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Vážení čtenáři,
v minulém čísle našeho zpravodaje jsme vyhlásili pokračování soutěže Rozkvetlé Řepy. Jsem rád, že tento nápad nezapadl a že postupně vytvoříme 
tradici, jež odmění a vyzdvihne ty, kteří se zajímají o své okolí a zkrášlují je. 
Pro účastníky letošního, již druhého, ročníku soutěže jsou připraveny hodnotné dary, jimiž budou oceněni ti nejlepší, kteří se nerozpakují inves-
tovat do vylepšování naší městské části nejen svůj volný čas, ale i své finanční prostředky. Vážím si jejich pozitivního přístupu a věřím, že ocenění 
občané budou motivací pro ty, kteří svůj vztah k okolí a prostředí, kde žijí, teprve hledají. 

Za redakční radu Mgr. Bořek Černovský
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Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
POZNÁVAT A CHRÁNIT 2010
Na neděli 16. května připravuje Městská část 
Praha 17 ve spolupráci s M. č. Praha 13 turistickou 
soutěžní hru Poznávat a chránit. V KS Průhon 
bude jedna ze zastávek hry. Účastníci si mohou 
prohlédnout prostory Kulturního střediska 
v Řepích, seznámit se s připravovanými programy 
a dovědět se o vzdělávacích kurzech pro příští rok. 
Celý den bude vyhrávat reprodukovaná muzika 
a návštěvníky budou vítat usměvavé tváře. Další 
informace najdete na straně 4.

KURZY V KS PRŮHON
Klavír (speciál pro pokročilé), sólový zpěv (popu-
lár nebo klasika), kytara, klavír, keyboard, flétna, 
housle, saxofon, klarinet (všechny hudební obory 
i pro dospělé), výtvarná výchova, keramika (i pro 
dospělé), cvičení (děti, rodiče s dětmi, ženy), 
jóga (děti, dospělí zač. i pokročilí), akrobatický 
rokenrol, počítače a internet (pouze pro dospělé), 
jazyky – A, N (pouze pro dospělé), dopolední 
školička, Šikulky - výtvarka pro nejmenší, Ťapka – 
turistický oddíl pro předškoláky. 
Kontakt: p. Kulhánková, tel.: 235 313 289.

Výstava
4.–27. 5. Svět pohledem tří generací: Fotografie. 
  Výstava je otevřena ve všední dny od 10 
  do 20 hodin, v sobotu v době programu.

Připravujeme – nepřehlédněte:
 2. 6.  Bratři Justové ještě po 20 letech. Vzácný 

návrat originální dvojice s ohlédnutím na 
starší oblíbené písničky a s novými satirický-
mi texty. V 18.44 hodin.

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 
 9. 5.  Cantus Amici: Koncert duchovní hudby. 

Smíšený sbor, sbormistr: Lukáš Dobro-
dinský. U příležitosti 100. výročí narození 
ThDr. Kajetána Matouška, světícího biskupa 
pražského. Kostel sv. Rodiny, v 18 hodin.

 11. 5.  Den matek s Evou Pilarovou. Jako hosté 
vystoupí děti MŠ Bendova. Pod záštitou Na-
dačního fondu maltézského kříže a Afghán-
ské obchodní komory. Refektář, ve 14 hodin.

 16. 5.  Hudební rozjímání: Koncert duchovní 
hudby tenoristy Roberta Jiráska a varhaníka 
Miloslava Šimka. Kostel sv. Rodiny, v 18 hod.

 18. 5.  TWO VOICES aneb Muzeum v nás: Koncert 
u příležitosti Mezinárodního dne muzeí. 
Mezzosopranistka Edita Adlerová, šansoni-
érka Jana Rychterová a houslista Vladimír 
Iljič Pecháček zkoumají  humorně i poeticky 
různé „exponáty“, které život přinesl. Kostel 
sv. Rodiny v 19 hodin.

 20. 5.  Jarní Musi Canti: Koncert dětského sboru. 
Sbormistr: Zdeněk Klumpar. Refektář, 
v 18 hodin.

 23. 5.  Romantický koncert: Dana Klásková – 
housle, Kateřina Košťálová – klavír. Autoři: 
Henri Wieniawski, Antonín Dvořák, Pablo 
de Sarasate, César Franck. Kostel sv. Rodiny, 
v 18 hodin.

 23.5.  Jarní hudba: Rozverné lidové písně 
o šťastné i nešťastné lásce nebo bylinách 
všeho druhu. Vysokoškolský sbor OKTOPUS. 
Refektář, v  16 hodin.

Na všechny akce je vstupné dobrovolné. Výtěžek pod-
poruje činnost Domova sv. Karla Boromejského. 

Domov sv. Karla Boromejského najdete i na facebooku.
Máte-li zájem o informace o akcích nebo zasílání 
programů e-mailem, napište na: 
zora.vondrackova@domovrepy.cz,  tel: 235 301 238, 
775 853537.

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 (v sobotu od 16 hodin) – Vstupné 40 Kč
 8. 5.  Budulínek: Oblíbená pohádka o neposluš-

ném chlapečkovi a lstivé lišce. Loutkové 
divadlo V kufru.

 15. 5.  Erbenovy pohádky aneb Hrajeme si na 
pohádku: O kohoutkovi a slepičce, Český 
Honza, Čert a Káča, Hrnečku vař. Loutkové 
divadélko Hračka.

 22. 5.  Byla jednou jedna pohádka: Pohádky Eduar-
da Petišky s obrázky Heleny Zmatlíkové. 
Zahraje Divadélko pohádkáře Jana Havla. 

Dopolední představení (pro školy i veřejnost)
 10. 5.  Ferda mravenec, práce všeho druhu: Jak se 

Ferda dostal z mraveniště na louku, 
jak spravil cvrčkovi rádio a další příběhy  
Ondřeje Sekory. Hraje Malé vinohradské 
divadlo. V 10 hodin.

Pro dospělé (vstupenky v KS Průhon)
 7.–9. 5.  Výlet na Novohradsko
 12. 5.  Korsika – perla Středozemí: Diashow 

Miroslava Deneše, promítání a vyprávění. 
Vstupné 40 Kč. V 18.30 hodin.

 21. 5.  Taneční kavárna pro starší věkem, ale mladé 
srdcem, se Sparťankou. Vstupné 40 Kč, 
pro seniory 20 Kč. V 16 hodin.

2 ÚVODNÍ SLOVO



Vážení čtenáři, 
ráda bych touto cestou poděkovala těm 
z vás, kteří svým podpisem v pondělí 
12. dubna 2010 vyjádřili podporu prohlá-
šení pražských starostů ze dne 9. dubna 
a petici, která byla prezentována v médiích, 
na Úřadu městské části Praha 17 a jeho we-
bových stránkách. Zároveň dlužím vysvětle-
ní těm, kteří se na nás obrátili s dotazem, 
proč měli velmi krátkou možnost vyjádřit 
svůj názor k tak ožehavému tématu, jako je 
zřizování výherních hracích přístrojů.
Starostové pražských městských částí na 
svém mimořádném setkání 9. dubna vy-
jádřili zásadní nesouhlas s podobou návr-
hu novely zákona o loteriích, která vzešla 
z jednání rozpočtového výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. Přijetím tohoto 
návrhu by obce ztratily možnost spoluroz-
hodovat o provozu videoterminálů a nedo-
kázaly by tak bojovat proti hazardu na svém 
území. Poslanecká sněmovna měla o tomto 
návrhu hlasovat na schůzi dne 13. dubna, 
proto jste měli možnost připojit svůj pod-
pis na petiční arch pouze v ono zmíněné 
pondělí. Peticí jsme chtěli zabránit dalšímu 
omezování pravomocí obcí ve věci regulace 
hazardu. 
Zástupci pražských starostů předali petici 
s celkem 8 210 podpisy 13. dubna předse-
dovi Poslanecké sněmovny Parlamentu Čes-
ké republiky Ing. Miloslavu Vlčkovi. Na jejím 
základě i na základě usnesení Zastupitel-
stva hl. m. Prahy, které rovněž souhlasilo 
s peticí, schválila ve středu 14. dubna po-
slanecká sněmovna takovou novelu zákona 
o loteriích, jež obce zapojuje do povolova-
cího řízení. ☺
Vážení čtenáři, všichni víme, jak dokáže 
hráčská vášeň negativně ovlivnit nejen 
osudy samotných gamblerů, ale i jejich 
blízkých a vlastně nás všech. Proto vám  
ještě jednou děkuji, že jste se k petiční 
akci „Za právo obcí reálně omezovat hazard 
na svém území“ připojili!

Jitka Synková
redakce@repy.mepnet.cz

Slovo starostky

Pozvánka na nohejbalový turnaj
O pohár starostky Městské části Praha 17

Sobota 22. května 2010
Antuková hřiště u řepské sokolovny v ulici Na Chobotě

Registrace: 9.00–9.30 hod. Slavnostní výkop: v 10 hodin

Soutěž je určena pro tříčlenné týmy, i smíšené.
Pro účastníky turnaje bude opět připraveno šunkové koleno – zdarma!

Přihlášky a info: Jan Kechner, Všehrdova 21/435, 118 01 Praha 1, 257 316 929, 603 438 053, 
e-mail: ferklova.petra@centrum.cz

Dne 28. a 29. května 2010 proběhnou i v Měst-
ské části Praha 17 volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR. Volební místnosti budou ote-
vřeny v pátek v době od 14 do 22 hodin, v sobotu 
od 8 do 14 hodin.
Na území Městské části Praha 17 se bude volit 
v 18 volebních okrscích – věnujte, prosím po-
zornost stránce 15 a 16 tohoto vydání Řepské 
sedmnáctky, kde najdete jejich seznam a ad-
resu příslušné volební místnosti pro jednot-
livé ulice a domy. Každému voliči budou infor-
mace k volbám v okrscích doručeny do poštovní 
schránky. 

Volby do Parlamentu ČR
V seznamu voličů budou uvedeni státní občané 
České republiky, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Městské části Praha 17. Ti, kteří se chtě-
jí voleb zúčastnit a nebudou v době konání voleb 
v místě svého trvalého bydliště, si musí předem 
a včas vyřídit tzv. voličský průkaz. Podrobné in-
formace získáte na www.repy.cz, úřední desce 
Úřadu m. č. Praha 17, Žalanského 291/12b, k vo-
ličským průkazům případně na tel.: 234 683 556 
nebo 234 683 515, k volebním okrskům na tel.: 
234 683 504. 

Ing. Jiří Vršovský,
vedoucí odboru občansko správního

Výluka je za dveřmi!
Oprava tramvajové trati je za dveřmi. „Rekon-
strukce je nezbyná. V některých úsecích je tram-
vajová trať v tak dezolátním stavu, že hrozilo její 
uzavření. Přípravné práce zahájíme v červnu,“ 
řekl Ing. Jaromír Verner, projektový manažer 
z Dopravního podniku hl. m. Prahy.  
Na co se po rekonstrukci můžeme těšit? „Po 
opravě se sníží hlučnost. Část tramvajové trati 
do Řep bude zatravněna. Zavlažování zatravně-
ných pásů bude automatické. Budou vybudová-
ny nové přístřešky na tramvajových zastávkách 
a moderní elektronický informační systém. 
Všechny zastávky a přechody budou bezbariéro-
vé,“ vypočítává Ing. Verner plánovaná zlepšení, 
která přispějí ke kulturnějšímu cestování.
Rekonstrukce bude probíhat v termínu od 1. 6. 
do 30. 9. 2010 etapovitě. Výluka tramvajové-

ho provozu v úseku vozovna Motol – obratiště 
Sídliště Řepy se uskuteční v době od 1. 6. do 
30. 9., výluka v úseku Klamovka – vozovna Mo-
tol je v plánu v době od 1. 7. do 31. 8. 
Do zavedení prázdninového provozu (předpoklad 
1. července) bude zajištěn tramvajový provoz na 
ul. Plzeňské až po vozovnu Motol tramvajovými 
linkami č. 9 a 10. Od 1. 9. na ul. Plzeňské bude 
provoz po vozovnu Motol zajištěn linkou č. 10. 
Linka č. 9 bude ukončena v obratišti Kotlářka. 
Při vyloučení tramvajového provozu na Plzeňské 
a Makovského se zavádí náhradní autobusová 
doprava. 
Čeká nás tedy náročné období. Doufejme, že ne-
budeme muset v letních vedrech opět cestovat 
„tělo na tělo“. Snad DP hl. m. Prahy vyjde vstříc 
vedení Městské části Praha 17 a posílí autobuso-
vou linku č. 225, abychom mohli urychlit přesun 
k Andělu metrem ze stanice Stodůlky. -red-

K rekonstrukci Makovského
Vážení občané,
navazuji těmito řádky na setkání, které Městská 
část Praha 17 uspořádala ve středu 7. dubna pro 
občany bydlící v rekonstruovaných domech čp. 
1140–1145 a 1222–1227 v ulici Makovského. Při 
té příležitosti jsem vám sdělila, že rada městské 
části bude projednávat návrh na snížení vašeho 
nájemného o 15 % po dobu stavebních prací, 
a to z důvodu snížení komfortu bydlení.
Na základě vašich nespokojených e-mailů a tele-
fonátů jsem se rozhodla rekonstruované prosto-
ry navštívit. Vzhledem k tomu, že hlučnost pro-
bíhajících prací je opravdu nepříjemná, rozhodla 

Rada m. č. Praha 17, aby po dva měsíce (po dobu 
nejintenzívnějších stavebních prací) bylo sníže-
no vaše nájemné o 30 % a zbylé měsíce o 15 %.
Záměrem Městské části Praha 17 bylo, aby úpravy 
byly zrealizovány v čase co nejkratším. Nakonec 
jsme se však se zástupci firmy Metrostav dohod-
li, že stavební práce nebudou prováděny v nedě-
li, pouze od pondělí do soboty. Chtěla bych vás 
však upozornit, že tímto opatřením dojde k mír-
nému posunutí termínu dokončení stavby. 
Všem, kteří obývají zmíněné objekty v ulici Ma-
kovského, se Městská část Praha 17 omlouvá za 
nepříjemnosti spojené s rekonstrukcí a zároveň 
děkuje za pochopení!

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 19. KVĚTNA 2010 V 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.

Rada m. č. Praha 17 mj.
Schvaluje: 
•  pronájem nebytových prostor v budově 

Základní školy Jana Wericha, Španielova 
19/1111, Praha-Řepy o celkové pronajíma-
né ploše 1189 m2;

•  úpravu znění Smlouvy o smlouvě budoucí 
pro nové nájemce nebytových prostor čp. 
1222–1227 a 1140–1145 v ul. Makovského, 
Praha-Řepy; 

•  na základě předložené žádosti  přijetí spon-
zorských darů v celkové hodnotě 131 263 Kč 
darovaných Centru sociálně zdravotních 
služeb;

•  přijetí sponzorského daru v hodnotě 5 000 Kč 
pro MŠ Socháňova.

Souhlasí: 
•  s termínem prázdninového provozu od 1. 7. do 

16. 7. 2010 v MŠ Pastelka a od 16. 8. do 27. 8. 
2010 v MŠ Socháňova. V období od 19. 7. do 
13. 8. 2010 je provoz mateřských škol z tech-
nických důvodů přerušen a zabezpečen v  ma-
teřských školách Městské části Praha 6;

•  s vyhlášením dotačního řízení v oblasti sociál-
ních služeb pro rok 2010.

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 mj. 
Schvaluje:
•  návrh rady městské části na vypsání II. kola 

výběrového řízení pro zájemce s trvalým byd-
lištěm na území hl. m. Prahy na prodej bytové 
jednotky o vel. 3+1/L v 9. podlaží domu čp. 
1138 v Jiránkově ulici do osobního vlastnic-

tví; za nejvyšší nabídku, resp. tržní cenu, 
s minimální cenou 2 000 000 Kč;

•  návrh rady m. č. vypsat III. kolo výbě-
rového řízení na prodej bytové jednotky 
o vel. 3+1/L ve 12. podlaží domu čp. 1232 
do osobního vlastnictví za nejvyšší nabíd-
ku, za minimální cenu 2 300 000 Kč;

•  vrácení přeplatku z celkové kupní ceny byto-
vé jednotky ul. Socháňova čp. 1132–1134, 
formou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převo-
du vlastnictví bytové jednotky, vlastní-
kům  uvedených   bytových jednotek podle 
nových kupních cen, které byly vytvořeny 
a vypočteny firmou YBN Consult – Znalecký 
ústav, s. r. o.;

•  změnu přílohy cen k Zásadám postupu při 
pronájmu nebytových prostor v majetku 
M. č. Praha 17 s platností od 1. 7. 2010.

Eva Vernerová, 
kancelář starostky

Zeleň a gabiony proti hluku
Obyvatelům z okolí Šímovy a Nevanovy ulice se za čas uleví. Na travnaté 
ploše oddělující ulice Plzeňskou a Šímovu se začíná budovat protihlu-
kový pás zeleně. Jak sdělil vedoucí odboru územního rozvoje a investic 
Ing. Alois Podaný, bude provedena výsadba stromů, keřů a vybudovány 
tzv. gabionové stěny, a to od ulice Makovského asi 300 metrů směrem 
k hotelu Fortuna (dříve Comfort). Bude také vybudována mlatová cesta 
od hotelu k tramvaji. „Firma Otakar Chládek – sadovnický a zahradnický 
servis, která vyhrála veřejnou zakázku, bude provádět výsadbu a pak se 
bude o zeleň další tři roky starat. Pás bude široký asi třicet metrů. Sníží 
se tak prašnost v této lokalitě, zeleň bude mít i protihlukové účinky. Práce 
by měly být ukončeny v listopadu tohoto roku," řekl Ing. Podaný. Podle 
Bc. Martina Chládka firma vysadí nejdříve stromy – nejvíce dubů (21) a lip 
(20). V další etapě pak dojde na keře a popínavé rostliny.
Informace pro ty, kteří nevědí, co jsou gabiony: Jde o koše z ocelového 
drátu naplněné kameny. Tyto stěny velmi dobře tlumí hluk a když porostou 
zelení, stávají se přirozenou součástí terénu.
Realizace protihlukového pásu zeleně se zpozdila proto, že se protahovala 
jednání ohledně vedení inženýrských sítí a s vlastníky pozemků.

-red-

Provoz dětských hřišť
Vážení občané, Odbor životního prostředí a dopravy Městské části Praha 17 
dostává často dotazy na provoz dětských hřišť. K této problematice bych 
chtěl podotknout, že každé hřiště po rekonstrukci má desku s provozním 
řádem, jež obsahuje provozní dobu a hrací prvky, kde je uvedeno, pro kte-
rou věkovou hranici dětí jsou určeny. Bohužel se nám téměř všechny tyto 
provozní řády buďto ztrácejí, anebo jsou zničeny – mnozí naši „náctiletí“ 
si neváží ničeho, co by mělo sloužit ostatním. 
Během letošního jara se pokusíme opět všechny provozní řády obnovit. 
Jestli se nám to všude podaří, však nemohu s určitostí říci (odchází nám 
do důchodu dlouholetý spolupracovník Ing. Karel Voráček, který se snažil 
mít vše v pořádku a ani jemu se to vždy nepodařilo). Nově nastupující refe-
rentka Ing. Kateřina Havlíčková to bude mít o to těžší, že se musí nejdříve 
se vším seznámit, vše se naučit a poté začít dávat do pořádku. Mějte s ní 
proto, velice vás prosím, trochu strpení. A vás „náctileté“ prosím: Neničte 
její úsilí a snahu!

Ing. Miroslav Srp, 
vedoucí odboru životního prostředí a dopravyPás zeleně a gabiony v této lokalitě sníží prašnost i hlučnost.

Foto: -akraj-

Městská část Praha 13 a Městská část Praha 17
společně pořádají turistickou soutěžní akci

Poznávat a chránit
Účastníci poznají historické památky a zajímavosti obou městských částí a  jejich okolí

Pojďte s námi na výlet
Neděle 16. května 2010

Start: v době od 10 do 13 hodin buď od radnice Městské části Praha 17 v Řepích (Žalanského ulice 
čp. 291) nebo od radnice Městské části Praha 13 (Sluneční nám. v Nových Butovicích)

Krátká trasa: 6 km – pro děti a méně zdatné turisty
Dvě hlavní trasy: 9 nebo 12 km – s cílem u partnerské radnice

Okružní trasa: 21 km – s cílem v místě startu

Hlavní nebo dětskou trasu lze absolvovat pěšky, okružní trasa je vhodná i pro cyklisty. 
Účastníci dostanou na startu „slepou mapu“, soutěžní otázky a podrobné instrukce. Ti, kteří absolvují 

vybranou trasu a správně zodpoví otázky, budou zařazeni do losování věcných cen.
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Jsme jako ten převozník
Do nádherné zahrady v areálu Domova sv. Karla Boromejského jsem zabloudila vícemé-
ně náhodou a hned jsem měla štěstí: Natrefila jsem tam na její zakladatele – manžele 
Ing. Jarmilu Svitálkovou a Ing. Miloslava Voplakala.

Nejste původním zaměstnáním zahradníci, 
jaká byla vaše profese?
Ing. Svitálková: Oba dva jsme chemici. Já jsem 
pracovala v oboru vodního hospodářství Středo-
českého kraje, měla jsem na starosti čistírny od-
padních vod a laboratoře. Zahrada mě ale bavila 
odjakživa.
Ing. Voplakal: Pracoval jsem v energetice. Po-
sledních dvacet let jsem se v pražské škodovce 
zabýval projekcí a výstavbou parních elektráren. 
Uváděl jsem do provozu elektrárny v Iránu, Al-
žírsku, Jugoslávii, v Egyptě, v Brazílii, Argenti-
ně, na Kubě, v Číně… Naposledy jsem byl ve Spo-
jených arabských emirátech, tam jsme stavěli 
elektrárnu spojenou s odsolováním mořské vody. 
 
Uvažovali jste o tom, že byste chtěli žít jinde?
Ing. Voplakal: Ani ne. Bylo zajímavé, že i za té 
komunistické doby se člověk vždycky těšil domů. 
Hned na letišti to sice člověku osladili... Po pře-
vratu jsem byl pracovně čtyři roky ve Švýcarsku. 
Nabízeli mi, abych zůstal, ale nechtěl jsem. 
I když Švýcarsko je k žití asi ta nejlepší země 
v Evropě. Ale je to zvláštní – lidé tam také nejsou 
úplně šťastní. Pocit životní spokojenosti a štěstí 
asi není přímo úměrný životní úrovni.

Jak vás napadlo založit v areálu Domova 
sv. Karla Boromejského květinovou zahradu?
Ing. Voplakal: V Řepích bydlíme přes čtyřicet let. 
Kytky máme rádi a na zahradě jsme je měli vždyc-
ky. Když se v Řepích začaly konat bohoslužby, 
tak sestry vyslovily přání, zda bychom jim mohli 
dávat kytky do kostela. Pak jsme jim nabídli, zda 
nechtějí vytvořit zahrádku na jejich pozemku. 

Měli jste vizi, jak zahradu budete tvořit?
Ing. Svitálková: Zpočátku to byly skutečně jen 
záhony pro řezané květy. Když jsme jednali o za-
ložení rozária, řekli jsme si, že by zahrada měla 
mít nějaký výraz. Tak jsem se snažila něco na-
učit. Absolvovala jsem roční rekvalifikační kurz 
pro tvorbu zahrad na Vysoké škole zemědělské 
a pak jsem dva roky chodila na Vyšší zeměděl-
skou školu do Mělníka. 

Kdy to bylo?
To už jsem byla v důchodu. Na chodbách ve škole 
mne zdravili, říkali si: „To je nová pedagogická 
síla!“ A já byla študentka…

Na zahradě celá léta pracujete jako dobrovol-
níci, to znamená zdarma. Zahradu ale také 
financujete…
Ing. Voplakal: Prvních osm let jsme každoroč-
ně do zahrady investovali dvacet tisíc korun 
a někdy i více. Ale to jsou jen takzvané přímé 
náklady. Byli jsme rádi, když se k nám po čase 
někdo přidal a finančně nám pomohl. Především 

pan doktor Oto Mádr – známá osobnost, jeden 
z „vězňů svědomí“. Podpořil nás čtyřiceti tisíci 
korunami! Řadu let nás finančně podporuje pan 
inženýr Kubát z Řep. 
Ing. Svitálková: Podporuje nás nejen finančně. 
Původní cestičky v zahradě byly pískové, ale vo-
zíčky pacientů se tam bořily. Ing. Kubát sehnal 
sponzory na nákup zámkové dlažby. Dalším naším 
sponzorem je paní Anna Baumová se Společnos-

tí pro obnovu řepských tradic. Pomáhá nám také 
pan Jaroslav Hájek, zastupitel. Ing. Filip Slavík 
nám zařídil závlahový systém na čtvrtině plo-
chy zahrady. Nemusíme běhat všude s konvemi. 

Měli jste zpočátku představu, co vás čeká?
Ing. Svitálková: Byli jsme tak naivní! Mysleli jsme 
si: Založíme tu dva záhony, dodáme sazenice 
a bude to. V posledních letech už nás to začíná 
dost vyčerpávat. Jsme jako ten převozník – čeká-
me, komu bychom mohli péči o zahradu předat.
Ing. Voplakal: Samozřejmě jsme nevěděli, co nás 
čeká! Od časného jara, což bylo v některých le-
tech už i v lednu, až do zámrazu chodíme na za-
hradu dopoledne i odpoledne. Bylo to vždy tak 
tři tisíce pracovních hodin do roka. Asi před tře-
mi lety jsme snížili počet na dva tisíce hodin. Sil 
nám ubývá. Ukazuje se, že potřebujeme pomoc...

Kde vás nejvíc „tlačí bota“?
Ing. Svitálková: Při pletí a okopávání. 

Manželé Ing. Svitálková (75) a Ing. Voplakal (72) pečují v areálu Domova sv. Karla Boromejského 
o 1 400 m2 zahrady již čtrnáctým rokem. Sestry boromejky jim v zimě věnovaly týdenní pobyt v Římě.

Foto: J. Šímová

• Květinová zahrada není veřejnosti běžně 
přístupná. Můžete si ji však prohlédnout 
během některých letních kulturních akcí, 
které Domov sv. Karla Boromejského pořá-
dá – například v neděli 30. června při Dět-
ské pouti. 
• Pokud vás láká práce na zahradě a měli 
byste chuť pravidelně pomáhat Ing. Svitál-
kové a Ing. Voplakalovi, ozvěte se do redak-
ce. Setkání vám rádi zprostředkujeme.

Ing. Voplakal: Od roku 2005 nám chodí pomá-
hat dvakrát týdně čtyři nebo pět vězeňkyň, tak 
na hodinu a půl. Díky pomoci Vězeňské služby se 
nám daří, že v posledních letech nebyla zahrada 
zaplevelená. Bez nich by to skutečně nešlo!

Může vám pomoci nadšenec, který takovou 
práci nikdy nedělal?
Ing. Voplakal: Může, jistě. Pokud bude mít 
do práce chuť a bude přístupný naší radě. 
Ing. Svitálková: Také se nám stalo, že nám jedna 
paní, aniž se s námi domluvila, zahradu úplně 
necitlivě ořezala. To je pak nepříjemné.

Proč vlastně nasazujete síly pro jiné?
Ing. Svitálková: Myslím, že když člověku skon-
čí aktivní část života, kdy už se nemusí starat 

o děti a rodiče, tak by měl být nějak užitečný 
ostatním. Aby společnost prospívala, je nutné, 
aby byl člověk obětavý.  
Ing. Voplakal: Není možné, aby existovala spo-
lečnost, kde by jen všichni kradli, byli na pod-
poře, byli úplatní a využívali všeho, co se jen dá. 
Musí tu být masa lidí, která se bude chovat jinak!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová
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Bude u nás sběrný dvůr?
Vážení čtenáři, jistě si všímáte velkého nepořád-
ku v okolí kontejnerů na celém území Řep. Zcela 
běžně zde bývá odkládán starý nábytek, kober-
ce, lednice atd. Městskou část Praha 17 stojí li-
kvidace tohoto odpadu nemalé peníze, které by 
mohly být použity ke zlepšení vzhledu Řep. Pro-
to žádám ty z vás, kteří vlastníte automobil: Od-
vážejte nepotřebné věci do pravidelně přista-
vovaných velkoobjemových kontejnerů nebo 
do sběrných dvorů, váš odpad tam přijmou 
zdarma! Mimo to upozorňuji na skutečnost, že 
v rámci vyhlášky vztahující se k zákonu o hlav-
ním městě Praze se odkládání odpadu a věcí 
u kontejnerů hodnotí jako přestupek, za který je 
možno dostat pokutu do 30 000 Kč.
Nejbližší sběrný dvůr na Kotlářce byl zrušen 
a nahrazen sběrným dvorem v Klikaté ulici, který 
je o něco dále. Proto vedení radnice vstoupilo 
v jednání s radnicí Prahy 6, zda bychom mohli 
využívat sběrný dvůr v Drnovské ulici v Ruzy-
ni. Bylo by nám to umožněno za příspěvek cca 
1,5 milionu Kč ročně. Protože jde o poměrně vy-
sokou částku, rozhodlo se vedení Městské části 
Praha 17 hledat jiné řešení.
V roce 2007 projevil Magistrát hl. m. Prahy zá-
jem vybudovat sběrný dvůr v naší městské části. 
Jediným vhodným pozemkem v rámci územního 
plánu bylo místo v blízkosti ulice Na Chobotě. 
Pozemek je ale malý a navíc je mezi stávající zá-
stavbou. Komise pro životní prostředí a rozvoj se 
domnívá, že by zde sběrný dvůr působil rušivým 
dojmem. Proto navrhla pozemek jiný, u kterého 
je potřeba změna územního plánu – je však do-
statečně velký a navíc je zcela mimo zástavbu.
Tento pozemek se nachází za depem autobusů 
směrem ke Karlovarské silnici, původním zámě-
rem bylo využití pro psí hřbitov. Magistrát hl. 
m. Prahy, který záměr bude financovat, projevil 
o tuto lokalitu zájem. Rada m. č. Prahy 17 záměr 
vybudovat zde sběrný dvůr odsouhlasila. Až do-
jde ke změně územního plánu, pak bude moci 
být zahájema realizace.
Věřím, že u nás sběrný dvůr vznikne, že přestane-
me nepotřebné věci odkládat u kontejnerů a na-
učíme se je odvážet, aby to u nás vypadalo lépe!

Jaroslav Stolina,
radní a předseda komise 

pro životní prostředí a rozvoj

Čištění ulic
Poznamenejte si následující termíny, v nichž 
bude prováděn komplexní úklid komunikací, 
parkovišť a tzv. zálivů. V době od 7 do 14 ho-
din si musíte auto zaparkovat na jiném mís-
tě, jinak vám hrozí odtažení vozidla! Dopravní 
značení bude umístěno na těchto komunikacích 
v uvedených úsecích minimálně týden předem. 
11. 5. a 15. 9.: Hofbauerova + parkoviště, Žufa-
nova, Španielova + včetně parkovišť, Bendova, 
Bazovského v úseku Makovského – Slánská.
10. 5. a 27. 9.: Galandova, Makovského v úseku 
Skuteckého – Na Chobotě – obě strany.
12. 5. a 16. 9.: Drahoňovského, Vondroušova 
včetně parkovišť, Jiránkova, Socháňova včetně 
parkovišť. 
13. 5. a 17. 9.: Skuteckého včetně zálivů 
a parkovišť, Nevanova, Zrzavého, Laudova + 
parkoviště.
14. 5. a 20. 9.: Šímova, Brunnerova, K Trninám, 
Na Fialce I, Na Fialce II.
17. 5. a 21. 9.: obě parkoviště – Na Moklině.
18. 5. a 22. 9.: parkoviště – Žufanova (jih), 
parkoviště – Žufanova (západ), parkoviště – 
Hofbauerova (sever).

Kdy budou kontejnery
Velkoobjemové kontejnery budou na určené 
místo přistavovány vždy ve čtvrtek do 16 hodin 
a odváženy v sobotu po 6. hodině. 
• 6. a 20. května, 3. a 17. června: křižovatka ul. 
Ke Kulturnímu domu a U Boroviček • křižovatka 
ul. K Trninám a Laudova – parkoviště • parkoviš-
tě u prodejny Bílý Beránek – ul. Šímova. 
• 13. a 27. května, 10. a 24. června: parkoviště 
v ul. Drahoňovského • parkoviště v ul. Na Mokli-
ně (restaurace U hasiče) • parkoviště u prodej-
ny Plus.
VOK nejsou určeny pro likvidaci odpadů z pod-
nikatelské činnosti, ale výhradně pro objemný 

Svoz nebezpečného odpadu 
ve čtvrtek 6. května
Automobil Pražských služeb, a. s. bude stát na 
následujících místech v uvedených dobách: 
křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u par-
koviště): 15.00–15.20 hodin, ul. Makovského 
(u čp. 1394 – vjezd do podzemních garáží): 
15.30–15.50 hodin, ul. Galandova (u čp. 1246): 
16.00–16.20 hod., ul. Španielova (u školy): 
16.30–16.50 hod., křižovatka ul. Španielova - 
Žufanova (parkoviště): 17. 00 – 17.20 hod., ul. 
Socháňova (slepé rameno – u školy): 17.30–
17.50 hod., ul. Vondroušova (u výtopny – u stání 
kontejneru): 18.00–18.20 hodin. -red-

Objednáte si 
kompostejner?
Společnost Pražské služby, a. s., nabízí opět 
službu sběru a svozu bioodpadu ze zahrad, údrž-
by zeleně a z domácností. Bioodpadem se rozu-
mí například posekaná tráva, spadané ovoce, 
plevel, pokojové rostliny, listí, odpady z ovoce 
a zeleniny, skořápky z vajec nebo čajové sáčky. 
Pravidelný svoz bioodpadu je prováděn 1x za 14 
dní ve vegetačním období, tj. od 1. 4. do 30. 11. 
kalendářního roku. Pro skladování bioodpadu 
si můžete pronajmout nádobu – kompostejner 
o velikosti 120 nebo 240 litrů. Cena za službu 
vč. pronájmu kompostejneru činí v letošním 
roce 600 Kč včetně DPH za 120litrovou nádobu 
a 960 Kč včetně DPH za 240litrovou nádobu. Ob-
jednávku můžete učinit prostřednictvím elektro-
nického formuláře na www.psasp.cz/bio. Bližší 
informace získáte také v call centru Pražských 
služeb, a. s., na tel: 284 091 888.

-red-

Kontejnery 
na bioodpad
Magistrát hl. m. Prahy umožnil občanům 
naší městské části využít speciální velko-
objemové kontejnery pro biologický odpad. 
Budou přistaveny v následujících dnech na 
určených místech:
• Sobota 15. 5.: křižovatka ul. Ke Kultur-
nímu domu a U boroviček a křižovatka ul. 
K Trninám a Laudova – parkoviště.
• Sobota 22. 5.: parkoviště v ulici Na Mok-
lině (restaurace U hasiče)

U těchto kontejnerů bude po celou dobu 
pracovník Pražských služeb kontrolovat, 
zda do nich občané vhazují opravdu biood-
pad. Kontejner bude přistaven ráno. V prů-
běhu dne a po naplnění bude vyměněn.

-red-

odpad od občanů Městské části Praha 17 (fyzic-
ké osoby). Do VOK neodkládejte lednice, televi-
zory, monitory, zářivky, výbojky, autobaterie a 
jiné nebezpečné odpady, ani vytříditelné složky 
komunálního odpadu, jako je papír, plasty, sklo, 
nápojové kartony apod.
Kontejnery na drobný elektroodpad: křižo-
vatka ulic Čistovická a Třanovského • Bendova 
ulice čp. 1121/5 před Centrem sociálně zdra-
votních služeb • u nákupního střediska Billa 
(Makovského – Skuteckého) • před budovou 
Klubu 17 v Socháňově ulici (naproti KS Průhon) 
• u hlavní budovy řepského úřadu v Žalanského 
ulici a také přímo v budově.

-red-

Budou čištěny nejen ulice, ale také parkoviště 
a takzvané zálivy.

Foto: -akraj-

19. 5. a 23. 9.: 5 parkovišť – Galandova, parko-
viště – Makovského.
20. 5. a 24. 9.: parkoviště – Drahoňovského 
(jih), parkoviště – Drahoňovského (sever).
21. 5. a 29. 9.: parkoviště – Jiránkova (sever), 
parkoviště – Jiránkova (jih).
24. 5. a 30. 9.: parkoviště – Šimonova, Reine-
rova + parkoviště.
21. 5. a 29. 9.: 2 parkoviště – Bazovského.
25. 5. a 1. 10.: více parkovišť – Nevanova.
26. 5. a 4. 10.: všechna parkoviště – Šímova.

-red- 
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Co bylo předmětem jednání?
Záměrem vedení radnice bylo smě-
nou získat pozemek v ulici Na Chobo-
tě – jde o rekreační plochu a sporto-
viště u řepské sokolovny včetně této 
budovy o celkové výměře 15 284 m2, 
která je v soukromých rukou. Obá-
vali jsme se možnosti, že současný 
vlastník sokolovnu včetně pozemků 
v budoucnu prodá a městská část by 
tak přišla nejen o historický objekt, 
ale také o přilehlá sportoviště – vo-
lejbalové kurty a fotbalové hřiště. 
V tuto chvíli sice uvažujeme o vybu-
dování velkého sportovního kom-
plexu naproti sokolovně, ale zatím 
hledáme spoluinvestora. Není to zá-
ležitost několika měsíců, ale let. Zde 
však nemáme v plánu budovat fot-
balové hřiště, to by se tam nevešlo.

Fotbalové hřiště, které jste zmínil, 
je ale pouze škvárové. 
To je pravda. Samozřejmě víme, že 
naši fotbalisté nemají v Praze 17 od-
povídající podmínky, že trénují a hrají na hřiš-
tích jinde – třeba ve Zličíně nebo v Košířích, že 
nám odcházejí fotbalové naděje do jiných oddí-
lů. Městská část však nemůže investovat do re-
konstrukce tohoto hřiště, když leží na pozemku, 
který nevlastní.

Můžete zmínit, proč už sokolovna a pozemky 
kolem nejsou ve vlastnictví TJ Sokol Řepy?
Podle informací, které mám, se jednalo o to, že 
je Sokolové dali soukromému investorovi do zá-
stavy pro jeho podnikání. Investor nesplnil svoje 
závazky a pozemky i budova šly do dražby. V roce 
2005 je vydražil současný vlastník.

Proč se dražby nezúčastnila městská část?
Teoreticky mohla. Ale ten, kdo by za obec jednal, 
by musel mít souhlas zastupitelstva. A proto-
že je jednání zastupitelstva veřejné, informace 

o nejvyšším možném „stropu“ by určitě dorazily 
i k ostatním zájemcům. Neumím si představit, 
že ten, kdo by za městskou část jednal, by do-
stal od zastupitelstva mandát, že může dražit 
za jakoukoliv cenu. V té době ještě městská část 
neprodávala byty. Domnívám se, že neměla asi 
ani tolik finančních prostředků, aby se dražby 
mohla zúčastnit. 

Jakou plochu městská část nabízí za zmíněný 
pozemek u sokolovny?
Je to menší plocha – o velikosti 9 728 m2 – která 
se nachází severně od ulice Plzeňská, v prostoru 
mezi ulicí Mrkvičkova a parkem, nad čističkou. 
Je to pozemek, který je podle územního plánu 
určen pro výstavbu bytů.

Jaká je odhadní cena zmíněných pozemků?
Dá se říci, že jejich cena je srovnatelná. Měst-

Získáme sokolovnu?
Jeden z bodů programu březnového jednání zastupitelstva zněl stručně: Směna pozemků. Debata 
na toto téma však jednoduchá nebyla a padala při ní velmi ostrá slova. O vysvětlení záležitosti 
jsme požádali místostarostu Antonína Kopeckého.

ská část získává větší plochu a dle odhadních 
cen i pozemek cennější – za 31 246 610 Kč. 
Odhadní cena pozemku u Mrkvičkovy ulice je 
30 124 866 Kč.

Opoziční zastupitelé se vyjádřili, že je poze-
mek u Mrkvičkovy ulice cennější a že mohl být 

využit například na výstavbu domu 
pro seniory. 
Zmíněné místo podle nás není vhod-
né pro výstavbu domova pro senio-
ry. Je tam velký hluk z Plzeňské. Pod 
okny by měli čističku, nad hlavou 
přistávací dráhu pro letadla, na po-
likliniku daleko… Malé obchody, 
který by případně mohly v objektu 
být, by zase byly pro seniory pří-
liš drahé. A o výstavbu bytů nemá 
městská část - jako investor – zájem. 
Vždyť byty prodáváme! Zalidněnost 
Řep je už takhle dost vysoká.

Městská část se prý tak zbavuje 
posledního lukrativního pozemku.
Opakuji: Pokud by nedošlo ke směně 
pozemků, mohli bychom přijít o so-
kolovnu i přilehlá sportoviště. Co 
se týká pozemků určených pro bu-
dování další občanské vybavenosti, 
o tom můžeme jednat s Magistrátem 
hl. m. Prahy.

Sokolovna ale nevypadá zrovna udržovaně. 
Uvažujeme o tom, že pokud dojde ke směně, tak 
sokolovnu pronajmeme. S podmínkou, že nám 
zde bude umožněno pořádat sportovní i spole-
čenské akce. Finance získané z pronájmu bude-
me vracet zpět do údržby a rekonstrukce. 
Sál bude potřebný i v případě, že postavíme 
multifunkční sportovní halu. Vždyť v Řepích 
žije 25 tisíc obyvatel! TJ SOKOL Řepy má přes 
600 členů! Pokud bychom přišli o sokolovnu 
a přilehlé pozemky, hrozilo by, že tu nebudeme 
mít fotbalové hřiště a že děti ani dospělí by ne-
měli kde sportovat. To by s sebou mohlo přinášet 
další rizika, například nárůst negativních spole-
čenských jevů. Chceme zlepšovat občanskou vy-
bavenost naší městské části, budovat místa pro 
sportovní vyžití obyvatel, ne o ně přicházet.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Foto: J. Šímová

Místostarosta ukazuje na mapě místo nad Plzeňskou ul., kde leží pozemek, 
který chce obec vyměnit za sokolovnu, přilehlá sportoviště a pozemky.

Městská část Praha 17 
a ZŠ genpor. Fr. Peřiny 

vás srdečně zvou

na slavnostní odhalení památníku 
genpor. Františka Peřiny,
významného letce čs. odboje 

za 2. světové války, 

které se uskuteční 
ve čtvrtek 6. května 2010 ve 14 hodin

před ZŠ v Socháňově ulici

Letiště informuje
Na letišti Praha-Ruzyně bude probíhat pravi-
delná jarní údržba a nezbytné opravy povrchu 
obou vzletových a přistávacích drah (RWY) 
a pojezdových drah (TWY). Uzávěra hlavní 
RWY 06/24 bude uskutečněna v době od 14. 5. 
(od 6 hodin) do 26. 5. 2010 (do 21 hodin). 
Přistání budou probíhat převážně ve směru 
Praha-Řepy – letiště Praha-Ruzyně, vzlety bu-
dou vedeny převážně ve směru letiště Praha-
Ruzyně – Dobrovíz.
Mimořádná údržba vedlejší RWY 13/31 bude 

provedena od 31. 5. (od 8 hodin) do 31. 8. 
2010 (do 14 hodin). V tomto období bude 
probíhat veškerý provoz na hlavní RWY 06/24 
z důvodu náhrady části betonového povrchu 
vedlejší dráhy.
„Jsme si vědomi, že tato dočasná omezení 
ovlivní hlukovou situaci v okolí letiště. Aby-
chom minimalizovali dopady hluku z letec-
kého provozu, budou opravy obou drah trvat 
pouze nezbytně nutnou dobu,“ uvedl Ing. Da-
libor Šťáhlavský, výkonný ředitel Rozvoje 
a správy majetku Letiště Praha, a. s.

-red-
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Nejen náš syn 
dostal šanci

Chtěla bych poděkovat za finanční záštitu, kte-
rou poskytla M. č. Praha 17 na vyšetření očních 
vad předškoláků občanským sdružením Prima 
vizus v rámci řepských mateřskýchškol. Bohužel 
náš 4letý syn patří mezi těch několik málo dětí, 
které měly zrakovou vadu zjištěnu. Bylo to pro 
nás velké (a nemilé) překvapení, neboť vada 
je poměrně závažná a vyžádá si systematickou 
a důslednou péči zejména nás rodičů pod ve-
dením oční lékařky. Bylo nám řečeno, že oko se 

u dětí vyvíjí zhruba do šesti let věku a korekce 
 dioptrických a jiných vad je později velmi složitá, 
někdy téměř nemožná. Jsem proto velmi ráda, 
že jsme tímto včasným vyšetřením a stanovenou 
diagnózou dostali šanci synovi pomoci zrakovou 
vadu, když ne zcela vyléčit, tedy alespoň upravit 
na snesitelnou míru. 
Doufám, že i v budoucnu se bude naší Městské 
části Praha 17 dařit finančně podporovat po-
dobně přínosné projekty, které mohou dětem 
pomoci vyrovnat se s vadami, jež by zbytečně 
mohly jejich život kvalitativně velmi zhoršit.

Daniela K.

Tleskám odměně 
pro strážníky!

V minulé Řepské sedmnáctce jsem si v článku 
„Chytnou se za nos?“ se zájmem přečetla o ná-
padu paní Zdeňky B. Navrhuje vložit do vašich 
novin leták, jenž by upozorňoval majitele psa 
na povinnost uklízet po něm, nebo leták děkov-
ný, který by mohli obyvatelé sídliště dát svým 
spoluobčanům do schránky. 
I u nás v domě bydlí majitelé psů, kteří po nich 
neuklízí. Odměně 10 000 Kč pro strážníka měst-
ské policie, jenž postihne jako první více než 
deset majitelů psů, kteří po svém psu neuklidí, 
jenom tleskám. 
Problematika neuklízených psích výkalů mně 
přijde, nejen v Řepích, hodně palčivá Přidá-
vám svoji zkušenost z ciziny. Ve Švýcarsku jsem 
pobývala několikrát a nikdy jsem tam neviděla 
na chodníku psí exkrement. Při jednom z poby-
tů u mé kamarádky jsme šly na vycházku mimo 
vesnici. Společnost nám dělal pes. Kamarádka 
po potřebě psa vytáhla z kapsy pytlík. Zeptala 

Zde mělo být foto ohleduplné majitelky pejska, 
která úklid exkrementů považuje za samozřej-
most. Fotografování odmítla s dovětkem: „Vždyť 
uklízet je normální, ne?“ Této pejskařce i všem 
ostatním, kteří vyznávají stejný názor, děkujeme!

jsem se, proč to uklízí takhle venku a dozvěděla 
jsem se: „Nevíš, kde kdo kouká a tady jsou poku-
ty vysoké!“
U nás nechá majitel psa klidně udělat potře-
bu ve vchodu do domu. A uklidí to? Ne! Máme 
u domu dětské hřiště (s oploceným alespoň pís-
kovištěm), ale i tam jsou schopni majitelé psa 
vypustit. Co dodat??? Markéta G.

Vždyť je to normální, ne?

Dne 27. 3. 2010 se v Praze Kolodějích konalo 
Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasi-
čů hl. m. Prahy. Sjezdu se zúčastnilo 85 zástupců 
jednotlivých hasičských sborů, kteří byli řádně 
zvoleni na Výročních valných hromadách svých 
domácích sborů. Kromě dobrovolných hasičů 
na shromáždění zavítal také ředitel Hasičského 
záchranného sboru hl. m. Prahy plk. Dalibor 
Gosman, první náměstek primátora hl. m. Prahy 
JUDr. Rudolf Blažek a vedoucí oddělení ochrany 
obyvatelstva pražského magistrátu Ing. Ros-
tislav Guth. O příjemné překvapení se postaral 
JUDr. Blažek, který pražským dobrovolným ha-
sičům slavnostně předal prapor Městského sdru-
žení hasičů hl. m. Prahy. 
Hlavní myšlenkou Shromáždění delegátů bylo 
zhodnocení uplynulých pěti let práce pražských 
dobrovolných hasičů, hlavní směry činnosti v ná-
sledujícím volebním období a v neposlední řadě 
také volba nového výkonného výboru a dalších 
orgánů Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy. 
Řepské hasiče na shromáždění reprezentovali 
čtyři delegáti. Jeden z nás se nakonec úspěšně 

probojoval do funkce člena výkonného výboru 
zmíněného městského sdružení a nahradil tak, 
alespoň částečně, odstupujícího Lubomíra Spá-
lenku. Panu Tomášovi Horskému jménem Sboru 
dobrovolných hasičů Řepy gratuluji a přeji mu 
v nové funkci hodně úspěchů.

Bc. Veronika Langerová, starostka SDH Řepy

Dole zleva: Tomáš Horský, Bc. Veronika Langerová 
a JUDr. Jan Szewczyk. Nahoře zleva: Lubomír 
Spálenka, Eva Kopečná a Ing. Antonín Maděra.

Když domluvy 
nepomáhají
Pokud dochází k rušení nočního klidu, tj. 
mezi 22. a 6. hodinou,  je nejvhodnějším ře-
šením ihned kontaktovat městskou policii, 
případně Policii ČR.
Jak postupovat při nadměrné hlukové zá-
těži (staženo z internetových stránek Stát-
ního zdravotního ústavu): Při  obtěžování 
nadměrným hlukem mohou občané podat 
oficiální podnět na místní Orgán ochrany  ve-
řejného  zdraví tj. Krajskou hygienickou sta-
nici. Hygienická stanice dále postupuje po-
dle správního řádu a v případě potřeby zadá 
kontrolní měření hluku příslušné laboratoři, 
která má osvědčení o autorizaci. Při zjištění 
překročení hygienických limitů daných pro-
váděcím předpisem Zákona č. 258/2000 Sb., 
ve znění pozdějších zákonů, je provozovatel 
daného zdroje hluku povinen zajistit v termí-
nu uvedeném v rozhodnutí příslušného úřadu 
nápravu stavu k hodnotám hlučnosti, které 
nepoškozují zdraví. 

Eva Vernerová,
kancelář starostky

V Německu prý je na zelených kontejnerech, 
určených pro sklo, nalepen nápis, kdy se 
smějí využívat: Ve všední dny od 8 do 19 hodin, 
ale o svátcích a víkendech jen v době od  9 do 12 
a od 15 do 18 hodin!

Foto: -akraj-

Chybí nám 
ohleduplnost? 
 
Obdrželi jsme do redakce e-mail, z něhož vyjí-
máme: „Ráda bych, abyste v novinách vyzvali 
občany Řep k tomu, aby dodržovali ranní a ve-
černí klid při likvidaci odpadů. Konkrétně mám 
na mysli házení lahví do kontejnerů na sklo, 
které způsobuje velký hluk a rozléhá se široko 
daleko a ruší spánek. Používání vrtaček a ji-
ných nástrojů, které působí hluk v bytě, je sice 
v 19 hodin ještě dovoleno, ale je to zcela bez-
ohledné, zvláště vůči rodinám s malými dětmi, 
které rodiče právě ukládají ke spánku.
Co vy na to, milí čtenáři? -red-

Řepští hasiči, jak je neznáte!
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Květen v Klubu 17
Z květnového programu nízkoprahového za-
řízení Klub 17 pro děti a mládež v Socháňově 
ulici (vedle KS Průhon): 
7. 5. – Výrobky ke Dni matek, 
12. 5. – Keramika, 
14. 5. – Výroba šperků, 
25. 5. – Zdobení krabic a krabiček, 
26. 5. – Příprava na MDD, 
28. 5. – Tajuplné turnaje. 
Kompletní program najdete na: 
www.repy.cz/Kultura. -red-

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

Sobotníky: Klubová odpoledne pro mládež 
od 12 let. Nintendo Wii, kulečník, šipky, PC, 
hry, internet, muzika... Soboty dle rozpisu 
na www.ddmp6.cz od 14 do 18 hodin, klub 
Šestka. Vstup volný.
5. 5. Cestovatelský večer: Mexiko – fotky 
a vyprávění studenta Libora Procházky. Vstup 
zdarma, od 18.30 hodin, klub Šestka.
8. 5. a 22. 5. Keramická sobota: Tradiční 
tvoření z hlíny pro děti i další zájemce.  Cena 
za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 120 Kč pro 
studenty do 26 let a 150 Kč pro dospělé. Od 10 
do 12 a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. 
Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333.
16. 5. Žonglování bez hranic: Přijďte si zku-
sit vedle tradiční babídky také Xlider, skákací 
boty a slak line. Jestli máš své žonglérské 
náčiní, vezmi si ho s sebou. Vstup zdarma, 
od 14 do 18 hodin, dopravní hřiště DDM 
Na Vypichu.
23. 5. Divadlo v DDM: Zvířátka a loupežníci. 
Představení Dřevěného divadla Honzy Hrub-
ce. Pro děti od 3 do 100 let.  Vstupné děti 
10 Kč, dospělí 40 Kč. Od 15 hodin, sál DDM.

Rozkvetlé Řepy
Víte, že redakce Řepské sedmnáctky opět vyhlá-
sila soutěž Rozkvetlé Řepy? Posílejte nám svoje 
tipy na nejhezčí předzahrádku v naší městské 
části. Členové redakční rady spolu se zástupcem 
firmy Otakar Chládek – sadovnický a zahradnic-
ký servis vyberou tři předzahrádky, jejichž tvůrci 
obdrží finanční dar od Městské části Praha 17 
a kvalitní zahradnické náčiní od firmy Otakar 
Chládek - sadovnický a zahradnický servis. Uzá-
věrka soutěže je 8. srpna. Se jmény výherců 
budete seznámeni v zářijovém vydání Řepské 
sedmnáctky a na akci Babí léto, která se bude 
konat v sobotu 11. září. 
Fotografie vytipované předzahrádky i s adresou 
posílejte e-mailem (redakce@repy.mepnet.cz), 
písemně (Úřad m. č. Praha 17, redakce, Žalan-
ského 291, 163 02 Praha 6), případně volejte 
na tel./zázn. 234 683 544. 

-red-

Mateřské centrum 
Řepík 

informuje
Od pondělí 24. května v Mateřském centrum 
Řepík dochází ke změně. Vzhledem k tomu, že 
hodně maminek s dětmi opouští už v tuto dobu 
Prahu, ruší pravidelný rozvrh hodin. Obvyklý 
provoz zde zahájí přibližně v polovině září. 
V květnu a v červnu zde budou pořádat kurzy 
s názvem Masáže miminek, kterých se můžete 
zúčastnit s miminkem ještě v bříšku nebo již 
narozeným. Seznámíte se s technikou masáží 
a také se dozvíte proč, kdy a čím masírovat. 
Bližší informace – tel.: 603 331 587. -red-

Přijďte povzbudit 
naše hasiče!
Tradiční hasičské závody s názvem Memoriál 
Františka Zvoníčka se budou konat 15. května, 
opět na ploše před budovou řepského úřadu 
v Žalanského ulici. Vloni se závodů zúčastnilo 
přes čtyřicet hasičských družstev!
Jste-li zvědavi na dovednosti našich řepských 
a chcete je přijít povzbudit, zapište si datum 
do kalendáře – zahájení je v 9 hodin. Podle slov 
Lubomíra Spálenky, velitele Sboru dobrovolných 
hasičů Praha-Řepy, bude akce trvat pravděpo-
dobně až do 15 hodin. -akraj-

Foto vpravo: Snímek z loňského Memoriálu 
Františka Zvoníčka. Foto: -akraj-

Jeden z loňských tipů – předzahrádka v Laudově 
ulici před domy čp. 1018 a 1019, kterou má v péči 
Ing. Karel Volena.

Foto: -akraj-
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Foto: z archivu MŠ Bendova

Děvčata z MŠ Bendova reprezentovala naši 
městskou část na přehlídce pedagogické tvo-
řivosti Pražská mateřinka s hudebně-pohybo-
vým pásmem dětských lidových her a tanečků 
„Jarní školka kuřátek“. Dana Kunešová

Zprávy ze ZŠ Jana Wericha
• 26. února se konalo obvodní kolo Olympiády 
v anglickém jazyce. Ve velké konkurenci žáků zá-
kladních škol a víceletých gymnázií se Rodaman-
thi Lazari z IX. A umístila na pěkném čtvrtém 
místě. Gratulujeme.
• Žáci V. A a V. C se 24. března zúčastnili soutě-
že žáků 5. tříd v anglickém jazyce v ZŠ Bronzová 
v Praze 5. Děti si poměřovaly své znalosti v po-
slechu, luštění křížovek, doplňování, skládání 
slov a ve znalostech o anglicky mluvících zemích. 
I když se naši žáci nestali naprostými vítězi, po-
dařilo se jim dosáhnout vysokého počtu bodů. 
• U příležitosti Dne učitelů (28. 3.) zorganizo-
val školní parlament v pondělí 29. 3. netradiční 
a zajímavou výuku na 1. stupni. Žáci 2. stupně si 
zkusili, jaké to je stát před tabulí, mít před se-
bou žáky a učit je. V předstihu se mladí „pedago-
gové“ domluvili s učiteli 1. stupně a připravili se 
na příslušnou vyučovací hodinu. Do učeben vět-
šina z nich vstupovala se smíšenými pocity, obá-
vali se, zda žáky tím, co si připravili, zaujmou. 
Hodiny se jim povedly. Mladší spolužáci praco-
vali s chutí, se zaujetím poslouchali, něco se na-
učili, zasoutěžili si a také si pohráli. Obě strany 
byly spokojené. Ti, kteří se do projektu zapojili, 
na tento den určitě nezapomenou. td

Noc s Andersenem
V pátek 26. března večer bylo před ZŠ genpor. 
Františka Peřiny živo. Do školy se těšilo 171 žáků 
z 2. až 5. tříd. Paní učitelky pro ně připravily po-
hádkovou noc.
Některé děti přišly oblečeny do kostýmů – před-
stavovaly postavy z Andersenových pohádek. 
Součástí programu byla i dramatizace. Při stezce 
odvahy děti nejen plnily úkoly, ale také pozná-
valy temná zákoutí školy. Celý večer řešily kvízy 
a hádanky, luštily křížovky a hrály různé hry. 
V počítačové učebně si psaly s účastníky Noci 
s Andersenem z jiných škol a dokonce i z jiných 
zemí.
Všem se v pozdních večerních hodinách dobře 
usínalo při četbě a poslechu pohádek. Pamětní 
listy, medaile a jiné odměny budou dětem připo-
mínat příjemné chvíle strávené se spisovatelem, 
panem Andersenem.

Mgr. Ivana Šindelářová

Trefa do černého
Dovolte mi přiblížit vám průběh I. ročníku 
velikonočního turnaje v Czech Bumbác Bal-
lu, který se uskutečnil 31. 3. v tělocvičně 
ZŠ Jana Wericha. Turnaje se zúčastnilo šest 
smíšených čtyřčlenných družstev. Společně 
hráli žáci 7. až 9. tříd se svými učiteli. Ode-
hráli jsme celkem 15 zápasů, každý s kaž-
dým, a to na jeden vítězný set do deseti.
Turnaj v CBB byla trefa do černého. Tenhle 
sport si už dávno získal sympatie našich 
žáků v hodinách tělesné výchovy, ale nyní 
doslova dostal i učitele. Ti v sobě našli do-
statek odvahy i chuti se ho naučit, společ-
ně se svými žáky vytvořit tým a vzájemně se 
utkat. Velikonoční turnaj v CBB byl perfektní 
možností pro odreagování.
Konečné výsledky: 1. místo: p. ředitelka 
Zuzana Martinovská, p. učitel Jan Křivanec 
+ žáci Jan Malý a Jakub Kušnír, 2. místo: 
p. učitelky Zita Květová a Iveta Košťálová + 
žáci Tomáš Likavčan a Lukáš Peša, 3. místo: 
p. učitelky Blanka Smržová a Dana Rážová + 
žáci Martin Marusič a Karel Polák.
Doporučujeme: Seznamte se s touto zábav-
nou a nenáročnou hrou. Informace najdete 
na: www.rehatom.eu. 

PaedDr. Zita Květová, 
učitelka ZŠ Jana Wericha 

Jak se žije 
v recyklovaném světě
Třída 7. B ZŠ Jana Wericha vstoupila na vý-
stavě ve Škodově paláci pomyslnou BRÁNOU 
do recyklovaného světa. Žáci si prohlédli 
desítky výrobků z recyklovaných materiálů 
od těch nejběžnějších (noviny, toaletní pa-
pír, obal na vejce), přes zátěžové koberce, 
oblečení, tašky až po ty neobvyklé, jako je 
židle z nápojového kartonu nebo penály 
a peněženky.
Źáci navíc mohli předvést své znalosti o tří-
dění odpadu během vzdělávacího programu, 
který byl pro ně připraven. Výstava tak ná-
zorně odpověděla žákům na otázku, zda má 
smysl třídit odpad. Ing. Iveta Javůrková

Foto: z archivu školy

Pro rodiče 
žáků 5. tříd
Základní škola Jana Wericha, Španielova 
čp. 1111, Praha-Řepy vypisuje doplňující 
výběrové řízení do 6. třídy s rozšířenou vý-
ukou cizích jazyků. V 6. ročníku si žáci k an-
glickému jazyku zvolí ještě jeden cizí jazyk 
(německý nebo ruský). Výběrové řízení do 
6. třídy školního roku 2010/2011 se bude 
konat 21. 6. 2010 od 9 hodin v budově ZŠ 
Jana Wericha (sraz před kancelářemi vedení 
školy). Vyplněné přihlášky je nutné doručit 
do pátku 11. 6. 2010 na adresu školy zástup-
kyni ředitelky T. Dubské.
Rozsah písemného testu: T. Hutchinson – 
Project 1,2. Žáky, kteří nebudou ve výbě-
rovém řízení úspěšní, nebo kteří nemají 
jazykové nadání, rádi přivítáme v klasických 
třídách.  td

Když se učíme trochu jinak
Dvaadvacátého března je sice Světový den vody, 
ale právě tehdy probíhalo na II. stupni ZŠ gene-
rálporučíka Františka Peřiny neobvyklé projek-
tové vyučování, konané u příležitosti letošního 
Dne Země.
Náš projekt jsme nazvali: Dobrý den – a nejen 
ten dnešní, s podtitulkem Den pro zdraví, žije-
me zdravě, žijeme v souladu s přírodou.
Absolventi jednotlivých aktivit získávali cer-
tifikát „Eso v oboru“, ať už to bylo ve zdravém 
pohybu, v poskytování první pomoci, v oblasti 
zrození života, v dovednosti pracovat rukama 
s různým materiálem nebo neztratit se v kuchyni 
nad recepty zdravé výživy a posoudit širší sou-
vislosti správného stravování. Pracovali také 
v laboratoři alchymistů, vyzkoušeli si relaxaci 
těla i duše, učili se pozorovat, tvořit i zkou-
mat a podíleli se „na přihrávkách“ pro přírodu 

Foto: z archivu školy

tak, aby i v budoucnu žili svůj každodenní život 
v souladu s přírodou.
Byl to den bez učebnic a bez školního zvonění, 
ale žákům ani učitelům to nevadilo, protože 
jsme se mnohému naučili jinými formami práce, 
navzájem jsme se více poznávali a v neobvykle 
přátelské atmosféře komunikovali. 

Učitelé II. stupně ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Turnaje v Czech Bumbác Ballu se účastnily 
týmy tvořené učiteli i žáky.
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Mateřská škola Socháňova,
Praha 6-Řepy

přijme

učitelku
s kvalifikací a s praxí v MŠ

na plný, popř. částečný pracovní úvazek. 
Nástup od září 2010.

Informace: tel. 235 310 007, 235 314 416

Fotbal v Řepích
O umístění v zimním turnaji: V Terra-
nova cupu II. jsme v utkání o 5. a 6. mís-
to prohráli s týmem Lipenců 0:1 po nepříliš 
vydařeném výkonu celého mužstva. 
Mistrovské zápasy: Výsledky v zimním turnaji 
vůbec nebyly přesvědčivé, a tak jsme šli do prv-
ního jarního mistrovského zápasu s mužstvem 
Sparty Košíře s určitými obavami. Utkání se 
hrálo na umělé trávě ve Zličíně a naše mužstvo 
po velmi dobrém výkonu zvítězilo 2:1. První naši 
branku vstřelil z pokutového kopu Michal Horák. 
Na 2:0 zvýšil Radek Michna nádhernou střelou 

ze vzdálenosti 30 metrů. Fotbalisti Spar-
ty Košíře ještě v prvním poločase snížili 
na 2:1, ale to bylo z jejich strany vše.
Ke druhému mistrovskému zápasu jsme 

zajeli do Radotína. Bohužel proti domá-
cí rezervě jsme neuspěli a prohráli 1:2. 

Naši branku vstřelil v poslední minutě zápasu 
L. Klíma.
V sobotu 10. 4. jsme poprvé „v našem domácím 
prostředí“ na hřišti Uhelných skladů přivítali 
ve 3. jarním kole lídra tabulky, ambiciózní tým 
SK Nusle. Soupeř byl nad naše síly, byl lepší a za-
slouženě vyhrál 3:1. Naši branku vstřelil Radek 
Michna.

Milan Rosenbaum

Termíny zápasů v květnu
A mužstvo, I. B. třída

Datum výkop soupeř hřiště

1. 5. 17.00 Inferno
 ZŠ Mikulova,

   Praha 11

8. 5. 15.30 Kačerov US

15. 5. 10.15 Podolí B Podolí – T

22. 5. 15.30 Lipence US

29. 5. 17.00 Modřany Modřany – T

Mistrovské domácí zápasy hrají fotbalisté TJ Sokol 
Řepy na hřišti Uhelné sklady, Na Cibulkách v Pra-
ze 5.

Státní sociální 
podpora informuje
Z rozhodnutí vedení Úřadu práce hl. m. Prahy 
z úsporných důvodů NEBUDOU ROZESÍLÁNY TIS-
KOPISY pro roční dávky státní sociální podpory 
(přídavek na dítě) s nárokem od 1. 10. 2010 
a potvrzení o studiu na školní rok 2010/2011.
Formuláře si můžete vyzvednout v úředních hodi-
nách pondělí a středa (7.30–12.00,  13.00–17.45 
hodin) na našem pracovišti státní sociální pod-
pory v Praze 17, Žufanova ulice čp. 1113, tel.: 
950 178 945–950, nebo kterémkoli jiném pra-
covišti SSP. Dále je možno získat tiskopisy na 
webových stránkách Ministerstva práce a soci-
álních věcí www.mpsv.cz (odkaz Státní sociální 
podpora – Elektronické formuláře).
Tiskopisy pro čtvrtletní dávky – sociální přípla-
tek a příspěvek na bydlení nejsou zasílány již 
od počátku roku 2010, pro nárok od 1. 7. 2010 
si je prosím rovněž vyzvedněte v Žufanově ulici 
čp. 1113.
Děkujeme za pochopení. 

Ing. Jarmila Hamšíková, 
vedoucí pracoviště SSP v Praze 17

Softballový turnaj
Na softballovém hřišti v areálu Základní 
školy Jana Wericha ve Španielově ulici se 
ve dnech 8. a 9. května koná softballový tur-
naj – 2. kolo extraligy žákyň. Přijďte dívky 
povzbudit! -red-

Oslavy 100 let založení TJ Sokol Řepy

TJ Sokol Řepy se pravidelně zúčastňuje Babího léta.

Foto: -akraj-

Tělovýchovná jednota Sokol Řepy slaví v le-
tošním roce 100 let svého založení. Jsme roz-
hodnuti připravit důstojné a zajímavé oslavy, 
abychom tak připomněli nejen dlouhou a bo-
hatou tradici tělovýchovy a sportu v Řepích, 
ale i aktivní současnost a snad i progresívní 
budoucnost. Pro oslavy jsme vybrali termín 
12. a 13. června 2010. 
Na sobotu připravujeme sportovní den pro 
děti i pro dospělé. Skupiny i jednotlivci se 
mohou hlásit do otevřených turnajů ve volej-
bale, na hřišti ZŠ Laudova budou připraveny 
aktivity a různé vážné i nevážné disciplíny pro 
příchozí. Odpoledne pak vyvrcholí sobotní 
program slavnostní akademií přímo na hřišti 
ZŠ Laudova. Vystoupí v ní nejen oddíly tělo-
výchovné jednoty, ale pozdravit nás přijdou 
svým vystoupením i zajímaví hosté. Celý den 
bude ve škole přístupná výstava s názvem 
„Historie a současnost TJ Sokol Řepy“.
V neděli budou pokračovat oslavy v sokolovně 
a jejím okolí. Bude tam převezena výstava, 
na volejbalových kurtech bude připraveno 
netradiční sportovní odpoledne pro děti. Pro 
zájemce je objednána prohlídka historického 
sídla ČOS, Tyršova domu, s výkladem. Celé 
oslavy vyvrcholí slavnostním setkáním s pa-
mětníky Sokola, hosty a příznivci, které se 
uskuteční v sokolovně.

V rámci oslav připravujeme vydání ročenky, 
rádi bychom nabídli i různé suvenýry a pro 
soutěže a ostatní aktivity hezké ceny, aby 
měli všichni účastníci příjemné vzpomínky. 
Vážíme si toho, že spolupořadateli oslav bu-
dou Městská část Praha 17 a ZŠ Laudova. Aby-
chom však mohli realizovat vše, co je v plánu, 
potřebovali bychom podporu i od našich příz-
nivců, řepských firem a podnikatelů. Obrací-
me se proto na všechny přátele tělovýchovy 
a sportu v Řepích s prosbou o finanční nebo 
materiální pomoc a spolupráci. Každá pod-
pora přispěje k úspěchu oslav a k tomu, aby 
se řepská tělovýchova a sport dostaly do po-
vědomí všech místních obyvatel. Nabídnout 
můžeme reklamu v ročence, na plakátech, kte-
ré připravujeme a samozřejmě také v prosto-
rách konání oslav. Budeme rádi, když při této 
příležitosti navážeme i dlouhodobější spo-
lupráci. Kontakt: Ing. Lenka Malinkovičová, 
tel.: 608 429 459, e-mail: lendula@volny.cz, 
Mgr. Jitka Rosenbaumová, tel.: 606 485 533, 
e-mail: praha@caspv.cz.
Těšíme se na vaši podporu a účast na oslavách 
100 let tělovýchovy v Řepích.

Za výbor TJ Sokol Řepy
předsedkyně Ing. Lenka Malinkovičová, 

tajemnice Mgr. Jitka Rosenbaumová 
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Noví občánkové
Předposlední březnový den přibyli do našich řad 
další noví občánkové: Matěj Bosák, Erik Hála, 
Valentýna Keltnerová, Michaela Krčová, Karel 
Kubička, Kateřina Müllerová, Daniel Šácha, Jan 
Gača, Kateřina Kačurová, Ondřej Macourek, Jana 
Mikulová, Veronika Varmužová, Josef Šanda, 
Sára Volfová, Victoria Würtherle a Matěj Šára.
Byl mezi nimi i 1. občánek Řep roku 2010 Sebas-
tián Kopal, jehož rodiče převzali z rukou starost-
ky Jitky Synkové finanční dar od Městské části 
Praha 17 ve výši 5 000 Kč. 
Vítání občánků proběhlo tradičně. Starostka 
promluvila k rodičům, děti z Mateřské školy Slu-
níčko a Fialka zazpívaly a zarecitovaly, následo-
valo pózování pro fotografa, převzetí dárečků 
a podpis rodičů do kroniky, aby tak potvrdili 
přijetí jejich potomka mezi nás řepské. Dětičky 
vítáme a rodičům blahopřejeme! -akraj-

Starostka Jitka Synková poblahopřála ve čtvrtek 
8. dubna k významnému životnímu jubileu 
řepským seniorům, mezi nimiž byl také pan 
Vladimír Nechyba.

Foto: -akraj-

Jubilanti slavili
Slavnostní setkání řepských jubilantů v nově zre-
konstruovaných prostorech Základní umělecké 
školy na Blatinách se konalo 8. dubna. Zúčastnili 
se ho František Herda, Hana Vondrušková, Karel 
Ščobák, Marie Zvoníčková, Ladislav Kop, Hana 
Prunarová, Marie Modrová, Marie Klosová, Karel 
Hetych, Bohumíra Šípová, Růžena Kybicová, Mi-
lena Tomečková, Vladimír Nechyba, Milan Šotek, 
Jarmila Vávrová, Jaroslava Moravcová, Miluše 
Müllerová, Václav Liška a Marie Bučkovská.
Jubilanty přivítala starostka Jitka Synková 
a pracovnice matriky řepského úřadu Ing. Lada 
Váchová. Svě umění opět předvedli žáci ZUŠ – je 
patrné, že je hra na hudební nástroj i zpěv sku-
tečně baví, jejich výkony rostou od vystoupení 
k vystoupení.
Všem jubilantům gratulujeme, přejeme jim pev-
né zdraví a stále dobrou náladu! -akraj-

Foto: -akraj-

Prvním letošním řepským občánkem se stal 
Sebastián Kopal.

Omluva
Vážení čtenáři, do minulého zpravodaje jsem 
připravila seznam lékařů a lékáren v Řepích. 
Jak jste mne upozornili, přehled nebyl úpl-
ný a objevili jste v něm nesrovnalosti. Bylo 
tam uvedeno chybné telefonní číslo na der-
matoložku MUDr. Tvrdoňovou (omylem jste 
se někteří dovolali do ordinace doc. MUDr. 
Filipové, CSc.). 
Nemohu pochybení svést na redakčního šot-
ka, neboť jsem na vině já. Telefonní čísla jsem 
mimo jiné vyhledávala i na internetu, ale jak 
je vidět, také pro něj platí: „Důvěřuj, ale pro-
věřuj!“ Za způsobené nepříjemnosti se zdra-
votníkům i vám, milí čtenáři, omlouvám! 

Jaroslava Šímová

Doplněný a opravený 
seznam lékařů
–  dermatologie: MUDr. Tvrdoňová, poliklini-

ka v Žufanově ul., tel.: 235 310 315; 
–  alergolog a praktický lékař pro děti a do-

rost: MUDr. Hrubešová, Socháňova 25, 
tel.: 235 311 866;

–  plicní ordinace: MUDr. Jirmanová, Sochá-
ňova 25, tel.: 235 301 232, 605 281 848;

–  praktický lékař pro děti: MUDr. Kubátová, 
Španielova 19 (ZŠ Jana Wericha), tel.: 
235 301 261;

–  ortodoncie – rovnání zubů: MUDr. Kolář 
+ MUDr. Kolářová, Makovského 16, tel.: 
235 325 933;

–  stomatologie: MUDr. Rudolfová, Nevanova 
25, tel. 235 311 809;

–  klinická psychologie: Mgr. Šebková, poli-
klinika v Žufanově ul., tel.: 235 311 489.

Lékárny
–  Žufanova 1114 (poliklinika): 235 319 776 
–  Socháňova 1220 (KS Průhon), tel.: 

235 302 241
–  Makovského 1349 (OVUS): 235 301 125

✚

✚

Vítání 
občánků

Přejete si, aby se vaše 
miminko zúčastnilo 
slavnostního vítání 
řepských občánků?

Kontaktujte sl. Ivu Pavelkovou z matriky 
Odboru občansko správního Úřadu m. č. 
Praha 17: tel.: 234 683 516, e-mail: 
 pavelkovai@repy.mepnet.cz. Podrob-
nější informace najdete na webových 
stránkách úřadu: www.repy.cz v rubrice 
matrika narození.

Šachista Řepy 2010
Již 3. ročník šachového turnaje s názvem 
Šachista Řepy 2010, který uspořádala Spo-
lečnost pro obnovu řepských tradic spolu 
s Městskou částí Praha 17, proběhl v sobotu 
20. března. Hlavní organizátorka paní Anna 
Baumová měla jistě radost - prostory Klubu 17 
praskaly ve švech, hrálo se současně na 14 ša-
chovnicích! Je vidět, že řepský turnaj získává 
na věhlasu, přijeli na něj i registrovaní šachis-
té z TJ Praga, SK Praha Smíchov, SK Viktoria 
Žižkov a z TJ Sokol Hostivice. Věkové rozpětí 
závodníků? Od 7 do 77 let!
Výsledky turnaje: V kategorii registrovaní: 
1. PhDr. Melzer Jan, 2. Krupička Josef (sou-
časně se umístil jako 1. v kategorii „mládež“), 
3. Hrdina Jiří (vítěz předešlých dvou ročníků). 
Neregistrovaní: 1. Vagenknecht Luděk (sou-
časně 2. v celkovém žebříčku bez ohledu na re-
gistraci), 2. Patrovský Jiří, 3. Beran Rudolf. 

Více fotek ze šachového turnaje najdete na 
www.repy.cz v sekci Fotogalerie.

Mládež: 1.  Krupička Josef (12 let), 2. Rotter 
Antonín (12 let), 3. Dekař Miroslav (11 let).
Medaile a poháry vítězům předali Ing. Petr 
Bratský, poslanec Parlamentu ČR, řepský za-
stupitel MUDr. Antoine Katra a radní Jaroslav 
Stolina.

-akraj-

Foto: -akraj-
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Bc. Eva Soukupová a Rudolf Záruba dokumentují 
škody, které letošní zima napáchala.

Foto: -akraj-

Díry jsou všude
Letošní zima dala chodníkům a silnicím zabrat. 
„Objevilo se nebývalé množství výtluků a vel-
kých děr. Závady jsme zdokumentovali a podkla-
dy předali kompetentním pracovníkům. Většina 
komunikací je ve správě TSK,“ řekl Rudolf Záruba 
z odboru životního prostředí a dopravy. Na do-
taz, které ulice jsou poškozeny nejvíce, Rudolf 
Záruba odpověděl: „Díry jsou všude. Z mého 
pohledu je to nejhorší v ulicích Makovského, Ga-
landova a Drahoňovského.“ TSK začala s oprava-
mi už začátkem dubna. Ulice Opuková, která je 
v dezolátním stavu, se podle slov R. Záruby bude 
opravovat celá. -akraj-

Plaketa pro nejlepší
U příležitosti Dne učitelů udělila Městská část 
Praha 17 plaketu J. A. Komenského nejlepším 
řepským pedagogům. I letos, zrovna tak jako 
vloni, kdy byla tradice založena, byly mezi těmi 
nejlepšími samé ženy. Za zvlášť vynikající vý-
sledky v pedagogické činnosti ocenění obdrže-
ly: Mgr. Miloslava Kratochvílová – ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny, Mgr. Lenka Nekolová – ZŠ Jana 
Wericha, Mgr. Jarmila Dětinská – ZŠ Laudova, 
Ilona Weishauptová – MŠ Socháňova, Barbora 
Koudelová – MŠ Pastelka, Mgr. Zora Svobodo-
vá – MŠ Laudova, Mgr Marcela Komínová – MŠ 
Bendova.
Nominované navrhli ze svého středu sami pe-
dagogové jednotlivých škol. Jak uvedla vedoucí 
odboru školství a kultury Mgr. Naděžda Zemano-
vá, všechny oceněné pedagožky zavádějí nové 
metody práce a vstřícně komunikují nejen s dět-
mi, ale i s jejich rodiči a se svými kolegy.
 „U nás byl výběr jednoduchý,“ odpověděl na do-
taz, jak nominace probíhala v ZŠ Laudova, ředi-
tel Mgr. Josef Brynych. „Kolegové se vyjádřili 
jednoznačně: Paní učitelka Dětinská!“
Zeměpis a tělesnou výchovu učí Mgr. Jarmila 
Dětinská „v Laudovce“ už 27 let. „Je to ocenění 
od mých kolegů. Moc jim děkuji! Ve škole je mi 
s nimi moc dobře a doufám, že tam budu moci 

ještě dlouho zůstat. Který předmět mám raději? 
Asi oba. Mám ráda pohyb a sport obecně. Když je 
člověk zdatný, tak má sílu zvládnout i další situ-
ace.“ Na otázku, jaký je vztah dnešních dětí k tě-
lesné výchově, Mgr. Dětinská odpověděla: „Děti 
jsou pohodlnější. Na druhou stranu je pravda, že 
vyznávají adrenalinové sporty, ovládají  in-liny, 
snowboardy - to dříve nebývalo. Ale všeobecně 
se děti méně rády hýbou, raději sedí u počítače.“

-akraj-

Plakety J. A. Komenského předala oceněným 
starostka v úterý 30. března. Zleva: Mgr. Zema-
nová, Mgr. Svobodová, starostka J. Synková, 
Mgr. Dětinská, I. Weishauptová, Mgr. Kratochvílo-
vá, Mgr. Nekolová. Další foto: www.repy.cz v sekci 
Fotogalerie.

Foto: -akraj-

Klub seniorů Průhon
V Řepích existují již několik let dva kluby senio-
rů. Tentokrát bych vás ráda seznámila s činností 
klubu Průhon. Členy jsou řepští občané, jejich 
počet už dosáhl padesáti. Klub vede paní Jana 
Tvrdková, odborným garantem klubu je paní 
Jana Štěpánková, která ve spolupráci se seniory 
plánuje aktivity a pomáhá zajišťovat finance. 
Senioři se scházejí celoročně, pravidelně dva-
krát týdně, a to i v době letních prázdnin – kaž-
dé úterý od 9 do 12 hodin v KS Průhon a každý 
čtvrtek v Centru sociálně zdravotních služeb 
v Bendově ulici od 13 do 15 hodin.
Během roku 2009 stihli senioři mimo tato pravi-
delná setkání uskutečnit celou řadu kulturních 
i sportovních akcí, například bowling, návštěvy 
divadel, výlety na hrady a zámky i zajímavé vý-
stavy. Nezapomínají ani na své bývalé členky, 

několikrát ročně je navštěvují v domovech pro 
seniory. Vzájemně si pomáhají, např. v době ne-
moci, radí si a starají se o sebe. Společně osla-
vují životní jubilea a svátky. Každý třetí pátek 
v měsíci klub pořádá od 16 hodin v KS Průhon 
oblíbenou taneční kavárnu, kde se při živé hud-
bě příjemně zpívá i tančí.
Senioři z Průhonu se aktivně zapojují i do veřej-
ného dění. Pomáhají při pořádání nejrůznějších 
kulturních akcí v Domově sv. K. Boromejského, 
účastní se společenských akcí pořádaných Měst-
skou částí Praha 17.
Při hodnocení roku 2009 senioři došli k neuvě-
řitelnému číslu 94! Tolik akcí uskutečnili! O kva-
litě práce klubu hovoří Čestná ocenění od Svazu 
důchodců České republiky o. s., která mu byla 
udělena po tři roky za sebou.

Mgr. Monika Čermáková,
Centrum sociálně zdravotních služeb

Blahopřejeme!
V kruhu svých blízkých oslavila 

100. narozeniny 
paní Anna Marková.

Přejeme jí pevné zdraví, 
dobrou náladu a nadále skvělé 
rodinné zázemí!            Redakce

Sedneme si 
k jednomu stolu?
Během letošní zimy jsme si všichni užili sněhu 
až, až. Když roztál, nestačili jsme se divit… Vše, 
co kdo odhodil, nebo třeba i pejsek „ztratil“, se 
propadlo do sněhové peřiny a počkalo na jaro.
S uklizenými plochami se bohužel znovu objevují 
„běžné vady na kráse“, kolem nichž mnozí cho-
díme a už je ani nevnímáme. U kontejnerů a na 
chodnících se objevují židle, pohovky, kusy ná-
bytku a jiné hrůzy. Je to projev neúcty i ke spo-
luobčanům, kteří naopak okolí domů zkrášlují. 
Jsou tací a není jich málo! 
Nedělejme si iluze, že má naše policie moc šancí 
někoho přistihnout. Musel by být v každé ulici 
trvale jeden strážník a tolik policistů bychom 
určitě ze svých daní platit ani nechtěli. 
On to NĚKDO uklidí! Zásada – on to někdo ukli-
dí – však má mnoho „ale“. Předně, nějakou dobu 
to trvá, než je věc zjištěna a než městská část na 
svůj náklad věc odstraní. Do té doby může taková 
věc zmizet v některém nově vznikajícím „doupěti 
bezdomovců“, které je pak nutno opět na nákla-
dy nás všech odstraňovat a likvidovat. Prostřed-
ky, které městská část má na svůj provoz nejsou 
nijak závratné, a každá mimořádná platba zna-
mená, že se musejí uspořit peníze jinde. Někdo 
by možná mohl namítnout, že nyní získala měst-
ská část finanční prostředky prodejem bytů, ale 
to nejsou prostředky, které by se měly „projíst“. 
Rozhodl jsem se napsat tento článek proto, že 
jsem zjistil, že i já občas kolem něčeho projdu 
nevšímavě, aniž bych se nad tím pozastavil. 
Pravda, sám nic „k popelnici“ ani na volnou plo-
chu neodložím a po pejskovi sbírám bobečky, ale 
nějak se ostýchám říci sousedovi, aby se choval 
také tak. Měl bych to říci. Bude se na mě možná 
trochu mračit, ale možná se zamyslí, zda mu to 
stojí za to, aby vypadal před očima svých sou-
sedů jako nepořádník. Leckdy víme co a jak, ale 
nepokusíme se zasáhnout. Mnohdy obdivujeme 
čistotu prostředí v zahraničí. Možná, že jsou ně-
kde skutečně bohatší a věnují více prostředků na 
úklid, ale také to může být tak, že je prostě spo-
lečensky nepřijatelné, aby někdo před dům, kde 
bydlí, nebo kamkoli jinam, vyhodil staré kanape. 
On by si s ním nikdo nechtěl sednout v hospodě 
k jednomu stolu.
Přeji nám všem, abychom společně byli schopni 
docílit stavu, že si v té pomyslné hospodě budeme 
moci beze studu sednout. Přeji krásné jaro bez po-
lámaných židlí a promočených gaučů na trávníku.

Ing. Lubomír Němejc, tajemník úřadu
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Uličník • Uličník • Uličník • Uličník
Bývala zde vinice
Tentokrát se v Uličníku ze sídliště vrátíme do sta-
ré zástavby, do Otlíkovské ulice. Tato ulice se na-
chází ve starých Řepích, mezi ulicemi K Trninám 
a Šedivého, v blízkosti sídliště Řepy I. Název do-
stala podle bývalé Otlíkovské vinice, zvané podle 
původního majitele. Ulice vznikla a byla pojme-
nována po roce 1948. Původní název byl Příč-
ná – podle jejího charakteru. Po připojení Řep 
ku Praze musela být přejmenována, od té doby 
máme v naší městské části ulici Otlíkovskou.

Text a foto: Jan Bösser

Řepská síň slávy: Josef Barášek

Z únorového karnevalu s názvem Někdo to 
rád horké, který uspořádala Společnost pro 
obnovu řepských tradic.

Foto: Jaroslav Hájek

ních obcí a měst, např. Zličína, Hostivice, Rudné, 
Sobína, rovněž Prahy a vlastně celých Čech. Jeho 
půvabné obrazy jsou dnes velmi žádané, neboť 
vypovídají o době dávno již minulé. Byl jedním 

V letošním roce vzpomeneme třicáté výročí 
úmrtí známého řepského malíře pana Josefa 
Baráška. Na svých plátnech zachytil přede-
vším památky a přírodu nejen Řep, ale i okol-

z posledních obyvatel tehdejší řepské osady 
Blatiny, která na sklonku jeho života musela 
ustoupit výstavbě sídliště. 
Současně s dnešní vzpomínkou bych chtěl 

touto cestou poděkovat pra-
vnučce malíře Josefa Baráška 
paní Kateřině a její mamince 
Ludmile za historické doku-
menty a fotografickou biografii 
všech jeho obrazů, dále za gra-
fiky řepského rybníka Průhon 
ale i zličínských statků a hosti-
vického zámečku. Katko a paní 
Ludmilo, díky.

Jaroslav Hájek, zastupitel

Vlevo: Malíř Josef Barášek 
Uprostřed: Hostivický zámek 
Vpravo: Kostel sv. Martina, Řepy
(Foto z archivu Jaroslava Hájka 
a rodiny Josefa Baráška)

Podpořili 
Klokánka
Daroval povlečení a vyhrál troubu, kterou 
obratem daroval. To je ve zkratce příhoda 
z karnevalu, který v únoru uspořádala Spo-
lečnost pro obnovu řepských tradic. 
Hlavní cenu tomboly – mikrovlnnou trou-
bu – vyhrál jeden z dárců, pan René Lána. 
Nerozpakoval se ani minutu a rozhodl 
se, že svou výhru daruje centru Klokánek 
v Hostivici. Dětské povlečení, které vě-
noval do tomboly právě pan Lána, mělo 
stejný osud. Výherkyně paní Markéta 
následovala chvályhodného příkladu, 
a tak následující týden oba dary převzali 
pracovníci hostivického Klokánku, který 
poskytuje dočasný domov dětem v akutní 
nouzi a provozuje ho Fond ohrožených dětí 
(www.klokanky.cz).

-red-
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Termín konání voleb:
v pátek 28. května 2010 od 14 hodin 
do 22 hodin a v sobotu 29. května 2010 
od 8 hodin do 14 hodin.

Místo konání voleb: 
volební okrsek č. 504
volební místnost – Úřad městské části 
Praha 17, Žalanského 291, 1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Boršovská 159, 478, 501, Brunnerova 
990–999, Březanova 564–569, Čistovická 
135–140, 423, 424, 470–475, 484, 514–516, 
534, Gallašova 576–589, 591, Hankova 
592, 594–600, 603, 604, 667, Hořovského 
141–152, 476, 477, 479–481, 669, K Trninám 
606–617, Kartounářů 442, 483, 508, 509, 
Krolmusova 154–158, 160–166, 372, 402, 
425, 426, 428, 429, 485–497, 500, 510, 512, 
517, 518, 602, 668, Laudova 1384–1386, 
Na Fialce II 1613, 1614, 1616, 1617, 1620, 
1622, 1629, 1630, 1631, 1633, 1636, 1637, 
1638, 1639, 1640, 1642, 1643, 1645, 1658, 
1660, 1662, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 
1671, 1672, 1673, 1679, 1680, 1683, 1684, 
1686, 1687, 1688, 1689, 1692, 1693, 1694, 
Opuková 168–176, 502–507, 641, 686–692, 
Otlíkovská 571–575, Selských baterií 
153, 167, Skuteckého 1087–1089, 1178, 
1379–1383, 1387, 1388, Slánská 285, 391, 
395, 405, 693, 694, 697, Součkova 980–989, 
Šedivého 550–563, U Boroviček 590, 593, 
605, 618.

volební okrsek č. 505
volební místnost – Domov sv. Karla 
Boromejského, K Šancím 50
pro voliče bydlící v ulici:
Augustova 32, 103, 110, 122, 124, 236, 267, 
Hekova 99, 108, 111, 112, 114, 118–121, 
128, 131, 133, 134, 628, 1715, K Mostku 5, 
46, 56, 58, 63, 66, 67, 76, 79–81, 94, 97, 98, 
129, 130, 341, 342, 361, K Šancím 50, 629, 
630, 632, Karlovarská 126, 399, 427, 660, 
365, 366, 390, Ke Kaménce 85, 86, 88, 93, 

96, 265, 266, 280, 364, 394, 421, 422, 547, 
548, 678, Kolínova 45, 127, 264, 288, 379, 
400, 401, 404, 432, 544, 601, 620, 653, 715, 
Kristiánova 14–16, 36, 71, 657, 1713, 
Na Chobotě 109, 125, 1343–1348, 1391, 698, 
Na Moklině 38, 42, 57, 261, 289, 297–299, 
537–541, 624, 627, 671–676, 679–681, Pod 
Martinem 1647, 1649, 1950, 1651, 1652, 
1655, Reinerova 700–702, 710, 811, 1657, 
Severýnova 9, 24, 33–35, 37, 43, 47, 69, 70, 
72, 113, 296, 360,1675, Slánská 269, 1389, 
U Kaménky 443–445, 549, Žalanského 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 17, 18, 21–23, 25–31, 39, 40, 
51, 52, 54, 55, 59, 68, 74, 91, 100, 101, 102, 
117, 132, 177, 178, 201, 202, 231, 235, 262, 
263, 268, 270–274, 277–279, 281, 287, 
290–295, 344–346, 382, 420, 514, 535, 536, 
543, 625, 631,1399, 1612, 1704.

volební okrsek č. 506
volební místnost – ZŠ Laudova 1024, přízemí
pro voliče bydlící v ulici:
Brunnerova 1011, 1012, K Trninám 936–947, 
958–968, Laudova 1000–1010, 1015–1017, 
1020–1024, Na Fialce I 1500–1556, Plzeňská 
1125, Součkova 948–957, U Boroviček 
648–650, Zívrova 1599–1610. 

volební okrsek č. 507
volební místnost – ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Bazovského 1118–1120, Makovského 
1146–1148, 1331–1341, Slánská 1678.

volební okrsek č. 508
volební místnost – ZŠ Laudova 1024, 1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Makovského 1177, 1398, Nevanova 1043–
1055, 1069–1079, Šímova 1056.

volební okrsek č. 509
volební místnost – ZŠ Laudova 1024, 1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Laudova 1030, 1031, Nevanova 1028, 1029, 
1032–1042, 1057–1068.

volební okrsek č. 510
volební místnost – ZŠ Laudova 1024, 1. patro

pro voliče bydlící v ulici:
Laudova 1013, 1014, 1018, 1019, 1025–1027, 
Skuteckého 1086, 1395, 1705, Zrzavého 
1080–1085, 1705. 

volební okrsek č. 511
volební místnost – ZŠ Laudova 1024, 1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Mrkvičkova 1091, 1350–1377.

volební okrsek č. 512
volební místnost – ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Bazovského 1115–1117, Bendova 1121, 
1122, 1123, Španielova 1111, 1124, 
1261–1266, 1378, 1701, Žufanova 
1092–1099, 1112, 1113, 1114, 1703.

volební okrsek č. 513
volební místnost – ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Bazovského 1228–1231, Makovského 1179, 
1349, 1392, Šimonova 1100–1110.

volební okrsek č. 514
volební místnost – ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Drahoňovského 810, Jiránkova 1135–1138, 
Plzeňská 75, 78, 89, 276, 282, 283, 371, 435, 
1710, Slánská 381, Socháňova 1126–1134, 
1139. 

volební okrsek č. 515
volební místnost – ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Drahoňovského 1149, 1192, Vondroušova 
1150–1169, 1181–1188.

volební okrsek č. 516
volební místnost – ZŠ Socháňova 1139, 
přízemí
pro voliče bydlící v ulici:
Drahoňovského 1180, Makovského 
1202–1206, Socháňova 1220, Vondroušova 
1189–1191, 1193–1201, 1207–1218.

Oznámení o době a místě konání voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů ozna-
muji, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají dne 28. a 29. května 2010.

Jitka Synková,
starostka Městské části Praha 17
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INZERCE

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

volební okrsek č. 517
volební místnost – ZŠ Socháňova 1139 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Galandova 1232–1246, 1656, Španielova 
1254–1260.

volební okrsek č. 518
volební místnost – ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Španielova 1267–1293, Španielova 
1313–1315.

volební okrsek č. 519
volební místnost – ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Španielova 1247–1253, 1294–1312, 
1316–1329

volební okrsek č. 520
volební místnost – ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Makovského 1140–1145, 1219, 1222–1227 
Socháňova 1175,1176, 1221, Vondroušova 
1170–1174

volební okrsek č. 521
volební místnost (POZOR, ZMĚNA!) –
ZUŠ Blatiny, Španielova 1124/50
pro voliče bydlící v ulici:
Čistovická 42, 82, 90, 92, 95, 179–181, 
197–199, 234, 237–247, 249–252, 259, 349, 
353–356, 363, 367, 374–376, 383, 386, 
387, 398, 406, 411, 412, 413, 415, 446–449, 
469, 499, 519, 531, 709, 1700, Dobnerova 
468, 637, 1611, Doubravínova 203–219, 
300, 308, 329, 333–336, 542, Hořovského 
385, 397, 403, 409, 410, 416, 417, 419, 482, 
522–527, K Motolu 338, Karlovarská 1, 
3, 4, 48, 49, 64, 191–196, 200, 227, 301, 
326–328, 337, 339, 343, 380, 459, 622, 
663, 1698, 1702, Ke Kulturnímu domu 230, 
331, 332, 347, 439, 460–463, 528–530, 533, 
546, Krolmusova 348, 358, 368, 377, 378, 
384, 388, 392, 408, 418, 430, 431, 433, 441, 
464–467, 498, 520, 521, 695, Na Bělohorské 
pláni 182–188, 302–304, 323, 340, 414, 
450, 451, Opuková 305–307, 314–317, 319, 
357, 373, 393, 407, 436, 440, 511, 513, 532, 
Podkrkonošských tkalců 438, 453–458, 
545, 696, Prefátova 359, 389, Řetězokovářů 
83, 84, 104–107, 115, 248, 258, 260, 623, 
Selských baterií 309, 311–313, 318, 321, 
322, 396, 437, 452, Třanovského 220–226, 
228, 229, 232, 233, 310, 320, 324, 325, 570, 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem.
1.  Volič, který se dostavil do volební 

místnosti s voličským průkazem, na 
který může hlasovat v kterémkoliv 
volebním okrsku na území ČR, je 
povinen tento průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi. Volič, který 
nebydlí na území České republiky a 
voličský průkaz mu vydal zastupitelský 
nebo konzulární úřad České republiky 
na základě zápisu voliče ve zvláštním 
seznamu voličů vedeném těmito úřady, 
může hlasovat v kterémkoli volebním 
okrsku na území ČR, kde zároveň obdrží 
úplnou sadu hlasovacích lístků. 

2.  Každému voliči budou dodány 
nejpozději tři dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky.

Ve dnech konání voleb může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

• OPRAVY OBUVI a brašnářského zboží, klíče – zámky, 
broušení nože – nůžky. Plzeňská 92, Praha 5, stanice tramvaje 
U Zvonu. Tel.: 605 266 561

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

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

• 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

• 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

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

• Kosmet. a kadeř. salon Giaccomo nabízí: 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.giaccomo.cz. Nevanova 1070/35.
Tel.: 777 681 447 (kosmetika), 606 379 780 (kadeřnictví), 
604 839 078 (modelace nehtů, pedikúra), 736 513 425 (masáže)

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

• Stříhání a kompletní úprava psů a koček. Nabízíme – koupání, 
stříhání, trimování, holení, péči o oči, uši, drápky atd. 
Možná přítomnost majitele. Koupeme i velká plemena, pejsky 
nevyvazujeme, používáme pouze vet. schválenou kosmetiku. 
www.saloncoton.cz, objednat možno na tel.: 605 718 595.

SLUŽBY • Nehtové studio – gelové nehty + zdobení, Španielova 1289/10, 
Řepy. Otevřeno dle telef. objednávek. Více info na www 
stránkách. 

Tel.: 604 286 669, www.gelovenehty.websnadno.cz

• Dětské studio Modřínek vám nabízí zájmové prográmky pro 
děti od 1,5 roku, celodenní provoz, ceny již od 40 Kč/hod.
 Tel.: 604 433 057

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

• Revize elektro + hromosvodů, znalecké posudky, odstranění 
poruch na neměřených přívodech a v zaplombovaných elměro-
vých rozvaděčích, přihlášky odběru pro PRE. 

Tel.: 603 922 173

• Spokojený pejsek – šití oblečků všeho druhu. S poměřením 
pejska poradím, model dodám do týdne. Tel.: 606 116 223

• Televize – nonstop – opravy a seřizování v bytě, satelity, antény,
instalace, settopboxy, LCD monitory. v.siebert@volny.cz, 
www.opravuji.cz Tel.: 733 311 747, 211 141 160 

• TENISOVÁ ŠKOLA TALLENT pořádá kurzy pro předškoláky, děti ZŠ, 
začátečníky i pokročilé (při ZŠ Socháňova a Sport Centru Řepy), 
též pro mládež a dospělé. Při včasném zápisu můžete získat 
slevu. Tel.: 224 815 871, 777 260 262, www.tallent.cz

• Salon Jitka Nagyová již 19 let na trhu. Nabízí služby: kosmetika, 
pedikúra, masáže 10 druhů, hubnoucí program, Reiki, vizážis-
tika – svatební líčení, kurzy pro laiky – masáže, vizážistika.
 Tel.: 603 174 142, 235 323 317

• Salon Jitka Nagyová – chcete zhubnout a nevíte si rady?
Je zde pro Vás "Vacupress", který odstraňuje celulitidu, 
formuje postavu, zpevňuje pokožku. Dále je velmi účinný 
při detoxikaci organizmu, působí preventivně proti otékání 
a zavodnění nohou. Tel.: 603 174 142, 235 323 317

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

• Vyměním obec. byt 2+kk v Řepích po celk. rekonstrukci 
+ doplatek za větší, který je plánován k odprodeji.
 Tel.: 777 079 703

BYTY

• Hledám kadeřnice na ŽL, provozovna Řepy. Tel.: 728 995 661

• Nabízím práci, tel. 602 641 368, Brona.Kubova@seznam.cz

• Hledám finančního poradce, školení zdarma, náborový 
přÍspěvek 60 000 Kč. Tel.: 608 525 955

• Vyřízení úvěru: byt. družstvům/SVJ, podnikatelům, firmám, 
občanům. E-mail: uvery2010@seznam.cz Tel.: 722 910 651

• Mateřská škola Bělohorská, Praha 6 přijme schopnou učitelku 
na plný úvazek. Nástup: září 2010. Tel.: 773 999 621

• Pronajmu garážové stání v novém byt. domě s ostrahou v Řepích,
ul. Zrzavého 1705. Za 1200 Kč měsíčně. Tel.: 723 574 589

• Domov sv. Karla Boromejského v Praze přijme na pozici vedoucí 
rehabilitačního úseku (muže i ženu). Požadujeme příslušné vzdě-
lání, praxe a registrace podmínkou. Dále fyzioterapeuta (muže 
i ženu), požadujeme příslušné vzdělání, praxe výhodou. Laskavý 
a trpělivý přístup k nemocným i rodinným příslušníkům, osobní 
nasazení a schopnost se zapojit do týmové práce. Nabízíme velmi 
pěkné moderní prostředí, přátelskou atmosféru a možnost vzdě-
lávání. Více na www.domovrepy.cz, kontakt: sestra Konsoláta 
tel.: 776 257 911, CV zasílejte na: konsolata@domovrepy.cz

• Pronajmu garáž v ulici Makovského 1393. Tel.: 603 712 956

• Hledáme pronájem prostor v této lokalitě, vhodných pro výuku
bojových umění, min. 120 m2, šatny, sprchy. 
E-mail: jiri.kotlik@email.cz Tel.: 603 992 482

OSTATNÍ

619, 622, U Boroviček 189, 190, 253–257, 
645.
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Náš TIP: 
Hydra Ger – krémová maska pro inten-
zivní hydrataci pleti. Zjemní a vyrovná 
kožní reliéf, osv ží a vypne ple . Díky 
maximální hydrataci všech vrstev 
pokožky bude Vaše ple  jemná 
a hebká.

Kúra GERnétic pro hlubokou 
hydrataci pokožky obli eje

Hydratace je jedna ze základních sou ástí 
pé e o ple . Je pro pokožku stejn  d ležitá 
jako ist ní a regenerace. Na obsahu vody 
v pokožce a ve svrchní ásti k že závisí cel-
kový vzhled. P esušená ple  je drsná, bez 
jasu, povrch vykazuje v tší množství vrásek. 
Klinickými testy bylo dokázáno, že nedostatek 
vody v k ži je jedním z faktor  p ed asného 
stárnutí pokožky.

Vyzkoušejte salonní kúru kosmetiky GERnétic,
která Vám p inese úžasný pocit lehkosti a osv -
žení. Vaše ple  bude hluboce hydratovaná 
a regenerovaná. Dojde k obnovení jejího p i-
rozeného, zdravého a sv žího vzhledu. Navíc 
díky mikromasáži v pr b hu ošet ení dojde 
k odstran ní únavy obli ejového svalstva.

Hydrata ní ošet ení obli eje trvá 80 minut. 
Jeho cena je 1150 korun. 

Pokud p inesete vyst ižený kupón z rohu 
této stránky, získáte slevu na ošet ení ve 
výši 350 korun. Objednávejte se na telefo-
nu 235 325 659 nebo 602 501 191.

Ošet ení m síce – kv ten
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Sv t dokonalé pé e

…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

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

IDE S.R.O.  – INTERNA
– DIABETOLOGIE
– ENDOKRINOLOGIE

POLIKLINIKA ŽUFANOVA 1113/3, 2. PATRO

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY!
TEL.: 235 311 875

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

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

Info o inzerci: tel. 234 683 544, 234 683 511, 720 524 688, www.repy.cz, redakce@repy.mepnet.cz 

žaluzie – podlahy

žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - pokládka plovoucích podlah

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

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

ZDARMA. 
Na přání dodáme ispotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme vpaneláko-

vých bytech ivrodinných domech.

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

(Metro B - stanice Stodůlky) 
235 522 946

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

KUCHYNĚ 

NAMÍRU

10 let
ZÁRUKA 

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

www.janperi.cz, info@janperi.cz

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

Prodej:
• přikrývek a polštářů – z dutých vláken, 

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

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

Stavební činnost 
s citem pro detail

Stavba – rekonstrukce – úpravy

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

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677
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VÝROBA DEK a POLŠTÁŘŮ

BYTOVÝ TEXTIL

KONZOLE

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
MATRACE

OPRAVY OBUVI

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

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

PROSTĚRADLA
(bavlna, froté, jersey)

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

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

DOPRAVA

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

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

VŠE PRO VÁŠ BYT

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

NEVANOVA 1045 (dílna)
 1047 (prodejna)
163 00  Praha-Řepy
Telefon/fax: 235 310 276
mobil: 604 257 511
e-mail: i.varhulikova@seznam.cz
www.deky-luzkoviny.cz

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

inzerce_NEXT_Praha_188x108.indd   1 25.2.2010   12:21:54

Kadeřnictví RENY
ve Zličíně naproti Idea nábytku
ulice V pískovně 73/10

Otevírací doba:  Po a Pá 8.30–13.00 hod.
Út a Čt 13.00–19.00 hod.
St 11.00–15.30 hod.

Tel.: 257 952 120, 603 897 071
Web: kadernictvireny.unas.cz

dámské
pánské
dětské

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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