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Vážení čtenáři,
konec léta se nezadržitelně blíží a s ním k vám letí i naše čerstvá „Sedmnáctka“. Prázdninový volnější program už odvál vítr a dospělí i děti pomalu musí 
naskočit do zaběhnutého kolotoče povinností. Volné chvíle nám může zpříjemnit třeba návštěva výstavy historických fotografií „Řepská ohlédnutí“ – 
budou k vidění od 1. do 18. září v Kulturním středisku Průhon, anebo tradiční zábavné odpoledne „Babí léto“, které proběhne před řepskou radnicí v so-
botu 10. září od 14 hodin. Těšíme se na vás! Pokud budete na téhle akci fotit, pošlete nám svůj nejzajímavější úlovek. Nejpovedenější snímek zveřejníme 
v některém z příštích vydání Řepské sedmnáctky.
 Za redakční radu

Pavel Maxa, předseda

Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
•Kulturní středisko Průhon
Pořady pro děti (Vždy v sobotu od 16 hodin)
 17. 9.  Pohádky ze ZOO: Podle známého příběhu o panu doktorovi, za kterým 

přichází s prosbou o pomoc zvířátka – tak, jak je známe z prodejen hra-
ček. Loutkové divadélko Hračka.

 24. 9.  Kašpárek a princezna: Představení s mnoha loutkami a písničkami pro 
nejmenší v podání Divadla v kufru.

Pořady pro dospělé 
 14. 9.  Řepská ohlédnutí: Vzpomínkový večer řepských starousedlíků s uvede-

ním výstavy fotografií Jaroslava Hájka a promítnutím dokumentárních 
obrázků z historie Řep. V 18.44 hodin.
Rozhovor s řepským patriotem J. Hájkem najdete na straně 5.

 21. 9.  Zábavný večer s trampskou skupinou Chudinkové, která zahraje na uvíta-
nou nové sezóně. Domácí bufet zajištěn. V 19.30 hodin.

 30. 9.  Taneční kavárna: Pro všechny mladé duchem s oblíbenou Sparťankou. 
V 16 hodin.

Výstavy
1.–18. 9.  Jaroslav Hájek: Řepy v dokumentech a ve fotografii  
19.–30.  9. Helena Vienerová: Keramika, Josef Golha: Krása dřeva
Výstavy jsou přístupné ve všední dny od 10 do 20 hodin, v sobotu v době programu.

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.
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•Domov sv. Karla Boromejského 
 1.–30. 9 . Výstava k 15. výročí založení Domova sv. Karla Boromejského mapující 

jeho historii, současnost a vizi do budoucnosti. Refektář, vstup volný.
 4. 9.  Zahradní slavnost: Hudba k poslechu i tanci, výstava, prodejní stánky 

s drobnými dárky, občerstvení, zábava pro celou rodinu. Vstupné ve výši 
50 Kč bude příspěvkem na vybudování odpočinkové zahrady pro pacienty 
Domova, vstupenka je slosovatelná. Děti do 15 let mají vstup zdarma. 
Zahrada, od 14.00 hodin.

 15. 9.  Pocta A. Dvořákovi: Koncert k 170. výročí narození A. Dvořáka v podání 
protagonistů Státní opery Praha. Účinkují: Daniela Radosa – soprán, 
Adolf Melichar – klavír. Refektář, od 18.30 hodin. Vstupné dobrovolné.

 18. 9.  Benefiční jazzový koncert pro Nadaci Divoké husy. Účinkuje Petra Erneyi 
Quartet – zazní skladby z éry Ljuby Hermanové, Edith Piaf, Marlene Die-
trich a dalších. Zahrada, od 16 hodin. Vstupné: dospělí 200 Kč, zlevněné 
vstupné 140 Kč.

 25. 9.  Klavírní koncert: Japonský klavírista Hironari Wadovi zahraje z tvorby 
L. Beethovena, F. Chopina a F. Liszta. Refektář, od 15.30 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

Připravujeme:
 2. 10.  Benefiční koncert: Doteky času sborového zpěvu v podání pěveckého 

sboru Orfej. Zazní B. M. Černohorský, W. A. Mozart, Saint-Saens, L. Janá-
ček, tradicionály. Kostel sv. Rodiny, od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, Praha-Řepy, tel. 235 301 238, 
www.domovrepy.cz. Spojení: tram č. 9 a 10, bus č. 164 a 180.

Babí léto
10. září

Zábavné odpoledne pro děti i dospělé. 
Od 14 hodin 

na ploše před řepskou radnicí.

Koncert na Bílé Hoře
Koncert komorní hudby se koná v neděli 4. září  od 16 hodin v ambitu 
kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Účinkuje vokálně-instru-
mentální soubor Musica Podberdensis. Zazní např. díla J. S. Bacha, 
W. A. Mozarta, G. F. Händela a P. Vranického. 

Vstupné dobrovolné,  Prohlídka kostela a ambitů
výtěžek bude použit  bude možná od 15 hodin.
na opravy poutního místa.  Info: www.podberdensis.cz

Foto: -akraj-
Foto: -akraj-
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Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

dva měsíce prázdnin utekly jako voda. Vě-
řím, že se už naši řepští školáci na své spo-
lužáky i učitele těší (alespoň trošku ☺), 
i když je opět čekají povinnosti.
Letní měsíce jsme využili k tomu, abychom 
našim dětem nastávající pobyt ve školách 
i školičkách zpříjemnili. Během léta jsme 
navzdory nepříznivému počasí stihli zajistit 
výměnu oken v Mateřské škole Pastelka ve 
Španielově ulici. Na úhradu nákladů v část-
ce 1 699 077 Kč můžeme využít daru Letiště 
Praha, a. s. O prázdninách byla zateplena 
budova Mateřské školy Laudova. Do této 
rekonstrukce jsme investovali 9 129 112 Kč. 
V létě také probíhaly opravy rozvodů vody 
a sociálních zařízení v mateřských školách 
a přistoupili jsme rovněž k opravě střechy 
budovy Vysoké školy regionálního rozvoje 
(u staré školy). Bylo vypsáno výběrové ří-
zení na projekt rekonstrukce elektroinsta-
lace v ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici, 
koncem června byly na této škole zahájeny 
práce na zateplení budovy. Mí kolegové 
z odboru územního rozvoje a investic i od-
boru školství a kultury tedy za sebou mají 
kus práce a zaslouží si poděkování! 
A ještě něco: Vzhledem k zájmu řepských 
rodičů o umístění dětí v mateřských ško-
lách se rada městské části rozhodla rozšířit 
kapacitu míst v Řepích a v Mateřské škole 
Bendova zřídit ještě jednu třídu pro dalších 
27 dětí – v srpnu bylo ukončeno výběrové 
řízení na projektovou dokumentaci k re-
konstrukci. Předpokládáme, že třída bude 
otevřena v příštím roce.
Další důležitý krok, k němuž řepská radnice 
od září přistupuje a na který bych vás chtěla 
upozornit, je rozšíření úředních hodin pro 
veřejnost i na pátek dopoledne. Vycházíme 
tak vstříc požadavkům těm z vás, kteří jste 
si nezvládali vyřídit své záležitosti v dosa-
vadních úředních hodinách. 

Milí čtenáři, přeji vám hezké zářijové 
dny a těším se na setkání s vámi v sobotu 
10. září na Babím létě!

Bc. Jitka Synková
redakce@repy.mepnet.cz

Rozšíření hodin pro veřejnost: 
na úřad i v pátek!
Vstřícný krok učinilo vedení MČ Praha 17 rozhodnutím, že si řepští občané budou moci vyřizovat 
úřední záležitosti i v pátek.
„Zatím každý pracovní den bylo možno ověřit listiny nebo získat informace na Czech POINTu a sa-
mozřejmě získat informace nebo podat listinu na podatelně v ulici Žalanského. Ostatní záležitosti 
pak občané mohli řešit v úředních hodinách jen v pondělí a ve středu. Vzhledem k tomu, že dalším 
úředním dnem pak bylo zase až pondělí, zřídili jsme úřední hodiny v pátek, abychom více vyšli vstříc 
veřejnosti. V pátek jsou zavedeny úřední hodiny od 7.30, aby si mohli občané vyřídit své záležitosti 
před začátkem pracovní doby,“ vyjádřil se tajemník úřadu Ing. Lubomír Němejc.
Od 5. září 2011 tedy bude úřední doba na Úřadu městské části Praha 17 rozšířena o další den – pátek. 
Zároveň dochází k mírnému posunu zahájení úředních hodin – viz níže. -red-

Úřední hodiny ÚMČ 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 Ověřování
Žalanského 291: Španielova 1280:
Pondělí 7.30–12.00/13.00–17.30 v úředních hodinách odboru výstavby 
Úterý 7.30–12.00/12.30–15.00 pro potřeby jeho klientů
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

Podatelna  Žalanského 291 Podatelna  Španielova 1280
Pondělí 7.30–17.30 Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30
Úterý 7.30–15.00 Středa 8.00–12.00/13.00–18.30
Středa 7.30–18.30
Čtvrtek 7.30–15.00
Pátek 7.30–12.30

Jak Řepy rozkvetly
Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do sou-
těže Rozkvetlé Řepy, jejíž 3. ročník vyhlásila 
redakce Řepské sedmnáctky! 
Letos jsme měli při výběru tří nejhezčích před-
zahrádek ještě více zamotanou hlavu než vloni – 
jistě jste si také všimli, že jich toto léto v Řepích 
opět přibylo. Nakonec naše volba dopadla takto: 
1. místo – předzahrádka u domů čp. 1167–
1169 ve Vondroušově ulici – pečují o ni manže-
lé Kroupovi s paní Wagenknechtovou. 2. místo – 
předzahrádka u domu čp. 1274 ve Španielově 
ulici – je v péči paní Mileny Bertové. 3. místo – 
předzahrádky u domů čp. 1001–1002 v Lau-
dově ulici – starají se o ně paní Horlivá a paní 
Luňáková. Výhercům blahopřejeme! 
Obdrží dárkové poukázky od firmy Otakar Chlá-
dek – sadovnický a zahradnický servis v celkové 
ceně 10 000 Kč, které jim budou předány v sobo-
tu 10. září na Babím létě. 
Srdečně děkujeme všem, kteří o předzahrádky 
v Řepích obětavě, ve svém volném čase a bez 
nároku na odměnu pečují. Už se moc těšíme na 
příští jaro, až vaše záhonky opět vykvetou!

Redakční rada

Nejvíce redakční radu zaujala předzahrádka ve 
Vondroušově ulici čp. 1167–1169 (naproti ZŠ 
genpor. Fr. Peřiny), o kterou pečují manželé 
Kroupovi a paní Wagenknechtová.

Foto: -akraj-

Informace na tel. 
234 683 111
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

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

Socháňova čp. 1139, Praha-Řepy

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

Rada MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s partnerstvím v projektu OPPA „Moderniza-

ce a zvyšování atraktivity výuky přírodověd-
ných oborů a podpora mezipředmětového 
vzdělávání“;

•  se záměrem vybudování dětského hřiště 
 Fialka v lokalitě Praha–Řepy, Na Fialce I;

•  s návrhem Obecně závazné vyhlášky hlav-
ního města Prahy, kterou se stanoví místní 
koeficient pro výpočet daně z nemovitostí 
na území hl. m. Prahy, a to s účinností od 
1. 1. 2012: Rada schvaluje variantu A – výše 
místního koeficientu 2.

Schvaluje: 
•  investiční akce, na které bude městská 

část uplatňovat nárok na investiční dotace 
z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012 a na 
další roky.

Bere na vědomí:
•  sumarizaci stížností, petic a jiných podání 

za I. pololetí r. 2011;
• plán investic na roky 2012 až 2017.
Jmenuje:
•  do funkce ředitelky Základní školy, Praha-

-Řepy, Laudova 1024 Mgr. Jarmilu Pavli-
šovou na dobu určitou od 18. 7. do 31. 12. 
2011 v rozsahu 0,2 pracovního úvazku.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s novelizací Zásad prodeje bytových jedno-

tek v panelových domech z majetku svěře-
ného do správy MČ Praha 17 a Prováděcího 
předpisu k Zásadám prodeje jednotek, tj. 
k majetku svěřeného do správy MČ Pra-
ha 17;

•  s dokumentací posudku dle zák. č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
ve věci „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Pra-
ha–Ruzyně“.

Schvaluje: 
•  závěrečný účet Městské části Praha 17;
•  finanční vypořádání příspěvkových organi-

zací za rok 2010;
•  rozdělení finančních prostředků pro posky-

tovatele sociálních služeb;
•  ukončení prodeje bytových panelových 

domů v ulici Laudova čp. 1015–1017, v ul. 
Nevanova čp. 1053–1055 a čp. 1076–1079, 
v ul. Socháňova čp. 1129–1131, v ul. Von-
droušova čp. 1170–1174 a čp. 1212–1218, 
v ul. Galandova čp. 1232–1234, čp. 1235–
1238 a čp. 1239–1242, v ul. Španielova čp. 
1277–1283 (včetně zastavěných pozemků 
v k. ú. Řepy).

Bere na vědomí: 
•  zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-

ské činnosti za I. čtvrtletí 2011.

Bc. Eva Vernerová, 
kancelář starostky

Změna 
v zastupitelstvu
PaedDr. Jiří Horešovský se rozhodl ukončit 
své působení ve funkci zastupitele MČ Pra-
ha 17 (kandidoval za Sdružení za rozvoj Řep, 
SPOZ a Suverenitu). Jeho nástupce bude 
pravděpodobně zvolen na zářijovém zase-
dání zastupitelstva, které se koná 14. 9. v ZŠ 
genpor. Františka Peřiny v Socháňově ulici.

-red-

Cesta k radnici bude osvětlena
Vydat se v podzimních či zimních měsících v podvečer na řepskou radnici 
neosvětlenou tmavou cestou přes pláň nebylo nic příjemného. Přirovnání 
ke stezce odvahy není daleko od pravdy. 
„Sám jsem tudy mnohokrát ve tmě klopýtal, třeba když se protáhlo jednání 
rady městské části. Člověk snadno sešel z cesty a skončil někde v blátě,“ 
vyjádřil se místostarosta Mgr. Bořek Černovský a dodal: „problémem jsme 
se samozřejmě zabývali už dávno. Toto prostranství je však kvůli plánova-
né Břevnovské radiále ve stavební uzávěře a pokládat zde kabely veřejné-
ho osvětlení tedy nebylo možné. A navíc OMI – Odbor městského investora 
Magistrátu hl. m. Prahy na to nechtěl nikdy uvolnit peníze. Napadlo mne 
vyřešit situaci pomocí solárních lamp. Jak se vyvíjí technologie, dostaly se 
již solární lampy na přijatelnou cenovou úroveň. V červenci jsme si jednu 
na týden zdarma zapůjčili, instalovali ji před radnicí a osvětlení testovali. 
Světlo bylo dostatečné, a tak jsem předložil radě městské části návrh, aby 
se při zmíněné cestě vedoucí z ulice Žalanského do ulice Žufanovy insta-
lovaly dvě solární lampy. Rada návrh schválila a teď probíhá výběrové ří-
zení na dodavatele. Pokud vše dobře půjde, měly by být lampy instalovány 
v polovině října.“ Bobříka odvahy tedy budeme muset plnit – naštěstí – 
někde jinde. -akraj-

Poliklinika jako nová
V současné době probíhá oprava budovy řepské 
polikliniky – kompletní zateplení, rekonstruk-
ce a zasklení lodžií, vstupních schodišť a dveří, 
zastřešení vstupů. Jak sdělil vedoucí odboru 
územního rozvoje a investic Ing. Alois Podaný, 
provozu by se tyto úpravy dotknout neměly – 
během oprav bude uzavřen vždy pouze jeden ze 
vchodů.

-red-

Foto: -akraj-

V červenci probíhalo před radnicí testování solární lampy.

Foto: Mgr. Bořek Černovský

4 Z RADNICE



Zeptejte se, 
na co chcete!
Vážení čtenáři, postupně vám představuje-
me všechny zastupitele naší městské části. 
V říjnu uveřejníme rozhovor s MUDr. An toi-
nem Katrou, v listopadu by měla přijít na 
řadu Ivana Körberová. 
Zajímá vás dění v naší městské části? Chcete 
vědět, proč se zastupitelé angažují v komu-
nální politice, jaké mají představy o dalším 
vývoji Řep? Posílejte nebo volejte nám své 
dotazy. Položíme je zastupitelům za vás. 
E-mail: redakce@repy.mepnet.cz, 
tel.: 720 524 688, 234 683 544. -red-

Jaroslav Hájek (58)
•  Zastupitelem od roku 1990 (kromě obdo-

bí 1994–1998)
•  Na řepské radnici oddal více než 600 sva-

tebních párů.
•  Stál u zrodu občanského sdružení Spo-

lečnost za obnovu řepských tradic. Stále 
se podílí na pořádání plesů, karnevalů 
a dalších akcí.

•  Podniká (majitel firmy Autodoprava 
J. Hájka).

•  Má dvě dospělé dcery a jednu vnučku.
•  Hobby: historie, kultura, hudba a sport

Pro mnohé bylo překvapením, když jste se 
v minulých komunálních volbách ocitl na kan-
didátce TOP 09…
V předminulých volbách jsem za Stranu zelených 
kandidoval jako bezpartijní, nezávislý! Před po-
sledními volbami mne oslovily s nabídkou téměř 
všechny politické strany v Řepích. TOP 09 však 
vyjadřuje moje pravicové přesvědčení, v cent-
rálním vedení „topky“ jsou lidé, se kterými jsem 
po roce 1989 spolupracoval. Chtěl jsem pomoci 
novým a mladým lidem a  radnici trochu oživit. 
Volební výsledek se dostavil, skončili  jsme jako 
druhá vítězná strana. Bohužel ale nezdravá 
ambicióznost některých nových tváří, kterým 
nejspíše chyběla pokora, zavinila to, že jsme na 
radnici nakonec skončili v opozici.

Jste předsedou dopravně bezpečnostní komi-
se. Čím se zabýváte?
Reagujeme na podněty občanů. Komise vypra-
cuje resumé a předkládá je radě městské části. 
Jsme pouze poradní orgán rady, nemáme roz-
hodovací právo. Například zjednosměrnění Čis-
tovické, to je velký problém. Úkolem komise je 
najít nejschůdnější stanovisko. Vím, že nikdy 
nemůžeme s naším návrhem uspokojit všechny 
občany. Snažíme se jít cestou „nejmenšího zla“. 
V červnu jsme předložili radě návrh, aby byla 
znovu vypracována studie dopravního značení 
horních starých Řep. V minulosti už byly vy-
pracovány tři studie, vyjadřovali se k nim také 
občané. Byla vybrána nejschůdnější varianta, 
ale tehdy to ztroskotalo na tom, že obec nemě-
la přibližně 1,5 milionu korun na nové dopravní 
značení. Pokud mohu mluvit za sebe: Nejsem 
zastáncem tohoto dopravního značení, jsem pro 
„přirozený retardér“, což je přednost zprava. 
Tím se provoz zpomaluje. Jakmile bude někde 
označena ulice jako hlavní, budou tam řidiči 
jezdit opět rychle. Současné řešení zjednosměr-
nění ulice Čistovické však přineslo první kladný 
poznatek. Radary,  které tam byly instalovány, 
po vyhodnocení prokázaly, že se provoz v této 
lokalitě snížil téměř o polovinu. 

Proč na křižovatce ulic Slánská, Čistovická, 
Žalanského dosud nebyla instalována svislá 
dopravní značka se zákazem odbočení do Čis-
tovické?
To je problém, který nevyřeší radnice. Musí ho 
vyřešit policie. Jednak Slánská nepatří obci, jed-
nak dopravní policie tvrdí, že takto je to označe-
no správně – vodorovným dopravním značením 
s řazením v jízdních pruzích. Městská policie 
bohužel hříšníky trestat nemůže. To by mohla 
v případě, že by tam byla právě značka příkazová 
nebo zákazová. Například zákaz odbočení. 

A proč tam není?
Já doufám a věřím, že bude. Boj nevzdáme a bu-
deme se snažit toto prosadit. Opět jsme oslovili 
Policii ČR. A pokud mluvíme o horních Řepích – 
největší problém vidím v tom, že je u tramvajové 

zastávky Malý Břevnov doprava zúžena nesmysl-
ně do jednoho jízdního pruhu a ve špičce se na 
Karlovarské tvoří kolony téměř od výjezdu na 
Hostivice. Navrhli jsme radě naší MČ, aby vstou-
pila v jednání s MČ Praha 6 a toto se snažila vy-
řešit. A mám informace, že již vzniklo občanské 
sdružení kolem Malého Břevnova, které zahájilo 
podpisovou akci pro obnovení dvouproudového 
zprůjezdnění této oblasti. To by nám v našem 
snažení mnoho pomohlo. Ostatně má to i lo-
giku, vždyť ani vozy záchranné služby a hasičů 
tudy v dopravní špičce nemohou projet. 

Otázky pro zastupitele Jaroslava Hájka
do Prahy nemá dálniční známku. Ti pak z Prahy-
-západ ve špičce projíždějí od Sobína a Zličína 
přes Řepy dále do Prahy. V lepším případě ales-
poň projedou. V tom horším nám navíc zaparkují 
v Řepích i na nedovolených místech a do centra 
pokračují MHD. 

S Jiřím Svobodou jste spolupracovali na vydá-
ní zajímavého titulu Kniha o Řepích, který je 
téměř rozprodán. Neuvažujete o dotisku?
Zatím asi ne. I když mám mnoho dalšího mate-
riálu, který se do knihy nevešel. Historie Řep, 
to mne ohromně baví. Mí předkové tady mají 
kořeny, to oni mi vštípili úctu k historii. Do stat-
ku č. 13 v Žalanského ulici se přistěhovali někdy 
v 18. století. A navíc, v loňském roce jsem vydal 
film „Řepy včera a dnes“, který shrnul obrazové 
porovnání naší obce před mnoha léty a dnes.

Víte, co mi připadá divné? Řepy – obec s tisíci-
letou historií – nemají muzeum… Proč jste se 
o to dosud nezasadil?
Myslím si, že by tu v tuto chvíli asi nebyla vůle. 
Kdybych „do toho šel“ a začal tuhle myšlenku 
propagovat, tak by to vyznělo, že chci prezen-
tovat sebe. 

Přesto mi připadá zvláštní, že „do toho nejde-
te“, vy – řepský patriot! Proč třeba nevyužít 
volné prostory v některé základní škole?
To je zajímavá myšlenka. Tenhle popud by však 
měl vzniknout někde jinde, třeba na odboru 
školství a kultury, nebo od kulturní komise. Já 
mohu pomoci při realizaci nápadu. Ale děkuji za 
myšlenku, budu o ní přemýšlet. A kdo ví, třeba 
někdy???

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Pozn. redakce: Knihu o Řepích autorů Jaroslava 
Hájka a Jiřího Svobody  si můžete koupit za 277 Kč 
v řepské knihovně. V srpnu tam měli pár posled-
ních výtisků! 

Foto: -akraj-

Nebudou si řidiči po úpravě do dvou jízdních 
pruhů zkracovat cestu ulicemi horních Řep?
Kdo to zná, tak si to stejně zkrátí. Pokud ale po-
jedou ve špičce auta na Karlovarské plynule, ne-
bude k tomu důvod. Pro zajímavost: V komisi ře-
šíme požadavky dvou občanských sdružení, jedni 
schvalují úpravu dopravního značení v horních 
Řepích, druzí jsou proti. Já lidi, kteří jsou pod 
peticí podepsáni, znám. Jsou tací, kteří se pode-
psali na oba archy… Jednoduše: Každý chce mít 
auto, ale nikdo nechce, aby mu auta jezdila pod 
okny. Jedno, ale asi bohužel nemožné řešení, by 
bylo. Kdyby se podařilo prosadit, aby dálnice na 
Plzeň byla, když ne po Beroun, tak alespoň po 
Rudnou bez poplatku. Tím by se provoz v Řepích 
silně snížil. Většina řidičů dojíždějících za prací 
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Vítání občánků
V úterý 21. června přivítala starostka Bc. Jitka Synková v obřadní síni rad-
nice osmnáct miminek s jejich rodiči a prarodiči. 
Občánky Městské části Praha 17 se stali: Miroslav Baranay, Tomáš Bartoš, 
Tomáš Hladiš, Viktorie Kolářová, Helena Konířová, Lilian Liebichová, Ma-
tyáš Smoleňák, Ondřej Kvido Suchý, Tereza Vondráková, Zdeněk Kobes, 
Jan Knudsen, Marcel Recina, Barbora Klufová, Adéla Jiranová, Matěj Císa-
řovský, Eliška Navrátilová, Matyáš Sotona a Laura Konopasková.
Novým řepským občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví 
a štěstí!

-red-

Foto: Martin Bystřický Foto: Martin Bystřický

Foto: Ing. Lubomír Němejc

Posun v jednáních o vojenských bytech
Dotaz: Jedná radnice o převodu pozemků kolem vojenských bytových 
domů v ulici Skuteckého, Laudova a Mrkvičkova do vlastnictví naší MČ?

Vedení řepské radnice se maximálně snaží napomoci probíhajícímu pro-
cesu prodeje vojenských bytů jejich současným nájemníkům. V této sou-
vislosti jsme dlouhodobě usilovali o schůzku s ministrem obrany Alexan-
drem Vondrou, nicméně jsme vždy skončili u jeho generálního sekretáře 
Ing. Jana Vylity. Situace se změnila až po nápadu požádat o pomoc primá-
tora hl. m. Prahy MUDr. Bohuslava Svobodu, CSc. Příležitost se naskytla 
v dubnu tohoto roku při projednávání závěrečného účtu, kterého se oproti 
zvyklostem z předchozích let účastnil pan primátor osobně. Po přednese-
ní naší prosby a nastínění situace pan primátor projevil o problém zájem 
a přislíbil pomoc.
Naštěstí slib pana primátora, že se touto otázkou bude zabývat, nebyl 
formální! Do týdne se nám ozval poradce primátora pro legislativu, který 
dostal za úkol připravit dopis pana primátora na podporu převodu pozem-
ků ve veřejném zájmu a jenž také obsahoval žádost o schůzku na zmíněné 
téma s ministrem obrany Alexandrem Vondrou.

Na schůzku primátora s ministrem obrany na téma převod vojenských bytů 
a přilehlých pozemků jsme byli s paní starostkou Bc. Jitkou Synkovou jako 
zástupci MČ Praha 17 přizváni. Informovali jsme ministra o problematice 
pozemků kolem vojenských domů a o letité historii opakovaných žádostí 
o převod některých z nich na naši městskou část. Zmínili jsme i problema-
tiku ocenění bytů.
Bylo dohodnuto, že převodu pozemků na naši městskou část nic nebrá-
ní. Završí se tak dlouholeté úsilí, jehož cílem bylo získat pozemky, na 
nichž se nachází majetek městské části nebo hl. m. Prahy. Změna vlast-
nických vztahů k  pozemkům podél ulice Mrkvičkova nám do budoucna 
kromě péče o životní prostředí umožní případné rozšíření parkovacích 
ploch pro zdejší občany, neboť v současnosti tady chybí cca 800 parko-
vacích stání. Tuto dohodu zaštítil primátor hl. m. Prahy a v současné době 
se realizuje. 
Městská část Praha 17 vypracovala detailní projekt převodu pozemků bý-
valého vojenského cvičiště. Pokud nedojde ke komplikacím, měly by být 
pozemky převedeny do vlastnictví naší městské části a zároveň dojde 
k prodeji vojenských bytů – doufejme, že za přijatelných cenových podmí-
nek – jejich současným nájemníkům.

Mgr. Bořek Černovský, místostarosta

Živnostenský odbor informuje
Dne 1. 7. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zá-
kon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. 
Novou právní úpravou dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra 
i na oblast spotřebitelského úvěrování. Okruh povinných osob, na které 
se zmíněný zákon vztahuje, byl doplněn o zprostředkovatele při nabízení, 
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. 
Tyto osoby („instituce“) jsou v souladu s ustanovením § 19 citované no-
vely zákona o finančním arbitrovi povinny arbitrovi nejpozději ke dni, od 
něhož jsou oprávněny vykonávat svou činnost, poskytnout své zákonem 
dané identifikační údaje (obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, 
sídlo, místo podnikání aj.).
Tuto informační povinnost mohou splnit na formuláři vydaném arbitrem, 
který je zveřejněn na internetových stránkách www.finarbitr.cz. 
Z přechodných ustanovení k citované novele zákona o finančním arbitrovi 

vyplývá, že instituce, které dosud nebyly povinny splnit informační po-
vinnost, ji musí splnit nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
novely zákona.
Podnikatelé, kteří mají informační povinnost vůči finančnímu arbitrovi:
1.  podnikající na základě živnosti vázané „Poskytování nebo zprostředko-

vání spotřebitelského úvěru“;
2.  podnikatelé dosud (nejpozději do 31. 12. 2011) nabízející zprostředko-

vání spotřebitelského úvěru na základě živnosti volné „Výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Uvedené podnikatelské subjekty jsou povinny informační povinnost splnit 
nejpozději do 1. 10. 2011 a po tomto termínu vždy nejpozději ke dni vzniku 
živnostenského oprávnění pro shora citovanou vázanou živnost.
Za nesplnění informační povinnosti může být podnikateli uložena po-
kuta až do výše 1 000 000 Kč.

JUDr. Irena Žeberová, 
vedoucí živnostenského odboru
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Zaslouží si dík
Posílám foto předzahrádek, o které se obětavě stará paní Milena Bertová 
ze Španielovy ulice 1274/40. Udusanou hlínu, která zbyla po stavebních 
pracích na fasádě domu, přetvořila ve velmi pěkné zákoutí v této části síd-
liště. A nyní se pustila do vybudování již třetího záhonku. 
Chtěla bych ji proto přihlásit do soutěže Rozkvetlé Řepy. Myslím, že si za 
svou obětavou práci zaslouží přinejmenším velký dík.

Hana Šviantková

Pozn. redakce: Výsledky soutěže Rozkvetlé Řepy 2011 na straně 3.

Ulice U Boroviček opravena
Dotaz: Je fajn, že byla před nedávnem opravena silnice v Opukové. Ale přijde 
taky někdy na řadu souběžná silnice U Boroviček? V. S.

Cyklisté, chodci a také motoristé, kteří často využívají zkratky ulicí U Boro-
viček v části pod areálem bikrosu, se konečně dočkali opravy asfaltového 
povrchu této jednosměrky. V rámci postupné rekonstrukce byly nejprve 
provedeny havarijní opravy a následně v průběhu srpna byl položen nový 
asfalt v místech nejvíce nebezpečných částí vozovky. Přestože se jedná 
o komunikaci místního významu, je zde provoz, především automobilů, 
velmi vysoký. Důvodem je věčně přeplněná Karlovarská ve směru do cent-
ra a snaha řidičů vyhnout se dopravní křižovatce u Hornbachu. Vzhledem 
k šířce vozovky a pohybu chodců (matek s kočárky) proto žádáme řidiče 
o maximální ohleduplnost vůči ostatním uživatelům. Děkujeme.

RNDr. Milan Svítek,
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Posílám jednu fotečku… Je to snímek spíš jarní, ale vždy mi to udělalo 
radost, když jsem šla cestou od „mekáče“ dolů, směrem k Nevanově 
ulici.  Marie Richterová

Foto: Marie Richterová

αKURZY ALFA v Řepích
Kurzy Alfa jsou cyklem přátelských setkání s promluvami a roz-
hovory o základech křesťanství, o smyslu a cíli života. V dnešním 
uspěchaném světě je vzácnou příležitostí udělat něco pro sebe, 
zastavit se, popřemýšlet, rozšířit si obzor, získat nové přátele. 
Kurzy Alfa pořádá Farnost sv. Martina a sestry boromejky. 

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

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

Žádné kurzovné se neplatí, dobrovolným příspěvkem na pohoštění 
však nepohrdneme ☺

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

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

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

Dopis zastupitelům
Vážení členové zastupitelstva MČ Praha 17, obracíme se na Vás krátce po 
uveřejnění nálezu Ústavního soudu č. Pl. ÚS 29/10 ze dne 14. 6. 2011 tý-
kajícího se možnosti obcí regulovat na svém území hazardní hry, konkrét-
ně interaktivní videoloterijní terminály. Díky nálezu Ústavního soudu je 
tak nyní možné, aby obce na svém území zakázaly provozování výherních 
hracích přístrojů (VHP), a to nejen klasických mechanických přístrojů, ale 
i tzv. videoloterijních terminálů.
S ohledem na výše řečené Vás tímto žádáme o co nejrychlejší přijetí opat-
ření, která povedou k zákazu nebo výrazné regulaci hazardních her na 
území MČ Praha 17. Jsme přesvědčeni, že finanční zisk obcí, plynoucí z po-
platků za provozování, nemůže pokrýt náklady na řešení dlouhodobých 
negativních jevů spojených s provozováním VHP.
Jsme přesvědčeni, že zákaz nebo výrazné omezení VHP na území MČ Pra-
ha 17 přispěje ke zlepšení kvality prostředí v MČ, snížení patologických 
jevů, jako je výtržnictví, alkoholismus, drobná kriminalita nebo bezdomo-
vectví.

Mgr. Lukáš Pokorný, předseda ZO Strany zelených Praha 17
Mgr. Jan Blahůt, Ph.D., místopředseda

Foto: Hana Šviantková
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Co řeší strážníci (3.)
Vážení čtenáři, díky vašim reakcím na článek Znáte svého strážní-
ka? v dubnové Řepské sedmnáctce jsme se rozhodli postupně oslovit 
strážníky z jednotlivých okrsků. Tentokrát na otázky odpovídá Lu-
bomír Rais z okrsku č. 3. Tento obvod je ohraničen ulicemi Slánská, 
Plzeňská, Drahoňovského, Makovského, Galandova, Španielova, Ben-
dova a Bazovského.

Jako strážník působíte v Řepích jedenáct 
let. Je výhodou, že tady zároveň žijete?
A ještě k tomu bydlím ve svém okrsku! Lidi 
za ta léta znám a oni znají mne jako okrská-
ře, který působí po celé roky zhruba ve stej-
ném okrsku. Na druhé straně je to také ur-
čitá nevýhoda, protože oni znají mne i jako 
občana, když zrovna nejsem v uniformě.

Musíte se pořád chovat vzorně.
Je to tak a snažím se. Lidé mne občas se 
svými problémy zastavují na ulici, i když 
nejsem v práci. 

Jaká jsou problémová místa ve vašem 
okrsku č. 3?
Určitě je to oblast Shopping Pointu – bý-
valého OVUSu, kde je centrum veškerého 
„dění“ v  Řepích nejen ve dne, ale i v noci. 
Dále je to konečná tramvají Na Chobotě – 
i když tam se situace výrazně zlepšila po 
zbourání problémové non stop „restaura-
ce“, které se každý raději zdaleka vyhnul. 
Další, ale méně problematické místo, je 
okolí Průhonu, kde se scházejí problémové osoby a popíjejí tam alko-
hol. V letním období jsou hlavně večer a v noci problémovým místem 
dětská hřiště. Byla nákladně vybudována a mají svůj provozní řád, který 
je dosti často porušován mládeží - popíjí tu alkohol a hlasitě na sebe 
upozorňuje.

A co pod přemostěním Slánské?
Tam se situace trochu zlepšila. Jak most opravovali, bylo místo několik 
měsíců oploceno. Závadové osoby, které tam popíjely a žebraly, prostor 
opustily, ale zase se tam objevují nové. Je to „kolotoč“. Na tyhle lidi 
nepůsobí ani výchovné opatření – domluvy, pokuty. Hotovost u sebe ne-

mají a pokuta uložená složenkou je v podstatě nevymahatelná. Nemají 
trvalé bydliště…

Ve vašem okrsku jsou dvě základní školy. Naštěstí tam nejsou pro-
blémy s vandaly jako ve sportovním areálu Základní školy Laudova. 
Čím to podle vás je?
Nevím, čím to je. Ve Španielce problém býval, ale častou kontrolou okolí 
školy byly problémy vyřešeny. V dnešní době je kolem školy pořádek, 
stejně jako v Socháňce. V současné době se do areálu Laudovky chodí 

na kontrolu dnes a denně a samozřejmě 
několikrát za noc. Chodí tam popíjet a kou-
řit mládež, která už školu vyšla a nějak si 
to tam „oblíbila“. V Nevanově ulici jsou tři 
prodejny, kde se dá večer koupit alkohol 
a pravděpodobně jim ho tam prodají. Když 
přijdeme na kontrolu do obchodu, kde pro-
dávají cizinci, tak řeknou: „Nerozumím“. To 
je pak těžké dořešit.

Jaké přestupky řešíte nejčastěji?
V mém okrsku je to zcela určitě špatné par-
kování. Situace se za ty roky vůbec nezlepši-
la, spíš naopak – aut přibylo a v ulicích je to 
znát. Lidé prostě nemají kde parkovat. Dále 
pak řešíme znečišťování veřejného pro-
stranství a odkládání odpadu mimo určená 
místa, většinou bezdomovci. Mám vytipo-
vaná místa, během směny se tam několi-
krát objevím a v rámci možností také řeším.

Pokutujete popíjení alkoholu na zakáza-
ných místech?
Ano. Sledujeme to například u škol, v bu-
dově OVUSu (což se netýká samozřejmě za-

hrádek u restaurací), v okolí zdravotnických zařízení, na hřištích. Poku-
tu většinou uložím tak v devadesáti procentech, záleží na okolnostech 
a situaci. 

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Upozornění: Kontakt na Lubomíra Raise: 607 190 771. 
Jde-li o akutní záležitost, nevolejte konkrétního strážníka, ale 
linku 156! Telefony okrskářů slouží spíše pro domluvu schůzky při 
řešení nějakého déletrvajícího problému.

Městská policie: 

156
Na bezplatné telefonní 
lince 156 můžete kontak-
tovat městskou policii kdykoliv, případně 
volejte operační středisko Městské poli-
cie v Praze 13 na tel.: 251 625 175-6.

Úřední hodiny na služebně v Makovské-
ho ulici čp. 1227: každý pracovní den 
od 9 do 17 hodin. Telefon na služebnu: 
235 316 122. -red-

Foto: -akraj-

Když chybí odpovědnost
V centru Řep pes pokousal desetileté děvčát-
ko. Majitelka psa popadla a utekla. Pomozte ji 
najít. Tak nějak zněla výzva Policie ČR, jež byla 
v polovině srpna na žádost vedoucího místního 
oddělení npor. Bc. Petra Herinka zveřejněna 
na webových stránkách Městské části Praha 17 
(www.repy.cz).
Místní oddělení Policie ČR v Řepích zaevidovalo 
v letošním roce tři případy pokousání člověka 
psem. Pokaždé byl pes bez košíku, špatně zajiš-
těný, nebo volně pobíhal. Dva případy byly pře-
dány k řešení Úřadu m. č. Praha 17 jako přestup-
ky proti občanskému soužití, poslední zmíněný 
případ ze srpna policie šetří.
Na dotaz redakce, zda ze strany Policie ČR ná-

sledovala nějaká preventivní opatření, npor. 
Bc. Petr Herink odpověděl: „Preventivním opat-
řením by měla být již samotná přítomnost poli-
cie – ať už Policie České republiky nebo Městské 
policie Praha. Bohužel ne vždy tomu tak je. 
Majitel psa má odpovědnost za svého čtyř-
nohého mazlíčka, proto by ho měl mít zajiš-
těného takovým způsobem, aby se co nejvíce 
minimalizovalo nebezpečí napadení člověka 
nebo jiného psa. Pokud k tomu už dojde, měl by 
majitel psa odpovědně spolupracovat s poškoze-
ným, nebo s policií, předložit očkovací průkaz, 
případně zajít se psem na vyšetření. Tím se dají 
možné následky podstatně zmenšit.“

-red-
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Všimli jste si?
Schody v novém kabátě
Jistě vám v průběhu letních prázdnin neušlo, že 
některé schody v dolní části sídliště Řepy prošly 
zásadní rekonstrukcí a oblékly se do nového. 
Městská část také na základě podnětů občanů 
opravila schody v ulici Nevanova (na fotogra-
fii dole) – u hlídaného parkoviště Skuteckého, 
u objektu zvaného Bílý beránek a také na konci 
ulice Nevanovy, v blízkosti hotelu Fortuna. 
Betonové schody byly buď vyměněny, nebo zá-
sadně opraveny a následně byl položen nový 

Soutěžte s námi • Soutěžte s námi • Soutěžte s námi

Zvolte své nejoblíbenější hřiště v Řepích a vy-
hrajte badminton! Nominujte své kandidá-
ty – hřiště pro děti, víceúčelová sportoviště 
nebo hřiště pro dospělé. Vybírejte na face-
booku na stránce „Nejhravější hřiště Řep“. 

Soutěž o nejlepší hřiště vyhlásila radnice 
Městské části Praha 17. „V Řepích radnice 
spravuje 24 dětských hřišť, 12 sportovních 
ploch a jedno hřiště pro dospělé, seniory 
a handicapované. Myslíme si, že široká 
nabídka možností pro sportovní aktivity 
občanů všech věkových kategorií je vel-
mi důležitá. I proto jsme uspořádali tuto 
soutěž, která nejen pobaví a umožní vy-
hrát sportovní náčiní, ale 
především souhrnným způso-

bem zmapuje a nabídne mož-
nosti ke sportu a hrám v Řepích. 
Současně se mohou občané  na 
tomto portálu vyjádřit, která 
hřiště  je potřeba vylepšit, nebo 
co na nich chybí,“ řekl Martin 
Marek, místostarosta Městské 
části Praha 17.
Stačí kliknout na To se mi líbí 
u vybraného „alba“ hřiště (se-
znam alb najdete na facebookové 
stránce „Nejhravější hřiště Řep“ 

pod odkazem fotky v levém menu). 

Jaké je vaše nejoblíbenější hřiště? Tím bude váš hlas započítán do soutěže. Vítězí 
hřiště či sportoviště, jehož album získá nejví-
ce hlasů. Můžete dát svůj „lajk“ i více albům.
Pokud víte v Řepích o nějakém hřišti či sportov-

ní ploše, které nejsou zobrazeny v nabídce, 
vyfoťte je a vložte na zeď. Připište, 
kde se hřiště či sportoviště nachází. 

Vytvoříme z vašeho příspěvku nové 
album, a tím ho zařadíme mezi ostatní 

kandidáty na „Nejhravější hřiště Řep“.
Soutěž o nejlepší hřiště pro děti i do-

spělé končí 30. 9. 2011. Poté proběhne 
vyhodnocení a bude oznámen vítěz. Vy-

hraje hřiště, jehož album získá největší 
počet „To se mi líbí“. Hlasující budou 

slosováni a výherci získají novou sadu na 
badminton! 

Text a foto: -red-

Foto: RNDr. Milan Svítek

povrch. Současně byla zeleň v okolí schodů 
prořezána tak, aby nepřekážela procházejícím. 
Předpokládáme, že v letošním roce budou opra-
veny také schody, které spravuje Technická sprá-
va komunikací a jsou v neutěšeném stavu.

Nové zkratky a pěšiny
Každý z nás si někdy rád zkracuje cestu mimo 
chodník. V průběhu let proto byly v zeleni vyšla-
pány cestičky, které se staly přirozenou součástí 
tras pro pěší. 
Odbor životního prostředí proto na základě 
vlastních šetření i mnoha podnětů občanů před-
ložil Komisi životního prostředí návrhy na úpravu 
čtyř řepských lokalit. Jedná se o okolí autobuso-
vé zastávky MHD Sídliště Řepy u konečné tram-
vají, zkratku pro školáky u ZŠ genpor. Františka 
Peřiny ve Vondroušově ulici, prostor u zastávky 
MHD Slánská (před OD) a cesty k podchodu pod 
Slánskou silnicí ze Skuteckého ulice. Tam, kde to 
bylo vhodné, byly provedeny náročnější terénní 
úpravy a položeny dlaždice, někde zase zámková 
dlažba. 
Místa, která byla v době deštivého počasí 
blátivou louží, můžete tak nyní přejít „su-
chou nohou“. (Současně bude snadnější tyto 

prostory uklízet – v okolí zastávek někteří 
cestující odhazují mnoho odpadu a nedo-
palků, i když jsou v blízkosti odpadkové koše 
a na zastávkách MHD je zakázáno kouřit.) 
V letošním plánu úprav máme další lokality – 
například u autobusové zastávky MHD Slánská 
ve směru do centra, před informační tabulí Úřa-
du MČ Praha 17 v Bazovského ulici u polikliniky 
a několik dalších zkratek fungujících jako vytíže-
né spojky v okolí Makovského ulice. 

RNDr. Milan Svítek, 
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Foto: Bc. Eva Soukupová
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Honzíček G. ještě není řepským občánkem ani 
dva roky, přesto už ví, co se patří…

Foto: -akraj-

Nadějná generace

Čištění komunikací
Čištění bude probíhat během září v době od 7 do 
14 hodin, bude vyznačeno dopravními značka-
mi B28 s podtabulkou E12 a s upřesněním času. 
Toto značení bude umístěno na komunikacích 
minimálně týden předem. Upozorňujeme, že zá-
kaz zastavení platí i pro parkovací zálivy. 
13. 9.:  Hofbauerova, Žufanova, Španielova, 

Ben dova, Bazovského v úseku Makovské-
ho – Slánská; 

14. 9.:  Šímova, Brunnerova, K Trninám, Na Fial-
ce I, Na Fialce II;

15. 9.:  Skuteckého včetně zálivů, Nevanova, Zr-
zavého, Laudova; 

16. 9.:  Drahoňovského, Vondroušova a Sochá-
ňova; 

19. 9.: 2x parkoviště Na Moklině; 
20. 9.:  parkoviště Žufanova (jih a západ), parko-

viště Hofbauerova (sever);
21. 9.:  3x parkoviště  Galandova, 2x parkoviště  

Galandova, parkoviště  Makovského; 
22. 9.:  parkoviště  Drahoňovského (sever a jih); 
23. 9.:  Jiránkova, parkoviště Jiránkova (sever 

a jih), parkoviště Bazovského;
26. 9.:  Reinerova + parkoviště, parkoviště  Ši-

monova;
27. 9.:  Galandova, Makovského v úseku Skutec-

kého – Na Chobotě – obě strany;
29. 9.:  více parkovišť - Nevanova; 
30. 9.:  parkoviště Šímova (střed, východ i zá-

pad).
Informace o čištění komunikací, včetně situač-
ních plánků, jsou též uveřejněny na webových 
stránkách Městské části Praha 17 www.repy.cz 
a na úřední desce.

Eva Šupolíková,
odbor životního prostředí a dopravy

Čisté Řepy    Nedostatky v úklidu v naší městské části můžete hlásit telefonicky 
na tel.: 235 300 655 nebo e-mailem: cisterepy@repy.mepnet.cz. Děkujeme!

Deratizace
Podzimní část deratizace zahrne ošetření 
zelených ploch, ale vzhledem k tomu, že se 
hlodavci stahují do domů, bude provedena 
zvýšená pokládka deratizačních nástrah též 
v objektech.
Některé oblasti mohou být ošetřeny později, 
ale v předpokládaném měsíci. 
•  Ulice: Socháňova, Žalanského, Slánská, 

Makovského, Čistovická, Karlovarská: do 
2. září 2011 (probíhá už od 22. srpna).

•  Zrzavého, Skuteckého, Laudova, Sou-
čkova, Mrkvičkova, Nevanova, Šímova, 
Galandova, Na Chobotě, Drahoňovského, 
Vondroušova, Reinerova, Žufanova, Ba-
zovského: od 5. do 23. září 2011. 

•  Na Chobotě, Makovského: od 26. 9. do 27. 
10. 2011.

-red-

Svoz bioodpadu 
Velkoobjemnový kontejner na 
svoz bioodpadu, tzv. BIOVOK 
bude přistaven v následujících 
dnech po tři hodiny, a to vždy 
od 13 do 16 hodin: 
17. září:  parkoviště ul. Na Mok-

lině (restaurace U hasiče); 
25. září:  křižovatka ul. Ke kulturnímu domu 

a U boroviček.
Do bioodpadu patří listí, tráva, plevel, zbytky 
rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, pi-
liny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a ze-
leniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky 
od vajec apod. Do BIOVOKu neodkládejte zbyt-
ky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, 
maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hob-
liny anebo biologicky nerozložitelné odpady.
BIOVOKy jsou financovány z projektu z prostřed-
ků Magistrátu hlavního města Prahy. 

odbor životního prostředí a dopravy

Svoz nebezpečného 
odpadu
Automobil pro svoz nebez-
pečného odpadu bude stát ve 
čtvrtek 8. září v uvedených 
hodinách na následujících místech: 
•  ulice Žalanského (parkoviště u Penny marketu): 

15 až 15.20 hodin 
•  křižovatka ulic Severýnova – Kolínova: 

15.30 až 15.50 
•  křižovatka Žalanského – Ke Kaménce: 

16 až 16.20 
•  ul. Čistovická (naproti autosalonu): 

16.30 až 16.50 
•  křižovatka ul. Opuková – Boršovská: 

17 až 17.20 
•  křižovatka ul. Třanovského – Čistovická: 

17.30 až 17.50 
•  křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu –  Opuková: 

18 až 18.20 
•  křižovatka ul. K Motolu – Čistovická: 

18.30 až 18.50 hodin.
-red-

Velkoobjemové 
kontejnery 
Velkoobjemové kontejnery 
(VOK) budou v září přistaveny 
na následujících místech:
8. září –  křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu 

a U Boroviček;
15. září –  křižovatka ul. K Trninám a Laudova 

(parkoviště);
22. září –  parkoviště v ul. Drahoňovského;
29. září –  parkoviště v ul. Na Moklině (restaura-

ce U hasiče). 
Kontejnery budou přistavovány vždy ve čtvrtek 
mezi 6. až 14. hodinou, budou se obměňovat až 
do soboty, kdy budou mezi 6. a 14. hodinou sta-
ženy (případně až do doby, než se vyčerpá kvóta 
přidělených VOK na stanoviště).
Informace o termínech přistavení VOK jsou ak-
tuálně zveřejňovány na webových stránkách MČ 
Praha 17: www.repy.cz.

odbor životního prostředí a dopravy

Adresy sběrných dvorů
•  Praha 5-Košíře, ul. Klikatá 1238/90 c, 

telefon 731 663 582
•  Praha 6-Dejvice, ul. Proboštská 1, 

telefon 284 098 906
Provoz:  Po–Pá od 8.30 do 18 hodin, 

v sobotu od 8.30 do 15 hodin.

Parkoviště by v době čištění mělo být prázdné...

Foto: Martin Marek
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Jste nadšenou propagátorkou hry s názvem 
Czech Bumbác Ball. Jaká jsou pravidla?
Je to hra pro všechny – děti, menší i větší, pro 
dospělé i seniory. Hraje se s velkým gymnastic-
kým míčem přes metrovou síť. Pravidla jsou jed-
noduchá – potřebujete míč, síť ani mít nemusíte, 
stačí provázek. Úkolem družstva je dostat míč 
na stranu soupeře bez doteku sítě. Po servisu 
je povinný dopad míče na straně soupeře, což je 
mimo servis v průběhu hry možné ještě dvakrát. 
Vzduchem si hráči mohou míč přihrát až pětkrát. 
Hraje se rukama, tělem od pasu nahoru, tedy 
i hlavou, přihrávat se může jako při volejbale. 
Družstva jsou tříčlenná, čtyřčlenná nebo více-
členná, záleží na dohodě. CBB mne zaujal proto, 
že vedle žáků motoricky zdatných jsou do hry 
zapojeni i ti méně motoricky schopní, dokonce 
i handicapovaní. Byla bych ráda, kdyby CBB byl 
více zařazován do hodin tělesné výchovy a hrál 
se nejenom ve škole, ale třeba i na chatě, neboť 
se může hrát kdekoli. Přála bych si, aby tento 
sport zlidověl.

K ocenění, které jste získala, patří i výhra ve 
výši 5 000 Kč. Co za ni pořídíte?
Nakoupíme dresy. Já osobně dostanu tři tisíce 
korun a také je věnuji škole. Asi koupím sportov-
ní atletické náčiní, například štafetové kolíky, 
raketky, dětské překážky…

Vaše názory na hodnocení tělesné výchovy na 
základních školách stojí za pozornost! 
Mluví se o tom, že jsou děti méně zdatné, ob-
ratné atd. Ano, děti jsou možná trošičku jiné. 
Ale utváříme je my - táta, máma, učitelé… Do-
vednost a výkonnost žáků v TV je na mnohých 
základních školách hodnocena podle tabulek 
a normativů. Jsem přesvědčena o tom, že je ne-
správné a neprofesionální nutit žáky plnit nor-
mativy a podrobovat je stejným zkouškám. Děti 
nesmí cvičit s odporem, s nechutí, jen pro znám-
ku. S tím bojuji již dlouhodobě! Změňme to! Děti 
často ztrácejí zájem o tělesnou výchovu třeba 
i proto, že se bojí dostat špatnou známku. Když 
na hodině TV za účasti dalších dvaceti spolužá-
ků Pepíček jednou nevyšplhá na tyč, podruhé 
nedokáže výmyk a nejde mu třeba ani vybíjená, 
následují úšklebky, často i výsměch spolužáků. 
To jsou momenty, které děti i mne deprimují. 
Nedivím se, že se snaží získat omluvenku a na 
TV nechodí. Nelze děti hodnotit všechny podle 
stejného měřítka. Každé je jiné. 

Jak byste je hodnotila?
Je třeba přihlížet k jejich tělesné konstituci, 
schopnostem a zdravotnímu stavu. Myslím, že 
by se měla hodnotit snaha, přístup, nadšení, 
slušnost. Upřímně řečeno, známky v tělocviku 
jsou k ničemu. Chtěla bych, aby se v budoucnu 
výchovy vůbec  neznámkovaly.

Řídím se mottem: „Zdraví není všechno, ale 
všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic“. Tě-
lesná výchova je jediný školní předmět, který 
má přímý a konkrétní dopad na zdraví mládeže 
a později i dospělé. Musíme vést žáky k tomu, 
aby od útlého věku o svoje zdraví pečovali, zvy-
šovali svoji pohybovou aktivnost. Nemělo by jít 
pouze o získání fyzické kondice či jedničky v žá-
kovské knížce, ale třeba i o to, aby děti měly po-
cit vlastního uspokojení z dosaženého výkonu, 
radost ze spolupráce a sounáležitosti v týmu. 
Uvedu příklad: Ve školce děti pohyb těší, hrají si 
spontánně, neorganizovaně „na schovávanou“, 
„na babu“. Pak přijde školní TV: přirozené nad-
šení a zábava se vytrácí, nastoupí pozory, nástu-
py, příkazy, rozkazy. Dětská zábava se mění ve 
stres a honbu za známkami! To jsou věci, se kte-
rými nesouhlasím! Jak to dlouho bude trvat, aby 
se výchovy na ZŠ neznámkovaly a společnost to 
pochopila! Jsem jedna z mála tělocvikářů, kte-
rá tvrdí: Děti nejsou líné! Dnešní děti z mnoha 
důvodů potřebují něco více, než co poskytoval 
a umožňoval školský systém donedávna. A tak je 
třeba, abychom se měnili i my učitelé. Abychom 
zvedli děti ze židlí. Odlákali od počítačů, nabí-
zeli jim zajímavé a lákavé hodiny. Po ukončení 
VŠ jsem pracovala jako odborný asistent ve Vý-
zkumném ústavu FTVS a přiznávám, že tam jsme 
tyto tabulky vymýšleli. Ale to platilo tehdy! Nyní 
jsem sama odpůrce toho, co jsem před mnoha 
lety spoluvytvářela. 

Jak probíhají vaše hodiny?
Nepotrpím si na to, aby děti v mých hodinách 
stály v pozoru. Když dětem předvedu toč vpřed 
či vzad na hrazdě nebo ukáži na kladině hvězdu, 
kotrmelec nebo obyčejnou holubičku, tak to je 
„bere“, jsou nadšené. Chtějí to také zkusit! A to 
je moment, kterého maximálně využiji! Ale do 
cvičení je nenutím! 
Myslím, že mne děti mají rády a na moje hodiny 
se těší. Přicházejí na hodiny si odpočinout od 
písemek a zkoušení, prostě se pobavit. Hodiny 
probíhají hravě. Motivací je přátelská atmosféra, 
radost, zapojují se všichni bez rozdílu tělesného 
typu či výkonnosti. Nenutím žákyně zhubnout 
nebo se vejít do limitu. A to se cení, to žáci i žá-
kyně přesně chtějí! Jsem šťastná, že mohu učit 
právě tento předmět, že učím děti tomu, co mne 
baví, mám ráda a co mi sedí. Nepovažuji to vlast-
ně za práci, ale je to celoživotní koníček.

A co vaše rodina? Sportuje?
Manžel nebyl sportovec, měl jako dítě problémy, 
o kterých mluvím. Pak si vzal mne. „Učitelku, 
a ještě k tomu tělesné výchovy. No to je hrůza,“ 
říkal. Sportovat se učil s našimi dětmi. Obě děti 
začaly trénovat lehkou atletiku – oštěp. Andrea 
(27) drží český rekord v hodu oštěpem v žactvu 
a v dorostu – 54,31m. To ani Bára Špotáková 

Známky v tělocviku jsou k ničemu!
Asociace amatérských sportů ČR udělila v červnu tohoto roku PaedDr. Zitě Květové (55) ze ZŠ Jana Wericha ocenění Sportovní 
 talent roku 2011. Ti, kdo zapálenou tělocvikářku znají, se nediví.

Proč získala ocenění
„V paní učitelce Zitě Květové jsme objevili 
velkou a zapálenou propagátorku nového 
sportu Czech Bumbác Ball. Pod pojmem ta-
lent si totiž nepředstavujeme jen někoho, 
kdo zaběhne stovku nejrychleji ze všech, 
ale i ty, kteří se nebojí aktivně a s radostí 
zapojit do něčeho úplně jiného, neznámého 
a užitečného. Proto paní Zita, její sport a její 
žáci,“ uvedl Antonín Bleša, ředitel soutěže 
Sportovní talent roku 2011 (www.aascr.cz).

tenkrát tolik nehodila! Dcera byla pětinásobná 
mistryně republiky, na mistrovství světa v do-
rostu obsadila 3. místo. Jarda (29) byl také 
několikanásobný mistr republiky za žactvo, 
dorost i juniory. Obě děti začaly se specializací 
brzy, trénovaly dvoufázově. Již v mládežnických 
kategoriích jezdily na mezinárodní soutěže, ab-
solvovaly tréninkové dávky, které odpovídaly 
dospělým atletům. Bohužel, dnes mají sice krás-
né vzpomínky, ale také zničené lokty, ramena, 
záda, problémy s koleny atd. Úzká specializace 
v raném věku není dobrá! 
To mne naštvalo a poučilo. Proto propaguji mezi 
dětmi normální, denní sport pro radost, ne pro 
bolest. Všem dávám v tělesné výchově jedničky – 
pokud na tělocvik chodí a snaží se. Držím se své 
filozofie, aby se děti na základní škole naučily 
mít rády pohyb, sportovaly nejen na mých hodi-
nách, ale i potom doma, aby ke sportu „přitáhly“ 
svoje rodiče i prarodiče.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Foto: z rodinného archivu
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Co, kdy, kde
●  Zábavné odpoledne pro děti plné zpěvu, tance, legrace, soutěží s ná-

zvem Zpátky do škol pod vedením hudební skupiny Myš a Maš: 1. září 
od 15 hodin v B-Clubu na Bílé Hoře (Ke Kulturnímu domu čp. 14). Dal-
ší podobné zábavné odpoledne tam proběhne 17. 9. již od 12 hodin.

●  Vinobraní na Grébovce aneb Antické bakchanálie: 16. a 17. září na 
náměstí míru a v parku Havlíčkovy sady (Grébovka). Podrobné infor-
mace:www.vinobraninagrebovce.cz.

●  Do zoo nejen za zvířaty – tematická prohlídka na téma Sochařské ob-
jekty v zoo: 18. září od 16 hodin (sraz u hlavního vchodu Zoologické 
zahrady v Praze-Troji). Seznamte se s vybranými sochami, jejich au-
tory, okolnostmi vzniku děl a s kulturním kontextem doby, ve kterém 
vznikaly.

●  Dětská atletická liga Řepy 2011. Na sportovišti při ZŠ Jana Wericha 
ve Španielově ulici se v září uskuteční ještě dva závody: 14. 9. – ví-
cebojařské odpoledne, 21. 9. – vrhačsko-štafetové odpoledne se 
slavnostním vyhlášením výsledků celé atletické série. Začátky vždy 
v 16 hodin. Info: tomasslavata@seznam.cz, tel. 725 112 558.

 -red-

Co nového pro seniory
Dovolte mi, abych vás informovala o možnostech aktivního trávení času 
prostřednictvím našich aktivit. Naše nabídka je určena širokému spektru 
obyvatel naší městské části. 
Standardní nabídka služeb, jako je pečovatelská služba, fyzioterapie, 
domácí zdravotní péče, půjčovna kompenzačních pomůcek, nabídka 
pomoci odborných poraden (logopedická, psychologická, alko-toxo, so-
ciálně-právní) se nemění. 
Rozvoj zaznamenaly zejména programy pro aktivní trávení volného času 
našich seniorů. Velmi oblíbenou činností je výuka práce na PC pro seni-
ory. Tento kurz je bezplatný, nově jsme ho obohatili o rozvoj paměťových 
funkcí. Další běh kurzů bude zahájen od října 2011. Několik míst je ještě 
volných, zejména pro začínající uživatele. Ti se mohou hlásit na recepci na 
tel. 235 314 141.
Od září opět pokračuje úspěšný projekt plavání pro seniory. Tato akti-
vita je rovněž bezplatná a je určena seniorům s trvalým bydlištěm v Ře-
pích. Zájemci o bližší informace, kontaktujte paní Štěpánkovou na tel. 
235 311 791, případně nechte vzkaz, zavoláme vám nazpátek.
Skupinové cvičení pro seniory je pokračujícím projektem z minulého 
roku. Cvičíme na míčích, židlích, karimatkách pod vedením zkušené fy-
zioterapeutky paní Kadlecové. Pro bližší informace jí  volejte na telefon 
777 774 484.
Samozřejmě i nadále pokračuje činnost klubu seniorů Bílá Hora a klu-
bu seniorů Průhon.  „Bílá Hora“ se schází každé pondělí od 16 hodin ve 
Fíčku na Bílé Hoře. Klub seniorů Průhon má schůzky ve středu od 9 hodin 

To se hned tak nevidí
O žádné dětské besídce se nedá říci, že je obyčejná – pokud na ní vy-
stupují naše vlastní děti, jsme potěšeni vždy. Besídka, jež se konala 
21. června v Mateřské škole Laudova v oddělení Duha, však byla trochu 
jiná. Zasloužil se o to čtyřletý japonský hošík Šója, který na šestnác-
tinové housličky zahrál písničky japonské i české. Diváci jej odměnili 
dlouhotrvajícím potleskem. 
„Bylo to jeho první veřejné vystoupení a mohu potvrdit, že si vedl 
opravdu výborně,“ uvedla jeho učitelka, houslová virtuózka Věra Ere-
tová a dodala: „v rámci řepských událostí je to rarita, že tak malé dítě 
už veřejně vystupuje.“
Věra Eretová působila v Japonsku sedm let, pořádala zde koncerty pro 
mládež a vyučovala housle na střední škole. Šóju vyučuje jednou týdně. 
(Rozhovor se sourozenci Věrou a Pavlem Eretovými najdete na www.repy.
cz, Řepská sedmnáctka č. 6/2010.) 

-akraj-

Věra Eretová se svým čtyřletým žáčkem Šójou.

Foto: -akraj-

Poutní bohoslužba
V neděli 18. září od 9 hodin se bude konat v soukromé barokní kapli Nale-
zení sv. Kříže v Praze 13-Stodůlkách poutní bohoslužba. 
Pravidelné nedělní bohoslužby tu probíhají vždy od 9 hodin. Kaple se na-
chází při železniční trati Smíchov - Zličín. Je dostupná ze stanice autobusu 
linek č. 164 a 225 Bílý Beránek (cca 5 minut chůze) nebo ze stanice tram-
vaje linek č. 9 a 10 Hlušičkova (cca 15 minut chůze). Návštěva kaple není 
vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí a s kočárky, a to s ohledem na 
terénní podmínky přístupu a na to, že v kapli nejsou lavice. 
Bližší informace je možné získat na e-mailové adrese kaple.sv.krize@ 
seznam.cz. 

L. Salvet, 
správce kaple

v KS Průhon a ve čtvrtek od 13 hodin v Centru sociálně zdravotních služeb 
v Bendově ulici. Bližší informace získáte na tel. 235 311 791 u paní Štěpán-
kové. Klub zdravotně znevýhodněných GEMINI se schází každé pondělí 
od 15.30 hodin v Socháňově ulici 1221. Klub vede paní Hallerová, pro bliž-
ší informace je možné ji kontaktovat v pondělí  od 14.30 do15.30 hodin na 
tel. 235 311 791 nebo nechat vzkaz.
Novým projektem pro všechny zájemce je bezplatná knihovna v Bendově 
ulici 1121. Činnost zahajujeme od 12. září 2011. Knihy si můžete půjčit 
v pondělí od 13 do 17 hodin a ve čtvrtek od 10 do 14 hodin. Bližší informa-
ce získáte na telefonu recepce 235 314 141.
Pro doplnění informací uvádím, že v rámci našich služeb ještě provozu-
jeme 4. rokem nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLUB 17, kde 
děti zdarma tráví svůj volný čas a věnují se různým zájmovým činnostem. 
Děti ve věku od 6 let mohou přijít do Socháňovy ulice 1221 v úterý, středu 
a pátek od 15 do 19 hodin. Bližší informace o plánovaných činnostech vám 
podá paní Štěpánková na tel. 235 311 791. 
Také bych vás při této příležitosti chtěla pozvat na narozeninovou osla-
vu 4. výročí Klubu 17, která se bude konat ve středu 21. 9. od 15 ho-
din.
Vážení přátelé, děkuji za váš zájem o naše služby. Pokud budete potře-
bovat jakékoli další informace, můžete kontaktovat i mne na telefonu 
235 314 141, linka 26 nebo e-mailem na cszs@iol.cz. Budeme rádi za vaše 
náměty a podněty, které povedou k rozvoji našich služeb.

Mgr. Monika Čermáková,
zástupkyně ředitele, 

vedoucí přímé péče Centra sociálně zdravotních služeb
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Městská část Praha 17, Společnost pro obnovu 
řepských tradic, Centrum sociálně zdravotních služeb 

a Sbor dobrovolných hasičů Praha-Řepy
pořádají

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

14 hodin: start 4. ročníku Slavnostní jízdy autoveteránů

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

Želvičky, country tance MišMaž, SK Trial Karate, Tiger Team,
vystoupení žáků ZUŠ Blatiny a řepských ZŠ, 
vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlé Řepy

Hry, soutěže pro děti i dospělé
TOMBOLA

Občerstvení a cukrová vata
Skákací hrad

V 18 hodin: Aleš Brichta Trio
Na ploše: manželé Dvořákovi – práce s lasem a bičem, společnost 

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

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

Podzimní údržba 
letištních drah
Pravidelnou podzimní údržbu hlavní dráhy, kterou je nutné prová-
dět každoročně zejména s ohledem na provozní bezpečnost, plá-
nuje Letiště Praha uskutečnit od 13. 9. (8 hodin) do 26. 9. 2011. 
Provoz bude po dobu údržby přesměrován na dráhu vedlejší s výjim-
kou nočního provozu, který bude na základě domluvy se starosty 
dotčených obcí a městských částí přerušen. Plánované noční lety 
byly po dohodě s leteckými společnostmi přeplánovány (nekoordi-
novány) mimo noční časy (tj. mimo 24.00 až 5.00 hodinu). Určování 
směrů vedlejší dráhy pro přistání nebo vzlety pak bude plně v kom-
petenci Řízení letového provozu, přičemž přistání budou probíhat 
převážně s ohledem na meteorologické podmínky ve směru od Prahy, 
vzlety ve směru na Kladno. 
Letiště Praha pokračuje v projektu vybudování paralelní vzletové 
a přistávací dráhy, která do budoucna umožní provádět sezónní 
údržbu bez nutnosti přesunutí provozu na dráhu vedlejší.

Eva Krejčí,
ředitelka pro Vztahy s veřejností a zaměstnanci, 

Letiště Praha, a. s.

Změny v MHD od září 
•  V úseku Kotlářka – Sídliště Řepy se zavádí provoz 

linky č. 16 také v odpolední špičce pracovního 
dne.

•  Obnoven provoz linky č. 2 na prodloužené trati v Podbabě v trase 
Petřiny – Vozovna Střešovice – Vítězné náměstí – Podbaba (v pro-
vozu pouze v pracovní dny cca do 20 hodin).

•  Obnoven provoz linky č. 8 na prodloužené trati v Podbabě. O víken-
dech nově nasazeny dvouvozové soupravy.

Tři nejvytíženější linky vedou do Řep
Organizace ROPID ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. 
Prahy vyhodnotila komplexní přepravní průzkum tramvají, který 
proběhl ve dnech 10.–12. 5. 2011. Během průzkumu, jenž sle-
doval obsazenost všech tramvajových spojů a obraty na všech 
zastávkách během jednoho pracovního dne v období mezi 
6. a 23. hodinou, bylo sečteno celkem 1 078 920 cestujících. 

Všechny tři nejvytíženější tramvajové linky vedou do Řep! Linka 
č. 22 (Bílá Hora – Nádraží Hostivař): během průzkumu přeprave-
no 125 264 osob, č. 9 (Sídliště Řepy – Spojovací): 110 100 osob, 
č. 10 (Sídliště Řepy – Sídliště Ďáblice): 67 707 osob. Nejvytíže-
nějším dopravním uzlem je Anděl (87 676 osob).
Výsledky průzkumu budou sloužit jako vodítko pro další dimen-
zování tramvajové sítě.

-red-

Na Fialce bude hřiště
V současné době mají děti v Řepích k dispozici 24 dětských hřišť a 11 více-
účelových sportovních ploch. Rada MČ Praha 17 v červenci odsouhlasila 
záměr vybudovat další hřiště pro malé děti, a to zkraje ulice Na Fialce II, 
neboť v této části Řep dosud chybělo.
Vlastníkem pozemku, kde by mělo být hřiště postaveno, je hl. m. Praha, 
která správu svěřila Městské části Praha 17. V sousedství jsou však pozem-
ky, jež patří soukromému vlastníku a vybudování hřiště by znemožnilo 
přístup k soukromým parcelám v jižní části lokality. Městská část inico-
vala schůzku s vlastníkem pozemku, který vyjádřil ochotu ke směně své-
ho pozemku s pozemkem v majetku hl. m. Prahy, aby byly ostatní parcely 
zpřístupněny. 
V současné době začne Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 17 
s přípravou projektu pro zpracování projektové dokumentace nutné pro 
zahájení územního řízení a dle vyjádření vedoucího odboru RNDr. Milana 
Svítka je možné, aby se do diskuse o eventuálním uspořádání hřiště zapo-
jila též veřejnost. 

-red-

Jak bude vypadat hřiště Na Fialce 
Chcete-li přispět svými náměty k plánovanému dětskému hřišti Na Fialce, 
posílejte je Odboru životního prostředí a dopravy MČ Praha 17 na adresu 
svitekm@repy.mepnet.cz, do předmětu zprávy napište Hřiště Na Fialce.

Prodloužení linky 180
Dotaz: Kdy bude jezdit autobus č. 180 z Řep až do Zličína?

Změna linkového vedení v oblasti Prahy 17, jejíž součástí bude i prodlou-
žení autobusové linky 180 o úsek Sídliště Řepy - Zličín, se připravuje k pro-
sincovému termínu změn v závěru letošního roku. 
Do té doby je však ještě potřeba dořešit problém se stavebními úpravami 
zastávky Sídliště Zličín, směr Sídliště Řepy, aby zde mohly zastavovat také 
kloubové vozy. Nemáme ještě potvrzeno od Dopravního podniku, že budou 
moci vypravit další kloubové vozy pro prodloužený úsek Řepy-Zličín. Dou-
fáme však, že se tyto problémy podaří včas vyřešit, abychom mohli změnu 
provést co nejdříve, tedy v prosinci 2011.

Ing. Filip Drápal, tiskový mluvčí ROPID
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Zájezd do Polska
V závěru loňského školního roku jsme se my, žáci 
sedmých až devátých tříd ze ZŠ Jana Wericha, 
vydali na třídenní poznávací zájezd do Polska. 
Za tu dobu jsme viděli spoustu zajímavých míst 
i věcí. Naše první zastávka byla v osvětimském 
koncentračním táboře, jenž se stal symbolem 
teroru, vyvražďování lidstva a holocaustu. Zde 
jsme na pietním místě položili květiny a zapálili 
svíčky. 
Naše další cesta vedla do solných dolů ve Vělič-
ce, kde jsme mohli obdivovat útvary ze soli vy-
tvořené nejen přírodou, ale i lidmi. Druhý den 
jsme strávili v historickém centru královského 
města Krakova, prohlédli si palácový komplex 
s katedrálou na návrší Wawel a Hlavní rynek. Po-
slední den jsme zavítali do horského městečka 
Zakopané a vyjeli lanovkou na Kasprův vrch. 
Přestože nám počasí příliš nepřálo, byly to tři 
pěkně strávené dny.

P. Pechal, N. Berková, Z. Bednářová,
ZŠ Jana Wericha

Jazykový pobyt 
v Torquay
V květnu se vydalo 19 žáků se dvěma pedagogy 
naší školy na dalekou cestu do Velké Británie. 
Cílem cesty bylo stylové městečko anglické Ri-
viéry – Torquay v hrabství Devon. Leží ve vzdá-
lenosti asi 300 kilometrů jihozápadně od Londý-
na a na první pohled si tu nepřipadáte jako ve 
studené Anglii. Množství palem a subtropických 
rostlin společně s písčitou pláží vzbuzují spíše 
dojem středomořské krajiny. Čekaly nás anglic-
ké rodiny, které nám poskytovaly po celý týden 
ubytování a stravu.
Od pondělka do pátku navštěvovali žáci kurzy 
anglického jazyka v Riviera English School. Od-
poledne byly organizovány výlety do okolí. Na-
vštívili jsme např. Babbacombe Model Village, 
vydali jsme se po stopách Psa baskerwillského 
do vřesovištní krajiny v národním parku Dart-
moor. Co to je mořská nemoc, poznala na vlastní 
kůži většina z nás na malé rybářské bárce cestou 
do vesničky Dartmouth. Ve městě Exeter jsme 
obdivovali katedrálu sv. Petra. Ohromné mořské 
predátory i pestrobarevné drobné rybky jsme po-
zorovali v mořském akváriu ve městě  Plymouth. 
Historie na nás dýchla ve zdejším přístavu, od-
kud vypluli roku 1620 první osadníci do Ameri-
ky. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Londý-

ně – procházku městem jsme zakončili plavbou 
lodí po Temži až ke Greenwich Observatory.
Hlavním cílem jazykového pobytu bylo vyzkou-
šet si, jak se žáci dovedou sami domluvit. Do-
mníváme se, že tento úkol byl splněn a všichni 
si zaslouží jednu velkou pomyslnou jedničku. 
A poslední postřeh na závěr – každý národ má 
svou trochu specifickou povahu. Britové se pyšní 
typickou anglickou zdvořilostí. Je pro ně běžné 
o všechno poprosit, za vše poděkovat, omluvit 
se a na každého se mile usmát. I my jsme si na 
takovéto chování rychle zvykli. Kéž by se toto 
dalo zabalit do zavazadel, přenést k nám do Čes-
ké republiky a na potkání rozdávat. 

Vladislava Mrázová a Olga Panošová,
ZŠ genpor. Fr. Peřiny

(Pozn. redakce: Text krácen, v plném znění na 
www.repy.cz, Řepská sedmnáctka, Co se nevešlo.)

Foto: Z archivu ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Základní škola Jana Wericha ve Španielově ulici 
získala 1. místo v celorepublikové soutěži o nej-
delšího hada z obalů od tyčinek Street XL Fruity 
a De Nuts.
Získali jsme tím finanční odměnu 30 000 Kč na 

ZŠ Jana Wericha vyhrála!
nákup sportovního náčiní a nářadí, které dobře 
využijeme při hodinách tělesné výchovy.
Děkujeme všem za spolupráci.

Žáci 5. A,
ZŠ Jana Wericha

Povedlo se nám to!
Základní škola Jana Wericha se zapojila do pro-
jektu Děti, zdraví, Praha. Cílem projektu je vy-
tvořit kladný vztah ke zdravému jídlu, jídelnímu 
režimu a zároveň i k pohybovým aktivitám. 
Součástí projektu byla soutěž: Vyzdobte si svoji 
jídelnu a vyhrajte sportovně-zážitkový den pro 
vaši školu. A právě to se nám povedlo! Dne 20. 6. 
dostaly děti svůj dárek – celý den sportu, zábavy, 
smíchu a adrenalinu. Mohly si zkusit horolezec-
kou stěnu a slanit dolů. Soutěžit s bungee run-
ning nebo trumfnout spolužáka v nespočetném 
množství soutěží. Atraktivní pro ně byla střelba 
z luku, zkouška ragby i lakrosu. 

Stačilo vytvořit koláže, fotografie, obrázky na-
malované nebo nakreslené v rámci výtvarné 
nebo pracovní výchovy s tématem nejoblíbeněj-
ších zdravých jídel a zdobit a zdobit. Naší jídelnu 
si přijeli organizátoři vyfotit a zařadili ji mezi 
tři nejlépe a nejzajímavěji vyzdobené jídelny 
v  Praze. 
Fotografie vítězných škol se objevily na webo-
vých stránkách organizátorů: 
www.detizdravipraha.cz/soutez/
Fotografie na webu ZŠ J. Wericha zase dokládají 
nadšení dětí z jejich výhry, kterou si moc užily.

Učitelé ZŠ Jana Wericha

Foto: Z archivu ZŠ J. Wericha

Sedm žáků Základní školy genpor. Františka Pe-
řiny se zúčastnilo dalšího ročníku soutěže vyhlá-
šené Národním památkovým ústavem v Praze. 
Pod odborným vedením PhDr. Martiny Novotné 
a Mgr. Stanislavy Krejčové žáci absolvovali stu-
dijní vycházky, při kterých hledali odpovědi na 
zajímavé otazníky kolem památných míst. Sou-
těžící také museli studovat odbornou literaturu, 

pracovat s počítačem a mnohdy konzultovat 
s rodiči. Ani závěrečné zpracování odpovědí ne-
bylo jednoduché, protože propozice soutěže vy-
žadovaly i nákresy, fotografie a další dokumen-
taci toho, že daná místa žáci skutečně osobně 
navštívili.
Soutěže se zúčastnilo celkem 119 žáků škol. Pra-
covali buď jako jednotlivci, nebo ve dvojicích. 
O to větší radost máme z dosažených výsled-
ků: 4. místo pro tým třídy 9. B – A. Jelínek 
a D. Vodička, 9. místo pro tým třídy 8. B – 
N. Hildebrandová a T. Procházková, 11. místo 
pro M. Černou ze třídy 8. B, 15. místo pro tým 
třídy 8. A – M. Peinlichová a L. Čubrová.
Získané vědomosti se jistě pro soutěžící stanou 
i do budoucna značným přínosem, neboť to, 
co člověk získá vlastní prací, se stává trvalou 
hodnotou. A tato soutěž k tomu maximálně při-
spěla.

ZŠ genpor. Františka Peřiny

Uspěli v celopražské soutěži

Foto: Z archivu ZŠ genpor. F. Peřiny

14 ŠKOLY INFORMUJÍ



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

srdečně zve všechny bývalé zaměstnance a žáky

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

Více informací na tel.: 235 317 251

Socháňova 1221, Řepy • tel.: 235 311 791

Pozvánka do Klubu 17
Do nízkoprahové zařízení Klub 17 v Socháňově ulici (naproti KS Prů-
hon) mají děti vstup zdarma. Ze zářijového programu vybíráme: 
6. 9. – Výroba školních rozvrhů, 7. 9. – Barvení kamenů (přines si 
s sebou svoje), 9. 9. – Deskové hry, 13. 9. – Výroba keramiky (co tě 
napadne), 14. 9. – Malujeme na sklo, 16. 9. – Hry na zahradě, 20. 9. – 
Karetní hry, 21. 9. – Oslava narozenin Klubu 17, 27. 9. – Výroba dra-
ků, 30. 9. – Opičí dráha s úkoly. -red-

Nové dopravní hřiště
díky Letišti Praha
Získat v dospělosti řidičský průkaz nebude pro děti, které navštěvují 
Mateřskou školu v Socháňově ulici, jistě žádným problémem. Na no-
vém dopravním hřišti, které bylo na zahradě školy 29. června slavnost-
ně otevřeno, je nainstalováno kolem třiceti dopravních značek a děti 
se tak mají možnost už v útlém věku seznámit se základními doprav-
ními situacemi.
Učitelka této mateřské školy Ivana Švejcarová, zástupkyně ředitelky, 
může být spokojená. Žádost o grant se rozhodla odeslat poprvé a hned 
se jí poštěstilo. Hřiště bylo vybudováno díky daru Letiště Praha, a. s. 
ve výši 200 000 Kč, a to v rámci programu Dobré sousedství, jímž firma 
přispívá na projekty například v oblasti kultury, sportu či vzdělávání 
obcím dotčeným provozem letiště. Kromě finanční podpory firma da-
rovala školce také koloběžky. -akraj-

U slavnostního otevření hřiště nechyběla starostka Bc. Jitka Synková 
spolu s ředitelkou MŠ Socháňova Mgr. Simonou Skoumalovou a její 
zástupkyní Ivanou Švejcarovou.

Foto: -akraj-

Devadesát s úsměvem
„Je to taková moc milá paní,“ zaznělo 19. července v den-
ním stacionáři Domova sv. Karla Boromejského na adresu 

oslavenkyně. Na čestném místě v čele stolu toho dne usedla 
paní Jindřiška Milfaitová, která v červenci oslavila své devadesáté naroze-
niny. Paní Milfaitová tráví poslední dobu v Domově a moc si to tu chválí. 
Mezi gratulanty nechyběla ani starostka Bc. Jitka Synková, kterou pozval 
synovec jubilantky Ing. Pavel Polívka. Zavzpomínal, jak ho teta Jindřiška 
v dětství rozmazlovala do té míry, že ho vždy po návratu domů museli rodi-
če týden „dávat do latě“. Laskavou péči poskytovala paní Milfaitová po celý 
svůj produktivní život také nedonošeným dětem v nemocnici na Karlově. 
Připojujeme se s gratulací a paní Milfaitové přejeme, aby jí úsměv na 
tváři vydržel i do dalších let!  -akraj-

Na oslavě narozenin paní Jindřišky Milfaitové čekalo na starostku Bc. Jitku 
Synkovou překvapení – sklenice pampeliškového medu! Na snímku uprostřed 
synovec oslavenkyně Ing. Polívka.

Foto: -akraj-

Kam ve volném čase
Zajímají vás moderní, scénické nebo orientální tance? Chcete se zlepšit 
v kreslení a malování? Toužíte se naučit na kytaru, nebo vás baví kerami-
ka? Láká vás modelářství? Navštivte webové stránky občanského sdružení 
Centrum volného času Bilbo – www.bilbo-centrum.cz, zavolejte na tel. 
608 024 460 a dozvíte se více.  -red-

Co se nevešlo
Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že ne vždy se všechny vaše příspěvky do 
Řepské sedmnáctky vejdou, rozhodli jsme se pro zavedení nové rubriky Co 
se nevešlo do Řepské sedmnáctky, kterou najedete na webových strán-
kách MČ Praha 17: www.repy.cz, Řepská sedmnáctka. Upozorňujeme, že 
články jsou zde zveřejňovány bez redakčních úprav. -red-
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Uličník • Uličník • Uličník
Na Fialce I. a II.
I ulice mohou být dvojčata. Narodily se ve stejnou dobu, mají stejná pří-
jmení a jsou si podobné jako vejce vejci! V Řepích jedny takové máme!
Na západním okraji Řep bývala pole pana Fialy a usedlost, které se říkalo 
Fialka. Pole i usedlost dávno zanikly, ale zachovaly se alespoň v názvech 
dvou ulic – Na Fialce I. a Na Fialce II. Obě ulice vznikly v roce 1994 s vý-
stavbou řadových domků.
 Text a foto: Jan Bösser

Řepská zákoutí

V tomto „Zákoutí“ jsme se ocitli na řádovém hřbitově sester borome-
jek z Domova sv. Karla Boromejského, kde se nachází i tato kaplička. 
Mimochodem – kaplička „si zahrála“ v roce 2000 v povídce Svatební 
košile ve filmové básni Kytice. Text a foto: Jan Bösser

Peterkův mlýn patřil ve středověku k zaniklé vesnici Hradištko (foto kolem 
roku 1940).

Poslali jste fotku? 
Soutěž Zapomenutá místa Prahy je prodloužena do 31. října. 
Více informací najdete na: www.zapomenutamistaprahy.cz. -red-

Peterkův mlýn
Tentokrát plním slib, který jsem dal řepským seniorům na jednom z jejich 
setkání a vzpomenu Peterkův mlýn. Bohužel se toto idylické místo z mapy 
Řep už vytratilo. 
Původní úvozová cesta ke mlýnu vedla panenskou přírodou – od místa 
tehdy nazývaného Studánky (dnes pod ulicí K Mostku), cestou  retenčních 
čistících nádrží a dále takzvanými „alejíčkami“, kde si dávali milostná 
dostaveníčka -náctiletí. Peterkův mlýn se nachází přibližně na poloviční 
cestě směrem k Hostivici. Vzpomínám, kolikrát jsem tuto cestu absolvoval 
se svými vrstevníky ve tři hodiny ráno, ze zábav a plesů, právě z Hostivi-
ce. Kolem mlýna a rybníka bývala tma, že jsme neviděli na cestu. Kvákaly 
žáby a vůbec tato místa vyzařovala tajemnou atmosféru. Po generace se 
tradovalo, že tam straší. I když jsme byli téměř dospělí, vždy jsme tady 
v noční době měli jakési šimrání v celém těle a řádně jsme přidali do kroku.
Vraťme se však ke zmiňovanému mlýnu. Budil obdiv, že se nacházel na sa-
motě, tak daleko od Řep i od Hostivice. Je to jediné dochované obydlí ze 
středověké vsi Hradištko, která zanikla před třicetiletou válkou. 
Perfektně historii tohoto mlýna zpracoval můj hostivický kolega, mís-
tostarosta a především nadšený historik Ing. Jiří Kučera, kterému tímto 
děkuji za foto. Z jeho pramenů cituji:
„Východně od Hostivice se nacházela ves Hradištko (nebo též Hradiště), ke 
které patřil i na samotě stojící Peterkův mlýn.  První zpráva o vsi pochází 
z roku 1318, kdy ji vlastnil král Jan Lucemburský. Za vlády Karla IV. získal 
Hradištko královský dvořan Fricek, který zřejmě postavil při dvorci tvrz. První 
písemná zmínka o tvrzi se objevuje až roku 1404, kdy držel ves Hradištko 
staroměstský měšťan Jan Plaier. I další majitelé patřili mezi bohaté pražské 
měšťany. Na konci 15. století tvrz získal Jindřich z Hostivice a v roce 1548 
Ludvík Bezdružický z Kolovrat. Ves už byla skoro opuštěná, zanikla i krčma. 
V 17. století Hradištko zaniklo, zbyl z něj jen mlýn, který své jméno získal po 
mlynáři Václavu Peterkovi. Ten zde hospodařil od roku 1705.“
Dnes je část cesty ke mlýnu s pozůstatky stromů ještě patrná, dokonce jsou 
ještě znatelné staré původní turistické značky. Přístupná je nově vzniklou 
cestou za řepským klášterem, směrem k pražskému okruhu. Další možností 
je cesta od rybníku jménem Strnad, který se nachází na karlovarské výpa-
dovce do Hostivice po levé straně. 
„Řepáci“, tímto vám dávám tip na krásnou procházku. Třeba se nám někdy 
v budoucnosti povede to, co kolegům z Hostivice – tuto přístupovou cestu 
z naší řepské strany ke mlýnu trochu zkulturnit!

Jaroslav Hájek, zastupitel

Foto: Z archivu Ing. Jiřího Kučery
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Naši bikrosaři uspěli
Letošní Mistrovství světa BMX se uskutečnilo 
v Dánsku přímo v Kodani ve dnech 25. až 31. čer-
vence. V dětských kategoriích se na start posta-
vilo více než 1 800 jezdců, v elitní a juniorské 
kategorii dalších 350 jezdců z 38 zemí světa.
Z našich se nejvíce dařilo Kryštofu Kotasovi, 
který obsadil 4. místo v kategorii do 6 let a při-
psal si tak svoje zatím nejcenější umístění. Kryš-
tof se prokázal nesmírnou bojovností a odolnos-
tí. Byla to jeho první mezinárodní akce a musím 
před jeho výkonem smeknout.
Nejstarším zástupcem oddílu byl Michal Přibyl, 
který se v kategorii Master probojoval do finále. 
Po nevydařeném startu a následné kolizi si tak 
připsal 7. místo.
Dalším významným úspěchem bylo 16. místo Ro-
berta Ženíška v kategorii Cruiser Men 17–24 let. 
Po pádu v 1/2finále přišel o možnost bojovat 
o pozice na stupních vítězů.
Opomenout nelze ani 24. místo Matěje Bohu-
slávka v kategorii Boys 13 let, který celým závo-
dem procházel bezchybně z prvního místa, bo-
hužel ve 1/4finále po malém zaváhání vypadnul, 
a tak nepostoupil do dalších bojů.
Nejhůře skončil Lukáš Tamme, a to na 77. mís-
tě v elitní kategorii, kde startovalo 140 jezdců 
z 32 zemí. Rok před olympijskými hrami „nic 
moc“ výsledek na tak významné akci. Náplastí 
mu může být zisk domácího titulu mistra ČR BMX 
pro rok 2011 ze začátku července.
 Lukáš Tamme

Fotbalový turnaj žáků
Ve středu 28. září od 8 hodin proběhne na hřišti 
u ZŠ Jana Wericha 3. ročník fotbalového turnaje 
přípravek ročníku 2002 s názvem Řepský po-
hár. Účast na turnaji přislíbila mužstva Sparty 
a Bohemians 1905. Akci zaštítila starostka MČ 
Praha 17 Bc. Jitka Synková. -red-

Odpoledne s tenisem
Tenisová škola Tallent připravila na středu 14. zá-
ří od 17 hodin pro všechny holky a kluky bez 
rozdílu věku ukázkové tenisové odpoledne ve 
Sportcentru Řepy (hřiště při sportovním areálu 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici). -red-

Softballová 
extraliga kadetek
Zajímavou podívanou jistě nabídne Softbal-
lová extraliga kadetek, která se v Řepích na 
hřišti při ZŠ Jana Wericha uskuteční během 
víkendu od 9. do 11. září! Zúčastní se ho 
12 týmů z celé České republiky a také z Pol-
ska. Naše barvy budou hájit kadetky řepské-
ho softballového týmu STORMS.
Přijďte fandit! Utkání začínají vždy od 9 ho-
din. Občerstvení zajištěno. -red-

Čtrnáctá světová gymnaestráda ve švýcarském 
Lausanne skončila. Rok jsme se připravovali, tě-
šili jsme se a už je konec. Ale všichni účastníci se 
mnou budou jistě souhlasit, že to stálo za to. 
Vše začalo pro početnou českou výpravu (902 čle-
nů) právě u nás v Řepích. Po generální zkoušce, 
která proběhla na hřišti ZŠ genpor. Fr. Peřiny, 
odjelo 9. července 18 plných autobusů západ-
ním směrem.
Program gymnaestrády byl tradiční, ale hromad-
né skladby měly k dispozici tentokrát důstojný 
stánek, olympijský stadion, kde měla možnost 
vyniknout prostorová choreografie. A to bylo 
příznivé zejména pro naše skladby. Všechna 
naše vystoupení byla opravdu velmi úspěšná. Di-
váci dávali jasně najevo, že je naše pojetí hudeb-
ně pohybové kompozice uchvátilo, a to je dobře. 
Vystoupení států, která byla na stadion vlastně 
jen přenesena z  hal, byla tentokrát v nevýhodě, 
protože i dvojná a trojná salta ve velkém prosto-
ru a z nadhledu prakticky nevynikla. 
Úspěšné byly i naše bloky pódiových skladeb. 
Všechny tři byly něčím zajímavé a upoutaly. Náš 
blok ČASPV, kde polovinu vytvářely řepské Žel-
vičky, byl výjimečný už nářadím – konstrukcemi, 
podle kterých si nás každý divák pamatoval. Ale 
nejen nářadí upoutalo, také kostýmy, ukázka 
bojového umění, slušná úroveň akrobacie i part-
nerské akrobacie. Zkrátka to bylo pestré, byl 

Mistrovství republiky 
proběhlo v Řepích!
Bikrosová dráha v Řepích hostila 26. června 
adepty na mistry republiky v BMX. Proběhl zde 
3. závod Mistrovství ČR a 3. závod Českomo-
ravského poháru „chalenge“. Akci pořádal Bik-
rosclub Řepy, jehož barvy hájilo 21 závodníků. 
Domácí favorit Lukáš Tamme, přestože těsně 
před závody doužíval antibiotika, dokázal vy-
bojovat v kategorii Elite Men 17+ druhé místo! 
Ale ani ostaní naši bikrosaři si nevedli špatně. 
Například Kryštof Kotas zvítězil v kategorii B6, 
Jiří Zvolský byl v kategorii B7 třetí, v kategorii 
B 13/14 vystoupil na třetí stupínek Matěj Bohu-
slávek a Jakub Bohuslávek zvítězil v kategorii 
B 15/16. 
„Máme nejkvalitnější bikrosovou dráhu v repub-
lice. Plánujeme ještě její rozšíření,“ vyjádřil se 
Lukáš Tamme. Záměrem řepských bikrosařů je 
též změnit reliéf dráhy – domácí závodníci na ní 
už totiž jezdí „po paměti“. Jen je třeba sehnat 
sponzory…

-akraj-

Jeden z našich nejmladších – Kryštof Kotas – zví-
tězil v kategorii B6. Pohár mu předává místosta-
rosta Martin Marek. Kryštof uspěl i  na mistrovství 
světa!

Foto: -akraj-

Pozvánka na trénink
Pokud byste měli chuť vyzkoušet si bikros, jste zváni. Pravidelný trénink začíná opět od 6. 9. 
Tréninky jsou vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 do 19 hodin. 
Kontaktní osoba: Lukáš Tamme – 777 113 886. 
Na bikrosovou dráhu můžete dorazit bez objednání. Vezměte si s sebou ochrannou přilbu, ruka-
vice a také svoje kolo. Informace o vybavení na BMX se dozvíte na místě. 

tam nápad a děti i dospělí cvičili s chutí. A to se 
pozná. Dočkali se zaslouženého potlesku, i když 
zrovna nebyli v hledišti Češi. 
Účast české reprezentace byla na 14. světové 
gymnaestrádě velmi úspěšná. Asi nebudeme mít 
nikdy tolik kvalitních gymnastů jako Dánové, 
Švýcaři a Švédové, ani tolik peněz na vybavení. 
Ale dobrý nápad a maximální nasazení se také 
hodnotí a naše pojetí hromadných skladeb se 
jednoznačně prosazuje. A můj základní poznatek 
o vývoji od Amsterodamu v r. 1991 až po letošní 
Lausanne?  Čím dál víc odpadá naše jazyková ba-
riéra. Zejména ti mladší a nejmladší účastníci, 
ke kterým patřily naše Želvičky, už tento pro-
blém prostě neřeší. A na závěr trochu statistiky: 
Bylo tam přes 22 000 aktivních cvičenců (gym-
nastů) ze všech pěti kontinentů. Průměrný věk 
byl 30 let. Předvedeno bylo celkem 600 hodin 
gymnastických vystoupení a show, přes 1 800 
jednotlivých vystoupení. Organizaci zabezpečo-
valo 5 000 dobrovolníků.
Tak díky Želvičkám za vynikající reprezentaci 
a ahoj příští rok na Všesokolském sletu a na příští 
gymnaestrádě, která bude za čtyři roky ve Finsku.

Jitka Rosenbaumová,
TJ Sokol Řepy

Poznámka redakce: Text krácen, v plném znění na 
www.repy.cz – Řepká sedmnáctka – Co se nevešlo.

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

TELEVIZE-servis
OPRAVY – byt i dílna, všechny značky a druhy
antény, satelity, settopboxy – prodej, instalace, opravy

733 311 747    211 141 160

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

*  Sólový zpěv (populár nebo klasika) – pro děti od 
2. třídy a dospělé 
(děti 1 800 Kč, dospělí 2 200 Kč/ 1 hod. týdně)

*  Klavír, keyboard, zobcová flétna, klarinet, saxo-
fon, housle, kytara – pro děti od 1. tř. a dospělé 
(děti 1 800 Kč, dospělí 2 200 Kč/1 hod. týdně)

*  Kytara akustická i elektrická, klavír – hudební 
speciály pro pokročilé (3 000 Kč/1 hod. týdně) 
(styly blues, jazz, rock, pop, improvizace, harmo-
nie v hudební praxi, skladebné postupy v písňové 
formě)

*  Hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let 
(1 200 Kč/1 hod. týdně)

*  Keramika – pro děti od 1. třídy a dospělé 
(1 400 Kč děti, 1 800 Kč dospělí/2 hod. týdně)

*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let 
(1 200 Kč/2 hod. týdně)

*  Šikulky – výtvarná výchova pro nejmenší a jejich 
rodiče – pro děti od 2 let (1 000 Kč/1 hod. týdně)

DODATEČNÝ ZÁPIS do kurzů na školní rok 2011–2012
*  Ťapka – turistický oddíl pro děti od 5 do 7 let 

(800 Kč/60 min. týdně)
*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední 

program pro děti od 2 let (100 Kč/1 dopoledne 
9–12 hod.)

*  Angličtina, němčina, ruština (různé stupně po-
kročilosti) – pro dospělé (1 500 Kč/2 hod. týdně)

*  Počítače a internet – pro dospělé – i pro úplné 
začátečníky a pro seniory (1 200 Kč/2 hod. týdně)

*  Jóga – pro děti od 1. třídy a pro dospělé – různé 
stupně pokročilosti (600 Kč děti, 1 200 Kč dospě-
lí/1 hod., 2 hod. týdně)

*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé 
(1 200 Kč/2 hod. týdně)

*  Cvičení pro děti – 4 až 7 let (600 Kč/1 hod. týdně)
*  Aerobik a gymnastika pro dívky – 7 až 15 let 

(600 Kč/1 hod. týdně)
*  Cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti od 2 let 

(800 Kč/1 hod. týdně), skupinová výuka, 1 hod. 

1x týdně 600 Kč
*  Cvičení po ženy (bossu, aerobik, step–aerobik, 

kalanetika, zumba) – 50 Kč /1 lekce 45 min., 
skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 30 Kč/1 hod.

*  Akrobatický rock’n’roll – přípravka pro děti 6 až 
12 let (600 Kč/60 min. týdně) 

*  Piškotky – tanec a balet pro děti od 5 let 
(1 500 Kč/2 + 1 hod. týdně)  NOVÉ!

*  Stonožka – dramatický kroužek pro děti od 6 let 
(800 Kč / 1 hod. týdně)  NOVÉ!

Poznámka: 1 hod. = 45 minut

ZÁPISNÉ: 40 Kč za osobu – v hotovosti při zápisu
KURZOVNÉ: Ceny jsou za školní pololetí, pokud není 
uvedeno jinak. Platba bankovním převodem nebo 
složenkou A na účet.
ZÁPIS:  pondělí 29. 8. až pátek 2. 9. vždy 14–19 h.

pondělí 5. 9. až pátek 9. 9. vždy 14–19 h.
ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ 5. 9. 2011!

Socháňova 1220, Praha 17 - Řepy • tel. 235 313 289 • www.pruhon.cz • kulhankova@pruhon.cz

INZERCE

Za humny: Motol
Čtvrť Motol byla původně vesnicí v údolí stejno-
jmenného potoka. V okolí bylo plno luk, na nichž 
dnes stojí Fakultní nemocnice v Motole, hotel 
Golf nebo tramvajová vozovna. Na svahu nad 
vozovnou se nachází známé golfové hřiště. Sou-
stava rybníků na Motolském potoce zve v létě ke 
koupání a v zimě k bruslení. S výjimkou malého 
panelového sídliště Na Homolce se masivní by-
tová výstavba této části Prahy vyhnula.
Vznik Motola se datuje až do středověku. V roce 
1620 zde částečně probíhala bitva, jež měla 
významný vliv na naši státnost a která vstoupi-
la do dějin jako bitva na Bílé hoře. Se vznikem 
tzv. Velké Prahy v roce 1922 byl Motol přičleněn 
k hlavnímu městu. Dnes patří administrativně 
k Praze 5.
Za německé okupace byl na svahu pod Vypichem 
postaven vojenský lazaret s rozsáhlými přízem-
ními pavilony, které se staly později základem 
dnes známé fakultní nemocnice. FN Motol je 
největší zdravotnické zařízení v České republice 
a jedno z největších v Evropě. Slouží k výuce stu-
dentů medicíny Univerzity Karlovy.
Motol je důležitý dopravní uzel. Na konci 30. let 
minulého století zde byla vybudována tramva-
jová vozovna a prodloužena trať z Košíř. V jedné 
z nejmladších vozoven vznikla později i Střední 
průmyslová škola dopravní s učilištěm. Když 
se v 70. letech rekonstruovala Plzeňská ulice, 
tramvajová doprava do vozovny byla na několik 
let vyloučena. Tehdy byla vybudována provizorní 

manipulační jednokolejná trať z Vypichu po ulici 
Kukulově, která umožnila vozovnu Motol využí-
vat i nadále. 
Známou stavbou obce je krematorium. Začalo se 
stavět v roce 1951, provoz byl zahájen o tři roky 
později. Nachází se v rokli, pod přírodní památ-
kou Kalvárie. Je to vlastně jakýsi lesní hřbitov. 
V padesátých letech minulého století zde byli 
zpopelňováni političtí vězňové protiprávně po-
pravení komunistickým režimem a ti, kteří za-
hynuli v koncentračních táborech a věznicích. 
Dnes tuto smutnou část našich dějin připomíná 
pomníček u vchodu na hřbitov.

Text a foto: Jan Bösser

Diskotéka nejen 
pro seniory
Na podzim zažije Praha největší dechovko-
vou show v Evropě! Na akci s názvem Zlaté 
trumpety aneb Dechovková hitparáda, 
která se bude konat 15. října v Tesla Areně, 
zazní  výhradně české a moravské písničky.
Návštěvníci vyslechnou na sto nejznámějších 
dechovkových hitů v podání kapely Josefa 
Vejvody, Mistříňanky, Josefa Zímy a dalších 
známých sólistů. Vystoupí Moravanka, dět-
ské folklórní soubory a stovky mažoretek 
ze všech krajů ČR. Více informací o akci: 
www.zlatetrumpety.cz.  -red-

Zajímá tě 
žonglování? 
Zajímá tě žonglování, akrobacie a cirkuso-
vá equilibristika? DDM Bílá Hora opět ote-
vírá žonglérské kroužky pro mladší děti do 
13 let, pro mládež i dospělé, které povede 
společnost MeziValy – umění, um a my (web: 
www.mezivaly.webnode.cz).
Přijď se podívat 1. až  2. září na Dny otevře-
ných dveří v době od 14 do 19 hodin. Infor-
mace též na www.ddmp6.cz.

-red-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Pracovnice sociální péče; masáže klasické, reflexní masáže 
plosek; EFT-energetickopsycholog. terapie – řešení problémů; 
Efťácká povídárna – pro ty, kteří se potřebují ze svého problému 
jen vypovídat. Tel.: 723 913 117 Salačová

• Simultánní přepis pro občany se sluchovým postižením. 
 Tel.: 723 913 117, www.eprepis.cz

• Doučování matematiky a fyziky – ZŠ a SŠ. Tel.: 739 021 610

• VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu levně.
 Tel.: 777 227 840

• NOVĚ OTEVŘENO! Výroba a prodej čerstvé porcované drůbeže.
KDE? Vedle Alberta v OD OVUS za výrobní ceny celé září. 
Garantujeme nejlevnější ceny v Praze!

• Vedení účetnictví a daňové evidence: Eva Černá, 
Makovského 1177/1, 163 00 Praha 17-Řepy. Tel.: 775 612 743, 
e-mail ucetnictvi@evec.cz, web: http://evec.cz

• ZDRAVOTNÍ SESTRU DO OČNÍ ORDINACE v poliklinice Řepy, 
ul. Žufanova přijme MUDr. Ilona Katrová. Nejlépe na plný 
úvazek. Nástup od 1. 11. 2011. Tel.: 235 313 416

• Hl. prodavače do army shopu v Řepích, Čistovická ul., prac. doba
po–pá 15–19 h., vhodné i pro důchodce. Tel.: 776 290 619

• Garážové stání – pronájem, ul. Zrzavého, plocha 30 m2, možno
i pro dvě auta. Cena 2 000 Kč/měs. Tel.: 602 292 798

• B-Club, Řepy, Ke Kulturnímu domu 14: čtvrtek – country 
od 19 hodin, pátek – disco od 21 hodin. 17. 9. pivní slavnosti 
od 12 hodin – zahraje Teta, Rock automat, Ampér, Votchi.

• Pronajmu garáž 18 m2 Řepy, ul. Makovského. Tel.: 736 779 952

• Pronajmu dlouhodobě uzamykatelný box v objektu hromadných
garáží na konečné tramvaje ul. Na Chobotě. Tel.: 606 080 387

• Pronajmeme kancelář 20,7 m2 (jedna místnost s předsíní, 
s umyvadlem a samostatným WC) v objektu hromadných garáží 
na konečné tramvaje, ul. Na Chobotě 1391. Tel.: 775 705 245

• Pronajmeme krásný nebytový prostor v RD o rozměru 96 m2 
v Řepích (křižovatka Žalanského x Galandova). Nutné vidět! 
Volejte p. Hrdinu Tel.: 721 587 020

• Hledáme zodpovědné dívky či chlapce ve věku 13 až 18 let
ke koním do stáje v Řepích (naproti dobrovolným hasičům). 
Zájemci volejte p. Hrdinu Tel.: 721 587 020

OSTATNÍ

• Vyměním obecní byt 2+kk Řepy, ul. Bazovského za stejný či 
větší v Řepích a okolí. Tel.: 736 702 853

BYTY

Nestátní zdravotnické zařízení 
přijme primáře, primářku

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

konsolata@domovrepy.cz

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

Pražská sportovní 
školka Řepy

Plavecký klub 
Vlček Řepy

•  Věk 2–6 let
•  Celoroční prodloužený provoz
•  Vlastní bazén v budově, zahrada 

s dětským lanovým parkem, 
výtvarný ateliér

•  Aprobovaní učitelé a lektoři, 
odborná supervize

•  Důraz na komplexní rozvoj 
osobnosti

•  Celodenní stravování

•  Plavání kojenců, batolat 
a předškoláků

•  Rodinné plavání
•  Instruktoři profesionálně vyškoleni 

akreditovaným pracovištěm MŠMT, 
odborná supervize

•  Velká herna s kavárnou
•  Klademe důraz na psychomotorický 

rozvoj dítěte, harmonický rozvoj 
všech složek osobnosti

Gallašova 581/10, Praha 6 – Řepy • tel.: 777 201 210 • www.augmentum.cz

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

žaluzie – podlahy

žaluzie – zaměření, prodej, montáž

podlahy – pokládka plovoucích podlah

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

15 LET OÁZY ZDRAVÍ
www.sweb.cz/oazaz

Tel.: 235 325 111, 608 519 354

AKCE ŘÍJEN
– cvičení na stolech za 600 Kč / 10 hodin
- lymfoven za 1 900 Kč / 10 x
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AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

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

v ceně 150 Kč

+

TEXTILNÍ GALANTERIE
Mária Rajtorová

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

bytových doplňků. 
Najdete nás u stanice tramvaje Blatiny.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ HANKA
ŘEPSKÁ PASÁŽ I, MAKOVSKÉHO 5

VELKÝ VÝBĚR ZÁJEZDŮ Z MNOHA KATALOGŮ CK
LAST MINUTE ZÁJEZDY

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

www.hanka.cz, tel.: 603 824 058, 739 376 514

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

provádí technické, evidenční, dovozové a přestavbové
prohlídky pro osobní a nákladní automobily (do 3,5t)

Úřední hodiny:
Po, St 7-17 hod., Út, Čt 7-15 hod.

Plzeňská 215b, Praha 5
tel.: 257 210 963

www.STKMOTOL.cz

BOTIČKY U DRÁČKA
dětská certifi kovaná obuv

* bačkory, tenisky do školy, školky
* podzimní kožená obuv      * zdravá lahev

sleva 200 Kč na veškeré kožené sandály
www.botickyudracka.cz

Otevřeno:
Po–Pá  8.00–19.30 hod.

So  8.00–12.00 hod.

Kadeřnictví – tel. 604 737 329
Hledáme kosmetičku!

Řepská pasáž II. 
Makovského 1225, Praha 17-Řepy
www.kadernictvi-dz.webnode.cz 
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Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

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

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

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

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

Kompletní správa 
nemovitostí

Specializace na účetnictví pro společenství vlastníků a bytová družstva

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

• zajišťování oprav • zajišťování právních služeb

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

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

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

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

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

REIKI JANA vám dále nabízí:
Tibetská medicína • EPAM terapie

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

Poradenství, kurzy
více na:  www.reikijana.cz

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

absolvent profesionální masérské školy Borise 
Tichanovského

Kurzy orientálního tanceKurzy orientálního tance
Lektorka ShaynaShayna zve dámy a dívky 
na další ročník kurzů orientálního tance. 

Odpočiňte si od starostí, uvolněte napětí, 
naučte se vnímat své tělo.

Nezáleží na postavě ani věku!
V tom je orientální tanec úžasný, 

je vhodný pro každou z nás!!!

Kde:Kde: ZUŠ Blatiny, Španielova 1124/50, Praha–Řepy
Termín:Termín: říjen 2011 – leden 2012, 16 lekcí x 60 min.
S sebou:S sebou: pohodlný oděv na tančení, leginy nebo
   dlouhá sukně, tričko, penízkový šátek (k zapůjčení)
Cena:Cena: dospělí 1 350 Kč, děti do 15 let 950 Kč
Kontakt:Kontakt:  mail: janiiin.orient@seznam.cz

tel.: 732 427 073
web: www.brisni-tanec.wz.cz

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

www.falomeubytovani.cz
Tel. 775 343 393

Tónování autoskel 
profesionální instalace 

homologovaných (protislunečních 
a bezpečnostních) autofólií

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

10 let záruka!

PSYCHOTERAPIE
Bc. Eva Zeithamlová

mobil: 728 738 853
www.eva-terapie.com

Vondroušova 1166
Praha 17-Řepy

Úklid paneláků, kanceláří, škol!
Provádíme pravidelný úklid společných 

prostor ve vašem domě. 
Dále uklízíme kancelářské prostory a školy. 
Ceny po vzájemné dohodě. SPOLEHLIVOST!

VB – úklid
Tel.: 608 072 360, e-mail: vbaca@chello.cz

Řeznictví uzenářství Řepy
„U Průhonu“

velký výběr masa a uzenářských výrobků
Po-Pá 8-18 hod. • So 8-12 hod.
Opět se těšíme na Vaši návštěvu. 

S tímto inzerátem 10% sleva!
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VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

ZASKLENÍ BALKONÒ

DVE¤E A ZÁRUBNù BEZPEâNOSTNÍ DVE¤E

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

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

V na‰í nabídce jsou také
kvalitní dvefie a zárubnû

ÎALUZIE
montáÏ a prodej

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

e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijerabek.cz

DOPRAVA PO CELÉ PRAZE ZDARMA – V·E NA SPLÁTKY

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù

Obchod 
specializovaný 

na krmiva: 

Nutram
K9

First Mate
Arden Grange

Cibau
Trainer

Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům 
Na vybraná krmiva 

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma 

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba: 
Pondělí–Pátek 10.00–19.00, 

Sobota 9.00–12.00

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

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
CHALUPA
Čištění koberců 
mokrou cestou

Mytí oken • úklid po 
malířích • běžný úklid 

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

ZDARMA

Tel.: 603 753 279

CHCETE U NÁS INZEROVAT? 
Info: 

Tel. 234 683 511, 234 683 544
redakce@repy.mepnet.cz

www.repy.cz

22 INZERCE



Indeco CZ s.r.o.
Oderská 935/7a
196 00  Praha 9 – Čakovice
+420 283 101 340
info@indeco.cz, www.indeco.cz

Navštivte náš showroom skříní a kuchyní 
v hypermarketu Globus na Zličíně a využijte 
akční nabídku na tento měsíc – mimořádnou 
20% slevu na skříně i kuchyně na míru! 
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Váš realitní soused 
s perfektní znalostí lokality!
3 důvody proč se obrátit na Absolut Real:

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

Absolut-Real, s. r. o.
ul. Nevanova 37, Praha-Řepy
(naproti supermarketu Billa)

Tel: +420 608 972 016
E-mail: absolut@absolut-real.cz

www.absolut-real.cz

Chcete prodat, vyměnit či pronajmout svůj byt?

Byt 2+kk/B, OV, cihla, 56 m2, zvýšené přízemí. 

Nová kuch. linka, okna na východ, plovoucí 

podlaha, přístup přes čip, lze dokoupit garáž. 

Poplatky 2 500 Kč včetně elektřiny. Spěchá.

PRODEJ 2+kk/B
SKUTECKÉHO UL. 

HLEDÁME BYTY K PRODEJI  A PRONÁJMU 

3+1/L, OV, 80 m2, 7. p. (12). Plastová okna, 

upravená koupelna, dům po rekonstrukci, 

zachovalá kuchyň, koberce, dlažba. Orien-

tace V–Z. Poplatky 4 800 Kč.

SLEVA 3+1/L
GALANDOVA UL.

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

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

ka, koupelna zvětšena. Nový výtah, plastová 

okna, dobře udržovaný. Cena 2 075 000 Kč.

SLEVA 3+kk/L
BAZOVSKÉHO UL.

Byt 3+kk/L, OV, 11. p. (11), 69 m2, orient. 

východ. Vestav. skříně, nová kuchyň, zděné 

jádro, sprch. kout, koberce, zasklená lodžie, 

sklep. Dům po rekonstr. Poplatky 2 999 Kč.

PRODEJ 3+kk/L
ŠIMONOVA UL.

Krásný byt 2+kk/L, 56,4 m2 , 4. p. (11), OV. 

Dům a byt po rekonstr. Plast. okna, bezpeč. 

dveře, hezká koupelna, klimatizace, zasklená 

lodžie, nová kuchyň, sklep. Služby 4 313 Kč.

PRODEJ 2+kk/L
GALANDOVA UL.

Byt 1+kk, 37 m2, OV, 4. p. (7), sklep (3,4 m2). 

Dům v pův stavu. V domě je nový výtah, plá-

nuje se celková rekonstrukce. Poplatky cel-

kem 2 468 Kč. Nejlepší cena v Řepích.

PRODEJ 1+kk
VONDROUŠOVA UL.

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

dům a byt po rekonstrukci, zasklená lodžie, 

vestavné skříně, plovoucí podlahy, orientace 

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

  PRODÁNO

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

dro zděné, komora, OV, dvougenerační, nová 

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

je po celkové rekonstrukci. Poplatky 5 300 Kč.

PRODEJ 4+KK/L
ŠPANIELOVA UL.
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