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Vážení čtenáři,
měsíc se s měsícem sešel a máme tu říjen. Není čas smutnit, že léto je pryč, ba naopak - za pár měsíců 
jsou tu Vánoce, a to je důvod k radosti. Abychom vám čekání zpříjemnili, pokusili jsme se do zpravo-
daje vtěsnat co možná nejvíc zajímavostí z Prahy 17. Jednou z nich je otázka: Budou mít Řepy svoje 
farmářské trhy? Také vás zveme na další ročník Drakiády a v neposlední řadě přinášíme něco pro 
fandy „adroše“ – v Řepích bude skatepark! Samozřejmě, že uvnitř našeho-vašeho měsíčníku najdete 
informací mnohem víc. Přeji příjemné čtení.
 Za redakční radu

Michal Kulkus

Kam za kulturou • Kam za kulturou
•Kulturní středisko Průhon
Pořady pro děti (Vždy v sobotu od 16 hodin)
 1. 10.  Pohádky ze zahrádky: Na palouku pod 

lesem se chystá velký bál. Každý brouček se 
těší, jen beruška pláče. Najde svoji krásnou 
sedmou tečku? Roztomilou pohádku s písnič-
kami připravilo divadélko Kapsa z Andělské 
hory. 

 8. 10.  O strašně líném Honzovi: Veselá pohádka 
s písničkami na motivy pohádky Josefa Lady. 
Ačkoliv sudička Honzovi předpověděla, že 
zabije draka a dostane za ženu princeznu, 
nechce se hnout z pece, a tak musí král 
přitáhnout draka až do chalupy… Divadlo 
Andromeda. 

 15. 10.  O koblížkovi: Loutkovou pohádku na známé 
téma s klasickými loutkami zahraje Sváťovo 
dividlo.

 22. 10.  Jak pejsek Ferda potkal sluníčko: Loutkové 
divadlo Matěje Kopeckého představí kouzel-
nou pohádku o sluníčku, které spadlo z nebe 
a co z toho všechno vzešlo. Krásné loutky 
v rukou potomka slavné loutkářské rodiny.

 16. 10.  Velká řepská drakiáda: Příležitost pro 
šikovné ruce dětí i tatínků a maminek při 
vlastnoruční výrobě draků (zvláštní od-
měna!). Připravuje mistr světa v leteckém 
modelářství Jiří Kalina. Moderuje Václav 
Malovický. Ozvučení: Citron-studio Milana 
Špatenky. Od 14 hodin, na ploše před 
řepskou radnicí.

Pořady pro dospělé 
 5. 10.  Existuje typická česká kuchyně? Beseda, 

autogramiáda a křest nové knihy Václava Ma-
lovického „Co chutnalo a chutná v Pošuma-
ví“. Populární autor, publicista a gastronom 
představí nejen svou již 10. vlastivědnou 
kuchařku, ale přivede i zajímavé hosty. 
V 18 hodin.

 12. 10.  Pozvání na kafe: Honza Dobiáš. V cyklu 
„Osobnosti zblízka“ připravujeme večer 
s Janem Dobiášem, bývalým redaktorem 
Mladého světa (1964), šéfredaktorem 
Melodie (v roce 1987), sportu v Českoslo-
venské televizi (1990), Snídaně s Novou 
(1995), redaktorem internetového portálu 
Čert na koze (2007) a dodnes redaktorem 
internetového časopisu Music Open. V roce 
1990 vyšla jeho knížka Brnkání na duši – 
rozhovory s písničkáři. Honza Dobiáš byl 
také redaktorem Portýra, který vycházel na 
legendárních plzeňských Portách, a tam také 
festival uváděl. V 18.44 hodin.

 21. 10.  Taneční kavárna: Pro všechny mladé duchem 
se Sparťankou. V 16 hodin.

 21. 10.  Ohlédnutí: Promítání fotografií ze zájezdu 
po kraji českého a saského Švýcarska, nejen 
pro účastníky zájezdu. V 19 hodin.

Výstava
5.–29. 10.  Pavel Artamonov: Krajinomalba
Výstava je otevřena každý všední den od 10 do 20 ho-
din, v sobotu v době programu.

Kurz modelování
 8. 10.  Modelování šperků z polymerové hmoty 

fimo. Od 14 do 17 hodin.Cena kurzu včetně 
materiálu 290 Kč. 
Přihlášky: Jana Svobodová 775 593 060.

Připravujeme
 25. 11.  Poutníci: Koncert legendární folkové skupi-

ny z Brna. Sokolovna Řepy. Vstupenky bude 
možné koupit v KS Průhon už v říjnu.

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

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

•Domov sv. Karla Boromejského 
1.–31. 1 0.  Světlo čaruje: Výstava fotografií Jarosla-

va Páska – výběr fotografií z cyklů Povrchy, 
České baroko, Okna a okénka. Refektář, 
vstup volný.

 1. 10.  Baletní vystoupení dobrovolnice Domova 
Šárky Holečkové. Refektář, v 15 hodin. 
Vstup volný.

 2. 10.  Benefiční koncert pro Domov: Doteky času 
sborového zpěvu v podání pěveckého sboru 
0rfej (zahajovací koncert 3. ročníku Musica 
concordans - sbormistr Jan Svejkovský),  
zazní B. M. Černohorský, W. A. Mozart, 
Saint-Saens, L. Janáček, tradicionály. 
Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

 9. 10.  Koncert Andělé kolem nás: Barokní a rene-
sanční skladby v podání dětského pěveckého 
sboru Chorus Angelus, sbormistryně Martina 
Klimtová, uměleckým slovem doprovází Valé-
rie Zawadská. Kostel sv. Rodiny, v 18 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

 11. 10.  Nejsem žádná lvice: 
Beseda s Kamilou 
Moučkovou, českou 
televizní i rozhlasovou 
hlasatelkou a moderá-
torkou o její nové knize 
a o životě vůbec. Refek-
tář, v 16 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.
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Úřední hodiny 
Úřadu MČ Praha 17
Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121:
Pondělí 8.00–12.00 / 13.00–17.30 hodin
Středa 8.00–12.00 / 13.00–18.30 hodin
Pátek 7.30–11.00 hodin

Ověřování – Czech POINT  Žalanského 291:
Pondělí 7.30–12.00/13.00–17.30 
Úterý 7.30–12.00/12.30–15.00
Středa 7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek 7.30–12.00/12.30–15.00
Pátek 7.30–12.30
Czech POINT  Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

Foto: poutnici.cz
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Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

začátkem září se na mne obrátilo několik 
z vás s požadavkem, abychom rozšířili po-
čet přechodů pro chodce, na nichž dohlí-
ží na bezpečnost přecházejících školáků 
strážníci městské policie. 
V současné době provádí městská policie 
dozor na třech přechodech pro chodce 
v blízkosti řepských základních škol, přes 
které přechází nejvíce dětí – na frekvento-
vané ulici Makovského (při křižovatce s uli-
cí Bazovského), v ulici Žufanova u poliklini-
ky a v ulici Španielova přímo před ZŠ Jana 
Wericha (při křižovatce s ulicí Na Moklině). 
Počet zajišťovaných přechodů je závislý 
na současných personálních možnostech 
městské policie. Stane-li se, že je počet 
strážníků ve službě v některý den nižší, pak 
je obsazen prioritně přechod v ulici Ma-
kovského. Toto opatření vychází z pokynu 
ředitele Městské policie hl. m. Prahy, kde 
je přesně stanoveno, které přechody pro 
chodce mají být zajištěny bezpodmínečně.
Požádala jsem ředitele Obvodního ředitel-
ství Městské Policie Praha 13 Ing. Hynka 
Svobodu o o posílení hlídek na dalších pře-
chodech, a to v souvislosti s připravova-
nými změnami v ZŠ Laudova – ve školním 
roce 2012/2013 bude přesunut 2. stupeň 
ZŠ Laudova do ZŠ genpor. Františka Peři-
ny. Podle Ing. Svobody bude možné za-
jistit, s ohledem na stávající personální 
stav městské policie, v každém případě 
vždy jeden přechod, zabezpečení dalších 
tří až čtyř se bude odvíjet od aktuálního 
počtu strážníků ve službě.  Zatím jedná-
me o možnosti zajištění dalšího přechodu 
u zastávky Slánská pod přemostěním ulice 
Makovského, případně o zajištění přechodu 
Makovského-Skuteckého a u zastávky MHD 
Hlušičkova. 
Uvažujeme též o možnosti vybudování svě-
telné signalizace u přechodu v ulici Sku-
teckého, poblíž Mc Donald's, které by bylo 
hrazeno z prostředků Magistrátu hl. m. 
Prahy. Schůzka se zástupci firmy Eltodo již 
proběhla.
Vážení čtenáři, věřte, že se snažíme najít 
optimální řešení.

Bc. Jitka Synková

Úřední hodiny matriky
Upozorňujeme, že páteční úřední hodiny se netýkají oddělení matrik a státního občanství 
Odboru občansko správního MČ Praha 17. 

Úřední hodiny tohoto odboru jsou:
Pondělí 8.00–12.00 hod. a 13.00–17.30 hodin
Středa 8.00–12.00 hod. a 13.00–18.30 hodin

Vzhledem k tomu, že v pátek toto oddělení zajišťuje svatební obřady, můžete si návštěvu na 
tento den domluvit pouze na základě předchozí domluvy s matrikářkami.
Informace podá paní Ivana Simonová, tel.: 234 683 504, e-mail: simonovai@repy.mepnet.cz 
nebo paní Iva Bartoňová, tel.: 234 683 516, e-mail: bartonovai@repy.mepnet.cz. 
Adresa: Úřad MČ Praha 17, Žalanského 291, přízemí vlevo, dveře č. 101. -red-

Jeden z frekventovaných přechodů v ulici Makovského. Pro zvýšení bezpečnosti chodců byl nedávno 
opatřen zábranami.

Foto: -akraj-

Dohled na přechodech pro chodce
Strážníci městské policie v Řepích pravidelně 
dohlížejí na bezpečnost přecházejících dětí na 
frekventovaných přechodech pro chodce v blíz-
kosti základních škol. „Je nesporné, že by bylo 
vhodné zajistit dozor na větším počtu přechodů, 
bohužel městská policie je limitována počtem 
strážníků,“ říká ředitel Obvodního ředitelství MP 
Praha 13 Ing. Hynek Svoboda. 
Alternativou v situaci, kdy je strážníků nedo-
statek, by mohli být vyškolení dobrovolníci. Co 
na takovou možnost říká ředitel Ing. Svoboda? 
„Úřad městské části má ze zákona o provozu na 
pozemních komunikacích – § 79 odst.1, písm. j) 
Z. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpi-
sů – možnost pověřit osobu k zajištění bezpeč-
ného přechodu dětí a školní mládeže přes po-
zemní komunikaci v blízkosti školního zařízení. 
Podmínkou je, aby tato pověřená osoba byla 
starší 18 let, byla dostatečně způsobilá (což 
znamená, aby k této činnosti měla psychické 
a fyzické předpoklady a zároveň byla odborně 
proškolena tak, aby mohla zastavovat vozidla). 

Zároveň musí být pověřená osoba označena vý-
stražným oblečením a vybavena oděvními do-
plňky s označením z retroreflexního materiálu, 
které zajišťuje úřad městské části,“ vysvětluje 
Ing. Hynek Svoboda a dodává „určitě by bylo 
vhodné zabezpečit více přechodů. Domnívám se 
však, že v praxi bude dost obtížné nalézt dosta-
tek, respektive vůbec nějaké dobrovolníky. Musí 
to být zodpovědné a spolehlivé osoby. Městská 
policie není a nemůže být garantem toho, jak 
pověřené osoby činnost vykonávají!“ Městská 
policie ale nabízí a zajišťuje možnost proškolení 
těchto osob.
Pomoc dobrovolníků, např. v neziskových or-
ganizacích, je neocenitelná. Potíž je v tom, že 
dobrovolník chce („má chuť, čas i zájem“), ale 
nemusí! Co potom? Co když do domluvené služ-
by nedorazí? Co když řidič nebude pokyny dob-
rovolníka respektovat – vždyť občas se stane, že 
řidiči nerespektují ani pokyny strážníka... 

-akraj-
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA SE KONÁ: 
2. listopadu 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 předloženou Studií betonového skatepar-

ku, včetně maximální výše předpokládaných 
finančních nákladů na realizaci areálu.

Schvaluje: 
•  vybudování chodníku pro bezbariérový pří-

stup do sálu sokolovny, čp. 125 v ulici Na 
Chobotě Praha–Řepy, za cenu do 100 tisíc 
korun.

Bere na vědomí:
•  informaci o výsledku kontroly čerpání do-

tačních prostředků Klubem občanů BBD, 
provedené na základě usnesení 17.70 Rady 
MČ Praha 17 ze dne 13. 6. 2011. Vzhledem 
k tomu, že nebylo shledáno porušení pravi-
del čerpání finančních prostředků, nepřijí-
má žádná nápravná opatření;

•  informaci odboru sociálních věcí ve věci vy-
užití zařízení pro tísňové volání AREÍON.

Seznámila se:
•  s plněním rozpočtu příspěvkových organi-

zací MČ Praha 17;
•  s nutností jmenování nových členů škol-

ských rad základních škol Městské části Pra-
ha 17. Rada jmenuje tyto členy školských 
rad za zřizovatele: 

 –  Základní škola genpor. Františka Peřiny, 
Socháňova 1139 – Mgr. Bořek Černovský, 
Dr. Tomáš Finger,

 –  Základní škola Jana Wericha, Španielova 
19/1111 – Bc. Jitka Synková, vedoucí od-
boru školství a kultury.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Schvaluje: 
•  prodej bytových jednotek ve smyslu ust. 

§6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů v platném znění, v ul. Makovského 
1140–1145 v MČ Praha 17 oprávněným ná-
jemcům;

•  žádost o svěření pozemků parc. č. 1293/992, 
1293/913, 1293/915, 1293/920, 2157, 
2158, 2160, 2163 a 2164 v k. ú. Řepy v ma-
jetku hl. m. Prahy Městské části Praha 17, 
z důvodu následného záměru MČ Praha 17 
prodat část těchto pozemků (tzv. předza-
hrádky) za symbolickou cenu 1 Kč na SVJ na 
SVJ Galandova 1232–1234 a SVJ Vondrou-
šova 1199–1201;

•  žádost o bezúplatný převod pozemků parc. 
č. 1149/24, 1502/62, 1142/225, 1502/8, 
1502/163, v k. ú Řepy, z majetku ČR (správy 
SVBF Praha a Ministerstva obrany ČR), do 
majetku hl. m. Prahy a správy MČ Praha 17, 
z důvodu vybudování  nových parkovacích 
míst a naučných stezek, rekonstrukce a vý-
stavby hřišť v lokalitě ul. Mrkvičkova a Sku-
teckého;

•  prodej pozemků parc. č. 1375/6 o výměře 
165 m2 a parc. č. 1378/14 o výměře 5 m2 
z důvodu majetkoprávního vypořádá-
ní stavby silničního okruhu kolem Prahy 
SO 516 – Třebonice – Řepy podle aktuálního 
znaleckého posudku č. 2469-032/2011 za 
celkovou cenu 245 800 Kč. Oba pozemky 
jsou zapsány na LV č. 82, ve vlastnictví hl. 
m. Praha, jejichž správa je svěřena MČ Pra-
ha 17;

•  ukončení prodeje bytového panelového 
domu – V. etapy v ul. Galandova 1243 až 
1246 vč. zastavěných pozemků v k. ú. Řepy, 
dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů v platném znění ke dni 30. 9. 2011.

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

ské činnosti za I. pololetí 2011.

Bc. Eva Vernerová, 
kancelář starostky

Park „pro skejťáky“: Vedle fotbalového hřiště při ulici Na Chobotě bude vybudován skatepark. Foto vlevo – tak vypadá místo dnes, vpravo studie.

Nový zastupitel
Minule jsme vás informovali, že PaedDr. Jiří Ho-
rešovský (Sdružení za rozvoj Řep, SPOZ a Suve-
renita) rezignoval na funkci zastupitele MČ Pra-
ha 17. Jeho nástupce Petr Stloukal složil slib na 
zářijovém jednání zastupitelstva.

Čtyřiačtyřicetiletý Petr Stloukal, absolvent vy-
soké vojenské školy a bývalý zaměstnanec Minis-
terstva obrany ČR, v současnosti podniká v ob-
lasti marketingu a reklamy. V Řepích žije dvacet 
let, je ženatý a má dvě děti. Od roku 2010 je čle-
nem Kontrolního výboru MČ Praha 17. „Kontrolní 
výbor je poradní orgán zastupitelstva. Myslím 
si, že z výsledků naší práce, které předložíme již 
na příštím jednání zastupitelstva v listopadu, 
mohou vzejít další zajímavé náměty pro jeho 
činnost,“ vyjádřil se nový zastupitel.  -red-

Foto: -akraj-

Studie: firma Mystic Constructions spol. s r. o.Foto: -akraj-
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Zeptejte se, na co chcete!
Vážení čtenáři, postupně vám představujeme všechny zastupitele 
naší městské části. V listopadu uveřejníme rozhovor s Ivanou Körbe-
rovou, v prosinci by měl přijít na řadu Bc. Václav Krása.
Zajímá vás dění v naší městské části? Chcete vědět, proč se zastupite-
lé angažují v komunální 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-

MUDr. Antoine Katra (57)
•  Zastupitelem 2. volební období, je před-

sedou komise kultury a vzdělávání.
•  Kandidoval za TOP 09 jako nezávislý.
•  Otorhinolaryngolog – léčí nemoci ušní, 

nosní a krční.
•  Je členem předsednictva České lékařské 

komory v Praze 6, delegátem celostátní-
ho sjezdu.

•  Pochází z Libanonu. 
•  V Čechách žije od roku 1974, v Řepích 

od r. 2000.

Co vás vedlo k rozhodnutí pokračovat v komu-
nální politice druhé volební období?
Věnoval jsem se oblasti sociální, zdravotní a kul-
turní. To mi „sedělo“. Uvažoval jsem, zda po-
kračovat, ale rozhodování nebylo složité. Máme 
před sebou ještě několik úkolů, které je třeba 
dokončit. Domnívám se, že se mnou lidé byli cel-
kem spokojeni, proto mne podruhé zvolili. Jako 
zastupitel-lékař k nim mám blízko, znám nejen 
jejich nemoce, ale svěřují se mi i se svými sta-
rostmi. Inspirují mne svými myšlenkami a nápa-
dy, občas i kritizují. Ale nechám si poradit.

Co se vám osobně podařilo?
Založili jsme Fond na podporu 
školství. Určitě se mi podařilo 
zvednout úroveň komunikace 
mezi radnicí a občany. Ale v této 
oblasti je stále co zlepšovat. 

Můžete být konkrétnější?
S občany je třeba o problémech 
mluvit. Například Břevnovská 
radiála, územní plán, rozpočet, 
stavba sportovního centra, to 
jsou věci, o kterých by měli za-
stupitelé s občany komunikovat. 
Zastupitelé by měli znát názory 
občanů. Ale i obráceně! I obča-
né by měli mít zájem o to, co se 
v Řepích děje, ptát se, co a jak. 
Situace se zlepšila, ale jak říkám, 
je stále co zlepšovat. Důležitá je 
komunikace, otevřenost. 

Zmínil jste, že je třeba několik 
úkolů dokončit. Co jste měl na mysli?
Například jsme zrekonstruovali školy, zateplili 
budovy, vyměnili okna. Nyní je třeba investovat 
do „infrastruktury“ škol, do vybavení. Například 
před nedávnem jsem navštívil Mateřskou školu 
Socháňova, zde je opravdu ještě co vylepšovat. 
Nebo Kulturní středisko Průhon – konečně je 
v plánu rekonstrukce. Nyní se zabýváme otázkou, 
zda tam po opravě přesunout knihovnu, nebo 
ne. Dále sportovní centrum – to je nezákladnější 

otázka! Velké, nebo malé? S bazénem, nebo bez 
bazénu? Je třeba slyšet názory občanů! I když 
konečné rozhodnutí musí učinit zastupitelstvo, 
jedná se o velkou investici. 
Nebo třeba privatizace bytů v Makovského ulici. 
To je citlivá otázka. Nebo za další - vezměte stav 
chodníků. Ten je místy katastrofální. A přitom 
péče o zeleň je v naší městské části výborná!

Na jednání zastupitelstva občas klidníte roz-
jitřené emoce.
Ano, mám zájem, aby jednání bylo kultivované. 
Vadí mi, když jednání klesne pod určitou úroveň. 

Rozhovor se zastupitelem
MUDr. Antoinem Katrou

Když dojde k útočení na osobní úrovni, nejde 
o politiku, je to „o emocích“. Samozřejmě, kaž-
dý jsme nějaký. Občas se naše jednání vymkne 
kontrole. Ale v zásadě je třeba dodržovat úro-
veň, která by měla platit pro všechny. Nemám 
zájem, aby docházelo k „nekomunikovatelným“ 
situacím. Na druhé straně mi například vadilo, 
že při projednávání rozpočtu se širší diskuse 
nedostavila. Neznám významnější bod, než je 
rozpočet města. 

Příští svoz elektroodpadu
Dotaz: Plánuje zase městská část mobilní svoz elektroodpadu?

Mobilní svoz elektroodpadu proběhl v Řepích poprvé v sobotu 11. června. 
Vysloužilé elektrické spotřebiče bylo možno odevzdat na určených stano-
vištích po celé městské části. Pavel Kubernát výkonný ředitel firmy REMA, 
jež tehdy akci pro Městskou část Praha 17 zajišťovala, redakci sdělil, že 
v současné době připravují projekt ještě zajímavější alternativy svozu 
elektroodpadu. Tak uvidíme…

-red-

Součástí politiky jsou kompromisy. Jak se 
s tímto faktem vyrovnáváte?
Souhlasím, že politika je o kompromisech. Já 
tady žiju i pracuju. Žijí tady moji vnuci. Mám 
zájem, aby se tu žilo lépe. Nemám problém při-
jmout dobrý nápad, ať vzejde z jakékoliv strany. 

Koneckonců, kandidoval jsem 
jako nezávislý, abych zůstal vol-
ný. Pro některé zastupitele je mé 
chování nevyzpytatelné. Není 
tomu tak. Zůstanu, jaký jsem. 
Nezávislý, vnitřně svobodný. 
Svým způsobem jsem šťastný 
člověk.

Probíráte řepskou politiku do-
ma se ženou?
Rozhodně! Já se s tím neskrý-
vám. Probírám s ní spoustu věcí.  
A musím říci, že všechno, čeho 
jsem dosáhl, je určitým způsobem 
zásluha mé ženy. I můj úspěch ve 
volbách. Lidé znají mne i mou 
paní. (Pozn. redakce: MUDr. Ilona 
Katrová pracuje na řepské polikli-
nice jako oční lékařka.) Žijeme 
spolu 36 let, od vysoké školy, byli 
jsme spolužáci. Máme dvě samo-
statné chytré děti, na které jsem 

moc pyšný – syn je asistentem na Dětské ORL kli-
nice ve FN Motol, dcera vystudovala obor public 
relations. Už máme tři krásné vnuky – Tomáše, 
Daniela a Antoina. Třetí se narodil před nedáv-
nem. Víte, když jsem v porodnici viděl „tu malou 
housku“ a u ní jmenovku Antoine Katra, byl jsem 
dojatý a šťastný.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová
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Kdy bude sběrný dvůr
Dotaz: …Proč již dávno není otevřen nový sběrný dvůr pro Řepy v Reinerově 
ulici? Pak by nebylo nutné uveřejňovat fotografie s přetékajícími kontejnery 
obloženými vyřazeným nábytkem a žádat občany, aby kontejnery nepřepl-
ňovali. Jsem přesvědčena, že to nikdo nedělá naschvál. Jezdit do doporu-
čovaných sběrných dvorů v Košířích nebo v Dejvicích je pro občany nemající 
k dispozici  auto (a i tací v Řepích bydlí), velmi obtížné…

B. Kozlová

Vedení městské části si samozřejmě potřebu sběrného dvora v Řepích uvě-
domuje. Realizace záměru však naráží na jedno zásadní úskalí, a tím je 
platný územní plán, podle kterého nemůžeme na dotčených pozemcích 
v Reinerově ulici objekt vybudovat. Parcela č. 1352/4, k. ú. Řepy, kde 
bychom dvůr chtěli zřídit, je totiž v platném územním plánu vedena jako 
plocha ZP (= parková zeleň – konkrétně parky, historické zahrady a hřbi-
tovy).
V červenci letošního roku jsem předložil Radě MČ Praha 17 k projednání 
materiál, kterým požadujeme v rámci tzv. celoměstsky významných změn 
učinit funkční změnu v Územním plánu hlavního města Prahy – využití po-
zemku v Reinerově ulici změnit ze stávajícího ZP ve prospěch využití SV 
(= všeobecně smíšené), které umožní zřízení sběrného dvora. Jsem pře-
svědčen, že náš požadavek bude kladně projednán Zastupitelstvem hl. m. 
Prahy ještě v letošním roce. 
Souhlasím s pisatelkou, že pro občany, kteří nevlastní automobil, je od-
vážení rozměrného odpadu do sběrných dvorů jiných městských částí 
problematické. Na druhé straně je však třeba zmínit skutečnost, že odpad 
odkládají vedle kontejnerů bez rozpaků i ti, kteří auto mají a že ve vilové 
zástavbě Řep uvidíte „na černo“ odložený odpad zcela výjimečně. Záleží 
zřejmě na tom, jaký kdo máme vztah k okolnímu prostředí a ke svým souse-
dům, zda nám osobně nepořádek vadí, jestli nás hezké uklizené okolí těší, 
anebo zda za sebou zavřeme domovní dveře a je nám „všechno fuk“. 

Martin Marek,
místostarosta

Nedostatky v úklidu v naší městské části můžete hlásit  
na tel. 235 300 655 nebo na cisterepy@repy.mepnet.cz. 

Děkujeme!

Nebezpečný odpad
Automobil pro svoz nebezpečného odpadu přijede ve 
čtvrtek 13. října v uvedených hodinách na následující 
místa: 
• ul. Skuteckého naproti domu čp. 1085 v 15 až 15.20 hodin 
• ul. Laudova nad ZŠ v 15.30 až 15.50 hodin
• ul. Nevanova proti čp. 1069 v 16 až 16.20 hodin 
• ul. Nevanova u prodejny v 16.30 až 16.50 hodin 
• ul. Mrkvičkova – dle možnosti zastavení v 17 až 17.20 hodin 
• ul. Na Fialce I. v 17.30 až 17.50 hodin 
• ul. Brunnerova v 18 až 18.20 hodin 
• křižovatka ul.Březanova – U Boroviček v 18.30 až 18.50 hodin. -red-

Kontejnery 
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou v říjnu přista-
veny na následujících místech:
   6. října – křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu a U Boroviček;
13. října – u prodejny Bílý beránek u ulice Šímova;
20. října – parkoviště v ul. Na Moklině (restaurace U hasiče);
20. října – parkoviště u Penny marketu (bývalé prodejny Plus). 
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 sta-
noviště).
Informace o termínech přistavení VOK jsou aktuálně zveřejňovány na we-
bových 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.

Jaké bude hřiště Na Fialce: Chcete-li přispět svými náměty k pláno-
vanému dětskému hřišti Na Fialce, posílejte je Odboru životního pro-
středí a dopravy MČ Praha 17 na adresu svitekm@repy.mepnet.cz, do 
předmětu zprávy napište Hřiště Na Fialce. -red-

Foto: -akraj-

Vítání nových občánků
Minule se nám do zpravodaje nevešly všechny fotografie z červnového 
vítání občánků, takže to napravujeme. V silách redakce však není zjis-
tit, která miminka jsou na snímku, proto zveřejňujeme jména všech 
ještě jednou. Občánky Městské části Praha 17 se stali: Miroslav Bara-
nay, Tomáš Bartoš, Tomáš Hladiš, Viktorie Kolářová, Helena Konířová, 
Lilian Liebichová, Matyáš Smoleňák, Ondřej Kvido Suchý, Tereza Vond-
ráková, Zdeněk Kobes, Jan Knudsen, Marcel Recina, Barbora Klufová, 
Adéla Jiranová, Matěj Císařovský, Eliška Navrátilová, Matyáš Sotona 
a Laura Konopasková.
Novým občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a štěstí!

-red-

Foto: Ing. Lubomír Němejc
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Známkování v tělocviku
• Vážená redakce, chtěli bychom Vám poděkovat za rozhovor s paní učitel-
kou Zitou Květovou. Již pátým rokem vyučuje tělesnou výchovu naši dceru 
a jsme tomu velmi rádi. Je u dětí velmi oblíbená. Přistupuje k nim velmi 
přátelsky, zná každého žáka jaký je, jaké má schopnosti a možnosti a jejich 
snahu vždy ocení. Děti se na hodiny TV moc těší a je smutné, že mají pouze 
dvě vyučovací hodiny za týden. 
Velmi se nám líbí její názor na to, aby se TV neznámkovala… Je proto 
smutné, když většina pedagogů přistupuje ke známkování dle nějakých 
tabulek a ne individuálně, jak by tomu bylo třeba. Přejme si do budoucna 
více takových citlivých učitelů, na které se naše děti budou do školy těšit.

Motlovi

• Moc se mi líbí váš článek s paní učitelkou Zitou Květovou. Jsem její bý-
valá studentka a mohu potvrdit, že její přístup k nám studentům byl skvě-
lý. Ke každému přistupovala individuálně, brala ohledy na naše fyzické 
proporce i zdraví. Nikdy nenutila slabé děti např. ke šplhu pod pohrůžkou 
špatné známky. Nejvíce ocenila snahu. Pro mě byl tělocvik vždy zábavou 
a odreagováním od běžného studia. Kéž by se její způsob výuky a hodno-
cení tělesné výchovy rozšířil mezi všechny základní školy! 

Hedvika

• Reaguji na rozhovor s PaedDr. Zitou Květovou ve vašem periodiku. Před 
několika lety jsem byla dva roky její kolegyní na ZŠ Jana Wericha, kde jsem 
učila výtvarnou výchovu. Spojilo nás stejné chápaní výuky, tj. podpora 
kreativity, aktivity a hravosti žáků.
Obdivovala jsem důslednou snahu PaedDr. Zity Květové pracovat s dětmi 
tak, aby hodiny TV byly pro ně přitažlivé, radostné i zábavné. Uplatnit se 
mohli žáci sportovně talentovaní i ti méně šikovní. Vyžaduje to maximální 
nasazení pedagoga - což znamená investování času do přípravy programu 
každé hodiny, neustálé vymýšlení nových podnětů pro žáky, individuální 
přístup k dětem. Plně souhlasím s hodnocením žáka v TV z hlediska jeho 
aktivity a přístupu k předmětu, nikoliv posuzovat jej  podle výkonnosti. 
Takoví pedagogové jako Zita Květová by měli být školou hýčkáni a měla by 
jim být poskytnuta péče a kvalitní ohodnocení. V každém případě si žáci 
této ZŠ v Řepích díky pí učitelce Květové odnesou pozitivní přístup k pohy-
bu, chuť se hýbat a slušně se chovat.

Alena Laufrová,  akademická malířka 

• Chtěla bych paní učitelce Zitě Květové touto cestou poděkovat především 
za její citlivý přístup k dětem. Pod jejím vedením získávají kladný vztah ke 
sportu a mají o něj opravdový zájem, což je v dnešní době dle mého názoru 
podstatné. Proto přeji paní učitelce hodně sil, pevných nervů a pracovních 
úspěchů s našimi malými sportovci.  Zita Havlíčková

Pozn. redakce: Rozhovor s PaedDr. Zitou Květovou pod titulkem „Známky v tě-
locviku jsou k ničemu“ byl uveřejněn v Řepské sedmnáctce v září 2011. Další 
reakce najdete na www.repy.cz v rubrice Co se nevešlo.

Posílám obrázky ze srpnové hasičské soutěže v Třebonicích, které se 
zúčast nili i hasiči z Řep. Ti nejmenších byli úžasní! Dávali i první pomoc 
„raněnému“, což byl velký plyšový myšák.  M. Richterová

Foto: M. Richterová

Pochvala potěší
Předejte prosím naši pochvalu Ing. Kateřině Havlíčkové z odboru životního 
prostředí a dopravy za záchranu zeleně. Moc děkujeme a chválíme!

Jarmila Chmelařová 

Pozn. red.: Paní Chmelařová se ozvala s prosbou o záchranu vandaly poškoze-
ného stromu za domem v ul. Makovského 1339–1341: „Doufáme, že nikoho 
nenapadne strom v rámci projektu ‚odstranění nevhodných dřevin‘ porazit.“

Srdíčkové dny v ZŠ J. Wericha
Září je na naší škole již tradičně spojeno s pomocí a podporou občanskému 
sdružení Život dětem. Naše škola se zapojuje do dobročinné akce prezen-
tované jako ,,srdíčkové dny“. Prodejem magnetek jsou získávány finanční 
prostředky na pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou odkázány 
na stabilní péči, k zakoupení rehabilitačních a zdravotních pomůcek. Vý-
těžek pomáhá dětem s mozkovou obrnou, nemocí „motýlích křídel“, sva-
lovou atrofií, autismem i dalšími nemocemi. 
Na drobné předměty s usměvavým sluníčkem, které je nejen symbolem 
sdružení, ale také současně jeho logem, se naši žáci těší a do jejich pově-
domí se tak dostala potřebnost takových sbírek. Během školního roku se 
bude sbírka ještě opakovat. Vybraná částka k dnešnímu dni činí 6 058 Kč.

Žáci  4. A, ZŠ Jana Wericha
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Co řeší strážníci (4.)
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 zá-
stupce okrsku č. 4 a zároveň vedoucí okrskové služebny Vladimír Ber-
nát. Čtvrtý obvod je ohraničen ulicemi Slánská – směrem K Trninám, 
Na Fialce II – směrem k hranici obvodu Prahy 17 a k ulici Plzeňská.

Jako vedoucí jste jistě bedlivě sledoval, o čem jsme s vašimi podří-
zenými v minulých rozhovorech vedli řeč. Chtěl byste jejich vyjádření 
doplnit?
Oslovili jste čtenáře s otázkou, zda znají svého strážníka. Vyjádření ně-
kterých z nich, že svého strážníka neznají, že ho nikdy neviděli, mi va-
dilo. Myslím, že to není pravda, naopak - strážníci v Řepích jsou hodně 
často vidět. Také si myslím, že tuhle reakci občanů lze vlastně hodnotit 
pozitivně: „Svého“ strážníka dosud kontaktovat nepotřebovali a sami se 
nechovají problematicky. 

Co kromě nesprávného parkování v okrsku č. 4 nejčastěji řešíte? 
Často řešíme mládež, která se schází v areálu ZŠ Laudova, popíjí tu alko-
hol a kouří. Většinou tam jezdíme na anonymní telefonické oznámení. 
Lidi mají strach označit konkrétního viníka, a tak než na místo přije-
deme, děti se rozutečou, nebo řeknou: Já to nebyl. Jezdíme tam každý 
večer, i v noci. Problém vidím hlavně v tom, že jejich rodiče nevědí, kde, 
s kým a jak děti tráví volný čas. Jak to, že je jim jedno, že jejich dítě není 
večer doma!?
Problém, nejen Řep, je, že se mládež nemá kde scházet. I když mladí 
sedí na lavičkách a nejsou nijak zvlášť hluční, tak ve večerních hodinách 
okolobydlící ruší. To řešíme dnes a denně, nejen v Laudovce.
Pak také řešíme bezdomovce. To je věčný problém v celých Řepích. Třeba 
tady na Makovského mne udivuje, že si lidé nezamykají dům. Jdou „jen 
na pět minut se psem“ a nechají otevřeno. Ale tahle chvíle bezdomov-
cům stačí.

Jeden náš čtenář se ozval, že nikdy neviděl strážníka pokutovat od-
hazování odpadků nebo nedopalků od cigaret. Co vy na to?
Za znečišťování veřejného prostranství rozdáváme pokuty docela často. 
V tomto roce bylo za znečišťování veřejného prostranství uloženo cca 50 
blokových pokut a několik přestupků bylo řešeno oznámením správnímu 
orgánu. Všichni vykládají o tom, jak krásně čisto je třeba v Německu! Jak 
se říká – „všechno je v lidech“. Každý z nás je potencionální přestupce! 
Kdybychom od rána, jakmile vyjdeme ze služebny, opravdu přísně poku-
tovali všechny přestupky, tak nám do večera nebudou stačit pokutové 
bloky.  Strážníci řeší různé druhy přestupků, jedná se o celou řadu pře-
stupků v dopravě, přestupky ve veřejném pořádku – znečišťování veřej-
ného prostranství, rušení nočního klidu, zábor veřejného prostranství, 
nedodržování ustanovení vyhlášek hl. m. Prahy…
Osobně mne mrzí, že si lidi práce strážníků neváží. Drtivá většina z nás 
si tohle povolání zvolila proto, že chceme lidem pomáhat. Myslím si, že 
si lidé na bezpečnost v Řepích nemohou stěžovat.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Městská policie: 156
Na bezplatné telefonní lince 156 můžete kontaktovat městskou 
policii kdykoliv, případně volejte operační středisko Městské 
policie v Praze 13 na tel.: 251 625 175-6.
Úřední hodiny na služebně v Makovského ulici čp. 1227: každý 
pracovní den od 9 do 17 hodin. Telefon na služebnu: 235 316 122.
 -red-

Foto: -akraj-

V ulici Mrkvičkova, která patří do vašeho okrsku, je katastrofální ne-
dostatek parkovacích míst. Zdejší řidiči jsou vám vděčni za benevo-
lenci. Jaká porušení pravidel tady už netolerujete?
Parkování na trávníku! Parkování na zpevněných plochách mimo vozov-
ku a v zálivech tolerujeme jen v nočních hodinách. Bydlím v Praze 13, 
a tak podobné jednání chápu. Když se lidé vrátí domů večer, opravdu 
nemají kde zaparkovat. Po deváté ranní ale podobné přestupky pokutu-
jeme nemilosrdně, protože volná místa na přeparkování tam v té době 
už jsou. Za stání na chodníku hrozí pokuta až 2 000 Kč.

Řidiči možná ani netuší, že zmíněnou tolerancí může strážník způso-
bit malér sám sobě.
Je to tak. Strážník vlastně neplní důsledně své úkoly, které jsou mu dány 
ze zákona. Stalo se, že pak následoval finanční postih.

Kontakty na strážníky okrsku č. 4: 
Vladimír Bernát: 723 746 515, Zdeněk Kobes: 721 895 330,
Tomáš Erben: 723 157 202
Jde-li o akutní záležitost, nevolejte konkrétního strážníka, ale 
linku 156! Telefony okrskářů slouží spíše pro domluvu schůzky při 
řešení nějakého déletrvajícího problému.

Také letos podpoří Letiště Praha v rámci programu Dobré sousedství 
9 miliony korun různé projekty pro rozvoj okolních obcí a městských 
částí. Šanci získat podporu mají nejen obce, ale i občanská sdružení, 
sportovní kluby a jiné neziskové organizace! 
Návrhy projektů můžete doručit do 25. října 2011 do kanceláře starost-
ky – Úřad MČ Praha 17, Žalanského 291, anebo do podatelny na stejné 

adrese, případně je můžete zaslat přímo na adresu Letiště Pra ha, a. s. 
Podrobné informace k programu Dobré sousedství a také formulář na-
jdete na webových stránkách 
městské části www.repy.cz 
nebo na www.prg.aero.cz.
 -red-

Letiště Praha opět podpoří zajímavé projekty
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Potřebujeme piktogramy?
Hřiště v Řepích jsou vybavena návštěvním řádem, který upravuje podmín-
ky, za nichž je možné plochu využívat. Základní pravidla, že se na hřiš-
ti nesmí kouřit, pít alkoholické nápoje a vodit tam psy, by sice měla být 
v obecném povědomí, ale buď nejsou, nebo je návštěvníci berou na lehkou 
váhu. Proto byly na oplocení některých hřišť, zatím například v Opukové 
nebo v Bazovského ulici, umístěny piktogramy, které upozorňují na pro-
vozní dobu a zakazují nejčastější prohřešky – kouření, volné pobíhání psů 
a přinášení skleněných obalů. 
Tuší ti, kteří nerespektují návštěvní řád (ani zmíněné piktogramy), že 
jim strážníci městské policie mohou uložit blokovou pokutu až do výše 
1 000 Kč? Uvědomují si, za čí finanční prostředky byla hřiště vybudována 
a za čí jsou stále dokola uklízena a opravována?

-red-

Piktogramy byly instalovány například na hřišti v Opukové ulici.

Foto: -akraj-

Jak Řepy rozkvetly. V minulém vydání zpravodaje jsme zveřejnili 
jména výherců soutěže Rozkvetlé Řepy. Slavnostní vyhlášení výsledků 
proběhlo v sobotu 10. září na Babím létě. Na snímku absolutní vítězo-
vé, kteří pečují o předzahrádku u domů čp. 1167–1169 ve Vondroušově 
ulici – paní Helena Kroupová (vlevo) s paní Jiřinou Wagenknechtovou 
a pan Jiří Kroupa (úplně vpravo). Výhercům poblahopřála starostka 
Bc. Jitka Synková s místostarostou Martinem Markem a také pan 
Martin Chládek (vzadu vpravo), zástupce firmy Otakar Chládek – za-
hradnický a sadovnický servis, který vítězům předal darovací poukázky 
na odběr zahradnického zboží.  -red-

Foto: -akraj-

Budou u nás farmářské trhy?
Dotaz: Zajímalo by nás, zda městská část uvažuje o pořádání farmářských 
trhů. Obyvatelé Řep musí za nákupy dobré zeleniny až na Smíchov nebo do 
Dejvic. Váchovi

Vedení Městské části Praha 17 o této možnosti uvažuje, ale nechce být po-
řadatelem trhů. I jinde je většinou městská část pouze zaštiťuje. Chceme 
jít stejnou cestou – poskytnout prostory. Pokud se najde nějaká firma, 
která by se organizace ujala, tak to jedině přivítáme. Jeden zájemce už se 
přihlásil, jednalo se o prostorech pod přemostěním na ulici Makovského. 
Bohužel ze spolupráce sešlo. 
V současné době uvažujeme o venkovní ploše u Shopping Pointu (bývalého 
OVUSu) a na chodníku směrem k „trianglu“, už jsme kontaktovali majitele 
budovy. Zvažujeme i lokalitu na Průhonu (v místě tržiště musí být zdroj 
elektřiny a nejlépe i vody). Když  by se našli zájemci, mohly by se tu konat 
už vánoční trhy. Prostory bychom poskytli zdarma, ale prodávající by plo-
chu již nemohli dále pronajímat.
Chtěl bych však upozornit, že ne všude a ne všichni prodávající na podob-
ných trzích nabízejí opravdu kvalitní zeleninu, takovou, jakou bychom si 
představovali. Objevili se už překupníci, kteří na tržištích prodávají zele-
ninu nakoupenou ve velkoobchodech. 

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Farmářské trhy v okolí
•  Metropole Zličín, parkoviště: každou sobotu 

od 9 do 16 hodin (říjen).
•  Stodůlky, Sluneční náměstí: každé pondělí 

od 8 do 18 hodin, pouze do 31. října!
•  Anděl, pěší zóna: 7. a 21. října, od 8 do 18 hodin.

www.farmarskytrhy.cz, www.farmarsketrziste.cz

Farmářské slavnosti
V sobotu 15. října od 10 do 16 hodin proběhnou v Národním zeměděl-
ském muzeu na Letné Farmářské slavnosti. Rodiny s dětmi i zájemci 
o přírodu a kvalitní potraviny „přímo ze dvora“ se prý mají opravdu 
na co těšit. Více na www.farmarskeslavnosti.cz. -red-

Prohlídka ambitů a varhanní koncert
V neděli 6. listopadu se opět otevře brána klášterního komplexu při 
kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře (u konečné tramvaje č. 22). 
Od 14.30 do 17 hodin si zde budete moci spolu s průvodcem prohléd-
nout klášterní ambity, jste zváni též na varhanní koncert Aleše Noska, 
který začíná v 19 hodin. Informace: www.benediktinky.cz. -red-

Foto: -akraj-
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Děkuji vám za pomoc 
a za podporu!
Vážení čtenáři, 
ráda bych prostřednictvím Řepské sedmnáct-
ky poděkovala všem, jejichž zásluhou se naše 
tradiční Babí léto, které Městská část Praha 
17 uspořádala 10. září, opět vydařilo. Děkuji 
vám všem, kteří jste nám pomohli s organizací 
akce, vymysleli spoustu zábavy pro děti i pro 
dospělé! Děkuji také za věcné i finanční dary 
všem sponzorům! 

Za Městskou část Praha 17
Jitka Synková,

starostka

Babí léto pro nás skauty z 10. střediska Bílá Hora 
nezačalo až odpoledne s příchodem prvních ná-
vštěvníků, ale už ráno, kdy bylo potřeba splnit 

Nuda neměla šanci Zábavné odpoledne pro celou rodinu, tak zní podtitul Babího léta. Pokud jste přijali 
naše pozvání a v sobotu 10. září přišli před řepskou radnici, už víte, že jde o podtitul 

trefný. Díky zaslouží všichni, kteří ten několikahodinový maraton zábavy na pódiu i na ploše, soutěží pro děti a dospělé připravili!

Program byl jako každoročně pestrý. Milovníky hry na saxofon potěšil Maxmilián Ševčík ze Základní umělecké školy Blatiny (1). Na stanovišti manželů 
Dvořákových si mohli návštěvníci vyzkoušet rýžování zlata (2). Příznivce bojového umění zaujal výkon svěřenců Tiger teamu (3). Více snímků najdete ve 
fotogalerii na webových stránkách MČ Praha 17:  www.repy.cz.

Foto: -akraj- 2Foto: -akraj- 1 Foto: -akraj- 3

nejtěžší úkol dne – dopravit na plochu před 
úřadem naše velké tee-pee. Nakonec se však 
podařilo a mohli jsme začít stavět a připravovat 

disciplíny. Ve dvě hodiny odstartovala 
spanilá jízda veteránů a k nám začali 
chodit první návštěvníci.
U našeho stanoviště si děti mohly 
vyzkoušet běhání s padáky za zády. 
I když to někdy vypadalo, že se děti 
brzy vznesou a uletí, šlo jen o padá-
ky na zátěžové běhání pro sportovce. 
Druhou disciplínou bylo házení míčků 
do břicha mamuta, kterého tím děti 
mohly ulovit. Pro rodiče jsme měli při-
pravené informační letáky s kontakty 
na naše vedoucí a časy, kdy se s dětmi 
scházíme. Na stolku před tee-pee také 
ležely naše staré kroniky, ve kterých si 

spousta lidí zalistovala, někteří se dokonce i na-
šli, když k nám kdysi také chodili. Uvnitř tee-pee 
jsme měli připravené nástěnky s fotografiemi 
z našich táborů, ale i z celého školního roku. Ro-
diče malých dětí samozřejmě nejvíce zajímalo, 
kde se scházíme. Pro některé bylo překvapením, 
že ten bílý domeček v zahradě kousek od „bik-
rosky“ je náš. 
I  přes velké teplo byla u nás i u okolních stano-
višť pořád spousta lidí, a tak když jsme se poprvé 
podívali na hodinky, zjistili jsme, jak celé odpo-
ledne hezky uteklo. Když začal koncert Tria Aleše 
Brichty, sbalili jsme všechny naše věci, nakoupili 
cukrovou vatu do zásoby a vydali se zpět i s tee-
-pee domů. Nakonec bychom chtěli poděkovat 
organizátorům za starost o nás, do níž se počí-
tá třeba i voda, kterou jsme kvůli počasí dostali 
skoro povinně vypít.

Klára Farkačová, vedoucí 29. dívčího oddílu
Junák – svaz skautů a skautek ČR,

10. středisko Bílá Hora, www.bilahora.cz

Babí léto z mého pohledu

Během celého odpoledne probíhalo díky štědrým sponzorům losování tomboly. Zleva místostarostka 
Ing. M. Vaicová, moderátor V. Soukup, starostka Bc. J. Synková a paní L. Krafková.
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Zastupitelé MČ Praha 17 vyhověli žádosti 
občanského sdružení Prague Robots a z od-
vodu výtěžku z provozování výherních hra-
cích přístrojů přidělili sdružení 49 700 Kč na 
pořízení speciálního ragbyového vozíku pro 
Jiřího Pleška.„Před úrazem jsem vesloval. Teď hraju quadruragby za Prague Robots,“ říká Jiří Pleško. Snímek je ze 

4. kola České národní ligy ragby vozíčkářů, které se konalo v září v Brně (www.praguerobots.cz).

Foto: Michal Pleško

Jaké teď máte plány? 
Zpočátku jsem si myslel, že je to konec, že skon-
čím někde v ústavu. Ale postupem času jsem zjis-
til, že se moje cíle moc nezměnily. Před úrazem 
jsem devět let vesloval, z toho tři roky za Duklu, 
od roku 2002 i za juniorskou reprezentaci. Byli 
jsme druhý na mistrovství světa v roce 2004. 
Hodně sportuju i teď. Hraju ragby na vozíku, 
jsem v širší reprezentaci. Je to jedinej kolektiv-
ní sport, kterej můžu hrát. Quadruragby mohou 
hrát vozíčkáři, kteří mají postiženy alespoň tři 
končetiny.
Jezdím také na handbikeru. Můj sen je cestová-
ní. Možná se v zimě s bráchou podívám zase do 
Austrálie. Pokud nejsou po cestě schody, není 
pro mne cestování problém.

Kde bychom vás mohli vidět při ragbyovém 
zápase? 
Třeba na V. kole české národní ligy ragby vozíčká-
řů, které se uskuteční od 29. do 30. října v Praze, 
v tělocvičně na Hagiboru v Izraelské ulici. Nej-
větší turnaj u nás, a druhý největší v Evropě, se 
pořádá každý rok v Nymburce – tzv. Rugbymania 
se bude konat od 25. do 27. listopadu. Budou 
zde týmy z celé Evropy.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Povězte, jaké jsou Řepy pohledem vozíčkáře? 
Není to tu přímo pro vozíčkáře, je to tu samej 
kopec. Na druhou stranu je to v Řepích dobrý na 
fyzičku. Dnes dojedu všude, i na zastávku. Sice 
mi to trvá, ale teď už „jen“ čtyřicet minut. 

Asi jste přivítal, když byl sociální odbor ze 
Španielky přestěhován do bezbariérových pro-
stor pasáže v ulici Makovského.
Ve Španielově to bylo pro vozíčkáře zcela nevy-
hovující, nikde nebyl udělaný nájezd na chod-
ník, ani parkovací místo pro invalidy. Byl tam 
hrozně malý výtah, kam se třeba někdo s větším 
nebo elektrickým vozíkem nevešel a pracovnice 
sociálního odboru chodily dolů a řešily problémy 
s lidmi ve vchodě do paneláku! 

Jak k vašemu úrazu došlo? 
Bylo to v roce 2009 při surfování v Austrálii. 
Spadnul jsem z prkna jako vždycky do vody, 
jenže tentokrát to bylo o to horší, že za mnou 
šla asi čtyřmetrová vlna. „Vzala spodní vodu“, 
klesla hladina a já jsem štrejchnul hlavou o dno 
a rozdrtil si šestej krční obratel. Docela dlouho 
jsem se topil, vlny se mnou mlely. Až když jsem 
skoro ztrácel vědomí, všimnul si mě nějakej sur-
fař a vytáhnul mě. Asi tak „za minutu dvanáct“. 
Několik dní jsem byl v umělém spánku. Průšvih 
byl, že mne nemohli operovat hned – měl jsem 
plíce plný vody. Po dvou měsících po úraze mne 

převezli domů. Z letiště 
mne vezli hned na spinální 
jednotku do Motola. Pak 
mne přesunuli do Klad-
rub, kde mi dost pomohli. 
Naučil jsem se tam o sebe 
postarat. Pořídil jsem si 
asistenčního psa Sáru. 
Nejvíce mi pomohla tím, že 
mne „tahá“ ven. Díky Sáře 
jsem se naučil vyjíždět tady 
ten kopec. (Fialku – pozn. 
redakce)

Kde jste se tenkrát vzal 
v Austrálii? 
Po maturitě se mi nechtělo 
na vejšku, chtěl jsem vy-
padnout do zahraničí. Jel 
jsem tam původně tak na 
rok, naučit se anglicky. Půl 
roku jsem studoval anglič-
tinu v Brisbane, po veče-
rech jsem pracoval. Začátky byly těžký, nemohl 
jsem práci najít. Pracoval jsem jako uklízeč kan-
celáří a na farmách. Pak jsem se přestěhoval do 
Sydney a všechno se otočilo. Našel jsem si práci 
v pizzerii jako číšník a druhou práci ve fabrice – 
dělal jsem znaky na auta. Ve volným čase jsem 
surfoval. 

Někdy stačí zlomek vteřiny a život se člověku převrátí naruby. Ne 
každý krizi zvládne a nastalé změně přizpůsobí své plány, sny a přá-
ní. Jiří Pleško (24) to dokázal!
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Líbí se vám country tance?
Pokud byste se rádi naučili country tance, máte jedinečnou příležitost! 
Řepská country taneční skupina MišMaž přijímá nové členy.
Zkušenosti prý nejsou nutné. „Může se přijít podívat kdokoliv, kdo má chuť 
a elán tancovat. Trénujeme v malé tělocvičně ZŠ Laudova každý čtvrtek od 
18 do 20 hodin,“ zve zájemce vedoucí skupiny Ing. Tomáš Fojtík. 
Taneční skupina MišMaž se od svého vzniku v roce 1994 věnuje tradičním 
country tancům – čtverylkám, kruhovým tancům a podobně. Účastní se 
soutěží, tanečních přehlídek a pořádá také tradiční podzimní (někdy i jar-
ní) country bály v řepské sokolovně. 
Zajímavostí je, že všechny akce této taneční skupiny jsou nekuřácké! 
Příští country bál pořádá MišMaž 26. listopadu. 
Informace na telefonu 607 876 562, www.mismaz.cz nebo e-mailem: 
 mismaz@mismaz.cz. -akraj-

Knihovna pro seniory
Centrum sociálně zdravotních služeb v Bendově ulici opět rozšířilo spekt-
rum svých služeb. V pondělí 12. září zde zahájili provoz bezplatné knihov-
ny pro seniory. Neobvyklou a jistě vítanou nabídkou je rozvoz knih přímo 
do domácností klientů.
„V žádném případě nejsme konkurencí řepské knihovny. Chtěli jsme vy-
užít knih, které jsme tu měli,“ vyjářila se Mgr. Monika Čermáková, vedoucí 
přímé péče a zástupkyně ředitele CSZS a dodala „chceme tímto způsobem 
nabídnout možnost půjčovat si knihy i lidem, kteří jsou upoutáni na lůžko. 
Služba je zdarma, nebudeme účtovat žádné zpozdné, ani zápisné. Chce-
me, aby knihy ‚žily‘ a udělaly ještě někomu radost. V současné době máme 
v evidenci téměř tisíc knih. Vypracovali jsme jejich seznamy podle žánrů, 
nakoupili jsme také nějaké časopisy.“
Senioři si mohou vypůjčit najednou tři knihy na dobu třiceti dnů, pokud 
budou požadovat „donášku až do domu“, pak jim bude zapůjčena vždy 
kniha jedna. Knihovna bude v provozu každé pondělí od 13 do 17 hodin 
a také ve čtvrtek od 10 do 14 hodin, povedou ji společně zaměstnankyně 
centra paní Majka Hallerová s paní Janou Kypovou, která má s vedením 
knihovny praktické zkušenosti. Vzkazy pro knihovnice lze zanechat na re-
cepci CSZS – telefon 235 314 141.
V úředních hodinách knihovny bude zájemcům k dispozici také počítač 
s internetem.  -akraj-

Foto: -akraj-

Slavnostního otevření knihovny pro seniory se zúčastnila také starostka 
Bc. Jitka Synková a ředitel CSZS PhDr. Jindřich Kadlec. Vlevo Mgr. Monika 
Čermáková, zástupkyně ředitele. (Další foto: www.repy.cz, fotogalerie.)

Tři otázky pro místostarostku
Ing. Marii Vaicovou
V tomto vydání zpravodaje zveřejňujeme dotazník k sociálním službám 
v naší městské části. Proč?
V současné době končí střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Proto 
je potřeba zjistit, zda současná nabídka sociálních služeb našim občanům 
vyhovuje. Ptáme se tedy, jaký mají obyvatelé Řep na tyto služby názor a co 
jim chybí. Podle mého názoru v naší městské části chybí domov pro se-
niory, azylový dům pro matky s dětmi a „dům na půl cesty“ pro osoby do 
26 let, které opouštějí ústavní péči. 

Kdy předpokládáte, že bychom mohli zveřejnit výsledky dotazníkového 
šetření?
Předpokládám, že výsledky šetření budou zpracovány do konce tohoto 
roku a v průběhu ledna 2012 s výsledkem seznámíme naše  občany.

Kde mohou lidé vyplněný dotazník odevzdat?
Dohodli jsme se na několika sběrných místech. Občané mohou dotazník 
odevzdat do konce října na odboru sociálních věcí v Makovského ulici, 
v Centru sociálně zdravotních služeb v Bendově ulici nebo u mé asistentky 

paní Heleny Fulínové na Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského ulici. Chtěla bych 
touto cestou poděkovat všem občanům, kteří dotazník vyplní a napo-
mohou nám tak v našem úsilí.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Poradenství pro oběti trestných činů
i jejich příbuzné a přátele
Probační a mediační služba ČR, středisko Praha, 
Na Míčánkách 1497/2, 100 83 Praha 10-Vršovice
tel.: 251 444 954 (956), 
eklikarova@pms.justice.cz, martinspejra@pms.justice.cz 

Občanská poradna Praha, Jakubská 3, 110 00 Praha 1 
tel.: 222 310 110, 
op.praha1@seznam.cz , www.oppraha1.wz.cz 

Více se o projektu dozvíte na www.obcanskeporadny.cz 
a na www.pmcsr.cz. -red-

Foto: -akraj-
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Dotazník – plánování sociálních služeb v MČ Praha 17

7) Jste příjemcem příspěvku na péči:  ano  ne

8)  Jste osoba pečující o uživatele příspěvku na péči:  

  ano  ne

9)  Nabídka sociálních služeb v MČ Praha 17 je:  

 dostačující  nedostačující

 neumím posoudit

10)  V současnosti využívám na území MČ Praha 17 

následující sociální služby:

   Pečovatelskou službu:  

   dovážka obědů  úklid  praní prádla

 péče o nehty   péče o vlasy 

 obstarání velkých nákupů  přímá domácí péče

  Domácí zdravotní péči (zdravotní sestry v terénu)

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

  AT poradnu s AT linkou

  Půjčování kompenzačních pomůcek

  Denní stacionář 

  Sociální a zdravotní lůžka 

  Osobní asistenci

   Jiné sociální služby mimo území naší městské části 

(vypište):

Jste spokojeni s nabídkou sociálních služeb v Řepích?
Vážení spoluobčané,

vedení Městské části Praha 17 má zájem na zmapování vaší spokojenosti se sociálními službami v Řepích a dle možností – na zá-
kladě vašich podnětů – na jejich rozšíření. Proto vás touto cestou prosíme o vyplnění následujícího dotazníku, který je anonymní 
a bude sloužit výhradně pro zpracování k otázkám rozvoje sociálních služeb v naší městské části.
Podobné dotazníkové šetření, které zjišťovalo potřebu sociálních služeb obyvatel Řep, probíhalo již v roce 2008. Na základě výsledků 
byl vypracován střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Řepích. Letos platnost tohoto dokumentu končí, proto vám předkládáme 
dotazník nový. 
Předem vám děkujeme za ochotu a těšíme se na další spolupráci. Vyplněný dotazník, prosíme, odevzdejte do konce října 2011 na odboru 
sociálních věcí v Makovského ulici čp. 1141 nebo v Centru sociálně zdravotních služeb v Bendově ulici čp. 1121  anebo u paní Heleny Fulí-
nové (asistentky místostarostky Ing. Marie Vaicové) na Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského ulici, 1. patro, dveře č. 213. 
Budete-li k vyplnění dotazníku potřebovat doplňující informace, obraťte se na vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Alenu Presslovou – 
tel.: 234 683 269.

✂

✂

Správnou odpověď označte křížkem. 

1) Jste:  muž  žena

2) Váš věk:   _______

3)  Počet osob žijících ve vaší domácnosti:

z toho dětí s povinnou školní docházkou: _______

z toho dětí do 18 let: _______

z toho osob nad 65 let: _______

4) Jste poživatelem:   invalidního důchodu

 starobního důchodu

 nepobírám žádný důchod

5) Jste:   zaměstnaný (á)  nezaměstnaný (á)

 na rodičovské dovolené  důchodce

 žák  student

6) Jste uživatelem sociálních služeb:  ano  ne
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Dotazník – plánování sociálních služeb v MČ Praha 17

11)  Kvalita poskytovaných služeb je:  

 na vysoké úrovni  na běžné úrovni

 služby nejsou kvalitní  neumím posoudit

12)  Jaké sociální služby podle vašeho názoru v MČ Praha 17 

chybějí:

  Osobní asistence

  Pečovatelská služba

  Tísňová péče

  Podpora samostatného bydlení

  Odlehčovací služby

  Centra denních služeb

  Týdenní stacionář

  Denní stacionář

  Domov pro osoby se zdravotním postižením

  Domov pro seniory

  Domov se zvláštním režimem

  Chráněné bydlení

  Služby sociální prevence a poradenství

   Raná péče (pro zdravotně postižené nebo ohrožené 

děti do 7 let)

  Telefonická krizová pomoc

   Tlumočnické služby (pro osoby s poruchami 

komunikace)

  Azylový dům

   Dům „na půl cesty“ (pro osoby do 26 let opouštějící 

ústavní péči)

   Kontaktní centrum (pro osoby ohrožené závislostí na 

návykových látkách)

   Krizová pomoc (pro osoby v ohrožení zdraví nebo 

života na základě vykázání)

  Intervenční centrum (pro oběti násilí)

   Nízkoprahové denní centrum (pro osoby bez 

přístřeší) 

  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

  Noclehárna

   Služby následné péče (pro duševně nemocné a osoby 

závislé po opuštění ústavní léčby)

   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

(v dlouhodobé krizové sociální situaci)

   Autobusová linka pro osoby zdravotně postižené 

13)  V roce 2008 byl vydán Katalog poskytovatelů sociálních 

a zdravotních služeb na území MČ Praha 17:

  Pomohl vám tento katalog v orientaci v sociální 

problematice?  ano  ne

 Máte zájem o jeho aktualizaci?  ano  ne

14)  Zde je prostor pro vaše vyjádření k sociální problematice 

v Praze 17:

Děkujeme vám za vyplnění!

Odbor sociálních věcí MČ Praha 17

✂

✂
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U Boroviček 1, Řepy • tel.: 235 323 333

DDM na Bílé Hoře
Podrobné informace 
o všech programech 
najdete na www.ddmp6.cz.

Z říjnového programu:
1. 10. Divadlo v DDM: Zlatá husa. Předsta-
vení souboru Buchty a loutky. Pro děti od 
3 do 100 let. Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 
40 Kč. Sál DDM, od 15 hodin.
8. 10. Keramická sobota. Tradiční tvoření 
z hlíny pro děti i další zájemce. Od 10 do 12 h 
a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. Cena 
za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 150 Kč 
pro studenty do 26 let a 200 Kč pro dospělé. 
Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333.
9. 10. Základy práce s digitálním foťákem. 
Workshop pro začínající fotografy. DDM, od 
9 hodin. Info a přihlášky v DDM. 
11. 10. Taneční souboj! Až na tanečních 
podložkách se ukáže, kdo je lepší taneč-
ník… Vyzvi kamaráda a přijď! Pro mládež 
od 12 let. Od 15.30 do 18.30 hodin, klub 
Šestka. Vstup volný.
22. 10. Divadlo v DDM: Aladinova kouzel-
ná lampa. Honza Hrubec. Pro děti od 3 do 
100 let. Vstup děti 10 Kč, dospělí 40 Kč. 
Od 15 hodin, sál DDM.
26. a 27. 10. Podzimní prázdniny v klubu 
Šestka. Nintendo Wii, kulečník, šipky, PC, 
hry, internet, muzika... Vstup volný, od 10 
do 16 hodin. 
Připravujeme:
2. 11. Halloweenský orientační závod ve 
Hvězdě – podle mapy a s baterkou, závod 
dvojic. Od 17 hodin, dopravní hřiště DDM 
Na Vypichu. Propozice a info během října na 
www.ddmp6.cz.

Socháňova 1221, Řepy • tel.: 235 311 791

Klub 17
Klub 17 v Socháňově ulici je pro děti i mlá-
dež otevřen v úterý, středu a pátek odpoled-
ne. Vstup zdarma! 
Z říjnového programu: 
5. 10. – Keramické kaskády, 7. 10. – Výroba 
z korálků, 11. 10. – Obrazce z podzimního 
listí, 12. 10. – Keramický rámeček na foto, 
14. 10. – Vytváříme z fimo hmoty, 18. 10. – 
Malujeme na sklo, 21. 10. – Výroba draků, 
25. 10. – Masky na Halloween, 26. 10. – 
Glazujeme keramiku, 28. 10. – Soutěž ve 
fotbálku a kulečníku. -red-

Basketbalový nábor
Basketbalový klub HB Basket přijímá kluky i hol-
ky 2. až 4. tříd, děvčata ročník narození 1999 až 
2004. Informace na: www.hbbasket.cz. -red-

Vítání prvňáčků
Tak jako každý rok provázelo i letošní slavnost-
ní vítání prvňáčků v Řepích nadšené očekává-
ní, veselí, ale i pár slziček. Ve všech základních 
školách přivítaly nové žáčky nejen jejich učitel-
ky, ale i ředitelky a také starostka MČ Praha 17 
Bc. Jitka Synková.
Do školních lavic 1. září poprvé usedlo 168 prv-
ňáčků (o 25 méně než vloni). V ZŠ genpor. Fr. Pe-
řiny byly tento školní rok otevřeny čtyři 1. třídy, 
v ZŠ Jana Wericha dvě a v ZŠ Laudova jedna 1. tří-
da. Podle sdělení vedoucí odboru školství a kul-
tury Mgr. Naděždy Zemanové nenastoupilo do 
školy 60 dětí z důvodu odkladu školní docházky. 

-red-
Také v ZŠ genpor. Fr. Peřiny přivítala prvňáčky 
starostka Bc. Jitka Synková.

Foto: -akraj-

Přijďte si zahrát hru, která vás pobaví a nadchne!

ZŠ Jana Wericha, 
Městská část Praha 17

a občanské sdružení REHATOM
srdečně zvou děti, rodiče i prarodiče na jubilejní turnaj

v Czech Bumbác Ballu
Čtvrtek 10. 11. 2011 od 15 hodin

Tělocvična ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, Praha 17-Řepy

Potvrďte, prosíme, svoji účast do 7. 11. 2011 na adresu: Zita.Kvetova@centrum.cz

Kategorie – čtyřčlenná družstva: 
A – rodinné týmy (od 16 hodin), 
B – libovolné složení (od 15 hodin)

S sebou: pohodlné sportovní oblečení, 
obuv do tělocvičny. V úvodu turnaje 
seznámení s pravidly a hrou.

STORMS stále hledají další nové hráčky do mlá-
dežnických kategorií, jež se mohou pod vedením 
týmu zkušených trenérů naučit tajům a doved-
nostem tohoto krásného sportu a začlenit se do 
kvalitního týmu. 
Žákyně (8–13 let) trénují na hřišti při ZŠ Jana 
Wericha ve Španielově ulici v úterý a čtvrtek 
od 16 do 18 hodin, kadetky (13–16 let) trénují 
v pondělí a ve středu také od 16 do 18 hodin. 
Informace o oddíle najdete na www.storms.cz. 
 Petr Kopecký,

kouč SC STORMS Řepy

Řepské softballistky hledají nové hráčky

Foto: -akraj-
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Hrdlička zahradní
Ve 20. letech minulého století si hrdličky zahradní spokojeně žily na 
Balkánském poloostrově a netušily, že se v krátké době vydají na dlou-
hou cestu a postupně osídlí celou Evropu. V Praze se hrdličky zahradní 
poprvé objevily v roce 1947. Do té doby v Čechách žila jen hrdlička 
divoká, která je v dnešní době velmi vzácná. Důvod náhlé expanze hr-
dliček zahradních na severozápad není dodnes vysvětlen. 
Hrdličky jsou milí ptáci s příjemným monotónním hlasem a celkově 
působí jemným a křehkým dojmem. Létají velmi obratně a prudce. 
Před přijíždějícím automobilem startují ze silnice kolmým vzletem, 
většinou zcela na poslední chvíli. Hrdličky jsou stálé, na delší vzdá-
lenosti se vydávají jen zřídkakdy. Žijí v párech a mimo dobu hnízdění 
často nocuje více jedinců pospolu. Vybírají si vyšší jehličnaté stromy 
a podle větviček a země postříkaných trusem se takové nocoviště 
snadno prozradí. V letech s příznivými klimatickými podmínkami jsou 
schopné vyhnízdit i v zimě. 
Živí se hlavně obilnými zrny, semeny plevelů, starým pečivem a na-
vštěvují i ptačí krmítka, kde s oblibou vybírají slunečnicová semena. Za 
potravou létají i do blízkých polních kultur. V Řepích obývají hrdličky 
hlavně starší části se zahradami. Sídlišti se spíše vyhýbají a vyskytují 
se jen v místech s dostatkem vzrostlých stromů. Při vyšší populační 
hustotě nebo nedostatku vhodných dřevin hnízdí hrdličky i na budo-
vách, lampách, v neonových nápisech a různých výklencích. Houkání 
hrdliček je typickým projevem nastávajícího jara. Ale pozor, hlas této 
hrdličky nezval ku lásce v romantické májové básni jednoduše proto, 
že u nás v tu dobu ještě nežila. 

Lucie a Martin Brejškovi

Slavnost v Domově
V neděli dne 4. 9. se v prostorách zahrady Domova sv. Karla Boromejského 
uskutečnila Zahradní slavnost – pokračování v oslavách 15. výročí služby 
Domova nemocným seniorům. 
Program slavnosti byl koncipován tak, aby potěšil celou rodinu. Za benefič-
ní vystoupení si zaslouží poděkování především skupina AJETO z Domova 
pro osoby se zdravotním postižením Sulická, kapela Milan Fiala a Karel Gott 
Cover Band, D. Vlachová a J. Vízner v pořadu Svět je kabaret a sympatičtí 
mladíci z kapely The Colorblinds, jejímž frontmanem je talentovaný syn 
Vladimíra Mišíka Adam. Celým odpolednem provázel moderátor Milan Fiala.
Pro nejmenší návštěvníky byla připravena pohádka, soutěže o ceny, vlast-
noruční výroba masek, malování na obličej a také malování společného 
obrázku pro Domov. Na stáncích spřízněných neziskových organizací si 
mohli návštěvníci zakoupit dárky pro radost. 
Oslav se zúčastnilo cca 220 lidí. Celkový výtěžek ve výši 11 tisíc Kč po-
putuje na sbírkový účet a přispěje k vybudování odpočinkové zahrady 
pro pacienty Domova. Ing. Monika Straková

Foto: Ivan Dudáček

Jaroslav Hájek, zastupitel

Jak to vypadalo na Plzeňské
V současnosti se tudy valí stovky, spíše tisíce aut denně, tramvaje i au-
tobusy. Není to zas tak dávno, kdy bývala Plzeňská poklidnou výpadov-
kou…

V pozadí se již rýsují první panelové domy. 

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Pohled směrem k Motolu, přibližně z dnešního parkoviště u krematoria. 
Domy byly zbourány při rozšiřování vozovky. Tramvaj tudy jezdí od r. 1988.

Foto: Z archivu rodiny Vernerovy

Plzeňská ulice při příjezdu od Motola do Řep před jejím rozšířením a zave-
dením tramvajového spojení. Vlevo odbočka k motolskému krematoriu. Oba 
záběry jsou ze skály u krematoria – od kříže, opředeného různými legenda-
mi. Kříž je dobře vidět po pravé straně z tramvaje jedoucí do centra Prahy. 
Dole vpravo je bývalý kamenolom.
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Uličník • Uličník • Uličník
Gallašova
Nacházíme se jen několik kroků severně od panelového sídliště v klidném 
koutku starých Řep, v uličce, která nese jméno Josefa Heřmana Agapita 
Gallaše (1756–1840).
Tento moravský lékař, malíř, básník i prozaik prožil dětství v Hranicích 
a Blansku, studoval v Lipníku nad Bečvou, v Olomouci vystudoval teolo-
gii, další vědomosti získával dokonce ve Vídni. Jako lékař se v roce 1788 
zúčastnil tažení proti Osmanské říši. Psal prózu – Romantické povídky i po-
ezii – Múzy moravské. Sbíral lidovou poezii. O svém pohnutém životě na-
psal autobiografické dílo Mé žalosti a mé bolesti. V roce 1791 se vrací do 
Hranic, kde vykonává lékařskou praxi, ale věnuje se i malířství a literatuře. 
Zakládá veřejnou kostelní knihovnu, provozuje první veřejnou nemocnici 
a vyučuje děti základům výtvarného umění. Zde také v úctyhodných 84 le-
tech umírá.
Ulice Gallašova, která vznikla po roce 1948, se nejdříve nazývala Spojova-
cí. Po připojení Řep k Praze byla pro svou duplicitu někdy v letech 1968–73 
přejmenována.
 Text a foto: Jan Bösser

„PODPORUJTE SVÉHO ANDĚLA“
Pokračování významné občanské aktivity obyvatel Městské části Praha 17

Obnovujeme akci na dokončení restaurování vzácné beuronské 
malby v kostele sv. Rodiny, který je součástí komplexu 

Domova sv. Karla Boromejského.

Na podzim bude zahájena druhá etapa restaurování beuronských maleb. 
Celý objekt kláštera, včetně kostela sv. Rodiny, byl na základě rozhodnutí 

Ministerstva kultury ČR a Státního památkového ústavu zařazen 
16. 8. 2000 mezi národní kulturní památky.

Úvodní benefiční koncert se bude konat 9. října 2011 
v 18 hodin v kostele sv. Rodiny. 

Na koncertě s názvem „Andělé kolem nás“ přednese renesanční 
a barokní skladby dětský pěvecký sbor Chorus Angelus pod vedením 
sbormistryně paní Martiny Klimtové, uměleckým slovem koncert 

doprovodí paní Valérie Zawadská.

Účelem projektu „Podporujte svého anděla“ je propagovat významnou 
památku Řep a shromažďovat finanční prostředky na postupnou 

rekonstrukci vzácné malby. K úplnému dokončení restaurátorských prací 
bude potřeba získat 4 000 000 Kč. 

Za jakoukoli podporu na záchranu památky vám děkujeme

 a zveme vás mezi anděly.

Marie Svobodová, koordinátor projektu

V areálu ZŠ Jana Wericha proběhlo o druhém 
prosluněném zářijovém víkendu 5. kolo ex-
traligy kadetek v softballu za účasti 12 týmů 
z celé České republiky a polské Wroclawi. 
V zahajovacím utkání turnaje v pátek dekla-
sovaly domácí ZŠ Jana Wericha STORMS Řepy 
soupeřky SPECTRUM z Černého mostu 25:0. Ve 
svém druhém pátečním utkání porazily boh-
nické JOUDRS 6:4, staly se tak vítězkami své 
základní skupiny a postoupily do čtvrtfinále, 
ve kterém svedly těžký boj s týmem Pegasu 
Sedlčany. Toto utkání nakonec vyhrály těsně 
10:9 a postoupily do semifinále. V nedělním 
semifinále však poprvé v turnaji podlehly krč-
ským Eagles 2:6, když jediné dva body STORMS 
zařídila dvoubodovým homerunem žákyně ZŠ 
Jana Wericha Markéta Babková, která – věkem 
ještě žákyně – byla na závěr turnaje vyhláše-
na nejlepší pálkařkou. V utkání o 3. místo pak 
STORMS podlehly těsně 5:4 JOUDRS a obsadily 
v turnaji 4. místo. Tím se kvalifikovaly na nad-
cházející mistrovství republiky jako nasazený 

tým ze 3. místa po pěti turnajích a vyhnou se tak 
kvalifikační bojům. Vítězem turnaje se stal tým 
Dvora Králové nad Labem. Kompletní výsledky 
turnaje najdete na www.softball.cz.
Na závěr turnaje proběhlo slavnostní vyhlášení. 
Medaile a ceny hráčkám předávali zástupci MČ 
Praha 17 – starostka Bc. Jitka Synková a mís-
tostarosta Martin Marek. Tento veliký turnaj mohl 
být pořádán i díky pomoci rodičů a dalších dobro-
volníků z řad hráček starších kategorií STORMS, 
kteří se podíleli na zdárném průběhu všech tři-
ceti utkání, ať už jako pomocníci či rozhodčí na 
metách. Rád bych všem touto cestou poděkoval. 
Nejlepším vysvědčením oddílu SC STORMS Řepy 
je po loňském postupu do nejvyšší české soutěže 
EXTRALIGY ŽEN udržení se v soutěži a obsazení 
6. místa. Tým je složen převážně z odchovankyň 
oddílu, je i nejmladším účastníkem soutěže a je-
diným řepským týmem hrajícím nejvyšší soutěž 
v České republice.

Petr Kopecký,
ředitel turnaje a kouč SC STORMS Řepy

Werichiáda kadetek v softballu

Nejlepší pálkařkou turnaje, kterého se zúčast-
nily týmy z celé ČR a také z Wroclawi, byla 
zvolena řepská softballistka Markéta Babková.

Foto: Martina Jarešová
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Kdo by neznal Vojtu, Kubu a Matěje, roztomilá medvíďata ze slavných ve-
černíčků Václava Chaloupka. Když zajedeme do Berouna, můžeme je vidět 
„naživo“, i když už od té doby pořádně povyrostli. Vlak z nádraží Praha-
Zličín odjíždí o víkendech v 9.08 hodin, po přestupu v Rudné vystoupíme 
v Berouně v 10 hodin.
Z nádraží se vydáme do centra města, mineme městské hradby a na náměs-
tí odbočíme doleva. Držíme se orientačních cedulí „Medvědárium“, které 
nás dovedou až na Městskou horu. Na vyhlídkové terase můžeme hodit 
medvědím klukům do kasičky pár drobných „na med“.
Ulicí Pod Studánkou pokračujeme ven z města, až narazíme na modrou tu-
ristickou značku, která nás dovede po strmém stoupání ke kapli Bolestné 
Panny Marie. Byla postavena v roce 1724 v blízkosti studánky se zázračnou 
vodou. Její současná podoba pochází z roku 1893, kdy byla přestavěna 
v novogotickém slohu.
Po dvou kilometrech chůze do již mírnějšího kopce (stále po modré) sta-
neme na vrcholu Děd (492 m. n. m.) pod stejnojmennou cihlovou rozhled-
nou. Dvanáctimetrová, celoročně přístupná stavba, připomínající hradní 
věž, byla postavena v roce 1893 jako první rozhledna Klubu českých turis-
tů. Na vyhlídkovou terasu nás dovede 56 schodů. Pohled na Beroun nám 
dnes znemožňuje lesní porost, zato severním směrem, do údolí Berounky 
s obcí Hýskov, je výhled nádherný. Při úpatí věže je posezení s lavičkami, 
stolem a ohništěm. Takže buřty s sebou! Dřeva a prutů na opékání je kolem 
dost.
Pokračujeme po modré značce lesem s kopce přes obec se starobylým ná-
zvem Zdejcina, kde se nám otevře výhled do malebného údolí řeky Beroun-
ky. Serpentýny silnice nás dovedou do Hýskova, odkud pokračujeme proti 
proudu řeky do Stradonic. U kapličky odbočíme doleva do mírného kopce 
po naučné stezce vedoucí kolem vrchu Hradiště, kde se za dávných časů 
rozkládalo keltské oppidum. Naučné tabule nás seznámí s historií místa 
a archeologickými výzkumy, které zde v minulých letech probíhaly.
Po několika kilometrech se před námi opět objeví údolí Berounky s domi-
nantou hradu, přestavěného na zámek, nad obcí Nižbor. Zámek si lze pro-
hlédnou denně od května do října. Síly k poslednímu kilometru přes most 
na nádraží můžeme nabrat v místní restauraci. Poslední vlak do Berouna, 
který má ještě přípoj přes Rudnou do Prahy-Zličína, odjíždí v 16.56 hodin. 
Později již musíme z Berouna pokračovat na smíchovské nádraží.

Co, kdy, kde
●  Loučení s Mojou bude probíhat od 1. do 7. října v Zoo Praha. Dospělí 

v té době získají ke vstupence druhou za pouhou 1 korunu! Informace: 
www.zoopraha.cz.

●  Unikátní koncert Společná věc 2011 pořádá Tomáš Pfeiffer 14. října 
od 19 hodin v Betlémské kapli v Praze 1. Informace: www.dub.cz.

●  Městská část Praha 17 opět chystá konferenci na téma Alternativní 
možnosti vytápění panelových domů určenou nejen vlastníkům by-
tových domů. Konat se bude 30. listopadu. Podrobnější informace 
najdete v příštím vydání zpravodaje.

●  Společnost pro obnovu řepských tradic vzkazuje: Mikulášská se bude 
konat 4. prosince v 15 hodin v řepské sokolovně, tamtéž proběhne 
31. prosince také Silvestr – tentokrát v námořnickém duchu.

●  Dalším zdrojem informací o zajímavých kulturních a sportovních ak-
cích pro děti i dospělé v Praze je od 15. září nový informační portál: 
www.prahavolnocasova.cz.

●  Palácové zahrady: Objevte obnovenou krásu barokních zahrad pod 
Pražským hradem! Vycházka s Pražskou informační službou se koná 
9. října, sraz ve 13.30 hodin před vstupem do zahrady (z ulice Vald-
štejnské 12–14, metro A „Malostranská“). Cena 100/70 Kč. Další in-
formace naleznete na www.praguewelcome.cz.

 -red-

Vojta, Kuba, Matěj, Děd a Keltové

Na vyhlídkovou terasu rozhledny Děd nás dovede 56 schodů.

Výlet o délce 15 kilometrů zvládnou i rodiny s dětmi, které již mají nějaký 
ten pochod za sebou. Šťastnou cestu!

Text a foto: Jan Bösser

*  Sólový zpěv (populár nebo klasika) – pro děti od 2. třídy a dospělé 
*  Klavír, keyboard, zobcová flétna, klarinet, saxofon, housle, kytara – 

pro děti od 1. tř. a dospělé
*  Kytara akustická i elektrická, klavír – hudební speciály pro pokročilé  

(styly blues, jazz, rock, pop, improvizace, harmonie v hudební praxi, skla-
debné postupy v písňové formě)

*  Hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let
*  Keramika – pro děti od 1. třídy a dospělé
*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let
*  Šikulky – výtvarná výchova pro nejmenší a jejich rodiče – pro děti od 2 let
*  Ťapka – turistický oddíl pro děti od 5 do 7 let
*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední program pro děti od 2 let 
*  Angličtina, němčina, ruština (různé stupně pokročilosti) – pro dospělé
*  Počítače a internet – pro dospělé – i pro úplné začátečníky a pro seniory
*  Jóga – pro děti od 1. třídy a pro dospělé – různé stupně pokročilosti 
*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé
*  Cvičení pro děti – 4 až 7 let
*  Aerobik a gymnastika pro dívky – 7 až 15 let
*  Cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti od 2 let, skupinová výuka 1 hod. 

1x týdně
*  Cvičení po ženy (bossu, aerobik, step–aerobik, kalanetika, zumba) 
*  Akrobatický rock’n’roll – přípravka pro děti 6 až 12 let
*  Piškotky – tanec a balet pro děti od 5 let  NOVÉ!
*  Stonožka – dramatický kroužek pro děti od 6 let  NOVÉ!

Kurzy 2011–12

Socháňova 1220, Praha 17 - Řepy • tel. 235 313 289
www.pruhon.cz • kulhankova@pruhon.cz
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Každý čtvrtý inzerát v řadě vám otiskneme s 50% slevou!

Stavební zkolaudované pozemky 
v Doksech u Kladna

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

Stavební zkolaudované pozemky 
v Buštěhradě

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

veškeré sítě, 7 min. po R7 od Prahy

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

2 150 2 150 Kč/mKč/m22

2 200 2 200 Kč/mKč/m22

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

• 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

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

• 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

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

• 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

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

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

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

• 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

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

• ANGLIČTINA u Hvězdy pro začátečníky (i ty „věčné“), speciální 
a individ. přístup, časová flexibilita, příjemné prostředí, 
lektorka po stud. pobytu v Cambridge. Tel.: 720 653 044

• Výstavba kotelen, výměníkových stanic, tepelných čerpadel, 
solárních soustav, regulace otopných soustav. Vše na klíč 
včetně stavebního povolení a kolaudace a včetně oprav, údržby 
a provozu. Cenová a tech. nabídka zdarma.
 Tel.: 736 177 500, www.topesa.cz

• DOMÁCÍ SERVIS – úklid, včetně oken, žehlení, vaření, nákupu 
apod. Postarám se i o pohoštění Vašich přátel či obch. partnerů. 
Spolehlivost, zkušenost. Tel.: 722 320 012 – pí Irena

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

• PRODÁM ŠTĚŇATA - jezevčík dlouhosrstý trpasličí. Psi černé 
barvy s pálením s PP. Cena dohodou. Tel.: 737 476 398

• PRODEJ jorkšírský teriér–zlatý s průk. pův. Jsme kluci jorkšírci
- Golddust spalter, matka Yorkshire, táta Golddust Yorkshire - 
import Něm. Mezinár. šampion mladých, svět. vítěz. Jsme 
zdraví, bez vad, PP z Německa, načipovaní, s europasem. 
E-mail: SimonaDittrichova@seznam.cz Tel.: 777 668 865

OSTATNÍ

• Vyměním 3+1 ul. Makovského, jdoucí do privatizace 2011, 
za menší v OV nebo jdoucí do OV v Řepích. Tel.: 777 312 235

• Byt 2+kk státní Praha-Řepy vyměním za stejný v OV, DV 
a doplatím v hotovosti nebo za garsoniéru v OV Praha 6. Možná 
je i výměna bytu, jdoucího tento rok do přivatizace, stejné 
podmínky. Tel.: 724 110 470

• Vyměníme 2+kk, OV, po celkové rekonstrukci, nájem 2 000 Kč, 
vhodné pro osamělou osobu, za větší, možno i družstevní – 
pouze Řepy. Doplatek dohodou. Tel.: 736 638 026

BYTY

• SERVIS EUROOKEN – seřízení, vyčištění a promazání dřevěných,
plastových a hliníkových oken a dveří. Tel.: 721 220 468

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

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

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

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

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 6-Řepy
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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

+

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

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 

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
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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

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

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

AKCE OD 1. 10. DO 31. 10.

v OD OVUS vedle Alberta

PRSA 99,70 Kč/kg
STEHNA 37,70 Kč/kg
KŘÍDLA 17,70 Kč/kg
kachny bejby 57,70 kč/kg

a další super ceny

ČERSTVÁ 

DRŮBEŽ

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

Kontakt:
tel.: +420 775 612 743 
e-mail: ucetnictvi@evec.cz 
web: http://evec.cz

Adresa:
Makovského 1177/1 
163 00  Praha 17- Řepy

Vedení účetnictví 
a daňové evidence

EVA ČERNÁ

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
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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

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

  Zahrádka, venkovní gril, svatby, fi remní večírky, sál, bar

  Pronájem sálu, pronájem venkovního grilu

  Disco – pátky, country – čtvrtky, rock, živá hudba – soboty

  Grilování, soukromé akce, rauty, salonky, šipky, jukebox, 

karaoke, fotbálek, kvíz, boxer, stolní tenis

Hudební skupina Myš & Maš • www.mysamas.cz 

www.agenturamysamas.cz • www.kapeska.cz 

Kristýna Radějová:  radejova&@mysamas.cz, tel. 777 320 390

Lenka Průšová: prusova@mysamas.cz, tel. 603 852 078

B club KE KULTURNÍMU DOMU 14

Otevřeno: úterý–neděle

Tram č. 22 – konečná Bílá Hora • Bus č. 164, 225, 347, B 82 Bílá Hora

RADIO BEAT
Miloš Cikánek 

tel. 721 039 219

facebook B club

Stavební bytové družstvo REMOSTAV
zajišťuje provoz a správu bytových domů již 22 let
Nabízíme družstvům i SVJ provádění následujících činností:
■ administrativní činnost
■ ekonomické a účetní služby
■ předpisy poplatků a nájemného (vč. kontroly úhrad, popř. upomínek)
■ vyúčtování služeb a rozúčtování spotřeb vody a tepla
■ odborná péče o údržbu, provoz a opravy domů (revize, havárie apod.)
■ zajištění úklidu ve společných prostorách domů
Poplatek: 170 Kč/bytová jednotka/měsíc (bez DPH)

Podrobné informace, popřípadě Vaše další požadavky s Vámi projednáme na 
níže uvedených kontaktech.
Kontakt: SBD Remostav, ved. správy p. J. Vrána
 Bazovského 1117, 163 00 Praha 6
 tel. č. 235 010 152, 235 010 151 a 153, 777 120 250

Profesionální škola Profesionální škola 
orientálního tance Munaorientálního tance Muna

Při příležitosti 11 let založení školy pod 
vedením rodilé tanečnice z Orientu, si vás 
dovolujeme pozvat do nově otevřeného 
vlastního tanečního studia na adrese:

Makovského 1177/1, Praha 6 – Řepy

Zahajujeme nový školní rok 3. 10. 2011.

NABÍZÍME:
•  Skupinová a individuální výuka a kurzy.
•  Tanec, cvičení, relaxační salón.
•  Profi taneční vystoupení.
•  Rehabilitační zdravotní programy.
•  Speciální hodiny určené pro ženy 

s gynekologickými problémy a neplodnosti.
•  Kurzy pro dospělé, děti a seniory.
•  Školení, semináře, workshopy.
•  Výuka jazyků – Language Centre Muna
•  Pořadatelé mezinárodní soutěže talentů 

Talent Awards – www.talentawards.eu

www.muna.cz
E-mail: muna@muna.cz

Tel.: + 420 602 874 908
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WWW.KOBERCEKKPRAHA.EU

LUXUS ZA CENY PRO KAŽDÉHO! KOBERCE KUSOVÉ, METRÁŽ, 

PVC, LINOLEA, LAMINÁTOVÉ A DŘEVĚNÉ PODLAHY, PROFILY 

A LIŠTY, DOPLŇKY, ROZVOZ KOBERCŮ. TEAKOVÝ NÁBYTEK. 

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR NA 4.000m2 PRODEJNÍ PLOCHY V NEJVĚTŠÍ 

HALE V ČESKÉ REPUBLICE!

PRODEJNA:  
PRAHA 6 - ŘEPY, KARLOVARSKÁ 660/117  
(Areál Autosalonu Klokočka), Tel.: 235 317 717

OTEVŘENO:  
Po-Pá 9:00-19:00, So-Ne 9:00-17:00 

Až 90% sleva na kusové koberce,  
30% sleva na veškeré záclony,  
50% sleva na veškeré dekorační látky!
Akční nabídky na www.kobercekkpraha.eu

www.fordamb.cz

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
2

FORD KA

za 

Nový FORD FOCUS

speciální nabídka 

FORD FIESTA

za 
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3757 VW DEL AutosalonKlokocka 188x127-CrafterTDI.indd   1 9/5/11   10:34 AM

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. 

Nevanova 37, Praha-Řepy • Tel.: 608 972 016 • absolut@absolut-real.cz • www.absolut-real.cz

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

vená koupelna, dům po rekonstrukci, zacho-

valá kuchyň, koberce, dlažba. Orientace V–Z. 

Poplatky 4 800 Kč.

SLEVA 3+1/L
GALANDOVA UL.

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

chod. 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.

Fantastický byt 1+1/L + sklep, 54 m2. Zděné já-

dro, plovoucí podlaha, nová kuchyň, vestavěné 

skříně, 3. patro, výhled na západ. Dům po re-

konstrukci. Poplatky 3 700 Kč/měsíc.

PRODEJ 1+1/L
ŠIMONOVA UL.

RD 4+1/G + zahrada (190 m2), Fialka II. Vybaven 

nábytkem a kuch. linkou vč. spotřebičů. 2x WC, 

sklep, vinný sklípek, 2x balkon, samostatný ply-

nový kotel, alarm. Poplatky 6 500 Kč + nájem.

PRONÁJEM 4+1/G
FIALKA II.

155 m2, přízemí. Vlastní kuchyň, 2x WC,  komora, 

park. stání, internet, zabezp. zařízení, elektroměr. 

Areál oplocen, vjezd na DO. Poplatky 3 000 Kč

za měs.+elekt. Lze pronajmout i sklad 100–150 m2.

PRONÁJEM Kanc. prostory
HOSTIVICE

Byt 1+kk, Vondroušova ul., 37 m2, OV, 4. p. (7), 

sklep (3,4 m2). Dům v pův. stavu. V domě je nový 

výtah, plánuje se celková rekonstrukce. Poplat-

ky celkem 2 468 Kč. Nejlepší cena v Řepích.

  PRODÁNO

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

Jádro 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.

Pozemek 5 997 m2, obec Milý, okr. Rakovník. 

Rovinatý pozemek u lesa, možná stavba RD. 

Voda na okraji, elektřina blízko. V CHKO Džbán-

sko. Praha 40 km, Kladno 18 km, Slaný 18 km.

PRODEJ Pozemek
OBEC MILÝ

Luxusní byty 4+kk/T (123 m2 + terasa a 129 m2 

+ terasa). Maximální kvalita materiálu. Půdní 

vestavba. Termín dokončení – 11/2011. Pres-

tižní adresa.

PRODEJ 4+kk/T
LOTYŠSKÉ NÁM., P-6

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ

Obytný komplex Nový Zličín. Nabídka bytů 

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

lze klientské změny. Cihla, kolaudace 09/2011. 

Zajistíme individuální slevy a fi nancování.

PRODEJ Byty 1+kk až 3+kk
NOVÝ ZLIČÍN
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