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AKCE V SOKOLOVNĚ 
(Řepy, Na Chobotě 125)

4. 12.  Mikulášské odpoledne: Pořádá Společnost 
pro obnovu řepských tradic. V 15 hodin, 
vstupné dobrovolné.

12. 12.  Vánoční odpoledne:
  –  Řemeslné dovednosti, prodej malých 

vánočních dárků. Od 13 do 17 hodin. V KS 
Průhon si můžete zamluvit stůl a nabíd-
nout svoje výrobky nebo tvorbu. 

  –  Koledování s Davidem: Tradiční zpívání 
dětí, maminek i tatínků s Davidem Žofá-
kem. Od 16 hodin, vstupné dobrovolné.

31. 12.  Havajský Silvestr: Pořádá Společnost 
pro obnovu řepských tradic. Reprodu-
kovaná hudba, menu v hodnotě 200 Kč, 
sklenka šampaňského na přípitek v ceně. 
Začátek v 19 hodin. Vstupenky za 400 Kč 
v prodeji v Lidové cestovní agentuře, 
Žalanského ulice.

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 
 5. 12.  II. adventní koncert: Cantus Amici. Smíše-

ný sbor – vánoční hudba. Sbormistr: Lukáš 
Dobrodinský. Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin.

 9. 12.  Česká mše vánoční J. J. Ryby (veřejná 
generálka). ACANT – pěvecký sbor studentů 
KTF UK. Kostel sv. Rodiny, v 19 hodin.

 10. 12.  Oslík a ti druzí: Divadelní představení 
divadla DNO. V rámci projektu Společně pod 
záštitou Ministerstva kultury ČR. Stacionář, 
v 10 hodin.

 12. 12.  III. adventní koncert: Tradiční koncert pod 
vedením Jiřího Hoška. Pod záštitou Městské 
části Praha 17. Kostel sv. Rodiny, v 17 hod.

 14. 12.  Vánoční koncert Musi-Canti. Sbormistr: 
Zdeněk Klumpar. Refektář, v 18 hodin.

 16. 12.  Vánoční flétna a klavír: Koncert žáků KS 
Průhon – lektorky Zuzany Hrbkové. Refektář, 
v 17 hodin.

 21. 12.  IV. adventní koncert: Evropské a české 
koledy, sbor Kakofon. Kostel sv. Rodiny, 
v 19 hodin.

 26. 12.  Modlitba za nemocné: Tradiční koncert 
pod záštitou Městské části Praha 17. Kostel 
sv. Rodiny, v 17 hodin.

1.–31.12 .  Výstava fotografií Jaroslava Páska. 
Refektář, denně 10–18 hodin.

Není-li uvedeno jinak, je vstupné na všechny akce 
dobrovolné. Informace o akcích a program: 
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 (vstupné 40 Kč)
 3. 12.  Legenda o hvězdě: Loutková pohádka o na-

rození Ježíška s mnoha koledami. Divadlo 
Evy Hruškové. V 10 hodin.

 8. 12.  Čertoviny: Zábavný pořad plný písniček 
a vtipných dialogů se soutěžemi. Účinkuje 
Jana Rychterová (kytara, zpěv) a Hanka 
Strnadová (čertova babička Berta Puberta).  
V 10 hodin.

 18. 12.  Vánoce, Vánoce, kouzelný čas: Čertík, kaš-
párek a sněhuláci se těší na Vánoce. Pohádka 
s maňásky divadélka Paleček. V 16 hodin.

Pořady pro dospělé 
 1. 12.  Divadelní večer: Zdeněk Podskalský – Žena 

v trysku století. Známá komedie o nezastupi-
telné úloze ženy v dějinách lidstva a o ženské 
cestě k nadvládě nad mužským pokolením. 
V podání divadla DrMOL. Vstupné 60 Kč, pro 
seniory 30 Kč. V 19.30 hodin.

 4. 12.  Křest alba písničkářů: Kompilační album 
mediálně neznámých písničkářů a skupin 
z oblasti folku, rocku a alternativy. Od 13 ho-
din, vstupné dobrovolné. 

 10. 12.  Sváteční taneční kavárna: Pro všechny mla-
dé srdcem, se Sparťankou. Vstupné 40 Kč, 
pro seniory 20 Kč. V 16 hodin.

 15. 12.  Vánoční klubový večer: Při svíčkách a vánoč-
ních dobrotách, které si přinesete. Poezie, 
koledy, zpívání, domácí bufet za režijní ceny. 
Účinkuje: Kvartofonové saxteto (čtyři saxo-
fony budou hrát vánoční muziku od baroka 
po dnešek), Robert Kessner, Luboš Šterc 
a Tykadlo. V 18.30 hodin. Vstupné 60 Kč, 
pro členy klubu 30 Kč. 

 17. 12.  Setkání s hosty: Ohlédnutí za dvaceti lety 
činnosti KS Průhon. Malé pohoštění. 
V 16 hodin.

 17. 12.  Večer s country kapelou Panoptikum. 
V 19.30 hodin. Vstupné dobrovolné.

 31. 12.  Hlavně nesmí býti smutno: Sousedský 
rodinný Silvestr, jak ho máte rádi – s tan-
cem při reprodukované muzice, kterou si 
donesete, s občerstvením vlastním nebo 
z našeho domácího bufetu. Veselá tombola 
„co dům a sponzor dal“. Půlnoční přípitek. 
Zábava z vlastních zdrojů aneb Jakou náladu 
si uděláme, taková bude. Od 19 hodin. Stoly 
nutno rezervovat předem. Vstupné 111 Kč

Výstavy
1.–31. 1 2. Tiše a ochotně… Vánoční dárková 

inspirace. Vánoční drobnosti, šperky, textilní 
výrobky apod. Otevřeno všední dny od 10 do 
20 hodin, v sobotu v době programu.

Vážení čtenáři,
vítám vás při čtení posledního vydání Řepské sedmnáctky v tomto roce. Těší mne, že notná část obsahu je opět vaším dílem. Telefon v redakci drnčí 
čím dál častěji, e-mailů chodí nepočítaně. Zavzpomínám-li na dobu nepříliš vzdálenou, věřte, že tomu tak nebylo. 
Reakce na články, s nimiž se na redakci obracíte, postřehy, připomínky a tipy na zajímavé osobnosti jsou pro mne již nepostradatelnou inspirací. 
Děkuji vám a těším se na spolupráci při přípravě našeho zpravodaje v příštím roce!
 Klidné Vánoce vám přeje Jaroslava Šímová

MČ Praha 17 vás srdečně zve

na slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu 

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

Vystoupí: pěvecký sbor žáků ZŠ 
genpor. Frant. Peřiny, žáci Základní 

umělecké školy Blatiny 
a děti z Mateřské školy Socháňova.

Adventus v Řepích
Ve středu 15. prosince v 19 hodin se v kos-
telíku sv. Martina uskuteční koncert slova 
a hudby  ADVENTUS – PŘÍCHOD. Jeho tvůrci – 
herec Vladimír Matějček a varhaník Vladimír 
Roubal, skuteční mistři svého oboru – již 
divákům po celé republice i v zahraničí při-
pravili řadu nezapomenutelných umělec-
kých zážitků. V koncertu zazní díla z klenot-
nice naší hudby a poezie, například autorů 
J. Vrchlického, J. K. Kuchaře, V. Vančury, 
J. J. Ryby, J. Hory, J. Zacha, F. Šrámka… 
Scénáristou a režisérem je V. Matějček. Akci 
pořádá Městská část Praha 17 ve spolupráci 
s občanským sdružením Naše Řepy. -red-
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Podařilo se vám obhájit post starostky. Mů-
žete se vyjádřit k výsledkům voleb?
Než odpovím, ráda bych poděkovala všem voli-
čům, kteří mne podpořili. Předpokládám a těší 
mne, že se za preferenčními hlasy, jež jsem ob-
držela, skrývá uznání za mou předchozí práci 
pro naši městskou část. 
Přiznám, že jsem se obávala, jak po všech kau-
zách a mediálních šarvátkách voliči zareagují 
na „značku“ ODS. Výsledek voleb vnímám jako 
vzpruhu a podporu. Chtěla bych zdůraznit, 
že hodnotami, které uznávám, jsou slušnost 
a poctivost.

Povolební vyjednávání byla zdlouhavá 
a komplikovaná… 
Nebylo to jednoduché a jsem ráda, že jsme 
to zvládli. Koalici jsme uzavřeli s osvědčeným 

4 otázky pro…
…starostku 
Bc. Jitku Synkovou

Foto: -akraj-

se bude věnovat správě majetku a sociální ob-
lasti, Martin Marek oblasti životního prostředí 
a dopravy a také územnímu rozvoji.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

partnerem Hnutím Lepší Řepy, přibrali jsme i so-
ciální demokraty, kteří se ukázali býti solidními 
partnery. Zklamalo nás jednání některých nově 
kandidujících subjektů, které by nám měly být 
programově blíž. Opravdu jsme si přáli spolupra-
covat, ale některé nerealistické požadavky tuto 
variantu koalice znemožnily.

S jakou zkušeností vstupujete do svého dru-
hého volebního období?
Za uplynulé čtyři roky mého působení na radnici 
jsem pochopila, že ač zastupitelé a členové rady 
městské části činí svá rozhodnutí v dobré vůli, 
vždy zareaguje jeden, dva nebo skupina občanů, 
která je s výsledným rozhodnutím nespokojena. 
Naučilo mne to nahlížet na problémy z více úhlů.

Měla jste na starost oblast bezpečnosti a škol-
ství. Čemu se budete věnovat nyní? 
Oblasti bezpečnosti a školství se budu věnovat 
i nadále. Místostarosta Mgr. Bořek Černovský 
bude mít na starost ekonomiku a získávání fi-
nancí z evropských fondů, Ing. Marie Vaicová 

Noví zastupitelé 
naší městské části
Koaliční dohodu spolu uzavřely Občanská de-
mokratická strana (6 zastupitelů), Hnutí Lepší 
Řepy (3 zastupitelé) a Česká strana sociálně 
demokratická (3 zastupitelé). V opozici zůstává 
KSČM (1) spolu s TOP 09 (5), Sdružením za roz-
voj Řep, SPOZ, Suverenitou (celkem 4) a Věcmi 
veřejnými (1). 

Koalice
•  Občanská demokratická strana: 

Bc. Jitka Synková – starostka, MUDr. Ivanka 
Kvašová, Martin Marek – místostarosta, Jaro-
slav Stolina, Pavel Maxa – radní, Jaroslav Bíro.

•  Hnutí Lepší Řepy: 
Mgr. Bořek Černovský – místostarosta, Bc. 
Václav Krása – radní, doc. PaedDr. Jan Far-
kač, CSc.

•  Česká strana sociálně demokratická: 
Mgr. Václav Soukup – radní, Ing. Marie Vaico-
vá – místostarostka, Ing. Jan Černý – předse-
da finančního výboru.

Opozice:
•  TOP 09: 

MUDr. Antoine Katra, Jaroslav Hájek, Petr 
Štěpán, Monika Richterová, Ivana Körberová.

•  Sdružení za rozvoj Řep, Strana práv obča-
nů – Zemanovci, Suverenita: 
Tomáš Fanta, Dr. Tomáš Finger, Martina Vítko-
vá, PaedDr. Jiří Horešovský.

•  Komunistická strana Čech a Moravy: 
Miroslav Bartoš – předseda kontrolního 
výboru.

•  Věci veřejné: 
MUDr. Jiří Nedělka.

Jména zastupitelů jsou řazena podle počtu hlasů 
získaných ve volbách. -red-

Foto: -akraj-

Noví členové rady městské části: zleva Pavel Maxa (ODS), Mgr. Bořek Černovský (HLŘ), Bc. Jitka 
Synková (ODS), Martin Marek (ODS), Mgr. Václav Soukup (ČSSD), Ing. Marie Vaicová (ČSSD), vpředu 
Bc. Václav Krása (HLŘ).

Vážení čtenáři,
přeji vám hezké vánoční svátky plné pohody, 
veselého Silvestra a do nového roku jen to nejlepší!

Bc. Jitka Synková,
starostka
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 15. PROSINCE OD 15 HODIN.
Místo konání: 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.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Schvaluje: 
•  že ze stanoveného počtu 7 členů Rady 

městské části Praha 17 bude pro výkon 
funkce uvolněn starosta a zástupci sta-
rosty;

•  návrh na počet tří dlouhodobě uvolněných 
zástupců starosty.

Bere na vědomí:
•  rezignaci zvoleného člena místního zastu-

pitelstva Antonína Kopeckého a skuteč-
nost, že na jeho místo nastoupil v souladu 

se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí 
1. náhradník – Jaroslav Bíro.

Zřizuje:
•  podle § 100, odst. 2, zák. č. 131/2000 Sb., 

o hl. m. Praze výbor kontrolní a finanční.
Stanovuje:
•  maximální počet členů kontrolního a finanč-

ního výboru na 7 osob; 
•  výši odměn neuvolněným zastupitelům 

městské části dle předloženého návrhu 
rozpisu, v souladu s Nařízením vlády č. 20 ze 
dne 5. 1. 2009, kterým se mění nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 
předpisů.

Pověřuje:
•  dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva 

a pana Jaroslava Hájka, jakožto členy Zastu-

pitelstva MČ Praha 17 zvolené ve volbách 
do zastupitelstva ve dnech 15.–16. 10. 
2010

 a)  k přijímání prohlášení snoubenců o uza-
vření manželství ve správním obvodu 
matričního úřadu „Úřad městské části 
Praha 17“;

 b)  k užívání závěsného odznaku při občan-
ských obřadech;

• členy rady městské části k podepisování 
doložky dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., osvěd-
čující právní úkony za MČ Praha 17 v novém 
volebním období 2010 – 2014. Pro konkrétní 
případ je vždy z tohoto pověření vyloučen 
starosta, nebo jeho zástupce, který podepsal 
vlastní právní úkon.

Bc. Eva Vernerová, 
kancelář starostky

Novými tvářemi v zastupitelstvu jsou MUDr. Ivanka Kvašová s Jaroslavem Bírem (1), PaedDr. Jiří Horešovský a (vpravo) Dr. Tomáš Finger (2). Členové mandá-
tové a volební komise dohlíželi na bezchybný průběh voleb, na snímku zleva MUDr. Antoine Katra, doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Jaroslav Hájek a Jaroslav Bíro.

Foto: -akraj- Foto: -akraj- Foto: -akraj-2 31

Další noví zastupitelé: Martina Vítková (4), Ing. Jan Černý (5), Petr Štěpán (6). Více foto na: www.repy.cz – Fotogalerie.

Foto: -akraj- Foto: -akraj- Foto: -akraj-5 64

Noví zastupitelé složili slib
Prvního jednání nově zvoleného zastupitelstva, které se konalo 8. října, se zúčastnilo všech 23 členů. Zastupitelé m. č. Praha 17 složili slib násle-
dujícího znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu Městské části 
Praha 17 a jejích občanů, že se budu řídit Ústavou a zákony České republiky.“
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Foto: -akraj-

Libuše Cabrnochová s dcerkou Haničkou jsou 
v Mateřském centru Řepík v Bendově ulici jako 
doma.

Jak dlouho jste působila v Řepíku? 
Na organizaci mateřského centra se podílím už 
pět let. Předsedkyní občanského sdružení jsem 
byla oficiálně jmenována minulý rok v květnu.
 
Co nabízí centrum maminkám a jejich dětem? 
Naše centrum nabízí volnočasové aktivity pro 
děti do tří let, samozřejmě starší děti jsou také 
vítané. Máme tady volnou hernu pro všechny 
věkové kategorie, volnou hernu pro miminka, 
a dále pak školičky, což je hodina a půl aktivního 
programu, kterého se ale děti nemusí účastnit. 
Cvičíme, hrajeme na hudební nástroje a k tomu 
si zpíváme, pak následuje malá svačinka, kterou 
si děti přinesou. Výtvarné tvoření také nesmí 
chybět, potom se hraje divadlo, nebo promítá. 
Na závěr si ještě zatančíme. 
Mimo pravidelný program nabízíme také jedno-
rázové akce, třeba přednášky. Každoročně pořá-
dáme Mikulášskou besídku – tu pro velký zájem 
organizujeme už ve třech časech, dále pak Diva-
délko Mgr. Jany Kalinové. Požadujeme, aby děti 
přišly ve svátečním oblečení a zvykaly si na to, že 
divadlo je společenská akce. Už druhým rokem 
jsme organizovali společný týden v rekreačním 
středisku Medlov. Byl to prima oddychový týden. 
Rodiče byli nadšeni, co všechno děti zvládly.

Kdo je garantem, který sleduje, aby centrum 
bylo v pořádku?
Víceméně já, v rámci možností mi pomáhají také 
lektoři. Do mé kompetence spadá kompletní 
vedení Řepíku – ať už se týká práce lektorů, ná-
kupu materiálu, hraček, vedení účetnictví, spon-
zoring… Pracuji tady dobrovolně bez nároku na 
odměnu, stejně jako ostatní.

To smekám! Vy jste pedagožka?
Ne. Mám ekonomické vzdělání. Jsem admi-
nistrativní pracovnice. Trošku jsem pracovala 
s účetnictvím a obchodním právem. Ale baví mne 
i práce s dětmi. 

Čím jste toužila být jako malá?
Jako malá jsem chtěla být zpěvačkou, asi jako 
většina malých holčiček. Do té doby, než mi můj 
strýc, který byl kapelníkem tanečního orchestru, 
sdělil, že se na zpívání nehodím. Jsem „Husáko-
vo dítě“, tehdy nebyl výběr velký. Na radu rodičů 
jsem skončila u ekonomie. Když bylo mému sy-
novi asi půl roku, začali jsme navštěvovat růz-
ná zařízení pro děti nejen v naší městské části. 
Jezdili jsme do Stodůlek, do Butovic. Měla jsem 
možnost pár zařízení projít. Hodně mne inspiro-
valo místní rodinné centrum MaMi, kde tenkrát 
měli úžasnou lektorku paní Irenu Skuhrovcovou. 
Moje kamarádky chodily do Řepíku a moc si to 
chválily. Nejen ceny. A tak jsem sem přišla i já.

Jaké máte v Řepílu ceny?
Volná herna pro celou rodinu stojí třicet korun, 
ať už přijde maminka s jedním nebo s pěti dětmi, 
u školiček je to čtyřicet korun. Maminky si tady 
mohou uvařit kávu, čaj – to je zahrnuto v této 
ceně. Přes zimní měsíce k nám chodí hodně dětí. 
Průměrně denně tak 15 až 17 plus maminky.

Jak získáváte finance?
Z tohoto pohledu nám úžasně vychází vstříc ve-
dení Městské části Praha 17. Materiální zázemí 
pořizujeme z jejich darů. Zkoušeli jsme zažádat 
o dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí, 
to se nám povedlo pouze v roce 2005. Platíme 
zde symbolický nájem. Je tu skvělá zahrada. Je 
to snad jediné hřiště tady v okolí, kde je stín 
a maminky se sem chodí v létě „schovávat“ před 
sluníčkem. Lidé si myslí, že hračky na zahradu 
sponzorujeme. Není tomu tak. Hračky na zahra-
du nám nosí rodiče. Na našem hřišti máme také 
toalety, což je úžasné, to nemá nikdo široko 
daleko. Hřiště se zahradou už je otevřeno i o ví-
kendech, v zimě od 8 do 18 hodin. 

Přivítali byste další dobrovolníky?
Určitě. Letos nám odchází mnoho lektorů. Sta-

Hrozně mě to baví!
Není nad to, když člověka práce těší. Jedním z těch, kteří to štěstí mají, je Libuše 
Cabrnochová, jež v prosinci ukončí své působení v Mateřském centru Řepík.

čilo by, když by nějaká nová maminka třeba zpo-
čátku vedla volnou hernu – zapíše docházku, vy-
bere příspěvek a po ukončení zase hernu uklidí 
a odevzdá klíče. Uklízíme si tu sami.

Co na vaše aktivity v Řepíku říkali doma?
Můj manžel je úžasný. Zpočátku byl nadšen, že se 
realizuji jinde než doma. Dokonce mi ze začátku 
pomáhal připravovat i výtvarné činnosti. Mě to 
hrozně baví. A mám radost, když moje okolí rea-
guje pozitivně. Hřeje mě to. Jsem hrdá na to, co 
se tu vybudovalo.

Na co jste nejvíc pyšná?
Na to, že naše mateřské centrum má tolik úžas-
ných dobrovolníků, na které se můžu spolehnout. 
A také na to, že nám stále roste návštěvnost. 
Jsem také ráda za spolupráci se všemi nezisko-
vými organizacemi, které nám pomáhají – o. s. 
Martin, Společnost pro obnovu řepských tradic. 
Úžasné dobrovolnice seniorky nám každoročně 
pomáhají se zahradní slavností. Spolupracujeme 
s Centrem sociálně zdravotních služeb. Městská 
část je taky skvělá.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Voliči okrsku č. 521 v horních Řepích o říjnových 
volbách zamířili do Mateřské školy Opuková. 
Na to, že mají volební místnost „za rohem“ a ne-
musí putovat až do ZUŠ Blatiny, kde probíhaly 
volby na jaře, měli rozdílné názory: „Jsou na to 
dva pohledy - že by do školky z hygienických dů-
vodů asi nemělo chodit tolik lidí, ale na druhé 
straně úřad pravděpodobně šetří peníze a tady 
nemusí platit nájem,“ řekl uvážlivě pan Václav, 
který žije v Řepích celý život. 
K pochybnostem některých voličů, zda je dětská 
ložnice tím nejvhodnějším místem pro volební 
urny, se vyjádřil tajemník ÚMČ Praha 17 Ing. Lu-

bomír Němejc následovně: „Naším hlavním cí-
lem bylo vyhovět občanům, aby nemuseli vážit 
dlouhou cestu k volebním urnám. Objekt mateř-
ské školky v ulici Opuková je přibližně v centru 
volebního okrsku a z tohoto pohledu byl tedy 
vhodný. Ne nepodstatnou okolností při volbě 
volebního místa bylo i to, že budova je v ma-
jetku městské části a nebylo nutno vynakládat 
veřejné prostředky za eventuální pronájem cizí-
ho objektu. Na druhé straně jsme si samozřejmě 
byli vědomi, že jde o zařízení pro malé děti a je 
nutno učinit opatření, abychom jim nepoškodili 
jejich prostředí a zařízení. Veškerá plocha míst-

nosti proto byla překryta další vrstvou koberce, 
který chránil koberec a podlahovou krytinu pro 
standardní užívání. Po skončení voleb byl navíc 
proveden důkladný úklid, aby bylo vše uvedeno 
do náležitého pořádku. V této souvislosti bych 
rád ocenil volební aktivitu obyvatel okrsku, kteří 
přišli volit do MŠ Opuková. Účast voličů tu byla 
procentuálně nejvyšší na území naší městské 
části.“
Z okrsku č. 521 přišlo volit 55,25 % voličů! Pro 
porovnání - celková volební účast v naší městské 
části byla 40,31 %. Nejméně voličů zaznamenali 
v okrsku č. 512 – jen 32,73 %. Podrobné info o vo-
lební účasti: www.repy.cz nebo www.volby.cz.

-akraj-

Proč se volilo ve školce v Opukové ulici
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Informace o přemístění pracoviště 
státní sociální podpory 

Úřad práce hl. m. Prahy oznamuje, že je nucen z provozních důvodů přemístit Pracoviště 
státní sociální podpory v Praze 17 do prostor Pracoviště státní sociální podpory v Praze 6, 

ulice Jugoslávských partyzánů 1089/15, Praha 6-Dejvice 
(zastávka „Zelená“ - tramvaj č. 8, autobus č. 131). 

Pracoviště budou sloučena a budou se nazývat Pracoviště státní sociální podpory v Praze 6.

Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8 do 18 hodin

Nové kontakty:
Telefon: Stávající telefonní čísla 950 178 946–951 zůstávají v platnosti, 

navíc je možno používat tel. č. 950 178 600–616. 
Fax: 950 178 620, e-mail: posta.abf@aa.mpsv.cz

Poslední úřední den pro klienty pracoviště státní sociální podpory v Praze 17 v budově Žufano-
va 1113/3 bude v pondělí 6. 12. 2010 od 7.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.45 hodin.

Na nové adrese v ulici Jugoslávských partyzánů 1089/15 bude zahájen plný provoz 
v pondělí 13. 12. 2010. 

Omlouváme se klientům státní sociální podpory za vyvolané komplikace, ale věříme, že nové 
prostředí a kvalita služeb jim to vynahradí. Děkujeme za pochopení.

Ing. Jindřich Kuda, Úřad práce hl. m. Prahy

Stěhování odboru 
sociálních věcí

Odbor sociálních věcí Městské části Pra-
ha 17 informuje obyvatele o změně praco-
viště: 

Do konce roku 2010 se odbor sociálních 
věcí – oddělení hmotné nouze, mimořád-
ných výhod a dávek pro zdravotně posti-
žené, oddělení sociálně právní ochrany 
dětí a veřejný opatrovník přestěhuje do 
nově zrekonstruovaných prostor v přízemí 
čp. 1141 a 1142 v ulici Makovského (žlutá 
barva).

Oddělení příspěvku na péči zůstává i na-
dále na stávající adrese v ulici Bendova 
čp. 1121/5.

Přesný termín otevření nového praco-
viště bude zveřejněn na informačních 
tabulích a na webových stránkách ÚMČ 
Praha 17.

Mgr. Alena Presslová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Senátor je zvolen, 
práce začíná
Vážení občané Prahy 17,
ve druhé polovině října jsem byl zvolen se-
nátorem ve volebním obvodu č. 25, jehož 
důležitou součástí je i vaše městská část. Do-
volte, abych poděkoval všem, kdo přišli volit 
v komunálních i obou kolech senátních voleb 
a projevili tak aktivní starost o své společen-
ství. Zvláště děkuji těm, kdo mi svým hlasem 
dali důvěru pro příštích šest let. Své vítězství 
přijímám s radostí, ale také s pokorou. Chci 
být dobrým senátorem všem občanům svého 
volebního obvodu. 
Volbami nic neskončilo, ta hlavní práce tepr-
ve začíná. Chci naplnit svůj volební program 
a být více v kontaktu s veřejností. Brzy zřídím 
senátorské kanceláře a budu k dispozici pro 
vaše náměty a připomínky k zákonům i k míst-
ním záležitostem. Nemohu nahrazovat práci 
zastupitelstev a radnic, ale budu se snažit jim 
být co nejvíce nápomocen. Budu rád spojkou 
mezi místní a celostátní politikou, centrál-
ními úřady, ministerstvy. Jsem prakticky 
založený člověk, znám práci z pohledu sta-
rosty i zákonodárce. Informace o mé činnosti 
a kontaktní spojení budete moci nalézt na 
internetových stránkách Senátu (www.se-
nat.cz), na mých osobních stránkách (www.
bratsky.cz), případně v místních periodicích.
Těším se na práci pro Prahu 6, Prahu 17, Zli-
čín, Suchdol, Nebušice, Lysolaje i Přední Ko-
paninu. Pro všechny jejich občany. Mé slovo 
platí. Dveře ke mně máte otevřené.

Ing. Petr Bratský, senátor

Svatba jako překvapení
Ohromné překvapení přichystala paní Eva Lejsa-
lová svým rodičům na dopoledne 28. října, kdy 
uplynulo padesát let ode dne, kdy si řekli své ANO 
na Staroměstské radnici. Cestou na rodinnou 
oslavu zlaté svatby totiž „jen tak mimochodem“ 
zaparkovali u řepské radnice. Překvapené man-
žele Věru a Bohuslava Poulovy v obřadní síni 
očekávala starostka Bc. Jitka Synková, aby jim 
poblahopřála k neuvěřitelnému výročí. 
S gratulací se připojujeme, do dalších společ-
ných let přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

-red-

11. listopad:
Den válečných veteránů 
Památku válečných veteránů uctili představitelé 
M. č. Praha 17 také u pomníku genpor. Františka 
Peřiny před stejnojmennou základní školou. 
Zleva: tajemník úřadu Ing. Lubomír Němejc, 
místostarosta Martin Marek, starostka Bc. Jitka 
Synková a místostarostka Ing. Marie Vaicová.

-red-Foto: -akraj-

Foto: Z archívu Evy Lejsalové

Kolik hlasů měl 
každý volič

Dotaz: V listopadové Řepské sedmnáctce na 
straně 3 jste psali, že se voleb zúčastnilo 
7 846 občanů Řep. V tabulce jste však uved-
li, že například ODS získala 38 423 hlasů, 
což dalece převyšuje počet volících občanů. 
Můžete to vysvětlit?
 Alena Tesařová

Do řepského zastupitelstva jsme volili cel-
kem 23 zastupitelů, což znamená, že každý 
volič  mohl vybrat maximálně 23 kandidátů 
(= 23 hlasů).  Maximálně možný počet plat-
ných hlasů byl 23 x 7 846 = 180 458. Počet 
získaných platných hlasů pro jednotlivé stra-
ny či hnutí činil 165 754.
Rozdíl spočívá v tom, že některý volič nevy-
užil možnosti označit všech 23 kandidátů, 
případně byl hlasovací lístek označen za ne-
platný. 

Bc. Eva Vernerová, 
kancelář starostky
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Někdy jsou lavičky 
k vzteku

Četl jsem v říjnové Řepské sedmnáctce o lavič-
kách. Musím dát Mgr. Černovskému za prav-
du – co se týče rušení nočního klidu, jsou někdy 
k vzteku.
Bydlím v ulici Šimonova 1101 a pod okny máme 
tyto tzv. odpočinkové lavičky, kde sedávají bě-
hem dne lidé k odpočinku a popovídání si. Ale 
s příchodem večera se všechno rázem změní. 
Nejprve jsou to bezdomovci a opilci různého 
druhu, kteří po sobě zanechávají nepořádek 
v podobě prázdných obalů od pití, nedopalků 
a různých jiných odpadů. V noci pak je to roz-
jařená mládež, která se vrací z okolních nočních 
podniků a svým opileckým smíchem a hlasitými 
projevy budí lidi v domě ze spánku. Po napome-
nutí jsou vždy navíc sprostí a kolikrát vyhrožují 
rozbitím oken. Když voláme městskou policii, 
ozve se záznamník – což je vrchol!
Přemístěte, prosím, lavičky dále od domu, kde 
jsou jenom k zlosti. Děkuji.

Jaroslav Jonáš

Zdraví je dobro, 
o němž nevíme

Všímejme si, kolik mladých lidí – i školou po-
vinných – kouří. Dnes ráno jsem viděl dívku 
asi tak z osmé třídy, jak si koupila krabičku ci-
garet a hned ji otevírala. Potom jsem  shodou 
okolností uviděl dívky, odhadem ze sedmé až 
osmé třídy,  jak seděly na lavičce a začínaly 
ještě ráno před výukou kouřit. Potřebovaly se 
„uklidnit“?
Uvědomme si, že odvyknout tomuto nebez-
pečnému zlozvyku není snadné. Až se ty 
dívenky stanou matkami, s velkou pravdě-
podobností kouřit nepřestanou, ani když 
tím budou škodit svému dítěti. Jde o zřejmé 
ohrožení zdraví našeho národa! 
Jsem bývalý ředitel zdravotnické školy a zdra-
votník v. v., vždy jsem zdůrazňoval prevenci. 
Sanitas est bonum non cognitum nisi perdi-
tum – Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud 
ho neztratíme. RNDr. Frant. Radost

Děkujeme panu Strachovi
…Na zastávce tramvaje Hlušičkova mne 
překvapilo, že necelý metr od přechodu pro 
chodce (kde přechází spousta obyvatel) 
je nezakrytý poklop kanálu, který slouží 
k odvodnění Plzeňské ulice. Nechci si ani 
představit ten průšvih, kdyby někdo do to-
hoto kanálu, například večer, spadl. A ne-
dej bože dítě. V příloze zasílám fotografie 
zmíněného kanálu.

Petr Strach

Děkujeme panu Strachovi za to, že nelenil 
a 14. října kontaktoval redakci! Díky jeho 
upozornění byl kanál urychleně zakrytován. 
Nabízí se otázka: Kolikpak chodců přešlo ne-
tečně kolem? -red-

Proč Mejla Hlavsa?
Dotaz: V minulém vydání Řepské sedmnáctky 
jste uveřejnili návrhy názvů pasáží v ulici Ma-
kovského. Bylo tam také uvedeno pojmenování 
Pasáž Mejly Hlavsy. Zajímá mne, jakou má spo-
jitost s naší městskou částí.

V knize „Bez ohňů je undergroud“ píše Mejla 
na straně 24: Nejdříve jsme zkoušeli v kulturním 
domě Řepy. Cestou na první zkoušku jsme už z dál-
ky viděli, že kolem kulturáku jsou čerstvý výkopy. 
Když jsme přišli blíž, zjistili jsme, že to nejsou vý-
kopy, ale zákopy plný ruskejch  vojáků. Ke vchodu 
vedla jenom úzká prkenná lávka… Nebylo to vů-
bec příjemný. Rychle jsme si našli novou zkušebnu 
na Bílý Hoře v hospodě Na Rychtě.
Mejla bydlel v Břevnově a Bílou Horu zmiňuje 
v knize vícekrát. Řepy určitě znal a navštěvoval.

Oldřich Vácha

Foto: Petr Strach

Revitalizace zeleně
Dotaz: Proč byly pokáceny stromy vedle poli-
kliniky? 

Vzrostlé stromy u polikliniky (konkrétně Prunus 
mahaleb) byly dendrologem vyhodnoceny jako 
výsadba  nevhodná a v rámci revitalizace zeleně, 
která stále v Řepích probíhá, byly odstraněny. 
Místo nich byly vysazeny dva nové stromy – jí-
rovce pleťové. V rámci zmíněné revitalizace bylo 
během podzimu v městské části vysazeno kolem 
padesáti stromů, například sakury, javory, jíro-
vec pleťový, tis, hlohy, borovice černé, také pla-
tan, líska a jedle.

Ing. Katka Havlíčková,
odbor životního prostředí a dopravy

foto: -akraj-

Jedna paní povídala…
Městská část Praha 17 má sice přes 23 000 oby-
vatel, přesto se dá říci, že jsou Řepy v určitém 
smyslu vesnice. Informace k člověku dorazí rych-
lostí blesku, i když bulvární tisk v trafice mine 
bez povšimnutí. Do redakce například doputo-
vala tato informace: Řepská sedmnáctka zve-
řejňuje určité politické straně inzerci zdarma! 
Říká se: Kdo mlčí, souhlasí. Uvádíme tedy do-
mněnku na pravou míru. V říjnovém vydání 
zpravodaje inzerovaly strany ODS, SPO Zema-
novci a Hnutí Lepší Řepy, v listopadovém měli 
inzerát kandidáti do senátu MUDr. Martin Strán-
ský, Ing. Petr Bratský, Ing. Lucie Ramnebornová 
a politické strany Místní organizace ČSSD Praha-
-Řepy s TOP 09. Všechny inzeráty měly stejný roz-
měr 124 x 70,5 mm, každý z nich stál 2 160 Kč vč. 
DPH a na každý byla vystavena faktura. Všichni 
jmenovaní inzerenti faktury uhradili. -red-

Areíon – pomoc v krizi
Sociální odbor ÚMČ Praha 17 sděluje, že v současné 
době existuje možnost zavést pěti občanům naší 
městské části linku tísňové péče AREÍON. 
Jde o sociálně-zdravotní službu určenou pro seniory 
a zdravotně postižené. Zařízení zabezpečuje poskyt-
nutí okamžité odborné pomoci v krizové situaci, kte-
rou lze přivolat pouhým stisknutím tlačítka. Odborná 
pomoc je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně 
po celý týden prostřednictvím hlavního dispečinku, 
jenž provozuje občanské sdružení ŽIVOT 90. 
Cílem tísňové péče je prodloužit co nejdéle soběstač-
nost a nezávislost seniorů nebo zdravotně postižených, umožňuje jim žít v přirozeném domácím 
prostředí. Služba byla zařazena do zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. §44, do kategorie 
služeb péče, což umožňuje uživateli hradit částku za službu z přiznaného příspěvku na péči.

Bližší informace podá sociální odbor – p. Eva Šafaříková na tel. čísle 234 683 262. -red-
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Další důvod byl zcela prozaický – cvičební prvky za plotem nebudou tolik 
lákat vandaly. Koncem září bylo hřiště slavnostně otevřeno, v říjnu jsme 
zaznamenali první ohlasy. 

● …ráda bych tímto vyjádřila svůj názor na nově zprovozněné „hřiště pro 
seniory“ s nadějí, že moje připomínky vezmete vážně v potaz, a že tak snad 
ovlivním další tvář dětského hřiště při Mateřském centru Řepík (které je 
mimochodem opravdu báječné, čímžto za něj tisíceré díky).
Myšlenka propojit generaci seniorů s nejmenšími dětmi se mi moc líbí. 
Stejně tak se mi líbí myšlenka volně přístupných posilovacích strojů (tak 
jak je znám z Ladronky, nebo z Centrálního parku na Lužinách). Nicméně 
to, co vyrostlo na dětském hřišti, je podle mého názoru obojímu dost da-
leko!
Nechápu, proč byly stroje 
vybudovány v oploceném 
prostoru dětského hřiště, 
prostoru, kde se senioři ani 
jiní bezdětní lidé přirozeně 
neschází. Nechápu, proč 
jsou stroje zasazené v beto-
nových polích? 
…Nejvíc ovšem nechápu, 
proč nikdo nedomýšlel, ja-
kým způsobem se naruší 
prostor, který byl doteď ma-
ximálně využíván dětmi. 
Myslím si, že propojení 
generací by mnohem lépe 
posloužilo, kdyby v onom 
areálu dětského hřiště při-
bylo víc pohodlných laviček 
a čas od času se tam pořá-
dala nějaká kulturní akce 
určená pro seniory, aby jim 
tento prostor nebyl cizí… 
Pevně doufám, že moje při-
pomínky pochopíte nikoliv jako útok, ale jako volání po změně k lepšímu. 
S přáním, aby Řepy nadále kvetly a poskytovaly příjemný prostor všem, 
s přáním, aby vaši práci provázela samá dobrá rozhodnutí.
  maminka Kateřina

● Kde jinde než u Centra sociálně zdravotních služeb by mělo hřiště pro 
seniory být, mají tam veškeré zázemí. Ale myslím si, že mělo být umístěno 
spíše v zadní části zahrady a z ní do přední části měly být přesunuty hrací 
prvky pro děti. Tím by se zahrada rozdělila na dvě zóny. Otázkou zůstává, 
do jaké míry bude projekt hřiště pro seniory efektivní.  

Libuše Cabrnochová, 
Mateřské centrum Řepík

● Jsem z toho zatím spíše rozladěná. Nelíbí se mi, že je kolem cvičebních 
prvků beton - děti tu běhají, honí se. Také by mne zajímalo, jestli proběhla 
nějaká anketa, zda tady senioři hřiště vůbec chtějí. Zahrada bývá v létě 
opravdu plná a kdo ví, zda se tu senioři budou chtít při cvičení „předvá-
dět“. maminka Martina, dvě děti

● Myslím, že na jaře, až se oteplí, bude o hřiště zájem. Teď v zimě madla 
studí do rukou. Možná by bylo vhodné prostor pro cvičení dospělých a pro 
dětské hry oddělit malým plůtkem, tak jako to bývá na dětských hřištích.

Jaroslava Moravcová, seniorka

● Mně se cvičební stanice líbí, sám jsem si je vyzkoušel. Možná není úplně 
šťastné nazývat je hřištěm pro seniory. Zacvičit si tady může každý. Nevi-
dím problém v tom, že jsou stanice v blízkosti dětského hřiště. Je třeba 
dětem vysvětlit, že nejde o průlezky a že sem samy nesmějí.

tatínek David, tři děti

● Myslím si, že záměr této akce byl naplněn. Cílem bylo vytvořit relaxač-
ní a fitness park pro seniory. Umístění v blízkosti herních prvků pro děti 
nevidím jako problém, ba naopak, poněvadž trendem je právě takovéto 
vícegenerační parky vytvářet, a tím umožnit aktivní vyžití širší části popu-
lace současně na jednom místě. Tato část hřiště není určena dětem, celý 
koncept je primárně a striktně podřízen aktivitám a potřebám seniorů 
při zajištění maximální bezpečnosti. Program Life Trail byl vyvinut jako 

ucelený koncept včetně spe-
cifikace provedení podkla-
dových desek ve spolupráci 
s odborníky-lékaři, kteří se 
zabývají pohybovými schop-
nostmi a psychikou seniorů. 
Betonová deska včetně spe-
cifikace rozměrů je uváděna 
jako doporučený podklad na 
základě těchto skutečností: 
zajišťuje vysokou bezpeč-
nost uživatelům – trvale 
rovný a pevný povrch, je to 
bezúdržbový, vysoce odolný 
a trvanlivý povrch, umožňu-
je cvičení za každého počasí 
(celoročně), umožňuje bez-
problémový přístup a bez-
pečný pohyb vozíčkářům, 
jasně vymezuje plochu po-
třebnou pro bezpečné cvi-
čení, jde o vhodný podklad 
pro kotvení cvičebních sta-

nic. V této konkrétní lokalitě je částečně mírně svažitý terén, což byl další 
důvod, proč byly použity betonové desky. 
Obdobný koncept jsme realizovali v Brně, kde je velké dětské hřiště do-
plněno stanicemi Life Trail a za dva roky zde nebyl jediný problém. Co se 
týče obdobných realizací, které jsou zmíněny, já znám jednu v Praze na 
Petřinách, kde jsou stanice umístěny na zámkové dlažbě.
Věřím, že negativní reakce jsou záležitost dočasná. Nejvíce pomůže situaci 
vyřešit opakovaná „osvěta“ obyvatel a apel na rodiče, že především oni 
jsou odpovědni za to, kde a jak se jejich děti pohybují. To platí i v mnoha 
jiných oblastech jejich života. Ladislav Fuxa, 

jednatel firmy Hřiště, s.r.o., která hřiště realizovala

Podle vyjádření starostky Bc. Jitky Synkové je hřiště u Centra sociálně 
zdravotních služeb prvním, dalo by se říci pilotním, projektem tohoto dru-
hu v Řepích. Na základě reakcí občanů bude ještě hřiště doupravováno, 
je možné, že některé ze cvičebních stanic budou přesunuty do zadního 
 areálu zahrady.
Je třeba zdůraznit, že v zahradě u CSZS si mohou zacvičit dospělí různých 
věkových kategorií. Tabule s popisy jednotlivých cviků jsou názorné, lze 
tu provést až 129 cviků. Nevěříte? Zajděte se do zahrady v Bendově ulici 
podívat. Je otevřená po celý týden od 8 do 18 hodin. Jsme zvědavi na váš 
názor! E-mail: redakce@repy.mepnet.cz, tel.: 234 683 544.

Jaroslava Šímová

Nové hřiště nejen pro seniory
Místo, kde by si mohli na čerstvém vzduchu protáhnout tělo dospělí, včetně seniorů a zdravotně postižených, donedávna v Řepích 
chybělo. Rozhodnutí zrealizovat hřiště v zahradě u Centra sociálně zdravotních služeb, kde sídlí rovněž Mateřské centrum Řepík, 
bylo vedeno ideou propojit generace. 
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INZERCE

Nakupte si
v klidu a v pohodě!
VE VÍCE NEŽ 80 OBCHODECH

Hóóóří!!!
„Zaznamenali jsme velký nárůst 
kriminality páchané na senio-
rech,“ vyjádřila se npor. Mgr. Jo-
sefa Jelínková, zástupce vedou-
cího Místního oddělení Policie ČR 
v Dejvicích, „proto jsme se roz-
hodli nabídnout seniorům Měst-
ské části Praha 17 preventivní 
přednášky.“ 
Přednášky se konaly během října 
v Klubu aktivního stáří (KLAS) 
na Bílé Hoře, v klubu Gemini (při 
Klubu 17) a v KS Průhon. Témata 
byla následující: Možná přijde i podvodník. Ně-
kdo je za dveřmi. Příležitost dělá zloděje. Život 
je cennější.

Víte, jak se ochránit před kapsáři nebo před 
přepadením? 
–  Kabelku noste šikmo přes rameno a na břiše. 
–  Peněženku ukládejte na dno tašky.
–  V obchodech si nezavěšujte kabelku na nákup-

ní vozík.
–  Nenoste u sebe zbytečně velkou sumu peněz.
–  Pro důchod si na poštu nechoďte sami. Raději 

si jej nechávejte posílat na účet.
–  Vybíráte-li si peníze z bankomatu, všímejte si 

svého okolí. Nesleduje vás někdo? 
–  Platíte-li v obchodě bankovní kartou, ohléd-

něte se, zda vám někdo nekouká přes rameno.
–  Když vcházíte do domu, všímejte si okolí. Ne-

sleduje vás někdo? Pozor, nabídne-li vám ně-
kdo cizí, že vám pomůže s nákupní taškou!

–  Přepadne-li vás někdo ve společných prostorech 
domu, nekřičte Pomóóóc! Volejte raději Hóóó-
ří! „Daleko účinněji přivoláte pomoc voláním 
Hóóóří,“ vysvětlil na přednášce nprap. Jaroslav 
Bican a dodal: „lidé se totiž bojí o svůj majetek.“

–  V případě přepadení neklaďte žádný odpor. 
Zdraví je cennější!

–  Pokud se setkáte s přepadením nebo třeba 
s podvodníkem, obraťte se na policii! Je dů-
ležité, aby policisté získali popis pachatele 
a mohli jej rychleji dopadnout.

 -akraj-

Umíte je zpaměti?
150 Hasičský záchranný sbor ČR 
155 Zdravotnická záchranná služba 
158 Policie ČR 
156 Městská policie 
112  Jednotné evropské číslo 

tísňového volání 

Přístup k těmto telefonním číslům je zcela bez-
platný z pevných telefonních linek, mobilních 
telefonů i z veřejných telefonních automatů. ✂

Předprodej jízdenek
Dopravní podnik hl. m. Prahy zahájil prodej ča-
sových jízdenek na rok 2011. Vybraná předpro-
dejní místa budou poprvé mimořádně otevřena 
i v neděli 2. ledna 2011 od 13 do 20 hodin. 
 „Cestující si mohou pořídit jízdenku, která začne 
platit až v polovině ledna. Vyhnou se tak každo-
ročním frontám, které se tvoří u předprodejních 
míst na přelomu roku. Časové jízdenky si navíc 
mohou cestující zakoupit z pohodlí domova přes 
náš e-shop (eshop.dpp.cz/eshop/) a následně 
si jízdné pouze nahrát na Opencard pomocí vali-
dátorů ve vestibulech metra,“ uvedla Mgr. Ilona 
Vysoudilová, mluvčí Dopravního podniku hl. m. 
Prahy.  -red-
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Už umějí 
kompostovat
ZŠ Jana Wericha koncem měsíce října odevzdala 
závěrečnou zprávu „Kompostování na školních 
zahradách“. Projekt občanského sdružení Eko-
domov probíhal na škole od začátku roku 2010. 
Žáci nejprve získali základní teoretické po-
znatky o bioodpadu a kompostování, dozvěděli 
se, proč je nevhodné vyhazovat bioodpad do 
směsného odpadu. Potom následovala praktic-
ká část – žáci složili kompostér od Ekodomova 
v átriu školy, ukládali do něj bioodpad, měřili 
teplotu v kompostéru, přehazovali kompost, 
počítali jeho objem a hmotnost. Velmi zají-
mavou činností bylo zjistit, kteří obyvatelé se 
v kompostu zabydleli – byly to především žíža-
ly, pomalé mnohonožky, hbité stonožky, svin-
ky, ale také se tu objevili slimáci. Žáci prvního 
stupně namalovali správný jídelníček kompostu 
a vymysleli příběh o žížalce. Starší žáci kom-

Kompostování bylo příjemným zpestřením výuky.

Foto: Ing. Iveta Javůrková

postér narýsovali, změřili kyselost a poradili 
Viole Kibikyo z Keni, jak zlepšit kvalitu půdy.
Práce venku za pěkného počasí byla pro žáky pří-
jemným zpestřením. Netýkala se jen pracovních 
činností, ale v každém předmětu bylo možno 
plnit nějaký úkol spojený s kompostováním. Ně-
kteří žáci si práci na projektu opravdu užili. 

Ing. Iveta Javůrková, učitelka

I děti rády pomohou
Tento titulek jste poprvé mohli číst, když vás 
žáci tehdejší 7. A třídy ZŠ Laudova informo-
vali, že se 18. června 2009 stali adoptivními 
rodiči psouna prériového v ZOO hlavního 
města Prahy. 
Nyní, již jako žáci 9. A, byli pozváni na setká-
ní dětských sponzorů pražské ZOO. Zvířata 
sice byla již převážně v pavilonech, ale or-
ganizátoři připravili pro sponzory tematické 
přednášky a dárky. Bylo to hezké poděková-
ní za pomoc pražské ZOO.
Žáci 9. A doufají, že tuto štafetu předají 
koncem školního roku svým mladším spolu-
žákům.

PhDr. Václava Szakálová,
třídní učitelka

Rockový koncert 
se nám líbil
Dne 25. října tohoto roku se na ZŠ Jana We-
richa uskutečnil koncert dívčí rockové skupi-
ny Ilia. Dívky zahrály několik svých písniček, 
které se všem moc líbily. Poté jsme utvořili 
skupinky a povídali si. Při konverzaci jsme 
pochytili i pár nových anglických slovíček. 
Všem se koncert skupiny líbil a kdo ji chtěl 
vidět znovu, mohl navštívit další z jejích vy-
stoupení, která se uskutečnila v kavárně na 
Blatinách, v Sokolovně Řepy nebo v Metro-
poli Zličín.

Adéla Dobrovolná, 8. A

Pidilidi nás potěšili
Žáci Základní umělecké školy Na Popelce zahráli 
našim dětem z prvního stupně pohádku Královna 
Koloběžka. Herci, kteří byli vlastně stejně staří 
jako diváci, hráli nadšeně a s chutí, po předsta-
vení divákům ochotně odpovídali na otázky.  
„Náš soubor se jmenuje PIDILIDI, děti navštěvu-
jí základní uměleckou školu druhým nebo třetím 
rokem,“ vyjádřila se vedoucí souboru, učitelka 
Iva Kašparová a dodala: „Královna Koloběžka I. 
je jejich druhé společné představení. Děkujeme 
za možnost si u vás zahrát.“ 

Ing. Iveta Javůrková,
učitelka ZŠ Jana Wericha

Žáci zkoušeli pohádku dva měsíce a byli moc rádi, 
že mohli ukázat, co umějí.

Foto: Z archivu ZUŠ Na Popelce

Knihovnu znají od A do Z
V ZŠ Laudova se výuce čtení věnuje značná pozornost. Navštěvujeme 
knihovnu na Smíchově, kde si děti hravou a zábavnou formou v příjemné 
atmosféře povídají o knížkách. 
V říjnu v knihovně pro žáky druhé třídy připravili pestrý literární program 
o pohádkách K. J. Erbena a B. Němcové. Děti se seznámily s ukázkami 
z pohádkových knih 
a zároveň se dozvěděly 
i mnoho dalších zajíma-
vostí o knihovně. Mohly 
si prohlédnout knihy, 
noviny, časopisy, pozna-
ly, že v knihovně mohou 
rozvíjet vlastní schop-
nosti, vědomosti a roz-
vinout motivaci ke čtení. 
Druháci již vědí, jaké 
a hlavně jak si knížky 
vypůjčit. Znají knihovnu 
„od A do Z“. Těšíme se na 
další literární pořad, ve 
kterém nás přivítá Ferda 
mravenec.

Jitka Bajerová, 
třídní učitelka 2. B

Žáci 7., 8. a 9. tříd ZŠ Laudova se v rámci volitelného předmětu výtvarné 
činnosti zúčastnili soutěže, kterou vyhlásila pelhřimovská agentura 
Dobrý den. Pod vedením Mgr. Jaroslavy Šťastné vytvořili z odpadového 
materiálu znak Městské části Praha 17. Použili plastové lahve, obaly od 
vajec, igelitové tašky. „Pověst o sv. Martinovi děti znají. Ale překvapilo 
mne, že neznaly řepský kříž v městském znaku,“ vyjádřila se Mgr. Šťast-
ná a dodala: „myslely si, že jde o bludiště připomínající řepské sídliště.“ 
Což je, přiznejme si, zajímavá dedukce… -red-

Foto: Mgr. Jaroslava Šťastná
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Paní starostka neumí plavat?
„Četl jsem v Řepské sedmnáctce článek Plavání pro seniory a chtěl jsem se 
na něco zeptat,“ zavolal do redakce začátkem září pan Bartoš a pokračo-
val: „píšete tam, že plavání prospívá zdraví, ale ne stylem paní starostová. 
Plavu rád a celý svůj život, ale nevím, co to znamená. Naše paní starostka 
snad neumí plavat?“ 
Jejda! Uvědomuju si, že jsem při psaní článku zaměnila „paní radovou“ za 
„paní starostovou“! Když pan Bartoš obdržel vysvětlení, dodal: „Bylo mi to 
divné. Paní starostka je fešanda a držím jí palce!“ 
Plavání je prospěšné pro kardiovaskulární systém a fyzickou kondici vůbec, 
člověk však musí být ve vodě v přirozené poloze. „Hodně lidí si myslí, že při 
bolestech krční páteře je vhodnou rehabilitací plavání. Ale plavání stylem 
„paní radová“ podporuje chybné držení hlavy a krční páteře. Ten, koho -  
jak se říká - bolí za krkem, už většinou drží hlavu mírně v záklonu. Když při 
plavání stylem prsa nevydechuje do vody, hlava je držena v permanentním 
záklonu a krční páteř trpí ještě víc,“ vysvětluje fyzioterapeutka Mgr. Domi-
nika Kinštová. 
Á propos: Starostka Jitka Synková prý plave jako ryba již od svých čtyř let…
 -akraj-

Do práce bez bariér
Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o. s. 
nabízí zdarma lidem s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autis-
mem, kterým je nad 17 let, v rámci projektu Do práce bez bariér podporu 
při hledání zaměstnání, asistenci a podporu přímo na pracovišti, konzul-
tace a pomoc při řešení problémů, využívání tréninkového pracoviště, po-
čítačové kurzy a další služby. Podrobnější informace: www.praha.apla.cz, 
sekce projekty, nebo na tel. č. 604 302 385.
Tento projekt vznikl v rámci OPPA, který je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. -red-

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTIVÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY NA ZŠ LAUDOVA

Zveme vás na prodejní vánoční trhy 
výrobků našich žáků, které se konají 

dne 6. 12. 2010 od 17.30 do 19.30 hodin
v naší škole.

Základní škola, Laudova 1024, Praha 17- Řepy

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

zve rodiče a děti na:

Vánoční jarmark
8. prosince od 17 hodin

Vánoční vystoupení
20. prosince od 17 a 19 hodin

Informativní schůzku pro rodiče 
budoucích prvňáčků

17. ledna od 17 hodin

1. třídu nanečisto
24. a 31. ledna od 16 hodin

Slavili celý den
Ve středu 20. října  se v ZŠ Jana Wericha ve Špa-
nielově ulici neučilo, ale slavilo. 
„Užili jsme si pěkný den, a to bylem cílem oslavy 
25. výročí trvání naší školy,“ říká ředitelka školy 
Mgr. Zuzana Martinovská, která ve škole působí 
již od roku 1993. 
„Těší mne sebemenší úspěch našich dětí. A není 
jich málo! Například před dvěma lety jsme byli 
mistry republiky v softballu, velmi dobře si ve-
dou naše volejbalistky, v pražské soutěži Sport 
bez předsudků se každoročně naši žáci výborně 
umisťují v ragby,“ vypočítává ředitelka a dodá-
vá: „například paní učitelka Květová má s žáky 
3. až 5. tříd v ragby velice dobré výsledky. Za-
vedla na naší škole také Czech bumbác ball. 
Tomuto sportu se mohou věnovat i ti, kteří jsou 
méně obratní, a to je důležité. Uspořádali jsme 
společný turnaj žáků a učitelů, atmosféra byla 
výborná, toho si opravdu cením.“
Žáci školy jsou však úspěšní v mnoha jiných ob-
lastech, nejen ve sportu – ve vědomostních sou-
těžích i olympiádách. 
Třeba v 1. ročníku soutěže Finanční gramotnost 
se umístili na pěkném 5. místě v republice. Děti 
1. stupně se již dvakrát probojovaly do republi-
kového finále v soutěži poskytování první pomo-
ci Helpík. Od 6. ročníku se děti ve třídách s rozší-

Mgr. Zuzana Martinovská působí ve funkci ředitel-
ky školy sedm let. V současné době vede kolektiv 
33 pedagogů.

Na školní akademii účinkovali žáci i učitelé spo-
lečně. Na snímku zástupce ředitelky Mgr. Václav 
Soukup s bývalým žákem Martinem Mrkvičkou.

V učebně chemie žáci pod vedením Mgr. Hany 
Kozové předváděli hokusy pokusy – vyráběli 
například zubní pastu pro slony.

řenou výukou povinně učí dvěma cizím jazykům. 
Působí zde kabinet speciálního poradenství, což 
umožňuje přijímat i žáky se speciálními poru-
chami učení.
„Jsem na práci svých učitelů pyšná. Myslím si, že 
mnozí odvádějí výbornou práci, i když ji veřej-
nost leckdy nezaznamená. Snažíme se ve škole 
vytvořit příjemnou atmosféru a daří se nám to,“ 
chválí své pedagogy Mgr. Martinovská, jež vede 
školu už sedm let. 
Za uplynulých pětadvacet let opustilo brány této 
základní školy 3 195 dětí, k zápisu již přivádějí 
své ratolesti bývalí žáci…

-akraj-

Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Foto: -akraj-
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A o tom to je!
Ve čtvrtek 11. listopadu se konal tradiční Sva-
tomartinský průvod. První nedočkavci se začali 
trousit k Domovu sv. Karla Boromejského už ko-
lem půl páté. 
V té době už ve stájích řepského rodáka Zdeňka 
Hrdiny probíhalo hřebelcování koní pro sv. Mar-
tina a jeho doprovod. Letos byla vybrána Milka – 
šestnáctiletý ryzák (alpský kůň plemene haf-
ling) a její syn Kámo (devítiletý haflingoarab). 
Milku si osedlal sv. Martin, převlek skrýval Lucii 

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

Gruberovou, žákyni 9. třídy ZŠ Jana Wericha, 
doprovázela ji Veronika Váňová, sedmnáctiletá 
studentka obchodní akademie. 
Akci zahájil farář P. Daniel Janáček v kostele 
sv. Rodiny vyprávěním o poslání sv. Martina: 
„Když se dokážeme s někým o něco podělit - ať už 
o plášť, lásku, o svůj volný čas, anebo třeba jen 
o tatranku – máme z toho dobrý pocit. A o tom 
to je!“ Průvod doprovázející sv. Martina vyrazil 
od Domova kolem půl šesté a byl to fofr! Před 
kostelem sv. Martina dav očekával David Žofák, 
pastorační asistent Farnosti sv. Martina, spolu 
s orlojem živých světců. 

S kelímkem teplého čaje a křehkým rohlíkem si 
pak účastníci mohli před řepskou radnicí užít im-
pozantní ohňostroj zakončený nádherným zla-
tým deštěm. S hezkým zážitkem, a možná i svět-
lem v duši, se pak rozcházeli do svých domovů. 

Poděkování si zaslouží všichni, kteří se podí-
leli na organizaci akce: Farnost sv. Martina, 
Občanské sdružení Naše Řepy, Městská část 
Praha 17, Pekárna Erika, Restaurace Sokol, 
Policie ČR, Městská policie, Sbor dobrovolných 
hasičů Praha-Řepy a pan Zdeněk Hrdina. 

-akraj-

Atraktivní cyklokros 
Nádherné podzimní počasí pomohlo organizá-
torům Pražkého cyklokrosu – Poháru Městské 
části Praha 17 vytvořit atraktivní závody, které 
se odehrávaly 14. listopadu v okolí bikrosového 
areálu v Řepích. V nabitém programu, kdy jed-
na kategorie startujících doslova navazovala na 
druhou, mohli diváci vidět cyklokrosaře všech vě-
kových a výkonnostních kategorií, početné pole 
hobby závodu horských kol, handicapovaných 
cyklistů i exhibiční závody malých bikrosařů.
Pořadatelé závodu z SK Handicapovaných cyklis-
tů Praha a Bikros klubu Řepy by chtěli na tuto 
akci navázat znovu na jaře, dvoudenním závo-
dem horských kol a bikrosu, ve kterém by se opět 
představili cyklisté všech věkových i výkonnost-
ních kategorií, včetně naší absolutní bikové a bi-
krosové špičky.

Foto: Věra Vodičková

Prostředí, v němž se závod konal, ocenili cyklisté 
i diváci.

Více informací: www.caths.cz (Česká asociace 
tělesně handicapovaných sportovců). 

Viktor Zapletal,  
ředitel závodu

Pořádáte zajímavé kulturní akce nebo sportovní turnaje? 
Nezapomeňte na ně pozvat naše čtenáře!

Řepská sedmnáctka je tu pro vás!
Uzávěrka pro příjem příspěvků je vždy 10. dne v předchozím měsíci, např. 10. prosince pro 

lednové vydání. Po domluvě s redakcí lze pozvánku nebo zprávu z akce zaslat i o něco později.

Kontakt: redakce@repy.mepnet.cz, tel.: 234 683 544, 720 524 688. 

Fotbalový turnaj
Ve čtvrtek 28. října se konal pod záštitou Měst-
ské části Praha 17 a starostky paní Jitky Synkové 
1. ročník turnaje v kopané O řepský pohár. Tur-
naje se zúčastnilo osm mužstev z Čech a Moravy 
věkové kategorie mladší přípravka, ročník 2002. 
Turnaj proběhl na krásné umělé trávě ZŠ Jana 
Wericha. Bylo k vidění mnoho šikovných talen-
tů, kterým ceny předala osobně paní starostka 
a ligový brankář Mladé Boleslavi Miroslav Miller.
Po celodenním boji se týmy umístily následov-
ně: 1. Zbrojovka Brno, 2. Sparta Praha, 3. Slavia 
Praha, 4. Bohemians 1905, 5. Sigma Olomouc, 
6. Mladá Boleslav, 7. Hradec Králové, 8. Příbram.

Jarda Chudomský

Foto: www.slavia 2002.estranky.cz

12 BYLI JSME PŘI TOM



Kdo vlastně přišel s nápadem domy takto zrekonstruovat?
Myšlenka uspořádání a oživení ulice Makovského se zřízením malých ob-
chodů a služeb v přízemí objektů čp. 1140–1145 a 1222–1227 vznikla již 
v roce 1998 na workshopu „Řepy – volné plochy“, jehož se kromě občanů 
Řep zúčastnili také sociologové a zahraniční architekti.
V roce 2007 byla firmou MCT spol. s r. o. zpracována objemová studie, 
která tuto myšlenku zrealizovala. Studie řešila oživení fasád obou objektů 
se začleněním obchodů a služeb do parteru objektu s vybudováním kryté 
obchodní pasáže. Následovala projektová dokumentace pro územní řízení, 
stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby. Hlavním inžený-
rem celého projektu je Ing. Ivan Řehoř, autorem architektonického pro-
jektu je Ing. arch. Jana Vinterová. 
Kromě obchodů a provozoven je v přízemí domů také pět bezbariérových 
bytů, jde o byty zařazené do Fondu ústupového bydlení. Součástí projektu 
je také vybudování 22 nových parkovacích stání v blízkosti objektů. Byla 
zde rovněž vybudována nová, uzavřená, kontejnerová stání.

S jakými problémy 
jste se nejvíce potý-
kali?
Objevily se nepřed-
pokládané technické 
problémy, které byly 
způsobeny nedodr-
žením technologií 
při stavbě těchto bu-
dov v 80. letech. Tím 
došlo k prodloužení 
rekonstrukce. Dalším 
důvodem zdržení bylo 
například dodatečné 

rozhodnutí o umístění sociálního odboru. Prostory bylo třeba uzpůsobit 
tak, aby vyhovovaly nejen požadavkům odboru, ale také hygienickým a po-
žárním předpisům. 
Rekonstrukci domů provázela samozřejmě hlučnost a také prašnost, na 
což si nám nájemníci stěžovali. Chtěla bych tímto poděkovat obyvatelům 
zmíněných domů za trpělivost!

Na setkání s obyvateli rekonstruovaných domů bylo sděleno, že 4. lis-
topadu dojde k předání stavby. Byl termín dodržen?
Přejímka objektu byla zahájena v průběhu října. Vzhledem k tomu, že jde 
o velké objekty, probíhá přejímka postupně. V současné době jsou prová-

děna měření potřebná pro kolaudaci. (Pozn. redakce: Rozhovor byl uskuteč-
něn 10. listopadu). Předpokládáme, že ke kolaudaci a zprovoznění obcho-
dů a služeb v pasážích dojde začátkem prosince, v návaznosti na souhlas 
hygienické stanice a hasičského záchranného sboru. Snažíme se udělat 
maximum pro to, aby obchody byly zprovozněny již před Vánocemi. Dnes 
už se nevydává kolaudační rozhodnutí, pouze kolaudační souhlas, takže 
vlastně již druhý den po kolaudaci může obchodník zahájit prodej.

V pasáži bude umístěna kromě sociálního odboru, který sem bude pře-
sunut ze Španielovy ulice, také služebna městské policie. Víte už, kdy 
zde zahájí činnost? 
Předpokládáme, že strážníci i sociální odbor zde zahájí provoz v lednu 
příštího roku.

Jsou všechny nebytové prostory obsazeny?
Ještě nedávno bylo několik provozoven volných. S tím jak se objekty do-
končovaly, rostl i zájem o pronájem volných prostor. V současnosti vede 
odbor správy majetku jednání se zájemci o poslední volné provozovny.

Předáním zrekonstruovaných domů v Makovského ulici aktivita odboru 
územního rozvoje a investic jistě nekončí. Co máte v plánu v nejbližší 
době?
V příštím roce zrealizujeme zateplení objektu polikliniky v Žufanově ulici, 
máme v plánu zřídit park u přemístěné kaple č. 8 vedle klášterního kom-
plexu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře při ulici Karlovarská. Čeká nás také 
oprava povrchu fotbalového hřiště u řepské sokolovny, kde bude místo 
škváry přírodní travnatý povrch. V mateřských a základních školách byla 
vyměněna okna, objekty budeme postupně zateplovat. Dále jsou připra-
vovány projekty na novou hasičskou zbrojnici a multifunkční sportovní 
areál při ulici Na Chobotě. V plánu je též rekonstrukce Kulturního střediska 
 Průhon a oprava hřiště v ZŠ Laudova.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Makovského ožívá
Rozsáhlá oprava budov v Makovského ulici je u konce. Rekon-
strukce nebyla jednoduchá ani pro obyvatele těchto domů, ani 
pro ty, kteří měli realizaci akce na svých bedrech. O informace 
jsme požádali referentku Bc. Libuši Slezákovou z odboru územ-
ního rozvoje a investic. 

Kam s odpadem
Velkoobjemové kontejnery:
– 9. 12. 2010: křižovatka ul. Ke Kulturnímu 
domu a U Boroviček • křižovatka ul. K Trninám 
a Laudova – parkoviště • parkoviště u prodejny 
Bílý Beránek - ul. Šímova.
– 2. 12. a 16. 12. 2010: parkoviště v ul. Draho-
ňovského, parkoviště v ul. Na Moklině, parkoviš-
tě u prodejny Penny Market (dříve Plus).

Sběrný dvůr pro rozměrný odpad je v ulici 
Klikatá 1238/90c, v Praze 5-Košířích: 
Po–Pá 8.30–17 hod., So 8.30–15 hod.

Svoz odpadu o svátcích
Program svozu bude zorganizován tak, aby ne-
docházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem 
nich nepořádek.

„Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz odpa-
du zajištěn dle pátečních programů. Od 25. do 
31. 12. 2010 bude zajištěn odvoz směsného 
odpadu dle příslušných svozových programů, 
tedy jako v běžných všedních dnech. Na Nový 
rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpa-
du z kritických míst vysoké zástavby (sídliště) 
a v Praze 1, uvedla tisková mluvčí Pražských slu-
žeb Miroslava Egererová a dodala: „u tříděného 

odpadu budeme ve dnech 20. až 
31. prosince a 3. až 7. 1. 2011 
provádět mimořádný svoz skla, 
25. prosince proběhne také mi-
mořádný svoz papíru.“

Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se 
směsným komunálním odpadem budou odvá-
ženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2010 do 
28. 2. 2011. Vánoční stromky odkládejte vedle 
nádob na směsný komunální odpad, aby nedo-
cházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro 
ostatní odpad.  -red-

Foto: - akraj-

Bc. Libuše Slezáková

O názvu obchodních pasáží zatím nebylo rozhodnuto.
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Fotbalové zprávy
Uzávěrka tohoto vydání zpravodaje mi neumožnila seznámit vás s ko-
nečnými tabulkami podzimní části sezóny 2010/2011. Poslední mis-
trovské zápasy se hrály ještě po uzávěrce, tj. 13. a 14. 11. Tak až v lednu 
2011…
• A mužstvo – I. B třída/skupina A
Naše áčko si bohužel neudrželo slibnou formu z úvodu soutěže a po 
třech porážkách v řadě se propadá tabulkou dolů. Před posledním, 
13., kolem je na 8. místě (ze 14).
Mistrovské zápasy:
– 9. kolo, 16.10.: Chuchle – Řepy 1:0 (1:0). Ani uzdravení Michna 
a Horák nepomohli. V závěru zápasu jsme neproměnili dobré šance. 
Byla to naše první porážka venku.
– 10. kolo, 23.10.: Řepy – Modřany 0:1 (0:0). Soupeř byl lepší a za-
slouženě vyhrál. U našeho mužstva zaznamenáváme pokles výkonnos-
ti některých hráčů.

– 11. kolo, 30.10.: 1999 Praha – Řepy  6:3 (4:0). Totální 
propadák v obranné činnosti. V prvním poločase jsme ze 
čtyř branek dostali tři hlavou. Ve druhém poločase jsme 
alespoň korigovali výsledek.
– 12. kolo, 6.11.: Řepy – Střešovice B 1:1 (1:1). Utkání se 
hrálo na umělé trávě ve Zličíně. Opět jsme ztratili body doma. Střelec-
ká aktivita byla znovu nulová. Soupeř si dal vlastní gól.
• B mužstvo – II. třída/skupina A
Nyní je v aktuální tabulce na 2. místě (12). Ale to jen proto, že zápas  
s Nebušicemi B dne 7. 11. se nehrál pro nezpůsobilý terén, a tak má 
naše rezerva o jeden zápas míň.
• Ostatní naše družstva
Dorost – I. třída/sk. A: 10. místo (12)
Starší žáci – II. třída/sk. A: 2. místo (13)
Mladší žáci – I. třída/sk. B: 10. místo (12)
Mladší přípravka – I. třída/sk. A: 8. místo (12)
V závorkách je počet účastníků v soutěži. Milan Rosenbaum

Zvyšující se věk s sebou leckdy přináší ta-
ková zdravotní omezení, že i zcela běžné 
praní a žehlení vyžaduje nadlidské úsilí. 
Není-li nablízku pomocná ruka, lze využít 
služby, kterou poskytuje řepské Centrum 
sociálně zdravotních služeb v Bendově 
ulici.
„Praní a žehlení prádla pro obyvatele 
Městské části Praha 17 zajišťujeme na 
základě uzavřené smlouvy,“ říká Mgr. Mo-
nika Čermáková, vedoucí přímé péče CSZS 
a upřesňuje: „za praní běžně znečištěné-
ho prádla u nás klient hradí poplatek ve 
výši 35 Kč za kilogram, za praní silně zne-
čištěného prádla účtujeme 45 Kč. Většina 
našich klientů ‚se vejde‘ do stokoruny. 
Pereme veškeré prádlo, osobní i povleče-
ní. Paní Nikola Günzlová, která nám pere 
a žehlí, je velmi pečlivá, za celou dobu 
jsme neměli jedinou stížnost!“
Jak má zájemce o tuto službu postupovat? 
Mgr. Čermáková vysvětluje: „Může zavolat 
na naši recepci – tel.: 235 314 141, nebo 

Když pradlenkám dojdou síly

Pokud není v prohlášení vlastníka toho kterého konkrétního domu stano-
veno jinak, pak platí ustanovení § 2 písm. g zákona č. 72/1994 Sb., kterým 
se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 
vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), v plat-
ném znění, podle kterého jsou mj. balkony a hlavní svislé a vodorovné kon-
strukce domu součástí společných částí domu.
Kromě toho většinou v prohlášení vlastníka bývají za společné části domu 
označena i okna a balkonové dveře. Z toho je nutno dovodit, že i zaskle-
ní balkonů (lodžií) je součástí společných prostor domu, a to i v případě, 
pokud toto zasklení financoval nájemce (vlastník) bytu, z něhož je bal-
kon (lodžie) pouze přístupný(á). Pak – opět není-li v prohlášení vlastníka 
nebo usnesením shromáždění vlastníků sjednáno odlišně – musí opravy 
a údržbu zajišťovat a financovat společenství z fondu oprav. 
O tom, zda a v jakém rozsahu bude taková oprava financovaná ze spo-
lečných prostředků, rozhoduje ovšem shromáždění vlastníků. Pokud se 

tedy někdo z domu domnívá, že zasklení (ať již na balkonech – lodžiích 
na chodbách nebo u jednotlivých bytů) je ve špatném stavu a vyžaduje 
opravy, měl by navrhnout výboru společenství, aby předložil na schůzi 
shromáždění vlastníků návrh na objednání a financování opravy. Pokud 
by pak shromáždění vlastníků takový návrh neodsouhlasilo, může se pře-
hlasovaný vlastník obrátit se žalobou na soud, který může rozhodnutí 
společenství vlastníků nahradit svým rozsudkem. Pokud by výbor odmítl 
takový bod k projednání na shromáždění vlastníků zařadit a nepodařilo-li 
by se vlastníkovi jednotky dosáhnout projednání např. přednesením svého 
návrhu v bodě Různé na shromáždění vlastníků, zřejmě by mu nezbývalo 
nic jiného, než se obrátit na stavební úřad, který může v případě, že by 
stav zasklení ohrožoval životy, zdraví nebo majetek, nařídit společenství 
provedení nutných oprav, údržby či jiných potřebných prací.

 JUDr. Martin Řezáč

Kdo má udržovat prosklené balkony

požádá pečovatelku. Dohodneme termín, 
kdy pro prádlo přijede náš pracovník. 
Zpravidla do pěti, nejdéle do sedmi pra-
covních dnů vracíme prádlo vyprané a vy-
žehlené. Pereme u nás v centru, máme 
k dispozici několik praček a sušárnu. 
Když je hezké počasí, můžeme sušit také 
venku. Po každém použití pračku dezinfi-
kujeme, naše prádelna samozřejmě musí 
splňovat hygienické normy. Standardně 
používáme aviváž nebo prací prášek s pří-
sadou aviváže. Prádlo ošetřujeme podle 
přání klienta, naškrobíme ho a podobně. 
Žehlíme žehličkou, máme k dispozici také 
mandl.“
V současné době má s CSZS uzavřenou 
smlouvu na praní a žehlení 85 klientů, 
službu využívají jednou týdně, jednou 
měsíčně nebo jinak podle potřeby. Podle 
slov Mgr. Čermákové v centru ještě mají 
volnou kapacitu. Nabízejí praní i mateř-
ským školám a dalším zájemcům.
 -akraj-

Foto: -akraj-

Paní Nikola Günzlová, která pere a žehlí prádlo klientů 
Centra sociálně zdravotních služeb, je velmi pečlivá.
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
20102010

24. 12.  
kostel sv. Rodiny:  dětská (rytmická) 

v 16 hodin
kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře: 
 mše svatá v 16 hodin
kostel sv. Rodiny: Půlnoční – 24 hodin

25. 12.  25. 12.  
kostel sv. Rodiny: v 9 hodin
kostel sv. Rodiny: Nešpory v 18 hodin

26. 12.  26. 12.  
kostel sv. Martina: Mše v 7.45 hodin 
kostel sv. Rodiny: Mše v 9 hodin

31. 12.  31. 12.  
kostel sv. Rodiny:  Děkovná bohoslužba 

v 18 hodin -red-

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
20102010

ŽIVÝ BETLÉMŽIVÝ BETLÉM
Středa 22. prosince

Průvod vyjde od ZUŠ Blatiny v 16 hodin 
směrem k Domovu sv. Karla Boromejského, 

kde vás bude očekávat Svatá Rodina!

Socháňova 1221, Řepy • tel.: 235 311 791

Klub 17
Z prosincového programu nízkoprahového 
zařízení Klub 17 pro děti a mládež v Sochá-
ňově ulici (vedle KS Průhon): 

 3. 12.: Mikulášská

 7. 12.: Keramický betlém

 10. 12.: Andílci ze všeho možného

 15. 12.: Výroba vánočních přání

 17. 12.: Vánoční dárečky

 21. 12.: Pečeme perníčky

Mimořádně otevřeno: 
27., 28. a 29. 12.: Volná zábava. 

V pátek 31. 12.: Zavřeno.

Vstup zdarma. -red-

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

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

Z prosincového programu:
9. 12.  Cestovatelský večer – Sýrie: Fotky, 
vyprávění. Vstup volný. Od 19 hod., Klub 
Šestka.
11. 12.  Jdeme do divadla: Stvoření světa 
a jiné – díky grantu hl. m. Prahy je cena pro 
děti a studenty do 26 let 20 Kč. Dospě-
lí 270 Kč. Divadlo na Fidlovačce, od 15 
hodin. Přihlášky a bližší info předem na tel. 
235 323 333. 
15. 12.  Vánoční koncert hudebního oddě-
lení. Vstup volný, od 18 hodin, sál DDM.
18. 12.  Keramická sobota: Tradiční tvoření 
z hlíny pro děti i další zájemce. Od 10 do 12 
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. 235 323 333.
19. 12.  Břevnovský klášter: 2. vycházka 
cyklu Sedm divů Prahy 6 –předvánoční pro-
hlídka kláštera s průvodcem. Cena 30 Kč pro 
děti a pro studenty do 26 let, 50 Kč pro do-
spělé. Přihlášky předem na tel. 235 323 333.
27. 12. až 30. 12.  Vánoční prázdniny v klu-
bu: Pro návštěvníky od 12 do 20 let, vstup 
volný. Od 10 do 16 hodin, Klub Šestka.

Mgr. Jana Němcová

Beseda s Janem Saudkem
V úterý 7. prosince se v Dobré kavárně v Makovského ulici uskuteční beseda s legendárním fo-
tografem Janem Saudkem. Začátek v 18.18 hodin. V prostorách kavárny budou vystaveny jeho 
fotografie. -red-

Kam vzít děti 
na betlém

Každoročně bývá betlém vystaven v ambi-
tu  areálu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře 
(v kapli sv. Václava). O letošních Vánocích 
bude otevřen vždy o víkendu, tj.

25. a 26. prosince, 1. a 2. ledna 2011
vždy od 9.30 do 12.30 hodin 

a také od 15 do 19 hodin.
V jiné dny si můžete domluvit prohlídku betlému 
přes: benediktinky@centrum.cz. -red-

Foto: -akraj-
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Ono to funguje!
Občanské sdružení Společnost pro obnovu řep-
ských tradic oslavilo v říjnu 10. výročí svého 
založení. O rozhovor jsme požádali jeho zakla-
datelku, řepskou rodačku, Annu Baumovou.

Co bylo impulzem k založení sdružení?
Idea tam byla od začátku – aby se lidi ze starých 
Řep a ze sídliště seznamovali, aby nebyly staré 
Řepy jako skanzen a sídliště jako indiánská rezer-
vace. A ono to opravdu funguje! Myslím, že už jsou 
naše akce docela populární. Na plesy původně 
chodily dvojice, teď už přicházejí celé party, kte-
ré se na našich akcích seznámily. Kolik já už znám 
lidí ze sídliště, které bych jinak nikdy nepoznala! 

Jak jste začínali?
Začalo to tím, že jsme  si s Jardou Hájkem řekli, 
že by to chtělo zorganizovat ples, jaký pamatu-
jeme z doby našeho mládí. Po plese jsem si řek-
la, že udělám maškarní. Jenže bylo třeba, aby to 
měla na starosti skupina lidí. Taky bylo třeba, 
aby se skupina nějak jmenovala. Tehdy někdo 
jen tak plácnul: „Společnost pro obnovu řep-
ských tradic“! To jsem nevymyslela já! No a pak 
jsem založila občanské sdružení. 
První maškarní jsem zorganizovala s Gründlem 
z restaurace Sokol. No, prodělali jsme tenkrát 
každý asi 150 korun. Další rok se přidal Jarda 
Hájek a stala se z toho pravidelná akce. V Řepích 
bývaly za mého mládí nádherné maškarní!  Lidi 
na ně hodně chodili v maskách. Snažili se za-
maskovat, aby je nikdo nepoznal, o půlnoci se 
odmaskovali. Tanečník s napětím čekal, s „čím“ 
to vlastně tancuje a pak jste viděla tu úlevu po 
odmaskování! Zaplať pánbůh, že já, když jsem se 
odmaskovala, vždycky jsem viděla tu úlevu… Ale 
zjistila jsem, že tohle lidi nenaučím. Oni se  nezna-
li, tak nebyl důvod, proč být zamaskovaní. Takže 

jsem zvolila název karneval. Lidi chodí v kostý-
mech a na rozdíl od doby mého mládí, kdy muži 
chodili v civilu, teď chodí i muži v kostýmech.
 
Jste jedno z mála sdružení v naší městské  čás-
ti, které nežádá o finanční podporu. Proč?
Jsme nezávislí, granty nepotřebujeme. Vydě-
láme si. Myslím si, že by to tak mělo být. Mimo 
dětí, dejme tomu. Zpočátku jsme s Jardou Háj-
kem akce dotovali. 
 
Máte nějaké pravidelné sponzory?
Sponzoři nám dávají dary do tomboly, finance 
ne. Peníze získáme z dobrovolného vstupného 
a z tomboly. Já peníze hlídám jako drak! Vstupné 
z akcí uhradí tak nájem a kapelu. Některé akce 
spoluorganizuje městská část a finančně je pod-
poruje – třeba na Dětské pouti platí skákací hrad 
a toalety.

Která akce  vám nejvíce přirostla k srdci?

To opravdu nevím! Pořádáme Silvestr, Řepský 
ples, karneval, šachový turnaj, Dětskou pouť, 
Mikulášské radovánky. Účastníme se Pálení ča-
rodějnic a Babího léta.
 
A co jarmark, vaše „nejmladší“ akce?
To byla moje touha! Zahradní slavnosti, jako tře-
ba v seriálu Vraždy v Midsomeru. Věděla jsem, že 
je na to potřeba hodně lidí, to nemůžou dělat jen 
dva. Po celý rok sbíráme věci a ty pak prodává-
me. Lidi třeba dostanou k Vánocům dárky, které 
je neosloví, tak nám je věnují. Beru všechno!
Mám spoustu krabic s dárky, které pak třídíme – 
to půjde do tomboly, tohle na jarmark, tohle 
na pouť... Třeba jsme od někoho dostali kabel-
ky, ne nový, ale hezký. Ty šly na odbyt! Výtěžek 
jarmarku jsme vloni dali Klubu 17, letos občan-
skému sdružení Martin, příští rok bychom chtěli 
podpořit Domov sv. Karla Boromejského. Akce 
se koná v zahradě Centra zdravotně sociálních 
služeb. Připravíme kavárnu, kde je vše za dvacet 
korun. Erika (Pozn. redakce: Pekárna Erika) nám 
dala koláče, my jsme koupili kafe a dobré vody. 
Centrum sociálně zdravotních služeb poskyt-
lo zázemí. Sváťa Vacek s country kapelou hrál 
písničky na přání, s Marcelou Drdlíčkovou jsme 
upekly bramboráky, Maruška Černovská upekla 
perníčky, Zorka z Domova tam měla výrobky ze 
stacionáře… Všechny tyhle věci pak vydělají pe-
níze. Ne nějaké horentní, ale vydělají.  Vždy se 
nám podařilo získat kolem 10 tisíc korun. Možná 
ani nejde o ty peníze. Je to hra, je to zábava... 

Kdo vám pomáhá při organizaci?
To je různé. Mění se to podle toho, jak se kdo pro 
kterou akci nadchne. Třeba letošní havajský Sil-
vestr vymyslela Radka Hanusová. To je senzační 
téma! Na karneval ve stylu Rio de Janeiro mne 
přivedla Monika Straková. To je vždycky takový 
brainstorming, lidi jen tak „plácaj“ a mne pak 
něco zaujme.

Co vašim aktivitám říkají děti?
Děti? To už nejsou děti! Ani muž se toho ne-
účastnil. Byl introvertní. Ale řeknu vám, že se 
mi to teď vyplatilo. Teď, když umřel, nejsem ve 
vzduchoprázdnu! Prostě jedu dál!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Vzpomínka na loňskou předvánoční atmosféru v ulici Makovského. Za sní-
mek děkujeme panu Josefu Bezdičkovi.

Foto: Josef Bezdička

Dárky, které nepotěší, pošlete dál!
Ač vánoční dárky dostáváme (a dáváme) z lásky, někdy se radost nedostaví. Ne-
schovávejte je na dno skříně či do komory, kde na ně usedne prach. Darujte je 
Společnosti pro obnovu řepských tradic! Přijmou od vás všechno kromě domácího zvířectva! ☺
Kontakt – Anna Baumová, tel.: 235 300 208–9, e-mail: lck@cestujte.cz. 
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Pozvánka na farní ples
Farnost sv. Martina Praha-Řepy vás srdečně zve na FARNÍ PLES:

sobota 15. ledna 2011 od 20 hodin v sále řepské sokolovny, Na Chobotě 125. 
Hudba KMČ, předtančení, tombola. 
Vstupné 200 Kč, studenti polovic. 

Vstupenky a informace: Ivana Rousková 775 630 745, Iva Koňaříková 775 959 951.

Aktivní senioři
Každé pondělí v 16 hodin se setkávají senioři, 
příznivci Klubu aktivního stáří, v klubu VIP v uli-
ci Ke Kulturnímu domu. Na prosinec mají připra-
ven následující program: 
6. 12.: Předvánoční tombola, 13. 12.: Posezení 
s jubilanty, 20. 12.: Beseda s herečkou Valérií Za-
wadskou, 27. 12.: K poslechu zahraje pan Kotas.

-red-

Uličník • Uličník • Uličník • Uličník
Součkova
Součkova ulice vznikla v roce 1986. Spojuje by-
tový komplex Na Fialce s dolním řepským sídliš-
těm, kde pak pokračuje jako ulice Mrkvičkova. 

Jmenuje se po malíři, grafiku a ilustrátorovi 
Karlu Součkovi (1915–1982), od roku 1958 pro-
fesorovi AVU. 
Tento výtvarník měl k Řepím užší vztah. Jednak 
proto, že se narodil v Kročehlavech, dnes sou-
části Kladna, jednak proto, že ho tematicky při-
tahovalo městské prostředí, zejména jeho chud-
ší předměstí. Předměstskou krajinu považoval 
za zajímavou, protože v ní spatřoval „šev“ mezi 
velkoměstem a venkovem. Podobně jako ostatní 
členové významné výtvarně-literární Skupiny  42 
tíhnul k sociálním námětům a rád zachycoval   „te-
telivé, tlumené a čoudem olezlé světlo Kladenska“.
Kuriozitou je, že zde nenalezneme typickou čer-
venou tabuli se jménem ulice, její název se obje-
vuje jen v mapách.

PaedDr. Helena Kupcová
Foto: Jan Bösser

Řepská zákoutí
Tento lachtan se skrývá pod stromy na síd-
lišti mezi ulicemi Skuteckého a Laudova. 
Bronzovou plastiku vytvořil v roce 1936 čes-
ký sochař a vysokoškolský pedagog profesor 
Jan Lauda (1898–1959). Že je jako živý?

Text a foto: Jan Bösser

Bojovský potok
Na tento výlet si obujte pevnou, nepromokavou obuv. Trasa sice není delší 
než 13 kilometrů, ale je vhodná pro zdatné chodce, jimž nevadí nějaké to 
převýšení. 
Vyrazíme vlakem z branického nádraží (odjezd o víkendu v 9.18 nebo 
10.33 hodin), abychom po půlhodině vystoupili ve stanici Bojov.
Ať již navštívíme nádražní restauraci, nebo ne, jdeme zpět po silnici a žlu-
té značce vedle trati. Asi po 20 minutách, v místě, kde se silnice prudce 
stáčí doleva, odbočíme vpravo po lesní cestě, která nás dovede až k Bo-
jovskému potoku. 
Nyní se již držíme potoka a železniční trati, i když je budeme mít tu zprava, 
tu zleva. Bojovský potok, který pramení západně od Kytína, protéká Mníš-
kem pod Brdy a Čísovicemi, zde tvoří krásné romantické údolí navštěvova-
né hojně trampy. Na jeho březích mineme několik divokých kempů. Jelikož 
cesta není turisticky značena, nejsou tu takřka žádné lávky, takže občas 
musíme přeskákat potok po kamenech. Po třech kilometrech dojdeme do 
Měchenic, kde se Bojovský potok vlévá zleva do Vltavy a končí svou 19ti 
kilometrovou pouť.
V obci se napojíme na modrou značku, která nás asi po devíti kilometrech 
dovede do Všenor. Nejdříve nás ale ještě čeká asi kilometrové stoupání - 
při oddechových zastávkách můžeme obdivovat údolí Vltavy u Vraného. 
Projdeme obcí Trnová a před Jílovištěm se můžeme rozhodnout, zda bu-
deme pokračovat po modré, nebo po zelené značce. Obě cesty jsou stejně 
dlouhé a stejně namáhavé.
Po překonání silnice Praha–Příbram již cesta vede po rovině, aby posléze 
začala klesat lesem do údolí Berounky. Modrá i zelená značka se opět ve 
Všenorech setkají a společně nás dovedou na vlakovou stanici, odkud jezdí 
příměstský vlak na Smíchov každou půlhodinku. 
Šťastnou cestu a plno hezkých turistických zážitků v roce 2011!

Text a foto: Jan Bösser 
Na tento výlet si obujte pevnou, nepromokavou obuv – Bojovský potok 
budete občas nuceni přeskakovat po kamenech.
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Hledáte váno ní dárek?
Plánujete n co nevšedního?

Chcete pot šit náro nou ženu?
Spojte všechny odpov di do jednoho 
ešení a obdarujte ženu dárkovou po-

ukázkou. Dop ejte jí exkluzivní zážitek 
špi kové pé e o pokožku celého t la 
luxusní francouzskou kosmetikou 

GERnétic. Vybírat m že ošet ení 
obli eje, o ního okolí, dekoltu, 
poprsí, rukou a t la.

Poukazy objednávejte na telefo-
nu 235 325 659 nebo emailem 
info@gernetic.cz. K vyzvednutí 
pro vás budou v našem Kos-
metickém centru GERnétic na 
adrese Slánská 381/10, Pra-
ha 6- epy (k ižovatka Plze -
ská-Slánská).

Dárková poukázka 

GERnétic

www.gernetic.cz

na kosmetické ošet ení v hodnot

na p ípravek v hodnot

v kosmetickém salonu/

wellness centru GERnéti
c

platnost do

Na Vaši objednávku se t šíme na tel.

Více informací na www.gernetic.cz

GERnétic
Sv t dokonalé pé e

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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

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

• VÝUKA ITALŠTINY – INFORMACE Tel.: 723 566 250

• Autoservis Auto STM nabízí tyto práce a služby: výměna filtrů,
brzd. destiček, oleje, příprava a vyřízení STK včetně emisí, servis 
vozů na plyn (CNG, LPG), pneu servis. Do Blatin 373 (areál PHL), 
Zličín. Tel.: 777 307 583, Email: autostm@centrum.cz

• PŘESTĚHOVÁNÍ SLUŽEB: pedikúra, manikúra, kadeřnictví 
z Nevanovy 1070/35 do nově otevřeného salonu BEAUTYFA, 
Flöglova 1503/1, Praha 5 (bus 225, M-Stodůlky)
 Pedikúra: Zuzana Tel.: 604 839 078 
 Kadeřnictví: Soňa Tel.: 606 379 780

• DÁMSKÁ JÍZDA V KOSMETICKÉM SALÓNU? Ano, při skleničce 
probereme líčení a péči, jaké oblečení, střihy a vzory Vám 
sluší… Atelier Chloé Tel.: 603 238 274

• 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

• Vyměním 2+kk, 44 m2 v OV v Řepích za větší, 
možno i družstevní, pouze Řepy. Tel.: 739 955 049

BYTY

• Prodám bílou dvoupostel s čely, zánovní. Tel.: 608 379 540

OSTATNÍ

Cena řádkové inzerce: 80 Kč (96 Kč vč. DPH) za jeden řádek = 60 znaků vč. mezer. 
Info: 234 683 544, 234 683 511 • redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz
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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

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

www.skolkamami.cz tel. 776 341 900
Brunnerova 1011/3, Řepy

Rodinné studio

jesle

dioo

Zájmové prográmky již od 1,5 roku
Provoz denně Po–Pá 7.30–18.00 hod.
Celodenní stravování
Víkendové řádění
Prázdninový provoz
Individuální přístup k dítěti
Výuka angličtiny
Bezkonkurenční ceny již od 40 Kč/hod.

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.modrinek.cz

PRVNÍ
HODINA
ZDARMA

d

ět
ské studio

d

ět
ské studio

604 433 057

OVOCNÁ 1072/26 
160 00 PRAHA 6

Vedení účetnictví spolehlivě, rychle a kvalitně
Virtuální kancelář – sídlo fi rmy, sekretářské práce, jednací místnost
Založení nové společnosti – jednání s úřady
Pojišťovnictví pro podnikatele i občany
Ovus a. s., Makovského 1349, Praha 6-Řepy,
tel. 602 462 629, 235 325 223, sekretariat@ovus.cz, www.ovus.cz

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491
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mobil: 603 421 185
telefon: 257 950 255
www.gelingen.cz

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

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

Laudova 1013/17, Praha 6-Řepy

AKCE PROSINEC
cvičení na stolech – 10 hodin za 600 Kč!

Provozní doba:  Po, Út, Čt:  14–19 hod.,  Po, St, Pá: 7–11 hod.
tel.: 235 325 111, 608 519 354

Žalanského 52a/1674Žalanského 52a/1674

Praha 17-ŘepyPraha 17-Řepy

www.sporting-apis.czwww.sporting-apis.cz

Tel: 606 489 477, 235 311 230Tel: 606 489 477, 235 311 230

SQUASH – klimatizované kurty POSILOVNA – trenérské služby

Aerobik, Pilates, Powerjoga MASÁŽE – klasické, lávové, havajské

ZUMBA, SPINNING Solárium – prodej sol. kosmetiky

V prodeji vánoční dárkové poukazyV prodeji vánoční dárkové poukazy

TELEVIZE-NONSTOP
OPRAVY a seřizování v bytě

satelity, antény, instalace, settopboxy

733 311 747    211 141 160

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

CHCETE U NÁS INZEROVAT? Info: 234 683 544, 234 683 511 • redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz

Nabízím zpracování účetnictví, 
daňové evidence, 

mzdové a personální agendy, 
daňových přiznání 

a zastupování na úřadech. 

Tel.: 723 133 698 
e-mail: SedlackovaDana@email.cz

Zde může být vaše inzerce
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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

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

rekonstrukce koupelny    
vybudování podkroví

rekonstrukce bytů    
včetně veškerých instalací

Za Mototechnou 1114, Praha 5-Stodůlky
tel: 602 318 551 www.stavbyjz.cz

KONZOLE

BYTOVÝ TEXTIL

VÝROBA DEK a POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
MATRACE

OPRAVY OBUVI

Potřebujete funkční konzole?
KONZOLE
(umělé, hliníkové, dřevěné; zaměření, 
demontáž starých, montáž nových)

DOPRAVA

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

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)

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

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

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.

MONTESSORI ŠKOLKA HVĚZDA
nabízí celodenní pobyt pro děti od 2,5 let 

ve vzdělávacím programu MARIE MONTESSORI.
• Ucelený program pro rozvoj a osobní růst Vašeho dítěte.
• Podnětné prostředí pro přirozené vzdělávání.
• Individuální přístup k dítěti.
• Dopolední otevřenou Montessori hernu pro rodiče s dětmi.
• Kvalitní a zkušení pedagogové.
• Maximálně 7 dětí na učitele.
• Rodinná atmosféra.
• Babysitting
• Příjemné prostředí školky se zahradou.
•  Montessori Klub: pro rodiče s dětmi od 1,5 roku. 

Každé pondělí od 15 do 16.30 hodin.

Jinočanská 22, 161 00 Praha-Ruzyně
www.skolkahvezda.cz

email: skolka@skolkahvezda.cz
Tel: +420 774 511 012, +420 722 637 511

HODINOVÝ MANŽEL
Vyrobíme vám kuchyň, šatní skříně z materiálů 

k tomu určených! 
Namontujeme vám dveře a zárubně 

s profi nářadím od 700 Kč/ks!
Nevíte si rady s přiděláním poličky, pověšením světla?
Potřebujete nový (nebo pouze opravit) dřevěný plot?

Nechcete radši práci od českého řemeslníka?
Potřebujete smontovat zakoupený nábytek?

Potřebujete něco převézt dodávkou?
Potřebujete postavit zahradní altán?

S čím potřebujete pomoci?
Nechcete si na to brát dovolenou 

a potřebuje to o víkendu?
Cit pro pořádnou práci, detail a hlavně poctivost!

www.ceskyremeslnik.eu
TEL. 775 343 393, 777 124 969

e-mail: ceskyremeslnik@seznam.cz

Kadeřnictví David Záruba se stěhujeKadeřnictví David Záruba se stěhuje
do konce roku 2010 z ul. Skuteckého 

do zrekonstruovaného domu Makovského 1225, 
u tramvajové a autobusové zastávky Blatiny. 

Tel. 604 737 329 a 235 315 238 
www.kadernictvi-dz.webnode.cz

Po–Pá  8.00–19.30 hod., So  8.00–12.00 hod. 
Těšíme se na Vás.
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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 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

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)

Úklidové služby
úklid bytů, kanceláří, 

společných prostor panelových domů

www.uklidy-jimi.cz 
e-mail: uklidy-jimi@seznam.cz

Tel.: 777 616 891

EKO-Kopecký, s.r.o.
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

Na Chobotě 1344/4, Praha-Řepy  •  Telefon: 777 151 141, 777 151 142
E-mail: ak.eko1@volny.cz; kopecky@eko-kopecky.cz  •  www.eko-kopecky.cz

ORTODONCIE – ŘEPY
(rovnání zubů) 

oznamujeme, že v současné době

PŘIBÍRÁME NOVÉ PACIENTY
děti i dospělé

K vyšetření nepotřebujete doporučení.
Kontakt: tel. 235 325 933 www.ortodoncie-praha.cz

Makovského 1339, stanice Blatiny
(u bowlingu Manta)
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: Autosalon Klokočka Centrum a.s. 

Karlovarská 660 
163 00 Praha 6 
Tel.: 222 197 231-232 
prodej_P6@klokocka.cz

Borského 876 
152 00 Praha 5 
Tel.: 251 005 112-115 
prodej_P5@klokocka.cz 

Druhá generace vozu Octavia Tour 

nabízí Vám i Vašim blízkým spoustu 

prostoru v elegantním balení již od 

282 500 Kč. Pro všechny Vaše cesty 

Octavia Tour přináší spolehlivost a 

bezpečí, na které jste zvyklí. S paketem 

Tour Plus navíc získáte klimatizaci a 

spoustu komfortní výbavy za pouhých 

10 000 Kč.Přijďte se i Vy přesvědčit 

o kvalitách vozů Octavia Tour druhé 

generace. Více na www.klokocka.cz.

SVĚŘTE VAŠI RODINU 

DO PÉČE VOZU 

ŠKODA OCTAVIA TOUR

KLASIKA, KTERÉ MŮŽETE VĚŘIT

ŠKODA OCTAVIA TOUR 

OD 282 500 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu 

Octavia Tour: 7,1–7,2 l/100 km a 166–168 g/km

RepyInzMcCafe_188x127A.indd   1 4.11.2010   14:40:35
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