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Vážení čtenáři,
možná vás již podle fotografie na  titulní straně Řepské sedmnáctky napadlo,  jakému tématu se věnujeme v tomto vydání. Pes patří často k našim 
největším přátelům. Mnozí z nás si uvědomují, že potěšení z přítomnosti oddaného tvora je vykoupeno určitými povinnostmi. Jednou z nich je úklid 
po našich mazlíčcích. Rád bych touto cestou poděkoval všem chovatelům, pro něž je tato povinnost samozřejmostí! O zmíněné problematice se více 
dočtete na stránkách 8 a 9.

Za redakční radu Mgr. Bořek Černovský
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Výstavy v KS Průhon
1. až 7. 1 1. Malováno člunkem a jehlou: Jaroslava 

a Petr Mrázkovi. 
9. až 28.  11. Česká krajina: Obrazy Petra Vokouna. 

Vernisáž 10. 11. v 18.30 hodin.
Výstavy jsou otevřeny každý všední den od 10 do 20 ho-
din, v sobotu v době programu.

Bazar
 28. 11.  Burza oblečení, hraček, sportovních potřeb 

atd. (stolový prodej). Objednávky stolů 
předem v KS Průhon. Sobota, od 10 do 14.30 
hodin.

 2. 12.  Křest knihy Vladimíra Justa: Velký slovník 
floskulí. (Floskule = slohově nadnesený, ale 
procítěný, prázdný obrat, rčení či fráze.) 
V podání známého publicisty a humoristy, 
vtipné aplikace na dnešní mediální vyjadřo-
vání. V 18.44 hodin.

AKCE V SOKOLOVNĚ
(ul. Na Chobotě 125, cca 300 m od konečné tramvají)
 7. 11.  Country bál: Připravuje Miš Maž. V 19 hod.
 14. 11. Martinská zábava: Ve 20 hodin. 

Prodejní akce: 4., 9., 18., 19. a 23. 1istopadu.

Připravujeme
 12. 12.  Předvánoční taneční zábava s folk-rockovou 

kapelou Flám. Na repertoáru mají oblíbené 
hity známých skupin, jako je Olympic, Ka-
bát, Katapult, Buty, Chinaski, Kamelot, Lucie 
a další. Ve 20 hodin. Vstupenky v KS Průhon.

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 
 8. 11.  Spirituály a křesťanské písně: Jana a Miro-

slav Radovi a jejich přátelé. Folkové hudební 
pohlazení. Kostel sv. Rodiny, v 18 hodin. 

 19. 11.  Písně Karla Kryla: Missa Karel Kryl Revival 
Band. Vynikající kapela hrající písně 
Karla Kryla ve vlastním osobitém folkovém 
aranžmá. Koncert k 20. výročí změny režimu. 
Kostel sv. Rodiny, ve 20 hodin.

 22. 11.  Podzimní radost: Koncert pražského sboru 
Radost-Praha: skladby P. Ebena, B. Martinů, 
J. B. Foerstera, G. B. Pergolessiho a další. 
Sbormistr: Vladislav Souček (www.radostpra-
ha.cz). Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin.

 26. 11.  Zádušní mše: Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin.
 29. 11.  I . adventní koncert: Popelka nazaretská. 

Text: Václav Renč,  hudba: Vít Petrů. Účinku-
je Ztracená kapela a její hosté. Diriguje Pavel 
Svoboda, recituje Rudolf Kvíz. Kostel sv. 
Rodiny, v 17 hodin.

 1. 12.  Vánoční Two Voices: Koncert netradiční-
ho spojení hlasů mezzosopranistky Edity 
Adlerové a šansoniérky Jany Rychterové. 
Na housle doprovází Vladimír Iljič Pecháček. 
Zazní  písně pohybující se mezi žánry – 
spirituály, židovské písně, klasická hudba, 
autorská tvorba, lidové písně, koledy 
(www.twovoices.cz). Kostel sv. Rodiny, 
v 19 hodin. 

1. 11. až  28. 11. Kdysi a nyní: Fotografická výstavka 
z průběhu rekonstrukce a života Domova, 
který by bez změny režimu neexistoval. 
Výstava ve foyeru kostela.

1. 11. až  13. 11. Fotografické výstavy v refektáři. 
Toulky krajinou: Michal Paclt (14. 11. až 
30. 11). Koně: Tomáš Vainer. Ve spolupráci 
s Centrem FotoŠkoda.

Pokud není uvedeno jinak, je vstupné na všechny 
akce dobrovolné. Kostel sv. Rodiny je lehce vytápěný, 
k dispozici WC. Info o akcích: zora.vondrackova@
domovrepy.cz  tel: 235 301 238, 775 853 537.

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

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

zastávka Škola Řepy.

Martinská zábava
Městská část Praha 17 vás srdečně 
zve na Martinskou zábavu, kterou 
pořádá v sobotu 14. listopadu 
od 20 hodin v řepské Sokolovně 
v ulici Na Chobotě 125 (bus č. 164 – zastáv-
ka Škola Řepy). K tanci a poslechu zahraje 
skupina REGION, připravena bude zajíma-
vá „posvícenská“ tombola!
Slosovatelné vstupenky v ceně 100 Kč za-

koupíte v podatelně Úřadu 
m. č. Praha 17 v Žalanského 
ulici 291 (tel.: 234 683 507) 
nebo v Lidové cestovní agen-
tuře, Žalanského 57 (tel.: 
235 300 208-9).

-red-

•Kulturní středisko Průhon
Pro děti (vždy v sobotu od 16 hodin)
 7. 11.  Šíleně prolhaná princezna: Veselá pohádka 

s písničkami o tom, jak se Jankovi podařilo 
napravit princeznu. Divadélko bez názvu.

 14. 11.  O krtečkovi a myšce: Dvě známé večerníčko-
vé postavičky ožívají na jevišti v nejednom 
dobrodružství. Písničky z představení si 
nakonec děti i rodiče zazpívají se zvířátky. 
Divadlo Genus.  

 21. 11.  Tři zlaté vlasy děda Vševěda: Jedna z nej-
krásnějších pohádek  Karla Jaromíra Erbena. 
Představení s tradičními loutkami v podání  
Divadla Kejklíř.

 28. 11.  Uspávačky: Pohádky s maňásky o tom, jak 
na to, aby se děti nebály. Divadlo Matýsek.

Dopolední představení pro školy (v 10.30 hod.)
 5. 11.  Čert a Káča: Nová pohádka Loutkového 

divadélka Evy Hruškové s písničkami 
v osobitém provedení. Spoluúčinkuje Jan 
Přeučil. 

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

nius. Koncert pro klasickou kytaru, orffovský 
instrumentář a lidský hlas, na texty Obecné 
porady o nápravě věcí lidských J. A. Komen-
ského. Jeden z nejhezčích pořadů Alfreda 
Strejčka a Štěpána Raka, který má už téměř 
700 repríz.  V 18.44 hodin.

 6. 11.  Zábavný večer nejen pro ženy aneb Světla 
ramp a pláten kin. Očekáváme i zahraniční 
hosty! Módní přehlídka boutique Barrio. 
Ve spolupráci s Vlastou Šmídovou uvádí 
Hanka Strnadová. V 19 hodin. 

 10. 11.  Vernisáž výstavy Petra Vokouna. Začátek 
v 18.30 hodin.

 12. 11.  Křest knihy Roberta Kessnera: Cesta 
do duše měst – za účasti řady hostů, kteří 
do knihy přispěli. Kmotři: Jan Petránek, 
Vítězslava Klimtová a Vráťa Ebr. Účinkují: 
Pavel Půta a Andy Seidl, Dáša Nová, Vráťa 
Ebr a další. V 18.18 hodin.

 18. 11.  To nejhezčí z Mexika (příroda a památky): 
Další diashow cestovatele  Miroslava Deneše. 
V 18.30 hodin.

 20. 11.  Taneční kavárna: Pro starší věkem, ale 
mladé srdcem s oblíbenou Sparťankou. 
V 16 hodin. 
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Na váš dotaz odpovídá:
místostarosta 
Antonín Kopecký

Dotaz: O rekonstrukci domů v ulici Makov-
ského už jste psali, ale asi mi unikla infor-
mace, kdy bude zahájena.

Rekonstrukce objektů Makovského čp. 1222–
1227 a 1140–1145 bude zahájena začát-
kem února příštího roku, podle plánu by měla 
být ukončena v listopadu 2010. 
Na bytových panelových domech budou prove-
deny stavební práce, které lze rozdělit na dvě 
části probíhající současně:  1) Bude prove-
dena kompletní rekonstrukce obvodového 
pláště budov, to znamená zateplení fasády, 
dále bude opravena střecha a lodžie, proběh-
ne výměna zábradlí, opravy vstupů a schodišť 
apod.  2) Dojde k  přebudování prostor v prv-
ním nadzemním podlaží na nebytové prosto-
ry, včetně výstavby zastřešených venkovních 

pasáží do ulice Makovského. Rekonstrukcí pro-
stor v 1. nadzemním podlaží vzniknou nové pro-
vozovny služeb a obchůdky (například opravna 
obuvi, cukrárna, prodejna tabáku, vzorkovna 
nábytku, opravna oděvů), bude zde umístěna 
i služebna městské policie. Každá provozovna 
bude řešena jako samostatná jednotka s vlast-
ním vstupem z ulice Makovského. 
Předmětem rekonstrukce jsou i navazující sta-
vební práce mimo bytový objekt – vybudování 
parkoviště na východní straně domu, úprava 
kontejnerového stání včetně zastřešení do uli-
ce Makovského a také úprava parkoviště v ulici 
Socháňova.
Nájemci dosavadních provozoven sídlící smě-
rem do ulice Makovského, kde bude vybudová-
na venkovní pasáž, uvolní prostory nejpozději 
k 15. červenci, obchody na straně do ulice Sochá-

ňova budou vyklizeny nejpozději k 30. srpnu 
2010. Zájmem Městské části Praha 17 je pro-
vést rekonstrukci co nejrychleji, aby obyvate-
lé zmíněných objektů a přilehlých domů byli 
stavební činností obtěžováni v co nejmenší 
míře. O posunutí autobusové zastávky v době 
úprav se neuvažuje. 
Cílem rekonstrukce je zlepšit kvalitu bydlení 
našich občanů a zatraktivnit ulici Makovského 
po vzhledové stránce, přiblížit služby obyva-
telům naší městské části a zároveň nabídnout 
malým živnostníkům lepší prostory k podni-
kání. 

Antonín Kopecký,
redakce@repy.mepnet.cz

Ve sprintu na 60 m zvítězil Tomáš Likavčan z 9. B – 
před M. Bousem, T. Máchou a D. Svobodou.

Foto: -akraj-

Program, který připravili žáci ZŠ Jana Wericha, 
pobavil nejen představitele Městské části Praha 17.

Foto: -akraj-

„Je známo, že žáci vaší školy jsou zdatní  v mno-
ha sportovních disciplínách a naši městskou 
část velmi úspěšně reprezentují. Věřím, že díky 
novému sportovišti budou trénovat s ještě větší 
radostí a jejich výkony se budou dále zlepšovat,“ 
řekla starostka Jitka Synková u příležitosti slav-
nostního otevření nově zrekonstruovaného hřiš-
tě při Základní škole Jana Wericha ve Španielově 
ulici, které se uskutečnilo ve čtvrtek 24. září. 
Ředitelka školy Mgr. Zuzana Martinovská mimo 
jiné vyjádřila přání, aby hřiště dětem sloužilo co 
nejdéle a nestalo se předmětem zájmu vandalů. 
Po oficiálním předání hřiště a slavnostním pře-
střižení pásky následoval program, jehož aktéry 
byli sami žáci – třeba závod nejlepších sprinterů 
školy, vystoupení mažoretek, ukázky softballu, 
fotbalu, své umění předvedly také volejbalistky. 
Dosavadní rekonstrukce tohoto sportoviště stála 

10,5 miliónu Kč. Byla provedena spodní stavba 
fotbalového hřiště, drenáže, instalováno umělé 
osvětlení a záchytné sítě, postaveno doskočiště 
pro skok do dálky, na fotbalovém hřišti byl polo-
žen umělý trávník tzv. 3. generace – lze na něm 
hrát i softball, na atletickém oválu byl položen 
umělý povrch. V podzimních měsících probíhala 
4. etapa rekonstrukce tohoto sportovního areá-
lu za 4,5 miliónu Kč,  jež by měla být ukončena 
v listopadu. V době, kdy čtete tyto řádky, možná 
už budou v provozu čtyři víceúčelová hřitě – dvě 
s antukovým a dvě s umělým povrchem. 
Celý sportovní areál má být přístupný veřejnos-
ti. Milovníci pohybu tedy získají další prostor 
ke sportovnímu vyžití a nebudou muset za spor-
tem tolik cestovat mimo naši městskou část. 
Doufejme jen, že všichni návštěvníci budou re-
spektovat provozní řád…  -akraj-

Přibylo nové sportoviště Farnost sv. Martina, 
Městská část Praha 17, 

Občanské sdružení Naše Řepy

vás zvou na tradiční

SVATOMARTINSKÝ 
PRŮVOD

a OHŇOSTROJ
středa 11. 11. 2009

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

ulice K Šancím 50, Praha-Řepy 

Spojení: bus 164 (zastávka Škola Řepy)

LAMPIONY S SEBOU

Ohňostroj se bude konat 
po skončení průvodu
(přibližně kolem 18. hodiny)
na prostranství před budovou ÚMČ Praha 17
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PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 4. LISTOPADU 2009 V 15 HODIN.
Místo konání: Základní škola genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha-Řepy

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

Rada m. č. Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  s dokumentací k územnímu řízení a s umís-

těním 4. etapy Řepského potoka na pozem-
cích č. parc. 1293/814, 1327/13, 1327/17 
k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy, 
svěřená správa M. č. Praha 17.

Schvaluje: 
•  zásady pro sestavení rozpočtu Městské 

části Praha 17 na rok 2010 a rozpočtového 
výhledu do roku 2012;

•  harmonogram prací na sestavě rozpočtu 
Městské části Praha 17 na rok 2010 a roz-
počtového výhledu do roku 2012;

•  na základě předložené žádosti  přijetí 
sponzorských darů v celkové hodnotě 
3 875 Kč darovaných Centru sociálně zdra-
votních služeb.

Bere na vědomí: 
•  vyhlášení ředitelského volna ředitelů základ-

ních škol a Základní umělecké školy Blatiny 
v termínu 16. 11. 2009;

•  vánoční prázdninový provoz v Mateřské škole 
Laudova od 28. 12. 2009 do 31. 12. 2009, 
pokud rodiče své děti přihlásí do  8. 12. 2009.

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  aby se Městská část Praha 17 zapojila jako 

partnerská organizace do projektu „e-Govern-
ment v Praze“, který je předkládán v rámci 
Operačního programu Praha-Konkurence-
schopnost, Prioritní osa 1 – Dopravní dostup-
nost a rozvoj ICT, Oblast podpory 1.2 Rozvoj 
a dostupnost ICT služeb na základě výzvy ze 
dne 21. 7. 2009;

•  se svěřením pozemků č. parc. 1142/69, 1474/1, 
1475/1, 1476/1, 1477, 1478, 1479, 1480 k. ú. 
Řepy do správy M. č. Praha 17.

Schvaluje: 
•  prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 

zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů 
v platném znění v ulici Jiránkova čp. 1137 

v k. ú. Řepy oprávněným nájemcům;
•  prodej bytových jednotek ve smyslu ust. 

§ 6 zákona č.  72/1994 Sb. o vlastnictví   
bytů v platném znění v ulici Jiránkova 
čp. 1138 v M. č. Praha 17 oprávněným 
nájemcům.

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

dářské činnosti za I. pololetí 2009.
Eva Vernerová, kancelář starostky

V sobotu 26. září se starostka Jitka Synková, 
jako zástupce M. č. Praha 17, osobně setkala 
s Jeho Svatostí papežem Benediktem XVI.

Foto: Tino Kratochvil

Výměna řidičských 
průkazů
Na základě četných telefonických dotazů upo-
zorňujeme, že výměna řidičských průkazů ne-
probíhá na Úřadu městské části Praha 17!!! Mu-
síte cestovat „do Prahy“ do Jungmannovy ulice 
č. 29/35 na Odbor dopravně správních agend. 
Řidičské průkazy vám vymění v oddělení eviden-
ce řidičů. Úřední hodiny: pondělí – čtvrtek, od 7 
do 20 hodin. Tel.: 236 005 490.

-red-

Máme nového 
radního
Na jednání řepského zastupitelstva dne 23. září 
proběhly volby nového člena Rady m. č. Praha 17 
(v červnu tohoto roku zemřela radní Mgr. MgA. 
Blanka Kolínová). Jednotlivými politickými stra-
nami a sdruženími byli jako kandidáti do funkce 
radních navrženi Ing. Antonín Havlíček, CSc. 
a Ing. Ivo Woleský. Hlasování se zúčastnilo 20 
zastupitelů, 14 z nich volilo Ing. Woleského.
Na otázku, s jakými pocity Ing. Woleský přijí-
má funkci, odpověděl: „Je to pro mne výzva, 
závazek. Mým cílem je nezklamat občany, ani 
zastupitelstvo, pokusit se přispět svými zku-
šenostmi při rozhodování rady městské části.“ 

Obyvatele naší městské části, které trápí zvý-
šení letového provozu nad územím Řep, bude 
zřejmě zajímat následující informace: Jedním 
z bodů, kolem něhož se na zářijovém jednání 
zastupitelstva rozpoutala diskuse, bylo sezná-
mení s návrhem nového ochranného hlukového 
pásma letiště Praha-Ruzyně pro dráhový sys-
tém s paralelní dráhou. Zastupitel Jiří Svobo-
da například upozornil, že na základě stížností 

občanů proběhlo měření hlučnosti přeletů již 
v minulosti. Zaznamenané hodnoty však jsou 
vždy zprůměrovány. Vyjádřil proto požadavek, 
aby hluková měření byla prováděna nejméně 
po dobu deseti dnů a po celých 24 hodin. 
Závěrem projednávání tohoto bodu se zastu-
pitelé shodli, že budou požadovat dopracová-
ní dopadu hluku z leteckého provozu z dráhy 
13/31 na Řepy v případě, že nebude vybudo-
vaná paralelní dráha a bude se provádět střed-
ní či generální oprava současné hlavní dráhy 
06/24.  -red-

Foto: -akraj-

Hlukové pásmo

Ing. Ivo Woleský (41) je stavař – vystudoval 
ČVUT, obor pozemní stavby. Řepské sedmnáct-
ce poskytl rozhovor letos v březnu – najdete jej 
na www.repy.cz/Řepská sedmnáctka.

-akraj-

Zastupitelé hlasovali pro Ing. Woleského 
(na snímku s mikrofonem) v poměru 14:6.

Změna předsedy Komise
pro Břevnovskou radiálu
Ing. Ivo Woleský rezignoval na funkci před-
sedy Komise pro Břevnovskou radiálu. Rada 
městské části Praha 17 jmenovala do funk-
ce předsedy Martina Kubeše, který v této 
komisi pracuje od ledna 2007. 
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Máte velmi exotické jméno. Je to pseudonym?
Není. Narodila jsem se v Sýrii. Tatínek je Syřan, 
studoval tady vysokou školu. Je lékař, chirurg. 
Maminka je Češka. Já i moje tři sestry jsme ale 
chtěly studovat v České republice. V Řepích žiju 
od svých deseti let.

Jak jste jako dítě snášela takovou změnu? 
Bylo to náročné. Maminka na nás od malička 
mluvila česky, tatínek zase arabsky. V Sýrii jsem 
chodila do školy, takže pro mne do té doby byla 
mateřským jazykem arabština. Přijela jsem sem 
v polovině školního roku. V 5. třídě se tu už děti 
učí angličtinu – v Sýrii až od 6. třídy. Pro mne 
bylo obtížné za půl roku stihnout školní látku 
za pět let, neuměla jsem česky psát, ani číst. 
Byla ale jsem ctižádostivá, nechtěla jsem opa-
kovat ročník, a tak jsem to zvládla. Vděčím za to 
mojí mamince, která se mi hodně věnovala, ale 
také tehdejší ředitelce ZŠ v Socháňově ulici paní 
Penkové. Začínala jsem prakticky od slabikáře. 

Učila jsem se psát zleva doprava. Místo hraní 
na hřišti jsem se musela učit česky. A také ang-
licky. Ale zvládla jsem to.

Jakou jste pak měla známku z češtiny?
Za jedna. Opravdu jsem se hodně snažila! Zvlád-
la jsem i gramatiku. Tím se mi otevřely nové 
možnosti. Studovala jsem pak angličtinu v rámci 
Cambridge University. Na základě bravurní zna-
losti české gramatiky jsem pak dokázala učit an-
gličtinu.

Kdy jste začala s břišním tancem?
S břišním tancem jsem začala úplně od malička, 
kdy jsme žili v Sýrii. Tam je to běžná každodenní 
záležitost. Je zvykem, že se kamarádky scházejí 
každý týden na takových oslavách, buď doma 
nebo v restauraci, a berou s sebou svoje dcery. 
Každý týden pořádá večírek jedna z nich a také 
ho financuje. Takže na vás přijde řada třeba jed-
nou za dvacet týdnů. Tancuje se většinou ve spo-
lečenských šatech. Ale když ženy chtějí, aby je-
jich tanec vypadal profesionálně, nebo si chtějí 
udělat pohodlí, tak se převléknou do orientální-
ho kostýmku. Je to takový ženský mejdan.
Já jsem pak tanec studovala. Jezdila jsem i po 
arabských zemích, abych se naučila tanec tak-
zvaně „z první ruky“. 

Kdy vás napadlo, že se budete břišnímu tanci 
věnovat naplno?
V tom jsem měla jasno. Věděla jsem to tak od 13 
let. Tanec mě bere. Dříve jsem závodně tancova-
la latinsko-americké tance. Uchvátilo mne to. 

Čím si vysvětlujete, že tak vzrůstá obliba ori-
entální tance mezi českými ženami?
Vzrůstající oblibu bych připisovala ženské zvě-
davosti. A je také pravda, že břišní tanec má 
blahodárné účinky – jak psychické, tak fyzické. 
Žena se odreaguje, zapomene na všední starosti 
a stresy. Tanec má blahodárné účinky především 
na páteř. Netvrdím samozřejmě, že se tancem 
dají vyřešit vážné zdravotní problémy, zvláště 
ty vrozené! Ale může pomoci zredukovat boles-
ti, například při skolióze, lordóze. Při správném 
provedení tance se páteř uvolní. Spolupracuji 
i s lékaři. V takovém případě připravím pro ženy 
specializovaný taneční rehabilitační program. 
Spoustě žen jsem pomohla v případě, kdy ne-
mohly otěhotnět či po operacích.

Jste členkou poroty tanečních soutěží, napří-
klad Orient North Show. 
Ano pravidelně zasedám jako porotkyně v ta-
nečních soutěžích po republice a na Slovensku, 
tady jsem v porotě jen jako host. Sama pořádám 
mezinárodní soutěž talentů Talent Awards. To je 

Muna Al Muchantafová: 
Nic nedělám napůl!
Možná s touhle sympatickou blonďatou ženou cestujete tramvají, anebo ji potkáváte v některém 
z řepských obchodů. Že jde o orientální tanečnici, by pravděpodobně málokdo z vás hádal!

velký projekt. Zde máme vyhlášeno 22 oborů – 
z tanečních jsou to především orientální tance, 
ale i latinskoamerické a standardní tance, step, 
flamenco nebo balet, scénický tanec. Ale je tu 
i hra na hudební nástroje. Cílem je vyhledat 
talenty, jde o celosvětovou soutěž. Nejlepší ze 
soutěžících získají ocenění na galavečeru, pak 
jim pomáháme v prezentaci jejich talentu, zpro-
středkováváme vystoupení a podobně.

Kdy se bude konat příští ročník soutěže?
Termín bude vyhlášen koncem prosince, nej-
později začátkem ledna příštího roku na www.
talentawards.eu. Konkurs pro Prahu pak bude 
probíhat i v Kulturním středisku Průhon. 

Vystupujete veřejně?
Ano. Tančím na akcích pro diplomaty a firmy – 
třeba pro firmu Skanska, či na tzv. VIP akcích 
i v zahraničí, na večírcích. 

K tomu učíte anglicky, vedete taneční školu. 
To jste asi hodně zaneprázdněná…
Dá se říci, že ano. Člověk si vše musí naplánovat, 
aby stíhal. Ale hlavně – nic nedělám napůl! Mám 
ráda kvalitu, preciznost. Jsem puntičkářka. Stá-
le na sobě musím pracovat, zdokonalovat se. 

Je nějaké vystoupení, na něž ráda vzpomínáte? 
Tak třeba – tančila jsem na oslavě 85. výročí za-
ložení Městské části Praha 6 nebo pro UNICEF. 
V roce 2006 jsem vystupovala na oslavě naroze-
nin pana prezidenta Václava Klause. 

Měla jste trému?
Abych řekla pravdu, ano. Bylo to pro tak váže-
nou osobu, pro tolik hostů! Ale jak spustila hud-
ba, všechna tréma ze mě spadla. A když vidíte, že 
vám publikum tleská, to vám dodá sílu!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Muna Al Muchantafová
–  Narodila se v Sýrii.
–  V Řepích žije od roku 1990.
–  Studia: Anglický jazyk – pedagogika a 

metodika Cambridge University, tanec – 
diplomovaná taneční pedagožka.

–  Založila a vede profesionální taneční ško-
lu (www.muna.cz), vyučuje angličtinu.

–  Je prezidentkou mezinárodní soutěže 
Talent Awards.

Takhle se píše v arabštině „Hezký den vám přeje 
Muna!“

Foto: Jaroslava Šímová

Kostýmy si Muna nechává šít přímo v Orientu, 
jsou z pravých korálků a váží průměrně 3,5 kg. 

Foto: Jaroslava Šímová

ROZHOVOR 5



Sběrný dvůr jinde!
Informace pro ty, kteří byli zvyklí jezdit 
s odpadem do sběrného dvora do ulice 
Ke Kotlářce: Provoz zde byl ukončen! Nový 
sběrný dvůr je zřízen na adrese Klikatá 
1238/90c, Praha 5-Košíře. 
Provoz v letním čase: pondělí až pátek 
od 8.30 do 18 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 
hodin.
Provoz v zimním čase: pondělí až pátek 
od 8.30 do 17 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 
hodin.

Jan Bösser, 
člen komise pro životní prostředí a rozvoj

Zase nás přibylo
Po delší přestávce se v září v obřadní síni řep-
ského úřadu konalo slavnostní přijetí nových 
občánků. Písničkami je potěšily děti z Mateřské 
školy Bendova – bylo to první vystoupení „čerst-
vých“ předškoláků a povedlo se. 
Jak se jmenovala miminka, která zapózovala 
fotografovi ve vyřezávané kolébce tentokrát? 

„Noví“ občánci a jejich sourozenci si krátili dlouhou chvíli před zahájením slavnostního vítání všelijak.

Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Ramez Aridi, Vilma Balounová, Matyáš Ježek, 
Jan Jekl, Ivona Kopová, Adel Mahmoud, Anna 
Šrámková, Tadeáš Táčner, Hugo Hájek, Michaela 
Kačmaříková, Sebastian Kiowský, Lukáš Křeček, 
Karel Novotný, Linda Pavelková, Patrik Šimáně, 
Eliška Pěknicová a Nikol Vrbíková. Nové občánky 
srdečně vítáme a přejeme jim hodně štěstí!

-akraj-Získali jsme 
finanční podporu
Jak jsme vás již informovali v předchozím 
vydání Řepské sedmnáctky,  předložila naše 
městská část v rámci vyhlášené výzvy Operač-
ního programu Praha – Konkurenceschop-
nost svou žádost o spolufinancování projek-
tu: „Přemístění kapličky při ul. Karlovarská“. 
S potěšením můžeme konstatovat, že Zastu-
pitelstvo hlavního města Prahy dne 17. 9. 
2009 schválilo vybrané projekty – mezi 
kterými je i naše kaplička. Maximální výše 
podpory na tento projekt byla stanovena 
na částku 1 386 043 Kč.
Pro neznalé věci: Kaplička (součást křížo-
vé cesty), která stávala při ul. Karlovarská 
naproti autobazaru, byla přemístěna vedle 
klášterního komplexu Panny Marie Vítězné 
na Bílé Hoře. Eva Vernerová,

kancelář starostky

Knihovna oznamuje
Od 2. 1. 2010 se mění výpůjční doba v dětském 
oddělení Místní knihovny Řepy násle dovně:

Pondělí a čtvrtek: od 12 do 18 hodin
Úterý a pátek:  od 9 do 12 hodin
Středa: od 12 do 19 hodin

-red-

Na viděnou 
u vánočního stromu!
I letos, tentokrát ve čtvrtek 3. prosince, se 
rozzáří vánoční strom naproti obchodnímu 
centru OVUS. Stává se již tradicí, že tuto  
slavnostní chvíli doprovodí svým vystou-
pením pěvecký sbor žáků Základní školy 
genpor. Frant. Peřiny pod vedením paní 
učitelky Mgr. Hany Veselkové a žáci Základní 
umělecké školy Blatiny, tentokrát se může-
me těšit také na děti z MŠ Socháňova. 
Přijměte srdečné pozvání vedení radnice 
Městské části Praha 17 a přijďte se vánočně 
naladit! Ve čtvrtek 3. prosince v 17 hodin 
na viděnou! -red-

Foto: Josef Bezdička

Snímek je z loňska – jakými barvami bude sví-
tit letošní vánoční strom, to je překvapení! 

Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou na ur-
čené místo přistavovány vždy ve čtvrtek do 16 
hodin a odváženy v sobotu po 6. hodině. 
•  12. a 26. listopadu + 10. pro-

since: křižovatka ul. Ke Kul-
turnímu domu a U Boroviček 
• křižovatka ul. K Trninám 
a Laudova – parkoviště • par-
koviště u prodejny Bílý Berá-
nek - ul. Šímova. 

•  5. a 19. 1istopadu + 3. a 17. 
prosince: parkoviště v ul. 
Drahoňovského • parkoviště 
v ul. Na Moklině (restaurace 
U hasiče) • parkoviště u pro-
dejny Plus.

VOK nejsou určeny pro likvidaci 
odpadů z podnikatelské čin-
nosti, ale výhradně pro objem-
ný odpad od občanů Městské 
části Praha 17 (fyzické osoby). 
Do VOK neodkládejte lednice, 

televizory, monitory, zářivky, výbojky, autoba-
terie a jiné nebezpečné odpady, ani vytříditelné 
složky komunálního odpadu.

Kontejnery na drobný elektro-
odpad jsou od října umístěny 
na následujících místech:
• křižovatka ulic Čistovická 
a Třanovského;
• Bendova ulice čp. 1121/5 
před Centrem sociálně zdravot-
ních služeb (sídlí zde také odbor 
školství a kultury i odbor život-
ního prostředí a dopravy);
• u nákupního střediska Billa 
(Makovského – Skuteckého);
• před budovou Klubu 17 v So-
cháňově ulici (naproti KS Prů-
hon);
• u hlavní budovy řepského 
úřadu v Žalanského ulici a také 
přímo v budově.

-red-

V rámci projektu Zelená obec 
bylo v Řepích rozmístěno 
několik kontejnerů na drobný 
elektroodpad.

Kam s odpadem v listopadu
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Co se také děje na sídlišti 
…například 8. 10. 2009 přijdu ke svému vozu a co nezjistím: mám rozmlá-
cené zadní okno. Jelikož stojím v řadě, nebylo mi jasné, jak to někdo do-
kázal. Uvnitř vozu jsem našel zbytek dna skleničky. A jak kolem auta skáču 
a snažím se sehnat, kdo mi okno zasklí, přijde ke mně soused a povídá, že 
7. 10. 2009 v 19.45 někdo tuto skleničku vyhodil oknem z domu  Nevanova 
čp. 35. Bydlím v ulici Nevanova celý život, to je 26 let, ale co se děje po 
setmění – hluk opilců, poškozené odpadní nádoby, automobily. Připomí-
nám, že automobil už mi v Řepích byl odcizen v poslední době dvakrát. 
A policie? Tu v ulicích není moc vidět. Ale asi to bude nedostatkem poli-
cistů. Je mi naprosto jasné, že toto neotisknete, protože to nezapadá do 
kolonky „dobrá zpráva“… Petr Strach

4 otázky pro…
… nadporučíka Petra Herinka
Shodou náhod jsme pár dní před doručením e-mailu 
pana Petra Stracha (viz článek Co se také děje na síd-
lišti) navštívili Místní oddělení Policie ČR v Řepích:

Kolik policistů pracuje na místním oddělení?
Máme tu policisty určené pro výkon hlídkové služby, zajištění chodu 
oddělení a příjmu oznámení a také skupinu dokumentace, která zpra-
covává spisy – to znamená, že má na starosti šetření událostí. 
Celkem na našem oddělení slouží ve směnném provozu 32 osob, 
z toho je 7 žen. 

Jaké případy v poslední době 
nejčastěji řešíte?
Nejvíce řešíme krádeže vozidel 
a vloupání do vozidel. K vlou-
pání, ať už rozbitím oken nebo 
vylomením zámku, dochází 
mimo jiné v případech, kdy 
majitel vozidla zanechá něja-
ké – pro lupiče zajímavé – věci 
na viditelném místě. Nejčastěji 
dochází k těmto trestným či-
nům v ulici Na Moklině, Skutec-
kého a Makovského.

Řešíme také vloupání do bytů, sklepních kójí či kanceláří nebo naru-
šování sousedského soužití. Několikrát jsme řešili také případy do-
mácího násilí. Občas se vyskytnou i velmi netradiční oznámení – jako 
třeba nedávno nám bylo oznámeno poškození popínavé rostliny.

Kolik případů řešíte v průměru za měsíc?
Dá se říci, že zhruba zaevidujeme měsíčně sto trestných činů nebo 
přestupků. V poslední době dochází k poklesu trestných činů v Ře-
pích, ale ten pokles není tak významný, aby nás nějak uspokojoval.

Na jaká telefonní čísla se může obrátit občan v nouzi?
Může volat linku 158 nebo 112, k nám na služebnu je telefon 
235 318 689, 235 300 764 a 974 856 720. Ještě bych chtěl dodat, že 
pokud občan v Řepích zavolá nějaké akutní oznámení na linku 158, 
tak není pravidlem, že tam přijedou hned policisté z Místního odděle-
ní Řepy. Oznámení jde přes centrální dispečink, kde operační důstoj-
ník rozhoduje o tom, která hlídka – přímo určená pro tyhle případy – 
vyjíždí na oznámené místo. Prvotně tam jedou specializované hlídky. 
Teprve v případě, že věc není vyřešena na místě a vyžaduje další pro-
šetřování, nebo jsou-li všechny tyto hlídky „v akci“, tak vyjíždíme my.

-akraj-

Policie ČR – telefon 158, 112
Služebna míst. odd. – telefon 235, 318 689, 235 300 764, 974 856 720
Místní oddělení Policie ČR Řepy sídlí v obchodním centru OVUS 
v Makovského ulici čp. 1349.

Hřiště budou v pořádku
V Řepích přibývají nová dětská hřiště a sportoviště, nebo jsou rekonstruo-
vány mnohé stávající hrací plochy. Zvládnout jejich kontrolu a údržbu bylo 
čím dál náročnější, proto Městská část Praha 17 vypsala veřejnou zakázku 
„Péče o dětská a více-
účelová hřiště“.
O informace jsme požá-
dali Ing. Karla Voráč-
ka z odboru životního 
prostředí a dopravy: 
„Jako nejvhodnější by- 
la vybrána nabídka fir-
my Otakar Chládek – 
sadovnický a zahrad-
nický servis Praha 6, 
a to na základě ceny. 
Vítězná nabídka obsa-
hovala podstatně nižší 
roční cenu předmětné 
činnosti – 391 000 Kč 
(oproti druhé nabídce 
ve výši 583 100 Kč). Uvedená firma bude pravidelně kontrolovat dětská 
hřiště, víceúčelová hřiště a sportovní plochy, provádět potřebné opravy 
a neprodleně odstraňovat bezpečnostní defekty – celkem jde o 31 lokalit.“

-akraj-

Řepští bikrosaři mistry rebubliky 
V Praze Bohnicích se v září konal 
závod Mistrovství České republi-
ky BMX klubů a týmů. Bikrosclub 
Řepy zvítězil a stal se Mistrem 
České republiky 2009! Jeho 
jezdci dokázali v tvrdé konku-
renci porazit 25 klubů a týmů. 
Druhou cennou trofejí pro Řepy 
je titul Mistra České republiky 
v kategorii Boys 14, který zís-
kal Jakub Bohuslávek 12. září 
v Uničově. 
Na obou těchto úspěších má vel-
kou zásluhu trenér Lukáš Tamme 
a samozřejmě píle a soudržnost 
členů oddílu. Lenka Kučerová

Pomozte dobré věci!
Přestože je náš Bikrosclub Řepy trvale velmi úspěšný, nedaří se 
nám sehnat stálého sponzora, jenž by nám pomohl alespoň z čás-
ti hradit  náklady na vybavení a výjezdy na závody, které se konají 
po celé České republice i v zahraničí.
Proto se touto cestou obracíme na vás. Je mezi vámi někdo, kdo by 
chtěl pomoci nadějným sportovcům a spojit své jméno s jejich úspě-
chy? Na oplátku nabízíme propagaci vaší firmy na závodních dre-
sech, v prostoru domácí bikrosové trati i na místech po celé ČR a v za-
hraničí. Ozvěte se a pomozte dobré věci! Info na tel. 602 185 347.

Členové Bikrosclubu Řepy

Nadporučík Herink zahájil svou 
policejní kariéru v Řepích před 
15 lety, funkci vedoucího místního 
oddělení zastává 1,5 roku.

V naší městské části je celkem 31 dětských hřišť 
a sportovních ploch. Na snímku sportoviště 
v Žufanově ulici.

Foto: -akraj-

Pokud při návštěvě dětského hřiště zjistíte nějaké poškoze-
ní, kontaktujte Ing. Karla Voráčka z odboru životního prostředí 
a dopravy – telefonicky: 235 321 926, 721 174 765, e-mailem: 
voracekk@repy.mepnet.cz, nebo osobně na adrese Bendova 
č. p. 1121/5, Praha-Řepy.

Člen týmu Jaroslav Cimický
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Je v Řepích dost košů na psí exkrementy?
Mapa znázorňuje rozmístění košů se sáčky na psí exkrementy v Řepích. Pokud si myslíte, že jejich počet je v některých lokalitách nedostatečný, nebo 
současné koše jsou nevhodně umístěny, sdělte nám svůj názor.
Do mapy zakreslete místa, kde by podle vás měly být instalovány další koše se sáčky na psí exkrementy, nebo označte ty koše, které mají být přemístěny 
a jejich novou polohu. Mapu doručte, prosíme, na podatelnu úřadu osobně, poštou nebo nám ji pošlete e-mailem na adresu cernovskyb@repy. mepnet.cz 
(do předmětu napište heslo KOŠE). Pro zaslání e-mailem bude mapa ke stažení na webových stránkách úřadu: www.repy.cz.
Adresa: Mgr. Bořek Černovský, Úřad m. č. Praha 17, Žalanského 291, 162 00 Praha-Řepy. Podatelny jsou na úřadu v Žalanského ulici čp. 291 nebo ve Špa-
nielově ulici čp. 1280. Obálku rovněž označte heslem KOŠE. Děkujeme.  Mgr. Bořek Černovský, místostarosta
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Je v Řepích dost košů?
Kromě represe a nuceného úklidu po těch bez-
ohledných, se zabýváme otázkou, jsou-li pro vět-
šinu odpovědných chovatelů psů vytvořeny do-
statečné podmínky pro úklid po jejich pejscích. 
To znamená, je-li v Řepích dostatek košů na psí 
exkrementy a jsou-li optimálně rozmístněny. 
S uvedenými otázkami se obracíme na vás – cho-
vatele psů – a prosíme vás o spolupráci. Jinak se 
totiž problém jeví „od stolu“ a jinak v každoden-
ní potřebě uklízet po pejscích. 
Na vedlejší straně vidíte mapu Řep se zakresle-
nými koši a na vás je, zda využijete příležitosti 
a do mapy zakreslíte, na kterých místech podle 
vás koše chybí. Můžete nám také sdělit, kde jsou 
podle vás koše umístěny nevhodně a bylo by tře-
ba je přesunout na jiné, frekventovanější místo.

Jsou koše řešením?
Zda situaci vyřeší více košů, to je otázka. Určitě 
není možno donekonečna přidávat nové koše, 
neboť ty nejsou zadarmo a naše finanční zdroje 
jsou omezené. Spíše očekáváme, že ve spoluprá-
ci s občany lépe rozmístíme stávající koše (60) 
a požadavky na navýšení uspokojíme instalací dr-
žáků na sáčky, které můžeme doplňovat ve vlast-
ní režii. Oslovení pejskaři naše aktivity vítají, 
zároveň jsme však již zaznamenali následující 
názor: Kdo nechce uklízet, tak uklízet nebude, 
i když o koš se sáčky pro psí výkaly zakopne.

Máte kam uklízet psí hromádky?
Psí hromádky, kam se podíváte – to je stálý problém, a to přesto, že pejskařů „sběračů“ neustále 
přibývá. Městská část Praha 17 se snaží situaci řešit. Apeluje například na strážníky městské 
policie, aby byli nekompromisnější při pokutování neukázněných pejskařů. V říjnu městská část 
zakoupila motorový vysavač na psí exkrementy (za 47 490 Kč) a zřídila novou pozici, do jejíž 
pracovní náplně patří jeho obsluha. Pracovník s tímto vysavačem bude průběžně likvidovat 
nadělení, která nám tu nechávají neukáznění chovatelé psů a zároveň uklízet drobné odpadky 
a nepořádek, převážně nedopalky cigaret.

Kolik vybereme a kolik vydáme
Budu se asi opakovat, ale považuji znovu za dů-
ležité zdůraznit, že platba poplatků ze psů není 
předplatným úklidu. Tento poplatek je, jako 
ostatní daně a poplatky, neúčelovým příjmem 
rozpočtu – v tomto případě naší městské části 
a hl. m. Prahy (Praze odvádíme 25 % z vybraných 
poplatků). Nicméně jsem neustále dotazován: 
„Kolik na poplatcích vybereme a kolik z rozpočtu 
vydáváme na problematiku likvidace psích ex-
krementů?“ Proto trochu čísel. Výnos z poplatků 
ze psů v letošním roce, tvořící příjem rozpočtu 
naší městské části, činí po odečtení režie spo-
jené s jeho výběrem cca 630 tisíc Kč. Na provoz 
košů se sáčky na psí exkrementy plánujeme vy-
dat také cca 630 tisíc Kč. Jednorázový plošný 
úklid Řep stál na jaře 47 tisíc Kč. Další finance 
bude stát pravidelný úklid prováděný přímo za-
městnancem městské části, včetně výše uvede-
ného nákupu speciálního vysavače. Jaký z toho 
plyne závěr? Městská část Praha 17 rozhodně 
na příjmu z poplatku ze psů nevydělává, spíše 
nás neukázněnost některých chovatelů stojí 
další peníze, které by mohly být využity lépe, 
ve prospěch nás všech.
Kéž by byli všichni, tak jako mladík na titulní 
straně, vybaveni papírovým sáčkem v kapse 
a ohleduplností!

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Foto: - akraj-

Foto: - akraj-

Pan Vladimír by další koše přivítal. Jeho dcera Tere-
za také, zároveň však upozorňuje na problém van-
dalů, kteří sáčky na psí exkrementy záměrně ničí.

Karel Kučera z odboru životního prostředí a do-
pravy právě čistí trávník ve Španielově ulici.

Chcete si zabruslit?
HC Hvězda Praha umožňuje bruslení zájemcům 
z řad veřejnosti v následujících termínech: V ne-
děli 8., 15., 22. a 29. listopadu od 17 do 19 hodin 
a také o sobotách 14. 11. a 28. listopadu v době 
od 18.30 do 20.30 hodin. Za dvouhodinovku 
zaplatíte 50 Kč. V přilehlé prodejně si můžete 
brusle zapůjčit za poplatek 80 Kč. Stadion sídlí 
na adrese: Na Rozdílu 1, Praha-Vokovice. Další 
informace najdete na www.hokejhvezda.cz. 

-red-

Soutěž o nejlepší 
povídku či příběh
Místní knihovna Řepy opět vyhlašuje soutěž 
„O nejlepší povídku či příběh“. Účastnit se mo-
hou děti i dospělí (i ti, 
kteří nejsou členy 
knihovny). Text 
je třeba zaslat 
do 7. prosince 
2009 na adresu: 
Místní knihovna, 
Jiránkova 1135, 
163 00 Praha-Řepy, 
nebo jej doručit osobně na stejnou adresu, lze 
ho také poslat e-mailem na: knihovna.repy@
seznam.cz.
Autoři vítězných textů budou od měněni ročním 
bezplatným členstvím v místní knihovně. Jména 
výherců sou těže budou zveřejněna v lednovém 
čísle Řepské sedmnáctky (časopis je k vyzvednu-
tí i v knihovně). Těšíme se na vaše příspěvky!
 Alena Hejhalová,

vedoucí knihovny

85 let fotbalu 
v Řepích!
Zveme všechny své bývalé i současné hráče 
na slavnostní posezení, které se bude konat 
v sobotu 28. 11. 2009 od 16 hodin v prosto-
rách klubovny a šaten u fotbalového hřiště. 

Výbor FO TJ Sokol Řepy

I . adventní koncert
V neděli 29. listopadu v 17 hodin se bude 
v kostele sv. Rodiny konat letošní I. advent-
ní koncert. Na programu je hudebně-drama-
tická skladba Popelka nazaretská podle Vác-
lava Renče, hudbu složil Vít Petrů. Účinkuje 
Ztracená kapela a její hosté, diriguje Pavel 
Svoboda, recituje Rudolf Kvíz.
Básnickou skladbu na mariánské téma „Po-
pelka nazaretská“ vytvořil Václav Renč kolem 
roku 1955 v leopoldovské věznici, kde byl 
vězněn komunistickým režimem. Kompozice 
Popelky o 1751 verši byla tvořena i fixována 
hlavně v paměti, protože používat tužku či 
papír nebylo vězňům umožněno. Spoluvěz-
ňové se verše učili zpaměti, některé části 
skladby se dostaly ven napsané miniaturním 
písmem na cigaretových papírcích. 
Vstupné na koncert je dobrovolné, výtěžek 
je určen na podporu činnosti Domova sv. 
Karla Boromejského (www.domovrepy.cz).

-red-
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Občanská sdruženíObčanská sdružení
Společnost pro obnovu Společnost pro obnovu 

řepských tradic a Naše Řepy řepských tradic a Naše Řepy 
spolu s KS Průhonspolu s KS Průhon

zvou všechny děti a dospělé
na

MIKULÁŠSKÉ RADOVÁNKY
5. 12. 2009 od 15 hodin

Sokolovna 
ul. Na Chobotě, Praha-Řepy

Evropský den jazyků 
Od roku 2001 je 26. září věnováno oslavám svát-
ku evropských jazyků. Cílem Evropského dne 
jazyků je zlepšit informovanost o vícejazyčnosti 
v Evropě, pěstovat kulturní i jazykovou rozma-
nitost, podporovat studium jazyků ve školách 
i ve volném čase. 
Žáci 2. stupně ZŠ Jana Wericha si se svými uči-
teli po celý školní rok a zejména v tomto období 
připomínají, proč je znalost cizích jazyků důle-
žitá. Zamýšlejí se nad důvody, proč se cizí jazyk 
učí, uvědomují si postavení své mateřštiny mezi 
ostatními jazyky a zamýšlejí se nad svým vzta-
hem k ní, zkoušejí si přeložit kuchařské recep-
ty z jiných jazyků a připravit podle nich jídlo. 
Do konce školního roku se žáci některých tříd 
chystají navštívit divadelní představení v cizím 
jazyce, číst knihy v originálu. Mnoho žáků plá-
nuje zúčastnit se školních výjezdů do zahraničí. 
Žáci naší školy vědí, že ovládat cizí jazyk zname-
ná větší šance – šance na práci, šance při studiu, 
šance na lepší život jak ve vlastní zemi, tak i v ji-
ných částech světa.

Mgr. Táňa Dubská,
ZŠ Jana Wericha

Na Březovou hned 
tak nezapomenou
Adaptační pobyt žáků šestých tříd Základní 
školy Jana Wericha, který proběhl koncem 
září v Březové u Třebíče, se prý moc povedl. 
„Obdivovala jsem děti, jak zvládaly adre-
nalinové sporty. Občas se mi při pohledu 
na ně rozklepaly nohy. Hlavně když šplhaly 
po lanech v osmimetrové výšce,“ svěřila se 
po návratu vyučující Ing. Iveta Javůrková.

„Cílem tradičního třídenního kurzu je nejen 
adaptovat se na styl výuky na 2. stupni ZŠ, 
ale také učit se týmové spolupráci a posí-
lit si sebe důvěru,“ sdělila ředitelka školy 
Mgr. Zuzana Martinovská.  Žáci zde absol-
vují rovněž programy speciálně určené pro 
prevenci sociálně patologických jevů. Aby 
se pobytu mohly zúčastnit všechny děti, 
dotuje jej z velké míry škola – hradí nákla-
dy na lektory, stravu i pobyt, rodiče zaplatí 
pouze dopravu.  -red-

Atletický čtyřboj 
řepských škol 
Jako každý rok i letos pořádala ZŠ Laudova atle-
tický čtyřboj pro žáky I. stupně základních škol 
s vloženým běžeckým závodem pro předškoláky 
řepských mateřských škol. 

Za soutěže ve skoku, hodu a běhu získala pohár 
za celkové první místo družstva žáků ZŠ genpor. 
Františka Peřiny, na druhém místě skončilo 
družstvo ZŠ Laudova a na třetím místě družstvo 
japonské školy.
Všechny řepské školy a školky rádi uvítáme 
na dalším ročníku atletického čtyřboje, který 
plánujeme uskutečnit v červnu. 

Jana Štěpanovská, 
ZŠ Laudova

V cirkusu se nám líbilo
Na konečné zastávce tramvají v Řepích vyrost-
lo šapitó cirkusu Humberto. Na úterý 15. září 
jsme se všichni moc těšili. Představení začalo 
blikajícími světýlky, klaunem a hudbou. Viděli 
jsme lví show, krasojezdkyni na koni, akrobaty, 
medvědy, velbloudy… Celé představení prová-
zela hudba a údiv všech. V cirkusu se nám líbilo 
a na zážitky nelze zapomenout.

Žákyně IV. B ZŠ genpor. Fr. Peřiny  
Jarůšková, Haškovcová, Bušková, Koukalová

Představení pro školy se uskutečnilo na základě do-
hody Městské části Praha 17 s cirkusem Humberto.

Foto: z archívu ZŠ

Foto: z archívu ZŠ

Klub 17 
v listopadu
Nízkoprahové zařízení Klub 17, sídlící v So-
cháňově ulici 1221 (naproti KS Průhon), je 
volně přístupné dětem i mládeži. V listopadu 
si mohou vybrat například z následujícího 
programu: 

10. 11. Náramky z bavlnky
11. 11. Dekorace ze slaného těsta
13. 11. Zvonečky z květináčů
18. 11. Keramika (příprava na advent) 
20. 11. Adventní dílna
24. 11. Mandaly (na sklo, vybarvování)
25. 11. Adventní věnce
27. 11. Vánoční přáníčka

V úterý 17. listopadu bude  klub zavřen.
-red-

Foto: z archívu ZŠ Jana Wericha

Na adaptačním pobytu si žáci šestých tříd 
vyzkoušeli adrenalinové sporty. 

Projekt 
„Poznáváme Prahu“
V rámci projektu „Poznáváme Prahu“ jsme 
uskutečnili výlet na Vyšehrad s plavbou lodí 
po Vltavě. Do projektu se zapojily třídy 4. B 
a 5. C. Po památných místech nás prováze-
ly třídní učitelky Miloslava Kratochvílová 
a Hana Veselková, které si pro nás připravi-
ly zajímavosti. Samozřejmě jsme navštívili 
Slavín, kostel sv. Petra a Pavla, pozůstatky 
dřívějšího sídla českých panovníků a sezná-
mili jsme se s osudem soch J. V. Myslbeka. 
Pod Vyšehradem na nás čekal parník. Při 
plavbě lodí jsme rozeznávali významné bu-
dovy hlavního města Prahy. Líbilo se nám 
vyprávění o jednotlivých místech. Mnozí 
z nás v těchto místech byli poprvé, i když 
jsme se v Praze narodili. K pěknému zážit-
ku, vedle úkolů, které jsme ve skupinách 
plnili, přispělo i celkem příznivé počasí. 
Zážitky jsme v následujících dnech zpraco-
vali do obrázků, slohových prací a výstavek 
ve třídách. Těšíme se na další poznávání 
našeho hlavního města.

Žáci 4. B, 5. C a M. Dědová,
ZŠ genpor. Fr. Peřiny
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Listopad na Bílé Hoře
Sobotníky: klubová odpoledne pro mládež od 12 let. Ku-
lečník, šipky, PC, hry, hudba. Od 14 do 18 hodin, klub 

Šestka. Vstup volný. 
4. 11. Halloweenský orientační závod ve Hvězdě: závod dvojic – kate-
gorie: děti, dospělí i smíšená. Světýlka, dýně, skvělý čaj pro závodníky 
i návštěvníky.Vstup volný. Od 16 do 19 hodin, Dopravní hřiště Na Vypi-
chu.
8. 11. a 22. 11. Hliněná neděle: Je čas na vánoční dárky. Než tu bude 
neděle stříbrná či zlatá, přijďte si hrát s keramickou hlínou… Od 10 
do 12 hod. a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. Cena za dvouhodinov-
ku 50 Kč pro děti, 120 Kč pro studenty do 26 let a 150 Kč pro dospělé. 
Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333.
8. 11. Na koně: Další díl ze Seriálu libovejch víkendů – akce partičky 
14–26letých. Vlakem navštívíme jízdárnu v Kněžmostu, kde si zajezdíme 
na koních a možná navštívíme i hrad Valečov. Cena: 185 Kč pro pražské 
děti a studenty do 26 let. Přihlášky do 5. 11. na tel. DDM 235 323 333 
nebo turkova@ddmp6.cz.
13. 11. Klubová dílna - Pleteme šály. Cena pro děti a mládež: 30 Kč, 
kdo přinese zbytky vln a přízí, má vstup zdarma. Od 15 do 18 hodin, 
klub Šestka.
17. 11. Motokáry v Jinonicích: Další díl ze Seriálu libovejch víkendů – 
akce partičky 14–26 letých Cena: 50 Kč. Přihlášky předem na tel. DDM 
235 323 333 nebo turkova@ddmp6.cz. 
27. 11. Klubová dílna – FIMO: Tvoření šperků z oblíbené hmoty. Cena 
pro děti a mládež: 30 Kč. Od 15 do 18 hodin, klub Šestka.
28. 11. Keramická sobota: Pro děti i další zájemce. Od 10 do 12 hod. 
a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. Přihlášky předem na tel. DDM 
235 323 333.
28. 11. Adventní věnce: Od 14 do 16 hod. a od 16 do 18 hodin, atelier 
DDM. Cena: 50 Kč pro děti, 120 Kč pro studenty do 26 let, 150 Kč pro 
dospělé. Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333.
28. 11. Divadlo v DDM: Honza a drak – představení Honzy Hrubce a jeho 
Dřevěného divadla. Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 40 Kč. Od 15 hodin, sál 
DDM.
Podrobné informace o všech programech najdete na www.ddmp6.cz.

Mgr. Jana Němcová

Občanské sdružení Martin bylo založeno proto, 
aby nabídlo pomoc tam, kde rodina nebo blízcí 
nemohou plně zajistit péči pro potřebného člena 
rodiny. 
Občanské sdružení Martin poskytuje osobní asi-
stenci a sociálně aktivizační služby seniorům 
a osobám se zdravotním postižením. Služby 
osobní asistence nejčastěji spočívají v pomoci 
při běžných úkonech péče o vlastní osobu, při 

Městská policie v akci
Zvýšená kontrola sportovišť
• V rámci běžné kontrolní činnosti provedla hlídka 
dne 1. 10. 2009 kontrolu hřiště v Bazovského ulici 
ve 20 hodin a pak ještě v rozmezí od 22 do 24 hodin – 
na hřišti se v té době nenacházela žádná osoba.
• Dne 3. 10. byla provedena opět stejná kontrola kolem 20. hodiny. 
Na hřišti se nacházely dvě osoby,  které hlídka vykázala z důvodu po-
rušení  návštěvního řádu – hřiště se smí využívat jen do 19 hodin.
• Dne 4. 10. v 19.45 hodin provedla hlídka kontrolu dětkého hřiště 
v Bazovského ulici, opětně pak ve 22 hodin. Dále bylo zkontrolováno 
hřiště ve Španielově ulici. Během kontroly nebyl žádným způsobem 
narušován veřejný pořádek.

Mimořádná bezpečnostní akce
Dne 17. října v době od 12 do 22 hodin se konala v Řepích mimořádná 
bezpečnostní akce. Zúčastnili se jí městští strážníci spolu s příslušní-
ky Policie ČR, kurátorkou odboru sociální péče a strážníky-psovody. 
Během akce bylo zkontrolováno 6 bezdomovců, odklizeno zhruba 9 m3 
odpadků po bezdomovcích (v odpadu bylo objeveno 12 kompletních 
injekčních stříkaček), byla nalezena jedna celostátně hledaná osoba. 
Dále byly zkontrolovány řepské restaurace, zda v nich nepopíjejí alko-
hol mladiství. V restauraci Billiard Club podrobili strážníci dvě nezle-
tilé dívky dechové zkoušce – naměřili jim 0,49 a 1,18 promile alkoholu 
v dechu. Dívky uvedly, že požily alkohol před vstupem do restaurace. 
Obě byly ve spolupráci s kurátorkou předány rodičům.
Následně byl zkontrolován objekt ZŠ Laudova, kde bylo objeveno 
5 mladistvých, kteří se chystali konzumovat alkoholické nápoje. Při 
dechové zkoušce alkohol nebyl zjištěn. Mladiství uvedli, že alkohol 
zakoupili v prodejně Večerka v Nevanově ul. čp. 1039. Prodejci byla 
uložena bloková pokuta ve výši 1 000 Kč.
Během celé akce bylo uděleno několik blokových pokut za neoprávně-
ný zábor veřejného prostranství, za konzumaci alkoholu na místech 
zakázaných vyhláškou hl. m. Prahy v celkové výši 1 500 Kč a dále bylo 
uděleno 6 domluv za kouření na místech zakázaných vyhláškou hl. m. 
Prahy. 
(Z úředních záznamů městské policie) -red-

osobní hygieně a zajištění stravy, při chodu 
domácnosti a zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím atd. V rámci sociálně ak-
tivizačních služeb pořádáme individuální i sku-
pinové akce, např. cvičení paměti, vyrábění pro 
radost, vzpomínkovou terapii, relaxační cvičení, 
přednášky a kulturní akce. Naši osobní asistenti 
se klientům věnují také individuálně – napří-
klad jim předčítají, naslouchají, doprovázejí je 
na procházky a kulturní akce, hrají s nimi spole-
čenské hry, nebo je vyučují základům práce s po-
čítačem. Osobní asistenci zajišťuje kvalifikovaný 
personál. Péče je poskytována dle individuální 
domluvy s klientem. 
Naši činnost můžeme provozovat díky finanč-
nímu přispění Magistrátu hlavního města 
Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 
Městské části Praha 17, Městské části Praha-
-Zličín, dalších právnických osob a jednotli-
vých občanů.
Našim dárcům srdečně děkujeme a doufáme, že 
Občanské sdružení Martin přispěje ke zkvalitně-

Seniorům a zdravotně postiženým pomáhá OS Martin
ní života seniorů a zdravotně postižených a že 
získá i vaši důvěru.  S  případnými dotazy či ná-
měty se obraťte na níže uvedenou adresu nebo 
nás navštivte v naší kanceláři v Domě s pečova-
telskou službou v Křivatcově ulici č. 416. 
Sídlo: Bendova  5 /1121, 163 00 Praha-Řepy, 
pobočka: Křivatcova 416, 155 21 Praha 5-Zličín. 
Tel.: 222 364 929, 603 346 772, 606 573 270, 
E-mail: obcanske.sdruzeni.martin@gmail.com, 
http://osmartin.wz.cz. 

výbor Občanského sdružení Martin

Pozvánka na koncert
Občanské sdružení Martin pořádá v neděli 
8. 11., před svátkem sv. Martina, komorní 
koncert u příležitosti IX. výročí založení. 
Přijďte si poslechnout violoncellové duo 
Jiřího Hoška a Dominiky Hoškové!

Foto: Z archívu OS Martin
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V rámci celorepublikové akce s názvem „Dny 
orientace“ se konal 7. října na hřišti u Základní 
školy Laudova náborový závod. Pro řepské děti 
ho tu uspořádal oddíl Orientačního klubu Spar-
ta Praha. Zkušení orientační běžci pod vedením 
Ivy Košárkové připravili dvě trasy (o délce 2,1 
a 1,4 km), které vedly sídlištěm, ale také par-
kem. 
Na otázku, zda se organizátoři nebojí, že se děti 
někde ztratí, Iva Košárková odpověděla: „My 
děláme tenhle sport od malička a víme, že se 
sice občas někdo ztratí, ale vždycky se zase na-
jde.“ Opravdu se nikdo neztratil, a to přesto, že 
podle mapy mnohé děti běžely poprvé v životě. 
Delší trať nejrychleji zdolal Tomáš Lipan časem 
30:25 minut, na kratší trase byl první Josef Dvo-
řák s časem 21:42 minut. -akraj-

Foto: -akraj-

„Orientační běh je sport na celý život, člověk při 
něm najde spoustu kamarádů,“ vyjádřila se Iva 
Košárková. Na snímku nad mapou s devítiletým 
Vítkem Klabalem, který skončil na 3. místě.

Dům dětí a mládeže 
láká i dospělé
Potkáváte-li dospěláky mířící do Domu dětí 
a mládeže na Bílé Hoře, nemusí to být jen ro-
dičovský doprovod. Možná navštěvují zdejší 
kroužek keramiky, kurz angličtiny, němčiny 
či francouzštiny, anebo si jdou zacvičit jógu 
případně Pět Tibeťanů. Pro ženy a také pro 
seniory tu pořádají například i kurz Základy 
práce s počítačem. 
Nově v DDM  zahájilo činnost Centrum pro 
předškolní děti, kde mohou maminky bez 
obav ponechat své ratolesti celé dopoled-
ne v péči učitelek – prozatím dvakrát týdně. 
Za tuto službu zaplatí 100 Kč.
Podrobné informace o aktivitách tohoto 
domu dětí a mládeže, který sídlí v ulici U Bo-
roviček čp. 1, najdete na www.ddmp6.cz nebo 
získáte na tel.: 235 323 333. -akraj-

Foto: -akraj-

Paní Eliška, povoláním kosmetička, si pochva-
luje kurz Základy práce s počítačem pro ženy – 
pomáhá jí „udržet krok se světem“.Foto: -akraj-

„Krásné české písničky by neměly upadnout v za-
pomenutí,“ uvedla 1. října před zahájením první 
Tančírny v Domově sv. Karla Boromejského její 
iniciátorka paní Jana Tvrdková. Duo Sparťanka 
pak spustilo pěkně od podlahy, příjemnou atmo-
sféru umocnila káva a čerstvě pečený moučník. 
V kole se točily seniorky z Klubu seniorů Průhon, 
klienti Domova při poslechu písní svého mládí 
doslova pookřáli.
„Rádi bychom v pořádání této akce pro naše kli-
enty i ostatní řepské seniory pokračovali i v bu-
doucnu,“ řekla Zora Vondráčková, manažerka 
kulturních projektů Domova sv. Karla Boromej-
ského. Máte-li také rádi „hašlerovky“ nebo třeba 
Děti z Pirea, sledujte kulturní program Domova! 

-akraj-

Tančírna pro dříve 
narozené

Psychologická poradna
Psychologická poradna je provozována 

Centrem sociálně zdravotních služeb v Praze-Řepích

Zajišťujeme:
• Komplexní diagnostiku dětí a mladistvých

• Individuální psychoterapii
• Rodinnou psychoterapii

• Edukaci, poradenství a podpůrnou psychoterapii rodičů
• Práci s relaxačními metodami

• Vedení a práci s rodinami chronicky nemocných
• Krizovou intervence

Poradna je určena především obyvatelům Řep (zdravotní pojišťovny VZP, 
VOZP, OZP, MV) ale i jiných částí Prahy, pokud jsou pojištěni u poj. 201 – 
VOZP, 207 – OZP a 211 – MV. Doporučení obvodního nebo praktického 

lékaře s výjimkou poj. VZP u obyvatel Řep je podmínkou k přijetí do péče.

Adresa: CSZS Bendova 1121/5, 163 00 Praha-Řepy
Telefon: 235 313 182 (v konzultačních hodinách)

Hodiny pro veřejnost: pondělí 8–17 hod., úterý 8–12 hod., pátek 8–16 hod.
Kontaktní osoba: Mgr. Helena Chladová

Vedoucí služby: Mgr. Monika Čermáková. Tel. 235 311 791, 775 591 700 
(lze nechat vzkaz do poradny). E-mail: cermon@seznam.cz.

Nové lavičky a koše
Koncem září se v parku na Fialce objevily nové lavičky a v některých mís-
tech Řep přibyly odpadkové koše – byly zde umístěny v rámci Projektu čis-
té a zelené Prahy – Pro zdravé město, na němž spolupracují Magistrát hl. 
m. Prahy, Technická správa komunikací, Pražské služby, Lesy hl. m. Prahy 
a Dopravní podnik. Na projekt bylo vyčleněno 250 milionů Kč.
O bližší informace jsme požádali tiskovou mluvčí tohoto projektu Janu Ku-
čerovou: „Konkrétně v Praze 17 bylo na autobusových zastávkách vyměně-
no 55 košů a v ulicích rozmístěno dalších 56 košů. Původně bylo v Městské 
části Praha 17 celkem 93 košů, díky projektu se jejich počet více než zdvoj-
násobil – na číslo 210.“ 
Možná jste na billboardech nebo jinde zahlédli telefonní číslo na ombud-
smana pro čistotu a zeleň – 800 100 000. O co jde? „Abychom do projektu 

zapojili také občany, 
kterých se prostředí 
ve městě, v němž žijí, 
bezprostředně týká, 
byla zřízena linka 
ombudsmana, kam se 
mohou obracet se svý-
mi podněty,“ vysvětli-
la Jan Kučerová. 
Podrobné informace 
o projektu najdete na 
webových stránkách: 
www.cistapraha.cz.

-akraj-

Foto: -akraj-

V parku na Fialce byly v rámci zmíněného projek-
tu rozmístěny nové lavičky, což přivítaly nejen 
slečny na snímku.

Při „orienťáku“ se nikdo neztratil
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Ve čtvrtek 1. října předali zástupci Městské 
části Praha 17 místnímu oddělení Policie ČR 
dar – počítač INTEL Pentium Dual-Core v hod-
notě téměř 15 000 Kč. 
Nadporučík Petr Herink, vedoucí oddělení 
Řepy Policie ČR, dar převzal se slovy: „Děkuje-
me Městské části Praha 17! Určitě teď budeme 
mít lepší podmínky k práci. Myslím, že spolu-
práce s městskou částí je na výborné úrovni 

Foto: -akraj-

a doufám,  že v ní budeme i nadále pokračovat.“ 
Co znamená lepší počítačové vybavení místního 
oddělení  pro běžného občana? „Staré počíta-
če tzv. dlouho načítaly,“ vysvětlil nadporučík 
Herink a dodal: „Když přišel občan k výslechu, 
mohlo se stát, že čekal třeba deset minut, než 
bylo možno začít vyplňovat formulář. Teď dojde 
k urychlení práce.“ 

-akraj-

Na zahradě  Mateřské školy v Socháňově ulici 
byl večer 5. října pěkný mumraj – konala se tu  
Dýňová slavnost.

Zářijového nohejbalového turnaje u řepské So-
kolovny se zúčastnilo 13 týmů – první čtyři místa 
obsadili Starťáci, Náhoda, Mix a Santa F.

Snímkem se vracíme k Babímu létu – nákupem 
drobností v celkové částce 3 995 Kč účastníci 
podpořili Domov sv. Karla Boromejského.

Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou • Jednou větou

Foto: Jan Bösser Foto: -akraj- Foto: -akraj-

Vzorná návštěva
Ve čtvrtek 8. října přivítala starostka Jitka Syn-
ková na řepské radnici žáky 3. tříd A i B Základ-
ní školy Laudova. Učitelky Mgr. Šárka Jindrová 
a Mgr. Taťjana Boštíčková mohly být na své svě-
řence pyšné, neboť se během exkurze chovali 
přímo vzorně. V obřadní síni si v klidu vyslechli 
starostčino povídání, nevyrušovali, hlásili se 
o slovo… Dotazů padalo hodně – třeba proč ne-
máme v Řepích bazén. Co se dozvěděli? Že pro-
voz bazénu je pro obec ekonomicky neúnosný, 
vstupenky by musely být velmi drahé. Občané však budou moci využívat 
menší bazén, který má být součástí nového soukromého domu pro seniory, 
jehož výstavba je v plánu v blízkosti Domova sv. Karla Boromejského. Řeč 
se stočila například i na sprejery a poškozená hřiště – projevy vandalismu 

trápí kupodivu i třeťáky z „Laudovky“. Vyslechli 
si, že se vedení radnice několikrát měsíčně schá-
zí se zástupci městské policie i Policie ČR a žádá 
je o zvýšenou kontrolu hřišť a sportovišť. 
Vypadalo to, že si představu o tom, co se děje 
na radnici, upřesnil nejen Dominik Dani, který 
před exkurzí tvrdil, že úředníci „jen šmikají vět-
ve a sekají trávu“. Starostkou se však chce stát 
pouze Nikola Kadlecová, protože podle ní má 
starostka na radnici spoustu přátel a pomáhá li-
dem. Zmíněnou funkci by naopak nechtěl zastá-
vat Vítek Klabal. Proč? Odpověděl hbitě: „Proto-
že starostka nemá čas na svoji rodinu a pořád je 

v práci.“ Mimochodem Vítkovi se podařilo starostku rozesmát dotazem, 
zda na velké fotografii, která visí v její kanceláři, je její manžel… (ve tří-
dách už totiž před delším časem vystřídal obraz prezidenta státní znak).
 -akraj-

„Jejich“ děti se mají
Děti, které jim za ta léta „prošly rukama“, měly 
štěstí. To poznáte po pár minutách rozhovoru. 
Jistě by se mnou souhlasili i zástupci Městské 
části Praha 17 – starostka Jitka Synková a mís-
tostarosta Antonín Kopecký – kteří navštívili 
Mateřskou školu v Socháňově ulici během Dne 
otevřených dveří v pondělí 5. října. Od rána se 
tu slavilo a vzpomínalo, neboť uplynulo právě 
20 let od otevření budovy čp. 1176 a dokonce 23 
roků od zahájení provozu v budově čp. 1175. Ze 
zaujetí, s nímž předváděly ředitelka Mgr. Simona 
Skoumalová a její zástupkyně Ivana Švejcarová 
starostce a místostarostovi „svou školku“, bylo 

jasné, že je práce s dětmi stále baví. V mateřské 
škole pečují celkem o 200 dětí v osmi třídách. 
V plánu je otevření 9. třídy v patře vedlejší budo-
vy, kde sídlí Klub 17. Mohou se tu po chlubit kera-
mickou dílnou, kam docházejí i rodiče. Mají tady 
kroužek hudební, výtvarný i pohybový. Děti se  
mohou učit anglicky nebo třeba hře na zobcovou 
flétnu. Na co je ředitelka nejvíce pyšná? „Na lidi, 
které mám kolem sebe,“ chválí svůj třicetičlenný 
ženský kolektiv Mgr. Skoumalová. 
O tom, že jde bez nadsázky o školku plnou poho-
dy, se můžete přesvědčit i vy – třeba během příš-
tích Dnů otevřených dveří, které se budou konat  
v  březnu 2010 (www.mssochanova.cz).

Jaroslava Šímová

Foto: -akraj-

Ředitelka Mgr. Simona Skoumalová provedla sta-
rostku Jitku Synkovou a místostarostu Antonína 
Kopeckého celou mateřskou školou.

Nový počítač urychlí práci řepských policistů
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Na černobílém snímku pořízeném v roce 1937 vidíte  hostinec U Auřadů, kde podle pamětníků býval nejkrásnější sál v obci. Nesloužil pouze pro taneční 
zábavy, ale byl především divadelním stánkem. Bohužel po znárodnění tento řepský klenot v Žalanského ulici zničil totalitní režim, budova byla necitlivě 
přestavěna  na dnešní požární zbrojnici.

Foto: Z archívu Jaroslava Hájka Foto: Jaroslav Hájek

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

Bývávalo…
Listopadové Martinské posvícení bývalo pro 
řepské vždy velkolepou oslavou. Kromě slav-
nostních bohoslužeb v kostele sv. Martina to byl 
svátek věnovaný rodinným setkáním při posví-
censké huse a koláčích, ale především byl důvo-
dem k veselici. 
Jak vzpomínají pamětníci? „O posvícení se tan-
čilo v hospodě u Auřadů vždy až do rána. A nejen 
tam. Tančilo se ve třech řepských sálech najed-
nou, také v sokolovně, ale i v hostinci U Škopů. 
Přecházeli jsme z jednoho sálu do druhého, pro-
tančili jsme nejen sobotu a neděli, pokračovali 
jsme ještě v pondělí o tzv. Pěkné a také v úterý 
o Sousedské.“
 Jaroslav Hájek, zastupitel

Obdivuhodná 
paní Růžena 
Psalo se jaro 2007 a já jako právě nastoupivší 
zdravotní sestra domácí péče Centra sociálně 
zdravotních služeb jela poprvé do Zličína za paní 
Růženou Neumannovou. Vystoupila jsem z au-
tobusu a vydala se k pěkně upravenému rodin-
nému domu. Za ním na lavičce mezi ovocnými 
stromy odpočívala stará bělovlasá paní, milého 
a ušlechtilého vzhledu. Již při prvním rozhovoru 
jsem poznala, že mám před sebou mimořádnou 
osobnost, jíž byla dána moudrost snoubená 
s obrovským množstvím životních zkušeností, 
laskavé srdce, upřímnost a čestnost.
Paní Neumannová žije v domě společně s vnuč-
kou a její rodinou. Denně jsou s ní v kontaktu 
také její dvě dcery, které jí dle potřeby připravují 
oběd. Paní je ale schopna uvařit si ještě sama. 
Při pěkném počasí tráví hodně času na zahradě, 
kde ráda pečuje o záhonky s květinami, odpočí-
vá na lavičce, či v chladnějších měsících chodí 

alespoň na malé procházky okolo domu. Chodí 
o hůlce, bez pomoci druhé osoby.
V tomto domě je pohromadě tolik lásky, že člo-
věk na chvíli až užasne, neboť není již běžné, 
aby starší a mladší spolu žili v takové harmonii. 
V současné době jsou si lidé odcizeni, žijí ve spě-
chu – rodinné soužití, vzájemná úcta a láska, 
jako zde, již téměř vymizela. Kdo navštíví tento 

dům a na chvíli zůstane, tomu nezbývá než obdiv 
a hřejivý pocit štěstí, který ho celého prostoupí.
Naše milá klientka se narodila v malé vesničce 
Sedlovice v jižních Čechách, pochází z početné 
rodiny. V rodině vládla harmonie a štěstí, i když 
peněz nebylo vždy příliš. Maminka byla porodní 
asistentkou. Sama paní Neumannová si v mládí 
přála být zdravotní sestrou, avšak její život ply-
nul jinou cestou a plány musely jít stranou. Prv-
ní roky manželství prožila paní Růženka v Praze-
Michli. Poté se přestěhovala do Zličína, kde žije 
dodnes.
Naše sestřičky domácí péče z Centra sociálně 
zdravotních služeb docházejí za paní Neumanno-
vou již od roku 2001. Dny, měsíce a roky plynou 
rychleji, než si mnohdy přejeme a tak se stalo, že 
dne 24. září 2009 se naše milá paní Neumannová 
dožila 100 let. Všichni, kteří ji známe, jí přejeme 
plné zdraví v dalších letech a děkujeme za to, že 
jsme měli tu čest setkat se s tak vzácným a milým 
člověkem.

Zdena Vykusová, 
zdravotní sestra CSZS

Paní Růžena Neumannová oslavila v září neuvěři-
telné 100. narozeniny.

Foto: z archívu CSZS

Řepská zákoutí Hřbitov sester sv. Karla Boromejského v Ža-
lanského ulici je výhradně hřbitovem řádo-
vým. Byl zřízen roku 1884 a jeho součástí je 
i kaplička. Je zde pochováno více než tisíc 
sester, pět kněží, nachází se zde také hrob 
Velebné matky Antoinetty Chotkové (hraběn-
ky Chotkové).
Řádové sestry dokázaly udržovat tento hřbi-
tov krásně upravený i po celou dlouhou dobu 
totality. Po svém návratu do řepského kláš-
tera po roce 1989 zrekonstruovaly hřbitovní 
kapličku, jež byla následně vysvěcena. V sou-
časnosti se v ní slouží májové a dušičkové 
bohoslužby. 

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Původní hřbitov, který sousedil se hřbitovem 
vězeňským, byl na počátku 20. století rozšířen.

Foto: Jaroslav Hájek
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Červený Újezd
Tento výlet je vhodný pro všechny věkové kate-
gorie, tedy i pro rodiny s dítětem v kočárku. Vede 
po rovině a vesměs po asfaltových silnicích. Za-
čneme u konečné tramvaje na řepském sídlišti. 
Odtud se vydáme ulicí Na Chobotě přes železnič-
ní trať do Zličína. Z ulice Strojírenské odbočíme 
doprava do Lačnovské kolem malého rybníka 
na návsi a Mistřínská ulice nás vyvede z obce. 
Jdeme pěknou zpevněnou polní cestou, pode-
jdeme silnici pražského okruhu a zanedlouho 
jsme v Sobíně. Pokračujeme doprava hlavní so-
bínskou ulicí – Hostivickou, mineme restauraci 
U Kapalínů a mezi cyklisty oblíbenou hospůdku 
Na hrázi. Ulice Ke Břvům nás vyvede ze Sobína. 
Vpravo, několik metrů od silnice, je malý hřbi-
tov, který stojí za pár minut zastavení a odboče-
ní z hlavní trasy výletu. Jeho návštěva v nás ne-
zanechá pochmurné pocity jako třeba návštěva 
vinohradských Olšanských hřbitovů.
Silnice dále pokračuje po kraji listnatých lesů, 
v nichž se ukrývají Hostivické rybníky (zmiňo-
val jsem je vloni v říjnu, článek najdete na www.
repy.cz/Řepská sedmnáctka/Rok 2008). Zane-
dlouho – v místě Sportcentra Břve - odbočíme 
doprava a jdeme po hrázi Břevského rybníka. 
Jsme na kraji Hostivice a jdeme po silnici směr 
Červený Újezd. Přejdeme krátce za sebou dvě 
křižovatky na trase Jeneč–Chýně. Vlevo na hori-
zontu vidíme řadové domky nové zástavby v Chý-
ni, vpravo při dobré viditelnosti ruzyňské letiště 
a poněkud dále panelové domy Kladna. Šedivá 
patrová budova vpravo je železniční stanice 
Hostivice–Litovice.
Přejdeme trať, mineme recyklační středisko 
i paint ballové hřiště a nemůžeme si v rovina-
té krajině nevšimnout dvou kapliček na poutní 
cestě ze Strahova do kláštera v Hájku, kam také 
my míříme. Kapliček bylo na poutní cestě dvacet 
a tyto dvě patří k té polovině, jež byla opravena. 
Osm bylo zničených, dvě na svou opravu ještě 
čekají a jedna kaplička byla přemístěna. 
Klášter v Hájku je znám tím, že zde byla posta-

vena nejstarší Loreta v Čechách a na Moravě, 
bylo to v letech 1623 až 1625. Roku 1659 sem 
přišli první františkáni, kteří bydleli v poustev-
ně. Až mnohem později byl přistavěn klášter. 
Po založení kláštera přicházeli do Hájku poutní-
ci z Unhoště, Berouna, Dobříše, Slaného a oko-
lí. Klášter přežil i fašisty, ale komunisty již ne. 
V noci ze 13. na 14. dubna roku 1950 byly přepa-
deny komunistickou Státní bezpečností všechny 
mužské kláštery v Čechách i na Moravě a Hájek 
se stal jedním z internačních táborů pro kněze. 
Po zániku tábora v dubnu r. 1953 z něj bylo vybu-
dováno vojenské skladiště. Až po roce 1989 byl 
objekt vrácen do rukou Řádu františkánů. Pro-
hlídka kláštera, který nutně potřebuje náklad-
nou rekonstrukci, na mne hluboce zapůsobila, 
podobně i křížová cesta v podloubí na nádvoří.
Po dvou kilometrech jsme v cíli naší cesty v obci 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KURZOVNÉ: 
platba bankovním převodem nebo složenkou A na účet 

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

Hrad v obci Červený Újezd je zřejmě nejmladším hradem v Čechách.

Červený Újezd se zřejmě nejmladším hradem 
v Čechách. Byl postaven v letech 2001 až 2002. 
Je to historizující objekt, který se snaží přiblížit 
dnes již zaniklý život na venkově. V zahradě před 
hradem, mezi několika rybníčky, lze vidět vedle 
moravského sklípku také větrný či vodní mlýn, 
špýchar, holubník, milíř na výrobu uhlí, zvoničku 
a jiné venkovské budovy a nářadí. Pokud budete 
mít štěstí, uvidíte i kozy, ovce a krávy. Na vodě 
plavou kachny a pod hladinou lze zahlédnout 
ryby. Na nádvoří hradu je hospoda se staročes-
kým jídelníčkem, lze zde koupit suvenýry a vstu-
penky k prohlídce hradu s průvodcem. Vstupné: 
dospělí 140 Kč, děti polovic.
Z obce nás doveze autobus č. 307 do Zličína (od-
jezdy o víkendu v 15.25, 17.25, a v 19.25 hodin). 
Ušli jsme asi 12 km. Šťastnou cestu!

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

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

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

 PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

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

Tel.: 737 327 962

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

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

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

SLUŽBY

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

• MŠ LAUDOVA se speciálními třídami, Laudova 3/1030,
přijme pro dislokované pracoviště Laudova 1031 kuchařku. 
Nástup 4. 1. 2010. 
 Informace na tel. č. 235 314 514, pí Hartychová

• Domov sv. Karla Boromejského v Praze 
přijme zkušeného lékaře na lůžkové oddělení. Požadujeme 
atestaci v oboru interna, všeobec. lékařství, geriatrie a dobrá 
znalost PC. Laskavý a trpělivý přístup k nemocným i rodinným 
příslušníkům, osobní nasazení a schopnost zapojit se do týmové 
práce. Nabízíme velmi pěkné a moderní prostředí, přátelskou 
atmosféru sehraného kolektivu, vysoce profesionální i lidské 
vedení lékařského a ošetřovatelského týmu. 
Více na www.domovrepy.cz, 
kontakt: Sestra Konsoláta 776 257 911, 
CV prosím na konsolata@domovrepy.cz

OSTATNÍ

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

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

• Festinka – mezinárodní bioškolka: aktivní programy pro děti 
od 1 roku s angličtinou za účasti rodilých mluvčích, polodenní 
a celodenní výlety. Otevřeno denně od 7.30 do 17.30 hod., 
Kolínova 17, Řepy. Tel.: 774 321 053 

• ANGLIČTINA I PŘES SKYPE, výuka od Elementary 
po Upper-Intermediate, příprava na zkoušky až do FCE, základy 
Business English, zkušenosti s dětmi i dospělými. 
 Tel.: 606 881 162, www.bronazdravi.cz

• Výuka a doučování angličtiny a češtiny – kvalifikovaná 
lektorka s praxí. Tel.: 235 318 514, 607 123 423 

• N FILM Novák 
Natáčení videozáznamů z rodinných a spol. akcí a jejich přepis na 
DVD. Střih a úprava vámi natočených záznamů.
 Tel.: 604 503 648, E-mail: nfilm@seznam.cz

• FRANTIŠEK BREZA – SVÍTIDLA. Široká nabídka svítidel 
a světelných zdrojů, baterií, prodlužováků a dalšího elektro-
materiálu. Zpětný odběr vyhořelých světelných zdrojů.
Nevanova 1050/11, atrium „Bílý Beránek“, Po–Pá 8–11, 15–19. 
733 131 828, 235 301 968, frantisek.breza@atlas.cz; 
www.frantisekbreza.cz

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

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

• Koupím 1+kk, 1+1, 2+kk, OV nebo DV Praha-Řepy.
 Tel.: 602 311 140

• Vyměním pěkný byt 2+kk v ul. Makovského s možn. odkupu za
stejný nebo větší byt také s možn. odkupu ideálně v ul. Španiel.-
Vondrouš.-Jiránkova. Dopl. i za 1:1. Tel.: 724 727 538

BYTY

V¯ROBA DEK a POL·TÁ¤Ò

BYTOV¯ TEXTIL

KONZOLE

âI·TùNÍ PE¤Í

MATRACE

OPRAVY OBUVI

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

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

PROSTùRADLA
(bavlna, froté, jersey)

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

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

DOPRAVA

âI·TùNÍ PE¤Í

MATRACE
(pruÏinové, latexové, z PUR pûny)

âI·TùNÍ ODùVÒ A KÒÎE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODùVÒ

OPRAVY OBUVI

V·E PRO VÁ· BYT

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

NEVANOVA 1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

12 000 Kč za rok! 
A kolik za elektřinu ušetříte vy?

www.energetickyporadce.cz

Objevte nejmodernější technologie v energetice. Nechte se uchvátit hi-tech prezentací. Prozkoumejte interaktivní 
modely na dotykových obrazovkách. Naučte se šetřit elektřinou. Získejte atraktivní slevy na značkové 
elektrospotřebiče. Navštivte naši galerii. To vše na jednom místě v Centru energetického poradenství PRE, 
Jungmannova 28, Praha 1. 
Otevřeno od 17. září 2009.

Částku 12 000 Kč ušetřily tři domácnosti 
v projektu PRE za rok.

OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL
PNEUSERVIS

PLNĚNÍ A OPRAVY KLIMATIZACÍ
OPRAVY ČELNÍCH SKEL

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZŮ
AKCE: PŘÍPRAVA VOZŮ NA ZIMNÍ PROVOZ ZA 59 KČ
AKCE:  PŘI ZAKOUPENÍ ZIMNÍCH PNEUMATIK 

PRÁCE V HODNOTĚ 800 KČ ZDARMA

PROVOZOVNA:  MAKOVSKÉHO 1390/38
163 00  PRAHA 6-ŘEPY

TELEFON:  235 316 878, 602 526 080
OTEVŘENO: PONDĚLÍ–PÁTEK  8.00–17.00 HOD.

Chcete u nás inzerovat?
Informace: tel.: 234 683 544, 234 683 511,
redakce@repy.mepnet.cz nebo www.repy.cz
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Stavební činnost 
s citem pro detail

Stavba – rekonstrukce – úpravy

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

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

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

Mestský plavecký areál¡

 Nová provozní doba 
Plavecký bazén   
PO             14:00 - 22:00
ÚT - PÁ       7:00 - 22:00
SO - NE      8:00 - 22:00

                                            

www.tipsportlaguna.cz
info@tipsportlaguna.cz                                                                     tel:+420 311 514 401

Atrakce
PO - PÁ      14:00 - 22:00
SO - NE      10:00 - 22:00

Laguna Klub
PO              14:00 - 22:00
ÚT - PÁ        7:00 - 22:00
SO - NE      10:00 - 22:00

                            Sauna 
 PO - PÁ      17:00 - 21:30
 ST              10:00 - 13:00
 SO - NE      13:00 - 21.30

MOTORISTÉ, POZOR: ZIMA SE BLÍŽÍ!
NEZAPOMEŇTE, ŽE OD 1. LISTOPADU NA ÚSECÍCH 

OZNAČENÝCH DOPRAVNÍ ZNAČKOU ,,ZIMNÍ VÝBAVA“ 
MUSÍME MÍT ZIMNÍ PNEUMATIKY S VÝŠKOU VZORKU 

MINIMÁLNĚ 4 mm. PROTO

VYUŽIJTE SLUŽEB NAŠEHO OSOBNÍHO 
A NÁKLADNÍHO PNEUSERVISU 

V ULICI DO BLATIN 373, 
AREÁL PHL (TECHNOKOM), ZLIČÍN

Provádíme veškeré servisní práce včetně 
průrazů boků pneu, hustíme vzduchem i plynem. 

Prodej pneu i protektorů všech značek a rozměrů, baterií Banner, 
disků plechových i litých. 

PRODEJ PNEU ZA INTERNETOVÉ CENY. 
SLEVA 50 % NA PŘEZUTÍ PŘI ZAKOUPENÍ PNEU 
U NÁS A LIKVIDACE STARÝCH PNEU ZDARMA!

VAŠE LETNÍ PNEU PŘES ZIMU USKLADNÍME.

VÝBĚR Z AKČNÍ NABÍDKY NOVÝCH ZIMNÍCH PNEUMATIK
165/70 R13 T od 690,00 Kč s DPH
165/70 R14 T od 790,00 Kč s DPH
185/60 R14 T od 850,00 Kč s DPH
195/65 R15 T od 990,00 Kč s DPH
205/55 R16 H od 1395,00 Kč s DPH

Ceny ostatních rozměrů najdete na www.abpneu.cz 
nebo Vám je sdělíme telefonicky. 

CENOVÁ NABÍDKA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

Otvírací doba:  PO–PÁ  8.00–12.00, 13.00–17.00 (po dohodě i déle)
SO  dle telefonické dohody. 

Od 15. října při telefonní objednávce jeden den předem přezujeme 
vaše vozidlo do 18.30 hod a v SO od 9.00 do15.00 hod.

Tel: 603 148 503, 257 220 048
www.abpneu.cz, e-mail: prodejna@abpneu.cz

   AKCE: 1 jídlo denně za Kč 48,- (pouze do 16.00 hod.)
Teplá kuchyně po celý den.
Točené pivo  – Plzeňský prazdroj

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

www.ucertika.cz
adresa: Makovského 1177/1
            163 00 Praha 6-Řepy
Otvírací doba:  po–ne 11.00–24.00 hod.
Tel.: 777 314 878

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

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

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

◆ rolletic ◆ masáže
◆ bodystyling ◆ lymfodrenáže

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

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

ZDARMA. 
Na přání dodáme ispotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme vpaneláko-

vých bytech ivrodinných domech.

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

(Metro B - stanice Stodůlky) 
235 522 946

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

KUCHYNĚ 

NAMÍRU

10 let
ZÁRUKA 

KVALITY Čištění peří
Z VAŠEHO PEŘÍ, KTERÉ VÁM
ODBORNĚ VYČISTÍME, UŠIJEME

www.janperi.cz, info@janperi.cz

• přikrývky, polštáře a polštářky
• dvoudeky, peřiny a spací pytle

Prodej:
• přikrývek a polštářů – z dutých vláken, 

ovčí vlny a nového peří
• souprav do dětských postýlek, povlečení
• přehozy, ozdobné polštářky atd.

Sběrna:
Praha 6 Řepy - Jarka a Jarka, Zrzavého 1084,
tel.: 235 316 058, Po–St 7-12  14-18, Čt 7–12  14–17

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

☎ 235 300 220, 739 034 488
e-mail: balkony@sintras.com

www.sintras.com

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 

Montáž bezpečnostních
a protipožárních dveří BEDEX
100% servis
Bezpečí a komfort
za příznivé ceny!
„BEZPEČÍ NENÍ LUXUS“

Široký výběr materiálů
Skříně na míru

Kvalitní montáž
100% servis

Záruka až 10 let!
Zaměření ZDARMA

Doprava

po celé Praze

ZDARMA!

MOŽNOSTNÁKUPUNA SPLÁTKY

739 034 488, 733 715 505

Malování – nátěry
levně, rychle, kvalitně, čistě.

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

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

www.stolina.o-nas.net

Michal Výborný 
kamenické práce

tel.: 235 300 471, mob.: 724 994 452
www.opravahrobu.cz

e-mail:vyborny@opravahrobu.cz
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OPRAVA A PRODEJ
CHLADNIČEK A MRAZNIČEK

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

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

žaluzie - podlahy
žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - čištění a pokládka koberců,
              PVC a plovoucích podlah

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