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Pořady pro dospělé 
 2. 11.  Vernisáž výstavy Martiny Novákové, 

v 18 hodin. 
 3. 11.  Filmový večer: Martin Skyba uvádí režisérku 

Olgu Špátovou a její film „Oko nad Prahou“ - 
tragický příběh jednoho muže, jedné stavby, 
jedné lásky, který vzbudil velkou pozornost 
zvláště svým vyjádřením odvážného postoje 
k vášnivě odmítanému architektonickému 
projektu „Chobotnice“ Jana Kaplického na 
stavbu pražské Národní knihovny. Vstupné 
40 Kč. V 18.44 hodin.

 5. 11.  Zábavný večer nejen pro ženy: Program 
k pokoukání i pro pobavení. Účesová tvorba 
Vlasty Šmídové. Módní přehlídka s překva-
pením „z druhé ruky“. Domácí i „zahraniční“ 
účinkující. Připravuje Hanka Strnadová. 
Vstupné 130 Kč. V 19 hodin.

 18. 11.  Písně pro poslední hosty: Večer starých 
trampských a filmových evergreenů z pera 
E. S. Nováčka, J. Srnky, B. Nikodéma, 
J. Ježka, J. Traxlera a dalších autorů. Vše 
v originálním virtuózním podání Jana Matěje 
Raka a Františka Vlčka. Vstupné 60 Kč. 
V 18.44 hodin.

 19. 11.  Taneční kavárna: pro všechny mladé du-
chem, se Sparťankou. Vstupné 40 Kč, 
pro seniory 20 Kč. V 16 hodin.

Výstavy
1.–14. 1 1. Martina Nováková: Tisíc a jedna noc – 

loutky a divadelní tvorba. Vernisáž: 2. 11. 
v 18 hodin. 

15.–30.  Jan Matěj Rak: Umělecká fotografie. Setkání 
s autorem výstavy během jeho pořadu 18. 11. 
v 18.44 hodin. 

Otevřeno ve všední dny: 10–20 hodin, v sobotu v době 
programu.

Bazar
26. 11.  Prodej oblečení, hraček, knížek, spor-

tovních potřeb a dalších věcí, které už 
nepotřebujete a druhým se mohou hodit. 
Objednávka stolů v KS Průhon, poplatek: 
40 Kč/stůl. Od 10 do 18 hodin.

SOKOLOVNA ŘEPY (Řepy, Na Chobotě 125)
6. 11.  Country bál: Pořádá country taneční 

skupina MišMaž, k tanci zahraje kapela Al-
bum. Country předtančení, výuka country 
tanců, soutěže, hodnotné ceny. Vstupenky 
na tel.: 607 981 536 – vstupné 120 Kč. 
V 19 hodin.

13. 11.  Martinské posvícení. Ve 20 hodin. 
20. 11.  Kapela PARADOX: Taneční rocková zába-

va. Ve 20 hodin. 
Vstupenky na tel.: 723 379 401.

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 
 4. 11.  Navzdory podzimu: Koncert sboru Život 90. 

S humorem a neutuchající energií světem 
české hudby. Refektář, v 15.30 hodin.

 16. 11.  J. S. Bach: Goldbergovské variace. Klavírista 
František Jirka provází diváky světoznámou 
skladbou nejen tóny, ale i slovem. Přijďte 
se dozvědět o hudbě to, co možná nevíte. 
Refektář, v 15.30 hodin. 

 19. 11.  Africká pohádka: Člověk v ohni. Divadlo 
bez hranic. V rámci projektu Společně pod 
záštitou Ministerstva kultury ČR. Stacionář, 
v 10 hodin.

 24. 11.  K čemu je slunce, když není den… Zhudeb-
něná poezie dětí z terezínského gheta. Účin-
kují Eva Horká a Daniel Dobiáš. Stacionář, 
v 10 hodin.

 28. 11.  1. adventní koncert: Pražský komorní 
sbor. Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin. 

 30. 11.  Adventní koncert Hornického sboru Kladno. 
Dirigent: Prof. JUDr. Ing. Roman Maka-
rius, CSc. Pod záštitou Nadačního fondu mal-
tézského kříže a Česko-afghánské obchodní 
komory. Vstupné dobrovolné. Možnost 
zakoupení sponzorské vstupenky za 300 Kč. 
Kostel sv. Rodiny, v 18 hodin.

Není-li uvedeno jinak, je vstupné na všechny akce 
dobrovolné. Výtěžek je určen na podporu činnosti 
Domova. Domov sv. Karla Boromejského najdete i na 
facebooku. Máte-li zájem o informace o akcích nebo 
zasílání programů e-mailem, napište na: 
zora.vondrackova@domovrepy.cz , tel.: 775 853 537.

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, 
Praha-Řepy, tel. 235 301 238, www.domovrepy.cz. 
Spojení: tram č. 9 a 10, zastávka Sídliště Řepy, bus 
č. 164 z konečné metro Zličín, zastávka Škola Řepy, 

bus č. 180 ze zastávky Kafkova – Sídliště Řepy.

•Kulturní středisko Průhon
Pro děti (vždy v sobotu od 16 hodin, vstupné 40 Kč)
 6. 11.  Aladinova kouzelná lampa: Představení na 

motivy známé pohádky s loutkami divadla 
Anitram (spojeno s výstavou loutek a diva-
delních doplňků Martiny Novákové).

 13. 11.  Pohádkové taškařice šaška Ferdy: Veselá 
pohádka v podání Divadla duší spřízněných, 
ve které nebude chybět ani princezna, král 
a jeho moudrý rádce.

 20. 11.  Plaváček: Pohádka s velkými loutkami podle 
K. J. Erbena „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“. 
Divadlo Elf.

 27. 11.  O dvou hladových čertech: Skoromikulášské 
představení Činoherní skupiny Praha.

Vážení čtenáři,
říká se, že život je změna, nebo že změna je život. Obojí je asi pravda. Jisté je, že nic netrvá věčně, a to je někdy ku prospěchu a někdy ke škodě. 
Všechno je v pohybu a pomalu, ale jistě se mění. Babí léto nás už hřeje jenom ve vzpomínkách a zanedlouho se přirozeně a bez povšimnutí vymění 
jedno roční období za druhé. 
Volby pravděpodobně přinesly změny i na radnici, ale jedna konstanta zůstává. Jsem si jist, že Řepská sedmnáctka vám bude i nadále přinášet 
mnoho zajímavých a užitečných informací z okolí vašeho domova.

Za redakční radu Richard Kočí
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Vý

MČ Praha 17 vás srdečně zve

na slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu 

ve středu 1. prosince v 17 hod. 
naproti obchodnímu centru OVUS

V
1

1

V
Vystoupí: pěvecký sbor žáků ZŠ 

genpor. Frant. Peřiny, žáci Základní 
umělecké školy Blatiny 

a děti z Mateřské školy Socháňova.

2 ÚVODNÍ SLOVO



Jak jsme rozhodli
Ve dnech 15. a 16. října proběhly volby do zastupitelstva naší městské části, Zastupitelstva hl. m. 
Prahy a do volebního obvodu č. 25 Senátu parlamentu ČR. 
Jak dopadly volby do Zastupitelstva městské části Praha 17, ukazuje následující tabulka:

Do řepského zastupitelstva pravděpodobně 
zasednou (v době dokončování zpravodaje 
probíhala stranická vyjednávání): 
–  za ODS  Bc. Jitka Synková, MUDr. Ivanka 

Kvašová , Antonín Kopecký, Martin Marek, 
Jaroslav Stolina, Pavel Maxa;

–  za TOP 09  MUDr. Antoine Katra, Jaroslav 
Hájek, Petr Štěpán, Monika Richterová, 
Ivana Körberová;

V Řepích žije 19 463 voličů, svého práva roz-
hodnout o budoucím vývoji Řep využilo 7 846 
z nich, t. j. 40,31 %.

 Číslo  Název strany nebo hnutí Počet získaných Počet hlasů  Počet 
 strany  platných hlasů v % mandátů

 1 Věci veřejné 9 235 5,57 1
 2 Strana zelených 6 800 4,10 0
 3 Sdružení za rozvoj Řep, SPOZ 24 206 14,60 4
 4 Komunistická str. Čech a Moravy 11 220 7,41 1
 5 TOP 09 30 593 18,45 5
 6 Občanská demokratická strana 38 423 23,18 6
 7 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 5 484 3,30 0
 8 Hnutí Lepší Řepy 17 529 10,57 3
 9 Česká str. sociálně demokratická 22 264 13,43 3

–  za Sdružení za rozvoj Řep, SPOZ  Tomáš Fan-
ta, Dr. Tomáš Finger, Martina Vítková, 
PaedDr. Jiří Horešovský;

–  za ČSSD  Mgr. Václav Soukup, Ing. Marie 
Vaicová, Ing. Jan Černý;

–  za Hnutí Lepší Řepy  Mgr. Bořek Černovský, 
Bc. Václav Krása, doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

–  za KSČM  Miroslav Bartoš;
–  za VV  MUDr. Jiří Nedělka.

Podrobnější informace, například, kdo za-
sedne na radnici, přineseme v příštím vydání 
zpravodaje.

-red-

Zdroj: www.volby.cz ze dne 18. 10. 2010

Možná jste před volbami do své 
poštovní schránky obdrželi říj-

nové vydání občasníku s názvem 
Naše Řepy. Hned na titulní straně se skvělo: 
Neuvěřitelné!!! Podle neoficiálních informací 
obecní úřad nenabídl řepskému oddělení Policie 
ČR kanceláře pro jejich činnost. Toto oddělení 

Policie ČR v Řepích i nadále
v prostorách OVUSu k 31. 12. 2010 končí z důvodu 
vysokého nájmu a pokud naše radnice rychle ne-
zareaguje, skončí státní policie v Řepích úplně!“
Je to pravda?! Jak se věci mají, vysvětluje npor. 
Bc. Petr Herink, vedoucí oddělení Policie ČR 
v Řepích: „Je všeobecně známo, že v resortu po-
licie jsou v současné době vyhodnocovány mož-

nosti ekonomických úspor. To se týká samozřej-
mě i oddělení Policie ČR, která jsou tzv. v nájmu. 
Mezi tato oddělení patří i oddělení Policie ČR 
Řepy. Služebna Policie České republiky v Řepích 
se však neruší. Místní oddělení Police ČR Řepy 
je stále umístěno na adrese ul. Makovského čp. 
1349, Praha 17. Provoz oddělení není žádným 
způsobem omezen a je plně k dispozici všem 
občanům.“

-red- 

Foto: -akraj-

Služebna městské policie bude umístěna v Makovského ulici čp. 1227. Pře-
střižení pásky se zúčastnili Ing. Hynek Svoboda, ředitel Městské policie OŘ 
Praha 13, starostka Bc. Jitka Synková a Ing. Milan Veselský, ředitel divize 1 
firmy Metrostav, a. s.

Foto: -akraj-

Strážníci převzali 
novou služebnu

„Je potěšující, že nám Městská část Praha 17 poskytla nové důstojnější 
prostory,“ vyjádřil se Ing. Hynek Svoboda, ředitel Městské policie OŘ Pra-
ha 13 v úterý 12. října u příležitosti převzetí nové služebny ve zrekonstru-
ovaném domě čp. 1227 v Makovského ulici. 
Strážníci budou mít k dispozici větší prostory, nechybí tu „katr“. Za dů-
kladnými mřížemi však není cela předběžného zadržení, jak by se dalo 
předpokládat (tu má pouze Policie ČR), ale tre zor pro uskladnění zbraní 

a střeliva. Celková plocha činí 165 m2, 
náklady na rekonstrukci prostor do-
sáhly 4,8 mil. Kč. Proč získala městská 
policie větší služebnu? V současnosti 
slouží v Řepích dvanáct strážníků, cí-
lem vedení městské části je navýšení 
počtu na dvacet. 
Dosavadní služebnu ve Španielově 
ulici strážníci opustí až po kolaudaci 
nových prostor. -red-
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné 
znění najdete na internetových stránkách 
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v lis-
tinné podobě na Odboru kanceláře starostky 
M. č. Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Schvaluje:
•  prodloužení prodeje (II. etapy) bytového 

domu Vondroušova čp. 1154 až 1160 do 
31. 12. 2010.

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

dářské činnosti za I. pololetí 2010;
•  informaci o záměru výstavby Sportovního 

centra Na Chobotě.

Rada m. č. Praha 17 mj.
Souhlasí:
•  s předložením žádosti na realizaci projektu 

„Informační systém MČ Praha 17“ v rámci 
programu „Dobré sousedství“.

Doporučuje:
•  ZMČ schválit ukončení prodeje bytového 

panelového domu – V. etapy v ul. Galan-
dova 1235–1238 včetně zastavěných po-
zemků v k. ú. Řepy, dle zákona č. 72/1994 

Sb., o vlastnictví bytů v platném znění ke dni 
31. 12. 2010.

Schvaluje: 
•  záměr vybudování zpevněných pěšin v zeleni 

na území sídliště MČ Praha 17 a vypsání 
výběrového řízení na zhotovení projektu na 
realizaci vytipovaných;

•  vypsání výběrového řízení na zpracovatele 
projektové dokumentace úpravy severní části 
nového hřbitova ve správě MČ Praha 17 v k. ú. 
Řepy;

•  návrh složení inventarizačních komisí pro in-
ventury r. 2010 a návrh metodického pokynu 
k inventarizaci majetku a závazků k 31. pro-
since 2010;

•  osazení kamer v sedmém patře Žufanova 
čp. 1113 a 1114 a napojení těchto kamer na 
počítačový systém OPTIMIS, s. r. o., z důvodu 
monitoringu a hlášení poruch venkovních 
výtahů; 

•  uskutečnění výběrového řízení na zpracování 
projektové dokumentace změny systému 
vytápění šachet vnějších výtahů v čp. 1113 
a 1114 Žufanova ul. – z důvodu zajištění 
úspor nákladů na vytápění objektu;

•  navýšení kapacity družiny ZŠ genpor. Františ-
ka Peřiny v ul. Socháňova na 300 žáků.

Rada městské části schválila záměr vybudování 
zpevněných pěšin.

Foto: -akraj-

Ruší: 
•  ke dni voleb (tj. 15. 10. 2010) tyto komise: 

Dopravní a bezpečnostní komisi, komisi 
pro životní prostředí a rozvoj, komisi pro 
Břevnovskou radiálu a koncepci návazné 
dopravy, komisi kultury a vzdělávání, 
komisi pro sportovní centrum Na Chobotě 
a majetkovou komisi;

•  ke dni voleb (tj. 15. 10. 2010) redakční 
radu Řepské sedmnáctky.

Bc. Eva Vernerová, 
kancelář starostky

Omluva
Milí čtenáři, v minulém vydání Řepské sedm-
náctky bylo uvedeno chybné datum konání 
zastupitelstva. Přijměte, prosím, moji omlu-
vu! 
V době uzávěrky říjnového vydání zpravo-
daje ještě termín setkání zastupitelů nebyl 
znám. Vysvětlení, proč tomu tak bylo, na-
jdete ve vedlejším článku s názvem: První 
setkání nového zastupitelstva. 

Jaroslava Šímová

V souladu s příslušnými paragrafy Zákona o hl. 
m. Praze bude ustavující zasedání zastupitelstva 
Městské části Praha 17 svoláno dosavadní sta-
rostkou Bc. Jitkou Synkovou (případně jedním 
z místostarostů) tak, aby se konalo do 15 dnů 
ode dne uplynutí zákonné lhůty pro podání ná-
vrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. 
K jeho svolání však může přistoupit až poté, kdy 
lhůta pro podání návrhu soudu na neplatnost 
voleb nebo hlasování již marně uplynula. Lhů-
ta pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo 
hlasování je 10 dní a počíná ode dne následují-

cího po dni vyhlášení výsledků voleb Státní vo-
lební komisí. 
Ze zásady veřejnosti vyplývá, že 7 dní před koná-
ním ustavujícího zasedání zastupitelstva bude 
zveřejněna informace – oznámení o jeho svo-
lání. Tato informace bude zveřejněna na úřední 
desce ÚMČ Praha 17 a webových stránkách MČ 
Praha 17.
Bude obsahovat místo konání, dobu konání 
a navržený program.

Bc. Eva Vernerová,
kancelář starostky

Kdy budou 
kontejnery 
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na 
níže uvedená stanoviště v ranních hodinách cca 
od 8 hodin.
– 11. a 25. listopadu, 9. prosince 2010: 
křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu a U Borovi-
ček • křižovatka ul. K Trninám a Laudova – par-
koviště • parkoviště u prodejny Bílý Beránek - 
ul. Šímova.
– 4. a 18. listopadu, 2. a 16. prosince 2010: 
parkoviště v ul. Drahoňovského, parkoviště v ul. 
Na Moklině (restaurace U hasiče), parkoviště 
u prodejny Penny Market (dříve Plus).

-red-

Sběrný dvůr
Rozměrný odpad, který nepatří do směsného 
kontejneru, můžete odvézt do sběrného dvora 
v ulici Klikatá 1238/90c, v Praze 5-Košířích. 
Provoz v zimním čase: Po–Pá od 8.30 do 17 hod., 
v sobotu od 8.30 do 15 hodin. -red-

První setkání nového zastupitelstva

Bohužel celkem běžný obrázek z řepských ulic. 
Tenhle byl pořízen v ulici Žufanova, před čp. 1093 
až 1095. Víte, že jde o černou skládku? Co říkáte 
tomu, že letos již odvoz podobných vysloužilých 
lednic, kanapí, praček a jiného harampádí vysál 
z městské kasy přes 100 000 Kč?!  -red-

Kam s elektroodpadem
Kontejnery na drobný elektroodpad jsou na těch-
to místech: křižovatka ulic Čistovická a Třanov-
ského • Bendova ulice čp. 1121/5 před Centrem 
sociálně zdravotních služeb • u nákupního stře-
diska Billa (Makovského – Skuteckého) • před 
budovou Klubu 17 v Socháňově ulici (naproti 
KS Průhon) • u hlavní budovy řepského úřadu 
v Žalanského ulici a také přímo v budově.     -red-

Foto: -akraj-
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Jak se voják z povolání stane básníkem?
Človek se tak narodí. Už je to predurčené, čím 
bude. Ja som básníkom od narodenia. Dar som 
dostal do vínka od Boha. Už v průbehu vzde-
lávania na základnej škole som tíhol k poezii, 
recitácii. To bolo v Stropkove, na východnom 
Slovensku.

Stát se vojákem bylo vaše přání?
Mne sa veľmi páčila vojenská uniforma. Pred 
tím som ale bol baníkom. Keď som mal nastúpiť 
na vojnu, nastúpil som do vojenského učilišťa 
Vyškov. Študoval som tankový obor. Služil som 
u tankovej jednotky. Prvú báseň som napísal 
v armáde.

Dostal jste za ni opušťák?
Nedostal. To už som bol vojakom z povolania.

Kdy jste se začal věnovat poezii intenzívněji?
Keď som prišiel do Prahy. Začal som písať pod 
vplyvom Mileny Hüschmanovej, velké rómistky, 
tehdy som začal rozvíjať svoj talent. Velkou in-
špiráciou mi bol moj rómsky ľud, rómsky národ 
a hlavne rómska osada Stropkov, kde som žil do 
pätnásti rokov.

Jste předsedou sdružení Matice romská. Za ja-
kým účelem bylo toto sdružení založeno? 
Je to sdružení, ktoré šíri kresťanstvo medzi 
Rómami. Bylo založeno roku 1991, som jeho 
predsedou. Študoval som tenkrát na teologickej 
fakulte. Uvedomil som si, že Rómovia sú veria-
ci, že potrebujú viesť a naladit na vieru Ježíša 
Krista. Máme 12 aktivných členov, ale aktivity 
organizujeme pro vetší počet ľuďí. Hlavne zo 
Smíchova, ale i odjinud. Napríklad chodíme na 

sv. Horu u Příbrami, organizujeme prázdniny, 
konferencie, kultúrne besiedky, vianočne be-
siedky, diskotéky. 

Jak se vám žije v Čechách? Jak vnímáte tzv. 
pozitivní romskou diskriminaci?
Žijem ako každý človek na dôchodku. Mám 
veľa priateľov mezi Rómami i „nerómami“. Ne-
pociťujem žiadne rozdiely. Pozitívna diskrimi-
nácia je dobrá vec. Treba Rómom pomoci. Ako 
v Amerike, kde pomohli černochům. Dnes sú 
z nich lekári…

Za totality jste vystudoval vysokou školu. Rom 
vysokoškolským studentem – to bylo v tehdej-
ší době hodně neobvyklé! 
Cítil som potrebu študovať ďalej. Bola to potre-
ba byť vzdelaný, mať vysokú školu. Vyštudoval 
som vzdelávanie dospelých, andragogiku na Fi-
lozofickej fakulte J. Šafárika v Prešove. Študoval 
som pri zamestnaní. Vyštudoval som vďaka man-
želke – rodina, výchova detí, všetko spočívalo na 
ní. Bola mi veľkou pomocou.

Kolik máte dětí? 
Dvoch chlapcov a dcéru. Mladší syn je kaderník, 
starší je taneční mistr – má svoje štúdio, učí la-
tinské tance. Dcéru mám nemocnú, invalidnú, 
nevidí a je imobilní. Teď sa o ňu stará mladší 
syn. Stará sa aj o mne. Manželka zomrela pred 
tromi rokmi. 

Píšete ještě básně?
Nepíšem.

Už nemáte chuť? Nebo nemáte inspiraci?
Už nemám ani chuť, ani inšpirácii. 

Mám radost z každého dne
Za poslední dva roky jsme vám představili zajímavé řepské osobnosti nejrůznějších 
profesí a zálib. Tentokrát jsme s prosbou o rozhovor oslovili básníka! PhDr.Vlado Oláh 
přesídlil ze Slovenska do Řep před třiadvaceti lety. Během autorizace tohoto rozhovoru 
nastávaly úsměvné situace: „Píše se to správně slovensky tak, nebo snad takhle?“ Na-
konec jsme se s PhDr. Oláhem dohodli, že ponecháme rozhovor v původní „českosloven-
ské“ verzi. Ti, kteří ovládají slovenštinu dokonale, nechť prominou!

Foto: -akraj-

Básnické sbírky PhDr. Vlado Oláha vyšly dvojja-
zyčně – v romštině a zároveň v češtině, sbírka 
Slunečnice v celkovém nákladu 6 000 výtisků! 

Vlastníte-li básnické sbírky PhDr. Vlado 
Oláha a jste ochotni je věnovat řepské 
knihovně, ozvěte se! Kontakt – knihovna: 
235 316 274, e-mail: knihovna@seznam.cz.

Z čeho máte v životě radost?
Radost mám z každého dne svojho života. Mám 
radost, že som sa dostal ze zdravotních problé-
mů. Bol som od februára do júna na „eldéenke“ 
v Motole. Prestal som chodiť.

Vyšly vám čtyři básnické sbírky. Zjistila jsem, 
že je v  řepské knihovně nemají. Neuvažujete 
o tom, že byste uspořádal veřejné čtení svých 
básní, třeba v Kulturním středisku Průhon? 
Že byste s paní Evou Gutovou, dramaturgyní, 
„něco upekli“? 
To by mohlo byť. To by bolo zajímavé.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Informace pro podnikatele!
V poslední době se na živnostenský odbor obracejí podnikatelé, kteří se 
nově zaregistrovali do živnostenského rejstříku s dotazem na „rejstřík ob-
chodu a živnosti“, který provozuje společnost Informatik-Česká republika, 
spol. s r.o. se sídlem Gajdošova 7, Brno. Tato společnost vyhledává nově 
registrované podnikatele v oficiálním rejstříku živnostenského podnikání, 
který provozuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a rozesílá jim informaci 
o zveřejnění v  „rejstříku obchodu a živnosti“ spolu se složenkou na zapla-
cení poplatku za zápis do „rejstříku obchodu a živnosti“ ve výši 1 477 Kč. 
Součástí dopisu je i informace, že rejstřík obchodu a živnosti obsahuje jen 
zápisy o činnostech firem, které jsou obsaženy v obchodním rejstříku pří-
slušného soudu. Tato informace je však mylná, neboť tento podnikatelský 
subjekt obesílá složenkou především podnikatele – fyzické osoby, kteří ne-
musí být registrovaní, a ve většině případů i nejsou, v obchodním rejstříku. 
Z textu dopisu je zřejmá neznalost Obchodního zákoníku a Živnostenského 
zákona. Mnoho podnikatelů zaměnilo tento neoficiální rejstřík za rejstřík 
živnostenský a částku 1 477 korun zaplatilo. Bohužel se stal i případ, že 

cizinec, podnikající v režimu živnostenského zákona, omylem posílal tuto 
částku společnosti měsíčně.
Živnostenský odbor proto považuje za nutné podnikatele alespoň touto 
cestou informovat o tom, že zápis do „rejstříku obchodu a živnosti“ pro-
vozovaný společností Informatik-Česká republika spol. s r.o. je dobrovol-
ný. Společnost je registrovaná v živnostenském rejstříku a svoji činnost 
provozuje na základě volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona”.
Všechny informace o podnikatelích, vyplývající ze živnostenského zákona, 
kteří jsou zapsáni v živnostenském rejstříku na základě ohlášení živnosti 
či podání žádosti o koncesi u živnostenského úřadu, může veřejnost zjistit 
na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.rzp.cz nebo na strán-
kách www.justice.cz v případě obchodních společností, které se zapisují 
do obchodního rejstříku.
Případné další dotazy rádi zodpovíme na živnostenském odboru ÚMČ Pra-
ha 17. Telefony a kontakty na pracovnice živnostenského úřadu najdete na 
webových stránkách úřadu: www.repy.cz.

JUDr. Irena Žeberová, vedoucí živnostenského odboru
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Aby nezapomněl
Od letošního ledna do 10. října tohoto roku 
vykročilo z řepské obřadní síně do společné-
ho života 71 párů.
V neděli 10. 10. 2010 v 10 hodin si v řepské 
obřadní síni řekli ANO manželé Tvrzovi. Proč 
zvolili toto zajímavé datum? „Lidé se nás pta-
li, zda má toto datum nějaký numerologický 
význam. Patrně ano, ale po tom jsme nepát-
rali. Daný den jsme zvolili z čistě pragmatic-
kého důvodu,“ odpověděla na dotaz paní Tvr-
zová a dodala: „většina mužů totiž na výročí 
pravidelně zapomíná a já jsem chtěla dostá-
vat kytičku každý rok. Doufám, že toto datum 
zaručí, že si manžel bude vždy pamatovat, 
který den jsme se to vlastně brali. Sadu de-
sítek zkompletoval i začátek obřadu v deset 
hodin a věřím, že své ANO jsme si řekli deset 
minut po desáté.“ 
Novomanželům i jejich synkovi Honzíčkovi 
přejeme hodně štěstí!

-akraj-Foto: Z archivu manželů Tvrzových

Pusinky od Jarušky
Zářijové setkání řepských jubilantů v ZUŠ Blatiny proběhlo tradičně i ne-
obvykle zároveň. Tradičně byl pro oslavence připraven koncert žáků této 
školy. Zpěváčci přípravného pěveckého sboru pod vedením MgA. Kováří-
kové byli tentokrát mimořádně roztomilí a při společném vystoupení Ge-
rarda Paitána (housle) a Olesye Goldiny (klavír), kteří předvedli Cikánské 
melodie, se doslova tajil dech. Potlesk, jenž následoval, byl opravdu mi-
mořádný.
Starostka městské části Bc. Jitka Synková přítomným popřála hodně zdra-
ví a následovalo malé pohoštění. Milým překvapením byly sněhové pusinky 
od jedné z jubilantek, paní Jaroslavy Posnarové, které na oslavu vlastno-
ručně upekla.
Kdo oslavil „kulaté“ a „půlkulaté“ narozeniny? Zdenka Tomanová, Marie 
Kadeřábková, Miloslava Hoffmanová, Božena Červená, Marie Maříková, 
Květoslava Vojáčková, Žofie Oršelová, Marie Vašátová, Marta Meyerová, 
Jitka Šnoblová, Jaroslava Posnarová, Václav Modrý, Lumír Kříž, Jindřich 
Kazda, Václav Částka, Josef Pinkas a Jaroslav Komárek. Setkání se zúčast-
nila také paní Ludmila Ottisová, která letos slavila již 91. narozeniny!
Všem jubilantům gratulujeme a do dalších let přejeme zdraví a dobrou 
náladu! 

-red-

V Řepích byl vybudován tzv. městský informační 
systém – jeho součástí jsou nejen ukazatele, 
ale také nové informační skříňky. Rozpočet činil 
580 567 Kč. Městská část se pokusí získat dotaci. 

Foto: -akraj-

Foto: Martin Bystřický

Foto: Martin Bystřický

Pracovnice matriky uspořádaly v úterý 5. října další vítání nových 
občánků. Tentokrát se slavnostního ceremoniálu zúčastnil Daniel Pří-
hoda, Jakub Kozelek, Barbora Eliášová, Rozálie Košťálová, Marcela 
Laňková, Apolena Dvořáková, Lupita Vastlová, Vojtěch Zlesa, Cristina 
Maria Nájares Romero, Adam Pešata, Jan Břichnáč, Vojtěch Rőssler, 
Tomáš Krause, Nella Hnízdová, Tobiáš Rotgeri, Vanesa Knapová, Marek 
Šlechta, Eva Jirošová a Václav Lovětínský. 
Nové řepské občánky vítáme a přejeme jim do života hodně zdraví 
a štěstí! -red-

Zase je nás o trochu víc

Foto: -akraj-
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V minulém vydání zpravodaje jsme 
vás vyzvali, abyste zkusili vymys-
let název nové obchodní pasáže 
v Makovského ulici. Děkujeme 
všem, kteří nelenili a poslali nám 
své návrhy! ☺

Zde jsou vaše tipy: MAPAS, MAKO-
VANKA, PASÁŽ V MAKOVSKÉHO, ŘEPÁ-
ČEK, MAKOVEC, ŘEPSKÁ LADY, OAZA, 
KORZO BLATINY, PASÁŽ BLATINY, PA-
SÁŽ ŘEPY, ŘEPSKÁ PASÁŽ, PASÁŽ NA 
BLATINÁCH, CENTRUM, PASÁŽ MEJLY 
HLAVSY, LADOVA či ALŠOVA PASÁŽ. 
Několik z vás se shodlo na stejném 
názvu: MAKOVKA. Dokonce jste za-
slali i několik výtvarných návrhů na 
vývěsní štíty.

Někteří z vás se rozepsali více:
• Vzhledem k poloze se nabízí spous-
ta názvů: MAKOVKA, MAKULKA, MA-
KŮVKA, MAKULENKA – již vidím to 
logo makovice, ze které se sypou zá-
věje máku – zboží. Jenže makovice 
může asociovat spojení s drogami, 
takže  další logo by mohl být květ 
máku… Vzhledem k tomu, že domy 
stojí na vysušených bažinách, odtud asi název 
Blatiny, tak se nabízí název: BLATINKA, BLA-
TÉNKA nebo BLATOUCH – ten by měl zase logo 
s krásným žlutým květem  blatouchu. Oba vel-
ké bloky domů připomínají obrovské lodě, tak 
by se obchodní středisko dalo nazvat TITANIK. 

Makovanka, Makovka, Vincent, anebo Blatiny?

Nebo ŘEPSKÉ NUDLE, nebo jednoduše ŘEPA. Je-
nom ne žádné ARKÁDY, PALISÁDY, POMÁDY, KO-
LONÁDY, atd. Prostě by se mi líbil prostý, krátký 
a český název, ne jako o stanici níže SHOPPING 
POINT – to je hrůza, tak tomu nikdo nikdy ne-
bude říkat. Budeme chodit do OVUSu, nebo si to 

Jsou v plánu nové 
cyklistické stezky?

Čas od času vaší redakci napíšu. Líbí se mi snaha o komunikaci mezi lid-
mi, kteří společně sdílejí nějaký prostor, v tomto případě Řepy. Zajímá 
mne, jak se plánuje rozvoj cyklistických stezek v Řepích. Chtěla bych po-
znamenat, že cyklisty srdečně vítám. Vedle cyklistů a chodců je možné 
otevřít okno na ulici a žít v Řepích kvalitnější život.

Vesna C.

„S rozvojem cyklotras a cyklostezek na území Městské části Praha 17 se 
počítá,“ odpověděl na dotaz redakce Ing. Ladislav Malý, referent silniční-
ho správního úřadu z odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a upřesnil: 
„přehled je k dispozici na stránkách  www.praha-mesto.cz buď na odkazu 
Praha cyklistická, nebo v územním plánu hl. m. Prahy. V nejbližší době se 
připravuje změna místní úpravy v ulici Makovského, kde bude vyznačen 
koridor pro cyklisty.“
V současnosti vede cyklostezka z ulice U Boroviček (vedle bikrosového 
areá lu), prochází tzv. Řepskou stepí až na Plzeňskou ulici. Pruh pro cyklis-
ty je vyznačen v ulici Čistovická.
Po Praze putuje výstava Praha cyklistická (byla zpracována i formou bro-
žury, je  k nahlédnutí i na zmíněném webu). V době od 10. listopadu do 
7. prosince ji můžete zhlédnout ve stanici metra Dejvická, ve vestibulu 
směrem k Vítěznému náměstí. Seznamuje zájemce například se systémem 
pražských cyklotras i s tzv. cyklopiktokoridory. -red-

Chyběly mi informace
V poslední Řepské sedmnátce je sice volbám věnována dvoustrana, 
ale jde pouze o technický popis voleb. Když bydlím v té a té ulici pů-
jdu volit do toho a toho okrsku. To podstatné, koho budu volit, ani 
proč bych ho měl volit, nikde není k mání. Není to jen můj problém. 
Ptala jsem se i sousedů a také nikdo nic neví. Předvolební estrády 
a koncerty politických stran jsou jistě zajímavé, ale tam se o progra-
mu stran a jejich nabídce občanům nic nedovíme…

L. H.

V etickém kodexu, na němž se kdysi usnesla redakční rada Řepské se-
dmnáctky, je uvedeno, že ve zpravodaji nebude otiskována žádná po-
litická inzerce. Z tohoto důvodu nebyly informace, které požadujete, 
zveřejněny. 
Redakční rada rozhodla, že umožní zájemcům pouze placenou inzerci 
do maximální velikosti čtyř modulů (tj. 124x70 mm) politickým stra-
nám kandidujícím v naší městské části a kandidátům do senátu pořá-
dajícím nějakou předvolební kulturní akci v Řepích. Cena za inzerci této 
velikosti je 2 160 Kč včetně DPH. Možnosti využili tři kandidáti do sená-
tu a pět politických stran. 
O propagaci volebních programů se jednotlivé strany postaraly samy – 
vzpomeňme jen na své poštovní schránky plnící se letáky do posledního 
dne před volbami… 

-red-

Foto: -akraj-

lidé stejně přejmenují po svém. Přeji 
při vybírání názvu šťastnou ruku, 
otevřenou hlavu a patřičný nadhled.
 Eva Hanušová

• Považuji rekonstrukci obou byto-
vých domů i doplnění o velkoryse 
projektované obchodní centrum za 
významné zkultivování této části 
Řep a věřím, že bude i hojně navště-
vováno. Myslím, že by se hodilo po-
jmenování ŘEPSKÉ KORZO, případně 
ještě doplněné číslicemi 1 a 2 k de-
tailnějšímu označení obou jeho částí. 

Josef Čapek

• Zasílám dva návrhy: 
1. PASÁŽ VINCENT. Zdůvodnění: Vin-
cent Makovský (1900–1966, avant-
gardní sochař a průmyslový návr-
hář) dal jméno ulici. Navržený název 
by tak logicky navazoval na název 
ulice. 2. PASÁŽ BLATINY. Zdůvodně-
ní: Místní název Blatiny nese i tram-
vajová zastávka u pasáže. Navržený 
název by tak logicky navazoval na 
místní názvy.

Rudolf Klouček

Vážení čtenáři, jakmile bude o názvu pasáže 
rozhodnuto, budeme vás o výsledku informo-
vat. Autor vítězného návrhu obdrží odměnu – 
dárkovou poukázku na odběr knih v hodnotě 
1000 Kč. -red- 
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Výměnný bazar knížek
V Kulturním středisku Průhon se rozšířil po-
zoruhodný fenomén: Výměnný bazar knížek. 
Začal zrušením seniorské knihovny, jejíž ob-
sah jsme nabídli ve foyer návštěvníkům. Ač-
koliv to byly dobré dvě stovky knížek, během 
jednoho měsíce si je zájemci rozebrali. 
To povzbudilo další čtenáře, kteří si potřebo-
vali uvolnit místo v knihovně a nepotřebné 
knihy přinesli.. Vděčně si je rozebrali ti, kdo 
si je chtěli přečíst. A přibývají nové a nové 
knížky a ty zase mizejí. 
Jestli máte v knihovně nějaké knihy, které je 
vám líto dát do kontejneru, ale už je nechce-
te, přineste je na Průhon – uvidíte, jak se po 
nich zapráší!

Eva Gutová, dramaturgyně KS Průhon

K dopravní situaci
Reaguji na článek „K dopravní situaci“, který vy-
šel v říjnové Řepské sedmnáctce.
Hlavní příčinou uvedeného stavu je chybná re-
konstrukce ulice Bělohorská – její zjednoprou-
dění směrem do centra. Tramvajová zastávka 
Malý Břevnov ve směru do centra byla přemístě-
na o několik set metrů na západ (zpět směrem 
ke konečné), celé tramvajové těleso bylo trochu 
posunuto na jih, a tak se již na dané místo ne-
vešly dva pruhy. Zároveň je u zastávky přechod 
pro chodce, který je velmi dlouhý, a tedy dlou-
ho blokuje dopravu. Propustnost jednoho pru-
hu u tohoto přechodu je podstatně menší než 
kratšího přechodu u tramvajové smyčky, kromě 
toho Karlovarská/Bělohorská ještě nějaká auta 
nabere z okolních ulic. Přechod u zastávky Malý 
Břevnov je nyní úzkým hrdlem, který blokuje do-
pravu; propustnost pro auta ve směru do centra 
se zmenšila a ráno se zákonitě tvoří kolony jak 
na Karlovarské, tak v Čistovické. Jev neovlivňuje 
jen zkracování cesty přes Fialku a po Čistovické, 
ale často vidím, jak auta objíždějí zácpu přes 
Thurnovu, projedou Malý Břevnov a na Bělohor-
skou se napojí u Kauflandu.
Jsem realista a je mi jasné, že nově zrekonstru-
ovanou zastávku Malý Břevnov nikdo bourat ne-
bude. Část problému by se ale odstranila, kdyby 
zmíněný přechod byl rozdělen na dva se samo-
statným semaforem na tramvajovém ostrůvku, 
takže doba blokování dopravy by se snížila. Ráno 
totiž mnoho lidí jde z jižní strany na tramvaj 
a nepokračují dál, takže zelená je zbytečně dlou-
há. Vím také, že ráno před 8. hodinou tam chodí 
děti do školy, které by si musely zmáčknout ještě 
jednoho „zeleného panáčka“, při vhodné úpravě 
časování by však toto nemuselo zdržovat (ráno 
by bylo pořadí zelených jižní část – severní část, 
odpoledne, kdy je hlavní zátěž přecházení celého 
přechodu v opačném směru, by to bylo opačně).

Jiří Kolafa

Hluk před 5. ranní
V pátek 24. září se ozvalo několik čtenářů s do-
tazem: Proč probíhají přelety nad oblastí Řep 
i před 5. hodinou ranní? 
Michaela Lagronová, tisková mluvčí, Letiště Pra-
ha, a. s. na dotaz redakce odpověděla: „Letiště 
Praha provádělo mezi 13. 9. a 27. 9. plánovanou 
pravidelnou podzimní údržbu hlavní dráhy, což 
se děje vždy 2x ročně – na jaře a na podzim. 
Z toho důvodu byl tedy provoz přesměrován na 
dráhu vedlejší při dodržení domluvy se starosty 
dotčených obcí, kdy při situaci, jako je údržba 
dráhy (viz výše), nedochází na dráze vedlejší 
v noci mezi 24. a 5. hodinou k žádným vzletům, 
ani přistáním letadel. Tato dohoda byla dodrže-
na i tentokrát, protože všechna přistání i vzlety 
se uskutečnily až po 5. hodině. Jedinou malou 
výjimkou byl jeden let dne 24. 9., který měl plá-
novaný slot přesně v 5.00 hodin, nicméně došlo 
k drobné provozní chybě a letadlo odletělo již ve 
4.56 – tedy pouhé 4 minuty před dohodnutým 
časem.“ -red-

Péče o městskou zeleň
Do redakce jsme obdrželi e-mail, v němž čtenář-
ka kritizuje péči o zeleň v naší městské části, ze-
jména dobu prořezávání stromů a keřů. Obrátili 
jsme se proto s několika dotazy na Bc. Martina 
Chládka z firmy Otakar Chládek – Sadovnický 
a zahradnický servis, která o velkou část zeleně 
na sídlišti pečuje. 
„Při prořezávání stromů a keřů by neměly tep-
loty klesnout pod –5 ° Celsia, aby nedošlo k na-
mrznutí pletiv. To znamená, že je to možné na 
jaře, na podzim, v zimě i v létě. Není to však tak 

úplně jednoduché, záleží také na druhu rostli-
ny. V létě se prořezávají stromy proto, že je více 
patrné, která větev je suchá. V zimě by to bylo 
obtížnější,“ vysvětlil Bc. Chládek.
Na dotaz, zda prořezávají stromy, na nichž jsou 
ptačí hnízda, odpověděl: „Ty se neprořezávají. 
Ošetření se provádí jedině tehdy, když jsou hníz-
da opuštěná.“
Kdy je nejvhodnější doba pro sázení stromů 
a keřů? „Nejvhodnější je každopádně jaro a pod-
zim. Sázet se ale dá celoročně, pokud není za-
mrzlá půda a stromy byly v květináčích. Když 
jsou v balech, dá se sázet během celého roku, ale 
je to náročnější na zálivku. Právě v květináči se 
dá sázet během celého roku. Rostliny se ve škol-
kách dobývají na jaře a na podzim,“ odpověděl 
Bc. Chládek.
Do redakce se ozval také čtenář, který vyjádřil 
nespokojenost s příliš častým sekáním trávy. 
„Tráva by se neměla nechat přerůst. Pak je totiž 
hrabání trávy obtížnější, odvoz odpadu se pro-
draží,“ vyjádřil se Bc. Chládek a vysvětlení dopl-
nil: „nižší trávník se dá mulčovat – tráva se roz-
seká najemno a zapadá zpět do trávníku. Neplatí 
se pak její odvoz. Je to úsporné a  trávníku se 
neodebírají živiny. Naše firma poskytuje měst-
ské části jednu seč zdarma jako dar.“ -akraj-Nižší trávník se dá mulčovat, je to úspornější.

Foto: -akraj-

Připojuji se k článku p. ing. Pavly Pechačové 
v říjnovém čísle Řepské sedmnáctky (článek 
K dopravnímu značení v ulici Čistovická a okolí). 
Velmi nás zatěžují řidiči, kteří si zkracují cestu 
ulicí U Boroviček, a to oběma směry. 
Myslím, že by trochu pomohlo udělat z této ulice 
jednosměrnou, aby zátěž byla poloviční. Zejmé-
na směrem na Bílou Horu je ranní provoz značný. 
Také omezení rychlosti by jistě pomohlo, ovšem 
muselo by být kontrolováno.
Dále by mě zajímalo jak je to s provozem letišt-
ní dráhy, která vede přes Řepy. Poslední měsíc 
létají letadla jedno za druhým, střídá se jen 
start s příletem. Na výměnu oken nárok nemáme 
a ještě nás straší Břevnovská radiála!

Jana Baldová

„Myslím, že by trochu pomohlo udělat z této ulice 
jednosměrnou,“ vyjadřuje se ke značení v Čisto-
vické ulici paní Baldová.

Foto: -akraj-

Pomohla by jednosměrka

Výzva motoristům
Každoročně jsem při ranní procházce svědkem 
stejné scény: řidič/ka čistí okna svého „ple-
chového miláčka“ za chodu motoru na sytič, 
a to i přesto, že takové počínání  je bezohledné 
vůči spoluobčanům. Proč takto nejednat? Praha 
je někdy přirovnávána k plynové komoře, proč 
k tomu přispívat? Je to nerespektování zákazu 
uvedeného v zákonu o pozemních komunika-
cích, navíc při chodu motoru na sytič se splachu-
je olejový film ve válcích, což vede ke zvýšenému 
opotřebování.
Jsem si – jako bývalý motorista – vědom sku-
tečnosti, že u starších aut jízda s nezahřátým 
motorem může zpočátku vést k „zadrhnutí“ při 
přidání plynu. To doufám už není případ nověj-
ších aut… Prosím vás, buďme ohleduplní a učme 
tomu i své děti. Děkuji! RNDr. Frant. Radost
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A je prý uklizeno!
V červenci 2010 jsem písemně upozornila pana 
Mgr. Černovského na neoplocený pozemek, který 
není ve vlastnictví obce… Byla jsem ujištěna do-
pisem ze dne 19. 7. 2010, že MČ nerezignovala na 
netečnost těchto vlastníků a na vlastní náklady 
zjedná nápravu. Od té doby uplynulo cca 13 týd-
nů. Mezitím zde byla vystavěna stavba, vzrostlá 
tráva byla udusaná a za budovou je odhozena 
srolovaná lepenka s dalším stavebním materiá-
lem, který se zřejmě nikomu nehodil… Pan mís-
tostarosta ve svém dopisu uvádí, že co se týká 
údržby pozemku, bude se jednat o dlouhodobý 
proces. Domnívám se, že pokud jde MČ o vzhledné 
Řepy, měla by tyto náklady považovat za důmysl-
ně a efektivně vynaložené. Je tolik alternativních 
možností jak zrealizovat posekání a odklizení trá-

vy za minimální náklady. Stále častěji si pokládám 
otázku, zda v případě, že by se pozemek nachá-
zel v bezprostřední blízkosti budovy MČ, nechala 
by tento nepořádek se vzrostlou trávu a odpadky 
bez povšimnutí… Okolo tohoto pozemku projdou 
denně desítky lidí a projedou stovky aut, nejedná 
se o kout, jak uvádí zástupce starostky, jedná se 
o prostranství, na které se díváme i z oken našich 
panelových domů… 

Ing. Monika Urbanová

Kritika ing. Urbanové byla na místě. Zmíněný 
prostor v Žufanově ulici jsem tehdy osobně pro-
věřil. Onen kout mezi parkovištěm a kotelnou 
opravdu nepůsobil zrovna příjemným dojmem. 
Ing. Urbanové jsem tehdy vysvětlil, že pozemek 
je v rukou majitelů, kteří pobývají dlouhodobě 
v Austrálii, že s úřadem nekomunikují a o svůj 

majetek se nestarají. Zaúkoloval jsem pracovní-
ky odboru životního prostředí a dopravy, aby za-
jistili nápravu přesto, že pozemek není obecní. 
Místo bylo uklizeno. 
Na základě výše uvedené informace Ing. Urba-
nové jsem 12. října zjistil, že je v uvedeném mís-
tě opět nepořádek. Dle zprávy odboru životního 
prostředí a dopravy bylo místo 14. října uklizeno.
Chtěl bych upozornit, že občané pravděpodobně 
moc dobře vědí, že za černou skládku mohou být 
pokutováni městskou policií. Podobné skládky 
vznikají potají, viníci si dávají moc dobrý pozor, 
aby nebyli přistiženi. 
Snad Ing. Urbanovou nepopudím poznámkou, 
že z hlediska biodiverzity naopak tento zarostlý 
kout potěší ochránce přírody.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Metro není nutné
Zasílám jedno z krásných řepských zátiší (snímek 
z léta tohoto roku), se kterým bychom se mohli 
dostat do Evropy. Nebyla by to zpronevěra, kdy-
bychom v takto nádherném prostředí, jako jsou 
Řepy, nechali udělat metro? Tu nádheru, kterou 
v Řepích máme, bychom úplně pošlapali. Bez-
prostředně si tímto dovoluji navázat na článek 
v Řepské sedmnáctkce, červenec–srpen 2010, 
s názvem „Metro není nutné“, který je velice 
procítěně napsán.

Ing. Jitka Králíčková Foto: Ing. Jitka Králíčková

Chcete se naučit 
znakovou řeč?
Občanské sdružení Pevnost – České cent-
rum znakového jazyka pořádá v roce 2011 
víkendové kurzy znakového jazyka. Celkem 
jde o 9 víkendů (70 vyučovacích hodin). Při-
hlásit se můžete prostřednictvím e-mailu: 
 pevnost@pevnost.com. 
Informace: www.pevnost.com. -red-
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Ve středu 6. října proběhl slavnostní křest nového hávu Mateřské školy Fialka v Brunnerově ulici - vzduchem létaly rychlé špunty, přestřihovala se páska 
a paní učitelky při této příležitosti uspořádaly pro své svěřence i jejich rodiče Pohádkové odpoledne (více foto: www.repy.cz – Fotogalerie).

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

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

Přidali jsme se k řepským hasičům
Na začátku září jsme se dozvěděli, že řepští dobrovolní hasiči pomáhali 
v oblastech, které byly zasaženy srpnovými povodněmi. V tu dobu, na 
prahu nového školního roku, jsme diskutovali o tom, jak bychom i my 
mohli pomoci. Rozhodli jsme se, že uspořádáme sbírku pro konkrétní 
školu. 
Ze sdělovacích prostředků jsme věděli, že se ničivá povodeň 7. srpna 
prohnala Raspenavou. Kontaktovali jsme Základní a mateřskou školu 
v Raspenavě. Informace a fotografie, které jsme od zástupce ředitele 
Mgr. Kozlovského získali, mluvily za vše. V budově ZŠ byly zaplaveny 
šatny, sklepy, kotelna, kabinet TV a dílna školníka. Mnohem hůř však 
dopadla budova mateřské školy. Voda zničila většinu vybavení, zachrá-
nit se podařilo jen zlomek. Byla narušena statika objektu, proto byla 
nařízena její demolice. Provoz mateřské školy byl prozatím přesunut do 
náhradních prostor. 
Během dvou dnů vyhlásil žákovský parlament naší školy sbírku a za 
7 dnů bylo vybráno neuvěřitelných 15 943 Kč!
Dovolte mi, abych ještě jednou poděkovala žákům, rodičům a svým ko-
legům, kteří nezůstali lhostejní a pomohli. 

Mgr. Zuzana Martinovská, ředitelka ZŠ Jana Wericha

Den evropských jazyků
Již od roku 2001 se 26. září po celé Evropě slaví jako Den evropských jazy-
ků. Naše škola si tento den tradičně připomíná nějakou zajímavou akcí. Le-
tos jsme vedle soutěžního kvízu pro žáky druhého stupně zapojili do oslav 
i kuchařky naší školní kuchyně. 
Po celý týden vařily jídla evropských kuchyní, každý den podle jiné země 
a při výdeji se komunikovalo v daném jazyce – francouzsky, anglicky, řec-
ky, německy a italsky. Akce se povedla, strávníkům chutnalo, jazyky se 
procvičovaly a pro všechny to bylo milé a chutné oživení.

Mgr. Václav Soukup,  ZŠ Jana Wericha

Učíme se relaxovat
V naší MŠ Laudova se speciálními třídami si hrajeme, zpíváme, sportuje-
me, získáváme nové vědomosti, dovednosti a návyky. Ale také se učíme 
relaxovat! 
Je to dovednost v dnešní době velmi potřebná a často ji nezvládají ani do-
spělí. Za pomoci grantu z Magistrátu hl. m. Prahy, podpory sponzorů a ini-
ciativy učitelek jsme mohli zařídit na dvou našich mateřských školách re-
laxační pokoje. V MŠ Fialka „Bílý pokoj“ a v MŠ Duha „Terapeutický pokoj“. 
V obou jsou děti vedeny k relaxaci, odpočinku a různým činnostem, které 
zde děti pod vedením svých pedagogů mohou v klidu a pohodě zažívat.

Bc. Hana Lhotková, učitelka

Na horách se jim líbilo
Předškoláci z Mateřské školy Bendova se v říjnu zúčastnili ozdravného po-
bytu v Kořenově, na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Zvládli výstup na 
rozhlednu Štěpánka, postavili horským skřítkům domečky na zimu a na-
vštívili sklárnu v Harrachově. Podzimní sluníčko je doprovázelo po celý 
pobyt a všem se na horách moc líbilo. Poděkování si zaslouží paní učitelky, 
které s dětmi do přírody rády vyjíždějí. Mgr. Ivana Panochová, ředitelka

Laudovka ve světě koní
Žáci 2. A a 2. B Základní školy v Laudově ulici se v úterý 12. října za krásné-
ho prosluněného dne vyjeli podívat do Národního hřebčína v Kladrubech 
nad Labem. 
Obdivuhodná krása starokladrubských koní dokázala dětem přiblížit cho-
vatelský poklad. Měly možnost vidět, jak jsou ustájeni starokladrubští bě-
louši a dověděli se, čím se vlastně živí, od kdy existují, jakou mají stavbu 
těla, jak se měří jejich výška a co třeba také patří k jezdecké výstroji. Roz-
díly mezi krokem, klusem a cvalem mohly děti poznat v závěru exkurze. Ta 
byla zakončena příjemnou projížďkou na voze taženém starokladrubáky.
Hřebčín opravdu dokázal na všechny zapůsobit impozantně a s určitostí 
vytvořil u dětí potřebu projevit pozitivní city, rozvinul vnímavost a citlivý 
vztah k prostředí i k přírodě.

Jitka Bajerová, třídní učitelka 2. B

V ZŠ Jana Wericha se 20. října uskutečnila oslava 25letého trvání 
školy. Jak se vydařila, to se dozvíte v příštím vydání Řepské sedm-
náctky. -red-

Foto: archiv MŠ Bendova
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Multifunkční sportovní centrum
Jedním z bodů programu posledního, zářijového, setkání zastupitelstva bylo představení návrhu 
multifunkčního sportovního centra, které by mělo vzniknout při ulici Na Chobotě. Vystoupili zde 
zástupci firmy ATPS Ing. Fedor Rusňak a architekt Mgr. Radovan Hora s prezentací nové verze 
studie upravené podle požadavků Komise pro sportovní centrum Na Chobotě. 
Opoziční zastupitelé projevili nesouhlas s touto verzí, podle nich je sportovní centrum naddimen-
zované, neodpovídá potřebám obyvatel Řep, hotel pro sportovce je zbytečný a v projektu chybí 
bazén. O informace k tomuto tématu jsme požádali tajemnici komise a zároveň vedoucí odboru 
školství a kultury Mgr. Naděždu Zemanovou. 

Návrhy ateliéru ATPS, s. r. o. – budou nadále upravovány podle požadavků týkajících se provozu multifunkčního sportovního centra i finanční náročnosti. 

Městská část Praha 17 stále hledá pro výstavbu multifunkčního sportovního centra spolu investora!

Jaké změny byly zapracovány do projektu?
Základní koncept zůstal zachován – velká více-
účelová sportovní hala vhodná i pro kulturní akce, 
menší hala, šatny, zázemí, wellness, kavárna, re-
staurace, hotel s 48 lůžky a parkoviště. Součástí 
projektu je lávka vedoucí k fotbalovému hřišti. 
Plochy kolem hal zůstaly volné, aby venkovní 
sportoviště mohli uspořádat sami eventuální 
investoři. Mohlo by zde být až sedm sportovišť.
Na základě požadavků komise byla například 
zmenšena hmota stavby. Komise také zvažovala, 
zda ponechat některé původně navržené prvky, 
které byly finančně náročné na údržbu. Tře-
ba  in-line dráha na střeše obou komplexů byla 
efektní, ale k zajištění bezpečnosti sportujících 
by muselo být instalováno zábradlí či oplocení – 
tím by se ztratil efektní vzhled a údržba pocho-
zí střechy by byla velmi náročná. In-line dráha 
v novém návrhu vede kolem sportovního centra. 
Úpravami byly sníženy náklady o 30 % a dostaly 
se tak na úroveň, která byla zvažována. Městská 
část stále hledá spoluinvestora, nechce provoz 
sportoviště dotovat. 

Jak vysoká je větší hala?
Je projektována do úrovně 2. až 3. patra. Stavba 
je zanořená. Zanoření stavby se ale nedá provést 
příliš hluboko, protože v místě jsou spodní vody 
a cena stavby by se opět neúměrně navýšila.

Během jednání zastupitelstva vytkla opozice 
komisi, že už vyjednávala se sportovními kluby. 
To nebylo vyjednávání! Na komisi byli pozváni 
zástupci různých klubů, např. florbalisté, há-
zenkáři, zástupci Svazu míčových her proto, aby 
si komise udělala představu, jaká je poptávka 
a jaké jsou parametry sportovišť pro konání 
mezinárodních zápasů. Provozování sportoviště 
pouze pro občany Řep by nebylo finančně renta-
bilní a nabídka sportovním klubům by pomohla 
tento problém vyřešit. Bylo tedy třeba zvážit, pro 
jaké sporty bude hala sloužit – jednotlivé sporty 
vyžadují různé povrchy, rozměry sportovišť atd. 
V současné době víme, že zájem by byl, lidé by 
nemuseli jezdit za sportem mimo naši městskou 
část. Sportovních hal, kde je zároveň i ubytová-
ní, je málo. Zvýšila by se tak zároveň atraktivita 

centra pro pořadatele sportovních akcí. Nejde 
o to, aby ubytování bylo luxusní.

Proč není součástí projektu bazén?
Bazén byl zvažován, protože členové komise si 
jsou vědomi zájmu veřejnosti. Podle projektan-
tů by nebyl problém bazén do návrhu začlenit. 
Ale došlo by tím k velkému prodražení stavby. 
Následný provoz bazénu by byl rovněž finančně 
náročný. Zůstává tedy otevřenou otázkou.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Dotaz: Nedávno jsme se přistěhovali do nového 
domu nad Billou v ulici Zrzavého. Náš byt se na-
chází přímo nad silnicí nad autobusovou zastáv-
kou Nevanova. Při kupování bytu nám bylo sděle-
no, že zde projíždí pouze lidé z okolních bytů, že 
se jedná o klidnou ulici. 

Chtěla jsem se zeptat, zda by nebylo možné tuto 
ulici nějakým způsobem odhlučnit. Byli jsme 
zvyklí spát při otevřeném okně, což boužel v na-
šem novém bytě není možné. A samozřejmě chci 
upozornit na množství smogu na našem balkónu 
a oknech.

Odpověď tazatelku asi neuspokojí. Ulice Sku-
teckého, kam směřují okna některých bytů 
zmíněného bytového komplexu, nepatří mezi 
nejrušnější ulice v Řepích, ale že by byla klidná, 
to se také nedá tvrdit. Prodávající bohužel uvedl 
kupující v omyl – zda záměrně či nevědomky, toť 
otázka. Situace asi nemá jiné řešení, než spát se 
zavřenými okny…  -red-

Nemůžeme spát při otevřeném okně

Mgr. Naděžda Zemanová, vedoucí odboru školství 
a kultury

Foto: -akraj-
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První vlaštovka
„To jsme dobře udělali,“ zhodnotila 29. září, na 
posledním jednání zastupitelstva, MUDr. Zdeň-
ka Neužilová zřízení Fondu ústupového bydlení 
(FÚB). Během tohoto zasedání zastupitelé popr-
vé za dobu trvání fondu schválili uzavření nájemní 
smlouvy k ústupovému bydlení žadatelce, které 
její sociální poměry neumožňovaly hradit běžné 
nájemné. Vzhledem k tomu, že v podobné situ-
aci se může ocitnout nejeden občan naší měst-
ské části, položili jsme několik otázek Michaele 
Novozámské z odboru správy obecního majetku.

Proč došlo k uzavření první smlouvy po tak 
dlouhé době trvání fondu? Vždyť jeho zásady 
zastupitelé navrhli už v roce 2007.
Několik občanů se u nás informovalo. Když však 
zjistili, že smlouva je vázaná na podmínku, že si 
do bytu nemohou přihlásit žádného vnuka nebo 
jinou osobu a že na jinou osobu nájem nepře-

chází, tak ztratili o tuto formu pomoci zájem. 
Byt z kategorie FÚB není určen k odprodeji a po 
dobu trvání smlouvy o jeho užívání se stává ne-
převoditelným na další osobu bez souhlasu pro-
najímatele. 
Stalo se nám také, že žadatel chtěl byt z FÚB 
a nebyl nájemcem žádného bytu, bydlel u rodi-
čů – pro toho FÚB určen není. Využít jej mohou 
ti, kteří již jsou nájemci nebo podnájemci něja-
kého bytu, kde platí vysoké nájemné. Tato pomoc 
se netýká pouze seniorů, ale občanů jakéhokoliv 
věku, kteří se ocitnou v závažné životní situaci. 
Výše nájemného je 35 Kč za 1 m2 započitatelné 
podlahové plochy bytu za měsíc.

Můžete zmínit některá z kritérií pro přijetí 
žádosti?
Podmínkou pro přijetí žádosti je například trvalé 
bydliště žadatele na území naší městské části po 
dobu alespoň tří let, musí být občanem státu EU, 
musí být nájemcem nebo podnájemcem bytu, 
který nevyhovuje finančním možnostem žada-
tele. Žadatel již musí pobírat příspěvek nebo 
doplatek na bydlení a musí mít dobrou plateb-
ní morálku, to znamená, že nesmí být neplatič. 
Kompletní kritéria jsou zveřejněna na webu.

Jak mají případní zájemci postupovat? 
Formuláře žádostí o byt v kategorii  FÚB jsou zá-
jemcům k dispozici na internetových stránkách 
ÚMČ Praha 17: www.repy.cz, na odboru správy 
obecního majetku, sociálním odboru a také 
v podatelně ÚMČ Praha 17. 
Zájemci se u mne mohou informovat v úředních 
hodinách (Odbor správy obecního majetku ÚMČ, 
Žalanského 291, 1. patro, dveře č. 203, tel.: 
234 683 530, 529).

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Domov sv. Karla Boromejského
•  LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POBYTY PRO SENIORY

e-mail: sekretariat@domovrepy.cz, tel.: 235 323 248

•  DENNÍ STACIONÁŘ s celodenním všestranným programem
e-mail:stacionar@domovrepy.cz, tel.: 775 851 646, 775 853 533

•  GERIATRICKÁ AMBULANCE – lékařská péče i sociální poradenství
e-mail: prijem@domovrepy.cz, tel.: 235 323 248

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

Nákupy až do domu
Před časem byl uzavřen obchod s potravina-
mi na konečné tramvaje na Bílé Hoře. Byla 
to poslední prodejna tohoto druhu v horních 
Řepích a její uzavření způsobilo problémy 
hůře se pohybujícím seniorům žijícím v této 
oblasti. Láteření: „Co to zase na tom úřadě 
vymysleli,“ však není na místě. Budova, kde 
sídlil obchod, není v majetku městské části 
a tudíž není v její pravomoci určovat, jak má 
majitel s prostory nakládat. 
Imobilní občané, žijící v naší městské čás-
ti, mohou požádat o pomoc řepské Centrum 
sociálně zdravotních služeb a mohou si ob-
jednat nákupy s dovážkou přímo do domu. 
V současné době tuto službu využívá kolem 
stovky ze 350 klientů CSZS. O informace, jak 
by měli zájemci o dovoz nákupu postupovat, 
jsme požádali Mgr. Moniku Čermákovou, ve-
doucí přímé péče CSZS. 
„Klientům žijícím v Řepích zajišťujeme tak-
zvané malé a velké nákupy. Objednáva-
jí se v pracovní den, telefonicky na lince 
235 313 182 nebo 235 314 141 nebo přímo 
u pečovatelky, když přijde ke klientovi na 
návštěvu. Nákup je třeba objednat nejpoz-
ději jeden den předem. Běžný týdenní nákup, 
tzv. malý, stojí 15 Kč. Za velký nákup, nad 10 
kg, účtujeme 25 Kč. Mimořádný nákup stojí 
60 Kč,“ vysvětlila Mgr. Monika Čermáková 
a dodala: „aby mohl klient čerpat tuto do-
tovanou sociální službu, musí mít uzavřenou 
smlouvu s CSZS a splňovat určité podmínky. 
To znamená, že naše sociální pracovnice kli-
enta navštíví a zjistí, zda nebydlí s rodinou, 
která by mu nákupy spolehlivě zajistila. Poté 
se s klientem domluvíme na rozsahu služeb 
a připravíme individuání plán. Každých šest 
měsíců plán revidujeme, zda se nezměnily 
podmínky pro poskytování služby. Jde o to, 
aby zmíněnou dotovanou sociální službu do-
stal člověk, který ji opravdu potřebuje.“ -red-

Pečovatelka Zdenka Pšenčíková z CSZS někdy 
obstarává až dvanáct nákupů denně.

Foto: -akraj-

Houslový koncert
V neděli 7. listopadu v 18 hodin se uskuteční 
v Kostele sv. Rodiny houslový koncert stu-
dentů Pražské konzervatoře s názvem Vášeň 
k hudbě. Zazní skladby Johana Sebastiana 
Bacha a Antonia Vivaldiho. -von-

Dotaz: Slyšela jsem, že 
Praha 17 má nějaké logo.
Městská část Praha 17 má 
vedle znaku již také svo-
je logo. Autorem je Aleš 
Koutný. Rada městské 
části jeho návrh schválila 
v září 2010. -red-

Znak i logo

Zájemci o byty z kategorie FÚB se mohou infor-
movat u paní Michaely Novozámské.
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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.

Program na listopad:
3. 11. Halloween po česku: Světýlkový 
orientační závod ve Hvězdě pro dvojice – ně-
kolik kategorií, pár her v areálu dopravního 
hřiště, teplý čaj. Zváni jsou všichni, co si 
chtějí užít pěkný podzimní večer a nebojí se 
trošky dobrodružství. Od 15.30 do 19 hodin. 
Vstup volný.
6. 11. Keramická sobota: Tradiční tvoření 
z hlíny pro děti i další zájemce.  Cena za dvou-
hodinovku 50 Kč pro děti, 150 Kč pro studen-
ty do 26 let a 200 Kč pro dospělé. Od 10 do 
12 a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. Při-
hlášky předem na tel.: DDM 235 323 333.
20. 11. Keramická sobota (info viz výše).
27. 11. Adventní věnec: Přijďte si pro ten 
svůj do naší dílny. Cena za dvouhodinovku 
70 Kč pro děti, 100 Kč pro studenty do 26 let 
a 200 Kč pro dospělé. Od 14 do 16  a od 16 do 
18 hodin, ateliér. Pouze pro předem přihláše-
né. Telefonicky na 235 323 333 nebo e-mai-
lem: nemcova@ddmp6.cz.
27. 11. Divadlo v DDM: Tři prasátka – před-
stavení divadla Kováček. Pro děti od 3 do 100 
let. Vstup děti 10 Kč, dospělí 40 Kč. Od 15 ho-
din, sál DDM.

Soboty dle rozpisu na www.ddmp6.cz, od 14 
do 18 h, klub Šestka. Klubová odpoledne pro 
mládež od 12 let. Nintendo Wii, kulečník, šip-
ky, PC, hry, internet, muzika... Vstup volný.

Mgr. Jana Němcová

Socháňova 1221, Řepy • tel.: 235 311 791

Klub 17
Z listopadového programu nízkoprahového 
zařízení Klub 17 pro děti a mládež v Sochá-
ňově ulici (vedle KS Průhon): 
  9. 11.: Keramická kočka – glazování
10. 11.: Výroba draků, 
16. 11.: Keramické aromalampy
17. 11.: Ubrousková technika
19. 11.: Výrobky na Halowen
24. 11.: Malujeme na sklo
26. 11.: Adventní dílna
30. 11.: Keramika - vánoční kapr
Vstup zdarma. -red-

Do kavárny nejen 
na kafíčko 
Zdá se, že v Řepích přibyl další kulturní stánek. 
V Dobré kavárně v Makovského ulici začali pořá-
dat zajímavé programy. V říjnu kromě výstav fo-
tografií a besed s jejich autory měli v plánu na-
příklad koncert dívčí rockové kapely Ilia z USA.  
V úterý 2. listopadu v 18.18 hodin tu začíná be-
seda s fotografem Janem Williamem Drnkem. 
Výstavu s názvem WILDA AFRICA si můžete pro-
hlédnout kdykoliv během otevírací doby kavár-
ny. V prosinci tu prý budou k vidění fotografie 
Jana Saudka! -red-

Kdy bude stát 
dům pro seniory
Již před dlouhým časem jsme zveřejnili informa-
ci o plánované výstavbě domu pro seniory v Ře-
pích. Budova by měla stát v blízkosti Domova 
sv. Karla Boromejského, v ulici K Šancím. 
V době uzávěrky tohoto vydání zpravodaje se tam 
ještě nic nedělo. S dotazem, kdy bude stavba za-
hájena, jsme proto kontaktovali tiskovou mluvčí 
firmy Sefiko, spol. s r. o. Ing. Petru Zunovou. 
„Stále probíhají přípravy projektu pro stavební 
povolení a vzhledem k situaci na trhu, která se 
výrazně nelepší, jsme museli posunout termí-
ny v harmonogramu k dokončení jednotlivých 
etap projektu a samozřejmě i počátek zahájení 
výstavby,“ odpověděla Ing. Zunová. -red-

Klub PROSAZ
V říjnu zahájil svou činnost Klub PROSAZ v No-
vých Butovicích. Je koncipován především jako 
místo setkávání tělesně postižených, ale vítáni 
jsou také ti, kdo s nimi žijí, pracují, pečují o ně. 
Vždy ve čtvrtek od 17 hodin se zde budou konat 
besedy a přednášky, nebudou chybět ani různé 
relaxační programy, koncerty, výtvarná dílna.
Adresa: přízemí Komunitního centra sv. Proko-
pa – Nové Butovice, V Hůrkách 1292/8, u me-
tra B – Hůrka. Klubovna má bezbariérový pří-
stup i bezbariérové WC! Vstupné: 20 Kč. Klub 
je otevřen i postiženým rodičům nebo rodičům 
postižených dětí, proto je během akce zajištěno 
hlídání dětí zdarma (z důvodů omezené kapacity 
je ale nutno hlídání předem objednat). Občan-
ské sdružení Prosaz: www.prosaz.cz. Informace 
a přihlášky: Mgr. Hana Karasová, 777 701 802, 
poradna@prosaz.cz.  -red- 

Farnost sv. Martina, 
Městská část Praha 17, 

Občanské sdružení Naše Řepy

vás zvou na tradiční

SVATOMARTINSKÝ 
PRŮVOD

a OHŇOSTROJ
čtvrtek 11. 11. 2010

Sraz v 17 hodin v kostele sv. Rodiny 
(Domov sv. Karla Boromejského) 

Spojení: bus 164 (zastávka Škola Řepy)

V 17.30 odchod průvodu.

LAMPIONY S SEBOU

Ohňostroj se bude konat 
po skončení průvodu
(přibližně kolem 18. hodiny)
na prostranství před budovou ÚMČ Praha 17

Městská část Praha 17 
a Společnost pro obnovu řepských tradic

pořádají

V SOBOTU 13. 11. 2010 
OD 20 HODIN

MARTINSKOU ZÁBAVU
SOKOLOVNA ŘEPY, 
NA CHOBOTĚ 125, 

PRAHA-ŘEPY
Spojení: bus 164 

(zastávka Škola Řepy)

K TANCI A POSLECHU 
HRAJE SKUPINA 

REGION
TOMBOLA
Slosovatelné vstupenky budou v prodeji
na těchto místech: Úřad m. č. Praha 17 – 
podatelna, Žalanského 291, Lidová 
cestovní agentura – Žalanského 57. 
Cena vstupenky: 100 Kč

Vítání občánků
Přejete si, aby se vaše miminko zúčastnilo slav-
nostního vítání občánků? Kontaktujte sl. I. Pa-
velkovou z matriky odboru občansko správního: 
tel.: 234 683 516, e-mail: pavelkovai@repy.
mepnet.cz. Info také na: www.repy.cz v rubrice 
matrika narození. -red-

Lakomá Barka
KS Průhon pořádá 19. listopadu dopolední di-
vadelní představení pro školy „Lakomá Barka“. 
Podle knihy Jana Wericha Fimfárum. Divadlo na 
koleně, začátek v 10 hodin. -red-
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Hala Lužiny

Kategorie: Žactvo (mladší i starší včetně R+D) • Dorost 
a dospělí • Koedukované skladby • Smíšené kategorie

GYMNASTIKA, AKROBACIE, TANEC, AEROBIK, 
ROKENROL A DALŠÍ POHYBOVÉ ŽÁNRY

VSTUP ZDARMA • TĚŠÍME SE NA VÁS
Více informací na www.caspv.cz - kraj PRAHA

Bellušova 1877/68
Praha 5 - Stodůlky

Slavíme výročí 20 let 
PRAŽSKÉHO SDRUŽENÍ SPORT PRO VŠECHNY

Selhal „lidský faktor“
V minulém vydání Řepské sedmnáctky jsme vás 
informovali o dokončování dětského hřiště ve 
Španielově ulici, na Babím létě jste možná ob-
drželi leták s pozváním na slavnostní otevření, 
které se mělo uskutečnit ve čtvrtek 30. září ve 
14 hodin. 
Bohužel firma, která hřiště rekonstruovala, 
nedodržela termín a poslední zářijový den tak 
hřiště hotovo nebylo. Zástupce firmy sdělil, že 
opravu nechali na poslední chvíli a pak je za-
skočil vytrvalý déšť. 
Městská část bude firmu penalizovat. -red-

V současnosti už je lanová pyramida na hřišti 
ve Španielově ulici hotova. Foto: -akraj-

Nové hřiště pro seniory 
Nové hřiště pro dospělé, seniory a osoby se 
zdravotním postižením bylo otevřeno 4. října 
v zahradě u Centra sociálně zdravotních služeb 
v Bendově ulici čp.1121/5. Bylo vybudováno ná-
kladem 1 157 952 Kč. 
Na sedmi stanovištích si můžete posílit hlavní 
svalové skupiny. Na tabulích najdete návody ke 
cvičení (viz titulní foto, více snímků na: www.
repy.cz – Fotogalerie). Hřiště je přístupno po 
celý týden, od 8 do 18 hodin. 
Zahradu využívá Mateřské centrum Řepík a mno-
ho maminek s malými dětmi. „Zdá se nám, že 
stroje lákají děti k lezení a je to nebezpečné,“ 
svěřila se maminka Zuzana, která zahradu se 
svou dcerkou navštěvuje pravidelně. Možná by 
byl řešením nízký plůtek, shodly se maminky.

-akraj-

Foto: Tomáš Horský

Nové auto pro hasiče
Magické datum 10. 10. 2010 se stalo významným 
také pro řepské hasiče. V tento krásný slunný 
den byl jednotce Sboru dobrovolných hasičů 
Řepy předán do užívání nový dopravní automo-
bil Ford Transit. 
Slavnostního aktu se mimo členů SDH Řepy 
zúčas tnil první náměstek primátora hl. m. Prahy 
JUDr. Rudolf Blažek, ředitel odboru krizového 
řízení pražského magistrátu Ing. Petr Beran, 
ředitel Městské policie hl. m. Prahy Mgr. Vladi-

mír Kotrouš, starostka Městské části Praha 17 
Bc. Jitka Synková, starosta Městského sdružení 
hasičů hl. m. Prahy pan Jindřich Riesner a jeho 
náměstek pan Václav Šimek. Pomyslné klíčky od 
vozu přijal od JUDr. Rudolfa Blažka velitel jed-
notky Sboru dobrovolných hasičů v Řepích pan 
Lubomír Spálenka. 
Doufejme, že nový automobil bude řepským ha-
sičům dobře a hlavně dlouho sloužit.

Mgr. Veronika Langerová,
starostka SDH Řepy

Oslava jak se patří
Obrovský dort, grenadinu a „piňakoládu“ - samozřejmě bez alkoholu, špe-
káčky, hudbu a zábavu si užili ti, kteří přišli 22. září do Klubu 17 oslavit 
3. narozeniny tohoto nízkoprahového zařízení.
„Mám velikou radost, že je náš klub navštěvován čím dál tím víc. V loň-
ském školním roce jsme zaznamenali šest tisíc vstupů! Chodí k nám ko-
lem 130 řepských dětí. Mám radost, že máme podporu naší městské části 
i donátorů. Je to opravdu ojedinělé, aby tak malá městská část měla svůj 
vlastní ‚nízkopráh‘. Mám radost, že děti, které k nám docházejí, si vzaly 
‚za svá‘ naše pravidla, že tu nemáme kázeňské problémy, děti si pomáhají 
a jsou parta,“ odpověděla na dotaz, jak hodnotí uplynulé roky, Mgr. Mo-
nika Čermáková, vedoucí přímé péče Centra sociálně zdravotních služeb, 
které klub provozuje.  -akraj-

Vstup do Klubu 17 je volný, podmínka je jediná: Respektovat pravidla tohoto 
zařízení. Jaká? Například nemluvit vulgárně, nekouřit, nefetovat…

Foto: -akraj-
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Přesně čtyřiasedmdesát dětí z řepských zá-
kladních škol se 1. října na pláni před úřadem 
 zúčastnilo pokusu o překonání světového re-
kordu v likvidaci tisíce balónků s obrázkem 
přeškrtnuté cigarety a nápisem Normání je 
NEkouřit. Akci zde zorganizovala obecně pro-
spěšná společnost Onkocet Europe.
Loňský čas 47,26 sekundy, kterého dosáhly 
děti z Hanspaulky, se překonat nepodařilo. 
Podmínkou byla účast alespoň 200 dětí. Ale 
zábavy zde bylo dost. Organizátora akce, dr. 
Tomáše Fingera, podpořili svou účastí známé 
osobnosti, například zpěvák Stanislav Hložek 
a legendární československý fotbalista Karol 
Dobiáš, který na dotaz, zda kouří, odpověděl: 
„Proflámoval som vela nocí, ale nikdy som ne-
mal cigaretu v ruke!“ Přítomen byl také exmi-
nistr školství Mgr. Eduard Zeman, který prý už 
pomáhal s organizací loňské akce. Na stejnou 
otázku odpověděl: „Bohužel jsem také kuřák. 
Ale domnívám se, že důležité je, aby se s kou-
řením vůbec nezačínalo. Proto se obracíme 
právě na malé děti, tam to má smysl.“
Řepští školáci likvidovali balónky vehementně. 
Pokud se stejnou vehemencí jednou odmítnou 
nabízenou cigaretu, měla tahle akce opravdu 
smysl. -akraj-

Tisíc balónků 
zlikvidovaly děti 
za 96 sekund. 
Více foto na 
www.repy.cz – 
Fotogalerie.

Foto: -akraj-

Normální je NEkouřit! 

Dračí den
Pravým dračím dnem byla letošní, už VII., řepská 
drakiáda. Sešlo se 43 dračích modelů s vodiči ve 
věku od jednoho a půl roku až do toho senior-
ského, kde se to prý už nepočítá. Zvláštní radost 
jsme měli z několika vlastnoručně vyrobených 
draků. Ale i ti kupovaní draci si krásně zalétali, 
protože jim přál příhodný vítr. 
Pan Kalina se svými asistentkami se pěkně za-
potil, než to všechno zhlédl, zhodnotil, než byly 
vypsány diplomy a předány odměny účastníkům. 
O odměny ale samozřejmě nešlo, účastníky při-
lákalo hlavně krásné nedělní odpoledne a po-
hodová nálada, která vládla kolem startovního 
stolku a Citron-studia. 
Fotografie najdete na webových stránkách KS 
Průhon www.volny.cz/ks-pruhon. E. G. Foto: Milan Špatenka

Děkujeme 
za trpělivost!
„Svolali jsme toto setkání, abychom příchozím 
vysvětlili příčiny zdržení a omluvili se za příkoří 
způsobená stavbou. Děkujeme vám za trpěli-
vost,“ v tomto smyslu přivítal občany rekon-
struovaných domů v Makovského ulici Ing. Milan 
Veselský, ředitel divize 1 firmy Metrostav, a. s. 
Setkání proběhlo v ZŠ v Socháňově ulici v úterý 
5. října, zúčastnilo se ho přes stovku nájemníků 
a také zástupci městské části v čele s místosta-
rostou Antonínem Kopeckým.
Vzhledem k prodlužovanému termínu dokonče-
ní stavby a potížím, které během rekonstrukce 
nastaly, se dalo očekávat, že atmosféra bude 
bouřlivá. Občané však udrželi emoce na uzdě. 
Hlavní důvodem prodloužení prací byly podle 
Ing. Veselského povodně – klempířské prvky pro 
opláštění tvz. oblouků byly uskladněny v loka-
litě, která byla postižena záplavami, a tak bylo 
nutno objednat nové. Termín byl prodloužen 
také proto, že práce nebyly prováděny v neděli. 
Podle slov přítomných nájemníků se na posunu-
tí termínu podepsala i nízká produktivita práce 
stavebních dělníků.
Ředitel Ing. Veselský přítomným sdělil, že prá-
ce by měly být ukončeny 4. listopadu. Ing. Alois 
Podaný, vedoucí odboru územního rozvoje a in-
vestic, uvedl, že městská část bude Metrostav 
penalizovat. 
Místostarosta Antonín Kopecký nájemníky uklid-
nil slovy, že městská část plánuje odprodej bytů 
ve zmíněných domech, nemá zájem být jejich 
majoritním vlastníkem. Zároveň je informoval, 
že nebytové prostory zůstanou i nadále v majet-
ku obce. 
Na dotaz, zda městská část zohlední při určo-
vání cen bytů snížení bonity bytových jednotek 
v 1. patře, jež bylo podle nájemníků způsobeno 
přístavbou stříšek nad ochodními pasážemi, 
místostarosta odpověděl, že pokud si nájemníci 
podají žádost, bude se rada městské části i za-
stupitelé jejich požadavkem zabývat.  -akraj-

Fota dole: Rekonstrukce domů v Makovského ulici 
čp. 1140 až 1145 a 1222 až 1227 byla zahájena 
v březnu tohoto roku, dokončena bude v listopadu. 
Náklady: cca 130 milionů Kč.

Foto: -akraj- Foto: -akraj-
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Uličník • Uličník
K Motolu
Krátká ulička pro pěší se nachází na severový-
chodní výspě naší městské části a spojuje rušnou 
ulici Karlovarskou s Čistovickou. Poblíž je vchod 
do kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře 
a autobusová zastávka linky č. 164. 
Jde vlastně o dvě rovnoběžné zpevněné cesty, 
které odděluje pás zeleně. V ulici je evidována 
jedna adresa – čp. 1/388.
Ulice je pojmenována podle směru, kterým vede. 
Její vznik se datuje do let 1968–1973.

Text a foto: Jan Bösser

Foto: -akraj-

Řepská zákoutí
Víte, kde v Řepích stojí socha, kterou zachy-
cuje fotografie? Najdete ji před vstupem do 
barokního poutního kostela Panny Marie 
Vítězné na Bílé Hoře. Jde o jednu postavu 
ze sousoší „Zvěstování“ z roku 1710 od Jana 
Oldřicha Mayera.
Na tomto místě byla nejdříve postavena 
kaplička sv. Václava (kolem roku 1624), kte-
rá byla později zasvěcena sv. Marii. Dnešní 
podobu získala tato unikátní památka až po 
mnoha letech. Jan Bösser

Společnost pro obnovu řepských tradic působí 
v naší městské části téměř dvanáct let. V pá-
tek 8. října se v sokolovně sešli její příznivci 
při oslavě desetiletého výročí od oficiálního 
založení tohoto občanského sdružení.
Duší tohoto spolku jsou řepští rodáci Anna 
Baumová spolu s Jaroslavem Hájkem. Díky 
svému nadšení kolem sebe dokázali soustře-
dit spoustu přátel - nejen místních, ale i oby-
vatel sídliště, kteří bývají někdy tak nehezky 
nazýváni „náplavou“. A tahle „náplava“ nele-
ní, obětuje volný čas a pomáhá při organizaci 
spousty zábavy pro děti i dospělé. 
„Dětská pouť u příležitosti Mezinárodního dne 
dětí v zahradě Domova sv. Karla Boromejské-
ho, Řepský ples, karneval a Řepský jarmark, 
to už je značka,“ vyjádřil se s opodstatněnou 
pýchou v hlase Jaroslav Hájek. Společnost pro 
obnovu řepských tradic stojí také za akcí Ša-
chista Řepy, podílí se například na organizaci 
Babího léta a Pálení čarodějnic.
Co bylo impulsem k založení tohoto občan-
ského sdružení, to se dozvíte v příštím vydání 
Řepské sedmnáctky, v němž přineseme rozho-
vor s Annou Baumovou. Všem ze Společnosti 
pro obnovu řepských tradic přejeme hodně 
elánu do dalších let. A děkujeme!

-akraj-

Na horní fotografii je Anna Baumová a Jaro-
slav Hájek. Spodní snímek připomíná loňské 
Mikulášské radovánky v sokolovně.

Baví nás už více než deset let

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Na oslavě 10letého výročí trvání Společnosti pro obnovu řepských tradic promítal Jaroslav Hájek 
DVD s názvem „Řepy včera a dnes“ s fotografiemi od roku 1890 až po současnost. Prý jich rozdal 
přes dvě stovky a ještě mu pár DVD zbylo. 
Případní zájemci se mu mohou ozvat na telefon: 603 414 828.

16 PRO ŘEPSKÉ PATRIOTY



Fotbalové zprávy
Obě fotbalová mužstva na prvních místech – to tu ještě ne-
bylo!!!
• A mužstvo – I. B třída (mistrovské zápasy):
4. kolo, 11. 9.: Řepy v. Zličín B 0:0. Ve velmi kvalitním rychlém utkání 
branka nepadla, i když šance byly na obou stranách. Zejména tři hlavič-
ky Horáka ve II. poločase alespoň po jedné brance volaly. Stále držíme 
1. místo v tabulce.
5. kolo, 18. 9.: Lochkov v. Řepy 1:2 (0:1). I přes 8minutové nastavení 
jsme udrželi těsné vítězství. Naše branky vstřelili Orság a Macek.
6. kolo, 25. 9.: Řepy v. Bílá Hora 0:1. První prohra v soutěži. Zápasu by 

spíše slušela remíza, Bílá Hora byla šťastnější.
7. kolo, 3. 10.: Lipence v. Řepy 1:1 (0:1). Na tohoto sou-
peře neumíme zahrát, loni jsme oba zápasy prohráli. Náš 
gól dal Červenka. Soupeř vyrovnával z penalty.
8. kolo, 9. 10.: Řepy v. Podolí B 2:1 (1:1). Pechr ve II. polo-
čase proměnil penaltu na 2:1. Vyrovnávací branku vstřelil Pecha, který 
byl v 77. minutě vyloučen. Vítězství jsme udrželi a se 17 body jsme se 
vrátili se na 1. místo v tabulce.
• B mužstvo si velice dobře si vede ve II. třídě skupiny A. V mistrov-
ském  zápase 10. října porazilo doma „béčko“ Řeporyj 2:1 a po šesti 
zápasech vede tabulku se 13 body.

Milan Rosenbaum

Řepská sedmnáctka v Nagasaki
Náš zpravodaj doputoval až do Nagasaki. Snímek nám poslal pan Tatsuya 
Moroiwa, bývalý ředitel Japonské školy v Řepích – rozhovor s ním a s paní 
učitelkou Yuko Okaji jsme zveřejnili v Řepské sedmnáctce č. 3/2010 (na-
jdete ji na www.repy.cz). 
Zároveň jsme od paní učitelky Okaji obdrželi pozvání na výstavu Hiroši-
ma–Nagasaki 1945–2010, která bude probíhat až do 14. listopadu na 
Novoměstské radnici v Praze 2. Otevřena je od 10 do 18 hodin, vstupné je 
40 Kč, více informací: www.forum2000.cz. Výstava je uspořádána v rámci 
konference Forum 2000. -red-

Foto: Z archivu Tatsuya Moroiwy

Domov získal cenu Makropulos!
První říjnový den obdržel Domov sv. Karla Boromejského z rukou ministra 
zdravotnictví Doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. cenu Makropulos.  Cena je 
od roku 2005 udělována jednou ročně institucím nebo projektům, které 
pomáhají měnit stereotypy v přístupu k seniorům. 
Domov sv. Karla Boromejského je zdravotnické a sociální zařízení. Od roku 
2006 zajišťuje péči o více než sto věkem pokročilých a nemocných lidí, 
z nichž většina potřebuje péči zdravotní, ošetřovatelskou i sociální. Laskavý 
a ochotný personál pro ně také zabezpečuje řadu aktivizačních, duševních 
i duchovních podnětů a činností. Ocenění je poděkováním všem, kteří se 
významně podílejí na prodloužení lidského života a přispívají k jeho kvalitě.
Samotné prodloužení lidského života představuje pro zdravotnictví ne-
sporný úspěch, což však samo o sobě nestačí. Je zapotřebí zdokonalovat 
všestrannost a kvalitu služby seniorům a vytvářet systém zdravého a spo-
kojeného stárnutí. Tohoto cíle není možné dosáhnout bez spolupráce, kte-
rá přesahuje hranice zdravotnictví. 
Ministerstvo zdravotnictví chce tímto vyznamenáním ocenit zařízení pro 
seniory, která se snaží dobře propojovat zdravotní i sociální péči a kde se 
starým a nemocným lidem dostává odborného, a přitom laskavého lidské-
ho přístupu a úcty. -von-

Požehnání přístavby kláštera 
V úterý 28. 9. jsme slavili den české státnosti a svátek svatého Václava, 
českého knížete žijícího v 10. století. Úcta k tomuto svatému je spo-
jena s počátky výstavby poutního místa Panny Marie Vítězné na Bílé 
Hoře v roce 1704. Proto si tento sváteční den vybraly sestry benedik-
tinky za den požehnání přístavby jejich kláštera. 
Aby tato novostavba nenarušila barokní charakter celého areálu, 
bylo nutno sladit její vzhled dispozičně i barevně s objektem kláštera 
i budoucího domu pro hosty, jehož rekonstrukce právě probíhá (jak 
můžete vidět z Karlovarské ulice). Nová část kláštera je přízemní ob-
jekt s několika pokoji pro sestry, společenskou místností a technickým 
zázemím. 
Všichni, kteří se na této stavbě podíleli, a všichni přítomní na boho-
službě byli pozváni na malou oslavu. Po mši svaté se účastníci slav-
nosti vydali do zahrady za zpěvu jedné z nejstarších duchovních písní. 
Na prahu nového domu se pomodlil otec Benedikt Kolaja OSB z bene-
diktinského kláštera v Praze-Břevnově předepsané modlitby pro po-
žehnání nového řeholního domu a následně prošel novým domem se 
svěcenou vodou a kadidlem. O hudební stránku obřadu se postarala 
schola sester benediktinek. 
V tomto klášteře v současné době žije pět českých sester benediktinek 
a jedna sestra z Mnichova. Pro jejich život je typické, že kromě modlit-
by a dalších řeholních povinností chodí pracovat do civilních zaměst-
nání. Ve společenské místnosti pořádají různé přednášky a koncerty. 
Více informací najdete na www.benediktinky.cz.

sestra Anežka Najmanová, 
OSB

Foto: Petr Linart

Komunita Venio
Komunita Venio je benediktinské společenství, které vzniklo v Mnicho-
vě na počátku 20. století. Sestry skládají mnišské sliby (poslušnosti, 
stálosti a mnišského života) a zůstávají po celý život v jednom spole-
čenství. OSB: Ordo Sancti Benedicti (řád svatého Benedikta).
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TELEVIZE-NONSTOP
OPRAVY a seřizování v bytě

satelity, antény, instalace, settopboxy

733 311 747    211 141 160

v.siebert@volny.cz  •  www.opravuji.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–  hod.,  Po, St, Pá: 7–11 hod.
tel.: 235 325 111, 608 519 354

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

INZERCE

*  NOVINKA! Klavír pro pokročilé, kytara elektric-
ká a akustická pro pokročilé – (2 400 Kč)
(styly blues, jazz,rock, pop, improvizace, harmo-
nie v hudební praxi, skladebné postupy v písňové 
formě), 
příčná flétna – i pro začátečníky (1 800 Kč)

*  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 a dospělé 
(1 400 Kč – děti, 1 800 Kč – dospělí)

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

Kurzy ve školním roce 2010–2011
děti okolo 2 let a rodiče (1 000 Kč)

*  Ťapka – turistický oddíl – pro děti od 5 do 7 let 
(600 Kč)

*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední pro-
gram pro děti od 2 let (100 Kč za dopoledne)

*  Angličtina, němčina (různé stupně pokročilos-
ti) – pro dospělé (1 500 Kč)

*  Počítače a internet – pro dospělé i úplné začáteč-
níky, vhodné i pro seniory (1 200 Kč)

*  Jóga – pro děti od 1. třídy a pro dospělé – různé 
stupně pokročilosti (500 Kč – děti, 1 200 Kč – 
dospělí)

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

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

(500 Kč)

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

*  Cvičení po ženy (bossu, aerobik, step–aerobik, 
kalanetika) – 30 Kč za lekci

*  Akrobatický rock'n'roll – pro děti od 5 do 12 let 
(500 Kč)

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

KURZOVNÉ: 
Uvedené ceny jsou za školní pololetí, pokud není 
uvedeno jinak. Platí se bankovním převodem nebo 
složenkou A na účet.

KDY SE KURZ KONÁ A ZDA JE VOLNÉ MÍSTO, 
SE MŮŽETE INFORMOVAT NA TEL. 235 313 289.

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

Výstup na Plešivec
Po roce opět navštívíme brdské lesy a vystoupáme na tajemstvím opředený 
Plešivec, který se tyčí nad údolím říčky Litavky poblíž Jinců. Začneme v Ho-
řovicích, kam se dopravíme osobním vlakem ze Zličína (odjezd v 9.08 ho-
din). Přestupy v Rudné a Berouně na sebe navazují.
Z nádraží v Hořovicích jdeme po modré značce kolem rybníka do centra 
města, kde se můžeme zásobit jídlem a pitím. Lze navštívit zámek s něko-
lika prohlídkovými trasami. Je otevřen od dubna do října, v dubnu a říjnu 
však pouze o víkendech. Kousek od zámku je ještě starý zámek (původně 
hrad). Dnes tu sídlí několik firem, ale budova zvenku za zhlédnutí stojí.
Pak už jdeme po červené značce přes obec Rpety, za níž se konečně pono-
říme do lesa. Po dvou kilometrech se ocitneme na silnici do Jinců, podél 
níž teče bystrá říčka Litavka. Na vrch Plešivec vede několik cest. Já jsem si 
chtěl užít Litavku, tak jsem opustil červenou a šel po silnici proti proudu 
říčky až k železniční zastávce Rejkovice. Odsud nás zelená značka dovede 
asi po dvou kilometrech na vrchol. Cesta je dost strmá, a proto tento výlet 
doporučuji zdatnějším turistům s dobrou, pevnou obuví. Asi půl kilometru 
před vrcholem mineme plešivecký viklan. Čím dál menší stromy a často ulá-
mané větve i špičky kmenů nám dávají na vědomí, že se blížíme k cíli.
Konečně jsme na plochém, skalnatém vrcholu Plešivce, ve výšce 654 me-
trů nad mořem. Z Čertovy kazatelny je nádherný výhled na brdský hřeben 
a obce pod ním. Kdysi dávno (asi 1000 let před naším letopočtem) zde 
bývalo rozsáhlé keltské hradiště z pozdní doby bronzové. Místy lze spatřit 
i zbytky opevňovacích valů. Kameny z hradiště bychom našli v základech 
domů v obcích pod Brdy.
Ke zpáteční cestě můžeme využít červenou značku, vedoucí po hřebenu, 
která nás dovede na vlakovou zastávku Lochovice. Pokud však ještě chce-
me navštívit Plešivecké (trampy nazývané Smaragdové) jezírko, půjdeme 
po zelené a pak žluté značce přes obec Lhotku.
Z Lochovic odjíždí vlak do Berouna v 16.34 a 18.34 hodin. Z Berouna jede-
me buď opět do Zličína přes Rudnou, nebo na Smíchov. Necelých dvacet 
kilometrů v nohách rozhodně cítíme!
Šťastnou cestu!  Text a foto: Jan Bösser

Cestujte levněji
Pokud podniknete výlet o víkendu, a alespoň ve dvou, využijte zvýhod-
něné jízdenky  ČD – SoNe+. Platí celý den, buď v sobotu nebo neděli, ve 
všech osobních vlacích ČD po celé republice. Na tuto jízdenku mohou 
jet maximálně dvě dospělé osoby a tři děti (do 15 let). Cena: 150 Kč.

Námaha při výstupu na Plešivec stojí za to. Budete odměněni nádherným 
výhledem.
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Speciální nabídka
Intenzivní ošet ení ur ené k odstra-
n ní otok  a vá k  kolem o í
Zajistí zpevn ní citlivé pokožky, zame-
zí hromad ní tekutin kolem o í, vyhladí 
jemné vrásky a zamezí tvorb  dalších. 
Pro dosažení maximálního efektu doporu-
ujeme absolvovat jako intenzivní kúru – 

10 ošet ení (1– 2krát týdn ).
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GERnétic
Sv t dokonalé pé e

K partiím, které vyžadují neustále mimo ádnou 
pé i, pat í okolí o í. Pokožka je v t chto místech 
velmi jemná a tenká a v tšinou bývá jako první po-
stižena procesem stárnutí. Ple  vlivem nep íznivého 
vn jšího prost edí ztrácí pevnost a pružnost a ob-
jevují se první vrásky. Využijte ošet ení citlivých 
partií o ního okolí p ípravky GERnétic, které 
jsou zárukou dokonalého výsledku. 

Vyberte si z naší nabídky:
1.  Speciální kúra pro projasn ní a vyhlazení
 Hloubkov  istící a vypínací kúra pro o ní kon-
 tury, p sobí proti stárnutí, únav , ú inn  redu-
 kuje tmavé kruhy pod o ima.

2.  Ošet ení k hluboké revitalizaci a vypnutí   
 pleti
 Pé e p ináší maximální komfort pleti a p sobí 
 jako ú inná prevence tvorby vrásek.

Oba typy ošet ení jsou sou ástí Exkluzivní liftingo-
vé a projas ující kúry obli eje v cen  1490 K . 
Pokud p inesete vyst ižený kupón z rohu této 
stránky, získáte slevu na liftingové ošet ení 
ve výši 290 K . 
Objednávejte se na telefonu 235 325 659 nebo 
602 501 191. Adresa: Kosmetické centrum GERnétic, 
Slánská 381/10, Praha 6 (k ižovatka Slánská-Plze ská).

www.gernetic.cz

Ošet ení m síce listopadu
Rozjasn te svoje o i – ošet ení o ního okolí

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

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

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

PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

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

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

• 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

• Masážní služby – klasické, sportovní masáže, indická masáž 
hlavy, Breussova masáž páteře, čínská masáž Tuina v salonu Hóra, 
Makovského 1177, Řepy nebo u klienta. Tel.: 774 233 544

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

• SPOKOJENÝ PEJSEK – ŠITÍ OBLEČKŮ VŠEHO DRUHU. S poměřením
pejska poradím, model dodám do týdne. Tel.: 606 116 223

• Hájek – zedník živnostník 
Provádím veškeré zednické, obkladačské, malířské a bourací 
práce s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, kanceláří a domků. 
Praha a blízké okolí.  Tel.: 777 670 326

• Praní a mandlování ložního prádla. Řepy, Krolmusova 39.
 Tel.: 733 202 390

SLUŽBY • Jazykové kurzy v Řepích v Centru vzdělávání pro dospělé, děti, 
seniory, kurzy s hlídáním – angličtina, němčina. Dále počítačo-
vé kurzy, doučování předmětů ZŠ, SŠ i VŠ, překlady a tlumočení. 
www.jazykovykurz.cz Tel.: 235 300 455, 608 209 354

• Vyměním obec. 1+kk v Řepích po celk. rekon. za 1+1 nebo 2+kk 
v osobním vlastnictví.  Tel.: 721 778 084, 235 301 644 

• Vyměním obecní byt v Řepích, pěkně situovaný, 2+kk za stejný 
nebo větší určený k privatizaci.
 Tel.: 776 786 555, 235 324 143

• Prodám byt 2+kk v Řepích.  Tel.: 732 403 101

BYTY

• Přijmu zdravotní sestru do ordinace kardiologie na poliklinice 
Žufanova s nástupem od 1. 1. 2011 nejlépe na celý úvazek. 
E-mail: pavel@vodarek.cz Tel.: 604 970 134

• Koupím garáž nejlépe ul. Na Chobotě. Tel.: 602 243 462

OSTATNÍ

CHCETE INZEROVAT? Info: 234 683 544, 234 683 511 • redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz
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• Nehtové studio • 
gelové nehty + zdobení

Španielova 1289/10, Řepy

Otevřeno dle telef. objednávek.

Tel.: 604 286 669

www.gelovenehty.websnadno.cz

10% sleva s tímto kuponem

ROZVOZ TEPLÝCH JÍDEL
pro fi rmy i jednotlivce 

(hlavní jídlo 61 Kč, polévka 10 Kč, 
doprava zdarma)

VÍKENDOVÉ OBĚDY A VEČEŘE
pro seniory a rodiny s dětmi

PRODEJ JÍDEL PŘES ULICI
do vlastních nádob se slevou

AKCE 1 jídlo denně za 48 Kč 
(pouze do 16.00 hod.)

Kde nás najdete:  
Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6-Řepy 
cca 100 metrů od zastávky Slánská, 
naproti restauraci McDonald’s

Teplá kuchyně po celý den
Točené pivo  – Plzeňský prazdroj

– Gambrinus
– Gambrinus Excelent
– Černý Kozel
– Nealkoholické – Birell

www.ucertika.czwww.ucertika.cz

Otvírací doba: po–ne 11.00–24.00 hod. 
Tel.: 777 314 878

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

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

MOTORISTÉ POZOR!
OSOBNÍ A NÁKLADNÍ 

PNEUSERVIS
AB PNEU FENCL 

VÁM NABÍZÍ:

PRODEJ PNEU ZA INTERNETOVÉ CENY

viz www.abpneu.cz
PŘI ZAKOUPENÍ PNEU U NÁS 

VÁŠ VŮZ PŘEZUJEME V AKČNÍ CENĚ
Pneu do 16" za 520 Kč s DPH

nad 16" za 580 Kč s DPH

DÁLE NABÍZÍME PRODEJ AUTOBATERIÍ A DISKŮ, 
ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ, USKLADNĚNÍ A MYTÍ PNEU, 

VÝMĚNY OLEJŮ A BRZDOVÝCH DESTIČEK 

Tel.: 603 148 503, 257 220 048
DO BLATIN 373, AREÁL PHL

PRAHA 5-ZLIČÍN 

JSME JEDNI Z NEJLEVNĚJŠÍCH V OKOLÍ!

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ

DVEŘE A ZÁRUBNĚ

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

739 034 488, 733 715 505
e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijerabek.cz

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5

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

V naší nabídce jsou také kvalitní 
dveře a zárubně SAPELI

Široký výběr materiálů
Skříně na míru

Kvalitní montáž
100% servis

Záruka až 10 let!
Zaměření ZDARMA

Doprava

po celé Praze

ZDARMA!

VŠE NA 
SPLÁTKY 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

žaluzie – podlahy

žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - pokládka plovoucích podlah

tel.: 602 310 783    fa.ber@seznam.cz
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K vybranýmvozůmnavíc
zimní pneumatiky nebo balíček příslušenství v hodnotě 5 000 Kč ZDARMA!

www.fordamb.cz
AMB Praha, Severní 321, Ořech, Praha � západ, tel.: 234 234 111, 724 759 520, 724 760 020, 725 114 797

* při financování AMB

Fiesta
od 199990,� Kč *

Focus
od 249990,� Kč * Fusion

od 199990,� Kč *

Největší výběr aut značky Ford v Praze na jednom místě

McD-LsM-10379_repy_inzerce.indd   1 8.10.2010   14:46:56
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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

…ležíme Vám u nohou!
www.zahradnikparket.cz

Akce na dřevěné plovoucí podlahy 
českého výrobce Magnum – pouze a jenom u nás!
■  cena včetně montáže: 825 Kč/m2 vč. 10% DPH
■  cena prodejní – buk a javor:  550 Kč/m2 bez DPH

660 Kč/m2 vč. 20% DPH
Platnost do vyprodání zásob.

ZAHRADNÍK PARKET
spol. s r. o.

Bělohorská 251/147, Praha 6
tel.: 233 355 222
mobil:  777 688 318 

777 688 975

Kosmetický a kadeřnický salon Giaccomo 
Nabízí: kadeřnictví, kosmetika, modelace nehtů, manikúra, 
pedikúra, poradenství v oblasti výživy, masáže, fotodepilace, 

neinvazivní laserové metody, příležitostné tetování.

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

Tel.: 777 681 447 (kosmetika), 603 509 733, 606 379 780 (kadeř-
nictví), 605 788 943 (modelace nehtů, pedikúra), 736 513 425 (masáže)

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

Úklid paneláků, kanceláří, škol!
Provádíme pravidelný úklid společných prostor ve vašem domě. 

Dále uklízíme kancelářské prostory a školy. 
Ceny po vzájemné dohodě. SPOLEHLIVOST!

Tel.: 608 072 360 e-mail: vbaca@chello.cz

VÝROBA DEK a POLŠTÁŘŮ

BYTOVÝ TEXTIL

KONZOLE

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
MATRACE

OPRAVY OBUVI

VÝROBA DEK a POLŠTÁŘŮ
(z peří, dutého vlákna, PES, kuliček,
z peří nového i doneseného)

POVLEČENÍ
(krepové, bavlněné, saténové,
mako-jersey, damaškové)

PROSTĚRADLA
(bavlna, froté, jersey)

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

KONZOLE
(umělé, hliníkové, dřevěné;
zaměření, montáž)

DOPRAVA

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
MATRACE
(pružinové, latexové, z PUR pěny)

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

VŠE PRO VÁŠ BYT

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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

rekonstrukce koupelny    
vybudování podkroví

rekonstrukce bytů    
včetně veškerých instalací

Za Mototechnou 1114, Praha 5-Stodůlky
tel: 602 318 551 www.stavbyjz.cz
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Toužíte mít svou váhu pod kontrolou? Chcete se cítit 
a vypadat skvěle? Neváhejte a přijďte!

SLEVA 30 %
na služby osobního trenéra fi tness

pro prvních dvacet zájemců
Pavel Chalupa – osobní trenér

Fitness club Řepy, Makovského 1177, Praha 6
mobil: 604 780 943  e-mail: trechalupa@seznam.cz

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 2010

v ceně 150 Kč

+

Malování – nátěry
levně, rychle, kvalitně, čistě

Acrolak Řepy, Socháňova 17
tel.: 603 256 992

e-mail: Acrolak@seznam.cz
www.stolina.o-nas.net
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Bělohorská 41, Praha 6, tel.: 233 354 532, e-mail: info@contrada.cz

www.contrada.cz

Italská restaurace Pizza La Contrada
je vedena v duchu klasické italské restaurace,
najdete zde vybrané italské pokrmy
jen z těch nej kva litnějších a nejčerstvějších surovin.

• příjemné posezení v klidném 
protředí s letní zahrádkou

• možnost pronájmu restaurace
pro firemní, rodinné
a společenské akce

• široký výběr jídel v rozvozovém 
menu na www.contrada.cz
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