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Vážení čtenáři,
každý začátek nového roku přináší naději, že právě tento rok nám splní naše přání. Staronové touhy se oprašují 
a odvážlivci skládají předsevzetí. A předsevzetí předchází skutku. To je dobře, protože, jak říkal Goethe – „Nestačí něco
vědět, je třeba to využít. Nestačí něco chtít, je třeba to vykonat.“
V tomto novoročním čase i my se připojujeme s přáním pevného zdraví, hodně lásky a sílu konat. A neskromné přání,
aby právě tento rok byl ten nejlepší.

Redakční rada

7. 1. – Řepští fotografové
– vernisáž
19.00 – KS Průhon

9. 1. – Toulky bývalou monarchií
18.45 hod. – KS Průhon

12. 1. – Velký řepský bál
19.00 – Sokolovna Řepy

13. 1. – Novoroční KARNEVAL
16.00 hod.
– Sokolovna Řepy

18. 1. – Taneční kavárna pro
seniory
16.00 hod. – KS Průhon

19. 1. – O Sněhurce
16.00 – KS průhon

23. 1. – Osobnosti zblízka
– Milan Jíra
18.45 hod. – KS Průhon

26. 1. – Dlouhý, široký
a bystrozraký
16.00 – KS Průhon

30. 1. – Lednové člověčiny
20.00 – KS Průhon

KULTURNÍ
KALEIDOSKOP

V sobotu 12. 1. 2008 
se tradičně koná

VELKÝ
ŘEPSKÝ BÁL

Předprodej vstupenek
Lidová cestovní agentura 

Žalanského 57, Praha – Řepy
Tel.: 235 300 208 - 209

Na ples Vás zve 

občanské sdružení
SPOLEČNOST

PRO OBNOVU ŘEPSKÝCH TRADIC

KOSTEL SV. RODINY v Praze Řepích

sobota
5. ledna 2007 – 16.30 hodin

Jakub Jan Ryba 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Pěvecký sbor 
CAMERATA

sbormistryně
Jana a Veronika

Žofákovy
Komorní orchestr ZUŠ Hronov

Josef Vlach a sólisté 
Vstupné bude použito pro potřeby

Domova sv. K. Boromejského

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Řepští fotografové

Jiří Heller, Jiří Kytír,
Josef Sekal, Dušan Staněk
Výstava zahájena
7. ledna 2008 v 19.00 hodin
(výstava potrvá 1 měsíc)
KS Průhon, Socháňova 1220



Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámila se změnami
v provozu Lékařské služby první pomoci, tak
jak bude organizována i pro naši městskou část
Magistrátem hl. m. Prahy.
Lékařská služba první pomoci byla do roku
2002 financována z rozpočtu městských částí,
které dostávaly od hl. m. Prahy paušál na fi-
nancování vybraných činností jako jsou LSPP,
branci, činnost znaleckých komisí, krizové ří-
zení, AT poradny, záchytné stanice a další, a to
podle počtu obyvatel.

MČ PRAHA 17 3SLOVO STAROSTKY

SLOVO STAROSTKY
MČ PRAHA 17
JITKY SYNKOVÉ

redakce@repy.mepnet.cz

Od. 1.1.2003 patří LSPP mezi činnosti hrazené
z rozpočtu hl. m. Prahy. Zvolen však byl systém
poskytování dotací městským částem na zajiš-
tění LSPP a městské části se nadále podílely na
financování této služby také z vlastních roz-
počtů. Jednotlivé MČ se podílejí na financo-
vání LSPP naprosto nerovnoměrně. Některé
(např. Praha 2) zrušila LSPP bez náhrady, jiné
ji velice omezily (Praha 3 a Praha 7),  Městská
část Praha 17 uzavřela dohodu o spoluúčasti.
Od nového roku bude LSPP zajišťována hlav-
ním městem Prahou v součinnosti s pražskými
fakultními nemocnicemi. Tím bude pro pa -

cienty zajištěna přímá návaznost pohoto-
vostní péče na komplementární a specializo-
vanou péči v nemocnicích, a to na jednom
místě, bez nutnosti vícenásobného placení re-
gulačních poplatků. Zjednodušena bude i pří-
padná okamžitá hospitalizace a odstraněna
duplicita potřebných vyšetření, čímž se celý
systém výrazně zlevní.
Od 1. ledna 2008 tedy bude lékařská služba
první pomoci zajišťována v zařízeních uvede-
ných v tabulce, ve všední dny v době od 19.00
do 6.00, o sobotách, nedělích a svátcích ne-
přetržitě, tedy od 0.00 do 24.00 hod.:

Ve čtvrtek 6. prosince 2007 oslavili

manželé Jaroslav a Hana Frydrýnovi 

60 let společného života.

Na radnici MČ Praha 17 si 7. prosince

zopakovali své svatební „ano“, tak jako

před lety. Do dalšího společného života

jim starostka Jitka Synková a zastupitel

Jaroslav Hájek popřáli hodně zdraví,

štěstí a životního elánu.

DIAMANTOVÁ SVATBA NA RADNICI

Zdravotnické zařízení Rozsah péče

Fakultní nemocnice v Motole Praktický lékař pro dospělé
Praktický lékař pro děti a dorost
Dětská stomatologie

Fakultní nemocnice na Bulovce Praktický lékař pro dospělé
Praktický lékař pro děti a dorost

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Praktický lékař pro děti a dorost

Fakultní Thomayerova nemocnice Praktický lékař pro dospělé
Praktický lékař pro děti a dorost

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praktický lékař pro dospělé

Poliklinika Palackého 5, Praha 1 Praktický lékař pro dospělé
Stomatologie pro dospělé



Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvy-
šování nájemného z bytu umožňuje pronají-
mateli jednostranné zvýšení nájemného
u bytů s dříve regulovaným nájemným v ob-
dobí od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2010,
a to 1x ročně, počínaje 1. lednem 2007.
Sdělení MMR č. 151/2007 Sb, ze dne 25. 6.
2007 určuje výši maximálního zvýšení aktuál-
ního nájemného pro rok 2008. 
Rada městské části Praha 17 na svém zasedání
dne 20. 8. 2007 usnesením č. 16.15 rozhodla
o druhé vlně zdražování a schválila navýšení ná-
jemného v obecních bytech od 1. dubna 2008.
Nájemcům obecních bytů bylo zasláno ozná-

mení o zvýšení nájemného podle níže uvede-
ného přehledu.
Zvýšení nájemného se podle zákona
č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
nevztahuje na:
– nájemné v bytech, jejichž výstavba nebo do-

stavba byla povolena po 30. 6. 1993 a na je-
jichž financování byla obcím poskytnuta do-
tace ze státního rozpočtu nebo ze státních
fondů na výstavby nájemních bytů, a to po
dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace.

– nájemné v bytech zvláštního určení a bytech
v domech zvláštního určení, jehož výstavba
byla povolena před 30. 6. 1993.

Zákon nedopadá na nájemní smlouvy, které
obsahují ujednání nájemce a pronajímatele
o způsobu změny výše nájemného, netýká se
tedy bytů se smluvním nájemným.
Povinnost platit zvýšené nájemné vzniká
dnem, který je uveden v oznámení o zvýšení
nájemného, nejdříve však prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po uplynutí
3 kalendářních měsíců od jeho doručení ná-
jemci. V této lhůtě je nájemce oprávněn
podat žalobu k soudu na určení neplatnosti
zvýšení nájemného.

OSOM

4 Z RADNICE INFORMUJEME

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné
znění najdete na internetových stránkách
www.praha17.cz v oblasti Samospráva nebo
v listinné podobě v Odboru starostky MČ
Praha 17, Žalanského 291, Praha Řepy.

Rada MČ Praha 17 mj.
schvaluje
– vypsání výzvy na veřejnou zakázku –

služby, zadanou dle §12 odst. 5 a § 38
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách ve znění pozdějších před-
pisů „Grafická úprava a tisk měsíčníku
Městské části Praha 17“.

– rozpočtová opatření č. 105-110
– Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospo-

dářské činnosti za I. – III. čtvrtletí 2007 
– přijetí nabídky veřejné zakázky malého

rozsahu zadané dle § 12 odst. 6 a § 23
odst. 4písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, ve znění pozděj-

ších předpisů, „Studie Hasičské stanice
Řepy“, firmy BOMART, Praha 4

– přijetí nabídky na zpracování projektové do-
kumentace – Rekonstrukce ZUŠ Blatiny,
Praha –Řepy – , kterou podala firma Domi -
stav CZ a.s., Praha 5.

– přijetí nabídky na zpracování projektové do-
kumentace na akce: „výměna oken a zate-
plení MŠ Bendova 1122, 1123, Praha Řepy“
a „výměna oken a zateplení, střecha MŠ
Brunnerova 1011, Praha Řepy“, kterou pod-
ala firma Domistav CZ a.s., Praha 5

bere na vědomí
– informaci o hospodaření s pozemky v ma-

jetku MČ Praha 17
souhlasí
– s předloženým zněním materiálu „Střet

zájmů a neslučitelnost některých funkcí 
u veřejných funkcionářů – aplikace zá-
kona.

ZPRÁVY Z  RADNICE • ZPRÁVY Z  RADNICE

Zvýšení nájemného u bytů ve vlastnictví
MČ Praha 17 od 1. 4. 2008

Aktuální čisté nájemné Navýšení Zvýšené měsíční
v roce 2007 v m. č. Praha 17 měsíčního nájemné za 1 m2

za 1 m2/měsíc v bytech nájemného v % podlahové plochy bytu
s nesníženou kvalitou pro rok 2008 v roce 2008

Byty v panelových domech: 28 % 59,17 Kč
46,23 Kč

Byty v panelových domech: 31,6 % 56,10–56,11 Kč
42,63–42,64 Kč

Byty v domech ve staré 31,6–41,4 % 48,59–56,10 Kč
zástavbě: 34,37–42,63 Kč



V zastupitelstvu MČ Praha 17 působíte v tomto
volebním období prvním rokem. V komunální
politice ale nejste žádným nováčkem. Pracoval
jste v Komisi pro volný čas dětí a mládež a už mi-
nulé volební období jste působil v Komisi ma-
jetkové, kde pracujete dosud.  Nyní, skoro po
roce, už můžete trochu srovnávat. Co Vás pře-
kvapilo na práci zastupitele, respektive, odlišují
se představy občana o práci zastupitelstva?
Nemohu říci, že by mne na práci zastupitele  něco
překvapilo, spíše zklamalo. Byl  jsem  přesvědčen,
že zájem o dobře fungující městskou část a spoko-
jenost jejích občanů nemůže být příliš rozdílný
podle politické příslušnosti. Jenže právě u těch
nejdůležitějších otázek, týkající se života v naší
čtvrti, se to projevuje nejmarkantněji. Mám teď na
mysli prodej bytů občanům. Vedení radnice vystu-
puje jako spasitel, který umožňuje občanům něco
mimořádného jako je možnost koupit si byt do
osobního vlastnictví. Spíše by si měli uvědomit ,
že zachraňují něco, co jejich předchůdci mini-
málně před deseti lety prošvihli. Kdyby si to uvě-
domili, nemohli by například používat argument
proti tvrzení opozičních zastupitelů o nepřiměřeně
vysoké prodejní ceně, že je dnes jiná doba a jiné
ceny. Chybí mi tu vůle většiny zastupitelů v rámci
přijatelných možností vyjít občanům vstříc . 
Vlastně něco mě přece jen překvapilo. Jako opo-
ziční zastupitel, jsem mnohokrát hlasoval pro ná-
vrhy předložené vládnoucí koalicí, prostě proto, že
byly rozumné a pro občany přínosné, ale nepama-
tuji se, že by za celý rok koalice, byť jen jednou,
zvedla ruku pro opoziční návrh i kdyby byl sebero-
zumnější a měl podporu našich občanů. Občas je
to jako jít proti zdi.

Na jednáních zastupitelstva jsou na programu
jednání body, které se týkají prodeje bytů v ma-
jetku městské části. Pochopitelně jsou na těchto
veřejných jednáních přítomni občané, protože
se jedná o ně. Jak hodnotíte aktivitu občanů?
Otázka prodeje bytů aktivizovala naše občany ne-
bývalou měrou. Není se co divit. Pro mnoho ob-
čanů je to největší životní investice a ovlivní to je-
jich život na mnoho let.
Proto je pochopitelné, že je vše, co se prodeje bytů
týká, maximálně a bytostně zajímá.
Projevuje se to především na jednáních zastupi-
telstva, která bývají bouřlivá a někdy i trochu
chaotická. Ve vystoupení občanů  bývají předklá-
dány problémy a otázky často specifické pro jed-
notlivé domy, na které se bez bližšího seznámení

s konkrétními  fakty nedá zodpovědně reagovat.
Proto jsem přivítal návrh zastupitelů, vytvořit kon-
taktní skupinu pro styk s občany právě pro otázky
prodeje bytů. Způsob její práce byl již projednán
s vedením radnice a pevně doufám, že od začátku
letošního roku zahájí svou činnost a výrazným
způsobem přispěje k informovanosti občanů
v otázkách týkající se prodeje bytů do osobního
vlastnictví na našem sídlišti.Prodej bytů však není
jediný problém naší čtvrti a já chci věřit , že i při
řešení těchto problémů budou naši občané aktivní
a budou se na jejich řešení podílet. 
Pak je tu něco, co bude dlouhodobě zatěžovat
naše občany, kteří z jakýchkoli důvodů zůstanou
bydlet v obecních bytech, a to je naprosto zby-
tečné zvyšování nájemného. Ještě v loňském roce
byla konečná cena nájemného stanovena do roku
2010 – 89,63 Kč/m2. Dnes je to už více jak
97 Kč/m2 a kdo dnes řekne, kde se spirála zdra-
žování zastaví? Slibovaný program ústupového
bydlení tento problém rozhodně nevyřeší. Nez-
vedá se jen nájemné, ale i ceny energií. Tento ná-
růst ovlivnit nemůžeme, ale ptám se: je tedy nez-
bytně nutné zvyšovat nájemné na maximální
míru. Zvláště, když je spočítáno, že náklady na
údržbu pokryje nájemné ve výši 30 Kč/m2. To však
vyžaduje dobré hospodáře.

S tím úzce souvisí i druhá stránka prodeje obec-
ního majetku. Městská část bude mít velký fi-
nanční příjem. V zastupitelstvu už na programu
jednání byl návrh na jejich investování...
Ano na říjnové zasedání zastupitelstva byl předlo-
žen návrh investic do roku 2015. Po jeho prostu-
dování však věřím, že to byl jen první návrh, který
projde ještě mnoha úpravami. Byl bych rád, kdyby
byl předložen k veřejné diskuzi, aby se k němu
mohli občané vyjádřit. Současný návrh se podle
mě skládá ze dvou částí. O té první, kde se hovoří
o rekonstrukci a oprávce škol, školek a jiných ob-
jektů nelze příliš diskutovat, k těmto investicím
nás vede daná potřeba. Ve druhé části návrhu vy-
užití příjmů z prodeje bytů je však už situace jiná.
Rozhodně podporuji využít část příjmů na vý-
stavbu nových sociálních bytů. Zrovna tak si mys-
lím, že je rozumné investovat do podzemních ga-
ráží. Problém parkování je na našem sídlišti
evidentní a potřeba ho řešit je jasná každému. Nej-
sem si však tak zdaleka jist návrhy na výstavbu
např. na víceúčelovou sportovní haly či aquaparku.
Ne, že bych  takové sportovní vybavení na našem
sídlišti rád neviděl, ale z ekonomického hlediska

si nejsem jist o správnosti těchto investic. Ono
totiž nejde jen o to, tato sportoviště postavit, ale
rovněž  následně financovat provoz, a to při stále
stoupajících cenách energií, vody apod. rozhodně
nebude levná záležitost.
To je pouze můj názor, ale chtěl bych, aby se
k těmto návrhům mohli vyjádřit všichni naši ob-
čané, protože je to o nich a pro ně.

Když pomineme problematiku obecních bytů,
jsou ještě nějaká další témata, která naše měst-
ská část řeší?
Tak jako všude, kde žije více lidí pohromadě, exis-
tují problémy. V našem případě je to třeba doprava
a parkování. Když se toto sídliště projektovalo ur-
čitě se nepředpokládal takový nárůst osobních
vozů. Dnes už je běžné, že rodina má dva i více au-
tomobilů a chce je mít zaparkovány co nejblíže ke
svému bydlišti. Jenže parkoviště nejsou nafuko-
vací a tak auta stojí často na chodnících ba i na
travnatých plochách. Navíc lze předpokládat, že
zpoplatněním parkovacích míst v okolních měst-
ských částech budou řidiči přijíždějící do Prahy od-
kládat vozy v okrajových oblastech a mezi ty Řepy
svou polohou patří. Zde by právě pomohli pod-
zemní garáže sloužící obyvatelům Řep. 
S dopravou souvisí i problém Břevnovské radiály,
respektive její napojení na Řepy. Zde se už mnoho
let radnice snaží tomuto napojení zamezit, neboť
jsme přesvědčeni, že by to vedlo pouze k růstu
tranzitní dopravy přes Řepy.
Další problém, který tady v Řepích považuji za zá-
sadní je bezpečnost. Máme zde sice oddělení poli-
cie ČR, ale chybí mi tady více městských strážníků.
Vím, že je jich málo v celé Praze a tak si myslím, že
nejjednodušší by bylo posílit techniku v ulicích.
Mám tím na mysli kamerový systém, který by po
celých 24 hodin denně sledoval dění v ulicích.
Problém,  který považuji za důležitý i když na první
pohled ne příliš patrný, je každoročně se zvyšující
převod  peněz vybraných za nájemné do rozpočtu
MČ. Vedení radnice tento krok obhajuje jako pří-
jem z Hospodářské činnosti, ale na druhou stranu
tvrdí, že je na revitalizaci stávajícího bytového
fondu málo peněz.
Jsem zastupitelem jeden rok, ale žiji zde již takřka
čtvrt století a přesto neznám zdaleka všechny
problémy, které našim občanům znepříjemňují
život  u nás v Řepích  a tak osobně přivítám každý
podnět či nápad jak ještě více zkvalitnit život v naší
obci. Protože jak často říkám : „ dobrou obcí bu-
deme tehdy , když budou naši občané spokojeni“.

ZASTUPITELÉ                                      5NÁŠ ROZHOVOR

O PRÁCI ZASTUPITELE,
O ŘEPÍCH A NEJEN O TOM...

tentokrát s Miroslavem Bartošem
zastupitelem, 
zvoleným za KSČM
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V prosincovém čísle Řepské sedmnáctky jsme
slíbili, že budeme pokračovat v informacích
o změnách v dávkách státní sociální podpory
od nového roku. Připomínáme, že se jedná
o zákon č. 261/2007Sb., o stabilizaci veřej-
ných rozpočtů, část patnáctá.
Úpravy se týkají  změn výše dávek, principu je-
jich výpočtu, nového vymezení oprávněných
osob  či zániku nároku. Zcela nově je kon-
struován rodičovský příspěvek, kterému jsme
se podrobně  věnovali v předchozím čísle.

Nejdůležitější změny (týkají se nároků, uplat-
něných od 1. 1. 2008, při zpětném podání žá-
dostí s nárokem do 31. 12. 2007 se postupuje
podle předchozích předpisů).

Přídavek na dítě
• Nárok má nezaopatřené dítě do 26
let, které žije v rodině s rozhodným

příjmem za testovaný kalendářní rok nižším
než je 2,4násobek životního minima rodiny
(do 31. 12. 2007 to byl 4,0násobek)
• Přídavek je vyplácen ve třech výších podle
věku dítěte nově pevnými částkami:

do 6 let 500
6 – 15 let 610

15 – 26 let 700

(Očekáváme ukončení nároku u početné skupiny
rodin, v lednu 2008 jim bude vydáno rozhodnutí
o odejmutí dávky. Rodinám, kterým přídavky na dítě
zůstanou, bude v lednu 2008  zasláno oznámení
o změně jejich výše.)

Sociální příplatek
• Nárok má rodič, který se stará ale-
spoň o jedno nezaopatřené dítě,

pokud rozhodný
příjem v rodině za předchozí kalendářní
čtvrtletí nepřevyšuje 2,0násobek životního
minima rodiny(do 31. 12. 2007 2,2 násobek).
Tato dávka se navyšuje v důsledku zdravotního
postižení dětí i rodičů, dále 
zohledňuje osamělost rodiče a denní studium
na středních a vysokých školách.
(K 1. 1. 2008 bude nárok nově stanoven, neboť
začíná kalendářní čtvrtletí a je nutno doložit
podklady k prodloužení žádosti.)

Porodné
• Nárok na tuto jednorázovou dávku
má žena, která porodila dítě. Jestliže

žena, která
porodila dítě, zemřela a nebylo jí porodné vy-
placeno, má na dávku nárok otec. Na
porodné má rovněž nárok osoba, která pře-
vzala dítě do jednoho roku do trvalé péče
nahrazující péči rodičů.
• Výše porodného činí 13 000 Kč na každé na-
rozené dítě, tzn. při narození dvojčat
26 000 Kč
(do 31.12.2007 byla tato dávka při narození

dítěte 17760 Kč, u dvojčat 53 120 Kč atd.).

Pohřebné
• Pohřebné náleží jednorázově
osobě, která vypravila pohřeb nezao-

patřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodi-
čem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky,
že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý
pobyt na území ČR. Výše dávky zůstává
5000 Kč. 
(Do 31. 12. 2007 měl nárok každý, kdo vypravil po-
hřeb).

Příspěvek na školní pomůcky
• Příspěvek na školní pomůcky
je zrušen.

• Děti, které v roce 2007 začaly plnit povinnou
školní docházku a splnily nárok na
příspěvek na školní pomůcky, ale o tuto dávku
si nepožádaly, mohou o ni požádat do června
2008.

Dávky pěstounské péče – zůstávají téměř
beze změn, mění se pouze:

Příspěvek při převzetí dítěte
Nárok na tuto jednorázovou dávku má
pěstoun, který převzal dítě do pěs-

tounské péče. Výše příspěvku při převzetí dí-
těte je nově stanovena pevnými částkami
podle věku dítěte (do 31. 12. 2007 to byl
4,45násobek životního minima dítěte):

Věk dítěte Výše příspěvku
do 6 let 8 000
od 6 do 15 let 9 000
od 15 do 18 let 10 000

Příspěvek na bydlení (přetrvává
úprava, zavedená od 1. 1. 2007, mění
se však normativy 

a tudíž výše dávek)
• Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který
je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže
30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí
k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto
30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než
příslušné normativní náklady stanovené zá-
konem. Od 1. 1. 2008 budou Nařízením vlády
stanoveny nové normativy (v době redakční
uzávěrky nejsou známy).

Další informace naleznete na internetových
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz , můžete též použít bezplatnou
telefonickou „zelenou linku“ 800-1-89810
(v provozu 24 hod. denně). Vaše dotazy mů-
žete samozřejmě směřovat i na pracovnice od-
boru státní sociální podpory, pracoviště Žufa-
nova 1113 v úředních hodinách (pondělí
a středa) nebo telefonicky: 235 301 124, 
235 302 768, 235 301 380, 235 317 224.
Závěrem dovolte připomenout základní poslání
dávek státní sociální podpory, a sice, že se pouze
podílejí na krytí nákladů na výživu a ostat-
ní osobní potřeby dětí a rodin a poskytují se při
některých dalších sociálních situacích.

Ing. Jarmila Hamšíková
vedoucí odboru SSP

ZMĚNY V DÁVKÁCH STÁTNÍ
SOCIÁLNÍ PODPORY 
PO LEDNU 2008 (pokračování)
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Starostka MČ Praha 17 mu jménem občanů podě-
kovala za celou městskou část a darovala mu
„Knihu o Řepích“ autorů Jiřího Svobody a Jaro-
slava Hájka, kterou m.č. vydala v roce 2006.

Druhou adventní neděli pořádala městská část
Praha 17 v kostele Sv. Rodiny II. adventní kon-
cert. V úvodu vystoupila starostka MČ Praha 17
Jitka Synková a přivítala všechny přítomné,
kteří si v tomto předvánočním čase nenechali
ujít příjemné zaposlouchání do tónů vánoční
hudby, a popřála všem krásný hudební zážitek.
K tomuto přání se připojila i představená 
Domova sv. Karla Boromejského v Praze Řepích
Mgr. M. Frýdecká, která zároveň poděkovala
všem, kteří s Domovem celoročně spo lupracují
a pomáhají mu.
Velký potlesk sklidilo Hudební kvarteto  pod ve-
dením Jiřího Hoška – ve složení Christiana Kluge
–  soprán, Jaroslav Mrázek – tenor, Dominika
Hošková – violoncello a Jiří Hošek – varhany.
Na programu byly adventní písně, kancionály
autorů Giuseppe Valentiniho, Adama Michny
z Otradovic, Bohuslava Matěje Černohor-
ské ho, Františka Xavera Brixiho, W. A. Mo-
zar ta, J. S. Bacha, G. F. Handela, Césara
Francka a Franze Grubera. Nemohly chybět ani
vánoční koledy – Nesem vám noviny, Tiše snáší
se sníh nebo Čas radosti, veselosti a jiné.

ADVENTNÍ KONCERT MČ PRAHA 17

Ve středu 28. listopadu proběhlo setkání senátora
a ministra zahraničí Karla Schwarzenberga s ob-
čany Řep v Základní škole genpor. Františka Peřiny.
Ve společenské místnosti ho přivítala starostka
MČ Praha 17 Jitka Synková.
Diskutovalo se mnoho témat, lidé pokládali do-
tazy na prodej bytů, které jsou v majetku měst-
ské části Praha 17, ale zajímali se i o práci sená-
tora a ministra zahraničí.  
Občané Řep velmi toto setkání přivítali a zároveň
požádali pana senátora, zda by mezi ně nezaví-
tal častěji. Karel Schwarzenberg slíbil, že se
o Řepy bude i nadále velmi zajímat, protože
osobní setkání s lidmi a vyslechnutí jejich prob-
lémů, je pro něj velkou inspirací a problémy,
které občany trápí, zajímají i jeho. 

SENÁTOR KAREL SCHWARZENBERG V ŘEPÍCH
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Foto: Jiří Halfar
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Mikuláš k dětem promluvil a andělé jim rozdali
pytlíčky s dobrotami. 
Děkujeme všem sponzorům jmenovitě Jaro -
slavu Hájkovi, Lidové cestovní agentuře,
restauraci Sokolovna, Miloši Pytlíčkovi, man -
želům Gloserovým, KDU-ČSL Řepy, farnosti
Řepy, Milanu Hrdinovi, PhDr. Jindřichovi Kad-
lecovi a všem rodičům, kteří přispěli dobrovol-
ným vstupným. Také velmi děkujeme paní sta-
rostce Jitce Synkové, která svou účastí akci
podpořila.
Fotografie budou k dispozici na internetu na
adrese www.cestujte.cz.

Anna Baumová

Ředitelé základních škol městské části Praha 17 podle § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst.
4 školského zákona č. 561/2004 Sb. oznamují, že zápis žáků do prvních tříd pro školní rok
2008/2009 proběhne ve středu 6. února 2008 a ve čtvrtek 7. února 2008 vždy od
14.00 do 17.00 hodin.

ZÁPISY DĚTÍ DO ŠKOL

MIKULÁŠSKÉ RADOVÁNKY
V neděli 2. 12. 2007 spojily své síly občanská
sdružení Společnost pro obnovu řepských tra-
dic, Naše Řepy a Řepík s Kulturním střediskem
Průhon a uspořádaly pro děti mikulášskou nad-
ílku. Odměnou jim byly rozzářené oči 150 dětí,
které na akci přišly. Děti přivítali andělé a pře-
dali jim  přáníčka od Mikuláše. Program pak
pokračoval scénkou, kterou zahrál David Žofák
a která dětem i dospělým vysvětlila, proč
sv. Mikuláš naděluje dárky. Dále následovala
dětská diskotéka a soutěž. Vyvrcholením byl
příchod Mikuláše. Děti se ztišily, sálem zazněly
zvony a špalírem andělů přiběhli čerti a za ni-
mi přišel Mikuláš s andělským doprovodem. 

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY INFORMUJE

Základní školy,  ve kterých proběhne zápis do 1. tříd:

škola ředitel kontakt

Základní škola Mgr. Stanislav Šindelář 235 314 018
Laudova 10/1024 235 315 204
163 00 Praha 6 - Řepy zslaudova@iol.cz

Základní škola Mgr. Jarmila Holá 235 317 295
genpor. Františka Peřiny 235 317 251 – 2
Socháňova 19/1139 zssoch@volny.cz
163 00 Praha 6 - Řepy

Základní škola Mgr. Zuzana Martinovská 235 314 362
JANA WERICHA 235 314 162
Španielova 19/1111 reditelna@zs-jana-wericha.cz
163 00 Praha 6 - Řepy

ZŠ J. Wericha připravila
Mikuláše pro MŠ
Žáci naší školy navštívili MŠ Bendova
a Pastelku, aby dětem zarecitovali zimní
básničky, zatančili ve stylu country a Mi-
kuláš, čerti i andělé jim předali spoustu
plyšáků, samolepek, pexes a sladkostí.
Děti v MŠ byly nadšené.

Škola v knize rekordů
Třídy III.B a IV.C se připojily k vytvoření
českého rekordu v akci 
Namaluj sluníčko pro Rádio Blaník.
Dne 23.10. 2007 byla akce zapsána do
České knihy rekordů III.

A B C
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SENIORSKÉ OKÉNKO

INTERNET I PRO SENIORY

V posledních týdnech k nám do Klubu dů-
chodců Průhon přišlo několik nových seniorů,
kteří nás upozornili na to, že se jen náhodou
o našem Klubu dozvěděli. Proto jsme se do-
hodli, že náš Klub znovu představíme.

Klub důchodců Průhon
Jsme Základní organizace Svazu důchodců ČR
a scházíme se každé úterý od 9.00 – 12.000
hodin v KS Průhon a každý čtvrtek od 13.00 –
16.00 hodin v Centru sociálních a zdravotních
služeb v Bendově ulici. Klub již existuje dlouhá
léta. Snažíme se o to, aby se naši členové na
těchto schůzkách nejenom pobavili, ale také
se dověděli o všem, co je zajímá.
Mimo naši činnost přímo v KS Průhon jezdíme
zásluhou Rekreační komise svazu důchodců na
společné rekreace, které jsou až o třetinu lev-
nější než rekreace nabízené cestovními kance-
lářemi. Naše seniorky podnikají i různé pro -
cházky, chodí do divadel a na výstavy, nebo si
rády jen společně posedí na lavičkách v pěk-
ném slunečném počasí. 
I když máme hodně bohatou činnost, nebylo
by tomu tak, kdyby nám v tom nepomáhalo
Centrum sociálních a zdravotních služeb pod
vedením Dr. Jindřicha Kadlece a jeho spolu-

pracovníků, kteří pro nás pořádají různé před-
nášky, kulturní pořady a dvakrát do roka i au-
tobusové zájezdy po kulturních památkách
naší vlasti. Na těchto zájezdech nás mimo pra-
covníků CSZS provází i Jiří Svoboda, který do-
káže velice poutavě vyprávět o historii, která
těmito místy procházela.

Taneční kavárna
Tak pracuje náš Klub. Vyplňujeme si chvíle na-
šeho života zaslouženého odpočinku, ale ne-
myslíme jen na sebe. Proto jsme uvažovali, jak
alespoň trochu zpříjemnit život i ostatním se-
niorům u nás v Řepích. A tak vznikly ve spolu-
práci s KS Průhon naše již rok pořádané Taneční
kavárny. Pořádáme je jednou za měsíc, vždy
v pátek od 16.00 hodin odpoledne, v KS Prů-
hon, Socháňova 1220. Vyhrává nám buď Spar-
ťanka nebo Branické duo, s nimi si vždy od
srdce zazpíváme naše oblíbené melodie a kdo
chce, může si i zatancovat. Naše Taneční ka-
várna se pomalu, ale jistě stává oblíbeným mís-
tem seniorů v Řepích a my musíme poděkovat
za velkou podporu při organizaci a vytváření
příjemné atmosféry ředitelce KS Průhon Dr. Evě
Šedové a Evě Gutové, bez kterých bychom tuto
Kavárničku nemohli vůbec uskutečnit.

Poděkování MČ Praha 17
Chtěli bychom poděkovat i vedení naší rad-
nice, a to zejména starostce Jitce Synkové,
jejím zástupcům Antonínu Kopeckému a Bc.
Bořku Černovskému a v neposlední řadě i před-
sedovi finančnímu výboru Tomáši Fantovi ,
kteří se společně zasloužili o finanční podporu
těchto kulturních akcí, a tím otevřeli možnost
všem seniorům v Řepích, alespoň jednou za
měsíc se společně pobavit. 
Pokud Vás čtení o činnosti našeho Klubu za-
ujalo, není nic snazšího, než přijít mezi nás. 
Všichni jste srdečně zváni. Vždyť samota je pro
nás, seniory, tím nejhorším nepřítelem.

Za Klub důchodců Průhon
Jana Tvrdková

Knihovna v Praze Řepích nabízí pro své čte-
náře kromě standartních služeb, což před-
stavuje půjčování knih a periodik, i bez-
platné zaškolení pro práci s internetem.
Tato služba se týká nejen seniorů, ale i os-
tatních čtenářů, kteří zatím neměli možnost
se s prací na internetu blíže seznámit.
Internet je místo, kde můžete objevit uži-
tečnost a radost z informačních technologií
pro svůj každodenní život. Naším cílem je
umožnit seniorům první kontakt s interne-
tem. A naší další snahou je pomoci jim od-
stranit obavu z neznámého prostředí, z ovlá-
dání internetu a otevřít jim cestu do
informační společnosti.
Naše knihovna je pro tento účel vybavena
dvěma počítači a všechny naše knihovnice
jsou uživatelům internetu k dispozici. Ač se
to může zdát podivné či nepravdivé, inter-
net už rozhodně není doménou těch nej-
mladších. Stále častěji v něm nachází zdroj
informací, zábavy i možnost komunikace
i věkem starší uživatelé.

Knihovnice Vás seznámí se základy práce
s prohlížečem a s vyhledáváním všech infor-
mací, které Vás zajímají. 
Naše knihovna zve tímto všechny seniory, ale
i ostatní zájemce, kteří mají chuť se se-
známit s tímto komunikačním zdrojem, bo-
hatým na informace, rady a zkušenosti, které
jsou potřebné a využitelné nejen k práci, 
ale i k zábavě a odpočinku pro všechny 
generace. 

Alena Hejhalová
vedoucí MK Řepy

KDE NÁS NAJDETE
Sídlíme v Jiránkově ulici 1135/6 v Praze 
Řepích, u stanice MHD Slánská.

Pondělí 11 – 18 hodin
Úterý 9 – 12 hodin
Středa 11 – 19 hodin
Čtvrtek 11 – 18 hodin
Pátek 9 – 12 hodin

PEVNOST – ČESKÉ CENTRUM
ZNAKOVÉHO JAZYKA, o.s.

nabízí

Intenzivní kurzy
znakového jazyka

Zima 2008
Vždy 5x týdně 3 vyučovací hodiny v termínech: 

28. 01. – 01. 02. 2008  
04. 02. – 08. 02. 2008

Dále nabízí:
Skupinové kurzy pro různé zájemce:
začátečníky, středně a více pokročilé

Jarní semestr 2008
Vždy 2x týdně dvě vyučovací hodiny

v termínu:
11. 02. – 17. 06. 2008

Bližší informace a přihlášky najdete na
www.pevnost.com

Můžete telefonovat nebo faxovat na
283 892 700

a také kdykoliv telefonovat na
728 58 68 57

Centrum sociálních a  zdravotních služeb
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Mateřské centrum ŘEPÍK

Najdi 5 rozdílů

Veselá nálada zavládla  v Základní škole genpor.
Františka Peřiny, když japonské a české děti a je-
jich učitelé spolu  strávili jeden listopadový den,
plný her, seznamování a zábavných aktivit. Ko-
munikace probíhala pochopitelně v angličtině. 
Charlotte Drtinová, žákyně 9.C, hodnotí setkání
takto: „Po krátkém seznámení a přivítání jsme hned
na začátku testovali naše japonské přátele v kvizu,
týkajícím se významných českých osobností a sta-
veb. Kviz proběhl pomocí obrázků a interaktivní ta-
bule v multimediální učebně. S naší pomocí byli naši
přátelé celkově úspěšní. Po náročném přemýšlení
následoval oddechový „song“, při němž jsme museli
podle poslechu  poskládat verše písničky Lemon

Kolektiv Mateřského centra Řepík přeje všem svým
malým i velkým návštěvníkům hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody v roce 2008 . 
MC Řepík je centrum volného času pro rodiny
s předškolními dětmi. Je provozováno  Občanským
sdružením Řepík – sdružení maminek na mateřské
(rodičovské) dovolené. Většinu kroužků vedou
dobrovolnice a jeden dobrovolník (bez nároku na
finanční odměnu). Jedinou, ale největší odměnou
jsou spokojené a šťastné děti, rodiče i prarodiče. 
Nabízíme spektrum zájmových kroužků pro před-
školní děti s doprovodem rodičů. 

V rámci „školiček“ si děti i rodiče (prarodiče)
mohou zazpívat, výtvarně tvořit, shlédnout lout-
kové divadélko, zacvičit si. Na kroužku „Angličtina
pro děti od 2 let“ se děti formou hry seznamují se
základy angličtiny. Ti co rádi zpívají, mohou přijít
na „Zpívání s kytarou“. Součástí pravidelného pro-
gramu jsou také „Volné herny“, kde si maminky,
tatínkové a babičky mohou popovídat při kávě
nebo čaji, zatímco si děti hrají. Jedna z těchto
heren je vyhrazena maminkám s miminky. Klu-
bovna je vybavena postýlkou a lehátkem.
Kromě pravidelného programu, MC Řepík pořádá
také jednorázové akce např. divadelní předsta-
vení, Mikulášské a vánoční besídky, karnevaly. Na
jaře určitě budeme pokračovat v tradici letos již
3. Zahradní slavnosti.
Mateřské centrum Řepík nám v minulém roce opět
rozkvetlo. Návštěvníky MC Řepík na chodbě čeká
nová šatna, krásné dekorace na stěnách, do klu-
bovny byl pořízen nový nábytek – skřínky, židličky,
police. Dětem určitě udělají radost nové hračky –
páni kluci určitě  ocení vláčkodráhu, holčičky zase

kuchyňku vybavenou nádobím a “potravinami”. 
Rády bychom touto cestou poděkovaly Úřadu MČ
Praha 17 za finanční podporu, věnovanou na vy-
bavení klubovny MC Řepík a na zakoupení výtvar-
ných potřeb, hraček a hudebních nástrojů. Také
moc děkujeme všem našim dobrovolníkům – ve-
doucím kroužků za jejich obětavou práci a v ne-
poslední řadě děkujeme také všem příznivcům
a přátelům MC za jejich pomoc a podporu. 
Mateřské centrum Řepík sídlí v budově Centra so-
ciálně zdravotních služeb, ul. Bendova 1121/5
(mezi MŠ Pastelka a MŠ Bendova).
Informace o pravidelném programu MC Řepík
a jednorázových akcích najdete na: vstupních dve-
řích do budovy, ve které sídlí MC Řepík, na nástěn-
kách dětských hřišť v ulicích Bendova a Sochá-
ňova. Na internetové adrese: www.repik.unas.cz,  
Informovat se můžete na emailové adrese:
repik@email.cz a tel: 603202974.

Tree. Tuto aktivitu jsme zvládli na sto procent. Poté
následovala chvíle, kdy jsme si mohli volně povídat
a hrát. Učili jsme Japonce „ finger knitting“, české
přebírání s provázkem. Překvapivě tuto hru zvládli
levou zadní, a tak jsme se opět bavili.
Po zábavě nastalo opět přemýšlení. Na interaktivní
tabuli jsme zkoušeli spojit části anglických přísloví
a pátrali po českých ekvivalentech. Japonští ka-
marádi byli evidentně ze zázraku interaktivní ta-
bule, novinky v naší škole, nadšeni. Na závěr do-
poledne jsme provedli naše hosty po škole, snad
je zaujal i náš průvodcovský výklad v angličtině.
Rozlou čili jsme se japonským pozdravem Sayonara
(vyslovuj sajonara). 

Den se určitě povedl, náramně jsme se bavili a opět
jsme se  vzájemně více přiblížili.  Všichni se těšíme
na další návštěvu plnou her a zábavy a na další ne-
tradiční společnou lekci angličtiny.“

Mgr. Helena Stejskalová
ZŠ genpor. Františka Peřiny

Návštěva japonské školy v Řepích

Dětský úsměv je tou nejhezčí odměnou 

Divadelní představení Jany Kalinové  spol.:
„ O červené Karkulce”
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ŘEPSKÝ KŘÍŽ A ŘEPSKÝ ZNAK

Chtěl bych Vás pozvat do kraje vorařů a vůbec
lidí „od vody“dolního posázaví. Pojedeme vla-
kem z Branického nádraží, který odjíždí v so-
botu a neděli v 8:58 nebo 9:47. Po hodině jízdy
vystoupíme v zastávce Kamenný Přívoz.
Hned u zastávky se napojíme na červenou tu-
ristickou značku a té se budeme držet celý
den. Cesta vede po silnici z kopce a za několik
minut jsme v rodné obci spisovatele Jana Mo-
rávka,který se zde v roce 1888 v č. p. 16 naro-
dil a který zasvětil život psaní povídek a románů
o drsném životě zdejších vorařů, dělníků v ka-
menolomech a vůbec lidí dolní Sázavy. Původně
vorařská osada vznikla asi již v 11. století
a název jí dal přívoz, který patřil Sázavskému
klášteru. Dominantou obce je ranně barokní
kostel sv. Ludmily.
My přejdeme po mostě řeku a jdeme po levém
břehu Sázavy (tu blíže tu dále od břehu). Zane-

dlouho jsme v lesích okolo vrchu Medníka.
Cesta vede občas do kopce, ale za vynaloženou
námahu nám bude odměnou několik vyhlídek
(Klimentova, Rajsova…) na peřejnaté údolí
řeky a druhý břeh, po němž vede trasa „Posá-
zavského pacifiku“ a kde také dominuje ostrý
vrchol Hadí skály. Cestou můžeme ocenit ne-
lehkou práci Klubu českých turistů při budování
a údržbě této stezky.
Po několika kilometrech se přiblížíme na dosah
řece a to již jsme před známým střediskem
trampů a vodáků – Pikovicemi. V obci se lze ob-
čerstvit v místní restauraci na návsi, nebo za-
kousnout něco sladkého v cukrárně u lávky. Pře-
jdeme lávku a ze zastávky Petrov můžeme odjet
vlakem do Prahy, nebo jít ještě 4 km po pravém
břehu Sázavy, která zde již ztratila vlivem vzdutí
přehrady ve Vraném proud, na nádraží do Davle.
Šťastnou cestu! Jan Bösser

POZVÁNKA NA VÝLET • POZVÁNKA NA VÝLET • POZVÁNKA NA VÝLET • POZVÁNKA NA VÝLET

ZIMNÍ POSÁZAVSKOU STEZKOU

Kratičce o původu řepského kříže
Při restauračních pracích probíhajících v řepském
kostele sv. Martina došlo v roce 1990 zásluhou vý-
znamné místní restaurátorky Dagmar Schwarzové
k unikátnímu objevu, který se později promítl
v řepském znaku. Nad odhaleným pozdně román-
ským portálem byl objeven červenou linií tvořící
motiv stejnoramenného kříže, opleteného provlé-
kaným zalamovaným páskem. Ornamentika kříže
byla tak neobvyklá a nečekaná, že dostala pro svoji
jedinečnost název „řepský kříž“. Náznaky tohoto
dekoru sice v Čechách existovaly, nikoliv však
přímo v této podobě. Proplétaný páskový motiv se
ve světě objevuje v rukopisech téměř do konce 14.
století. Při pátrání po počátcích tohoto motivu se

nabízí analogie s „křížem jeruzalémským“, pro
svoji výraznou podobu a může naznačovat i značné
stáří „řepského kříže“. Toto je však tématem do
některého z dalších vydání Řepské sedmnáctky
a proto se vraťme ke kříži jako takovému, který se
stal v podobě znaku symbolem naší městské části.

Vznik řepského znaku
Během příprav na oslavy řepského milénia v roce
1993 se v tehdejším místním zastupitelstvu poprvé
konstatovalo, že obec s takovou historií nemá svůj
vlastní znak. Tím byl dán podnět k práci nad ná-
vrhy znaku. Vytvořeno jich bylo hned několik, po-
dílel se především tehdejší starosta obce Vladimír
Kadlec, zastupitel Petr Suchel a také akademická
malířka Dagmar Schwarzová. To, že motiv znaku
bude souviset s patronem Řep sv. Martinem a s ob-
jeveným „řepským křížem“, bylo již jasné. Téma-
tem pro polemiku však zůstalo, jak tyto symboly
skloubit dohromady. Ve finále zvítězil návrh sta-
rosty Kadlece, který obsahoval řepský kříž, na něm
meč a roucho sv. Martina, o které se dělí s nahým
žebrákem. Rozhodujícím a velmi významným dnem
se stal 13. květen 1994, kdy Parlament České re-
publiky tento návrh přijal a po projednání ve Vý-
boru pro vědu a vzdělávání a jeho heraldické ko-
misi a následném politickém grémiu rozhodl tento
znak Městské části Praha – Řepy současně s pra-
porem přidělit.
Výňatky z „Knihy o Řepích“ autorů Jaroslava
Hájka a Jiřího Svobody

zastupitel Jaroslav Hájek
Nález tohoto kříže předznamenal vznik řepského

znaku v roce 1994. Foto Josef Czwartynski V tomto návrhu je již patrná finální podoba znaku

Návrh akademické malířky Dagmar Schwarzové

Ukázka jednoho z návrhů, jak vznikal znak Řep
Jeruzalémský kříž 
Božího hrobu
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Největší a zřejmě nejznámější tenisovou ško-
lou u nás je Tallent. Tato školička pro děti
a mládež působí v několika městech Česka již
více než 13 let a vychovala už kolem osmi tisíc
tenistů, z nichž někteří se prosadili i jako zá-
vodní hráči. Výhodou způsobu trénování v te-
nisové škole Tallent je především cenová 
dostupnost a také velká síť tréninkových stře-
disek po celé republice a větších městech.
Vždyť jen v Praze jich je kolem dvaceti. A její
jeden ze dvou spolumajitelů ing. Libor Tesner
podobně jako ostatní odborníci tvrdí, že ide-
ální věk pro první tenisové krůčky je 5 let. 
„Samozřejmě záleží, kam děti míří. Pokud
chtějí hrát závodně, ideální je začít mezi
pátým a šestým rokem věku, i když oficiálně se
uvádí věk o dva roky vyšší,“ říká člověk, který
je sám výborným trenérem. Pro začátek jed-
noznačně doporučuji skupinovou formu tré-
ninku. Tam se mohou děti porovnávat ve formě
různých soutěží, štafet, turnájků  a podobně.
Řadu tréninkových drillů a cvičení nelze při in-
dividuálních kursech vůbec realizovat. Navíc
děti v tomto věku při individuálním tréninku
nedokáží udržet koncentraci po celou dobu
tréninkové jednotky. Pro začátek bohatě stačí
dvě hodiny týdně,“ říká s tím, že postupem
času je ideální ke dvěma hodinám týdně ve
skupině přidat jednu individuální a jeden spa-
ring (tj. hra s vrstevníkem). 
Právě trénovaní v tomto typu tenisové školy při-
náší především finanční výhody. „Hodina tré-
nování například v osmičlenné skupině vychází
přibližně na 120 korun, ať se trénuje v létě nebo
zimě. Navíc dětem trénujícím u nás nabízíme

i rakety za poloviční
ceny, než jak jsou
k sehnání v obcho-
dech,“ říká s tím, že je pro začátečníka vždy
lepší vybrat raději menší než větší. 
Silnou stránkou Tallentu je přechod ze začá-
tečníků k závodnímu hraní. „Vzhledem k tomu,
že máme velké množství skupin, které se liší
výkonností a věkem dětí, mohou děti jedno-
duše přestoupit do pokročilejších skupin.
A každý rok děláme výběr do vlastního teniso-
vého oddílu, kde se zaměřujeme výhradně na
závodní hraní. A tam mohou uspět i ti, kteří by
se třeba v některých velkoklubech těžko uplat-
ňovali,“ vysvětluje Libor Tesner. 
Důležitou roli samozřejmě hraje trenér. „Ze -
jména u dětí, které začínají, je důležité, aby
to byl sympaťák, kamarád a pedagog v jedné
osobě. Nutně to nemusí být bývalý závodní
hráč, ani se nemusí příliš vyznat v taktice, ale
samozřejmostí je znalost organizačních
forem skupinového tréninku a základů tech-
niky,“ zdůrazňuje pan Tesner, jenž je zastán-
cem minitenisu. „Podle mě je to super věc.
Pojem minitenis chápeme v širším slova
smyslu, při tréninku využíváme všech do-
stupných pomůcek, hrajeme např. přes la-
vičky, židle apod. Využíváme měkčených soft
míčů. Tento způsob tréninku děláme již od sa-
motných začátků Tallentu. Český tenisový
svaz jej začal prosazovat až mnohem později.
Děti po velmi krátké době tréninku jsou
schopny si zahrát „opravdový zápas“, prostě
je to pinkání s pěnovými míčky baví, a to je
důležité,“ dodává trenér Tesner.

U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 - Řepy
Tel./fax.: 2 35 32 33 32

info@ddmp6.cz, www.ddmp6.cz

Leden v DDM na Bílé Hoře

Sobota 5. 1. od 15 h, sál DDM
Divadlo v DDM – Kejklíř pohádka  sou-
boru stejného jména. Pro děti od 5 do
100 let. 
Vstup děti 10,-, dospělí 40,-.

Soboty 5. 1., 12. 1., 19. 1. a 26. 1. 
od 14 do 18 h, klub Šestka
Sobotník – klubové odpoledne 
pro mládež od 14 let. Kulečník, šipky, 
PC, hry, hudba. Vstup volný.

Neděle 6. 1. od 11 do 17 hod, klub 
Šestka
Silvestr účastníků Seriálu libovejch 
víkendů. Je-li Ti mezi 14 a 26, přidej se
k nám a staň se pravidelným účastníkem
seriálu. Seznam se s novými lidmi, 
podnikej s námi super akcičky. 
Cena 30,- pro příchozí, pro členy zdarma. 

Pátek 11. 1. 14.30 až 17 h, 
keramická dílna
Výtvarné dílny – malování na sklo. 
Cena 50,- pro děti a 100,- pro dospělé.

Soboty 12. 1. a 26. 1. 
Vždy od 10 do 12 h a od 12 do 14 h.,
keramická dílna
Keramické soboty – tradiční akce pro děti
i další zájemce. 
Cena za dvouhodinovku 50,- pro děti
a 100,- pro dospělé. 
Přihlášky předem na tel. 235 323 333.

Pátek 18.1. 14,30 až 17 h , klub Šestka
Výtvarné dílny – šperky z chirurgického
drátu a korálků.
Cena 20,- děti a 60,- dospělí.

Sobota 19. 1. 10 až 12 h, sál DDM
Tao pro zdraví a krásu – regenerační 
cvičení. Cena 50,-. 
Přihlášky předem na tel. 235 323 333

Sobota 26. 1. 14 až 18 h, sál DDM
Seriál libovejch víkendů pokračuje 
sportovním odpolednem. 
Cena 30,- pro příchozí, pro členy zdarma.

Dům dětí
a mládeže

Praha 6  

FIRMA ŠEFL
PROVÁDÍ

= odstranění tapet
= stěrkování panelů

=malování = lakování

Tel.: 235 311 433      728 990 267

CENA INZERCE
Řádková inzerce: 65,- Kč za 1 řádek 
(1 řádek = 60 znaků včetně mezer)

Inzerce plošná (rámečková) :
rozměr (š x v,mm) cena v Kč 

celá strana 188  x  251 9 000,00
celostrana na spad 210  x  297 9 000,00
1/2 strany 92  x  251 4 500,00
1/4 strany 92  x  124 3 500,00
1 sloupec 60  x  251 3 000,00

Moduly na výšku:
modul rozměr ( š x v,mm ) cena v Kč 
1 modul výška 60  x  32 500,00
2 moduly výška 60  x  68,5 750,00

3 moduly výška 60  x  105 950,00
4 moduly výška 60  x  141,5 1 500,00
6 modulů výška 124  x  105 2 500,00

Moduly na šířku:
modul rozměr (šxv,mm) cena v Kč 
2 moduly šířka 124  x  32 750,00
3 moduly šířka 188  x  32 1 000,00
4 moduly šířka 124  x  68,5 1 500,00
6 modulů šířka 188  x  68,5 2 500,00
9 modulů šířka 188  x  155 3 500,00

Slevy při opakování inzerce – po uveřejnění tří
inzerátů za sebou, čtvrtý ZDARMA

Tenisová škola Tallent

1.  elektronickou poštou (e-mail):
tichar@repy.mepnet.cz

2.  osobně:  v pondělí a ve středu
8 – 12 a 13 – 17.30 hod.

3.  po telefonické dohodě
( přímá linka – 234 683 519 p. Tichá)

4.  faxem na čísle: 235 300 129
– připsat „inzerce časopisu“

JAK INZEROVAT V MĚSÍČNÍKU „ŘEPSKÁ SEDMNÁCTKA“
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Socháňova 1220, 163 00 Praha 6 – Řepy, tel. 235 313 289, fax: 235 313 262
e-mail: ks-pruhon.kulhankova@volny.cz, www.volny.cz/ks-pruhon

ŠACHOVÝ KURZ
pro začátečníky a mírně pokročilé, věk nerozhoduje (vhodné pro děti již od 5 let).
Povede Dr. Rudolf Soukal, zkušený aktivní hráč (kandidát mistra a kapitán ligového celku), funkcionář šachového
svazu, pravidelný přispěvatel do šachových i jiných periodik s bohatými zkušenostmi s vedením šachových kurzů.

KURZY – II. pololetí školní rok 2007–2008
MODERNÍ TANEC děti od 12 let 

skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 1 400 Kč

SÓLOVÝ ZPĚV (populár nebo klasika) děti od 2. třídy, dospělí
individuální výuka, 1hod 1x týdně 1 800 Kč

KLAVÍR, KEYBOARD, FLÉTNA, KLARINET, děti od 1. třídy a starší (podle nástroje), dospělí 
SAXOFON, HOUSLE, KYTARA individuální výuka, 1 hod 1x týdně 1 800 Kč

ŠIKULKY (výtvarná výchova) děti od 2 let a jejich rodiče
skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 800 Kč

VÝTVARNÁ VÝCHOVA děti od 5 let  
skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 200 Kč

TVŮRČÍ DÍLNA děti od 3. třídy  
skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 200 Kč

KERAMIKA děti od 1. třídy 
skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 400 Kč

dospělí 
skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 800 Kč

JÓGA děti od 1. třídy 
skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 500 Kč

dospělí (začátečníci i pokročilí)
skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 200 Kč

proti bolestem zad a kloubů

skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 200 Kč

pro maminky na mateřské

skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 200 Kč

CVIČENÍ děti 4 – 7 let  
skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 500 Kč

dívky 7 – 10 let  
skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 500 Kč

rodiče s dětmi 
skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 600 Kč

dospělí 
skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 30 Kč/1 hod.

NEŽ PŮJDEME DO ŠKOLKY předškolní děti od 2 let
cvičení, hry, malování, písničky s kytarou skupinová výuka, 1x týdně 9.30 – 12.00 50 Kč /dopol.

ANGLIČTINA HROU pro předškolní děti od 4 let
hry, malování, písničky s kytarou skupinová výuka, 1x týdně 9.30 – 12.00 50 Kč /dopol.

ANGLIČTINA, NĚMČINA, RUŠTINA pouze pro dospělé (různé stupně pokročilosti)

skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 500 Kč

POČÍTAČE A INTERNET pro seniory (i úplné začátečníky)
(únor–květen) skupinová výuka, 2 hod 2x týdně 960 Kč

ZÁPIS: pondělí až čtvrtek vždy 13.00 – 19.00

INFORMACE: A. Kulhánková, tel. 235 313 289

Leden 2008
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mobil: 602 251 918 • agnus@
agnus.cz • www.agnus.cz

Vzorkovna: Vlachova 1511, P-5, Stodůlky (Metro B - stanice Stodůlky)
tel.: 235 522 946 • Pracovní doba Po - Pá 10 - 18 hod.

VÝROBA KLÍČŮ - CZ KLÍČ
– Prodej zámků, vložek, kování, vis. zámků atd.
– Přestavby vložek, vložkové systémy, montáže
– Gravírování, prodej trofejí, výroba razítek
– Broušení nožů, nůžek, seker a dalších nástrojů

ZÁMEČNICKÁ POHOTOVOST

tel.: 603 517 899
otevírání bytů, automobilů

NONSTOP

PRODEJNA tel.: 732 326 208
Makovského 1392, P-6, Řepy
(patro nad poštou)
otevřeno: po - pá 9.30 – 12.00

14.00 – 18.00

N
a zakázky realizované v roce 2008 poskytujem

e prodlouženou záruku na: nábytek až 10 let, spotřebiče až do roku 2016, kování do roku 2017.

SKI SERVIS
JÍZDNÍ KOLA  Mipos s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS
lyží a snowboardů

Seřízení vázání na stroji
SKITRONIC

PRODEJ použitých lyží z dovozu

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po – Pa   8.00 – 17.00
Tel.: 235 32 32 88

Praha 6 Ruzyně (vedle OBI)
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VŠE DLE VAŠICH ROZMĚRŮ

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

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

PROSTĚRADLA
(bavlna, froté, jersey)

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

KONZOLE
(umělé, hliníkové, dřvené, 
zaměření, montáž)

DOPRAVA

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ

MATRACE
(pružinové, latexové, z PUR pěny)

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

NEVANOVA 1045 (dílna),
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00 – 18.00 hod.
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OPRAVY SPOTŘEBIČŮ
provádíme v bytech zákazníků

251 612 464
603 466 089

www.servis-chlazení.cz

OPRAVY ELEKTRONIKY
A PRAČEK

251 610 329
www.opravujeme.cz

Socháňova 1220, Praha 6 – Řepy, tel. 235 313 291/89
e-mail: ks-pruhon@volny.cz, http://www.volny.cz/ks-pruhon

Spojení: tram 9 a 10 od Anděla, bus 180 z Dejvic, zastávka Blatiny

➜ PRO DĚTI V KS PRŮHON
5. 1. /sobota v 16 h/ POVÍDÁNÍ O SLUNÍČKU Loutková pohádka Divadla Matěje Kopeckého.

19. 1. /sobota v 16 h/   O SNĚHURCE – loutková pohádka o svérázných trpaslíčcích, kterou zahraje
Malé divadélko manželů Novákových.
26. 1. /sobota v 16 h/   DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BISTROZRAKÝ – pohádka podle K. J. Erbena v úpravě
s loutkami a s písničkami v podání oblíbeného divadla Zlatý klíč Honzy Stuchlíka.

➜ PRO DOSPĚLÉ V KS PRŮHON
9. 1. /středa v 18.45 h/ TOULKY BÝVALOU MONARCHIÍ z Vídně do Terstu. Toulky přírodní, železniční,
kulturně-národnostní i politické. Přednáška Ing. Petra Lišky s promítáním.

18. 1. /pátek v 16 h/ TANEČNÍ KAVÁRNA PRO SENIORY,  starší věkem, ale mladé srdcem. Tentokrát
zase s muzikou Sparťanka. Kávu, čaj uvaříme, nápoje nalejeme, dobrá nálada je na vás.

23. 1. /středa v 18.45 h/ V cyklu „Osobnosti zblízka“ se představí MILAN JÍRA, hudební skladatel,
klavírista, moderátor a pedagog Pražské konzervatoře a Konzervatoře Jaroslava Ježka. Působí již léta
ve skupině Šanson – věc veřejná. Na tomto večeru si chceme připomenout také další osobnosti z této
skupiny – básníka Jaroslava Jakoubka a publicistu Jaroslava Vedrala. Připravuje Luboš Šterc.
30. 1. /středa ve 20 h/ LEDNOVÉ ČLOVĚČINY aneb „Co se snese v lese – nesnese se na plese!“
Roztomilé herečky a sympatičtí mladí herci v improvizacích, drobných příbězích a oblíbených
piškuntáliích. Uvádí Divadlo duší spřízněných. Režie Jiří A. Svoboda.

➜ VÝSTAVA NA PRŮHONU: 
7. – 31. 1. ŘEPŠTÍ FOTOGRAFOVÉ Jiří Heller, Jiří Kytír, Josef Sekal, Dušan Staněk.
Vernisáž 7. 1. v 19 h. Výstava je otevřena ve všední dny 9–20 h, v sobotu 15–17 h

SOKOLOVNA – SÁL, NA CHOBOTĚ 125, PRAHA-ŘEPY /z konečné směr klášter/:

➜ PRO DĚTI V SOKOLOVNĚ
13. 1. /neděle v 16 h/ Novoroční KARNEVAL  s maxipsem Fíkem v kostýmech večerníčkových postaviček,
pejsků, kočiček a jiných zvířátek.

➜ PRO DOSPĚLÉ V SOKOLOVNĚ:
12. 1. /sobota v 19 h/ VELKÝ ŘEPSKÝ BÁL  Pořádá  Společnost pro obnovu řepských tradic. 

➜ Kurzy: Zápisy do kurzů: Pondělí – čtvrtek od 13 do 19 h

➜ Pronájmy prostor KS Průhon a Sokolovny Řepy na tel. čísle 604 848 743

Leden 2008
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SLUŽBY
• LAKÝRNICKÉ, MALÍŘSKÉ , TAPET., ZEDNICKÉ 

práce, štukování ( nátěry oken, dveří, topení, podlahy),
včetně hrubého úklidu. Tel.: 603 221 653

• FOTODEPILACE - trvalé odstranění chloupků
pomocí laseru VPL. Absolutní novinka!

Tel.: 603 238 274

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

• 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

• Šicí stroje – opravy u zákazníka
Petr Meyer, Galandova 1236, Řepy.

Tel.: 235 313 336, 603 341 927

• 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. Tel.: 604 516 344

• Žaluzie, silikonové těsnění oken, závory, mříže,
bezpečnostní dveře, drobné opravy, 
čištění koberců.

Telefon: 235 312 157, 604 855 633

• 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

• Vyměním 2+kk, Žufanova ul., 6. patro,
po rekonstrukci, nejdoucí do privatizace, za větší, 
i určený k privatizaci. Tel.: 606 33 88 17

• Vyměním 2+kk s kuch. oknem, Nevanova ul., 
5. patro, po celkové rekonstrukci, krásný - nejdoucí
do privatizace, za stejný nebo podobný, určený 
k privatizaci. Tel.: 606 30 99 33

• Vyměním obec. byt 2+kk určen k odprodeji, P 6
Řepy, Jiránkova, výhled na hřiště, za obec. byt
3+1 nebo 3+kk kdekoliv v Praze, pouze však
pokud je určen k odprodeji do družstev. 
či obec. vlastnictví. Tel.: 603 32 41 32

• Vyměním 4+1/L Řepy, privatizace, za 1+1 a 3+1
v privatizaci, Řepy a okolí. Ne přízemí a majitel.

Tel.: 607 770 913

• Vyměním nový magistrátní byt ve Slánské ulici
0+1 (asi 39 m2) s pěkným balkonem ZA VĚTŠÍ,
magistrátní nebo obecní v Řepích nebo Praha 5, 6
i jinde. Děkuji za nabídky na 

tel.: 724 037 816 nebo e-mail: a.her@seznam.cz

60-letá hledá přítele pro společné chvíle 
na chalupě. Tel.: 728 056 738

Pojišťovací poradce významné makléřské společnosti IMG a.s. nabízí nové POJIŠTĚNÍ 
Vašeho majetku či revize stávajících pojistných smluv (pojištění motorových vozidel, bytů, domů). 
V nabídce jsou zahrnuty všechny významné pojišťovny působící v ČR. Bezplatné poradenství
při výběru nejvhodnějšího pojištění je samozřejmostí.

Kontakt: Milan Maxima, tel.: 602 303 497, e-mail: milan.maxima@img.cz

• nejnižší ceny v Praze • slevy pro družstva 
• zaměření a kalkulace zdarma 

• splátkový prodej

☎ 2 3 5  3 0 0  2 2 0 ,  7 3 9  0 3 4  4 8 8
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Ptejte se na konečnou cenu, nenechte se oklamat slevou!
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Originální  cert i f ikovaný bezrámový systém. Vyřídíme zdarma stavební  povolení!
Z A S K L Í VÁ N Í  B A L K Ó N Ů  A  L O D Ž I Í
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• Opravy obuvi a brašnářského zboží, klíče – zámky,
broušení nože – nůžky. Makovského 1222, 
Praha 6 - Řepy. Tel.: 737 327 962

• Chcete prodat byt? Máte hrůzu z realitky?
Obraťte se na poradnu. www.realitniporadna.cz,

tel.: 284 693 533

• KOSMETICKÉ STUDIO GALANDOVA 1235
(BÝVALÁ PRODEJNA QUELLE ) VŠECHNY
KOSMETICKÉ SLUŽBY, MODELÁŽ NEHTŮ.
OBJEDNÁVKY NA TEL.: 777 60 10 18, 776 00 41 80
OBJEDNÁVKY NA NEHTY TEL.: 602 21 35 12

• CHCETE ZHUBNOUT NEBO ZESÍLIT?
Služby osobního trenéra v posilovně – tréninkové
programy, poradenství v oblasti výživy.

Tel.: 608 469 422

• HOTEL PRO PSY. Tel.: 728 135 417

• Pronajmu garáž v ul. Makovského, v areálu pod
soláriem. Tel: 235 523 585

• Nabízím kompletní zpracování veškerého
účetnictví, mezd, daňová přiznání. Převezmu jednání
s úřady. Plné pojištění, možnost daňového odkladu.

Tel.: 603 457 829, e-mail: storrer@volny.cz

• Salon Jitka – kadeřnictví, Bazovského 1230 (zadní
vchod), nově otevřeno pánské a dětské oddělení.
Pracovní doba: Út, St, Čt: 12.00–18.00, 
Pá: 10.00–15.00 tel.: 777 147 683, 776 609 281

• Kurzy tenisu pro děti a mládež 5–18 let v Řepích.
www. tallent.cz tel.: 777 260 262

• Stříhání psů, ošetření uší,
drápky, zubní kámen, anální žlázy.

A. Dohnálková, 235 312 157

• 2+kk Řepy za stejný i menší před privatizací.
Tel.: 603 323 822

BY T Y

SEZNÁMENÍ

Zasklívání lodžií
přímo od výrobce

844 158 746
kvalita – nízká cena

Balkon system, s.r.o.
certifikát, www.balkony.cz

ISO 9001:2001

Záruka 6 let
S tímto inzerátem sleva 10 %

Nábor leden 2008
KURZY  TENISU

pro děti a mládež 5–18 let v Řepích
www.tallent.cz

tel.: 777 260 262

Příjemné prostředí
Gambrinus 10°            Plzeň 12°

Obědy, večeře

Otevřeno denně od 11.00 do 23.00 hod.
tel.: 777 314 878

Makovského 1177, Praha 6 – Řepy

KAŽDÝ PÁTEK ŽIVÁ HUDBA
OD 20.00 –00.00 HOD.
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veškeré instalatérské
práce

včetně drobných oprav

222222   995555   442244
660055   554400   331111

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
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


