květnový den se na na zahradě Do-
mova sv. Karla Boromejského konala tradiční 
Dětská pouť. Děti soutěžily o tzv. pouťáky, 
za něž si pak mohly vybrat odměnu. Ale také 
mohly něco z toho, co vyhrály, darovat do ka-
sičky pro potřebné děti v Ugandě. Díky jejich 
ochotě myslet na druhé jsme v kasičce na-
počítali 1 227 „pouťáků“. Proměnili jsme je 
na peníze, něco málo přidali a částku v hod-
notě 2 000 Kč jsme zaslali přes Misijní dílo ČR 
na místo určení. David Žofák

Šotek neřádil
Již několik čtenářů se na nás obrátilo s upo-
zorněním: „Jeden z  inzerátů soustavně otis-
kujete vzhůru nohama! Copak jste si toho 
ještě nevšimli!?“ Milí čtenáři, pro tentokrát 
šotek neřádil. Jde o záměr inzerenta.
 -red-

Není to o pytlících, 
je to o lidech!
V červnu, v rámci naší praxe na Úřadu m. č. 
Praha 17, jsme dostaly za úkol provést v Ře-
pích průzkum na téma: Vadí vám, když pejs-
kaři neuklízejí po svých psech? Dotaz jsme 
položily dvaceti lidem - mladším, starším, 
mužům i ženám, prostě těm, kteří se v po-
ledních hodinách pohybovali okolo Ovusu 
a byli ochotni se nám věnovat.

Z našeho průzkumu vyplynulo, že větši-
ně není lhostejné, jak se pejskaři chovají 
k veřejným místům, kde chodí lidé a hrají 
si děti. Občané si stěžovali hlavně na le-
nost pejskařů. „Mají k dispozici dostatek 
košů s pytlíky na psí exkrementy. Raději se 
ale dívají jinam, než aby ohnuli svůj hřbet 
a udělali něco pro své okolí. Snad si ani ne-
uvědomují, že po sídlišti běhají malé děti, 
které rády lezou všude,“ zlobila se jedna 
mladá maminka. Nejen ona byla rozhořče-
na nekázní majitelů psů. Jak řekla oslovená 
slečna: „Kdo chce, tak si pytlík sežene!“ Je 
zajímavé, že všichni námi dotázaní pejskaři 
exkrementy uklízejí!
Co si myslíme? Podle nás je důležité ozvat 
se! Nestydět se, nebát se a upozonit pejs-
kaře, aby po svých čtyřnohých kamarádech 
uklidili.

Lucie Havlíková, Pavlína Horsáková
VOŠ ekonomických studií, Podskalská

Městská policie začala 
rozdávat pokuty!
Například během května zkontrolovali 
strážníci 83 psů. Zjistili osm přestupků. 
Majitelům psů uložili pokuty v celkové výši 
3 000 Kč.

-red-

Vedle zmíněného hřiště v Bazovského ulici 
byly v červenci vybudovány herní prvky pro 
malé děti a celý sportovní areál byl oplocen. 
V době uzávěrky Řepské sedmnáctky bylo vy-
hlášeno výběrové řízení na firmu, která bude 
areál uzamykat i otevírat. Provozní řád je 
zde vyvěšen, tak  jen doufejme, že jej budou 
všichni návštěvníci respektovat.

Foto: -akraj-

Z vašich dopisů… 

Paní Margita dobře ví, co se patří.  Za
jejím Tomíčkem „nadělení“ nezůstává.

Foto: -akraj-
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Poškozené vrby
Dotaz: Proč byly poraženy některé vrby na 
školním hřišti ve Španielově ulici?

Po nedávné tragédii ve Zlíně, kdy spadlý strom 
smrtelně zranil dva školáky, jsem požádala Od-
bor životního prostředí M. č. Praha 17 o zajištění 
kontroly a následné ošetření vrb v areálu školy. 
Po předběžné prohlídce byl objednán znalecký 
posudek z hlediska provozní bezpečnosti. Zna-
lec Ing. Jiří Grulich konstatoval, že tři z šesti vrb 
jsou napadené houbovým onemocněním, mají 
značně narušenou stabilitu a jsou v havarijním 
stavu. Pozemek, na kterém vrby rostou, vlast-
ní Magistrát hl. m. Prahy. Proto jsem požádala 
o vydání souhlasu s kácením vlastníka pozemku 
a zároveň o vydání souhlasu k adekvátní ná-
hradní výsadbě dle znaleckého posudku. Věřím, 

že občané Řep pochopí nutnost tohoto zásahu. 
Šlo o skutečně havarijní stav stromů a z něj vy-
plývající ohrožení bezpečnosti osob. Neučinila 
jsem tyto kroky ráda, ale zdraví a životy lidí jsou 
přednější!

Mgr. Zuzana Martinovská,
ředitelka ZŠ Jana Wericha

Letní jarmark
V sobotu 13. června se konal 1. ročník řepského 
Letního  jarmarku, jehož cílem bylo utužení sou-
sedských vztahů a sponzoring nízkoprahového 
klubu dětí a mládeže Klub 17. Během odpoledne 
jarmark na zahradě v Bendově ulici navštívilo 
přes sto lidí. Všichni byli zařazeni do závěreč-
ného losování o ceny. Rádi jsme přivítali i před-
stavitele radnice v čele s paní starostkou Jitkou 
Synkovou.
Na jarmarku jste si mohli nazdobit perník s paní 
Černovskou, koupit výrobky Domova sv. Kar-
la Boromejského,  navštívit „smíšené zboží“ 
Společnosti  pro obnovu řepských tradic, dát si 
kávu s koláčkem od pekárny Erika, poslechnout 
si oblíbenou písničku nebo si zazpívat s kape-
lou Panoptikum, koupit si kytičku od manželů 
Voplakalových, získat nějaký z mnoha předmě-
tů vyrobených dětmi z Klubu 17 či se občerstvit 
ve stánku pana Gründla z restaurace Sokolovna.  
Všichni jsme se velmi dobře bavili. Při závěreč-
ném počítání získaných peněz se nám zatajil 
dech, neboť bylo vybráno 10 150 Kč! A co se 
za tuto částku pořídí? Při velké poradě si to roz-
hodly samy děti z Klubu 17 – nakoupíme slad-
kosti a dárky, které použijeme jako odměny při 
různých soutěžích.
Na závěr mi dovolte jménem „našich – vašich“ 
dětí a všech kolegů poděkovat nejen všem pří-
mým účastníkům řepského Letního jarmarku, 
ale všem – firmám i jednotlivcům – kteří pomá-
hali s přípravou a realizací této akce.

Mgr. Monika Čermáková,
Centrum sociálně zdravotních služeb

V Řepích hluk neměří
V červnu byl vyhlášen 3. ročník soutěže Nejtišší 
dopravce, organizátorem je opět Letiště Praha, 
a. s. a Městská část Praha 6. Smyslem akce je po-
zitivní motivace leteckých společností k vstříc-

Foto: Jaroslav Hájek

nému přístupu k životnímu prostředí s důrazem 
na otázku hluku. 
 „Letos jsme přidali kritérium efektivního využi-
tí sedačkové kapacity letounů,“ uvedl Jiří Pos, 
vrchní ředitel Letiště Praha pro Letecký obchod, 
provoz a řízení majetku a doplnil: „Zjednoduše-
ně řečeno, lepší ohodnocení získají společnosti, 
které maximálně obsadí svá letadla.“
Nový monitorovací systém ANOMS8 nepřetržitě 
sleduje hluk a zaznamenává průvodní meteo-
rologické podmínky. Tvoří jej 13 stacionárních 
měřících stanic, včetně 13 meteorologických 
stanic, 2 mobilní měřící stanice, server pro zpra-
cování naměřených dat a velmi moderní soft-
ware. Všechny měřící stanice leží ve vybraných 
lokalitách v okolí Letiště Praha a jejich umístění 
předcházely podrobné analýzy, aby měření mělo 
dostatečnou vypovídací hodnotu. 
Ti občané Řep, které hluk z letadel obtěžuje, jis-

Foto: Ing. Michal Fulín

tě zpozorní při informaci, že stacionární měřící 
stanice Řepy, ani Bílá Hora nebyly do měření 
zahrnuty. S dotazem, proč tomu tak je, jsme 
se obrátili na Evu Krejčí, tiskovou mluvčí a ře-
ditelku Komunikace, Letiště Praha, a. s. „Je to 
z důvodu, že v soutěži Nejtišší dopravce se hod-
notí lety realizované na hlavní dráze RWY 06/24, 
kterou využíváme primárně. Naším záměrem je 
používat vedlejší dráhu RWY 13/31 minimálně, 
a to s ohledem na to, že její letové koridory ve-
dou nad  hustě osídlenými částmi Prahy, včet-
ně Řep a Kladenska. Vedlejší dráha je v provo-
zu zejména v době pravidelné jarní a podzimní 
údržby hlavní dráhy,“ uvedla Eva Krejčí.
Pravidla soutěže jsou publikována na interneto-
vých stránkách letiště www.prg.aero v sekci Ži-
votní prostředí, konečné výsledky budou známy 
do 20. 12. 2009. 

-red-

Městská policie v akci
Chytili vandaly
Na žádost občanů byly na chodníku na Bílé 
Hoře (viz foto)  instalovány sloupky, které za-
mezovaly vjezdu  motorových vozidel. Někomu 
však překážely – opakovaně je ničil a odstra-
ňoval. Technická správa komunikací zde proto 
osadila ocelové antiparkovací sloupky a požá-
dala městskou policii o zvýšenou ostrahu.
Dne 15. června ve 22.15 hodin projížděli 
strážníci křižovatkou ulic Karlovarská a K Mo-

tolu a všimli si podezřelého 
vozidla a dvou mužů. Při 
kontrole zjistili, že k taž-
nému zařízení umístěnému 
na vozidle je připojeno lano, 
které je zapřaženo za jeden sloupek. Na dotaz 
muži odpověděli, že jim sloupky vadí v jíz-
dě po chodníku, a proto je chtěli odstranit. 
Strážníci muže zadrželi a zavolali Policii ČR, 
která si muže převzala k dalšímu řešení.

Při kontrole nic nezjistili
V průběhu dvou dnů (25. a 26. června) byla 
provedena kontrola řepských restaurací 
Code-Bar, Sportovka a Golden Horn zaměře-
ná na podávání alkoholu mladistvým osobám. 
Konala se i kontrola hřišť v ulici Bazovského, 
Španielova, Drahoňovského, Jiránkova a Lau-
dova. Po oba dny se akce  se zúčastnilo sedm 
strážníků Městské policie, jeden zástupce Po-
licie ČR a pracovnice Sociálního odboru M. č. 
Praha 17. Nebylo zjištěno žádné závadné  jed-
nání.
 -red-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-
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Sobota 12. září od 14 hodin 
na prostranství před Úřadem m. č. Praha 17

(ul. Žalanského) 

14.00:  Start 2. ročníku Slavnostní jízdy historických vozidel

Z PROGRAMU: Maxinky Praha – mažoretky, dětský folklórní soubor Musica e Danza, 
Miš Maž – country tance, Tiger Team – bojová umění, s programem vystoupí Japonská 

škola, ZŠ Laudova, ZŠ genpor. Frant. Peřiny, ZŠ Jana Wericha, pěvecký soubor Musi-Canti 
Classic, Trenérská škola Hups & Dups – powerlifting, ZŠ U Boroviček – vystoupení s lidovými 

tradicemi, tanečnice Zelima – mix moderních tanců, TJ Sokol Řepy – akrobacie

RULETA BAND

18.30: KAMIL EMANUEL GOTT
Hry a soutěže s odměnami pro děti i dospělé, tombola

Air track, nafukovací lezecká stěna, Twister, sedmimílové boty

Za nákup drobnosti u stánku neziskové organizace 
Domov sv. Karla Boromejského získáte slosovatelný kupon. 

Můžete vyhrát vstupenky na koncert hudební skupiny KABÁT!

NA PLOŠE: ČSOB – nafukovací lezecká stěna, zábava pro děti, TJ Sokol Řepy – gymnastický 
pás Air Track, manželé Dvořákovi – práce s lasem a bičem, DDM Bílá Hora, Mateřské 
centrum Řepík – zábava pro děti, Junák Bílá Hora – týpí, hry pro děti, Trenérská škola Hups 
& Dups, MŠ Laudova, Socháňova, Bendova a Pastelka – zábava pro děti, o. s. Naše Řepy, 
KS Průhon, knihovna – hry pro děti, Společnost Mezivaly – Um, umění a my – žonglování, 
Sbor dobrovolných hasičů Řepy, Policie ČR – ukázka techniky, Městská policie – psovodi.

Pořádá Městská část Praha 17 ve spolupráci se Společností pro obnovu řepských tradic, 
Sborem dobrovolných hasičů Praha-Řepy a Centrem sociálně zdravotních služeb

Vypich 2009
Již 6. ročník odpoledne plného 
her a ukázek z činností praž-

ských domů dětí a mládeže se koná ve středu 
9. září od 14 do 19 hodin na Dětském doprav-
ním hřišti Vypich a přilehlé pláni. 
Cílem akce je seznámit děti, mládež i jejich 
rodiče s aktivitami pražských DDM a ukázat 
jim, jak mohou trávit volný čas. Odpoledne 
se koná pod záštitou primátora hl. m. Prahy 
Pavla Béma. 
Příchozí si budou moci vyzkoušet například la-
novou pyramidu, lezeckou stěnu, lanovou drá-
hu, skákací loď, trampolínu, odpalovací stojan 
na baseball a softball nebo jízdu na rotosedu. 
Na programu je také jízda na koni, orientační 
běh, divadlo, výtvarné dílny, točení na kera-
mickém kruhu, deskové hry, letecké modely, 
kolejiště, sebeobrana i taneční vystoupení. 
Techniku i ukázky své činnosti předvede Měst-
ská policie hl. m. Prahy, Hasičský záchranný 
sbor hl. m. Prahy, Policie ČR a zdravotní zá-
chranáři. Vystoupí David Kraus, Brouci Band – 
The Beatles Revival, Loutkoherecká skupina 
spolupracující s ČT Praha, loutková revue pro 
děti Nebojte se strašidel, JŮ a HELE. 
Bližší informace k akci naleznete na portálu 
pražských domů dětí a mládeže: 
www.volnycaspraha.cz. Bc. Martin Vejvoda

Foto: -akraj-

Nohejbalový turnaj
Na antukových hřištích u TJ Sokol-Řepy v uli-
ci Na Chobotě se bude v pondělí 28. září konat 
tradiční nohejbalový turnaj. Registrace týmů 
proběhne od 9 hodin, slavnostní výkop je naplá-
nován na 10. hodinu. Občerstvení bude zajiště-
no, dobrou náladu si vezměte s sebou! Tříčlen-
né týmy (i smíšené) se mohou přihlásit u Jana 
Kechnera na tel. 257 316 929, 603 438 053 nebo 
e-mailem: ferklova.petra@centrum.cz.

-red-

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří pořádá KS Průhon ve 
středu 16. září od 10 do 19 hodin. Zveme všech-
ny zájemce o vzdělávací nebo kulturní nabídku 
„Průhonu“, ať už je to hra na hudební nástroje, 
zpěv, výuka jazyků, cvičení pro děti i dospě-
lé včetně jógy, předškolková výchova dětí, ale 
také klubové večery s osobnostmi, rekreační 
tancování či sobotní pohádková odpoledne. Do-
zvíte se podrobnosti, budete moci nahlédnout  
i „do kuchyně“ výuky a také přispět svými pod-
něty nebo připomínkami. Můžete se informovat 
o možnostech pronájmů místností na Průhonu 
i sálu sokolovny. Pokud přijdete do 18.45 hodin, 
můžete se v sále KS Průhon pobavit na večeru 
Vzpomínka na Hugo Haase s promítáním.
Touto akcí se KS Průhon připojuje k programu 
Týden zdravé 6 (pořádá M. č. Praha 6  od 14. do 
20. 9.), který vyvrcholí Ladronkafestem 2009. 

Eva Gutová

Prosba
Milí majitelé pejsků, v sobotu 12. září se bude ko-
nat Babí léto. Již  tradičně se uskuteční na mís-
tě, kde rádi venčíte své čtyřnohé kamarády. 
Prosíme vás: zkuste je týden před Babím létem 
směrovat tak, aby se probíhali stranou od místa, 
kde se bude konat. Děkujeme za vstřícnost!!!

-red-

Dopravní nehody, kolony i nefunkč-
ní semafory. Nic z toho vás nepotká, 
pokud si naladíte Bezstarostnou 
jízdu na frekvenci 92,6 FM. Každý 
všední den od 6 do 10 a od 15 do 19 
hodin. Nově vás Bezstarostná jízda 
doprovází i z víkendových cest. Kaž-
dou neděli od 15 do 19 hodin v tom 
jedeme s vámi.
Staňte se i vy spolujezdci Bezsta-
rostné jízdy. Bezplatná telefonní 
linka 800 900 500 je k dispozici 
všem, kteří mohou pomoci ostatním 
řidičům na cestách. Volejte a zís-
kejte poukázku na pohonné hmoty 
ve výši 1 000 Kč.
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Dne 6. 5. 2009 vydalo Ministerstvo životního 
prostředí ČR (dále jen MŽP) stanovisko, ve kte-
rém vrací dokumentaci EIA k připravované Břev-
novské radiále (dále jen BR) k dopracování, a to 
především v oblastech prověření výhledových 
dopravních intenzit na plánované BR s případ-
nou aktualizací hlukových a rozptylových studií. 
Také by měla být precizněji zpracována doprav-
ně inženýrská řešení, dále rozptylové i akustické 
studie a hodnocení vlivu na přírodu a na vody 
dle připomínek dotčených subjektů. MŽP také 
požaduje, aby při dopracování dokumentace 
byly vzaty do úvahy i další připomínky obsažené 
v doručených vyjádřeních.
Jak vyplývá z připomínek některých dotčených 
subjektů k dokumentaci EIA, došlo k určitému 
názorovému posunu, a to hlavně ze strany Ma-
gistrátu hl. m. Prahy, který uznává potřebu vy-
tvoření napojení na BR u Silničního okruhu (tzv. 
Řepský okruh) a konstatuje, že z urbanistického 
hlediska souhlasí s napojením na BR dle návrhu 
Řep a preferuje ho. Z dopravního hlediska se jeví 
problémem navýšení dopravních intenzit (pře-
devším s tranzitní dopravou) na ulici Slánská 
v případě propojení BR s ulicí Slánskou, a proto 
Magistrát hl. m. Prahy nesouhlasí s propojením 
BR a ulice Slánské a požaduje po zpracovateli 
zdůvodnění tohoto navrženého propojení.
Ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy 
navrhuje magistrát vytvořit pod ulicí Slánskou 
nové tunelové vedení převážně pro tranzitní 
dopravu s napojením na BR. Tento návrh chce 
uplatnit jako variantní řešení do konceptu no-
vého územního plánu. Dále je uvedeno, že ma-
gistrát nemá - z dopravního hlediska - zásadních 
námitek proti realizaci tzv. mimoúrovňového 
křížení Kukulova, které by mělo odlehčit komu-
nikaci kolem FN Motol a křižovatce Vypich.

Hygienická stanice ve vyjádření připouští rea-
lizaci záměru ve variantě V2 a požaduje záruku, 
že BR bude zprovozněna až po realizaci vněj-
šího silničního okruhu kolem Prahy, zejména 
v severozápadním segmentu. (Ve variantě V2 se 
jedná o tunelový úsek, který vede od Vypichu až 
za zástavbu ve starých Řepích, nepropojuje ulici 
Slánskou s BR a naopak počítá s křižovatkou dle 
návrhu M. č. Praha 17.)
Odbor udržitelné energetiky a dopravy MŽP kon-
statuje, že může nastat situace, kdy souhlasné 
stanovisko nebude možné vydat k žádné aktiv-
ní variantě z důvodu možného zhoršení stavu 
ovzduší a zátěže (obtěžování) obyvatelstva hlu-
kem.
Dle Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. 
Prahy je při vyhodnocení vlivů na kvalitu ovzduší 
pro oblasti Řepy, Motol a Bílá Hora nejvhodnější 
realizace BR ve variantě 2 a z variant napojení 
Slánské ulice je vhodnější řešení bez přímého 
vyústění na tuto ulici. Dále je požadován další 
průzkum a zajištění ochrany v lokalitě Význam-
ného krajinného prvku Řepská step.
Jak vyplývá z většiny připomínek dotčených 
subjektů k dokumentaci EIA, tak dlouhodobě 
prosazované řešení Ú. m. č. Praha 17 ve spolu-
práci s komisí pro BR a Doc. Dr. Janem Farkačem, 
CSc. se jeví jako nejpřijatelnější řešení, které 
zajišťuje minimalizaci negativních dopadů pro 
občany Řep.
(V článku jsou použita vyjádření dotčených sub-
jektů k dokumentaci EIA, poskytnutých MŽP ČR  
na základě žádosti Ú. m. č. Praha 17 dle zákona 
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí.)

Martin Kubeš,
člen Komise pro Břevnovskou radiálu 

a koncepci návazné dopravy

Dokumentace EIA vrácena k dopracování

Foto: -akraj-

Řepskou stepí prochází cyklostezka spojující ulice 
U Boroviček a Plzeňskou.

Foto: -akraj-

Historický snímek z 60. let minulého století  ukazuje pohled od  kláštera sester Boromejek (Domov sv. Karla Boromejského) v ulici K šancím na dnes již 
neexistující rybník zvaný Kubišťák. Dnes na tomto místě stojí prodejna Penny Market, parkoviště a sídliště.

Foto: Z archívu Jaroslava Hájka Foto: Jaroslav Hájek

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

Je požadován další průzkum a zajištění ochrany 
významného krajinného prvku Řepská step.
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I děti rády 
pomohou
V červnu se rozhodli chlapci a děvčata ze 
7. A Základní školy Laudova zrealizovat ná-
pad svých spolužaček Heleny Daniové a Zuz-
ky Novákové - adoptovat zvíře ze ZOO. Spolu 
s třídní učitelkou a učitelem přírodopisu 
zoologickou zahradu navštívili a k adopci 
si vybrali psouna prériového. Prožili krásný 
den, aktivně se připravili na hodiny příro-
dopisu, ve výběhu se ukázal i adoptovaný 
psoun prériový. 
A až příště půjdou do ZOO, určitě nezapo-
menou navštívit své adoptované zvíře.

PhDr. V. Szakálová, Mgr. J. Havlíček

Lezení 
namísto sezení
V naší škole se staráme nejenom o sportovně 
zdatné žáky, kteří mohou reprezentovat školu. 
Abychom zvedli děti ze židlí a odlákali od počí-
tačů, nabízíme jim zajímavé a lákavé mimoškolní 
aktivity, jako byla třeba návštěva horolezecké 
stěny v Ruzyni. Žáci se tam rozjeli společně se 
svými japonskými kamarády. 
Nechceme, aby v naší škole vyrůstala genera-
ce, která bude apatická nejenom ke sportu, ale 
k životním hodnotám vůbec. Na nejrůznějších 
mimoškolních akcích dětem i rodičům dokazu-
jeme, že smyslem sportování není jen úspěch 
za každou cenu nebo zvýšení fyzické kondice, 

Jak jsme slavili
Každý rok 1. června slavíme v naší škole Mezi-
národní den dětí. Nebylo tomu jinak ani letos. 
Pro žáky 2. stupně byl připraven sportovní den. 
Na školním hřišti bylo nachystáno jedenáct sta-
novišť, jedenáct různých disciplín. Každá třída 
v doprovodu svého třídního učitele všechny tyto 
disciplíny absolvovala. Závodilo se například 

Nejpovedenější akce 
Naše paní vychovatelky pro nás uspořádaly 
1. června zábavné a soutěžní odpoledne. Sou-
těžili jsme v kuželohrátkách, míčohrátkách, 
kostkohrátkách a dalších disciplínách. Odměnou 
nám byly sladkosti a drobné dárky.
Dobrou tradicí je pro nás spaní ve školní družině. 
Akci jsme měli 11. června. Vychovatelky pro nás 
připravily zajímavý program: opékání špekáčků, 
zpěv trampských písní, společenské i zábavné 
hry a stezku odvahy, která byla spojena s od-
měnou a diplomem. Před uložením do postýlek 
jsme prožili chvilku s H. Ch. Andersenem a jeho 
pohádkou. 
Obě akce se vydařily. Těšíme se na nová dobro-
družství v dalším školním roce a všem vychova-
telkám z naší školní družiny děkujeme.

Tomáš Hričina a Štěpán Skála,
ŠD při ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Dojemné loučení
ZŠ genpor. Fr. Peřiny uspořádala předposled-
ní den školního roku tradiční vyřazení pro 90 
žáků svých 9. tříd. Bylo slavnostní, dojímavé 
a veselé zároveň. Aula byla nabita k prasknu-
tí - kamarádů, rodičů a další pozvaných hostů 
přišlo nepočítaně, za Městskou část Praha 17 
se přišli se žáky rozloučit starostka Jitka Syn-
ková a místostarosta Antonín Kopecký.
 Akci vtipně moderoval učitel hudební výchovy 
Miroslav Maxant, DiS. Závěr jeho zahajovací 
řeči pobavil nejen deváťáky: „Jsem rád, že už 
vás nebudu muset prudit: Zmizte do tříd, je 
pouze malá přestávka!“ Žáci jednotlivých tříd 
si připravili děkovné řeči a také audiovizuál-

Czech bumbác ball podruhé
Dne 4. června se v naší škole konal 2. ročník turnaje v zábavné míčové 
hře s názvem Czech bumbác ball. Turnaje se zúčastnili zástupci ze ZŠ 
Jana Wericha, Laudova a z Japonské školy v Řepích. Hlavním cílem tur-
naje bylo nejenom sportovní klání jednotlivých družstev, ale i společné 
setkání a zábava. Rozhodčím byl autor této hry Dr. Pavel Tomeš, který 
si velmi pochvaloval výkonnostní vzestup a úroveň turnaje. Bylo vidět, 
že žáci všech tří škol během školního roku pilně trénovali a nacvičovali 
nejrůznější zajímavé herní kombinace, o které v turnaji nebyla nouze.
Konečné pořadí: 1. místo – I. družstvo ZŠ Jana Wericha, 2. místo – 
II. družstvo ZŠ Laudova, 3. místo – I. družstvo ZŠ Laudova.

PaedDr. Zita Květová,
ZŠ Jana Wericha

ní rozloučení. Když se s žáky loučila ředitelka 
školy Mgr. Jarmila Pavlišová větou „Vzpomí-
nejte na nás v dobrém,“ bylo patrné, že šlo 
o slova opravdu od srdce. -akraj-

Foto: -akraj-

ve skákání přes švihadlo na výdrž, v hodu míčem 
na plechovky, v běhu přes překážky na čas či 
ve stavění co nejvyšší věže z kostek.
Na hřišti vládla veselá a přátelská atmosféra, 
většině dětí nechyběl sportovní duch. Na závěr 
dostali všichni sladkou odměnu.

V. Zítková,
ZŠ genpor. F. Peřiny

ale že je důležitý pocit uspokojení ze sebe sama, 
z dosaženého osobního výkonu, radost ze spo-
lupráce s ostatními nebo z pocitu sounáležitosti 
s vrstevníky. Děti poznají samy sebe, více si věří 
a najdou v sobě lepší já. A to je náš cíl! 

PaedDr. Zita Květová,
učitelka TV – ZŠ Jana Wericha

Foto: Z archivu ZŠ

Foto: Z archivu ZŠ

Foto: Z archivu ZŠ
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V Klubu 17 
bylo veselo
„Tak a teď půjdou na parket pánové. Všich-
ni!“ zdůraznil  moderátor červnové slavnosti 
v Klubu 17. Tahle výzva klučičí osazenstvo tak 
vyděsila, že se většina dala na úprk a v mži-
ku se sápala přes plot zahrady. „Dělal jsem 
si prčúúú,“ přivolával  je nazpět moderátor 
Martin Fehér.
Na oslavě u příležitosti ukončení školního 
roku nebyla o legraci ani o zábavu nouze. 
Bylo přichystáno i překvapení – na návště-
vu přišla herečka Valérie Zawadská  a také 
zkušený fotbalový trenér Petr Kostelník. 
Děti v klubu dostaly darem fotbalové branky 
a míče, které hned to odpoledne prošly za-
těžkávací zkouškou. 
„Slavnost byla účastníky vyhodnocena jako 
nejlepší akce roku. Máme z toho radost, 
opravdu nás to potěšilo,“ vyjádřila se jedna  
z  organizátorek Mgr. Monika Čermáková.

-akraj-

Foto: -akraj-

Bikrosaři opět 
úspěšní
V sobotu 20. června se na opravené bikroso-
vé dráze v Řepích v ulici U Boroviček konal 
3. závod Mistrovství České republiky a 5. zá-
vod Českomoravského poháru. Jezdcům z Řep 
se na domácí dráze dařilo a do finále se jich 
probojovalo třináct z jedenadvaceti. 
Výsledky: 1. místo – Karel Dvořák (kategorie 
Elite CRUISER), Matěj Bohuslávek (Boys11), 
Jan Kučera (Boys15-16), Jakub Schmid 
(Men17+), 2. místo – Karel Dvořák (Men17+), 
3. místo – Dominik Topinka (Boys15-16), 
4. místo – Jakub Smola (Boys13), 5. místo – 
Michal Přibyl (Elite men) a Jakub Bohuslávek 
(Boys14), 6. místo – Ondřej Kučera (Boys12), 
7. místo – Vojtěch Popela (Boys9), 8. mís-
to – Filip Poledník (Boys7) a Jan Poledník 
(Boys14).
Tím ale zápolení v Řepích nekončí: V nedě-
li 11. října se pojede závod Českého poháru, 

na který srdečně zveme všechny – už ne jen 
jako diváky, ale i jako závodníky. Tento závod 
bude mít vypsánu kategorii příchozích a v té si 
může zazávodit kdokoli z vás. Takže neváhejte 
a přijďte okusit, co to je bikros. Doražte na bi-
krosovou dráhu nejpozději do 9 hodin. Stačí 
mít kolo, přilbu, rukavice, dlouhé nohavice 
a rukávy. Těšíme se na vás! Bližší informace 
na dráze při trénincích v úterý a čtvrtek od 17 
do 19 hodin nebo na www.bmx-repy.wz.cz.

Lenka Kučerová

Foto: Pavel Skřivan

Na červnové jednání zastupitelstva dorazilo ne-
bývale mnoho obyvatel Řep, kteří se chystali vy-
jádřit svůj nesouhlas s plánovaným propojením 
ulice Drahoňovského a Plzeňské. 
„Hlučnost je tu vysoká už teď. Letadla, vlaky, 
tramvaje, automobily… Tohle propojení pro Ře-
páky nebude žádnou výhodou. Jen vzroste hluč-
nost a zvýší se množství exhalací. Aut tu bude 
jezdit určitě víc, než je zpracováno v penta-
gramech. Nechceme, aby ulice byla rozšířena,“ 
zněl hlas lidu zasedací síní řepského úřadu, kde 
se jednání mimořádně konalo. Místostarosta 
Bc. Bořek Černovský uvedl záležitost na pravou 
míru: V žádném materiálu není zmínka o rozšíře-
ní ulice Drahoňovského. Nejedná se o rozšíření, 
pouze o napojení do ulice Engelmüllerova, které 
je důležité pro realizaci tzv. řepské varianty kři-
žovatky s Břevnovskou radiálou.“ 

Projednávání tohoto bodu programu trvalo přes 
dvě hodiny s následujícím výsledkem: Zastu-
pitelstvo m. č. Praha 17 bere na vědomí Územ-
ní studii Řepy a souhlasí, aby podněty vzešlé 
z územní studie byly uplatněny do konceptu 
nového územního plánu hl. m. Prahy včetně 
návrhu koncepce dopravního řešení, s výjimkou 
navrhovaného propojení ulice Drahoňovského 
s ulicí Plzeňskou. 
Občané tedy mohou být spokojeni. Je tu však jed-
no ALE! „Chtěl bych upozornit, že možná boříme 
desetileté úsilí o to, aby Slánská nebyla napoje-
na na Břevnovskou radiálu,“ ozval se zastupitel 
Miroslav Bartoš. Jeho slova potvrdil po skončení 
zasedání další zastupitel – Jiří Svoboda: „Pokud 
budeme trvat na nepropojení Drahoňovského 
s Plzeňskou, existuje reálné nebezpečí, že bude-
me mít křižovatku na Slánské.“  -akraj-

Dětem nízkoprahového zařízení Klub 17 darovala 
Městská část Praha 17 počítačové vybavení – 
slavnostní předání proběhlo v červnu.

O prázdninách probíhaly výměny oken v Základní 
škole Jana Wericha v ulici Španielova (na snímku) 
i v ZŠ Laudova.

Rekonstrukce budovy, v níž sídlí ZUŠ Blatiny, je 
v plném proudu. Dokončení stavebních prací je 
naplánováno na konec letošního roku.

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Foto: -akraj- Foto: -akraj- Foto: z archívu Klubu 17

Ozvali se a dosáhli svého
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Řepy rozkvetly
Milí čtenáři, přinášíme výsledky soutěže Rozkvet-
lé Řepy, kterou redakční rada vyhlásila v dubno-
vém vydání Řepské sedmnáctky. Potěšilo nás, že 
jste naši výzvu nenechali bez povšimnutí. O svém 
snažení nám nejvíce dali vědět ti, kteří pečují 
o předzahrádky v sídlištní části Řep. Neozval se 
nám ani jeden „balkonář“, což je škoda – krás-
ně kvetoucích balkonů bylo v létě vidět nemálo. 

Členové redakční rady neměli rozhodování snad-
né a po Řepích se docela naběhali. Do hlasování 
se samozřejmě zapojil i sponzor akce Radomír 
Illík z firmy SEMIRAMIS. Nejvíce hlasů získa-
la předzahrádka u domů čp. 1115–1117 v ulici 
Bazovského, o niž společně pečují paní Jana 
Kalinová, Jiřina Lišková, Jiřina Paulová a Bože-
na Vondráčková, dále pak stromek, který už 19 
let pěstuje Ing. Jitka Králíčková ve Španielově 
ul. čp. 1259 a také jarní zahrádka před domem 
paní Zlaty Mayerové v Krolmusově ulici čp. 26. 

Jmenovaným blahopřejeme a zároveň děkujeme 
všem ostatním, kteří se do soutěže přihlásili! 
V příštích vydáních časopisu vás s dalšími hezký-
mi předzahrádkami v Řepích budeme průběžně 
seznamovat.
A co slíbené ocenění? Věcný dar od Radomíra Il-
líka a finanční podpora ve výši 1 000 Kč od Měst-
ské části Praha 17 bude výhercům soutěže pře-
dána v sobotu 12. září odpoledne na akci Babí 
léto.

Redakční rada

Tuhle hezkou předzahrádku jste možná v létě 
míjeli v ulici Bazovského (dům vedle polikliniky). 

Foto: -akraj-

O stromek na snímku pečuje Ing. Jitka Králíčková ze 
Španielovy ulice čp. 1259 už neuvěřitelných 19 let.

Foto: -akraj-

Fotografii své jarní zahrádky v květu nám zaslala 
paní Zlata Mayerová z Krolmusovy ulice čp. 26. 

Foto: Zlata Mayerová

V červnu se konalo pražské finále projektu Sport 
bez předsudků, jehož se úspěšně účastnily týmy 
žáků řepských ZŠ. Sportovcům k vítězství pobla-
hopřála starostka M. č. Praha 17 Jitka Synková.

Řepští siláci 2009
„Makej! Jeď! Zdvihej!“ znělo plání před řepským 
úřadem v sobotu 20. června. Na soutěž Řepský 
silák 2009 se sjeli vzpěrači (a také vzpěračky!) 
z celých Čech. Atmosféra byla napínavá, grado-
vala nejen díky výkonům soutěžících, ale i díky 
dýdžejům, kteří napětí stupňovali čím dál „tvrd-
ším“ hard rockem. Škoda, že diváků bylo pomálu.
Z řepských juniorů se soutěže zúčastnil například 
dvaadvacetiletý student ČVUT Jakub Hesoun, je-
muž se podařilo zdvihnout plánovaných 230 kg 
a osmnáctiletý Martin Černovský, který sice 
na soutěž trénoval pouhé dva měsíce, ale na-
konec si dokázal poradit s činkami o hmotnosti 
180 kg. Bylo zvláštní sledovat poměrně křehké 
dívky, jak v mrtvém tahu zdvihají metrák a více. 
Nejsilnější byla nakonec Jana Szmigielová z Do-
mažlic – pokořila 160kilogramové činky. Martin 
Šťastný z řepského oddílu Apis, jeden z orga-
nizátorů soutěže a zároveň letošní Mistr Čech 

v mrtvém tahu, ve své kategorii do 90 kg zvítězil 
výkonem 290 kilogramů. Sedm pytlů brambor 
najednou by možná dokázal zdvihnout absolut-
ní vítěz soutěže – Jan Šalata z Litvínova – který 
v  kategorii nad 90 kg získal „zlatý“ pohár za vý-
kon 350 kilogramů!

-akraj-

Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Tradiční loučení předškoláků z Mateřské školy 
Bendova proběhlo v červnu – budoucí prvňáci si 
vyzkoušeli cestu do Základní školy Jana Wericha, 
kde je moc hezky přivítali jejich budoucí spolužáci. 

Jak se pozná 
dobrý učitel
Na školním hřišti ZŠ Jana Wericha se 
10. června sešli žáci I. stupně spolu s rodiči 
a žáky 6. C a 8. C v roli rozhodčích. Připrave-
ny byly nejen sportovní disciplíny, ale také 
anketa pro rodiče. Na dotaz „Co očekáváte 
od školy?“ rodiče nejčastěji odpovídali: 
Učitelé by měli znát svůj předmět a být sil-
né osobnosti, měli by mít k dětem přátelský 
a kamarádský přístup. Škola by měla zajistit 
dostatek zájmových kroužků a organizovat 
různé akce.
Jak se podle rodičů pozná dobrý učitel? Má 
přirozenou autoritu, udrží si kázeň i ná-
klonnost žáků bez zbytečného zvyšování 
hlasu a trestů, děti hodně naučí, a přesto 
má čas na zábavu i volnější program, děti se 
na jeho hodiny těší.
Co s narůstající agresivitou? Podle rodičů by 
za prohřešky měly následovat větší postihy, 
měly by se zpřísnit postihy zákonných zá-
stupců za přestupky jejich dětí, učitelé by 
měli mít větší pravomoc, podstatně by se 
měl zlepšit vztah učitel – rodič, pedagogo-
vé by měli více času věnovat povídání si se 
žáky i rodiči a měli by se snažit ovlivnit žáky 
tak, aby agresivitu netolerovali a oznamo-
vali – každý případ, který „proklouzne mezi 
prsty“ hrozí recidivou a zvýšeným násilím.
Děkujeme rodičům za jejich názory, které 
jsou pro nás velmi cenné!

PaedDr. Zita Květová,
ZŠ Jana Wericha 

Foto: -akraj-

Na snímku tým „našich“ siláků
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Revitalizace paneláku nebo celková oprava 
bytového domu stojí obvykle desítky milionů 
korun, kam pro ně jít?
Osvědčeným zdrojem je u nás Státní fond roz-
voje bydlení poskytující řadu podpor a dotací, 
z nichž pro nás je významný zejména program 
„Panel“. Nově  je tu pak program „Zelená úspo-
rám“ v gesci ministerstva životního prostředí 
určený zejména na zateplování a úspory energií. 
Využít lze také Integrovaný operační program, 
kam jdou peníze z evropského fondu regionální-
ho rozvoje. Evropské fondy se však obecně týkají 
spíše mimopražských regionů, hlavní město do-
sáhne jen na malou část z nich, neboť je nad sta-
tistickým průměrem EU a podpora proudí hlavně 
k méně rozvinutým oblastem. 
Díky souběhu protikrizových motivačních opat-
ření vlád, nového rozpočtového období EU 
a možností výnosů z emisních povolenek je nyní 
k dispozici asi rekordní balík peněz, tato situace 
však nepotrvá věčně. 

Tyto peníze ale asi nepokryjí všechny náklady 
na rekonstrukci? 
Základem jsou vždy samozřejmě vlastní pro-
středky majitele bytového domu, ať již druž-
stva, sdružení vlastníků jednotek či městské 
části. K nim lze získat různě vysokou podporu  
odstupňovanou podle jednotlivých programů 
a jejich podmínek, podle náročnosti konkrétní-
ho projektu a dalších kritérií, podle toho, zda 
jde o celkovou nebo jen částečnou rekonstruk-
ci apod. Celkové rekonstrukce jsou efektivnější 

a tedy preferované, v programu „Panel“ dokon-
ce ani nevadí, pokud již byly některé dílčí práce 
na domě provedeny v minulosti, započítává se to 
při hodnocení do komplexnosti výsledku a lze tak 
dosáhnout i na vyšší podporu.  Lze také kombi-
novat více zdrojů najednou, například zateplení 
domu s podporou programu „Zelená úsporám“ 
a další práce nesouvisející přímo s úsporami 
energií zase z prostředků SFRB. Jen je třeba si 
dát pozor a nenárokovat peníze na jednu a tutéž 
provedenou úpravu z obou programů současně. 
Porušení této zásady by mohlo investora přijít 
velmi draho na sankcích a zároveň by musel sa-
mozřejmě obě dotace vrátit.

Častým terčem stížností je i administrativní 
náročnost žádostí…
Je škoda, že se nepodařilo všechny tyto mož-
nosti podpor sjednotit pod jednoho správce, ale 
to je dáno tím, že jde o peníze z různých zdrojů. 
Jiné podmínky si klade EU a jiné zase obsahuje 
smlouva s Japonskem o použití výnosů z prode-
je emisních povolenek. Největší volnost a šíře 
použití je u našich vlastních českých prostředků 
z fondu rozvoje bydlení. Administrativní nároč-
nost odrazuje pouze část zájemců, ale i to se už 
mění a u programů „Panel“ i „Zelená úsporám“ 
jsou výrazně změkčovány podmínky, aby se do-
stalo na více stavebníků a zároveň bylo možné 
žádosti i projekty rychleji vyhodnocovat a zpra-
covávat. U prvního jmenovaného už by mělo být 
brzy možné použití prostředků i na nepanelové 
bytové domy.

Kolik peněz je vyčleněno v jednotlivých pro-
gramech a fondech?
Program „Zelená úsporám“ počítá s celko-
vou částkou přibližně 25 miliard korun. Program 
„Panel“ obnáší jen pro letošní rok 3,5 miliar-
dy Kč, Státní fond rozvoje bydlení má však i dal-
ší programy a možnosti podpory. U evropských 
fondů může Česká republika v příštích letech 
dosáhnout na další desítky miliard, bude ovšem 
záležet na připravenosti regionů a kvalitě poda-
ných projektů. 

-red-

Podrobnější informace o programech 
a podmínkách získáte na www.sfrb.cz nebo 
www.zelenausporam.cz.

Ing. Petr Bratský, někdejší dlouholetý starosta 
Prahy 13, poslanec PS PČR za Hl. m. Prahu

Doba přeje připraveným
Proměny vlastnické struktury bytových domů se začínají blahodárně projevovat na stavu byto-
vého fondu. Stále častěji vidíme, jak se dříve šedivé a nevlídné paneláky proměňují k nepozná-
ní. Není to však zadarmo. Na otázku, kde na nákladné rekonstrukce či zateplování vzít, odpovídá 
Ing. Petr Bratský, předseda sněmovního podvýboru pro evropské fondy a také sněmovnou dele-
govaný člen dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB).

*  Šachy – pro děti od 5 let a dospělé
Kroužek povede Dr. Rudolf Soukal, zkušený aktivní hráč (kandidát mistra a ka-
pitán ligového celku), funkcionář šachového svazu, pravidelný přispěvatel do 
šachových i jiných periodik s bohatými zkušenostmi s vedením šachových kurzů.

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

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

*  Hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let

*  Keramika – pro děti od 1. třídy a dospělé

*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let

*  Šikulky – výtvarná výchova pro nejmenší a jejich rodiče – pro děti od 2 let

*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední program pro děti od 2 let 

*  Angličtina, němčina, ruština (různé stupně pokročilosti) – pro dospělé

*  Počítače a internet – pro dospělé i úplné začátečníky, vhodné i pro seniory

*  Jóga – pro děti od 1. třídy a pro dospělé – začátečníky i různě pokročilé

*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé

ZÁPIS do kurzů na školní rok 2009–2010
*  Cvičení pro děti – od 3 do 4 let

*  Cvičení pro kluky – od 4 do 7 let

*  Aerobik pro dívky – od 7 do 12 let

*  Cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti od 1,5 roku 
skupinová výuka, 1 hod. 1x týdně (600 Kč) 

*  Cvičení po ženy (aerobik, step-aerobik, kalanetika ) – 
pro dívky od 14 let a dospělé, skupinová výuka, 1 hod. 1x týdně, 30 Kč/1 hod.

*  Akrobatický rokenrol – od 6 do 18 let

*  Ťapka – turistický kroužek pro děti okolo 5 let

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

KURZOVNÉ: 
platba bankovním převodem nebo složenkou A na účet 

ZÁPIS: 
Zápis do kurzů probíhá: pondělí–čtvrtek, od 13 do 19 hodin. 
Vyřizuje paní Kulhánková.

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

Foto: z archivu Ing. Bratského
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Svatojanské proudy
Svatojanské proudy, dříve nazývané Štěchovické, to byl, co se týká splav-
nosti, jeden z nejnebezpečnějších úseků Vltavy. Nacházel se přibližně mezi 
dnešní hrází Slapské a Štěchovické přehrady. S vybudováním vodního díla 
Štěchovice ve 40. letech minulého století zmizely na dně asi 7 km dlouhé-
ho jezera.
S historií tohoto kraje a přírodou se můžeme seznámit díky naučné stez-
ce, které předcházela již v roce 1889 pěší turistická trasa Klubu českých 
turistů. Začít je nejlépe ve Štěchovicích, staré vorařské a hornické obci. 
Tam nás ze Smíchovského nádraží dovezou za půl hodiny příměstské auto-
busy, třeba linky č. 390, 361, 338. O víkendu odjíždějí např. v 9.06, 10.06 
a v 10.36 hodin.
Po dvou kilometrech chůze nás modrá značka dovede k začátku naučné 
stezky, která kopíruje levý břeh Vltavy. Tok řeky je téměř neznatelný, ale 
charakter díky úzkému a hlubokému údolí zůstal zachován. Přehrada slou-
ží kromě výroby elektřiny též pro vyrovnávání velkých odtoků ze Slapské 
přehrady. Proto dochází během roku ke značnému kolísání hladiny (kolem 
4 metrů), a to znemožňuje uchycení pobřežní vegetace. Stráně údolí tvoří 
širokou stupnici životních podmínek od chladných a vlhkých severských 
svahů po slunné až vyprahlé svahy jižní. To se ale lépe a odborněji dočtete 
na dvanácti informačních cedulích, které po cestě minete (a které by za-
sloužily údržbu). Stezka je občas velmi úzká, je třeba dbát bezpečnosti, ze-
jména v místech, kde porost ustoupí. Je třeba být ohleduplný k turistům, 
kteří jdou v protisměru a určitě chodit jednotlivě za sebou. Jsou zde i mís-
ta, kde nám pomůže zábradlí, řetězy, krátké můstky a povalové chodníky. 
Dvakrát projdeme krátkými tunely. Proto tento výlet určitě nelze doporučit 
rodičům s kočárky, ani cyklistům. Odměnou za námahu nám budou pře-
krásné výhledy na protější zalesněné svahy a zadumanou, meandrovitou 
hladinu jezera.
Míjíme osamělé sruby zdejších víkendových osadníků a přemýšlíme, co prá-
ce a námahy dalo dopravit stavební materiál, nářadí a potraviny do těchto 
pouze pěšky nebo po vodě přístupných míst. Nacházíme se v kraji s nej-
starší tradicí trampingu v Čechách, která se začala psát v roce 1918 až 
1919. Osada Ztracenka, dříve nazývaná Ztracená naděje, musela být sice 

kvůli vzdutí přehradního jezera přestěhována výše, ale žije stále a myslím, 
že jen velmi málo Čechů toto slovo nikdy neslyšelo.
Před hrází Slapské přehrady v obci Třebenice naučná stezka končí. Lze se 
podívat k vodnímu dílu, kde můžeme poblíž Ferdinandova sloupu obdi-
vovat sochu Jana z Nepomuku. Ta dnešní je již replika, původní prý leží 
zakopána v řečišti. Na současné místo byla socha přemístěna po dostavbě 
Slapské přehrady, jinak by zmizela na dně jezera. V roce 1998 dal spolek 
Vltavan sochu znovu vysvětit a otočil ji tváří k Vltavě. I Ferdinandův sloup, 
který byl postaven roku 1643 na počest splavnění nejtěžšího úseku řeky, 
nestojí na původním místě. Pokud by nebyl přestěhován, také by skončil 
ve vlnách slapské přehradní nádrže.
Modrá značka nás vede do kopce, kde je na kraji obce takřka povinná pře-
stávka ve staré trampské hospodě U Taterů. Po osvěžení (a do Štěchovic 
už žádné nebude!) kráčíme lesem po asfaltové silnici do mírného kopce. 
K modré značce se přidá červená, po chvíli modrou opustí a my s ní, aby 
nás dovedla zpátky do Štěchovic.
Celý výlet měří asi 15 km. Šťastnou cestu!

Text a foto: Jan Bösser

Po několika desetiletích zase teče v Řepích, před 
zahrádkářskou kolonií na konci ulice K Mostku, 
potok (zatím spíše jen potůček) – zprávu odvysí-
lala dokonce i televize.

Dalibora Gondíka jsme překvapili v plné práci 
v jedné nenápadné vilce v Řepích, kde pravidelně 
probíhá natáčení pořadu pro kutily Rady ptáka 
Loskutáka. 

V KS Průhon pořádají představení pro děti – 
v červnu tu byl třeba  mim Václav Strasser se svý-
mi obřími bublinami – pro náš časopis předvedl 
své umění i venku.

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Foto: -akraj- Foto: -akraj- Foto: -akraj-
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Termín konání voleb:
v pátek 9. října 2009 od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 10. října 2009 od 8 hodin do 
14 hodin.

Místo konání voleb: 
volební okrsek č. 502
volební místnost – ZŠ Socháňova, 1. patro
pro voliče bydlící v ulici: 
Makovského 1140–1145, 1219, 1222–1227, 
Socháňova 1175–1176, 1221, Vondroušo-
va 1170–1174

volební okrsek č. 503
volební místnost – Úřad m. č. Praha 17, 
Žalanského 291, 1. patro
pro voliče bydlící v ulici: 
Čistovická 42, 82, 90, 92, 95, 179–181, 
197–199, 234, 237–247, 249–252, 259, 349, 
353–356, 363, 367, 374–376, 383, 386–387, 
398, 406, 411–413, 415, 446–449, 469, 
499, 519, 531, 709, 1700, Dobnerova 468, 
637, 1611, Doubravínova 203–219, 300, 
308, 329–330, 333–336, 542, Hořovského 
385, 397, 403, 409–410, 416–417, 419, 
482, 522–527, K Motolu 338, Karlovarská 
1, 3–4, 48–49, 64, 191–196, 200, 227, 
301, 326–328, 337, 339, 343, 380, 459, 
663,1698, 1702, Ke Kulturnímu domu 230, 
331–332, 347, 439, 460–463, 528–530, 533, 
546, Krolmusova 348, 358, 368, 377–378, 
384, 388, 392, 408, 418, 430–431, 433, 441, 
464–467, 498, 520–521, 695, Na Bělohorské 
pláni 182–188, 302–304, 323, 340, 414, 
450–451, Opuková 305–307, 314–317, 319, 
357, 373, 393, 407, 436, 440, 511, 513, 532, 
641, Podkrkonošských tkalců 438, 453–458, 
545, 696, Prefátova 359, 389, Řetězokovářů 
83–84, 104–107, 115, 248, 258, 260, 623, 
Selských baterií 309, 311–313, 318, 321–
322, 396, 437, 452, Třanovského 220–226, 
228–229, 232–233, 310, 320, 324–325, 570, 
619, 622, U Boroviček 189–190, 253–257, 
645

volební okrsek č. 504
volební místnost – Úřad m. č. Praha 17, 
Žalanského 291, 1. patro
pro voliče bydlící v ulici: 
Boršovská 159, 478, 501, Brunnerova 
990–999, Březanova 564–569, Čistovická 
135–140, 423, 424, 470–475, 484, 514–516, 
534, Gallašova 576–589, 591, Hankova 
592, 594–600, 603, 604, 667, Hořovského 
141–152, 476, 477, 479–481, 669, K Trninám 
606–617, Kartounářů 442, 483, 508, 509, 
Krolmusova 154–158, 160–166, 372, 402, 
425, 426, 428, 429, 485–497, 500, 510, 512, 
517, 518, 602, 668, Laudova 1384–1386, Na 
Fialce II, Opuková 168–176, 502–507, 641, 
686–692, Otlíkovská 571–575, Selských 
baterií 153, 167, Skuteckého 1087–1089, 
1178, 1379–1383, 1387–1388, Slánská 285, 
391, 395, 405, 693–694, 697, Součkova 
980–989, Šedivého 550–563, U Boroviček 
590, 593, 605, 618

volební okrsek č. 505
volební místnost – Domov sv. Karla Boromej-
ského, K Šancím 50
pro voliče bydlící v ulici: 
Augustova 32, 103, 110, 122, 124, 236, 267, 
Hekova 99, 108, 111–112, 114, 118–121, 
128, 131, 133–134, 628, Hofbauerova 
626, K Mostku 5, 46, 56, 58, 63, 66–67,76, 
79–81, 94, 97- 98, 129–130, 341–342, 361, 
K Šancím 50, 629–630, 632, Karlovarská 
126, 365, 366, 390, 399, 427, 660, Ke 
Kaménce 85–86, 88, 93, 96, 265–266, 280, 
421–422, 364, 394, 547–548, 678, Kolínova 
45, 127, 264, 288, 379, 400–401, 404, 432, 
544, 601, 620, 653, 715, Kristiánova 14–16, 
36, 71, 657, 1713, Makovského 1396, Na 
Chobotě 109, 125, 698, 1343–1348, 1391, 
Na Moklině 38, 42, 57, 261, 289, 297–299, 
537–541, 624, 627, 671–676, 679–681, Pod 
Martinem, Reinerova 700–702, 710, 811, 
1657, Severýnova 9, 24, 33–35, 37, 43, 47, 
69–70, 72, 113, 296, 360,1675, Skuteckého 
1397, Slánská 269, U Kaménky 443–445, 
549, Žalanského 7, 8, 10–13, 17–18, 21–23, 
25–31, 39, 40, 51, 52, 54, 55, 59, 68, 74, 91, 
100–102, 117, 132, 177, 178, 201, 202 ,231, 
235, 262, 263, 268, 270–274, 277–279, 281, 

287, 290–295, 344–346, 382, 420, 535, 536, 
543, 625, 631,1399, 1612, 1704

volební okrsek č. 506
volební místnost – ZŠ Laudova 1024, přízemí
pro voliče bydlící v ulici: 
Brunnerova 1011–1012, K Trninám 936–947, 
958–968, Laudova 1000–1010, 1015–1017, 
1020–1024, Na Fialce I 1500– 1556, Plzeň-
ská 1125, Součkova 948–957, U Boroviček 
648–650, Zívrova 1599–1610 

volební okrsek č. 507
volební místnost – ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici: 
Bazovského 1118–1120, Makovského 
1146–1148, 1330–1341, 1390, 1393–1394,
Slánská 1678

volební okrsek č. 508 
volební místnost – ZŠ Laudova 1024, 1.patro
pro voliče bydlící v ulici: 
Makovského 1177, 1398, Nevanova 
1043–1055, 1069–1079, Slánská 1389, 
Šímova 1056

volební okrsek č. 509
volební místnost – ZŠ Laudova 1024, 1. patro
pro voliče bydlící v ulici: 
Laudova 1030, 1031, Nevanova 1028–1029, 
1032–1042, 1057–1068

volební okrsek č. 510
volební místnost – ZŠ Laudova 1024, 1. patro
pro voliče bydlící v ulici: 
Laudova 1013–1014, 1018–1019, 1025–1027, 
Skuteckého 1086, 1395, 1705 Zrzavého 
1080–1085, 1705 

volební okrsek č. 511
volební místnost – ZŠ Laudova 1024, 1. patro
pro voliče bydlící v ulici: 
Mrkvičkova 1350–1377, 1091

volební okrsek č. 512
volební místnost – ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro

Oznámení o době a místě konání voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona ve znění 
pozdějších předpisů a ústavního zákona č. 195/2009 Sb. o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny oznamuji, že volby do  
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 9. a 10. října 2009.

Jitka Synková,
starostka Městské části Praha 17
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Fyzioterapeuta nebo rehabilitační 
sestru (muže i ženu)

přijme nestátní zdravot. zařízení a poskyto-
vatel sociálních pobytů v Praze. Požadujeme 
příslušné vzdělání, praxe a registrace výho-
dou. Laskavý a trpělivý přístup k nemocným 
i rodinným  příslušníkům, osobní nasazení 
a schopnost se zapojit do týmové práce. 

Nabízíme velmi pěkné moderní prostředí, 
přátelskou atmosféru a možnost vzdělávání. 

Více na: www.domovrepy.cz 
Kontakt: 776 257 911 
CV prosím zasílejte na:

konsolata@domovrepy.cz

INZERCE

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

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

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

 PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

SLUŽBY

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

• Vyměním 2 + kk v Řepích za stejný nebo větší jdoucí do
privatizace. Tel.: 602 255 920 

• Vyměním 2+kk+lodžie+komora, obecní panel. (nebude privatiz.) 
47,41 m2, 5.p. (2 výtahy), nová pl. okna, pěkný výhled, u metra 
Opatov. Vyměním nejraději za byt v Řepích před privatiz.
 Tel.: 603 358 599

BYTY

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

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

• Pronajmeme garáž u konečné tram. č. 9 Řepy v horním podlaží. 
Výborně zabezpečená. Tel.: 235 325 151 

• TENISOVÁ ŠKOLA TALLENT – nábor do kurzů tenisu pro šk. rok  
09/10 pro holky a kluky MŠ, ZŠ a SŠ, začátečníky i pokročilé při 
ZŠ Socháňova a Sport Centru Řepy.
 Tel.: 224 815 871, 777 260 262, www.tallent.cz

• Lékárna Řepy, Žufanova 1114/1 přijme farmaceutickou 
asistentku. Tel.: 235 300 556, 235 319 776, 776 866 788 

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

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

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

Tel.: 737 327 962

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

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

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

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

• POČÍTAČE NA MÍRU  – Nové počítače, upgrade, opravy.
 Tel.: 607 600 929, Web: www.x-computers.eu

• Chůva s doporučením pohlídá Vaše dítě. Možné i víkendy 
a prázdniny. Tel.: 607 943 878

pro voliče bydlící v ulici: 
Bazovského 1115–1117, Bendova 1121–
1123, Španielova 1261–1266, 1111, 1124, 
1378, 1701, Žufanova 1092–1099, 1112–
1114, 1703

volební okrsek č. 513
volební místnost – ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici: 
Bazovského 1228–1231, Makovského 1179, 
1349, 1392, Šimonova 1100–1110

volební okrsek č. 514
volební místnost – ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici: 
Drahoňovského 810, Jiránkova 1135–1138, 
Plzeňská 75, 78, 89, 276, 282, 283, 371, 435, 
1710, Slánská 381, Socháňova 1126–1134, 
1139

volební okrsek č. 515
volební místnost – ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici: 
Drahoňovského 1149, 1192, Vondroušova 
1150–1169, 1181–1188

volební okrsek č. 516
volební místnost – ZŠ Socháňova 1139, 
přízemí
pro voliče bydlící v ulici: 
Drahoňovského 1180, Makovského 
1202–1206, Socháňova 1220, Vondroušova 
1189–1191, 1193–1201, 1207–1218

volební okrsek č. 517
volební místnost – ZŠ Socháňova 1139 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici: 
Galandova 1232–1246, 1656, Španielova 
1254–1260

volební okrsek č. 518
volební místnost – ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici: 
Španielova 1267–1293, Španielova 1313-
1315

volební okrsek č. 519
volební místnost – ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici: 
Španielova 1247–1253, 1294–1312, 
1316–1329 

1.  Voliči bude umožněno hlasování poté, 
když prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem, cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem.

2.  Volič, který se dostavil do volební míst-
nosti s voličským průkazem, na který 
může hlasovat v kterémkoliv volebním 
okrsku na území ČR, je povinen tento 
průkaz odevzdat okrskové volební 
komisi. Volič, který nebydlí na území 
České republiky a voličský průkaz mu 
vydal zastupitelský nebo konzulární 
úřad České republiky na základě zápisu 
voliče ve zvláštním seznamu voličů 
vedeném těmito úřady, může hlasovat 
v kterémkoli volebním okrsku na území 
ČR, kde zároveň obdrží úplnou sadu 
hlasovacích lístků. 

3.  Každému voliči budou dodány nejpoz-
ději tři dny přede dnem voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech konání voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.
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www.agnus.cz

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

ZDARMA. 
Na přání dodáme ispotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme vpaneláko-

vých bytech ivrodinných domech.

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

(Metro B - stanice Stodůlky) 
235 522 946

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

KUCHYNĚ 

NAMÍRU

10 let
ZÁRUKA 

KVALITY

Malování – nátěry
levně, rychle, kvalitně, čistě.

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

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

www.stolina.o-nas.net

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

www.janperi.cz, info@janperi.cz

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

Prodej:
• přikrývek a polštářů – z dutých vláken, 

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

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

Jak můžete podat inzerát?
•  e-mailem: redakce@repy.mepnet.cz;
•  faxem: 235 300 129 – heslo „redakce časopisu“;
•  telefonicky: 234 683 544 – Jaroslava Šímová, 

234 683 511 – Helena Fulínová;
•  osobně: v podatelně (po–pá), na obálku připište 

heslo „redakce časopisu“ a kontakt.
Uzávěrka vždy 8. dne předchozího měsíce!
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OÁZA ZDRAVÍ
www.sweb.cz/oazaz, e-mail: oazaz@seznam.cz

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

◆ rolletic ◆ masáže
◆ bodystyling ◆ lymfodrenáže

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

OPRAVA A PRODEJ
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

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

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

žaluzie - podlahy
žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - čištění a pokládka koberců,
              PVC a plovoucích podlah

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

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

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

www.sintras.com

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5

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

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

Široký výběr materiálů
Skříně na míru

Kvalitní montáž
100% servis

Záruka až 10 let!
Zaměření ZDARMA

Doprava

po celé Praze

ZDARMA!

MOŽNOSTNÁKUPUNA SPLÁTKY

739 034 488, 733 715 505

V¯ROBA DEK a POL·TÁ¤Ò

BYTOV¯ TEXTIL

KONZOLE

âI·TùNÍ PE¤Í

MATRACE

OPRAVY OBUVI

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

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

PROSTùRADLA
(bavlna, froté, jersey)

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

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

DOPRAVA

âI·TùNÍ PE¤Í

MATRACE
(pruÏinové, latexové, z PUR pûny)

âI·TùNÍ ODùVÒ A KÒÎE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODùVÒ

OPRAVY OBUVI

V·E PRO VÁ· BYT

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

NEVANOVA 1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Ú K L I D O V É  P R Á C E
Mytí oken • čištění koberců • úklid po

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491
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