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Vážení čtenáři,
tento měsíc nás čekají dvě jistoty: volby nebudou, zimní čas ano. Pozvolna se dostáváme k podzimním dnům, ve kterých nás čeká – mnou tolik 
neoblíbená – změna času. Doufám, že vy si úpravou hodinových ručiček nenecháte pokazit náladu a s chutí si počtete v Řepské sedmnáctce – řekl 
bych, že je z čeho vybírat!

Za redakční radu Pavel Maxa
 
P.S. Jestlipak jste zaznamenali, že od září je časopis rozšířen o čtyři strany?
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Pro dospělé
 16. 9.  Do nové sezóny vesele: Na první večer zve 

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

 7. 10.  Večer pro Semafor: K padesátinám divadla. 
Písničky, promítání, hosté. Zveme Jiřího 
Suchého, Ferdinanda Havlíka, Jitku Molav-
covou, Věru Křesadlovou, Zuzanu Stírskou, 
Milana Schulze, Ivana Vyskočila, Lubomíra 
Šterce a další osobnosti. V 18 hodin. Podrob-
nější informace najdete v říjnu na webových 
stránkách KS Průhon.

 9. 10.  Taneční kavárna: Pro starší věkem, ale 
mladé srdcem. V 16 hodin.

 30. 10.  Taneční kavárna. V 16 hodin. 

Výstavy
1. až 14.  10.  Divadlo Semafor má zelenou už 50 let. 

Setkání k výstavě 7. října.
15. 10. a ž 7. 11.  Malováno jehlou a člunkem: 

Jaroslava a Petr Mrázkovi. Vernisáž 20. října 
v 18.30 hodin.

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

AKCE V SOKOLOVNĚ
(ul. Na Chobotě 125, cca 300 m od konečné tramvají)
20. 10.  Senioři seniorům. Pozvánka na hudební 

odpoledne s tancem a pohoštěním. K tanci 
a k poslechu zahraje oblíbené duo Spar-
ťanka. Od 14 do 16 hodin.

22. 10.  Spirituál kvintet.  Od 19.30 hodin. 
Předprodej vstupenek v KS Průhon denně 
kromě soboty a neděle od 10 do 20 h. 

Připravujeme
 4. 11.  Alfred Strejček a Štěpán Rak: Vivat Come-

nius – ojedinělý koncert pro klasickou kytaru, 
orffovský instrumentář a lidský hlas. 

  Předprodej vstupenek od 5. 10. 

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.

•Domov sv. Karla Boromejského 
 2. 10.  Pohledem lichoočka aneb Jak vidím svět 

kolem sebe: Vernisáž fotografické výstavy 
Lubomíra Pavelčáka. Refektář, v 17 hodin. 
Výstava otevřena denně až do 29. října (od 
10 do 20 hodin).

 4. 10.  Musica Concordans: Hudba historie 
i současnosti. Kostel sv. Rodiny, v 18 hodin. 
Hraje: Jan Thuri – hoboj, Eva Tornová - cem-
balo, Petr Ries – kontrabas. Pořádá Musica 
Bellissima, o. s. Pod záštitou M. č. Praha 6.

 8. 10.  Hornický sbor Kladno: Velký benefiční 
koncert. Dirigent: Prof. JUDr. Ing. Roman 
Makarius, CSc. Autoři: A. Dvořák, L. Koželuh, 
W. A. Mozart, G. F. Handl, V. Blodek. Večerem 
provází převor benediktýnského řádu Prokop 
Sziosrzonek. Vstupné 300 Kč. Pod zášti-
tou  Nadačního fondu maltézského kříže a 
Česko-afghánské obchodní komory. Kostel 
sv. Rodiny, v 18 hodin.

 9. 10.  Pohádky ptáka Afrikána: Pohádka Divadla 
bez hranic. Režie: Zoja Mikotová. V rámci 
cyklu „Společně“ uvádíme i pro děti MŠ.  
Stacionář, v 10 hodin.

 13. 10.  Two Voices: Edita Adlerová a Jana Rychte-
rová (www.twovoices.cz) zpívají klientům 
Domova u příležitosti Světového dne hospiců 
v rámci cyklu Hudba přijde za vámi. Jídelna 
2. patro a pokoje ležících klientů, ve 14.30 
hodin.

 25. 10.  Vivat Vivaldi: Koncert – J. S. Bach, A. Vival-
di, L. Boccherini. Renata Staršrybková – vio-
loncello, Jaroslav Kulhan – violoncello, Vla-
dimíra Kolková – cembalo. Kostel sv. Rodiny, 
v 18 hodin.

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

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

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

zastávka Škola Řepy.

Info o akcích: zora.vondrackova@domovrepy.cz, 
tel. 235 301 238, 775 853 537.

Knihovna bude mít zavřeno!
V době od 19. října pravděpodobně až do 
6. listopadu bude v řepské knihovně probíhat 
inventura. V této době budou výpůjčky auto-
maticky prodlouženy.
Informaci, zda nebude inventura dokončena 
o něco dříve, vám podají  pracovnice knihov-
ny po 29. říjnu na tel. 235 316 274. 

-red-

Foto: -akraj-

Loňská Drakiáda se vydařila – soutěžili velcí, malí 
i ti úplně nejmenší.

•Kulturní středisko Průhon
Pro děti (vždy v sobotu od 16 hodin)
 3. 10.  O Koblížkovi: Klasická pohádka s loutkami 

v podání Sváťova divadla.
 10. 10.  Princ Bajaja: Loutko-činoherní divadélko 

Kuba.
 24. 10.  Čtyři pohádky podle Františka Hrubína: 

Kuřátko a obilí, Otesánek, O veliké řepě, 
Zvířátka a loupežníci. Loutkové divadlo ŠuS.

DRAKIÁDA
Na kopečku před Úřadem m. č. Praha 17
 18. 10.  Drakiáda aneb Letecké odpoledne s draky 

a leteckou exhibicí Jiřího Kaliny, mistra 
světa v leteckém modelářství. Připravuje Jiří 
Kalina a Milan Špatenka, jeden z vítězů 
řepských drakiád. Zvláštní ocenění pro dračí 
modely vlastní výroby!!! Od 14 hodin.

2 ÚVODNÍ SLOVO



Informace 
k volbám
Vážení občané, předčasné volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky se ve dnech  9. a 10. října 2009 
nebudou konat!
Dne 10. září 2009 se sešla státní volební 
komise ke svému mimořádnému zasedání, 
konanému v návaznosti na vyhlášení nále-
zu pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09 ze 
dne 10. září 2009, kterým se ruší ústavní 
zákon č. 195/2009 Sb. o zkrácení pátého 
volebního období poslanecké sněmovny 
a pozbývá platnosti rozhodnutí prezidenta 
republiky č. 207/2009 Sb. o vyhlášení voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. 
Informace o volbách do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky vám 
poskytneme na webových stránkách Měst-
ské části Praha 17 www.repy.cz, v rubrice 
„Volby do poslanecké sněmovny“, dále také 
na úřední desce před budovou našeho úřa-
du v ul. Žalanského 291/12b, Praha 17-Ře-
py a rovněž na telefonu 234 683 504 nebo 
234 683 516. 

Ing. Lada Váchová,
odbor občansko správní

Vážení čtenáři,
ráda bych touto cestou poděkovala všem níže 
jmenovaným, kteří podpořili letošní Babí 
léto aneb Zábavné odpoledne pro celou ro-
dinu. Díky jejich pracovnímu nasazení a také 
díky jejich finanční či věcné podpoře se akce 
opět vydařila. Děti i dospělí si užili moc hezké 
odpoledne, které bylo doslova plné her a zá-
bavy. 
Finanční či věcný dar poskytli: 
Autosalon Klokočka, Letiště Praha, s. p., Sa-
dovnický a zahradnický servis – Otakar Chlá-
dek, paní Erika Řezníčková – Pekárna Erika, 
pan Jaroslav Hájek – Autodoprava, paní Anna 
Baumová – Lidová cestovní agentura, Erilens, 
s. r. o., McDonald‘s, JUDr. Hofbauer – OVUS, 
spol. s r. o., Sporting Apis, Restaurace Sokol, 
Pentas, s. r. o., Pražské služby, Papírnictví – 
Josef Guriča, manželé Kůnovi – Cukrárna 
na Průhoně.

Na organizaci akce a programu se podíleli: 
Centrum sociálně zdravotních služeb, Společ-
nost pro obnovu řepských tradic, Sbor dobro-
volných hasičů Praha-Řepy, ČSOB, Domov sv. 
Karla Boromejského, Dům dětí a mládeže – Bílá 
Hora, paní Jasana Haladová, Japonská škola, 
Junák Bílá Hora, KS Průhon, manželé Dvořá-
kovi, Mateřské centrum Řepík, MŠ Bendova, 
MŠ Laudova, MŠ Pastelka, MŠ Socháňova, Ma-
xinky Praha, Městská policie, Miš Maž, Musica 
e Danza, o. s. Naše Řepy, Policie ČR, Společ-
nost Mezivaly – Um, umění a my, tanečnice 
Zelima, Tiger Team, TJ Sokol Řepy, ZŠ genpor. 
Frant. Peřiny, ZŠ Laudova, ZŠ Jana Wericha, 
ZUŠ Blatiny, Knihovna Řepy, Mezinárodní bio-
školka Festinka, Vězeňská služba ČR a kolektiv 
zaměstnanců Úřadu městské části Praha 17.

Za Městskou část Praha 17 všem děkuje
Jitka Synková, starostka

Poděkování za podporu

Slovo starostky:
Konkurzní řízení 
v Základní škole Laudova

Vzhledem k tomu, že koncem minulého škol-
ního roku ukončil Mgr. Stanislav Šindelář své 
působení v Základní škole Laudova, vyhlásila 
Městská část Praha 17 konkurz na obsazení 
pozice ředitel/ředitelka. Na základě konkurz-
ního řízení a rozhodnutí rady městské části 
ze dne 19. 8. 2009 byl do funkce ředitele ZŠ 
Laudova od 1. října tohoto roku  jmenován 
Mgr. Josef Brynych.
Již začátkem září jsem obdržela otevřený do-
pis několika rodičů žáků 1. tříd ZŠ Laudova se 
žádostí o přezkoumání rozhodnutí výsledku 
zmíněného konkurzního řízení. Z dopisu bylo 
zřejmé, že oni i učitelský sbor chtějí, aby ředi-
telskou funkci zastávala dosavadní zástupky-
ně ředitele Mgr. Hana Třebická, která během 
letních měsíců vykonávala funkci ředitelky. 
Myslím, že by atmosféře ve škole neprospělo, 
kdyby došlo k šíření dezinformací v této věci, 
proto upřesňuji: Konkurzní řízení proběhlo 
v souladu s vyhláškou 54/2005 Sb. o nále-
žitostech konkurzního řízení a konkurzních 

komisích. Členové konkurzní komise, kteří  jsou 
vázáni mlčenlivostí, hlasovali v poměru 2 : 5 
ve prospěch Mgr. Josefa Brynycha. Mgr. Hana 
Třebická tedy získala 2 hlasy.  S výsledkem, který 
má pro zřizovatele pouze doporučující charak-
ter, pak byla seznámena rada naší městské části. 
Její členové schválili do funkce ředitele ZŠ Lau-
dova Mgr. Josefa Brynycha. 
Chtěla bych upozornit, že podle Zákona 
561/2004 Sb. v platném znění jmenuje ředitele 
školy zřizovatel,  jeho rozhodnutí je závazné a je 
zcela samozřejmé, že v zájmu Městské části Pra-
ha 17 je jednat ku prospěchu dotyčné školy. 
Zároveň považuji za důležité zmínit, že cílem 
tohoto rozhodnutí Rady městské části Praha 17 
v žádném případě není znehodnocení  pedago-
gických schopností nebo dosavadních výsledků 
práce Mgr. Hany Třebické. Věřím, že rodiče i pe-
dagogové ZŠ Laudova budou volbu akceptovat 
a umožní novému řediteli Mgr. Brynychovi, aby 
uplatnil své zkušenosti a nové myšlenky.
  Jitka Synková

Zajímáte se o dění 
v naší městské části? 
Chcete si přečíst odpověď na svůj dotaz v Řepské 
sedmnáctce? Své podněty posílejte e-mailem: 
redakce@repy.mepnet.cz nebo poštou na ad-
resu: Redakce Řepské sedmnáctky, Úřad m. č. 
Praha 17, Žalanského 291, 163 02 Praha-Řepy, 
případně je zanechte na podatelně úřadu v ulici 
Žalanského nebo Španielově – obálku označte 
heslem „REDAKCE“.
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PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 4. LISTOPADU 2009 V 15 HODIN.
Místo konání: Základní škola genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha-Řepy

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

rok 2009/2010, a to 26 dětí na třídu; 
ve 2 třídách Mateřské školy Laudova 1030, 
ve 4 třídách Laudova 1031, Praha-Řepy;

•  s navýšením počtů dětí pro školní rok 
2009/2010, a to 25 dětí na třídu v 8 třídách 
MŠ Socháňova;

•  se zajištěním zkušebního provozu nepřetržité 
pečovatelské služby;

•  se zapojením do projektu „Zelená obec“ a ná-
vrhem smlouvy;

•  se zřízením nového pracovního místa: děl-
nická profese pro odbor životního prostředí a 
dopravy s účinností od 1. 9. 2009;

•  doporučuje zastupitelstvu městské části 
schválit prodej bytových jednotek ve smyslu 
ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů v platném znění, v ul. Jiránkova čp. 1137 
v k. ú. Řepy oprávněným nájemcům, uvede-
ným v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást 
usnesení, znění smlouvy o převodu vlastnictví 

bytové jednotky – příloha č. 2 a způsob vy-
pracování znaleckého (expertního) posud-
ku – příloha č. 3–4.

Schvaluje: 
•  přijetí peněžitého daru 20 000 Kč na úhra-

du nákladů spojených s překladem učebnic 
do Braillova písma ZŠ genpor. Františka 
Peřiny.

Bere na vědomí: 
•  termín ustavujícího shromáždění společen-

ství vlastníků jednotek pro dům Vondrou-
šova 1170–1174 dne 29. 9. 2009.

Eva Vernerová,
kancelář starostky

Úřední hodiny
Úřední hodiny Úřadu m. č. Praha 17: 
• v pondělí: 7.30–12.00 a 13.00–17.30 hodin;
• ve středu: 7.30–12.00 a 13.00–18.30 hodin.
Upozorňujeme, že úřad sídlí kromě ulice Ža-
lanského č. 291 také v Bendově ul. č. 1121 
a ve Španielově ulici č. 1280. 

Je potěšující, že oproti loňsku klesl počet zare-
gistrovaných stížností v první polovině letošní-
ho roku téměř o polovinu. Zda skutečně došlo 
ke zlepšení mezilidského soužití, ke vstřícněj-
šímu chování podnikatelských subjektů, či se 
zkvalitnila práce úředníků, těžko říci.

Nejčastější stížnosti: Důvody k podání stížností 
v rámci mezilidského soužití lze nejčastěji 
zařadit pod § 127 odst. 1 občanského zákona, 
z nějž cituji: Vlastník věci se musí zdržet 
všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům 
obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval 
výkon jeho práv. …nesmí nad míru přiměřenou 
poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, 
popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, 
pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním 
a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat 
na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě 
v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy 
kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu 
přesahující na jeho pozemek.

Hluk obtěžuje: Hluk je relativní pojem a vždy 
záleží na vztahu člověka ke zvuku a situaci – 
protože rušivý může být v některých případech 
i šepot. Pokud dochází k obtěžování hlukem, 
je třeba nejdříve zjistit, kdo je provozovatelem 
zdroje hluku. Následně je třeba kontaktovat 
místní orgán ochrany veřejného zdraví, kterým je 

pro Prahu Hygienická stanice hl. m. Prahy, jež by 
měla přešetřit zmiňované skutečnosti a posoudit 
splnění limitů vyplývajících ze zákona. Pokud 
dochází k rušení nočního klidu tím, že sousedé 
mají bujarý večírek s přáteli po celou noc (od 22 
do 6 hodin), doporučuji obrátit se na Městskou 
policii: linka 156 (případně operační středisko 
v Praze 13: tel. č. 251 625 175), jejíž strážníci 
mohou situaci vyřešit ihned na místě.

Pejsci za to nemohou: Poslední dobou se na mě 
stále častěji obracejí obyvatelé z panelových 
domů, jež obtěžuje některý ze sousedů tím, 
že nechá svého psího mazlíčka celý den štěkat 
v bytě. V horším případě pes zůstává na balkoně, 
a to celý den i noc – nejenže štěká, ale vykonává 
tu i svou potřebu, která pak stéká na balkony 
o patra níže. Kde hraničí vhodný anebo 
nevhodný způsob chovu psího svěřence a kde 
začíná týrání?

Chuligáni na hřištích: Obyvatelé poukazují 
na nevhodné chování mládeže, která se ve 
skupinkách sdružuje u dětských hřišť, sportovišť 
a oddechových zón, způsobuje škody na majetku 
a obtěžuje své okolí hlukem. Musím zdůraznit, že 
vedení radnice neustále apeluje jak na Policii ČR, 
tak na strážníky Městské policie s požadavkem 
na častější namátkové kontroly vytipovaných 
lokalit.

Není soused jako soused

Foto: -akraj-

Rovněž větve přesahující přes plot mohou být 
předmětem sváru.

I to se stává: Závěrem jednu „sousedskou“ 
historku – zda je veselá či ne, to záleží na úhlu 
pohledu. Mladá hezká žena se v létě s oblibou 
promenuje na zahradě jen v rouše Evině. Řeknete 
si možná, proč ne? Její soused z vedlejšího domu 
to rovněž  kvituje s povděkem. Každou volnou 
chvíli proto zalévá záhony – ovšem k velké 
nelibosti svojí manželky...

Eva Vernerová,
kancelář starostky

 Podatelna Podatelna Ověřování podpisu
 Žalanského 291 Španielova 1280 Žalanského 291
Pondělí 7.30–17.45 hod. 7.30–12.00/13.00–17.30 7.30–12.00/13.00–17.30
Úterý 7.30–14.00 hod.  7.30–12.00/12.30–14.30
Středa 7.30–18.45 hod. 7.30–12.00/13.00–18.30 7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek 7.30–14.00 hod.  7.30–12.00/12.30–14.30
Pátek 7.30–11.30 hod.  7.30–11.30

-red-
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Roberto, dnes je 1. září, jaký byl tvůj první den 
nového školního roku?
No, bylo to… Směje se. Samozřejmě, musím si 
po prázdninách zvykat. Překvapením pro mne 
bylo (i když jsem to trošku očekával!), že mám 
v úterý odpolední vyučování do půl čtvrté. Pro 
mne, jako pro posluchače mnoha rádií, to je tro-
šinku problém.

Máš nějakou oblíbenou stanici?
Můžu to říct? Abych nedělal reklamu! Z českých 
stanic mám rád Český rozhlas Praha. Poslouchám 
hlavně ráno před snídaní Dobré jitro. Občas po-
slouchám rádio Proglas, což je sice křesťanská 
stanice, ale já tam poslouchám pořady pro mlá-
dež. Pro mou věkovou kategorii, víte?

Máš nějakou oblíbenou kapelu, písničku?
Písničku určitě ne. Kapelu asi taky ne. Poslou-
chám dechovku. Ale lidovou dechovku! Cimbál, 
dudy. Samozřejmě Moravu, Slovensko, Maďar-
sko. Čardáše. Lidovky z Německa, Rakouska. Ta-
kový ty „kožený kalhoty“, to je taky moje! Samo-
zřejmě mám rád harmoniky, heligonky.
 
A kterou hudbu „nemusíš“?
Hlavně tu, co se teď hodně poslouchá. Takový 
to: duc duc. Tu modernu, techno. Ale! Z těch 
populárních skupin se mně líbí Elán. Potom ješ-
tě poslouchám Zuzanu Navarovou nebo Radúzu 
a takovýhle. Když se ještě vrátím k těm lidovkám 
– taky se mně líbí Balkán, Srbsko, Chorvatsko. 
Nebo řecká hudba je moc pěkná. A taky arabskou 
a sicilskou hudbu mám moc rád. Ještě se mi líbí 
Francie, ty harmoniky.
 
Myslíš, že je to tím, že v tvých žilách koluje 
 jižanská krev?
No. Můj táta je poloviční Ital. Děda je ze Sicílie. 
Ale není to mafián! Já z mafiánský rodiny nepo-
cházím! Chodím také do italské školy, dvakrát  
týdně odpoledne. Tam se učí v italštině. Třeba 
dějepis Itálie. Pak mám jednou týdně klavír. 
A ještě chodím každý týden na prostorovou ori-
entaci – abych se uměl pohybovat s bílou holí.
 
Jak ti to jde?
No, myslím, že mi to jde. Mám rád, když si můžu jít 
ulicí, ťukám si tou holí a poslouchám okolní zvu-
ky. Nerad teda přecházím přes rušný křižovatky.
 
Chtěl bys mít vodicího psa?
Ne! Dřív jsem měl docela rád psy. Ale moje 
„italská“ babička (tedy ona je to Češka, která 
se provdala do Itálie právě za toho dědu) vozila 
psa v kufru, a on se vždycky nesmírně, strašlivě 
bál. A jednou když přijela, tak  jsem ho ucejtil – 
a od tý doby nemám psy rád.
 
Ale vždyť máte psa!
No jo, ale toho naši pořídili na nátlak bráchy.
 

Kolik je bráškovi?
Narodil se v roce 2000, takže devět.
 
A kolik je tobě?
Mně je dvanáct. Narodil jsem se 4. ledna 1997.  
Prosím vás, nerozšířej se ty moje osobní data?!  
Někdo by je mohl využít! Teď si všímám, že jsem 
nějakej mimo! Vlastně to je datum narození. 
Kdyby to třeba byla adresa, že jo…
 
No, třeba by si na tebe nějaká slečna, který se 
líbíš, mohla nechat udělat horoskop. Jestli se 
k sobě hodíte, víš?
Směje se. Ježíši, to jsou nápady tohleto! To snad 
není možné!
 

Roberto Lombino: Jsem úplně jinej
Navštěvuje ještě základní školu, ale už se domluví několika jazyky, ovládá hru na spoustu hudeb-
ních nástrojů a také hezky zpívá. Trémou netrpí, vystupoval už  i v pražské Lucerně. A nevidí…

Dovětek
Roberto je úžasně bezprostřední, energií 
přímo srší. Povídali jsme si o všeličem. Třeba 
o programové skladbě českých rádií – svěřil 
mi svůj sen mít vlastní rozhlasovou stanici 
s programem pro všechny věkové kategorie 
a národnostní  menšiny. Ohromil mne pře-
hledem o nádražních znělkách, železničních 
tratích a o českých železnicích vůbec. Když 
na dotaz, zda své zrakové postižení vnímá 
jako handicap, odpověděl, že se s ním už dáv-
no vyrovnal, vůbec mne to nepřekvapilo…

Roberto, vraťme se ke škole. Co kamarádi?
Kamarádi, to je kapitola sama pro sebe. To 
vám musím vysvětlit, jak to se mnou je. Proto-
že já ve škole moc kamarádů nemám. Už proto, 
že mám jiný zájmy než oni. Poslouchám jinou 
hudbu. Rozumíte, jsem úplně jinej. Ne že bych 
se styděl, nebo že by si o mně mysleli, že jsem 
„na hlavičku“, protože jsem nevidomej. To oni si 
nemyslej, to vím. Ale jsem prostě jinej.

S kým ve škole sedíš?
Já mám paní asistentku. Čte mi třeba při ma-
tematice příklady z tabule. Mám elektronický 
zápisník, jmenuje se „džin“, kterej mluví. Můžu 
k němu připojit sluchátka. To využívám ve ško-
le vždycky, abych děti moc nerušil. No, ale já je 
stejně ruším, protože to dost klape. Text se dá 
vytisknout na normální tiskárně a paní učitelka 
si to může přečíst. Anebo mám pichtův psací 
stroj. Ten mi vypichuje do papíru Braillovy body.
 
Kdo je tvoje třídní?
Paní učitelka Helena Drahošová. Jako člověk je 
moc hodná. Je mi navíc příjemné, že je ze Slo-
venska, z Banské Bystrice. Mimochodem, když 
už jsme u toho Slovenska, nerad bych se chlu-
bil – ale jak poslouchám i slovenský rozhlas, na-

učil jsem se slovensky. Slovenština se mi strašně 
líbí. Když jsem byl na Slovensku na setkání heli-
gonkářů, tak jsem perlil.
 
Kdy sis uvědomil, že máš hudební talent?
Já nevím. Na piano nebo na klávesy hraju už od 
2 let. Hraju taky na bubny. Předvádí svoji sbír-
ku bubnů: Tady ten mi přivezli babička s dědou 
z Ameriky, tady jsou velký bonga, tohle je moje 
sbírka zvonků, tamburína, šikere, tady to je 
řecký buben. A na tenhle velkej arabskej buben 
jsem pyšnej, ten má nádhernej silnej zvuk.
 
Jak se stalo, že jsi začal koncertovat?
Nejdřív jsem několikrát koncertoval pro Centrum 
rané péče v divadle Minor, pak jsem byl na kon-
certě Aneta pro Světlušku, pak jsem získal cenu 
v soutěži pro nadané děti Zlatý oříšek. Tak jsem 
se seznámil s panem Jaroslavem Duškem a ten si 
mne pozval do Semaforu. Párkrát jsem byl v rádiu.

Roberto, víš už, čím bys chtěl být?
Jééé, to je otázka! Nejradši bych byl hudební-
kem. Ale nechci jít na konzervatoř, protože tam 
je dost špatný všeobecný vzdělání. Radši bych šel 
na gymnázium. Chtěl bych být klavíristou. Ane-
bo zpěvákem. Jednak proto, že bych poznával 
jiný země (teda pokud bych byl slavnej!) a pak 
taky proto, že bych nemusel brzy ráno vstávat! 

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Roberto Lombino (12)
–  Navštěvuje 7. třídu ZŠ genpor. Fr. Peřiny 

v Řepích.
–  Ovládá hru na piano, klávesy, tahací 

i foukací harmoniky. Bubnuje.
–  Veřejná vystoupení: pražská Lucerna 

(Český lev 2008), Lunární festival Český 
Krumlov, Benefiční koncert Nadačního 
fondu ČR Světluška, setkání heligonkářů – 
např. v Myjavě, Seredi, Hořovicích.

–  Mluví anglicky, německy, italsky, sloven-
sky. Rozumí srbsky, chorvatsky.

–  Je fanda do rádií. 
–  Rád jezdí vlakem. Sbírá nádražní znělky.
–  Nevidomý je od narození.

Roberto během rozhovoru bez rozpaků zahrál 
na všechny svoje harmoniky a heligonky. Škoda, 
že přílohou tohoto vydání Řepské sedmnáctky 
nemůže být CD!

Foto: Jaroslava Šímová
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Aktuality z pracoviště 
státní sociální podpory

Rekonstrukce
V době od 8. do 21. října 2009 budou pro-
bíhat na pracovišti Státní sociální podpory 
v Praze 17-Řepy, Žufanova 1113/3, staveb-
ní práce. Omlouváme se za omezení, která 
pro vás v průběhu rekonstrukce nastanou. 
V pondělí 12. 10. 2009 budeme muset 
pracoviště SSP z bezpečnostních důvodů 
pro veřejnost uzavřít. 
V neodkladných případech budete moci 
v tomto dni podat žádosti o dávky SSP 
v podatelně Úřadu městské části Praha 17, 
Žalanského 291/12b. Děkujeme za pocho-
pení.

Nová telefonní čísla
• Ústředna:  tel.: 950 178 111, 

fax: 950 178 954. 
•  Hamšíková Jarmila, vedoucí odboru:  

950 178 945.
•  Samuelová Gabriela, metodik, zástupce 

vedoucí: 950 178 950; 
•  Strachová Šárka, dávkový specialista: 

950 178 946; 
•  Svobodová Bohumila, dávkový specialis-

ta: 950 178 947; 
•  Šímová Marcela, dávkový specialista: 

950 178 948; 
•  Vykydalová Miluše, dávkový specialista: 

950 178 949; 
•  Žofáková Brichcínová Helena, spisová 

prac.: 950 178 951.
Původní telefonní kontakty platí do 
31. 10. 2009.

Informace vám rádi poskytneme na výše 
uvedených telefonních číslech nebo při 
osobní návštěvě na našem pracovišti v ul. 
Žufanova 1113/3 v úředních hodinách, t. j. 
v  pondělí a ve středu.

Ing. Jarmila Hamšíková,
vedoucí pracoviště SSP v Praze 17

Úřadu práce hl. m. Prahy

Velkoobjemové 
kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou na určené 
místo přistavovány vždy ve čtvrtek do 16 hodin 
a odváženy v sobotu po 6. hodině.
•  1., 15. a 29. října: křižovatka ul. Ke Kulturní-

mu domu a U Boroviček • křižovatka ul. K Tr-
ninám a Laudova – parkoviště • parkoviště 
u prodejny Bílý Beránek – ul. Šímova.

•  8. 10., 22. 10. a 5. 11.: parkoviště v ul. Draho-
ňovského • parkoviště v ul. Na Moklině (restau-
race U hasiče) • parkoviště u prodejny Plus.

VOK nejsou určeny pro likvidaci odpadů z pod-
nikatelské činnosti, ale výhradně pro objemný 
odpad od občanů Městské části Praha 17 (fyzic-
ké osoby). Do VOK neodkládejte lednice, tele-
vizory, monitory, zářivky, výbojky, autobaterie 
a jiné nebezpečné odpady, ani vytříditelné slož-
ky komunálního odpadu, jako je papír, plasty, 
sklo, nápojové kartony apod.

Odbor životního prostředí a dopravy

Nová služba: 
odvoz bioodpadu
Magistrát hl. m. Prahy a společnost Pražské služ-
by, a. s., nabízejí domácnostem možnost sběru 
a svozu bioodpadu. Zájemci si mohou objednat 
u Pražských služeb kompostejner, speciální sběr-
nou nádobu hnědé barvy o obsahu 120 nebo 240 
litrů. Tyto nádoby jsou určeny výhradně ke shro-
mažďování  listí, trávy, zbytků rostlin, čisté ze-
miny z květináčů, dřevní štěpky z větví, spada-
ného ovoce, zbytků ovoce a zeleniny, čajových 
sáčků a kávové sedliny, skořápek od vajec apod. 
Systém provzdušnění kompostejnerů zajistí, že 
v nádobách nedochází ke hnilobným procesům. 
Dosavadní zkušenosti potvrzují, že se z nádoby 
žádný zápach neline.
Svoz bioodpadu probíhá speciální svozovou 
technikou jednou za 14 dní, pouze ve vegetač-
ním období, tzn. od 1. 4. do 30. 11. kalendářního 
roku. Materiál se zpracovává v kompostárnách 
a je následně využíván v zemědělství. 
Cena za službu sběru a svozu bioodpadu v roce 
2009: 412 Kč za 120litrovou nádobu a 714 Kč 

Mobilní svoz 
nebezpečného odpadu
Nebezpečný odpad bude svážen ve čtvrtek 
15. října, auto určené pro mobilní sběr odpadu 
bude stát na následujících místech (pouze v uve-
dené době):

•ul. Nevanova  16.00 –16.20
 (proti zdravotnímu středisku č. 1079)

•ul. Nevanova (č. 1050) 16.30 –16.50
•ul. Mrkvičkova  17.00 –17.20
 (dle možnosti zastavení)

•ul. Na Fialce I. 17.30 –17.50
•ul. Brunnerova (parkoviště) 18.00 –18.20
• křižovatka ul. Březanova 
 a U Boroviček 18.30 –18.50

Od října bude v Řepích nastálo umístěno pět 
kontejnerů na drobný nebezpečný odpad – po-
drobné informace najdete na této straně v člán-
ku Projekt Zelená obec. -red-

Do kompostejneru patří například zbytky zeleniny 
nebo ovoce.

Foto: -akraj-

za 240litrovou nádobu (včetně DPH). Do celkové 
ceny je zahrnut i pronájem kompostejneru. Lze 
požádat o zimní uskladnění nádoby – po 30. 11. 
je nádoba odvezena, vyčištěna, uskladněna 
a do 31. 3. následujícího roku klientovi opět pře-
dána do užívání. Tato nadstandardní služba stojí 
150 Kč ročně za 1 nádobu.
Smlouvu můžete uzavřít například elektronicky – 
vyplněním formuláře na www.psas.cz/bio nebo 
prostřednictvím Callcentra, tel.: 284 091 888.

-red-

Projekt Zelená obec
Rada městské části Praha 17 v září odsouhlasila 
zapojení Řep do projektu Zelená obec. Jeho cí-
lem je zabezpečení zpětného odběru a recyklace 
elektrických i elektronických zařízení a zvýšení 
ochrany životního prostředí. 
Co to pro nás znamená? V Řepích bude rozmís-
těno pět kontejnerů na elektroodpad, kam bu-
deme moci odkládat například vysloužilé drobné 
domácí spotřebiče, jako třeba mobilní telefony, 
vysoušeče vlasů, toustovače, holicí strojky a ba-
terie. Nádoby nejsou určeny pro sběr velkých 
domácích spotřebičů (televizorů, praček, led-
nic, zářivek, autobaterií apod.). Odvoz odpadu 

 zajišťuje zdarma společnost REMA Systém, a. s.
V říjnu už kontejnery najdete na následujících 
místech:
•  křižovatka ulic Čistovická a Třanovského;
•  Bendova ulice čp. 1121/5 před Centrem soci-

álně zdravotních služeb (sídlí zde také odbor 
školství a kultury i odbor životního prostředí 
a dopravy);

•  u nákupního střediska Billa (Makovského – 
Skuteckého);

•  před budovou Klubu 17 v Socháňově ulici (na-
proti KS Průhon);

•  u hlavní budovy řepského úřadu v Žalanského 
ulici.

-red-

Získáme finance 
z evropských fondů?
Dne 17. 8. 2009 podala Městská část Praha 17 
tři žádosti v rámci XI. výzvy Ministerstva život-
ního prostředí – Prioritní osy 3 – Oblasti podpory 
3.2.1 – Realizace úspor energie na zateplení ob-
jektů mateřských škol v ulici Bendova čp. 1122, 
1123 a v ul. Brunnerova. V současné době probí-
há vyhodnocování projektů projektovými mana-
žery Státního fondu životního prostředí. O tom, 
zda naše městská část tyto finanční prostředky 
z evropských fondů nakonec získá, vás budeme 
informovat.  Eva Vernerová
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Někteří řidiči v Řepích potíž s parkováním nemají… 
Za zaslání fotografie děkujeme panu Josefu Bezdičkovi.

Foto: Josef Bezdička

Fotovoltaické elektrárny – 
výhodná investice
Elektrickou energii lze uspořit formou instalace fotovoltaických elektrá-
ren. Tento projekt je v Evropské unii velmi rozšířen – na základě využívání 
ekologických zdrojů energie dle vyhlášky EU č. 180/2005. Stát je povinen 
čerpat určité procento ročního objemu elektrické energie z obnovitelných 
ekologických zdrojů. V roce 2010 by to mělo být cca 5 %. Jde o instalaci 
fotovoltaických článků – panelů – na střechy veřejných budov, tj. školky, 
školy, instituce. Investice na instalaci panelů na jednu budovu činí přibliž-
ně 3 500 000 Kč.
Vyrobenou elektřinu lze použít pro vlastní spotřebu, to je tzv. zelený bo-
nus, zbytek nespotřebované energie odkoupí dle zákona PRE nebo ČEZ, 
v současné době – je to 13 Kč/kWh.
Tato investice je po podpisu smlouvy na 20 let garantována státem. Návrat-
nost investice je 7 let, po dobu 13 let pak plyne zřizovateli fotovoltaických 
článků zisk. Smlouvu je možno po ukončení prodloužit. Na tuto investici 
může zřizovatel požádat o dotaci z Operačního programu životního prostře-
dí / prioritní osa 3 / oblast podpory 3.1 / Výstavba nových a rekonstrukce 
stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie 
pro výrobu tepla a elektřiny. Více podrobností se lze dozvědět na webových 
stránkách: www.s.fotovoltaika.cz, www.gbc-motaze.cz. 
Momentálně probíhá posuzování a studie možnosti instalace fotovoltaic-
kých elektráren na veřejných budovách Městské části Praha 17.

Jaroslav Stolina

Znovu hřiště Bazovského 
Dovoluji si reagovat na dopis „Reakce na článek“ otištěný v rubrice „Z va-
šich dopisů…“ v zářijovém čísle Řepské sedmnáctky, který se týká sportov-
ního hřiště v ulici Bazovského. Shodou okolností bydlím v Šimonově ulici 
a z oken mého bytu mohu přímo sledovat dění na hřišti. S řadou tvrzení 
pisatele (pisatelů) bych mohl polemizovat, protože je shledávám jedno-
značně tendenčními, ale především se pozastavuji nad podpisem „Oby-
vatelé Šimonovy ulice“. Jakoby se tedy někdo podepsal i mým jménem. 
Protože mě nikdo k podpisu nevyzval, ani mě s obsahem dopisu před jeho 
odesláním neseznámil, pokládám jej za anonym a prosím, aby podobně 
podepsané dopisy byly považovány za anonymní. Jako takový by měl být 
i označen redakcí časopisu. Osobně prohlašuji, že s tvrzeními v něm gene-
ralizovanými nesouhlasím a žádám, abych v jeho smyslu nebyl pokládán 
za „Obyvatele Šimonovy ulice“.

Ing. Pavel Cestr, Šimonova 1108/5

Foto: -akraj-

V minulé Řepské sedmnáctce jsme vás informovali o vyhlášení výběrového 
řízení na firmu, která bude sportovní areál v Bazovského ulici odemykat 
a uzamykat. Nikdo z přihlášených nevyhovoval požadavkům, proto se M. č. 
Praha 17 rozhodla vytvořit novou pozici, v jejíž pracovní náplni bude mimo 
jiné také odemykání a zamykání tohoto areálu – viz info na straně 8.

Odmítáme průjezd 
tranzitní dopravy
V září 2009 byla předána naší paní starostce Jitce Synkové petice ob-
čanů pod hlavičkou „Sdružení na ochranu zájmů obyvatel městské části 
Praha-Řepy“ z rezidenčních částí Fialka a „Horní Řepy“, kteří odmítají 
zvýšený dopravní provoz v ulicích U Boroviček, Opuková a Na Bělohor-
ské pláni. Provoz je vyvolán především tranzitní dopravou ze sídliště 
i mimo něj. Uvedené komunikace jsou koncipovány pouze pro místní 
dopravní obsluhu a při vyšší dopravní zátěži vykazují zvýšená bezpeč-
nostní rizika, hlavně pro pěší a cyklisty. O tom, jak je nevhodné zata-
hovat dopravu do ulic U Boroviček a Opuková, svědčí i velké množství 
přímo sousedících objektů určených pro sport, rekreaci i výchovu dětí 
a mládeže, mezi které patří Japonská škola, park nad Fialkou, dětské 
hřiště, Junák Opuková, MŠ Opuková, bikrosová dráha, DDM Praha 6 
a Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení. 
Občané a zástupci sdružení dále odmítají, aby došlo k realizaci propo-
jení ulice U Boroviček kolem bikrosové dráhy, které by znamenalo další 
zatraktivnění trasy pro tranzitní provoz, zvýšení bezpečnostního rizika 
pro děti kolem bikrosové dráhy a kolizi ze stanoviště kontejnerů. Obča-
né a zástupci sdružení požadují, aby situace byla ze strany ÚMČ Praha 
17, co nejdříve komplexně řešena a byly uplatněny technické prostřed-
ky, které tranzitní dopravu převedou na dopravně nadřazené komuni-
kace, a to především na Slánskou a Karlovarskou ulici, podobně jako se 
tomu stalo v oblastech Malého Břevnova a Ruzyně. V nedávné době do-
šlo ke zvýšení kapacity křižovatky Slánská–Karlovarská a není již důvod 
i nadále zatahovat tranzitní dopravu do rezidenčních částí Řep.
Petici podpořili nejen téměř všichni občané v předmětných ulicích, ale 
i zástupci DDM Prahy 6, Základní školy pro žáky se specifickými poru-
chami učení a Japonské školy, kde se například nachází nezabezpečený 
přechod.
Dále zástupci sdružení požadují, aby při řešení neutěšené dopravní si-
tuace byli přizváni a mohli se podílet na řešení problému. Více informa-
cí na www.repy.euweb.cz

Sdružení na ochranu zájmů obyvatel městské části Praha-Řepy

Jsme tu pro vás!
Milí čtenáři, organizujete-li zajímavé akce, na které byste chtěli pozvat 
veřejnost, dejte nám vědět! Pište nebo volejte: e-mail redakce@repy.
mep net.cz, tel./zázn: 234 683 544, (nezapomeňte na sebe uvést kon-
takt), mobil: 720 524 688. Uzávěrka pro příjem příspěvků je vždy 10. dne 
předchozího měsíce, t. j. 10. října pro listopadové vydání. S odesláním 
informací ale nečekejte až do uzávěrky! To víte, kdo dřív přijde…  -red-
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Maják Faros
Už se vám doneslo, že máme v Řepích maják? 
Co je to za nesmysl? Že tu není ani pořádný 
potok, natož moře s majákem? Kdepak! Maják 
s názvem Faros tu máme a moře kolem něj také. 
Moře skvělých lidí. Tito nadšenci přijali za svou 
myšlenku paní Marie Ely Hřebíkové a bez nároku 
na honorář účinkovali či účinkují na benefičních 
vánočních a velikonočních koncertech na pod-
poru Domova sv. Karla Boromejského v kostele 
sv. Rodiny. 
Co paní Hřebíkovou vedlo k založení této vpravdě 
bohulibé tradice? „Poprvé jsem to udělala proto, 
abych potěšila srdce své i ostatních. Myslím, že 
když se lidé setkají při něčem pěkném, mají pak 
k sobě blíž.“ První koncert Marie Ela Hřebíková 
uspořádala už v roce 1996. Měl být tak trochu 
jiný než ostatní – společně měli vystoupit uměl-
ci známí i ti začínající. Záměr se zdařil a na četné 
prosby následovaly koncerty další a další. V roce 
2008 Marie Ela založila – spolu s dcerami Janou 

a Květou – občanské sdružení Maják Faros. Jeho 
cílem je pořádání kulturních akcích, meziná-
rodních hudebních seminářů a výměnných stáží 
a také podpora hudebního vzdělávání dětí i do-
spělých (www.majakfaros.webnode.cz).
Věřte, že získat celebrity pro účinkování na cha-
ritativních akcích není vůbec snadné. Paní Hře-

Na pomoc cizincům 
Organizace pro pomoc uprchlíkům realizuje do 
konce tohoto roku projekt, kterým poskytuje ci-
zincům žijícím na území hl. m. Prahy, úředníkům 
státní správy, lékařům a dalším asistenci při vzá-
jemné komunikaci. Cílem je předcházet nedoro-
zumění z důvodu jazykové či kulturní bariéry. 
Podrobnější info na www.opu.cz. -red-

bíkové se to však neuvěřitelně daří. Jak je to 
možné? „Prostě se pro někoho rozhodneme. Ty 
lidi osobně neznáme. Záleží na tom, zda je oslo-
ví naše myšlenka. Vždycky je to dobrodružství,“ 
usmívá se paní Hřebíková. Vyjmenovává, kdo 
na koncertech vystupoval a přitom nešetří chvá-
lou – Věra Galatíková, Radovan Lukavský, Valérie 
Zawadská, Květa Fialová, Jan Přeučil, Miroslav 
Moravec, z hudebníků například Reneé Nach-
tigalová, Roman Janál, Pavel Klečka, Vratislav 
Kříž, Václav Vála, Zdeněk Vřešťál. Uznání prý za-
slouží i ti, kteří pomáhají s organizací koncertů, 
třeba Majka Hallerová, S. M. Konzoláta, Marie 
Hanušová-Svobodová, pan Fencl, paní Synko-
vá… Všichni prý byli úžasní, skromní, pracovití, 
anebo „jen“ prostě skvělí. Že by tady byla ukryta 
ta kapička štěstí, která Marii Ele Hřebíkové a je-
jím přátelům pomáhá? 
Letošní vánoční benefiční koncert se bude konat 
26. prosince. Kolikpak dobrých duší osvítí Maják 
Faros tentokrát?

Jaroslava Šímová

Ela Marie Hřebíková založila tradici benefičních 
koncertů a společně s dcerami Květou a Janou 
(vpravo) také občanské sdružení Maják Faros. 

Foto: archív rodiny Hřebíkovy

Hledáte zaměstnání?
Odbor životního prostředí a dopravy Měst-
ské části Praha 17 vytvořil nové pracovní 
místo: dělnická profese, 4. platová třída 
a vcelku zajímavá práce v terénu. Nástup 
je možný okamžitě. Nabídky na telefonním 
čísle 725 568 841 – Ing. Srp, vedoucí od-
boru  nebo 234 683 555 – Kypová Jana, ve-
doucí personálního oddělení.

Akce v Klubu 17
Akce v nízkoprahovém zařízení Klub 17 v Sochá-
ňově ulici 1221 určeném dětem a mládeži jsou 
už zase v plném proudu. Z říjnových aktivit jsme 
pro vás vybrali: 7. října: Výroba květin z větviček 
a pecek, 9. října: Havrani podzimní dekorace, 
13. října: Hádanky, křížovky, hlavolamy – sou-
těž, 14. října: Studená kuchyně, 16. říjen: Kvě-
tiny z barev na sklo, 20. října: Ozdobné košíčky, 
21. října: Kino, 23. října: Stromečky z drátků, 
27. října: Zvířátka z papíru, 30. října: Vyšívané 
záložky.
Kromě výtvarných technik si tu děti mohou za-
hrát kulečník, deskové hry, zasportovat si,  sed-
nout si na chvíli k počítači nebo si jen tak popo-
vídat. Vstup je zdarma.

-red-

Upozornění
Upozorňujeme, že od léta Odbor životního 
prostředí a dopravy Městské části Pra-
ha 17 sídlí v Bendově ulici č. 1121/5, to 
znamená tam, kde najdete rovněž odbor 
školství a kultury. 
Kontakty: vedoucí odboru Ing. Miroslav 
Srp – 235 321 926, Ing. Ivana Holá (stano-
viska, doprava) – 235 321 905, Eva Šupo-
líková (doprava, zábory, rybářské a lovecké 
lístky) – 235 300 003, Ing. Karel Voráček 
(zeleň, ochrana zemědělského půdního 
fondu) – 235 321 926, Rudolf Záruba (vo-
da) – 235 316 149 (= i fax). 

-red-

Pomáhají 
najít práci
Najít  vhodné zaměstnání není v dnešní době  
snadné ani pro zdravého člověka, natož pro oso-
by se zdravotním postižením nebo jinak znevý-
hodněné. Společnost DUHA realizující program 
„Podporované zaměstnávání“ pomáhá znevý-
hodněným lidem práci nalézt.
Pracovníci Společnosti DUHA jsou zájemcům 
k dispozici od pondělí do pátku v době od 8 
do 16 hodin na adrese Praha 5, Zborovská ul. 
č. 38 (vchod do kanceláře z Malátovy ulice). 
Schůzku je lépe domluvit předem. Telefon: 
257 313 986, 602 416 506, e-mail: pz@duha.
nsnet.cz. Službu poskytují zdarma. Informace: 
www.spolecnostduha.cz. -red-

V neděli 9. října proběhne v bikrosovém  areálu 
(v ulici U Boroviček) závod Českého poháru. 
Bude zde vypsána také kategorie příchozích, 
takže si můžete přijít zajezdit. Registrace 
bude probíhat do 9. hodiny. Zájemci musejí 
mít s sebou vlastní kolo a samozřejmě také 
přilbu, rukavice a oblečení s dlouhým rukávem 
i nohavicemi.

Foto: -akraj-

Máte v mobilu ICE?
Personál záchranné a rychlé zdravotní pomo-
ci navrhuje, abychom 
měli v mobilu roz-
poznatelný seznam 
kontaktních osob pro 
případ nouze. Při ne-
hodách mívají sice 
zranění při sobě mo-
bil, ale záchranáři 
nevědí, koho z tele-
fonního seznamu mají kontaktovat.
Mezinárodně uznávaný znak je ICE (In Case 
of Emergency). Pod tímto znakem bychom 
měli uvést jméno a telefonní číslo na osobu, 
kterou v případě nouze může kontaktovat 
policie, zdravotníci nebo hasiči. Pokud chce-
te do seznamu uvést více osob, použijte znak 
ICE1, ICE2 atd.  -red-

8 CO VÁS ZAJÍMÁ



FOTBALOVÝ  NÁBOR  TJ  SOKOL ŘEPYFOTBALOVÝ  NÁBOR  TJ  SOKOL ŘEPY

CHLAPCI    ROČNÍK   1995–2003

TRÉNINKY A ZÁPASY NA UMĚLÉ TRÁVĚ  

NA HŘIŠTI ZŠ SOCHÁŇOVA

DALŠÍ INFORMACE, KONTAKT

PETR ŽMOLIL  604 156 967

Co se děje na Bílé Hoře
Podrobné informace o všech programech najdete  na  
www.ddmp6.cz.

Sobotníky: Klubová odpoledne pro mládež od 12 let. Kulečník, šipky, 
PC, hry, hudba – rozpis na www.ddmp6.cz. Od 14 do 18 hodin, klub 
Šestka. Vstup volný.
3. 10. a 24. 10. Keramická sobota: Tradiční tvoření z hlíny pro děti 
i další zájemce. Od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. 
Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 120 Kč pro studenty do 26 let 
a 150 Kč pro dospělé. Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333.
17. 10. Podzimní výlet – na kole i pěšky do Lidic. 37. mezinárodní vý-
stava dětské kresby na téma Vesmír – 2. ročník výletu za inspirací, info 
na www.ddmp6.cz, přihlášky v DDM.
24. 10. Divadlo v DDM: Tři malá prasátka – představení souboru Buch-
ty a loutky. Pro děti od 3 do 100 let. Vstup děti 10 Kč, dospělí 40 Kč. 
Od 15 hodin, sál DDM. 
24. 10. Národní divadlo: „Jdeme do divadla – Romeo a Julie“. 
Od 20 hodin. Cena 50 Kč děti, 400 Kč dospělí. Přihlášky předem na tel. 
DDM 235 323 333.

Podzimní prázdniny:
29. až 30. 10. Prázdninový klub pro holky a kluky s hrami, netem, mu-
zikou. Klub Šestka, od 10 do 16 hodin. Vstup volný.
29. 10. Namaluj si svůj hrnek aneb Takový je jen jeden: Od 10 do 12 h 
a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. Cena za dvouhodinovku 100 Kč  
pro děti  a  studenty SŠ, 150 Kč pro ostatní. Každý další hrnek 100 Kč. 
Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333. 
28.–31. 10. Podzimní prázdniny v Podhradí: Další díl ze Seriálu libo-
vejch víkendů – akce partičky 14–26 letých. Vyzkoušíš na vlastní kůži 
netradiční sporty, chybět nebude zábava ani adrenalin a další zajíma-
vosti, které můžeš využít při své cestě životem.  Cena: cca 950 Kč, bez 
grantu 1300 Kč (členové KAMILa 850 Kč). Přihlášky předem na tel. DDM 
235 323 333 nebo turkova@ddmp6.cz.

Připravujeme:
4. 11. Halloweenský orientační závod ve Hvězdě: Závod dvojic katego-
rie: děti, dospělí i smíšené. Světýlka, dýně, skvělý čaj pro závodníky i ná-
vštěvníky. Vstup volný, od 16  do 19 hodin, Dopravní hřiště Na Vypichu.

Mgr. Jana Němcová 

Kurzy práce na počítači 
pro seniory
Centrum sociálně zdravotních služeb pořádá od 13. října 2009 zdarma kur-
zy práce na počítači pro seniory - základy práce s počítačem, práce s tex-
tem, e-mail a internet. Kurzy jsou určeny pro úplné začátečníky a také pro 
mírně pokročilé. Jsou vedeny zkušenými lektory. 
Výuka bude probíhat každé úterý od 17 do 18 hodin v budově CSZS, Ben-
dova 1121/5, Praha-Řepy.
Zájemci se mohou hlásit na níže uvedených kontaktech: Tel. 235 314 141, 
775 591 700, e-mail: cszs@iol.cz. Kontaktní osoba: Mgr. Monika Čermá-
ková, zástupce ředitele.

Mgr. Monika Čermáková

SENIOŘI – SENIORŮM
Klub seniorů Průhon zve seniorky a seniory z Řep

na oslavu Dne seniorů.

Akce se bude konat v úterý 20. října 2009 
od 14 do 16 hodin v Sokolovně Na Chobotě.

Po celé dvě hodiny nám pro radost a dobrou náladu 
bude vyhrávat kapela Sparťanka.

Pro řepské seniory bude připraveno pohoštění.

Za všechny Vás srdečně zve ZOSD ČR v Řepích
a Jana Tvrdková.
Vstupné dobrovolné

Amnestie pro dlužníky!
Od 5. do 9. října proběhne Týden knihoven. Naše knihovna vyhlašuje 
v těchto dnech amnestii pro dlužníky - to znamená, že v tomto týdnu bu-
dou všichni čtenáři osvobozeni od placení zpozdného po vrácení všech 
zapůjčených knih.

Alena Hejhalová,
vedoucí řepské knihovny

Změna zákona o živnostenském podnikání
Ke dni 1. 10. 2009 byl novelizován živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. 
Změna se týká podnikatelů, kteří podnikají na základě koncesovaných živ-
ností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“.
Oproti původní úpravě tato novela prodlužuje lhůtu pro doložení odbor-
né způsobilosti podnikatele (či odpovědného zástupce) u uvedených 
živností z 12 měsíců na 36 měsíců. Podnikatelé jsou povinni doložit živ-
nostenskému úřadu odbornou způsobilost k provozování výše uvedených 
koncesovaných živností podle nových podmínek platných od 1. 1. 2009 do 
1. 1. 2012.
Dále zákon změnil úpravu odborné způsobilosti uvedené v příloze č. 5 
živnostenského zákona, kde je uveden seznam živností, jejichž výkon je 
podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou 
způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností. Lhůta pro 
platnost osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost 
vydávaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů 
ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se prodlužuje z 5 na 10 let. 
Lhůta se prodlužuje u obou zmíněných koncesovaných živností.
Stále platí, že fyzické a právnické osoby podnikající ve výše uvedených kon-
cesovaných živnostech musí nejpozději ve lhůtě 36 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti zákona (tzn. do 1. 1. 2012) zajistit a na požádání příslušného 
živnostenského úřadu doložit, že činnosti směřující k ostraze života a ma-
jetku osob a služby soukromých detektivů budou vykovávány zaměstnanci, 
kteří splňují požadavky odborné způsobilosti podle přílohy č. 5 živnosten-
ského zákona a zdravotní způsobilost podle § 31a živnostenského zákona.

JUDr. Irena Žeberová,
vedoucí živnostenského odboru
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V úterý 1. září nastoupilo do 1. tříd řepských základních škol celkem 178 „zbrusu nových“ školáčků – slavnostního vítání se zúčastnila i starostka městské 
části Jitka Synková (na snímku vpravo).

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Foto: -akraj- Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Sedm barev duhy
V tomto školním roce se naše škola zapojí do celostátního projektu 
Sedm barev duhy. Fialová, indigová, modrá, zelená, žlutá, oranžová, 
červená – to jsou barvy duhy, které plynule přecházejí jedna v dru-
hou, stejně jako všechno dění v přírodě i ve světě kolem nás. Každá 
barva řeší jiné téma, ale všechny se týkají vztahů člověka k životnímu 
prostředí.
Od října bude každý druhý týden v měsíci věnován jedné barvě. Bě-
hem tohoto týdne budou žáci plnit různé úkoly. Po jejich splnění bude 
v prostorách školy postupně výtvarně ztvárněna duha. Každý měsíc 
tedy přibude jedna barva duhy. V květnu pak proběhne celkové vy-
hodnocení projektu.
Přejme si, aby se dětem projekt líbil a aby jim přinesl hodně radosti 
z plnění „duhových aktivit“.

Mgr. Hana Řeháková,
koordinátor EVVO, ZŠ Laudova

JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR, 
10. středisko – Bílá Hora

www.bilahora.cz

Nabízíme možnost využití volného času 
ve skautských oddílech!

Přijímáme děti ve věku od 6 let do oddílů světlušek, skautek, 
vlčat a skautů.

Schůzky oddílů se konají pravidelně jedenkrát týdně v klubovně 
v Opukové ulici 357/9 v Řepích.

světlušky: úterý od 16.15 do 17.30 hod.
vlčata: čtvrtek od 16.30 do 18.00 hod.
skautky: pátek od 16.00 do 17.30 hod.
skauti: středa  od 17.30 do 19.00 hod.

Rádi přivítáme nové zájemce o skautský výchovný program, poznávání 
a ochranu přírody, hry a spoustu jiných zajímavých činností.

Informace podáme na tel. č.  776 060 203 (světlušky), 
724 773 349 (vlčata), 
777 828 002 (skautky i světlušky),  
605546 333 (skauti)

Orientační běh přímo v Řepích!
V rámci celorepublikové akce „Dny orientace v přírodě“ se koná 7. října 
od 15 do 18 hodin náborový závod v orientačním běhu u Základní školy 
Laudova. Startovné a mapa zdarma, přihlášky na místě. Více informací: 
info@oksparta.cz. Orienťák není atletika – pro začátek není nutné mít 
kdovíjakou fyzičku a přitom vás to bude bavit! Zkuste a uvidíte…

Jarmila Němečková,
Pražský svaz orientačního běhu

Softballový turnaj v Řepích
6. kolo Extraligy kadetů v softballu se koná o víkendu 3. až 4. října 
na hřišti ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici. Srdečně zveme všechny 
zájemce! 

Mgr. Václav Soukup 

(Poznámka redakce: Rozpis a časy zápasů nebyly do uzávěrky známy.)

Foto: -akraj-

Trénink softballistů na hřišti u ZŠ Jana Wericha

Co s volným časem
Ve dvou základních školách v Řepích působí agentura Kroužky. V ZŠ Lau-
dova se mohou děti věnovat například bojovému sportu a sebeobraně, hip 
hopu a modernímu tanci nebo aerobiku,  v ZŠ Jana Wericha ve Španielově 
ulici mohou navštěvovat třeba kroužek angličtiny, seznamovat se s prací 
na PC nebo se učit stolnímu tenisu. Více informací najdete na webových 
stránkách www.krouzky.cz.  -red-

10 ŠKOLY INFORMUJÍ



Prý jste museli přistoupit k odříznutí vrchní 
části kapličky. Proč? 
Projekt přesunu kaple předpokládal po „odstro-
jení“ kamenných prvků demontáž a likvidaci 
původního barokního zdiva kaple a postavení 
repliky celé kaple z nových cihel. Již při přípravě 
zakázky náš realizační tým uvažoval o zachování 
alespoň části původního zdiva – při obnově pa-
mátek je jedním z nejdůležitějších úkolů zacho-
vání autentičnosti materiálů a tvarů původních 
objektů. Proto jsme po sejmutí kamenných de-
sek střechy kaple provedli průzkum soudržnosti 
zdiva horní části kaple, který byl těmito deska-
mi pokryt. Poměrně dobrý stav této části kaple, 
připomínající klobouk, nás přiměl k úvaze, zda 
by nebylo možno toto zachované zdivo sejmout 
a přenést na nové tělo kaple. Definitivní roz-
hodnutí o zachování a převozu padlo po nálezu 
dochovaných původních omítek i s fragmenty 
původní výmalby. Pak šlo o to, jak celou operaci 
provést.

Byla to jednoduchá záležitost?
Vlastní odříznutí klobouku od zbývajícího těla 
kaple mělo paradoxně největší úskalí v měkkém 
materiálu opukového zdiva. Řezná lana s dia-
mantovým povrchem si lépe poradí s tvrdým 
betonem než s nesourodým kamenným zdivem, 
kde se těžko udržuje rovná čára řezu. Bylo velice 

Městská část Praha 17 předložila v rámci druhé výzvy Operačního programu Praha Konkurence-
schopnost svou žádost o spolufinancování projektu: „Přemístění kapličky při ul. Karlovarská“. 
Rada hl. m. Prahy schválila dne 8. 9. 2009 seznam projektů, mezi nimiž je i „naše kaplička“. 
Nezbývá než sledovat výsledek 29. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 17. 9. 2009, kte-
ré seznam projektů definitivně schválí a naše městská část tak poprvé získá peníze z Evropské 
unie.  Připomínám, že již v minulosti získala Městská část Praha 17 grant z Finančního mecha-
nismu EHP /Norska na „Zpracování zjednodušené studie proveditelnosti na realizaci projektu  – 
Modernizace a vybavení základní umělecké školy Blatiny v Praze 17“ a „Zpracování projektové 
dokumentace ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na akci: Rekonstrukce ZUŠ Blatiny, 
Španielova 50/1024, Praha 6 – Řepy“ v celkové výši 15 950 EUR.

Eva Vernerová, kancelář starostky

Nevíte si rady 
se sociálními dávkami?
Neorientujete se v systému sociálních služeb 
a dávek? Nevíte, na co máte nárok? Jste bez prá-
ce? Využijte služeb informačního a poradenské-
ho střediska KONTAKT Centra sociálních služeb 
Praha v Ječné ulici č. 3. 
Zdarma vám poskytnou informace a poradenství 
ve všech složitých situacích, zejména v oblasti 
státní sociální podpory, pomoci v hmotné nou-
zi, příspěvků na péči, důchodů, dále v oblasti 
rodinného práva i v oblasti v pracovně právní. 

Foto: Ing. Kučeravý

Přesun probíhal v 5 hodin ráno, aby byl na Karlo-
varské co nejméně narušen provoz.

Foto: -akraj-

Kaplička na novém místě - vedle klášterního 
komplexu Panny Marie Vítězné. Je součástí 
křížové cesty, která vede od Malovanky až do Háj-
ku u Jenče. Dvacet kapliček bylo vybudováno 
v letech 1720 až 1724.

obtížné do nerovné spáry vkládat ocelové pásy 
tvořící dno „převozního balíku“. Dále již bylo 
třeba „pouze“ navrhnout ocelovou klec, která 
by původní barokní zdivo sepnula, nepoškodila 
a umožnila přesun o kilometr jinam.

Vyskytly se během akce nějaké problémy?
Odříznout část kaple, vytvořit ocelovou přeprav-
ní konstrukci, sejmout, naložit a převézt téměř 
13tunový balík – a to vše na rušné Karlovarské 
třídě – to bylo opravdu složité. Ale nic nepřed-
vídaného se naštěstí nepřihodilo. Děkuji za to 
všem zúčastněným.

Jak dlouho přesunutí trvalo?
Přesun balíku jsme načasovali na neděli, na 5. 
hodinu ranní, kdy je provoz na Karlovarské rela-
tivně malý. Ve 4.45 hod. dorazila na místo Měst-
ská policie, kterou jsme požádali o pomoc při 
regulaci dopravy a bezpečnosti převozu. V 5.00 
zahájil těžkotonážní jeřáb práce a po 90 minu-
tách byla „létající kaple“ na novém místě.

Kdy bude hotova „nová“ kaplička?
Termín dokončení je dohodnut na listopad to-
hoto roku, ale doufáme, že kapličku na novém 
místě a v novém kabátě bude možno obdivovat 
o několik týdnů dříve.

-akraj-

Létající kaplička
Jestlipak už jste si všimli, že zmizela kaplička na Karlovarské naproti autobazaru? V srpnu byla rozebrá-
na, nyní ji najdete vedle klášterního komplexu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Přesun byl náročný, 
a tak jsme položili několik otázek Ing. Kučeravému z firmy Pentas, která akci realizovala. 

Zprostředkují vám též kontakty na jednotlivá za-
řízení a organizace.
Centrum dále nabízí právní poradenství, porad-
nu pro osoby se speciálními potřebami (handica-
pované) i pro osoby ohrožené domácím násilím. 
Pro uchazeče o zaměstnání je otevřen JOB KLUB. 
Seniorům poskytují komplexní poradenství. Vše 
zdarma.
Provozní doba: Pondělí a čtvrtek od 9 do 13 
a od 14 do 18 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek 
od 9 do 13 hodin. Tel.: 222 515 400, 739 824 749, 
731 056 708. 
Více informací na: www.csspraha.cz. 

-red-

Chystá se anketa!
Úklid psích exkrementů (či spíše „ne úklid“) – 
to je neustálý problém. Je potěšující, že 
pejskařů, kteří je uklízejí, přibývá. Jenže 
je stále hodně těch, na které prosby, výzvy 
ani paragrafy neplatí. Možná by svůj názor 
změnili, kdyby košů se sáčky přibylo, myslí 
si vedení Městské části Praha 17. Proto při-
pravuje anketu s dotazem, kde by měly být 
instalovány další koše. Otiskneme ji možná 
už v příštím vydání Řepské sedmnáctky.
 -red-
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Dům dětí a mládeže Bílá Hora pořádal 9. září 
na pláni na Vypichu tradiční odpoledne plné 
her a zábavy – bylo tu na co koukat, což potvrdil 
i místostarosta Městské části Praha 17 Antonín 
Kopecký.

Začátkem září zavítal do Řep kinobus Dopravního 
podniku hl. m. Prahy – filmoví fandové tak měli 
možnost zdarma zhlédnout filmy pod širým ne-
bem – promítalo se na prostranství před řepským 
úřadem.

Na benefičním koncertu „Slavnost v zahradě“ 
určeném na podporu nákupu zdravotnického 
materiálu a pomůcek pro inkontinentní pacienty, 
který se konal 6. září v Domově sv. Karla Boromej-
ského, účinkovalo trio Prokop – Hrubý – Andršt.

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Foto: -akraj- Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Jak se v Řepích stavěl sen
Pokud jste někdy viděli televizní pořad Jak se staví sen, pak víte, že svěřit 
se do rukou bytových designérů chce nejen odvahu, ale také notnou dáv-
ku štěstí. Oboje měli nejmenovaní manželé, bydlící v Řepích, kteří zarea-
govali na castingovou výzvu TV Prima. Nutno dodat, že porota si vybírala 
z osmi tisíc zájemců! Úprava bytu probíhá během prodlouženého víkendu 

a pokaždé bez účasti 
majitele. 
A tak když ve čtvrtek 
27. srpna zazvonil 
u dveří jejich bytu 
televizní štáb spolu 
s designéry, rodina 
„vyklidila pole“ a od-
jela na chatu.
Jestli vás zajímá, jak 
proměna jejich bytu 
 dopadla, nezapomeň-
te si zapnout televizi 
v pondělí 12. října.
 -akraj-

Kdo vyhrál literární soutěž
V červnu vyhlásila řepská knihovna literární soutěž pro děti „O nejlepší po-
vídku, pohádku či příběh“.
Porotě se líbila povídka třináctileté Patricie Woloszczukové „Pečetní prs-
ten“ i příběh „Ježek Čumík“, který napsal taktéž třináctiletý Martin Do-

manský. Výsledky sou-
těže byly vyhlášeny na 
Babím létě. Oba naděj-
ní spisovatelé obdrže-
li dárkovou poukázku 
na nákup zboží v hod-
notě 300 Kč v Knih-
kupectví Karla Průši.
Obě povídky si budete 
moci přečíst i vy – na-
jdete je na webových 
stránkách Úřadu měst-
ské části Praha 17 – 
www.repy.cz v rubrice 
Řepská sedmnáctka.

-red-

Volejbalový turnaj 
O pohár starostky
Již 10. ročník turnaje určeného pro družstva II.–IV. třídy krajských 
a okresních soutěží se uskutečnil 29. srpna na hřištích Sokola Řepy. 
Sedm družstev sehrálo turnaj systémem každý s každým, který byl pře-
ce jen časově i fyzicky náročný. Prvá utkání začala po deváté hodině 
a poslední se dohrálo skoro v půl sedmé večer. Asi i to bylo příčinou 
faktu, že nikomu se nepovedlo vyhrát všechna utkání a nikdo nezůstal 
bez zisku alespoň jednoho bodu. Vítězem se již počtvrté stalo družstvo 
Astra Zahradní Město před VSŠ Praha a družstvem Správy PČR Praha. 
Putovní pohár a ceny věnované úřadem městské části předal vítězům 
zástupce starostky pan Antonín Kopecký. 
Konečné výsledky turnaje: 1. Astra Zahradní Město, 2. VSŠ Praha, 
3. Správa PČR Praha, 4. TJ Sokol Řepy „AD“, 5. Aritma Praha, 6. TJ Sokol 
Řepy „BC“, 7. TJ Petřiny „B“.
Mírným zklamáním bylo to, že se ze čtyř soutěžních družstev domácích 
podařilo pro turnaj sestavit jen dvě smíšená. Místní volejbalisté, kteří 
patří mezi nejaktivnější v Praze – tři „celopražské“ turnaje a další 3 až 
4 „vnitrooddílové“ za rok pořádá jen málokterý oddíl! – by mezi sebou 
uvítali další, zejména mladé posily. Kontakt: Sokol Řepy, volejbalový 
oddíl, Miroslav Ejem, tel.: 235 301 377, e-mail: m.ejem@post.cz.

Miroslav Ejem

Na snímku vpravo hráči volejbalového družstva  Sokol Řepy „BC“ –  v tur-
naji skončili na 6. místě.

Foto: Antonín Kopecký

Koncem srpna jste možná tenhle vůz v Řepích 
také zahlédli.

Dárkové poukázky předala vítězům – Martinovi 
a Patricii – vedoucí řepské knihovny paní Alena 
Hejhalová.

12 BYLI JSME PŘI TOM



Všechny děti obdržely slosovatelný kupón a několikrát během odpoledne 
mohly vyhrát něco zajímavého v tombole.

Kdo nákupem drobnosti podpořil Domov sv. Karla Boromejského, získal 
šanci vyhrát vstupenky na koncert skupiny Kabát - starostka městské části 
Jitka Synková losuje prvního šťastlivce.

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj- Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Součástí Babího léta byla již podruhé Slavnostní jízda autoveteránů – 
 milovníci historických vozidel si přišli na své…

Maturitní vysvědčení obdrželi dospělí u stánku Společnosti pro obnovu řep-
ských tradic. Nejdříve však museli splnit několik úkolů – mimo jiné předvést, 
jak zvládají přebalování. 

Své akrobatické umění předvedly dívky z oddílu 
Želvičky při TJ Sokol Řepy – jejich sestava byla 
efektní a náročná zároveň.

Celé odpoledne děti mohly soutěžit o sladké od-
měny – zajímavý program pro ně připravily také 
učitelky všech řepských mateřských škol.

Malí odvážlivci mohli vyzkoušet svou statečnost 
jízdou na konících, které na Babí léto ochotně 
zapůjčila paní Jasana Haladová.

Babí léto 2009 Babí léto aneb Zábavné odpoledne pro celou rodinu se 12. září opravdu vydařilo. 
Více fotografií najdete na www.repy.cz v rubrice Fotogalerie.
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Na obou fotografiích vidíte „staré dolní“ Řepy. Podle pamětníků byl černobílý snímek pořízen před začátkem 2. světové války, pravděpodobně v roce 1936 
nebo 1937. 

Foto: Z archívu Jaroslava Hájka Foto: Jaroslav Hájek

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

Web pro seniory
Není málo seniorů, kteří se „kamarádí“ s po-
čítačem. Právě pro ně vznikl nový informač-
ně-zábavní systém – www.sedesatka.cz. Vedle 
zpravodajství, rozhovorů a zajímavostí tu jsou 
křížovky, recepty, tipy a rady. Internetový pro-
jekt umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě 
jeho obsahu, každý návštěvník může nejen číst, 
ale také přispívat, psát své články nebo posílat 
redakci to, co jej zaujalo. Projekt má regionální 
charakter, je členěn podle krajů a okresů. 

-red-

Akce Kulak
Vážení čtenáři, zajisté mnoho z vás má ve svém 
příbuzenstvu či jinak zná lidské bytosti, které 
byly postiženy násilným vystěhováním - vyhná-
ním z rodných domovů a gruntů v padesátých 
letech minulého století bezcitnými komunisty.
Mnoho z nich již nežije, žijí ale jejich děti a vnu-
ci. Někteří z nich ani nevědí, že vloni na podzim 
vyšla dokumentární kniha „Vyhnanci“ se 120 
životními příběhy týkajícími se jejich nemilosrd-
ného vystěhování. Postižení svěřili své životní 
příběhy mně – autorovi – abych je prezentoval 
ve „Vyhnancích“. Kniha je téměř rozprodána 
a připravuje se její druhý díl. Prosím, upozor-
něte osoby, jichž se to týká, na možnost podílet 
se na zrodu druhého dílu tím, že se mi přihlásí! 
Neznám jejich nynější adresy! 
Vy vážení, kteří jste poznali nemilosrdné vystě-
hování od soudruhů, neváhejte a přihlaste se, je 
to vaše morální povinnost. Kdo mlčí, souhlasí se 
zločinem! Děkuji vám všem za pochopení a těším 
se na spolupráci. Kontakt: Miloslav Růžička, Vi-
lémov u G. Jeníkova čp. 47, 582 83 Vilémov, e-
mail: ruzicka.kpv@seznam.cz, tel: 569 449 147, 
mobil: 731 978 991. Miloslav Růžička

MATEŘSKÉ CENTRUM ŘEPÍK
Přijďte si pohrát  :)))))

DEN ČAS KROUŽEK CENA/RODINA
Pondělí 9.30–11.00 Volná herna – smíšená 30 Kč
  Lenka Císařovská, Eva Matějovičová
 15.30–17.00 Školička pro děti – smíšená 40 Kč 
  zpívání, tvoření, volná herna – Tereza Novotná
Úterý 9.30–11.00 Školička pro větší děti (od 2 let)  40 Kč
  zpívání, tvoření, divadélko, cvičení, volná herna
  David Žofák, Libuše Cabrnochová
 15.00–15.40 Angličtina hrou pro děti od 2 let 
  (písničky, říkanky, malování) – 1. skupina, Jana Kalinová
 15.45–16.25 Angličtina hrou pro děti od 2 let 
  (písničky, říkanky, malování) – 2. skupina, Jana Kalinová
 16.30–17.10 Angličtina hrou pro děti od 2 let 
  (písničky, říkanky, malování) – 3. skupina, Jana Kalinová
Středa 9.30–11.00 Školička pro nejmenší (1,5–2 roky) 40 Kč
  zpívání, cvičení, tvoření, divadélko, volná herna
  Barbora Cichoňová, Zuzana Marcolová
Čtvrtek 9.30–11.00 Cvičení rodičů s dětmi (od 2 let) 30 Kč
  cvičení, volná herna – Stanislava Anýžová, Jana Cápková
Pátek 9.30–11.00 Miminka 30 Kč
  písničky, říkadla, volná herna pro nejmenší
  Libuše Cabrnochová, Petra Míková

Všechny kroužky v MC Řepík jsou určeny pro děti s doprovodem rodičů (prarodičů). 

Na kroužky (kromě Angličtiny) se není nutné předem přihlašovat.

V ceně rodinného vstupného jsou nápoje (káva, čaj, šťáva), 
které si můžete v klubovně MC Řepík připravit.

S sebou si vezměte přezůvky (děti i doprovod).

TĚŠÍME  SE  NA  VÁS.
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Přes Brdy do Mníšku
Tento výlet začneme v obci na dolní Beroun-
ce – ve Všenorech. Dopravíme se tam vlakem ze 
Smíchovského nádraží, jezdí dvakrát za hodinu. 
Po dvaceti minutách jízdy jsme na místě. Ze za-
stávky jdeme pár desítek metrů po směru jízdy, 
přejdeme přes trať a napojíme se na žlutou tu-
ristickou značku. 
Stoupáme úzkým údolím Všenorského potoka, 
na jehož svazích je i nejstarší zástavba obce. Až 
později se Všenory začaly rozrůstat do nivy a te-
ras Berounky. Proč se naši předkové nehrnuli se 
svými domky k řece, jsme pochopili v létě 2002.
Po 3 až 4 kilometrech chůze do kopce stane-
me na křižovatce s červenou značkou. Jsme 
na hřebenu Brd a máme za sebou nejobtížnější 
úsek cesty. Nyní už nás čeká fyzicky nenáročná 
„lázeňská“ procházka. Pokračujeme po červené 
pohodlnou hřebenovou cestou ve stínu stromů 
smíšeného porostu. Po pěti kilometrech stane-
me v lesním barokním areálu Skalka. Součástí 
poutního místa z konce 17. století je kostelík 
sv. Máří Magdalény, poustevna, klášter a hlavně 
křížová cesta. Na stavbě a výzdobě se podílely 

i takové osobnosti jako Kryštof Dienzenhoffer, 
Jan Bendl nebo Karel Škréta. Místo v minulosti 
chátralo, především vlivem těžby železné rudy. 
Minulý politický systém nejevil o údržbu církevní 
památky zájem, ale v posledních letech dochá-
zí k rekonstrukci. Lze se zde občerstvit v malém 
kiosku poblíž rybníčku, kde nám prodají i buřt 
na opékání na zdejším otevřeném ohni. 
Po prohlídce a odpočinku se vydáme po zelené 
značce do Mníšku pod Brdy, kde nás čeká zámek, 
původně hrad ze 13. až 14. století. Pro veřejnost 
má tři prohlídkové okruhy, v období od dubna 
do září denně, kromě pondělí. V ostatních mě-
sících pouze o sobotách, nedělích a svátcích. 
V lednu je zámek uzavřen. Kdo není na prohlídky 
zámeckých komnat, může se alespoň projít par-
kem a po břehu blízkého rybníka. Ještě než jsme 
došli k zámku, minuli jsme hostinec U Káji Maří-
ka, kde se můžeme dobře a levně najíst. 
Z náměstí nás doveze autobus řady 300 na Smí-
chovské nádraží, milovníci vlaků jdou ještě dva 
kilometry na nádraží. V nohách nemáme více než 
14 kilometrů a něco jsme viděli. Šťastnou cestu!

Text a foto: Jan Bösser

*  Šachy – pro děti od 5 let a dospělé – NOVINKA!

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

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

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

*  Keramika – pro děti od 1. třídy (1 400 Kč) a pro dospělé (1 800 Kč)

*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let (1 200 Kč)

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

*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední program pro děti od 2 let 
(100 Kč/dopoledne)

*  Angličtina, němčina, ruština – pro dospělé (1 500 Kč)

*  Počítače a internet – pro dospělé i začátečníky, vhodné i pro seniory 
(1 200 Kč)

KURZY ve školním roce 2009–2010
*  Jóga – pro děti od 1. třídy (500 Kč) a dospělé (1 200 Kč) – začáteč. i pokročilé

*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé (1 200 Kč)

*  Cvičení pro děti – od 4 do 7 let, pro dívky od 7 do 15 let (500 Kč)

*  Cvičení pro kluky – od 4 do 7 let  – NOVINKA! (500 Kč)

*  Cvičení dospělí – skupinová výuka, 1 hodina 1x týdně, 30 Kč/hod.

*  Cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti od 2 let 
skupinová výuka, 1 hod. 1x týdně (600 Kč) 

*  Akrobatický rokenrol – od 6 do 18 let  – NOVINKA! (500 Kč)

*  Ťapka – turistický kroužek pro děti okolo 5 let  – NOVINKA! (600 Kč)

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

KURZOVNÉ: 
platba bankovním převodem nebo složenkou A na účet 

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

Řepská zákoutí
Milí čtenáři, začínáme s uveřejňováním sním-
ků méně známých zákoutí v Řepích. Možná 
sami znáte zajímavá místa, která by neměla 
ujít naší pozornosti. Těšíme se na vaše tipy, 
třeba i fotografie.
A teď hádanka: Víte, kde jsme pro vás vy-
fotografovali rybník s lekníny? Obyvatelé 
„starých dolních“ Řep s odpovědí určitě ne-
zaváhají, nazývají ho poněkud nelichotivě 
Prasečák. Ostatním napovíme: Rybník na-
jdete v blízkosti zahrádkářské kolonie u ulice 
K Mostku, cesta k němu vede kolem čističky. 
Kousek za rybníkem je zeď areálu Domova sv. 
Karla Boromejského. 
Záměrem Městské části Praha 17 je úprava 
územního plánu a rozšíření hranice historic-
kého jádra obce právě o tento rybník.
  -akraj-

Foto: -akraj-

Hádali byste, že se tomuhle hezkému rybníku 
říká Prasečák?

Od října do března je zámek v Mníšku pod Brdy otevřen jen o sobotách, nedělích a svátcích.
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Fyzioterapeuta nebo rehabilitační 
sestru (muže i ženu)

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

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

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

konsolata@domovrepy.cz

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

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

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

 PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

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

Tel.: 737 327 962

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

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

SLUŽBY

• Vyměním 2+kk+lodžie+komora, obecní panel. (nebude privatiz.) 
47,41 m2, 5. p. (2 výtahy), nová pl. okna, pěkný výhled, u metra 
Opatov. Vyměním nejraději za byt v Řepích před privatiz.
 Tel.: 608 326 429

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

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

• Pronájem 1+kk v Řepích, zrekonstruovaný, nová koupelna, 
vestavěné skříně, kabelová televize, nájemné Kč 7.500,- + služby.
 Tel.: 777 601 018

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

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

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

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

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

• Festinka – mezinárodní bioškolka od září otevřeno denně
po–pá 7.30 až 17.30, programy pro děti za účasti rodilých mluvčích. 
Myslete na budoucnost, myslete na své děti. Jste srdečně zváni! 
Ul. Kolínova 17, Řepy. Tel.: 776 266 394, www.festinka.cz

• Kosmetické studio Galandova 1235 nabízí kompletní 
kosmetické ošetření. Objednávky: kosmetička tel. 776 004 180,
aplikace permanentního make-upu tel. 777 601 018, manikúra 
a modeláž nehtů tel. 602 213 512. První ošetření s 30% slevou.

BYTY

V¯ROBA DEK a POL·TÁ¤Ò

BYTOV¯ TEXTIL

KONZOLE

âI·TùNÍ PE¤Í

MATRACE

OPRAVY OBUVI

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

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

PROSTùRADLA
(bavlna, froté, jersey)

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

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

DOPRAVA

âI·TùNÍ PE¤Í

MATRACE
(pruÏinové, latexové, z PUR pûny)

âI·TùNÍ ODùVÒ A KÒÎE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODùVÒ

OPRAVY OBUVI

V·E PRO VÁ· BYT

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

NEVANOVA 1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

McDonald’s™ Řepy

McD EXT REPY_124x33.indd   1 9/9/09   2:54:31 PM

Stavební činnost 
s citem pro detail

Stavba – rekonstrukce – úpravy

Praha 5, Za Mototechnou 1114/4
Tel.: 602 318 551 Josef Zlámal

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491
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ČSOB již podruhé podpořila Babí léto
V sobotu 12. září 2009 pořádala Městská část Praha 17 již tradiční akci pro
celou rodinu „Babí léto“. Místní pobočka ČSOB – Makovského byla při tom
a my jsme položili nové ředitelce pobočky Dagmar Šaldové několik otázek.

Proč se ČSOB rozhodla opět pod-
pořit Babí léto?

Ačkoliv v pobočce působím te-

prve od 1. září, vím, že pobočka

v Řepích je aktivním a dlouhodo-

bým partnerem Městské části Pra-

ha 17. I já bych velice ráda na za-

počatou spolupráci navázala a dále ji

rozšiřovala. Pro mě osobně se stalo

Babí léto dobře načasovanou a pří-

jemnou příležitostí pro neformální

setkání s místními občany, podnika-

telskými subjekty i zástupci obce.

Pevně věřím, že se s nimi budu setká-

vat i nadále v naší pobočce.

Co nabízíte občanům Prahy 17?
Naše pobočka nechce působit

pouze jako „banka“, ale snaží se být

partnerem běžného života ať už pro

občany, podnikatele nebo společ-

nosti. Ze své praxe vím, že dobře na-

stavené vztahy jsou klíčem k úspě-

chu.

Co z vaší nabídky byste zdůraz-
nila?

Především oblast úvěrů pro obča-

ny, v rámci nichž nejenže pokraču-

jeme v nabídce zvýhodněného finan-

cování bytů privatizovaných právě

touto městskou částí, ale letos jsme

ještě připojili akční nabídku spotřebi-

telských úvěrů. Do 31. prosince le-

tošního roku poskytujeme 50% slevu

z poplatku za zpracování spotřebitel-

ských úvěrů – jedná se o půjčky na

vylepšení bydlení i půjčky bez do-

ložení účelu. V této nelehké eko-

nomické době poukazuji na obezřet-

nost při půjčování peněz. U ČSOB je

samozřejmostí, že klientům nabízíme

možnost pojištění proti neschopnosti

úvěr splácet, a to i pro případ ztráty

zaměstnání.

Pro klienty, kteří nepotřebují řešit

nečekané výdaje ani oblast bydlení,

máme celou škálu bankovních pro-

duktů, dlouholetou tradici má ČSOB

například v oblasti investic. Přijďte se

poradit, chceme se stát i vaším fi-

nančním partnerem.

Těším se na setkání s vámi.

Dagmar Šaldová

– ředitelka pobočky

Makovského 1179,

163 00 Praha 6 – Řepy

Tel.: 235 097 111,

e-mail: info.pra-makovskeho@csob.cz
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www.agnus.cz

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

ZDARMA. 
Na přání dodáme ispotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme vpaneláko-

vých bytech ivrodinných domech.

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

(Metro B - stanice Stodůlky) 
235 522 946

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

KUCHYNĚ 

NAMÍRU

10 let
ZÁRUKA 

KVALITY 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

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

Malování – nátěry
levně, rychle, kvalitně, čistě.

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

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

www.stolina.o-nas.net
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Chalupářský a zahradnický servis – SEMIRAMIS Vám nabízí

úpravu zahrad a poradenství • odborný řez ovocných stromů • osazování zahrad • zajištění kvalitního sadbo-
vého materiálu (stromy, keře, květiny) • vyžínání náletů a přerostlé suché trávy • osazování teras a záhonů 
květinami • kácení starých a překážejících stromů • výsadba květinových truhlíků • sekání trávníků rotační 

sekačkou • kácení stromů horolezeckou technikou • sekání vysoké trávy • úklid spadaného listí
Také dodávky rostlin v nádobách pro interiéry.

Přijedeme kamkoliv a zůstaneme tak dlouho dokud práce nebude hotova.
Udržíme Vaši zahradu a chalupu i po dobu Vaší nepřítomnosti upravenou. Vždy po své práci řádně uklidíme.

Na opakované práce poskytujeme slevu až 25 %.

úpravu zahrad a poradenství • odborný řez ovocných stromů • osazování zahrad • zajištění kvalitního sadbo-
vého materiálu (stromy, keře, květiny) • vyžínání náletů a přerostlé suché trávy • osazování teras a záhonů 
květinami • kácení starých a překážejících stromů • výsadba květinových truhlíků • sekání trávníků rotační 

sekačkou • kácení stromů horolezeckou technikou • sekání vysoké trávy • úklid spadaného listí

Udržíme Vaši zahradu a chalupu i po dobu Vaší nepřítomnosti upravenou. Vždy po své práci řádně uklidíme.
Na opakované práce poskytujeme slevu až 25 %.

Také dodávky rostlin v nádobách pro interiéry.

OBJEDNÁVKY: RADOMÍR ILLÍK, tel.: 602 526 031, e-mail: semiram@tiscali.cz, www.chaluparskyservis.cz

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

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

◆ rolletic ◆ masáže
◆ bodystyling ◆ lymfodrenáže

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

OPRAVA A PRODEJ
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

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

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

žaluzie - podlahy
žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - čištění a pokládka koberců,
              PVC a plovoucích podlah

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

ANGLIČTINA
zvládnutí jazyka 

příprava na zkoušky 
vyrovnávání znalostí 

dlouhodobě i v blocích
606 881 162, www.bronazdravi.cz
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