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Vážení čtenáři,
díky vašemu zájmu, příspěvkům, dotazům, tipům a také díky zájmu inzerentů(!) máte v rukou opět o něco rozsáhlejší vydání Řepské sedmnáctky. 
Velkým úsilím redakce se podařilo v krátké době rozšířit časopis dvakrát (ze 16 stran na 20 jsme poprvé „ztloustli“ loňské září). Dík patří šéfre-
daktorce časopisu. Více stránek, to znamená více článků, více fotek… Tentokrát je velká plocha věnována informacím k podzimním volbám, proto 
v tomto vydání nenajdete pravidelné rubriky Výlet, Uličník, Zákoutí, ani Čtyři otázky pro… Nepřehlédněte pozvánku na jednu z nejzajímavějších 
řepských akcí – na  tradiční „Babí léto“ a rozhovor, který je malým ohlédnutím za oslavami TJ Sokol Řepy.
Redakce přeje všem školákům poklidný začátek školního roku, dospělým trpělivost s výstavbou a komplikovanou dopravou v městské části! 

Pavel Maxa, předseda redakční rady
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Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
Pro dospělé
 8. 9.  Vernisáž výstavy akad. mal. Zdenky Krejčové. První večer nové sezóny, 

osobní setkání s autorkou TV večerníčků, animovaných filmů a ilustrátor-
kou mnoha knih. Večer připravuje Václav Malovický. Vstup zdarma. 
Od 18 hodin.

 10. 9.  Taneční kavárna pro všechny mladé duchem. Hraje oblíbená Sparťanka. 
Vstupné pro seniory 20 Kč. V 16 hodin.

 30. 9.  Aby nám nespadlo nebe na hlavu: Nový pohled na tento dávný keltský 
výrok s uvedením nových dokumentů, týkajících se osídlení Keltů a jejich 
zvyků. Přednáška známého keltského badatele Jiřího Svobody s promítá-
ním. Vstupné 40 Kč. Začátek v 18.44 hodin.

Výstava
8. – 25.  9. Malba, ilustrace, večerníčky. Akad. mal. Zdenka Krejčová. Otevřeno 

všední dny od 10 do 20 hodin, v sobotu v době programu.

KS Průhon, Socháňova 1220, Praha 17, tel. 235 313 289/91, www.volny.cz/
ks-pruhon, e-mail: ks-pruhon@volny.cz. Tram č. 9 a 10, bus 180.

•Domov sv. Karla Boromejského 
 6. 6.  Kytarová dueta: Alice Jíšová a Jitka Nouzová. Kostel sv. Rodiny v 19 hod. 
 5. 9.  Vladimír Mišík a ČDG, Tap Tap Orchestr: Koncert pro Domov pod záštitou 

M. č. Praha 17 a Ministerstva kultury ČR. V 16 hodin – letní pódium, 
v případě špatného počasí sál přilehlé Sokolovny. Akce pro celou rodinu: 
aktivity pro děti, skákací hrad, občerstvení – restaurace Sokol, výstava 
výtvarných prací dětí  ZŠ speciální Korálek Kladno, prodej knih – knihku-
pectví u sv.Vojtěcha a Honza Volf, prodej hraček a sladkostí – Letohrádek 
Vendula. Moderuje Josef Hervert. Vstupenky od 23. 8. na vrátnici Domo-
va, rezervace a info: zora.vondrackova@domovrepy.cz, tel.: 775 853 537. 
Cena vstupenek: 150 Kč. Zlevněné vstupné: studenti, senioři a ZTP: 80 Kč. 
Děti do 14 let zdarma.

 20. 9.  Hudební dopoledne: Klasickou a lidovou hudbu hrají a zpívají studenti 
JAMU. V 10 hodin, stacionář.

 26. 9.  Trio Sírius: Zahájení koncertní sezóny v kostele sv. Rodiny. Viktorie Veče-
rová – viola, Vladimír Sůva – violoncello, Jiří Skuhra – flétna. V 18 hodin, 
kostel sv. Rodiny.

   3. 9.–3 0. 9. Výstava výtvarných prací dětí Základní školy speciální Korálek Kladno. 
Denně 10 – 18 hodin, refektář.

Není-li uvedeno jinak, vstupné na všechny akce dobrovolné. Výtěžek je určen na 
podporu Domova. Info:  zora.vondrackova@domovrepy.cz , tel.: 775 853 537.

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, Praha-Řepy, tel. 235 301 238, 
www.domovrepy.cz. Spojení: tram č. 9 a 10, zast. Sídliště Řepy, bus č. 164 z 
metra Zličín, zast. Škola Řepy, bus č. 180 ze zast. Kafkova – Sídliště Řepy.

•Kulturní středisko Průhon
Pro děti (vždy v sobotu od 16 hodin, vstupné 40 Kč)
 4. 9.  Pohádka o Honzovi, princezně a kocourkovi: Loutkové představení na 

motivy francouzské pohádky o malém kocourkovi a Honzovi, kteří přemo-
hou zlou ježibabu i čaroděje a vysvobodí zakletou princeznu. Divadélko 
Hračka.

 18. 9.  Nápad myšky Terezky: Loutková pohádka Divadla Matěje Kopeckého 
o přátelství a poklidném životě lesních zvířátek, který naruší příchod 
marnivé a  lstivé kozy Rozalindy. 

 25. 9.  Sůl nad zlato: Klasická pohádka s loutkami a písničkami v podání Divadla  
matky Vackové.

Městská část Praha 17, Společnost pro obnovu 
řepských tradic, Centrum sociálně zdravotních služeb 

a Sbor dobrovolných hasičů Praha-Řepy
pořádají

v sobotu 11. září 2010 od 14 hodin
na prostranství před budovou Úřadu m. č. Praha 17 

14 hodin: start 3. ročníku Slavnostní jízdy autoveteránů
Z programu: Folklórní soubor Musica e Danza, MišMaž – country 
tance, Marjánky Praha – mažoretky, Tiger Team – bojová umění, 

TJ Sokol Řepy – akrobacie, vystoupení žáků Japonské školy, 
ZUŠ Blatiny a řepských ZŠ, Šermíři Sokol Dejvice, 

vyhlášení výsledků soutěže Rozkvetlé Řepy

Hry, soutěže pro děti i dospělé
TOMBOLA

Občerstvení a cukrová vata
Skákací hrad

17.30 hod.: ABBA STARS – THE BEST ABBA SHOW
Na ploše: manželé Dvořákovi – práce s lasem a bičem, společnost 

Mezivaly – žonglování, ukázky hasičské i policejní techniky, 
psovodi, DDM Bílá Hora – sedmimílové boty, Junák Bílá Hora – týpí, 
řepské mateřské školy + OS Naše Řepy + Mateřské centrum Řepík + 

KS Průhon + CSZS  – zábava pro děti

Kniha o Řepích
Pokud byste si chtěli koupit Knihu o Řepích (autoři: Jaroslav Hájek 
a Jiří Svoboda), seženete ji už jen v naší  knihovně v Jiránkově ulici! 
Stojí 275 Kč.  -red-
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Vážení čtenáři, 
v minulém vydání zpravodaje jsme slíbili, 
že se vrátíme k tématu BAZÉN. Věnovat se 
této problematice právě nyní, před komu-
nálními volbami, je prý – podle některých 
hlasů – ožehavé. Myslím si však, že je třeba, 
abyste věděli, že se vedení městské části 
myšlenkou vybudovat v Řepích krytý pla-
vecký bazén zabývá, a to dlouhodobě. 
Mnozí z vás by bazén v naší městské části 
přivítali. I pro mne je to představa lákavá… 
Jenže představy jsou jedna věc, druhou je 
rozpočet. Považuji za nutné zdůraznit, že 
jsme se – jako vaši zastupitelé – před čtyřmi 
lety zavázali, že budeme s majetkem měst-
ské části nakládat zodpovědně a uvážlivě. 
Do výstavby bazénu bychom se mohli pus-
tit, tuto investici bychom zvládli. Proble-
matický  je však jeho provoz. Ti z vás, kteří 
mají na svých bedrech rodinný rozpočet, si 
pravděpodobně umí představit, jak obrov-
ské jsou náklady spojené s každodenním 
čištěním a ohřevem vody, vytápěním, úkli-
dem krytého plaveckého bazénu. Udržet 
vstupné v přijatelné výši není, s ohledem 
na náklady spojené s provozem, snadné. 
Návštěva bazénu by neměla být luxusem, 
který si rodina dopřeje jednou dvakrát za 
rok.
Již jsme vás informovali, že se chystá vý-
stavba domu pro seniory, v blízkosti Domo-
va sv. Karla Boromejského, jehož součástí 
by měl být i menší bazén sloužící rovněž 
veřejnosti. Podle informací, které máme 
k dispozici, je v plánované multifunkční bu-
dově (v místě současné benzinové pumpy 
u Slánské ulice), také počítáno s menším 
bazénem. 
V lokalitě přilehlé k ulici Na Chobotě by-
chom rádi vybudovali multifunkční spor-
tovní centrum, jehož součástí  by mohl být 
menší bazén. Ve výhledu investic pro toto 
volební období, schváleném zastupitel-
stvem, počítáme s částkou 200 milionů Kč. 
V současné době stále hledáme vhodného 
spoluinvestora. Doufejme, že se nám to 
brzy podaří. 
(Pozn. redakce: Kontakt pro případné zájemce – 
 komisesport@repy.mepnet.cz.)

Bc. Jitka Synková, 
redakce@repy.mepnet.cz

Slovo starostkyVolby do zastupitelstev a senátu
Ve dnech 15. října a 16. října 2010 proběhnou volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy, do Zastupi-
telstva městské části Praha 17 a současně volby do volebního obvodu č. 25 Senátu Parlamentu 
České republiky. Podrobné informace najdete na str. 16 až 18.

-red-

Městská část Praha 17 v letních měsících 
zrealizovala projekt „Snížení energetické ná-
ročnosti Mateřské školy Brunnerova“. Tento 
projekt je spolufinancován Evropskou unií – 
Fondem soudržnosti a Státním fondem život-
ního prostředí ČR v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí. 
Předmětem podpory je realizace úspor energie 

v MŠ Brunnerova – navrhované opatření spo-
čívá v zateplení vnějších stěn budovy a ploché 
střechy. Realizací tohoto projektu dojde ke 
snížení emisí CO2 a k úspoře energie. 
Celkové uznatelné náklady: 3 570 000 Kč. Do-
tace z EU – OPŽP: 3 034 500 Kč. Dotace SFŽP 
ČR: 178 500 Kč

Bc. Eva Vernerová, kancelář starostky

Získali jsme podporu

Do Mateřské školy Fialka v Brunnerově ulici se děti budou určitě těšit. Městské části se podařilo 
pro tento projekt získat finanční podporu z Evropských fondů a Státního fondu životního pro-
středí  ČR.

Foto: -akraj-

Řepští hasiči už pomohli! A co vy???
Do oblastí postižených bleskovými povodněni vyjelo v srpnu i dvanáct řepských dobrovolných 
hasičů. Jak sdělil velitel sboru Lubomír Spálenka, dva dny pomáhali ve Frýdlantu vyklízet za-
topené objekty, vyřezávali stromy i keře z koryt, myli chodníky a komunikace, čerpali vodu ze 
sklepů.
Milí čtenáři, pokud jste se ještě „nerozhoupali“ pomoci postiženým, napravte to! Třeba formou 
dárcovské sms…
ADRA: č. ú. 4028 4028/0300, variabilní symbol 391, dárcovské sms ve tvaru DMS ADRA na 87777. 
Člověk v tísni: č. ú. 72027202/0300, DMS SOSPOVODNE na 87777. Český červený kříž: DMS CCK 
na 87777.  -red-
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 29. ZÁŘÍ 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.
Souhlasí:
„Dohody o partnerství a spolupráci – Projekt 
M. č. Praha–Zličín – „Revitalizace území – 
Relax zóna Zličín“;
•  s navýšením rozpočtu o účelovou dotaci na 

rozšíření pečovatelské služby v r. 2010 ve 
výši Kč 750 000 Kč;

•  s navýšením rozpočtu o účelovou dotaci 
na sportovní vyžití seniorů – plavání a na 
vzdělávací kurz „Základy práce s PC pro 
seniory“ v celkové výši Kč 81 000 Kč;

•  se zněním nájemní smlouvy mezi Městskou 
částí Praha 17 a Osmiletým gymnáziem 
Buďánka, o. p. s, na pronájem nebytových 
prostor v budově Základní školy Jana 
Wericha;

•  s účastí Městské části Praha 17 v soutěži 
„Obec přátelská rodině“.

Schvaluje: 
•  rozšíření obsahu Řepské sedmnáctky;
•  plány investičních akcí na roky 2011 až 

2015, které předložily příslušné odbory;
•  investiční akce, na které bude městská 

část uplatňovat nárok na investiční dotace 

z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011 a na další 
roky;

•  jmenování Věry Pavlíkové do funkce  ředitelky 
Základní umělecké školy Blatiny, (Španielova 
1124).

Bere na vědomí: 
•  znění návrhu jednotlivých právních předpisů 

pro oblast požární ochrany hl. m. Prahy:
 a)  „Nařízení, kterým se vydává požární 

poplachový plán hlavního města Prahy“,
 b)  „Nařízení, kterým se stanoví podmínky 

k zabezpečení plošného pokrytí území 
hlavního města Prahy jednotkami požární 
ochrany“,

 c)  „Nařízení, kterým se stanoví podmínky 
k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 
a určení těchto zdrojů“.

Zastupitelstvo m. č. Praha 17 mj. 
Bere na vědomí:
•  Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-

ské činnosti za I. čtvrtletí 2010.

Schvaluje:
•  doplnění textu Prováděcího předpisu k Zása-

dám prodeje, bodu 13.4 o následující odsta-
vec: „U SVJ, kde již dříve byla M. č. Praha 17 
částečně provedena výměna oken, bude výše 
příspěvku krácena o podíl ploch již zrealizova-
ných konstrukcí vyjádřený v %.“.

•  s termínem podzimního zasedání zastupitel-

stva městské části: 29. září 2010. Jednání 
zastupitelstva je veřejné!

Stanoví:
•  pro volební období let 2010 – 2014 třia-

dvacet členů Zastupitelstva m č. Praha 17 
a sedm členů rady městské části.

Souhlasí:
•  s předložením projektové žádosti „Zdravé 

a hravé Řepy“ s celkovým rozpočtem max. 
do výše 6,5 mil. Kč v rámci vyhlášené výzvy 
k předkládání projektových žádostí v Ope-
račním programu Praha – Konkurence-
schopnost.

Bc. Eva Vernerová, kancelář starostky

Rozsáhlá rekonstrukce domů v Makovského ulici 
se chýlí ke konci. Ze zadní části budov už zmi-
zelo lešení – pohled od Socháňovy ulice. -red-

Foto: -akraj-

V červenci se setkala starostka Bc. Jitka Synková s ředitelem firmy ROPID 
Pavlem Procházkou, aby spolu projednali prodloužení provozu autobusové 
linky č. 725. Původně měla být v provozu jen do konce srpna. Zatím je 
rozhodnuto, že autobus bude jezdit do konce září. Trasa vede z konečné 
stanice tramvaje, ze zastávky Sídliště Řepy, do Stodůlek. 
 -red-

Zda bude dokončena oprava tramvajové trati v plánovaném termínu, jsme 
se zeptali Ilony Vysoudilové, vedoucí oddělení Komunikace a tiskové mluvčí 
Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.: „Rekonstrukce tramvajové trati 
v úseku od křižovatky Plzeňská–Jinonická až po tramvajové obratiště Sídliš-
tě Řepy probíhá dle plánu. Práce budou ukončeny nejpozději 30. září.“ 

-red- 

Foto: -akraj- Foto: Markéta Koutská
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S jakými plány Sokolové vykročili do další 
stovky?
L. Malinkovičová: Doufáme, že pro nás začalo 
období úspěšné, protože Městská část Praha 17 
stojí za sportem tady v Řepích. Zastupitelé se za-
sadili o výměnu pozemků - ty, o něž jsme přišli, 
patří zase městské části a je tedy o hodně větší 
šance, že zůstanou nadále sportovištěmi, než 
kdyby je získal soukromník. Myslím, že nejen pro 
mne to byl jeden z impulzů do té další stovky. Mi-
nulá doba pro nás byla takovou „dobou temna“. 
Věci se pohnuly k lepšímu.

Jaké sporty nabízíte?
J. Rosenbaumová: Máme volejbal a fotbal, kde 
jsou družstva podle věkových kategorií a výkon-
nosti. Hrají pravidelné soutěže. Pak máme odbor 
Sportu pro všechny, kde je momentálně 8 aktiv-
ních oddílů – rodiče a děti, předškolní děti, žáci, 
Želvičky – to je všeobecná gymnastika pro holky 
i kluky od 6 let až do dospělosti. Máme oddíl žen, 
kterým vyhovuje spíše zdravotně-kondiční cvi-
čení, dále rekreační volejbal pro muže, ženy, ale 
i starší dorost. A také oddíl turistiky a country 
tance Miš Maž. Šest dalších oddílů jsme bohužel 
museli z různých důvodů zrušit, nebo si našly 
jiné zázemí.

O který sport je největší zájem?
L. Malinkovičová: U dospělých je to tak „půl na 
půl“ fotbal a volejbal. U menších dětí je zájem 
o gymnastiku. U kluků vede fotbal. Ale je zájem 
i o softball, florball.
J. Rosenbaumová: Sportovci nám ubývají, hlavně 
ti v produktivním věku. Bylo období, kdy se nám 
například ženy nevešly do tělocvičen, nestači-
ly nám cvičitelky. Teď máme jen jeden oddíl na 
ZŠ Jana Wericha. Na každém rohu je fitcentrum 
a podnikatelé raději koupí svým zaměstnancům 
permanentky, než by podporovali nějaké občan-
ské sdružení našeho typu…

Návštěva fitcentra je ale finančně náročnější.
J. Rosenbaumová: Je! Ale zjistili jsme, že v Praze 
cena nehraje tolik roli. Lidi jdou raději do fitka 
a podnikatel si to ještě odepíše z daní.  
L. Malinkovičová: Je to dražší, ale cvičení, které 
pořádáme my, je pravidelné – třeba v pondělí 
a ve středu… V dnešní uspěchané době si má-
lokterá žena dokáže zařídit, aby měla volno ve 
stejné dny. Fitcentra umožňují přijít kdykoliv 
a na jakoukoliv dobu. To je jejich plus.

Dá se říci, že sport v Sokole je opravdu spor-
tem pro všechny?
J. Rosenbaumová: To ano. Vítáme každého a sna-
žíme se příliš nezvyšovat příspěvky. V oddílech, 
kde se sportuje či cvičí hodinu až dvě týdně, pla-
tí členové 600–800 Kč na pololetí. To je vlastně 
pakatel, když se podíváte kolem sebe. Gymnast-

ky platí za pololetí 2 000 Kč, protože mají nejvíc 
péče a také nejvíce nároků na provoz. 

Vaši cvičitelé vedou oddíly zdarma?
J. Rosenbaumová: Ano, všichni! Jednak nejsou 
peníze, jednak je to pořád ještě tradice. I když 
víme, že v některých tělovýchovných jednotách 
už cvičitele platí. Máme cvičitelky, které cvičí 
jednu dvě hodiny týdně. To je ještě únosná „bri-
gáda“. Ale třeba konkrétně v oddílu Želviček už 
je to pomalu na poloviční, někdy i plnou pra-
covní dobu. Cvičí tam každý den dvě tři hodiny, 
k tomu soboty i neděle, odborná příprava… 
Přesto, že pracují zdarma, máme jedny z nejkva-
litnějších cvičitelek 
a cvičitelů v Praze. 
A stále se snažíme 
o zvyšování jejich kva-
lifikace.
L. Malinkovičová: Je to 
taková ta „srdeční zá-
ležitost“! I pro trenéry 
fotbalu a volejbalu.

Však jsou také vaše 
gymnastky úspěšné!
J. Rosenbaumová: To 
ano. V oddíle Želvi-
ček je téměř 90 dětí. 
Jezdíme na soutěže 
ve sportovní gym-
nastice v rámci České 
asociace Sport pro 
všechny a také na sou-
těže Team-Gymu, to je 
gymnastický trojboj. 
Holky i kluci nám už vyhrávali pražské i repub-
likové soutěže! Momentálně je naším největším 
úspěchem stříbrná medaile z květnového Mis-
trovství České republiky v Team gymu v Ostravě. 
Jde o soutěž, kterou pořádá Česká gymnastická 
federace, takže se naše družstvo žen probojova-
lo na úrovni výkonnostního sportu.

Jak dlouho zastáváte své funkce?
L. Malinkovičová: Čtvrtým rokem jsem předsed-
kyně, před tím jsem dva roky pracovala ve výbo-
ru. Volejbal tu v Řepích hraju od roku 1994, od 
doby, kdy jsem se přistěhovala na sídliště.
J. Rosenbaumová: V roce 1980 jsem promovala 
na FTVS a pracovala jsem na ČSTV. Cítila jsem po-
třebu být činná někde v tom „základním článku“. 
Do Řep na sídliště jsme se přistěhovali v roce 
1982, další rok jsem se přihlásila jako cvičitel-
ka nejmladšího žactva. Od roku 1983 funguju ve 
výboru tělovýchovné jednoty, od roku 1991 jsem 
tajemnicí jednoty.

Prý se v Sokole angažuje celá vaše rodina… 
J. Rosenbaumová: Ano, já dělám předsedkyni 

odboru sportu pro všechny, manžel je předsedou 
kopané. Náš „mladej“ vyrůstal v jednotě taky – 
jako brankář. Dnes občas trénuje malé fotbalis-
ty, jezdí s nimi na soustředění. A pokud nemá 
něco s koleny, tak ho táta ještě občas staví do 
branky. Lenka po mně převzala oddíl gymnasti-
ky, který jsem zakládala. Od 17 let je cvičitelkou 
a od osmnácti oddíl vede. Má k sobě samozřejmě 
spoustu dalších cvičitelů. A bezvadnejch! 

Přijímá Sokol nové členy?
J. Rosenbaumová: Ano. Nemůžeme bohužel na-
bídnout další sporty. Pokud by měl někdo zá-
jem stát se cvičitelem, je to možné, zajistíme 
mu i patřičné školení, ale musí se o svůj oddíl 
postarat. Měli jsme kvalitní oddíl karate, oddíl 
stolního tenisu, atletiku, pétanque… Když ale 
není cvičitel, nedá se nic dělat. I pro současné 
oddíly stále hledáme nové cvičitele a školíme si 
dorůstající generaci z vlastních řad.

Srdeční záležitost
Sokolové v červnu oslavili 100. výročí založení řepské tělovýchovné jednoty. Jak se to-
muto občanskému sdružení vede, jsme se zeptali předsedkyně jednoty Ing. Lenky Malin-
kovičové a tajemnice Mgr. Jitky Rosenbaumové.

Představte si, že by řepští Sokolové měli do-
statek financí, například, že by se objevil 
štědrý sponzor… 
L. Malinkovičová: Za sebe i za výbor mohu říci, 
že bychom v první řadě dali do pořádku hřiště, 
sportoviště a zázemí „teskáče“. Myslím, že by 
si to naši sportovci zasloužili. Aby měli pěknou 
šatnu, sprchy, hřiště, která splňují paramet-
ry… Podle mne máme jedny z nejhezčích kurtů 
v Praze, ale nesplňují parametry. Také bychom 
zatravnili fotbalové hřiště, vybudovali tribunu 
i zázemí, aby naši fotbalisti nemuseli dojíždět 
jinam. Pro gymnastiku by se nám hodila spor-
tovní hala.

Takže vítáte snahu městské části vybudovat 
v Řepích poblíž ulice Na Chobotě novou mul-
tifunkční halu?
L. Malinkovičová: To ano, pro to jsou všichni. 
Druhá věc je, jak bude velká a podobně. Ale: ať 
je jaká je, hlavně aby byla!

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Nejen pro Ing. Lenku Malinkovičovou (vlevo) a Mgr. Jitku Rosenbaumovou 
je aktivita v TJ Sokol Řepy letitou srdeční záležitostí.

Foto: -akraj-
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Neohlášená 
odstávka teplé vody
Vážení obyvatelé, ve dnech 20. až 22. 7. 2010 
došlo k odstávce teplé vody v následujících 
ulicích: Vondroušova (mimo objektu č. p. 
1193–1198), Makovského 1140–1145, Sochá-
ňova a Jiránkova. Jednalo se o domy napoje-
né na ŘOK 4. Tato odstávka  nebyla obchodní 
kanceláří Pražské teplárenské, a.s. předem 
řádně oznámena, a proto nebylo možno oby-
vatele domů, které jsou v naší správě, o ter-
mínu odstávky řádně předem  informovat. 

Na základě naší stížnosti zaslala Pražská 
teplárenská, a. s., dopis s omluvou za způ-
sobené nepříjemnosti.

Hana Holečková,
prokuristka firmy Optimis spol. s r. o.

Zapeklitá Čistovická
V ulici Čistovická došlo před nedávnem – na žá-
dost občanů – k úpravě dopravního značení. Ale 
ouha! Změnu nelibě nesou obyvatelé ulic okol-
ních. O vyjádření k této věci jsme požádali mís-
tostarostu Mgr. Bořka Černovského:
„Úprava dopravního značení v ulici Čistovická 
byla provedena na základě opakovaných, něko-
lik let se táhnoucích stížností, které vyvrcholi-
ly minulý rok peticí nespokojených občanů. Na 
základě této petice bylo svoláno zvláštní zase-
dání komise životního prostředí a dopravy, kde 
se problém projednával. Kromě iniciátorů petice 
se jednání zúčastnili také zástupci občanských 
sdružení z dotčené oblasti. V rámci komise byly 
projednány a přítomnými odsouhlaseny úpravy 
dopravního značení, omezující provoz v ulici Čis-
tovická tak, aby nebylo možno touto ulicí nadále 
objíždět dopravní zácpu v ulici Karlovarská.
Bohužel ne všichni, kterých se změny nakonec 
dotkly, byli tenkrát zřejmě přítomni a právě ti se 

dnes ozývají, že jim dopravní úprava nevyhovuje.
V pondělí 6. září v 17 hodin se proto bude konat 
mimořádné setkání dopravní a bezpečnostní 
komise se zástupci zmíněných sdružení, na 
němž se tato úprava bude projednávat a pří-
padně pak bude dopravní značení korigováno, 
doplněno, nebo upraveno tak, aby vyhovovalo 
všem zúčastněným. -red-

Identifikační čísla provozoven
Dnem 1. 7. 2010 vstoupil v platnost zákon č. 
227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o základních re-
gistrech. Zákon nově zavádí mimo jiné i jedno-
značnou identifikaci provozoven s cílem zpřesnit 
jejich identifikaci jak pro účely Českého statis-
tického úřadu, tak pro účely jiných orgánů stát-
ní správy, např. Ministerstva životního prostředí 
ČR. Údaj o adrese není postačující jednoznačný 
identifikátor provozovny, jelikož na jedné adre-
se může být několik desítek jiných provozoven 
různých podnikatelských subjektů.
Identifikační číslo provozovny bude přidělováno 
podle samostatné úpravy v živnostenském záko-
ně a přechodných ustanovení k němu. Z hlediska 
zákonného vymezení je stěžejní, že provozovnou 
se rozumí výlučně provozovna ve smyslu živnos-
tenského zákona.
Nově zavedené IČP nebude mít negativní dopad 
na finanční zátěž jednotlivého podnikatele. 
Živnostenský úřad bude přidělovat IČP provo-
zovnám registrovaným před 1. 7. 2010 ve lhůtě 
jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona. 
V současné době je k projednání ve vládě připra-
vena změna zákona o základních registrech, kte-
rá prodlužuje tuto lhůtu na dva roky. Pokud tedy 

bude návrh novely zákona přijat, bude termín 
pro přidělení IČP provozovnám vzniklým před 
1. 7. 2010 prodloužen do 30. 6. 2012. Živnosten-
ské úřady mají povinnost v téže lhůtě informo-
vat podnikatele o přidělení IČP, a to jak u nově 
zapisovaných provozoven, tak u provozoven zří-
zených před 1. 7. 2010. Podnikatel, který obdrží 
IČP, je povinen začít uvedené číslo užívat v rám-
ci označení provozovny nejpozději po uplynutí 
1 měsíce po uplynutí výše uvedené lhůty, což 
znamená od 1. 8. 2011, v případě prodloužení 
lhůty na dva roky od 1. 8. 2012.
Pro tvorbu a využití IČP jsou stanovena násle-
dující pravidla:
1. IČP je desetimístné číslo. Skládá se z devíti-
místného pořadového čísla doplněného o kon-
trolní číslici, sloužící ke kontrole správnosti po-
řadového čísla.
2. Provozovna se váže na konkrétní osobu. Po-
kud více osob vykonává podnikatelskou činnost 
v rámci jedné provozovny, obdrží provozovna 
každé osoby vlastní IČP.
3. V případě, že provozovnu s přiděleným IČP 
získá jiná osoba, bude provozovně přiděleno 
nové IČP (váže se na novou osobu).
4. Jednou již přidělené IČP nelze znovu přidělit 
jiné provozovně, a to ani v případě, že osoba, 

Změna živnostenského zákona: která provozovnu ohlásila, svoji činnost nikdy 
nezahájila nebo již ukončila.
V praxi se poměrně často stává, že podnikatel 
ukončí činnost v provozovně, odhlásí ji na fi-
nančním úřadě, ale opomene ukončení provo-
zování živnosti v provozovně nahlásit na živnos-
tenském úřadě. Pokud je podnikatel následně 
vyzván živnostenským úřadem k tomuto ukon-
čení, bývá velmi překvapen. Abychom předešli 
těmto situacím v rámci rozesílání informací o IČP, 
dovolujeme si vás, vážení podnikatelé, požádat 
o to, abyste si stav svých provozoven překont-
rolovali na http://www.rzp.cz/ ➞ vyhledávání, 
což je veřejná část živnostenského rejstříku. 
Po zadání vašeho IČ či jiných identifikačních 
údajů (např. jméno a příjmení, název obchodní 
firmy, místo podnikání...) se zobrazí informa-
ce vztahující se k osobě podnikatele, včetně 
provozoven. Zjistíte-li, že v živnostenském 
rejstříku je k vaší osobě/firmě vedena aktivní 
provozovna, ve které již neprovozujete živnost, 
velice bychom uvítali, kdybyste se dostavili na 
náš živnostenský odbor v ulici Španielova 1280, 
3. patro, Praha-Řepy, a nahlásili tuto změnu.
Úřední hodiny – Po: 7.30–12.00, 13.00–17.30 
hod., St: 7.30– 12.00, 13.00–18.30 hod., po tel.
/e-mailové domluvě možno i v neúřední dobu. 
Telefon: 234 683 111; e-mail: zeberovai@repy.
mepnet.cz.

Kolektiv živnostenského odboru

S65 nadále v provozu!
Bude linka S65, náhradní vlaková doprava, jejíž provoz byl zahájen 
v souvislosti s opravou tramvajové tratě, jezdit i nadále? „Od 1. 10. 
2010 bude linka S65 vedena v trase Na Knížecí – Zličín – Hostivice 
v intervalu 60 minut cca od 6 do 20 hodin. Definitivní jízdní řád bude 
znám přibližně začátkem září. A je reálná naděje, že takto bude linka 
S65 provozována i v příštím roce,“ odpověděl na dotaz redakce Ing. Fi-
lip Drápal, vedoucí odboru marketingu a tiskový mluvčí firmy ROPID.
 -red-

Výborný nápad
Z důvodu rekonstrukce tramvajového svršku je v provozu linka ČD S65 ze 
stanice Knížecí na Zličín. Zavedení této linky byl opravdu výborný nápad… 
Linkou S65 se cestování do centra a zpět velmi zrychlilo, je kulturní a vše-
stranně příjemné. Proto vás prosím o zvážení (dle doslechu je to názor 
i dalších občanů Řep), zda by nebylo možné tuto linku uchovat i po opě-
tovném uvedení tramvajovového provozu do normálního chodu. Velmi tím 
pomůžete hlavně rodinám s malými dětmi (snadný nástup s kočárky) a zá-
roveň i starším občanům, kterých, jak je vidno v ulicích Řep, přibývá… 

Jana Tesařová

V pondělí 6. září se sejde dopravní a bezpečnost-
ní komise se zástupci občanských sdružení a bude 
projednávat dopravní značení v ulici Čistovická.

Foto -akraj-
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Bombastický název 
to nespraví

Často chodím kolem bývalého obchodního cen-
tra OVUS (který  nese nový název) a ráda bych 
vám touto cestou chtěla sdělit nejen svůj názor: 
SHOPPING POINT ŘEPY zní bombasticky. Jeho 
světelná reklama svítí do dálky a láká kolem-
jdoucí… 
Kdyby páni investoři náklady vynaložené na 
tento obrovský poutač vložili raději do alespoň 
částečné  rekonstrukce zchátralé budovy nebo 
generálního úklidu. To by návštěvníci tohoto ob-
chodního centra uvítali víc než anglický název, 
který vzbuzuje spíš údiv a posměch.
Vnitřek budovy – počínaje špinavým a rozbitým 
schodištěm i výtahem a konče ochozy  a také 
prostorami před kancelářemi Policie ČR – ná-
vštěvníky přímo odpuzuje.
Stálo by za zamyšlení něco s tím udělat, aby bu-

Foto: Z archivu firmy Honoris Group

Budova OVUS není v majetku Městské části 
Praha 17. Od majitele jsme získali foto, jak bude 
budova vypadat po opravě, která bude prav-
děpodobně dokončena v závěru září. Zda bude 
obchodní centrum pěkné i uvnitř, uvidíme…

dova, která by měla sloužit kulturním nákupům, 
odpovídala tomu vznešenému anglickému názvu 
SHOPPING POINT. R. Tomková

Foto: Antonín Kopecký

Ze slavnostního předávání osvědčení absol-
ventkám kurzu práce na PC

Vedení CSZS s radostí oznamuje všem zá-
jemcům, že díky finanční podpoře Rady 
městské části Praha 17 a paní starostce 
Bc. Jitce Synkové se podařilo zajistit pokra-
čování Kurzů práce na počítači pro seniory 
z Řep i v následujícím období. Kurz bude 
zahájen pro absolventy základního kurzu, 
ale i pro nové zájemce, úplné začátečníky. 
Kurz je zdarma a probíhá v CSZS. Zájemci 
se mohou přihlásit telefonicky nebo osob-
ně na recepci Centra sociálně zdravotních 
služeb v Bendově ulici nejpozději do 20. 9. 
2010. Následovat bude informativní schůz-
ka, od října do prosince bude probíhat sa-
motný kurz. 
Bližší informace vám podají pracovníci 
CSZS na telefonním čísle 235 313 182 nebo 
235 314 141 v pracovní době od 7 do 15.30 
hodin. PhDr. Jindřich Kadlec,

ředitel CSZS

Zaslouží si 
poděkování
Dovoluji si touto cestou s radostí poděkovat 
celému vedení Centra sociálně zdravotních 
služeb za zorganizování a zabezpečení Kurzu 
práce na PC pro seniory. 
Zejména bych chtěla poděkovat instruktor-
kám PC kurzu pro seniory, paní Mgr. Haně 
Veselkové a Mgr. Daně Kropáčkové za jejich 
vskutku profesionální přístup při objasňová-
ní základní počítačové problematiky.
Přípravou a provedením tohoto kurzu Cen-
trum sociálně zdravotních služeb umožnilo 
seniorům seznámit se základními aspekty 
počítačů a rozšířit vědomosti a dovednosti 
v tomto oboru. Uplatnění počítačů je již dnes 
ve všech oblastech života tak rozsáhlé, že se 
bez nich neobejde ani nejstarší generace – 
senioři. 
Pro rozšíření dalších znalostí a vědomostí by 
bylo velice vhodné a potřebné pokračovat 
v Kurzu práce na PC pro seniory, abychom 
mohli v praxi tento fenomén doby trvale v pl-
ném rozsahu využívat.

Jaromíra Fraňková,
absolventka kurzu

Občanské sdružení 
Martin děkuje
V sobotu 19. 6. 2010 se konal Řepský jarmark, 
který pořádala Společnost pro obnovu řepských 
tradic společně s Centrem sociálně zdravotních 
služeb. Výtěžek této charitativní akce byl vě-
nován Občanskému sdružení Martin na provoz 
osobní asistence a aktivizačních programů pro 
seniory a zdravotně postižené.
Děkujeme všem občanům, kteří nás podpořili, 

a organizátorům, především paní Anně Baumové 
a panu Jaroslavu Hájkovi. 
Zajišťovat v dnešní době krácených rozpočtů so-
ciální služby vyžaduje velké úsilí, o to větší dík 
patří všem, kteří naši činnost podporují. Kromě 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Hlavního 
města Prahy, Letiště Ruzyně, a. s. je to Městská 
část Praha 17, Městská část Zličín a jednotliví 
občané, z nichž bychom rádi jmenovali pana 
Ing. Rudolfa Kubáta a paní Marii Kadeřábkovou.

Ing. Marika Aufová, 
o.s. Martin

Mám psy rád…
Vážení majitelé našich čtyřnohých přátel-psů! 
Od svého mládí mám psy velice rád. Mám k vám 
však následující prosbu: Nenechávejte je, aby 
na nás skákali, a tak nám špinili oděv nebo nás 
poškrábali. Pokud tušíte, že váš miláček by se 
k nám chtěl rozběhnout a skákat či na nás otisk-
nout čumáček, pak ihned použijte vodítka a za-
braňte mu v tom včas. Předem děkuje a zdraví

RNDr. Frant. Radost

Foto: -akraj-

Chcete více laviček? Obraťte se na místostaros-
tu Mgr. Bořka Černovského: cernovskyb@repy.
mepnet.cz nebo tel.: 234 693 541. Uveďte co nej-
přesnější popis místa. Kontaktujte ho i v případě, 
že si někde přejete lavičku zrušit! -red-

Atletika při ZŠ 
Jana Wericha
Přiveďte své ratolesti do atletického oddí-
lu při ZŠ Jana Wericha, kde mohou trénovat 
pod vedením kvalitních trenérů. Budeme se 
věnovat dětem a mládeži od 5 let. Klademe 
velký důraz na to, abychom svou pozornost 
plně věnovali jednotlivcům s přihlédnutím 
k jejich možnostem a talentu. Příjemné pro-
středí stadionu i zázemí přináší prostor pro 
všestrannost a kvalitní náplň tréninků. 
První trénink a nábor proběhne 6. září 
v 15 hodin na sportovním hřišti ZŠ Jana 
Wericha. 
Předběžné časy podzimních tréninků:
Pondělí: od 15 do 16.15 hod. – skupina I. 
Úterý: od 14.15 do 15.30 – skupina II. Stře-
da: od 15 do 16.15 hodin – skupina I. Čtvrtek: 
od 15 do 16.15 hodin – skupina II.
V zimním období se změní časy tréninku, 
trénovat se bude v tělocvičně. Během roku 
uspořádáme dvě až tři soustředění. 
Členské příspěvky na jeden rok: 3 000 Kč. 
Z této částky budou zajištěny veškeré spor-
tovní potřeby a chod oddílu pod Atletikou 
Tábor. Tomáš Slavata
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Základní škola 
Jana Wericha 

oznamuje,
že 20. října 2010 bude slavit 

25. výročí od svého založení.
Prosíme bývalé žáky a zaměstnance 
o zapůjčení fotografií, vysvědčení, 
případně další dokumentace vztahující 
se k existenci této školy.

Kontaktní adresa: 
ZŠ Jana Wericha, Španielova 19/1111, 
163 00 Praha 6-Řepy.
Tel. 235 314 162, 235 314 362.

Děkujeme!

Obdivuhodné výkony 
v atletickém čtyřboji
Školní rok utekl jako voda, a to byl důvod, aby 
naše škola vyzvala v posledním červnovém týdnu 
ostatní řepské školy včetně japonské a mateř-
ských škol k účasti na atletickém čtyřboji druž-
stev a k vloženému závodu pro předškoláky. 
Jako každý rok i letos byly výkony dětí obdivu-
hodné. Každý chtěl zvítězit. Mnozí překonávali 
rekordy školy i své osobní výkony. Nepřekvapilo 
obhájené vítězství družstva ZŠ gen. por. Frant. 
Peřiny. Zaujala však stále stoupající výkonnost  
předškoláčků z mateřských škol a žáků Japonské 
školy, kteří obsadili celkové 3. místo. Žáci po-
řádající ZŠ Laudova obhájili z loňského ročníku 
2. místo jen o jediný bod. Celkově čtvrté se umís-
tilo družstvo ZŠ Jana Wericha. Všichni účastníci 

Odpoledne s tenisem
Děti ze základních i mateřských škol se mo-
hou zdarma seznámit se základy tenisu bě-
hem ukázkového odpoledne, které pořádá 
Tenisová škola Tallent ve středu 15. září od 
16 hodin ve Sportcentru Řepy (při ZŠ genpor. 
Frant. Peřiny v Socháňově ulici). 
Připraveny jsou soutěže, věcné ceny a také 
diplomy!

-red-

Sběrný dvůr
Rozměrný odpad, který nepatří do směsné-
ho kontejneru, můžete odvézt do sběrného 
dvora v ulici Klikatá 1238/90c, v Praze 5-Ko-
šířích. 
Provoz v letním čase: pondělí až pátek od 
8.30 do 18 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 hod.
Provoz v zimním čase: pondělí až pátek od 
8.30 do 17 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 hodin.

-red-

Kdy budou 
kontejnery 
Velkoobjemové kontejnery budou na určené 
místo přistavovány vždy ve čtvrtek do 16 hodin 
a odváženy v sobotu po 6. hodině. 
• 9. a 23. 9., 7. 10: křižovatka ul. Ke Kulturnímu 
domu a U Boroviček • křižovatka ul. K Trninám 
a Laudova – parkoviště • parkoviště u prodejny 
Bílý Beránek – ul. Šímova. 
• 2., 16. a 30. 9., 14. 10.: parkoviště v ul. 
Drahoňovského • parkoviště v ul. Na Moklině 
(restaurace U hasiče) • parkoviště u prodejny 
Penny – křiž Žufanova-Hofbauerova.
VOK nejsou určeny pro likvidaci odpadů z pod-
nikatelské činnosti, ale výhradně pro objemný 
odpad od občanů Městské části Praha 17 (fyzic-
ké osoby). Do VOK neodkládejte lednice, tele-
vizory, monitory, zářivky, výbojky, autobaterie 
a jiné nebezpečné odpady, ani vytříditelné slož-
ky 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-

Využijte BioVOK 
Velkoobjemový kontejner určený výhradně pro 
bioodpad – rostlinný materiál – tzv. BioVOK 
bude na podzim tohoto roku přistaven na níže 
uvedených stanovištích pouze v uvedené dny 
(jde vždy o soboty) od 13 do 16 hodin. 
25. 9.:  křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu a ul. 

U Boroviček;  
2. 10.:  parkoviště u bývalé Prodejny Plus; 
9. 10.:  parkoviště ul. Na Moklině  (restaurace 

U hasiče); 
16. 10.:  křižovatka ul. K Trninám a ul. Laudova; 
23. 10.:  parkoviště u bývalé prodejny Plus; 
30. 10.:  křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu a ul. 

U Boroviček. 
Odbor životního prostředí a dopravy

Svoz nebezpečného 
odpadu
Nebezpečný odpad bude v Praze 17 svážen ve 
čtvrtek 9. září! Auto bude stát na následujících 
stanovištích v uvedených časech:
Ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu): 
15  až 15.20 hod., křižovatka ul. Severýnova – 
Kolínova: 15.30 až 15.50 hod., křižovatka ul. 
Žalanského – Ke Kaménce: 16 až 16.20 hodin, 
ul. Čistovická (parkoviště proti autosalonu): 
16.30 až 16.50 hod., křižovatka ul. Opuková – 
Boršovská: 17 až 17.20 hodin, křižovatka ul. 
Třanovského – Čistovická: 17.30 až 17.50 hodin, 
křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu – Opuko-
vá: 18 až 18.20 hod., křižovatka ul. K Motolu – 
Čistovická: 18.30 až 18.50 hodin.

-red-

Žáci ZŠ Laudova obhájili 2. místo z loňska.

Foto: T. Boštičková

převzali z rukou zastupitelů Městské části Praha 
17 a ředitele školy ZŠ Laudova poháry a diplomy. 
Zdar dalšímu ročníku atletického čtyřboje v příš-
tím školním roce!

Mgr. Jana Štěpanovská, ZŠ Laudova

Všimli jste si, že sběrné nádoby na sklo jsou po-
stupně vyměňovány za nové, zelenobílé, do nichž 
můžete odkládat  sklo barevné i čiré?

Foto: Archiv Pražských služeb, a.s.

Přijďte slavit!
Co nevidět oslaví Klub 17 své třetí narozeniny 
a vy máte možnost být u toho – konkrétně 22. 9. 
v prostorách Klubu 17.
Mnozí z vás pomáhali budovat dnešní podobu 
tohoto zařízení, které je určeno dětem k trá-
vení volného času. Dovolte mi „poplácat se 
po ramenou“: Klub 17 je vyhledáván dětmi 
i rodiči a uznáván ostatními nízkoprahovými 
centry. Za tuto skutečnost vděčíme samozřej-

mě vedení CSZS, celému týmu, našim dětem, 
vám a všem, kteří nám pomohli. Chtěla bych 
tímto poděkovat za důvěru v nás vloženou. Za 
uplynulý rok prošel Klub 17 nemalými změna-
mi. Máme za sebou kompletní výměnu oken 
a hlavních dveří, malování. Nemálo změn na-
stalo i v osobních životech našich klientů. 
Radujte se s námi z úspěchů a přijďte s námi 
oslavit naše narozeniny!

Tereza Novotná,
nejmladší člen týmu Klubu 17
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Móda v barvách podzimu na Šestce
POUKAZ NA LAHEV VÍNA ZDARMA!

Souhlasím s tím, aby společnost DTZ Czech Republic a.s. (dále jen Společnost) zpracovávala 

mnou poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely Společnosti, tj. k nabízení výrobků 

a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a k zasílání 

obchodních sdělení prostřednictvím elektro-nických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb., 

a to až do odvolání souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, svůj souhlas mohu 

bezplatně kdykoli na adrese Společnosti odvolat.

Akce platí do vyčerpání zásob.

Poukaz je platný pouze po řádném vyplnění kontaktních údajů  osoby starší 

18 let. Jedna osoba může předložit pouze jednu poukázku.

www.ocsestka.cz

Podzim na Šestce od 15. 9. do 25. 9. 2010. Stánky, vína, 

keramika, dobroty... Zveme vás na zahájení ve středu 
15. 9. od 16:00 do 19:00 hod., kde netradiční 

módní show představí podzimní kolekce. 

Vystřihněte si, vyplňte a předložte tento poukaz 

v obchodním centru Šestka 15. 9. od 16:00 do 19:00

a získejte lahev vína zdarma!

Jméno 

Příjmení

Ulice    

Město                                                                          PSČ   

Mobil 

Email

INZERCE

Setkání přátel Domova
Pod záštivou nadace T-SOFT ETERNITY pro-
běhlo 22. června v celém Domově sv. Kar-
la Boromejského setkání přátel Domova, 
kteří měli možnost zúčastnit se prohlídek 
celé instituce. Průvodcovské role se ujala 
sestra Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká, 
představená Domova, a další zkušení pra-
covníci. Seznamovali návštěvníky s činnos-
tí a posláním této zdravotnické organizace, 
v níž se ročně vystřídá na 500 klientů. 
Vrcholem akce byl koncert Jitky Zelenko-
vé, která vystoupila bez nároku na honorář 
v naprosto zaplněném kostele sv. Rodiny. 
Během hodinového koncertu pomohla 
upřímností svého projevu vybudovat sou-
náležitost s věkově pokročilými, kteří kdy-
si byli samostatní a nezávislí, ale nyní se 
neobejdou bez pomoci druhých. Většina 
návštěvníků odcházela na občerstvení za-
jištěné zmíněnou nadací s chutí pomáhat 
potřebným a s obdivem k práci zaměstnan-
ců Domova. -von-

Španielova vyhrála na celé čáře
Milí čtenáři, rok se s rokem sešel a my vám přinášíme výsledky 2. ročníku soutěže Rozkvetlé Řepy. 
Členové redakční rady měli letos rozhodování o něco snadnější, neboť tipů a přihlášek přišlo do 
uzávěrky (9. srpna) o něco méně než vloni. Hlasování se za sponzora soutěže firmu Otakar Chládek – 
sadovnický zahradnický servis zúčastnil Bc. Martin Chládek. 
Do rozhodujícího „finále“ se probojovala trojice žen, jež spojuje nejen láska k přírodě, ale i mís-
to bydliště – Španielova ulice – paní Ivana Adamcová (čp. 1265), paní Irena Nosková (čp. 1271) 
a paní Stanislava Mattanelli (čp.1292). Porotu i letos zaujala předzahrádka, o niž již dvacet let 
pečuje kolektiv žen z domu čp. 1115 až 1117 v Bazovského ulici.
Jmenovaným blahopřejeme! Zároveň děkujeme všem ostatním, kteří se do soutěže přihlásili! 

Naše poděkování si ovšem 
zaslouží všichni, kteří 
opečovávají zahrádky, 
předzahrádky, balkony 
nebo třeba jen truhlíky za 
oknem. Díky jejich snaze 
Řepy zase na mnoha mís-
tech krásně rozkvetly.
Výsledky soutěže budou 
slavnostně vyhlášeny na 
akci Babí léto v sobotu 
11. září (na ploše před 
úřadem v Žalanského uli-
ci), kde výherkyně obdrží 
dar od sponzora soutěže 
pana Otakara Chládka 
i od Městské části Praha 
17. Mají se na co těšit!

Redakční rada
Jednu z předzahrádek, která porotu nejvíce zaujala, najdete ve Španielo-
vě ulici před domem čp. 1271. Pečuje o ni paní Irena Nosková.

Foto: -akraj-

Jak můžete podat inzerát
•  e-mailem: redakce@repy.mepnet.cz;
•  telefonicky: 234 683 544, 234 683 511;
•  osobně: v redakci časopisu;
•  faxem: 235 300 129 – heslo „redakce časopisu“.
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Setkání jubilantů
„Je to tu moc hezké,“ chválili řepští senioři nově 
zrekonstruovanou budovu Základní umělecké 
školy Blatiny. Sešli se zde na oslavě, spojené 
s koncertem žáků zdejší školy, kterou pro ně 
17. června uspořádala Městská část Praha 17 
u příležitosti jejich jubilejních narozenin. 
Bylo potěšující sledovat elegantní, energické 
dámy a pány, jimž byste jejich věk stoprocent-
ně nehádali! Minulá generace jejich vrstevníků 
byla nazývána stařenkami a dědečky, přítomní 
senioři by se po tomto oslovení mohli právem 
urazit.
75. narozeniny: Eliška Vacková, Miloslava Ječ-
ná, Ludmila Horejšová, Květena Kundelásková, 
manželé Jana a Vlastimil Dvořákovi, Vladimír 
Voráček, Jaroslav Vacek, Vratislav Kubálek a Jan 
Schöbel.
80. narozeniny: Zdenka Soukupová, Jaroslava 
Musilová, manželé Miluška a Miroslav Krejnic-
kých, Irena Pekárková, Libuše Vyhnánková, 
Jarmila Sýkorová, Marie Sedláková, Marie Mar-
tínková, Miloslava Neumannová, Taťána Zahrad-

níková, Olga Pekárková, Dagmar Zunová, Euge-
nie Berounová a Václav Sladký.
85. narozeniny: Věra Žabková, Vlasta Jahodová
90. narozeniny: Věra Stašková, Josef Šubrt 
a Miroslav Krupka
Paní Růžena Jaderníková letos oslavila 96. na-
rozeniny!
Všem jubilantům gratulujeme a do dalších let 
přejeme pevné zdraví a veselou mysl! -red- 

Někteří z jubilantů si po oslavě ještě poseděli 
v blízké předzahrádce.

Foto: -akraj-

Devadesátiny v pohodě
Devadesáté narozeniny oslavila v červnu paní 
Helena Rakovcová. U této příležitosti jí přišla 
poblahopřát i starostka městské části Bc. Jitka 
Synková.
Paní Rakovcová žije v Řepích už 20 let. V mlá-
dí vystudovala gymnázium. „Vysvědčení jsem 
dostala v roce 1939 už česko-německé. Toužila 
jsem být ale řeznicí, jako moji rodiče. Nakonec 
jsem na doporučení kamarádky pracovala ve vo-
jenské technické knihovně.“ 
Jubilantka zavzpomínala na svého manžela, 
který léta pracoval jako fotograf v časopise Svět 
v obraze a také na rodinného přítele básníka 
Jaroslava Seiferta. V roce 1992 (kdy už byl man-
žel paní Rakovcové po smrti) jim vyšla společná 
kniha. „Bylo to v době, kdy už pan Seifert nebyl 
‚na tapetě‘,“ vysvětluje paní Helena, která si ne-
může vynachválit své dva syny a je pyšná na svá 

vnoučata. Má štěstí, že jeden syn bydlí nedaleko 
a ochotně jí poslouží. „To je pro paní Rakovcovou 
veliká výhra,“ říká pečovatelka z Centra sociálně 
zdravotních služeb paní Jana Kucharská, která 
k ní denně dochází.

-akraj-

Paní Helena Rakovcová oslavila 90. narozeniny.

Foto: -akraj-Foto: Antonín Kopecký

Centrum sociálně zdravotních služeb má od 
července nové vozidlo. Jeho nákup umožnila 
centru Městská část Praha 17. Auto bude 
sloužit například k rozvozu obědů, nákupů či 
prádla klientům. Z rukou starostky Bc. Jitky 
Synkové klíčky převzal ředitel CSZS PhDr. Jin-
dřich Kadlec. -red-

Zdravé a hravé Řepy
Městská část Praha 17 předložila dne 9. 7. 2010 
svou žádost v rámci 7. výzvy Operačního pro-
gramu Praha Konkurenceschopnost na realizaci 
projektu „Zdravé a hravé Řepy“. Celkové způso-
bilé výdaje dosahují částky 5 660 617 Kč. Před-
mětem projektu je revitalizace souboru dětských 
a víceúčelových hřišť na území naší městské čás-
ti – v sousedství ulic Španielova, Galandova, Ba-
zovského a Vondroušova. 
O tom, zda bude Městské části Praha 17 tato do-
tace schválena, vás budeme informovat. 

Bc. Eva Vernerová, kancelář starostky

Neuvěřitelně silný zážitek připravili žáci 
Japonské školy v Praze 17-Řepích účastníkům 
Svátku hvězd „Tanabata“, když na flétny za-
hráli a posléze zazpívali japonsky otextovanou 
symfonickou báseň Vltavu Bedřicha Smetany. 
Akce se konala 7. července, zúčastnil se jí rov-
něž japonský velvyslanec v ČR pan Chikahito 
Harada, poslanec Ing. Petr Bratský a starost-
ka naší městské části Bc. Jitka Synková. -red-

Foto: -akraj-

Zpívali Vltavu

10 BYLI JSME PŘI TOM



Září v Klubu 17
Ze zářijového programu nízkoprahového za-
řízení Klub 17 pro děti a mládež v Socháňově 
ulici (vedle KS Průhon): 
  8. 9. – Malujeme na kameny, 
10. 9. – Magnetky na lednici, 
14. 9. – Míčové hry na zahradě, 
17. 9. – Ubrousková technika, 
21. 9. – Příprava na narozeninovou párty, 
22. 9. –  Slavíme 3. narozeniny Klubu 17 – Den 

otevřených dveří plný soutěží a her, 
24. 9. – Malujeme barvou na sklo, 
28. 9. – Státní svátek, zavřeno, 
29. 9. – Obtisky z listů.

-red-

Plavání pro seniory
S vyšším věkem nemusí být nutně spojeno 
chátrání tělesné schránky, pokud na sobě člo-
věk neustále pracuje. To se dozvěděli řepští 
senioři na červnové přednášce v KS Průhon, jíž 
se zúčastnil místostarosta Mgr. Bořek Černov-
ský. Na jeho osobní pozvání přednášeli senio-
rům Martin Šťastný, vedoucí diagnosticko-re-
laxačního studia DIRES, i ředitelka Baby Clubu 
Juklík PhDr. Dagmar Hochová. 
Seniorům názorně předvedli, jak vypadá 
správné držení těla (mimochodem – víte, že 
správná chůze neznamená „vyprsit se“, ale jít 
takzvaně s hlavou v oblacích?) a zdůraznili, 
že plavání opravdu prospívá zdraví, ovšem ne 
stylem „paní starostová“.
Proč se setkání zúčastnila právě PhDr. Hocho-
vá? Na základě iniciativy místostarosty Mgr. 
Bořka Černovského uzavřelo vedení Městské 
části Praha 17 s Baby Clubem Juklík ve Stodůl-
kách, který byl doposud známý tím, že nabízí 
kurzy plavání rodičům s malými dětmi, smlou-
vu a od září by zde vždy v pátek dopoledne měli 
organizovat i rehabilitační plavání pro seniory.
Bazén je v ulici U jezera, kousek od stanice 
metra Luka. Autobus č. 225 je tam z Řep za 
10 minut!
V současné době se zjišťuje, jaký je mezi řep-

Tělocvična v přírodě
Taky někdy závidíte dětem jejich hřiště s prů-
lezkami a klouzačkami? V Řepích jsou opravdu 
„na každém rohu“, hřiště pro dospělé tu však 
dosud chybělo. Ale nebude!
Ve volně přístupné zahradě u Centra sociálních 
služeb v Bendově ulici, kterou využívá i Mateřské 
centrum Řepík, bude vybudováno hřiště pro do-
spělé, seniory i zdravotně postižené. 
Instalace cvičebních stanic, na nichž si budeme 
moci procvičit svalstvo celého těla, bude stát 
1 000 000 Kč. -red-

Martin Šťastný a PhDr. Dagmar Hochová senio-
rům předvedli, jak vypadá správné držení těla.

Foto: -akraj-

Pozvánka na bikros
V sobotu 25. září se koná na bikrosové dráze v Řepích v ulici U Boroviček Mistrovství ČR Junior/
Elite 7. závod + Českomoravský pohár challenge 8. závod, na který srdečně zveme všechny, kteří 
chtějí vidět, jak vypadá olympijský sport bikros na té nejvyšší úrovni.
Start závodu je v 11.15 hodin, finálové jízdy bude možné zhlédnout po 14. hodině. 
Vstup je zdarma, přímo v areálu bude občerstvení. Neváhejte a přijďte podpořit jezdce našeho 
oddílu i ostatní závodníky z celé České republiky. Vaše povzbuzování je pro ně tím nejlepším 
pomocníkem na cestě do cíle.
Těší se na vás, všichni z Bikrosclubu Řepy. Bližší informace na dráze při trénincích v úterý 
a čtvrtek od 17 do 19 hodin, nebo na www.bmxrepy.wbs.cz. Lenka Kučerová

Pokus o překonání SVĚTOVÉHO REKORDU
Nezisková organizace ONKOCET EUROPE o. p. s. organizuje 

1. 10. 2010 od 14.30 hodin na travnaté ploše před Obecním úřadem v Řepích 
POKUS O PŘEKONÁNÍ SVĚTOVÉHO REKORDU v likvidaci balónků (1 000 kusů) znázorňujících cigaretu. 

Podmínkou překonání rekordu je účast 200 dětí, základní školou povinných, které pouze pomocí vlastního těla 
zlikvidují balónky za méně než 47 sekund. Rozhodčími jsou zástupci agentury Dobrý den z Pelhřimova – města rekordů. 

Pokus a jeho výsledek bude zaznamenán v KNIZE REKORDŮ.
Součástí pokusu bude ukázka přípravy vzletu TEPLOVZDUŠNÉHO BALÓNU a možnost pobytu dětí v jeho koši.

ZVEME rodiče s dětmi k hojné ÚČASTI na této akci zaměřené PROTI KOUŘENÍ
DVACET vylosovaných dětí, účastníků pokusu, obdrží za svoji účast dětský televizní přijímač ve tvaru medvídka PANDY 

od společnosti CHANG GHONG. Překvapením bude osobní účast některých populárních umělců a sportovců.
V případě nepříznivého počasí se akce zopakuje 8. 10. ve stejný čas a na stejném místě. 

Za ONKOCET EUROPE o.p.s Vás zve Dr. Tomáš Finger www.onkoceteurope.cz 

Budeme mít MIS
Zda v Řepích vyrůstá nějaká budoucí Miss, neví-
me, jisté však je, že v naší městské části budeme 
mít MIS, čili městský informační systém. V sou-
časné době probíhá výběrové řízení na dodava-
tele.
Návštěvníci Řep (a také mnozí z nás!) už ne-
budou bloudit, neboť na hlavních křižovatkách 
a rozcestích se budou moci orientovat podle 
ukazatelů, tzv. rozcestníků. Obnovy doznají i in-
formační tabule městské části.  -red-

skými seniory o plavání zájem. Budou za-
koupeny tzv. plavenky, na něž budou senioři 
doplácet pouze 20 Kč. Zájemci se mohou te-
lefonicky přihlásit u Mgr. Moniky Čermákové 
z Centra sociálně zdravotních služeb na tel.: 
775 591 700. -red-
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Renovace panelových domů
Celková investice: 233 114 000 Kč
Zateplování objektů, renovace střech, vstupních prostor, rekonstruk-
ce lodžií, modernizace výtahů…

Modernizace škol
MŠ: Laudova, Socháňova a Bendova
Celková investice: 21 612 000 Kč
Získali jsme dotace a peněžitý dar od Letiště Praha, a. s. v celkové výši 
7 737 000 Kč.
ZŠ: Laudova, J. Wericha a genpor. Fr. Peřiny
Celková investice: 75 637 000 Kč
Získali jsme dotace ve výši 22 124 000 Kč.
ZUŠ Blatiny
Celková investice: 21 627 000 Kč
Získali jsme účelovou dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy – 5 000 000 Kč 
a grant z Norských fondů 15 950 EUR (371 000 Kč).
Celková rekonstrukce objektu, modernizace budovy, rozšíření učeben.

Protihlukový pás zeleně
Celková investice: 13 528 000 Kč
Z rozpočtu hl. m. Prahy jsme získali dotaci ve výši 2 299 000 Kč, 
od Letiště Praha, s. p. penežitý dar ve výši 2 836 000 Kč.
Revitalizace území mezi ulicemi Šímova a Plzeňská.

Rekonstrukce hřišť a sportovišť
Celková investice: 13 536 000 Kč
Získali jsme dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a peněžitý dar od Letiště 
Praha, a. s. v celkové výši 5 336 000 Kč.
Revitalizace stávajících dětských hřišť a vznik nových hřišť, sporto-
višť a oddychových zón. Součástí je projekt „Zdravé a hravé Řepy“ 
(5 660 617 Kč) – požádali jsme o dotaci.

Městská část Praha 17



Městský kamerový systém, bezpečnost
Jedním z důležitých opatření pro zvyšování bezpečnosti občanů a ochra-
ny jejich majetku je budování městského kamerového systému. 
V roce 2008 byly instalovány další dvě kamery – celkem za 847 994 Kč, 
na něž jsme získali dotaci z MV ČR ve výši 660 000 Kč. Na území M. č. Pra-
ha 17 je v současnosti instalováno osm kamer, letos by měly být instalo-
vány další dvě.
V roce 2006 působilo v M. č. Praha 17 jen osm strážníků městské poli-
cie, v roce 2010 již je to dvanáct strážníků!

Centrum sociálně zdravotních služeb
• pečovatelská služba (i odpoledne a o víkendech)
• sociální poradenství
• speciální pedagogická poradna a logopedie
• denní centrum pro seniory
• nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub 17
• kluby seniorů
• nová počítačová učebna pro seniory
• domácí zdravotní služba a rehabilitace
• AT poradna a anonymní AT linka

Privatizace bytového fondu
Z celkového počtu 3 204 bytů ve správě Městské části Praha 17 bylo 
dosud zastupitelstvem do prodeje schváleno 2 128 bytů.

Podrobné vyjádření Rady městské části Praha 17 k plnění programového 
prohlášení pro volební období 2006 až 2010 bude doručeno do vašich 
poštovních schránek!

Děkujeme za vaši podporu!

Bc. Jitka Synková,
starostka

2006–2010



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

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

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

*  Hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let (1 200 Kč)
*  Keramika – pro děti od 1. třídy a dospělé (1 400 Kč – 

děti, 1 800 Kč – dospělí)
*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let (1 200 Kč)
*  Malé šikulky – výtvarná výchova pro nejmenší – pro 

děti okolo 2 let a rodiče (1 000 Kč)
*  Velké šikulky – výtvarná výchova – pro děti od 3 let 

(1 000 Kč)

Kurzy ve školním roce 2010–2011
*  Ťapka – turistický oddíl – pro děti od 5 do 7 let 

(600 Kč)
*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední program 

pro děti od 2 let (100 Kč za dopoledne)
*  Angličtina, němčina, ruština (různé stupně pokro-

čilosti) – pro dospělé (1 500 Kč)
*  Počítače a internet – pro dospělé i úplné začáteční-

ky, vhodné i pro seniory (1 200 Kč)
*  Jóga – pro děti od 1. třídy a pro dospělé – různé stup-

ně pokročilosti (500 Kč – děti, 1 200 Kč – dospělí)
*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé  

(1 200 Kč)
*  Cvičení pro děti – od 4 do 7 let (500 Kč)
*  Aerobik a gymnastika pro dívky – od 7 do 15 let 

(500 Kč)
*  Cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti od 2 let (600 Kč) 

skupinová výuka, 1 hod. 1x týdně (600 Kč)

*  Cvičení po ženy (aerobik, step–aerobik, kalaneti-
ka) – 30 Kč za lekci
skupinová výuka, 1 hod 1x týdně – 30 Kč/1 hod.

*  Akrobatický rock'n'roll – pro děti 6–18 let (500 Kč)

V KS Průhon můžete navštěvovat i další kurzy – 
taneční pro dospělé, tai-chi a orientální tanec.

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

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

ZÁPIS: pondělí až pátek, vždy 13–18 hodin
Výuka v kurzech (kromě jazyků a PC) začíná od pondělí 
6. 9. 2010 podle rozvrhu, pokud nebylo v konkrétním 
kurzu s vyučujícím dohodnuto jinak.

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

100 let TJ Sokol Řepy
Dovolte mi, abych se několika větami vrátila k oslavám 
100 let trvání organizace TJ Sokol Řepy. 
V dnešní uspěchané a „technické“ době jsme považovali 
za svou povinnost připomenout všem spoluobčanům ne-
jen „budovatelské“ a nadšené začátky vzniku této organizace, ale i průřez 
její činností a vývoj jednotlivých sportů dodnes. Ve dnech 12. a 13. června 
se proto uskutečnila oslava stoletého výročí založení. 
V sobotu jsme zorganizovali na hřištích ZŠ Laudova sportovní den nejen 
pro děti, ale i dospělé a volejbalový turnaj smíšených družstev, kterého 
se bohužel zúčastnili pouze členové volejbalového oddílu. Tuto část oslav 
navštívil a účastníky pozdravil poslanec PSP ČR Ing. Petr Bratský. Odpo-
ledne vypukla velká Slavnostní akademie, kde se představily zejména gym-
nastky a gymnasti našeho oddílu Želviček, kde v různě komponovaných 
skladbách pro jednotlivce nebo i týmy předvedli své sportovní umění. Tyto 
gymnastické výkony byly prokládány tanečními kreacemi skupiny count-
ry tanců Miž-Maž, stepařským vystoupením, vystoupením aerobiku nebo 
hrou na housle – neboť u Sokola se jedná nejen o rozvoj těla ale i ducha. 
V neděli pokračovalo dětské odpoledne na volejbalových hřištích. Na fot-
balovém hřišti byla pro malé i velké řepáky vystavena požární technika. Po 
oba dva dny byla součástí oslav i výstava „Historie a současnost TJ Sokol 
Řepy“. Vyvrcholení oslav se uskutečnilo v Sokolovně. Pozvání na posezení 
s pamětníky začátků řepského Sokola přijali i zástupci městské části – paní 
starostka Bc. Jitka Synková, místostarostové Antonín Kopecký a Mgr. Bo-
řek Černovský.
Chtěla bych touto cestou znovu poděkovat všem, kteří se na přípravě 
a průběhu oslav podíleli – zejména výboru TJ Sokol Řepy a jejich rodin-
ným příslušníkům a všem těm, kteří si přišli zasportovat, pobavit se, nebo 
si přišli rozšířit své znalosti z řepské historie. Škoda jen, že návštěvníků 
nebylo víc!
Velký dík patří samozřejmě i všem sponzorům, bez kterých by se pořádání 
této akce nemohlo uskutečnit. Jedná se zejména o M. č. Praha 17, firmy ET 
NETERA a.s., PTV spol. s r. o, GRAFIXON spol. s r. o., Autosalon Klokočka, 
ALDIA s.r.o., Restaurace Sokol, Knihkupectví Karel Průša, Pekárna Delta 
z přízemí obchodního domu, MC Donald, KTK Praha a Základní školy Lau-
dova a Jana Wericha.
Přestože jsme předpokládali větší zájem obyvatel sídliště, neodradí nás to 
od naší další činnosti a práce a budeme i do budoucna připravovat akce, 
kde zúročíme naše sportovní úsilí, bojovnost a zápal.
Fotografie z těchto oslav je možné si prohlédnout na webových stránkách 
M. č. Praha 17 www.repy.cz a na webových stránkách TJ Sokol Řepy – oddíl 
volejbalu – www.sokolrepy.cz. Na stránky Sokola nyní připravujeme vir-
tuální prohlídku výstavy a velké album fotek z celých oslav. Je na co se 
těšit!

Lenka Malinkovičová, předsedkyně TJ SOKOL Řepy
(Pozn. red.: Celé znění článku najdete na www.sokolrepy.cz.)

Fotbalové zprávy
Sezóna 2010/2011:
Vzhledem k situaci v kádru A mužstva TJ Sokol Řepy, 
s ohledem na jeho posílení, bylo rozhodnuto, že budou 
z hostování staženi naši hráči Petr Klíma (FC Zličín), Milan Koblic (FC 
Zličín), Jiří Orság (Sokol Tuchořice) a Miroslav Telvák (Chuchle). Z na-
šeho dorostu přešli do A mužstva Michal Lhotka a Roman Červenka.
Přípravu jsme zahájili 22. července. Bohužel jsme nemohli trénovat na 
umělé trávě na hřišti ZŠ v Socháňově ulici, neboť tam probíhaly staveb-
ní práce. Využívali jsme menší hřiště s umělou trávou u ZŠ J. Wericha. 
Ani nevadilo, že jsme sem museli dovážet všechny pomůcky a hráči 
chodili převlečení z domova. Účast na prvních trénincích byla výborná, 
12 až 15 hráčů, ostatní byli řádně omluveni.
Součástí přípravy byl turnaj v Tuchořicích:
1. zápas: Staňkovice (II. třída OP) – Řepy 2:3 (1:2), naše góly dali 
Lhotka, vlastní, P. Klíma. 
2. finále: Tuchořice – Řepy 0:6 (0:3), naše branky: Pechr – tři, P. Klí-
ma – dvě, Orság.
Další příprava se konala 7. 8. na umělé trávě ve Zličíně:
Úhonice – Řepy 1:9 (0:5), branky: Michna – tři, Kodera, Telvák, Orság, 
Horák (pokutový kop), Bláha, Pechr.

Milan Rosenbaum

Diamantovou svatbu, neuvěřitelných šedesát! společných let, a zároveň 
86. narozeniny oslavili v srpnu manželé Karel a Zdenka Hartlovi, kteří 
v Řepích žijí od roku 1986. Blahopřejeme! -red-

Foto: Z rodinného archivu
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• 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

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

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

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

PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

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

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

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

• Masážní služby – klasické masáže v salonu Hóra (Makovského 
1177, Řepy) nebo u klienta provede masér. Tel.: 774 233 544

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

• Kadeřnické studio Galandova 1236/9 nabízí kompl. kadeřnické 
služby. Objednávky pánské, dámské, dětské. Tel.: 723 656 113

SLUŽBY • Trénování tenisu nabízím dětem i dospělým (skupinově
i indiv.) – denně, příp. i víkendy. Řepy, Na Cibulkách a Vokovice. 
Vlastním trenér. licenci (15 let praxe). Tel.: 607 613 885

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

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

• Jednorázový a pravidelný úklid v Řepích a okolí. www.evec.cz

• KURZY TENISU PRO DĚTI PŘI ZŠ. Tel.: 777 260 262, 224 815 871

• Výuka angličtiny a němčiny. Informace: tel.: 739 476 696, 
e-mail: info@mkocova.com

• 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

• NOVĚ OTEVŘENO! REKONDIČNÍ MASÁŽE: Galandova ulice 1233/3
+ havajská masáž lávovými kameny + kinezilogie a baňkování: 
www.masazekathy.cz, e-mail: masazekathy@gmail.com.
 Tel.: 739 578 531 (objednávky po 19. hodině)

• GRAFOLOGIE, KRESBA-MALBA a další kurzy pořádá GPI Praha.
www.grafologisis.cz, g.isis@centrum.cz Tel.: 602 277 019

• Připravím Vaše děti k přijímacím zkouškám na osmiletá 
gymnázia z matematiky, českého jazyka a všeobecných studij-
ních znalostí a dovedností. Již 4. ročník mého přípravného kur-
zu bude zahájen v polovině měsíce října. Bližší informace najde-
te na www.osmiletagymnazia.cz nebo na tel.: 731 047 063

• Úklid panelových, činžovních domů!!! Provádíme pravidelný 
úklid společných prostor ve vašem domě – chodby, schodiště, 
sklepy, chodník atd. Ceny od 60 Kč na byt. jednotku nebo dohodou. 
SPOLEHLIVOST! Tel.: 608 072 360, e-mail: vbaca@chello.cz

• 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 

• Hledáme ke koupi byt 2+kk v Řepích. Může být i před rekon-
strukcí. Tel.: 608 972 016

BYTY

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

• Vedlejší příjem! Tel.: 774 265 469

• Prodám garáž v ul. U Boroviček Tel.: 732 767 249

• Domov sv. Karla Boromejského v Praze 17 nabízí zařízenou
ambulanci do levného pronájmu lékaři logopedovi. Info: 
sestra Konsoláta Tel.: 776 257 911, konsolata@domovrepy.cz

• Domov sv. Karla Boromejského v Praze přijme zkušeného
lékaře na lůžkové oddělení, výhledově na pozici vedoucího léka-
ře. Atestace v oboru interna, všeobec. lékařství nebo geriatrie, 
dobrá znalost PC. Hl. lékaře, který bude motivovaný ochotou 
sloužit rád seniorům, s laskavým a trpělivým přístupem k ne-
mocným i rod. příslušníkům, s osobním nasazením, schopností 
tolerance a týmové spolupráce. Nabízíme velmi pěkné a moder-
ní prostředí, přátelskou atmosféru sehraného kolektivu, vysoce 
profesionální i lidské vedení lékařského a ošetřovatelského 
týmu a dobrou pověst zařízení s perspektivou dalšího rozvoje. 
Více na www.domovrepy.cz, kontakt: Sestra Konsoláta 
tel.: 776 257 911, CV prosím na konsolata@domovrepy.cz

• Výprodej obuvi – super ceny!!! Hostivice. Tel.: 605 501 401

• Pronajmu garáž. stání (s možností odprodeje) v novém domě 
nad Billou (Skuteckého ul.) za 1 500 Kč/měs. Tel.: 604 245 275

OSTATNÍ

INZERCE

Proč přijela 
Česká televize
Šlo o tak významnou událost, že ji nenechala 
bez povšimnutí ani Česká televize a 27. čer-
vence vyslala do Řep svůj štáb.
Tento den jsme si za přítomnosti předních před-
stavitelů Kongregace a Domova milosrdných ses-
ter řádu sv. Karla Boromejského, představitelů 
naší Městské části a o. s. Společnost pro obnovu 
řepských tradic připomněli 150 let od narození 
Hraběnky Chotkové, jedné z nejvýznamnějších 
osobností, jež se zapsala do řepské historie.
Hraběnka Chotková, Velebná matka Antoinetta 
Chotková (27. 7. 1860 až 12. 8. 1934), původem 
komtesa Olga Chotková se narodila na zámku 
ve Velkém Březně Antonínu a Olze Chotkovým 
ze známého šlechtického rodu. Byla vnučkou 

Jarmark v Řepích
Sobotní odpoledne 19. června se konal druhý 
ročník Řepského jarmarku. Výtěžek této akce byl 
věnován občanskému sdružení Martin, které se 
věnuje péči o seniory a zdravotně postižené.  
Na jarmarku se podíleli snad všichni naši řepští 
sousedé – buď tím, že nám věnovali  různé věci, 
nebo přímou účastí na akci. Stánek zde měl níz-
koprahový klub dětí a mládeže Klub 17, Domov 
sv. Karla Boromejského i občanské sdružení 
Společnost pro obnovu řepských tradic. O. s. 
Martin se představil stánkem U kočičky, Klub 
seniorů Řepy tu měl stánek Plyšové království. 
Zúčastnili se i manželé Vackovi, Smíšené zboží 
a kapela Panoptikum. Nesmím zapomenout na 
Moniku  Strakovou z Domova sv. K. Boromejské-

hraběte Jana Rudolfa Chotka, který se proslavil 
výstavbou řetězového mostu v Praze, založením 
muzea a také vybudováním dodnes známých 
Chotkových sadů. 
Přes svůj šlechtický původ hraběnka Chotková 
obětavě pečovala o nemocné a chudé. S láskou 
a bez bázně ošetřovala nemocné tyfem. Vstou-
pila do Kongregace řádu milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského, kde se zprvu stala lékár-
nicí, poté ošetřovatelkou a v roce 1899 první 
představenou nově otevřeného břevnovského 
„Vincentina“, ústavu postižených, těžce nemoc-
ných, chudých a především dětí. O ty pak s láskou 
celý svůj zbytek života pečovala. Zemřela 12. 8. 
1934, její ostatky jsou uloženy k poslednímu od-
počinku na řepském hřbitově sester Boromejek. 
Pohřebního průvodu z Břevnova do Řep se zú-
častnily téměř všechny původní šlechtické rody, 
představitelé vlády a velvyslanci mnoha zemí. 

ho, která vítala návštěvníky. Na jarmarku jste si 
mohli koupit různé domácí výrobky, dát si kávu 

Pietní proslov vedl zastupitel Jaroslav Hájek. 
Vlevo starostka Bc. Jitka Synková, vpravo předsta-
vená Mgr. Miroslava Frýdecká.

Foto: Ing. Kateřina Havlíčková

Plyšové království řepských seniorů bylo lákadlem 
především pro malé návštěvníky.

Foto: Jan Bösser

Její pohřeb byl pamětníky přirovnáván k pozděj-
šímu pohřbu Jana Masaryka. Hraběnka Chotková 
právem patří do pomyslné řepské síně slávy.

Jaroslav Hájek, zastupitel

s koláčkem v kavárně či se občerstvit ve stánku 
p. Gründla z restaurace Sokolovna. Přišlo cca 
160 lidí. Výtěžek akce činil 10 500 Kč, které jsme 
předali o. s. Martin.
Děkujeme sponzorům: Erice Řezníčkové – Pekár-
na Erika, Jaroslavu Hájkovi – Autodoprava, Anně  
Baumové – Lidová cestovní agentura a také Cen-
tru sociálně zdravotních služeb za poskytnutí 
prostor a zázemí.
Ovšem největší díky patří všem dobrovolníků, 
kteří obětovali svůj volný čas a  bez nichž by ta-
kové akce vůbec nebyly! Věřím, že druhý ročník 
Řepského jarmarku dal podnět a chuť k práci 
ostatním a že se z něho stane další krásná řep-
ská tradice.

Anna Baumová, 
o. s. Společnost pro obnovu řepských tradic
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Případné 2. kolo voleb do volebního obvodu č. 25 Senátu Parlamentu ČR se 
uskuteční v pátek 22. 10. 2010 od 14 do 22 hodin a v sobotu 23. 10. 2010 
od 8 do 14 hodin. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může ze 
závažných, zejména zdravotních důvodů požádat úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči své členy s přenosnou volební schránkou. Volby se 
budou konat ve volebních místnostech, adresu příslušné volební místnosti 
a číslo okrsku naleznou voliči v obálce, v níž jim budou domů doručeny 
hlasovací lístky.

Volby do zastupitelstev
Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva městské 
části Praha 17: Pro tyto volby se voličské průkazy nevydávají, neboť to 
zákon neumožňuje. Volič tedy může volit pouze v sídle okrskové volební 
komise, která územně pokrývá místo jeho trvalého pobytu. Voličem je 
státní občan České republiky a státní občan jiného státu, který v den 
voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku 
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě 
Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezi-
národní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhláše-
na ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen „volič“); do zastupitelstva 
městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením 
(dále jen „územně členěné statutární město“) anebo městské části hlav-
ního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen 
k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.

Upozornění pro cizince
Podmínky, které musí splnit volič členského státu Evropské Unie (EU), 
aby mohl hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí:
Volební právo některých cizinců je dáno zákonem č. 491/2001 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev obcí v ust. § 4 odst. 1.
V současné době mohou být do dodatku stálého seznamu voličů zapiso-
váni na základě vlastní žádosti pouze občané ostatních členských států 
EU, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdělení 
č. 44/2004 Sb.m.s.) má zatím jako jediná charakter mezinárodní smlouvy, 
která splňuje náležitosti stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev 
obcí. Ostatními členskými státy EU jsou: Belgické království, Bulharská 
republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Fran-
couzská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Lotyšská 
republika, Litevská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská 
republika, Republika Malta, Spolková republika Německo, Nizozemské 
království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, 
Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Republika Slovinsko, 
Španělské království, Švédské království, Spojené království Velké Britá-
nie a Severního Irska.
Žádnou jinou mezinárodní smlouvou, na základě které by byl možný zá-
pis voličů, kteří jsou státními občany jiných než členských států EU, do 
dodatku stálého seznamu, dosud není Česká republika vázána.
Aby mohl občan ostatních členských států EU volit do zastupitelstva 
obce, musí být zapsán na vlastní žádost do dodatku stálého seznamu. 

Dodatek stálého seznamu vede obecní úřad pouze pro účely voleb do za-
stupitelstev obcí, a to pro voliče, který alespoň druhý den voleb dosáhne 
věku nejméně 18 let, není státním občanem České republiky, ale je státním 
občanem státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhláše-
na ve Sbírce mezinárodních smluv, a dále jestliže je v obci v den voleb přihlá-
šen k trvalému pobytu.
Do dodatku stálého seznamu však zapíše obecní úřad tohoto voliče pouze na 
základě jeho vlastní žádosti. Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů může volič – občan jiného členského státu EU – podat kdykoliv do jeho 
uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb, tj. 13. 10. 2010 v 16 
hodin. Až do doby uzavření tohoto dodatku ke stálému seznamu voličů je 
tedy možné do něj provést zápis voliče, pokud volič splňuje všechny zákonem 
o volbách do zastupitelstev obcí stanovené podmínky pro tento zápis. Formu 
ani náležitosti žádosti o zápis do dodatku zákon o volbách do zastupitelstev 
obcí neupravuje. Žádost proto může být podána písemně nebo osobně a musí 
z ní být patrno, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku. Žadatel musí uvést 
minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, aby obecní úřad mohl 
z evidence obyvatel ověřit státní občanství a místo trvalého pobytu žadatele 
a následně provést zápis do dodatku. V případě osobní žádosti není písemná 
forma vyžadována, neboť příslušný pracovník obecního úřadu o žádosti učiní 
úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.
Upozorňujeme na skutečnost, že pokud volič jiného členského státu Ev-
ropské unie nepožádal o zápis do dodatku k seznamu voličů ve výše uve-
dené lhůtě na úřadě, nemůže již tak učinit přímo ve volební místnosti 
prostřednictvím okrskové volební komise.

Další informace k těmto volbám jsou k dispozici na webové adrese Městské 
části Praha 17 www.repy.cz v rubrice Volby a na webové adrese Minister-
stva vnitra ČR:http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-
309106.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d.

Volby do senátu
Volby do volebního obvodu č. 25 Senátu Parlamentu ČR: Ode dne vy-
hlášení konání voleb je možno podávat žádost o voličský průkaz (viz další 
podrobnější informace). 
Hlasování bude probíhat pouze ve volebních místnostech na území Čes-
ké republiky. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit i občan 
České republiky, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosá-
hl věku nejméně 18 let. 
Volič, státní občan České republiky, který má trvalý pobyt v Praze 17-Ře-
pích (dále jen volič) a bude chtít voličský průkaz, může požádat u zdejší-
ho obecního úřadu, kde je veden v seznamu voličů, o vydání voličského 
průkazu, jenž ho opravňuje hlasovat ve dnech těchto voleb v některém 
z volebních okrsků v rámci celého volebního obvodu č. 25 (území Měst-
ské části Praha 6 s výjimkou k. ú. Střešovice, části k. ú. Bubeneč, části 
k. ú. Hradčany a časti k. ú. Sedlec, dále územím městských částí Pra-
ha 17-Řepy, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Přední Kopanina, 
Praha-Suchdol a Praha-Zličín), nikoliv však v jiném volebním obvodu, 
kde současně budou probíhat také volby do Senátu!
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů 
ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde 
jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trva-

Volby do zastupitelstev a senátu
V souladu s Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 18. 6. 2010 proběhnou v Městské části Praha 17 
ve dnech 15. října od 14 do 22 hodin a 16. října od 8 do 14 hodin 2010 volby do Zastupitelstva hlav-
ního města Prahy, volby do Zastupitelstva městské části Praha 17 a volby do volebního obvodu č. 25 
Senátu Parlamentu České republiky.
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lému pobytu. Volič, státní občan ČR, který nebydlí na území České repub-
liky 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 jakémkoli volebním okrsku spadajícím do 
kteréhokoliv volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do senátu a kde 
zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který se dostavil do 
volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totož-
nosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; 
ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu 
ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od 
okrskové volební komise prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou 
úředním razítkem.

Vydání průkazu
Postup při požádání o vydání voličského průkazu: Volič buď sám sepí-
še (vyplní) žádost, svůj podpis na ní nechá úředně ověřit a doručí ji 
zdejšímu úřadu, a to nejpozději do pátku 8. října 2010, do 16 hodin, 
anebo se dostaví osobně se svým občanským průkazem na zdejší úřad 
nejpozději do středy 13. října 2010, do 16 hodin (do kanceláře č. 103 
na Odboru občansko správním Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 
291/12b, Praha 17), kde na místě úřad s občanem vyplní vlastní vytvořený 
formulář žádosti. 
V pracovní dny od čtvrtka 30. září 2010 bude odbor občansko správní 
vydávat voličské průkazy těm, kteří na žádosti uvedli, že si je přijdou 

osobně vyzvednout, nebo osobě voličem vybavené úředně ověřenou pl-
nou mocí s ověřeným podpisem voliče. Od téhož data bude odbor zasílat 
voličský průkaz těm, kteří požádali o jeho zaslání na adresu uvedenou 
v žádosti, a to buď obyčejnou poštou nebo do vlastních rukou, podle toho, 
jak se volič rozhodne a uvede v žádosti. Termíny příjmu žádostí a výdeje 
voličských průkazů jsou dány zákonem a nelze je měnit.
Občané jiných městských částí hl. m. Prahy (tedy např. i Zličína) musí po-
dat žádost u svého příslušného úřadu, kde jsou vedeni v seznamu voličů. 
Je možno požádat současně o vystavení voličského průkazu i pro případ-
né druhé kolo voleb. Voličské průkazy pro druhé kolo budou vydávány do 
uzavření voličských seznamů před druhým kolem – tedy do středy 20. října 
2010, do 16 hodin. 
Případné dotazy k voličským průkazům vám zodpoví pracovníci úřadu 
v kanceláři č. 103 na Odboru občansko správním Úřadu m. č. Praha 17, 
přízemí budovy Žalanského 291/12b, Praha 17-Řepy nebo na telefonních 
číslech 234 683 556, 234 683 515. Formuláře k žádostem o voličský prů-
kaz naleznete též na webové stránce Městské části Praha 17: www.repy.cz, 
v rubrice „Volby do Senátu Parlamentu ČR“. Další informace k těmto vol-
bám jsou k dispozici na webové adrese Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.
cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-477925.aspx.

Případné dotazy k ostatním záležitostem voleb zodpovíme na telefon-
ních číslech 234 683 504, 234 683 516, 234 683 502. 

Ing. Jiří Vršovský,
vedoucí odboru občansko správního 

Termín konání voleb:
V pátek 15. října 2010 od 14 hodin 
do 22 hodin a v sobotu 16. října 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, 
1715, 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, Ža-
lanského 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, 1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Brunnerova 1011, 1012, K Trninám 936–947, 
958–968, Laudova 1000–1010, 1015–1017, 

Oznámení o době a místě konání voleb 
do Senátu Parlamentu České republiky, 

Zastupitelstva Městské části Praha 17, Zastupitelstva Hlavního města Prahy

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 podle § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů oznamuji, že 
Volby do Senátu Parlamentu České republiky, Zastupitelstva městské části  Praha 17, Zastupitelstva hlavního města Prahy se konají sou-
časně ve dnech 15. a 16. října 2010.

Jitka Synková,
starostka Městské části Praha 17
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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, přízemí
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.

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 (POZOR, ZMĚNA!)
volební místnost – MŠ Opuková, ul. Opuková 
373/10
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, Krol-
musova 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, Podkrko-
nošských tkalců 438, 453–458, 545, 696, 

Volby do Senátu Parlamentu České re-
publiky
• Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem.
• Volič může s voličským průkazem, kte-
rý mu byl vydán v místě trvalého pobytu, 
hlasovat v kterémkoli volebním okrsku 
spadajícím do volebního obvodu, kde jsou 
vyhlášeny volby do senátu a v jehož územ-
ním obvodu je volič přihlášen k trvalému 
pobytu. Je povinen tento průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi. 
• Volič, který nebydlí na území České re-
publiky a voličský průkaz mu vydal zastupi-
telský nebo konzulární úřad České republiky 
na základě zápisu voliče ve zvláštním se-
znamu voličů vedeném těmito úřady, může 
hlasovat v kterémkoli volebním okrsku 
spadajícím do volebního obvodu, kde jsou 
volby vyhlášeny, zde zároveň obdrží úplnou 
sadu hlasovacích lístků. Je povinen tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Volby do Zastupitelstva městské části 
Praha 17 a Zastupitelstva hlavního měs-
ta Prahy
• Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem.
• Voliči, státnímu občanovi jiného stá-
tu, bude umožněno hlasování, prokáže-li 
svoji totožnost, státní občanství státu, 
jehož občané jsou oprávněni volit na úze-
mí České republiky a přihlášeni k trvalému 
pobytu na území Prahy 17, např. cestovním 
dokladem, občanským průkazem, průka-
zem o povolení k trvalému pobytu atd. a je 
veden v dodatku stálého seznamu. 
• Volič bude volit pouze v sídle okrskové 
volební komise, která územně pokrývá 
místo jeho trvalého pobytu. Pro tyto volby 
se tedy voličské průkazy nevydávají, ne-
boť to zákon neumožňuje.

Každému voliči budou dodány nejpoz-
ději tři dny přede dnem voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech konání voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

Jitka Synková,
starostka Městské části Praha 17

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, 619, 622, 
U Boroviček 189, 190, 253–257, 645.
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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

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

Na koncert „Melodie zlaté Prahy“
Vás zve Strana práv občanů-Zemanovci

1. 10. 2010 od 16 hodin
travnatá plocha před obecním úřadem v Řepích

Vystoupí zde taneční orchestr RK Band se svým programem 
Melodie zlaté Prahy. • Proběhne ukázka vzletu teplovzdušného 
balónu. • Budete mít možnost rozhovoru s expremiérem Ing. Milošem Zemanem 
a dalšími hosty. • Představí se Vám Dr. Tomáš Finger, který za volební obvod č. 25 
kandiduje do Senátu Parlamentu ČR. • Občerstvení, ukázky nových zdravotnických 
technologií a další zajímavé informace.

PŘIJĎTE SE POBAVIT, INFORMOVAT I POUČIT!
Zve Vás Místní organizace Strany práv občanů – Zemanovci

www.spoz.cz
V případě nepříznivého počasí proběhne akce 8. 10. 2010 ve stejném čase.

pořádá VELKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE nejen pro děti
V sobotu 2. října od 15 hodin před úřadem MČ. Vstup zdarma.

Od 18 hodin koncert skupin

DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
MEDVĚD 009

Soutěže o ceny, skákací hrad, výroba šperků…

Místní sdružení 
ODS Praha-Řepy
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AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

VÝMĚNY VŠECH OKEN ZDARMA!!! na pojistnou událost
Doubravínova 335/26, 
163 00 Praha 6-Řepy
Pondělí až pátek: 9–18 hodin 
(nebo dle domluvy)
Tel. i fax: 235 311 411 
Mobil: 774 000 092, 774 000 093
autosklobilahora@seznam.cz 
www.autosklobilahora.cz

NAŠE SLUŽBY 
POSKYTUJEME 
PRO VŠECHNY 
TYPY OSOBNÍCH 
I NÁKLADNÍCH 
VOZŮ / VČETNĚ 
TIR A BUSŮ 

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2010

v ceně 150 Kč

+

WELLNESS STUDIO
Jitka Nagyová

Vám nabízí služby:

Masáže celého těla 
Kosmetiku 
Pedikúru 

Orientální depilaci 
Vacupress – stroj na hubnutí 

+ zábaly

Mrkvičkova 1355, Praha 6-Řepy
Tel.: 235 323 317, 603 174 142

Jitka.Nagyova@seznam.cz

• Nehtové studio • 
gelové nehty + zdobení

Španielova 1289/10, Řepy

Otevřeno dle telef. objednávek.

Tel.: 604 286 669

www.gelovenehty.websnadno.cz

10% sleva s tímto kuponem

OPRAVY CHLADNIČEK
MRAZNIČEK

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
NON STOP

Tel.: 737 037 677

Úklidové služby
úklid bytů, kanceláří, 

společných prostor panelových domů

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

Tel.: 777 616 891

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty

Ve školním roce 2010/2011 pro Vás otevíráme novou

MONTESSORI ŠKOLKU HVĚZDA
Nabízíme celodenní pobyt pro děti od 2,5 let 

ve vzdělávacím programu MARIE MONTESSORI.
Montessori Hvězda Vám nabízí:

• Ucelený program pro rozvoj a osobní růst Vašeho dítěte.
• Podnětné prostředí pro přirozené vzdělávání.
• Individuální přístup k dítěti.
• Dopolední otevřenou Montessori hernu pro rodiče s dětmi.
• Kvalitní a zkušení pedagogové.
• Maximálně 7 dětí na učitele.
• Rodinná atmosféra.
• Babysitting
• Příjemné prostředí školky se zahradou.

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

email: skolka@skolkahvezda.cz
Tel: +420 774 511 012, +420 722 637 511
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K těmto vozůmnavíc
sada zimních pneu včetně disků nebo balíček příslušenství v hodnotě 10 000Kč ZDARMA!

V průběhu zkušební jízdy
zajistíme prohlídku Vašeho vozu Ford v 10 bodech ZDARMA!

www.fordamb.cz
AMB Praha, Severní 321, Ořech, Praha � západ, Pražský okruh (R1), EXIT 19, tel.: 234 234 111, 725 114 796

TOPNABÍDKA

Fiesta
od 219 990,� Kč

Focus
od 279990,� Kč

Fusion
od 249990,� Kč

jen do30. 9. 2010
v novémautosalonu naOřechu

Objevte pro sv j salon francouzskou 
kosmetiku GERnétic!
Chcete u Vás v salonu ošet ovat špi ko-
vou francouzskou kosmetikou GERnétic?
Kontaktujte Ing. Martu Záveskou, tel.: 
235 325 451, 724 967 467.
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GERnétic
Sv t dokonalé pé e

Ošet ení pleti po lét

V záv ru letních m síc  se v našem kosmetickém 
salonu GERnétic velmi asto setkáváme s problé-
my, které jsou následkem neopatrného a dlou-
hodobého slun ní a neodpovídající pé e o ple . 
Výsledkem je v tšinou nadm rná a nepravidelná 
pigmentace, p esušená a olupující se k že. Pro-
blémy se vyskytují nejen na obli eji a dekoltu, 
ale p esušená pokožka se v tšinou objevuje po 
celém t le. Klientce to p ináší pocit sv d ní a po-
drážd ní a celkov  špatný pocit na k ži.

Kosmetika GERnétic nabízí depigmenta ní salonní 
ošet ení, které Vám pom že nehezké pigmentové 
skvrny zesv tlit. A nejen to! Toto ošet ení zárove  
hluboce regeneruje Vaši ple  a vyhlazuje vrás-
ky. K dosažení dobrých výsledk  je t eba navá-
zat pravidelnou aplikací cílených produkt  SKIN 
CLAIR krém a SKIN CLAIR sérum, které jsou 
výhradn  na rostlinné bázi a v brzké dob  budete 
na pokožce poci ovat jejich skv lé ú inky.

Regenera ní ošet ení trvá 70 minut. Jeho cena je 
1200 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.
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www.agnus.cz

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

ZDARMA. 
Na přání dodáme i spotřebiče. 

Ceny garantujeme. 
Staré kuchyně likvidujeme. 

Atypů se nebojíme,
zakázky realizujeme v paneláko-

vých bytech i v rodinných 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 

NA MÍRU

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

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

…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

žaluzie – podlahy

žaluzie - zaměření, prodej, montáž

podlahy - pokládka plovoucích podlah

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

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

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

◆ rolletic ◆ masáže
◆ bodystyling ◆ lymfodrenáže

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

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

neinvazivní laserové metody, příležitostné tetování.

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

Tel.: 777 681 447 (kosmetika), 606 379 780 (kadeřnictví), 
604 839 078 (modelace nehtů, pedikúra), 736 513 425 (masáže)

Malování – nátěry
levně, rychle, kvalitně, čistě

Acrolak Řepy, Socháňova 17
tel.: 603 256 992

e-mail: Acrolak@seznam.cz
www.stolina.o-nas.net
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TELEVIZE-NONSTOP
OPRAVY a seřizování v bytě

satelity, antény, instalace, settopboxy

733 311 747    211 141 160

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

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

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

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

Poznejte sílu, úspornost a komfort 

vozů Škoda Octavia Edition CZ 

s turbomotory TSI a TDI CR a zákaznickou 

výhodou až 85 000 Kč. Již za 334 900 Kč 

tak můžete mít například model Octavia 

Prima Edition CZ v provedení liftback. 

Potěší Vás nejen slevou 39 000 Kč, ale 

také výbavou, v níž nechybí klimatizace, 

el. ovládání oken vpředu aj.

Více na www.klokocka.cz.

NENECHTE SI UJET VOZY 

ŠKODA OCTAVIA  

EDITION

S TURBOMOTORY A ZVÝ-

HODNĚNÍM AŽ 85 000 KČ! SÍLA, KTEROU

OCENÍTE

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Octavia: 4,5–7,8 l/100 km, 119–182 g/km
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