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Vážení čtenáři,
právě držíte v ruce 39. číslo Řepské sedmnáctky. Té „Sedmnáctky“, kterou jsme s kolegy z redakční rady v dubnu 2007 „přivedli na svět“. Zprvu šest-
náctistránkový časopis má dnes již úctyhodných 24 stran. Stal se nedílnou součástí naší obce, bulletinem informací z radnice, ze společenského, 
sportovního a kulturního života. Chtěli jsme vás nejen pobavit, naším přáním bylo též vzbudit ve vás zdravý patriotismus a seznámit vás s historií 
Řep.
Za čtrnáct dní si opět po čtyřech letech zvolíte nové zastupitelstvo, z něhož vzejde i nové vedení naší městské části a tudíž i nová redakční rada 
Řepské sedmnáctky. Jsem přesvědčen, že bude mít na co navazovat.
Náš mandát se chýlí ke konci. Možná ještě budeme připravovat jedno dvě vydání. Chtěl bych poděkovat kolegům z redakční rady za spolupráci. Naše 
názory nebyly vždy jednotné, ale pokaždé jsme se nakonec dovedli dohodnout a jsem si jist, že nám všem šlo o co nejlepší podobu zpravodaje. Nové 
redakční radě přeji hodně úspěchů!

Za redakční radu Jan Bösser
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Kam za kulturou • Kam za kulturou • Kam za kulturou
o Semaforu a o Janu Werichovi, se kterým 
před lety natáčel rozhlasové gramotingl-
tangly. Večer uvede Jiří Brož. Vstupné 40 Kč. 
V 18.44 hodin.

 22. 10.  Taneční kavárna pro všechny mladé duchem. 
Duo Sparťanka. Vstupné 40 Kč, pro seniory 
20 Kč. V 16 hodin.

Připravujeme
 3. 11.  Martin Skyba uvádí: Večer s režisérkou 

Olgou Špátovou nad jejím novým filmem. 
V 18.44 hodin.

Výstava 
4.–25. 1 0. Miroslav Deneš: Mexiko a Spojené 

státy – fotografie z cest. Otevřeno v pracovní 
dny od 10 do 20 hodin, v sobotu v době 
programu.

SOKOLOVNA ŘEPY
 8. 10.  Společnost pro obnovu řepských tradic – 

10 let: Oslava výročí založení společnosti. 
Na programu je promítání DVD s řepskou 
tématikou, které připravil Jaroslav Hájek, 
výstava dokumentárních fotografií, vzpo-
mínky pamětníků. A možná dojde i na malý 
taneček. V 18 hodin.

KS Průhon, Socháňova 1220, Praha 17-Řepy, 
tel. 235 313 289/91, www.volny.cz/ks-pruhon, 

e-mail: ks-pruhon@volny.cz.
Spojení: Tramvaj č. 9 a 10, bus 180.

•Domov sv. Karla Boromejského 
 10. 10.  Carmina Vocum: Koncert smíšeného sboru 

sbormistryně Dragany Novakovic-Vitas, jako 
host vystoupí dětský sbor Stodůlky. Kostel 
sv. Rodiny, v 18 hodin.

 17. 10.  Harfa a flétna: Duo Semplice, Lukáš Dob-
rodinský – harfa, Vít Homér – flétna. Zazní 
autoři: G. F. Händel, J. K. Krumpholz, G. Bi-
zet, V. Novák, Z. Folprecht a další. Kostel 
sv. Rodiny, v 18 hodin.

 24. 10.  Musica Bellissima: Koncert v rámci 2. roč-
níku cyklu Musica concordans. E. Torno-
vá – cembalo, L. Pelíšková – barokní flétna, 
M. Študent – loutna. Soubor pravidelně 
koncertuje doma i v zahraničí, účastní se 
hudebních festivalů (Haydnovy hudební 

slavnosti, Královský hudební festival Zlatá 
Koruna, Kladrubské léto aj.) a natáčí pro 
Český rozhlas. Uměleckou vedoucí souboru je 
Eva Tornová. Kostel sv. Rodiny, v 18 hodin.

 25. 10.  Konžert: Veselý příběh, kde uvidíte roztan-
čené zubní kartáčky, zpívající vodovodní 
kohoutky či mýdlo vlnící se v rytmu samby! 
Divadlo Minor. Stacinoář, v 10 hodin. 

 30. 10.  Koncert Sboru Řádu sv. Huberta. Sbormis-
tr: Karol Ozorovský, doprovod na lesnice: 
Trubači Zábřeh. Řád sv. Huberta: Společen-
ská organizace myslivců-křesťanů s posláním 
dodržovat mysliveckou etiku, kulturu a tradi-
ce. Zazní: Hubertská mše, Ave Maria různých 
autorů, písně A. Dvořáka a B. Martinů, 
světské skladby J. Pavlici a dalších. Ojedinělá 
akce v Praze! Kostel sv. Rodiny, ve 14 hodin.

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

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

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, 
Praha-Řepy, tel. 235 301 238, www.domovrepy.cz. 
Spojení: tram č. 9 a 10, zastávka Sídliště Řepy, bus 
č. 164 z konečné metro Zličín, zastávka Škola Řepy, 

bus č. 180 ze zastávky Kafkova – Sídliště Řepy.

•Kulturní středisko Průhon
Pro děti (v sobotu od 16 hodin) – Vstupné 40 Kč
 2. 10.  Kterak se krtek Čtvrtek nachytal: Veselá 

pohádka o krtkovi a panu Zahrádkovi ve 
vesnici Veselov s mnoha písničkami. Divadlo 
Kapsa z Andělské hory. 

 9. 10.  Hraní a povídání o pejskovi a kočičce: 
Pohádka na motivy pana Čapka s krásnými 
loutkami v podání Divadla Pavla Vangeliho. 

 16. 10.  Pošťácká pohádka: Činoherní představení 
podle jedné z pohádek Karla Čapka. Laury-
chovo divadlo. 

 23. 10.  Šípková Růženka: Oblíbená pohádka Lout-
kového divadla Evy Hruškové. Spoluúčinkuje 
Jan Přeučil.

Na kopečku naproti Úřadu m. č. Praha 17 
(Žalanského ulice)
 10. 10.  Drakiáda aneb Letecké odpoledne s draky 

nebo jinými létajícími výtvory (vlastní výroba 
vítána). Malá exhibice leteckých modelů 
mistra světa Jiřího Kaliny. Ve 14 hodin.

Pořady pro dospělé 
 6. 10.  Dnes večer u Kelta: Irské, skotské a anglické 

lidovky s převážně českými texty ve stylu 
posezení v tradiční irské hospůdce. Uvádí 
skupina Paleta, která na večeru zároveň 
pokřtí svoje nové CD. Vstupné 60 Kč. 
V 19.30 hodin.

 8. 10.  Taneční kavárna pro všechny mladé duchem. 
Hraje Duo Sparťanka. Vstupné 40 Kč, pro 
seniory 20 Kč. V 16 hodin.

 14. 10.  Ohlédnutí: Promítání fotografických záběrů 
z výletu do Novohradských hor, nejen pro 
účastníky zájezdu. Vstupné dobrovolné. 
V 18. 30 hodin.

 20. 10.  Půlstoletí v Českém rozhlase: Redaktor Ka-
rel Tejkal bude vyprávět o rozhlasové práci, 

Foto: Z archivu Domova

Foto: -akraj-
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Informace k volbám
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. Informace jsme vám přinesli již v minulém vydání zpravodaje. Odbor občansko 
správní ÚMČ je však zavalen telefonáty s prosbami o vysvětlení náležitostí týkajících se voleb, 
proto podrobné informace zveřejňujeme znovu – najdete je na str. 16 až 18. -red-

Vážení čtenáři, 

tak jsme se dokončení opravy tramvajové 
tratě konečně dočkali! ☺ Pro ty z vás, kteří 
cestujete mimo naši městskou část, ať už za 
prací, studiem či za zábavou, to byly měsíce 
perné, v letních vedrech k nepřečkání. Do-
pravnímu podniku hl. m. Prahy se naštěstí 
rekonstrukce zdařila podle plánu, vlastně ji 
zvládli o pár dnů dříve. Děkuji vám všem za 
pochopení a za trpělivost! 
Nyní se nám bude cestovat daleko pohodl-
něji a také bezpečněji. Vedení radnice se 
podařilo prosadit, aby část tramvajové trati 
byla zatravněna – městská část se zavázala, 
že zajistí údržbu tohoto úseku. 
Vážení čtenáři, ne nadarmo se říká: „Co člo-
věk, to názor“. Nad některými názory však 
zůstává rozum doopravdy stát. Nedá mi to, 
abych se s vámi nepodělila o dopis od pana 
Petra S. Cituji: …Místnímu úřadu Prahy 17 
musím poděkovat za schválení masivní in-
stalace zábradlí všude, kde to bylo možné 
i nemožné, aby řepští občané byli směrová-
ni jako nesvéprávné stádo ovcí a byli nuceni 
dělat dlouhé obchůzky kolem nástupních os-
trůvků. Dosud, pokud třeba na Slánské dlou-
ho nejel autobus, bylo lehce možné přejít 
na tramvaj. Teď budou občané nuceni běžet 
kolem dokola a na přechodu skočí ve spěchu 
pod auto! Opravdu výborné. Poděkování če-
kejte ve volbách.
Co dodat… Snad jen, že účelem opatření, 
které zmiňuje pan Petr S., je naopak zvýšení 
naší bezpečnosti, a to především dětí a také 
seniorů. Nejde o výmysl vedení řepské rad-
nice. Stačí se trochu porozhlédnout – po-
dobná preventivní opatření jsou realizová-
na po celé Praze. Neodpustím si poznámku 
na adresu pana Petra S.: Dokázal byste svůj 
názor říci do očí rodičům, kteří vinou ne-
opatrného řidiče přišli o své dítě právě na 
nechráněném tramvajovém ostrůvku!?

Vážení čtenáři, přeji vám hezké podzimní 
dny!

Jitka Synková,
starostka

Slovo starostky

Na třicet let máme pokoj
byly instalovány bezžlábkové koleje S49, které 
mají delší životnost, snadněji se udržují, jsou 
levnější a provoz po nich je méně hlučný. Část 
úseku na Makovského byl zatravněn.
Na dotaz, jakou má nová trať životnost, Ing. Jan 
Šurovský, PhD. z Dopravního podniku hl. m. 
Prahy odpověděl: „Bezžlábkové koleje S49 se 
používají ve vlakové dopravě, mají životnost až 
třicet let. To ovšem jen za předpokladu, budou-li 
pravidelně, tak jednou za dva roky, navařovány 
kolejové oblouky na Makovského. Takovou opra-
vu však zvládneme během víkendu.“
 -red-

Vrátíte mi peníze?
Dotaz: Našla jsem na internetu informaci, že 
mi bude vráceno 1 500 Kč za m2 plochy privati-
zovaného bytu. V mém případě (privatizovala 
jsem 2+k.k.) dostanu 66 000 Kč. Budu z této 
částky platit nějaké daně?

Byty se v Řepích privatizovaly za velmi rozum-
nou cenu (1/4 až 1/3 tržní ceny), svědčí o tom 
i ta skutečnost, že byt si doposud koupilo 95 % 
oprávněných nájemníků. Nabízet, že „seberu“ 
finance nás všech (240 mil. Kč) připravené pro 
školky, školy, sportoviště, sociální služby a upla-
tím jimi své voliče, je nehoráznost. 

Pokud by se tento nesmysl pokusil kdokoliv zre-
alizovat, narazí ovšem na limit veřejné podpory, 
v tomto případě pro oblast bydlení, nastavený 
legislativou EU. Naše městská část přispěla na 
opravy privatizovaných domů částkou až 450 Kč 
za m2 plochy bytu. Pomoc v této výši jsme však 
již nemohli nabídnout právě rekonstruovaným 
domům v ulici Makovského – jsou navrženy také 
k privatizaci, museli bychom jim však případnou 
dotaci do fondu oprav krátit, abychom nepře-
kročili již výše zmíněný limit veřejné podpory. 
Takže o své daně se bát nemusíte, jedná se pouze 
o nereálný hazard s veřejnými prostředky.
 Mgr. Bořek Černovský,

místostarosta

Letní rekonstrukce „naší“ tramvajové tratě byla 
součástí rozsáhlých oprav, které se týkaly rovněž 
městských částí Praha 1, 2, 5 a 6. 
Celkem bylo opraveno 9,2 km tratí. Byly tak vy-
tvořeny podmínky pro provoz tramvají typu 14T 
a 15T. Opravy stály 915 mil. Kč.
Důvodem rekonstrukce tratě mezi Andělem 
a sídlištěm Řepy byl havarijní stav – úsek mezi 
Kotlářkou a Kavalírkou byl poslední zcela pů-
vodní panelovou částí trati z roku 1979, ve velmi 
špatném stavu byl také o mnoho let novější ob-
louk na křižovatce Plzeňská – Makovského. 
V některých úsecích trati Kotlářka – Řepy (4 km) 

Slavnostního přestřižení pásky se v pátek 17. září zúčastnila starostka Bc. Jitka Synková, JUDr. Rudolf 
Blažek, náměstek primátora (vpravo), a Ing. Petr Blažek z Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Foto: Petr Hejna - FOTOGRAFIE
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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:
•  s navýšením počtu žáků na 31 v jedné třídě 

ZŠ Jana Wericha pro školní rok 2010/2011;
•  aby v rámci projektu budování protihlu-

kového pásu zeleně mezi ulicemi Plzeň-
ská a Šímova byl dotčený roh chodníku 
upraven zpevněnou plochou, která bude 
navazovat na přechod (např. zámkovou 
dlažbou);

•  se změnou obecně závazné vyhlášky 
č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se sta-
noví místa a čas, na kterých lze provozovat 
výherní hrací přístroje, novela se týká 
přílohy obecně závazné vyhlášky.

Schvaluje: 
•  prodloužení prodeje (II. etapy) bytového 

domu Vondroušova čp. 1154 až 1160 do 
31. 12. 2010;

•  výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku 
„Rozšíření zimní údržby chodníků a údržby 
zeleně v k. ú. Řepy v sezóně 2010/2011“;

•  zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-
ské činnosti za I. pololetí 2010;

•  přijetí sponzorských darů v celkové hodnotě 
4 567 Kč pro Centrum sociálně zdravotních 
služeb;

•  odstranění neužívaného anténního stožáru 
na pozemku parc. č. 1384 v k. ú. Řepy, Měst-
skou částí Praha 17 a na její náklady;

•  poskytnutí slevy z nájmu bytů v Makovského 
čp. 1140–1145 a 1222–1227 v období od září 
2010 do ukončení stavebních prací: 
A) nájemcům bytů v 3. až 12. nadzemním 
podlaží – ve výši 20 % z čistého nájemného, 
B) nájemcům bytů ve 2. nadzemním podlaží – 
ve výši 30 % z čistého nájemného.

Zamítá: 
•  hostování Cirkusu Prince na pozemku parc. 

č. 1241/1 v k. ú. Řepy v termínu od 12. do 

24. 10. 2010 a hostování Cirkusu Bernes, 
s. r. o., na pozemku parc. č. 1241/26 v k. ú. 
Řepy v termínu od 20. 9. do 31. 10. 2010.

Bc. Eva Vernerová, 
kancelář starostky

Rada městské části schválila poskytnutí 
slevy z nájmu nájemcům bytů čp. 1140–1145 
a 1222–1227  v Makovského ulici  od září do 
ukončení stavebních prací.

Foto: -akraj-

Foto: -akraj-

Co jsou startovací byty
Na pomoc mladým – manželům do 35 let, i bezdětným, a také jednotlivcům 
pečujícím o dítě – kteří nemají kde bydlet, zřídila naše městská část dvacet 
tzv. startovací bytů. 
Jde o malometrážní byty s regulovaným nájemným, které jsou pronajímá-
my na dobu 5 let. Kompletní „Pravidla pronájmu startovacích bytů“ najde-
te na: www.repy.cz – bytová politika.
V době uzávěrky Řepské sedmnáctky, tj. 10. září, již byly všechny starto-
vací byty obsazeny, ale situace se mění. Zájemcům doporučujeme sledovat 
úřední desku. Informace ohledně zmíněných bytů podává v úředních hodi-
nách paní Rudolfa Hauserová – tel.: 234 683 530, Odbor správy obecního 
majetku Úřadu m. č. Praha 17, Žalanského 291, 1. patro, dveře č. 203.

-red-

Nádraží Praha-Řepy
Od 12. 12. 2010 se ve vlakových jízdních řádech objeví zastávka s názvem 
Praha-Řepy. Nový název získá staré nádraží. Najdete je na místě, jež do 
zmíněného data nese pojmenování nádraží Praha-Zličín. 
Pro zajímavost přikládáme výňatek z dopisu pana Milana Boubína, výprav-
čího, který na tomto nádraží pracuje: „Dozvěděl jsem se o přejmenování 
nádraží Praha-Zličín na Praha-Řepy. Jsem velice rád, že se to konečně po 
mnoha letech povedlo. Náš přednosta o to žádal dokonce už v roce 1991. 
Původně se skutečně nádraží jmenovalo Řepy. Název Praha-Zličín byl velmi 
matoucí pro cestující.“
Změnu názvu nádraží inicioval místostarosta Mgr. Bořek Černovský na zá-
kladě požadavku některých občanů. Za výměnu nádražních tabulí zaplatí-
me cca 30 000 Kč. -red- 

Finanční podpora prospěšným projektům!
Pokud připravujete veřejně prospěšný projekt, máte šanci získat finanční 
podporu. Letiště Praha, s. p. vyhlásilo další ročník programu Dobré sou-
sedství. Na podporu zmíněných projektů vyhradilo 9 000 000 Kč. 
Žádosti o příspěvky přijímá Odbor kanceláře starostky M. č. Praha 17 
v Žalanského ulici 291 do 20. října 2010! Formulář a podrobná pravi-
dla programu Dobré sousedství najdete na webových stránkách úřadu: 
www.repy.cz – Letiště.
Příspěvky programu Dobré sousedství jsou určeny pro financování projek-
tů z oblasti kultury, školství, policie, požární ochrany, podpory a ochra-
ny mládeže, ochrany zvířat a jejich zdraví, vědy a vzdělání, výzkumných 
a vývojových účelů. Dále jsou určeny na účely tělovýchovné a sportovní, 
sociální, zdravotnické, humanitární, charitativní, náboženské pro regis-
trované církve a náboženské společnosti.
O podporu mohou žádat městské části dotčené provozem letiště a také ob-
čanská sdružení i obecně prospěšné společnosti, které mají sídlo v dané 
městské části nebo zde vykonávají svou činnost.
 -red-
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Čím se vlastně zabýváte? 
Jde víceméně o vytváření mediálního obrazu 
Mira Šmajdy, podpora jeho hudební kariéry. 
(Pozn. red.: Miro Šmajda je finalista prvního roč-
níku pěvecké soutěže česko-slovenské Super Star.) 
Snažím se, aby o něm veřejnost věděla. Kromě 
správy oficiálních webových stránek tvořím na-
příklad PR články pro média, komunikuji s pořa-
dateli a organizátory akcí, ale především – a to 
je to nejhlavnější, proč to dělám(!) – komunikuji 
s fanoušky a veřejností. 

To znamená s jeho „fanklubem“?
Přesně tak. Pro podporu Mira jsem vytvořila 
webové stránky, které můžete objevit na adre-
se www.mirosmajda.wgz.cz, týdně je navštíví 
kolem 9 tisíc fanoušků. Setkáváme se také na 
akcích. Je úplně neuvěřitelné, že jeden člověk, 
jenž vystoupí v soutěži Super Star, spojí osudy 
tolika lidí, kteří by se jinak vůbec nepotkali. Je 
úžasné sledovat, jak se na našich akcích dokáže 
bavit padesátiletá ženská, která už má v životě 
něco za sebou, se sedmnáctiletou fanynkou jen 
proto, že obě mají pocit, že hudba, kterou Miro 
dělá, i ten směr, jímž se vydal, je ten správný. To 
mne strašně fascinuje. 
Tahle práce přináší ale i negativa. Lidé jsou ne-
přejícní a já se setkávám i s tím, že si vymýšle-
jí – například že to dělám proto, abych se vedle 
něj zviditelnila a podobně. Tomu se ale musím 
jenom smát! Kdo mě zná, ví, že k tomuto obo-
ru inklinuji už nějaký ten rok a cestičku jsem si 
vyšlapávala sama. Jsem ráda, že lidem dělám 
radost a že jim zprostředkuji kontakt. Tohle je 
zkrátka můj „druhý“ svět, který může být pro ně-
koho něčím nepochopitelným.

Jak začala vaše spolupráce s Mirem?
Dalo by se říci, že to vše začalo náhodou a do-
pomohl tomu sám osud. Těsně po soutěži jsem 
vyčkávala, jestli někde na internetu objevím 
nějaký oficiální zdroj informací. Pořád se nic 
nedělo a mně bylo líto, aby takový nadějný zpě-
vák, u kterého jsem zkrátka cítila potenciál do 
budoucna, jen tak „zmizel“. A tak jsem se jednou 
o víkendu posadila k počítači a během dvou dnů 
vytvořila stránky. Asi po měsíci se mi Miro ozval, 
slovo dalo slovo, následovala schůzka a vše vyvr-
cholilo vzájemnou spoluprací. 

Čím se živíte?
Donedávna jsem pracovala v cestovní agentuře 
jako travel consultant. Radila jsem lidem ohled-
ně zájezdů, dovolených a celkově ve všem, co 
si pod cestovním ruchem dovedete představit. 
Práce s lidmi a komunikace, zařizování, orga-
nizování, zkrátka jsem byla ve svém živlu. Ale 
pořád tam byla ta myšlenka, takový ten ďáblík, 
který mě rozptyloval a lákal ke změně. Postupem 
času to už nešlo spolu s koníčkem v podobě PR, 

propagace a hudebního managementu skloubit 
dohromady a já se musela rozhodnout. Nakonec 
jsem zvolila cestu, kam mě táhlo srdíčko už delší 
dobu a uvidíme, co mě na tomhle putování bude 
čekat.

Patříte k těm fanynkám, které při soutěži Su-
per Star seděly v hledišti s transparenty?
To ne. Snažím si zachovat odstup. Pro fanoušky 
chci být oporou, aby věděli, že za nimi stojím. 
Jsem schopná zprostředkovat jim novinky týka-
jící se Mira. Ale co si budeme povídat – Miro je 
přece jen obyčejný člověk, jako my všichni, má 
svoje soukromí. Spolu jsme si „sedli“ jako lidi, 
takže bych tento vztah nazvala přátelstvím, což 
v téhle branži a obzvláště v dnešní době bývá 

spíše vzácnou kombinací. Sám Miro ale ví, že se 
na mne může kdykoliv obrátit, když potřebuje 
pomoci. 
Možná vás ale překvapí, že když se Miro dostal 
v soutěži do finále, tak jsem se modlila, aby ne-
vyhrál! Věděla jsem, že jakmile se stane vítězem, 
bude vázán smlouvou, hnán časem, aby vydal 
cédéčko, nebude se na něm moci tolik autorsky 
podílet a nebude moci lidem ukázat, co opravdu 
umí, co má v sobě. 

Jaký jste měla hudební idol vy, když vám bylo 
patnáct?
Já jsem idol neměla. „Můžu“ všechny druhy hud-
by, každá melodie má něco do sebe, záleží na 
momentální náladě. 

Umíte si představit svůj život, až vám bude 
třeba třicet? 
Nevím. Teď ve dvaceti si neříkám, co bude, jak 

Cestičku jsem si vyšlapávala sama
Když koníček přeroste v zaměstnání, bývá to pro dotyčného výhra. Energická a bezpro-
střední Martina Zelinková, příznivkyně zpěváka Mira Šmajdy, podobnou životní křižo-
vatkou právě prochází. 

bude. Víceméně se ještě pořád hledám. Určitě 
bych nechtěla sklouznout do stereotypu. Po-
třebuju pořád něco realizovat, něco zkoušet, 
domlouvat…

Máte sourozence?
Mám o tři roky mladší sestru. Studuje druhým ro-
kem veterinu v Hradci Králové, domů se vrací jen 
na víkendy. Uvědomuju si, jak mi ta holka hrozně 
chybí. I když! Co si budeme povídat! Byly doby, 
kdy jsme byly schopný se i poprat! Teď už jsme 
si bližší a hodně se mi po ní stýská, především 
ve chvílích, kdy mi není zrovna do smíchu nebo 
se něco nedaří. Ale musím říct, že obrovskou 
oporou mi je mamka. Pracuje jako zdravotní 
sestra, tady v Řepích na poliklinice u pana dok-
tora Dresslera. Mamka se mi vždycky smála: „Ty 
jsi blázen! Ty tvoje celebrity a hvězdičky…“ A já 
se teď směju jí. Protože ona je vlastně takovou 
řepskou celebritou. Když s ní jdu třeba na nákup, 
tak strávíme půl hodiny jen tím, že ji lidi zdra-
ví, ptají se: „Sestři, jakou máte ordinační dobu 
tenhle týden… a můžete mi poradit…?“ A já 

Foto: Ondřej Nešpor

Martina Zelinková s Romanem Birkušem, kytaristou z kapely Miro Šmajdy

tam vždycky stojím s těma taškama a čekám, až 
si maminka popovídá. Pak jí říkám: „Ty mi něco 
povídej!!!“ Tímto se mamince omlouvám, kladla 
mi na srdce, hlavně ať vám tohle neříkám! 

Bydlíte v Řepích od dětství. Jak je vnímáte?
Musím říct, že strašně moc pozitivně. Když mám 
slabou chvilku, tak si říkám, že bych vypadla ně-
kam na vesnici, kde je klid. Ale i když vypadnu, 
tak už po týdnu se chci do města vrátit. Spousta 
lidí, co zde bydleli, nebo i stále bydlí, říká, že 
Řepy jsou takové strategické místo. Je to ví-
ceméně kousíček do centra, výborné dopravní 
spojení – pokud teda zrovna nestaví novou trať. 
(Směje se.) Mám Řepy strašně ráda. Beru to tady 
jako domov. A jestli se odtud jednou vydám ně-
kam pryč, tak se sem budu ráda vracet. Řepy mi 
zkrátka přirostly k srdci.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová
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Opět nás přibylo
Další nové občánky přivítala v úterý 7. září v obřadní síni radnice Bc. Jitka Synková, starostka 
Městské části Praha 17. 
Řepany (či Řepáky, chcete-li) se stali: Adam Bezdička, Jakub Blažek, Aneta Komorousová, 
Adam Kostrba, Jan Břichnáč, Jm. Petr Marek, Veronika Pauerová, David Pejdl, Kateřina Po-
lášková, Sofie Váňová, Jakub Augustýn, Michaela Cíchová, Ema Havlíčková, Jakub Kroupa, 
Kristýna Špytálská, Linda Svobodová, David Švehla a Jana Tomišková.
Miminkům i jejich rodičům přejeme hodně štěstí! -red-

Letošního 1. září našlo každé 
z 25 dětí, které nastoupilo do 
nové třídy při Mateřské škole So-
cháňova, zřízené z bývalých jes-
lí, prostředí, kam si budou určitě 
rády chodit hrát a jejich rodiče 
získali jistotu odborné péče pro 
své potomky. 
Každé z těchto dětí tak dostalo 
od Městské části Praha 17 „dárek“ 
v hodnotě 19 000 Kč a od Magis-
trátu hl. m. Prahy dalších 10 000 
korun. Řepy se jako jedna z mála 
městských částí Prahy mohou 
pochlubit tím, že i maminky na 
mateřské dovolené mají šanci na 
umístění dětí v mateřské škole. 

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí odboru školství a kultury

Dárek řepským rodičům i dětem

Vznik nové třídy v MŠ Socháňova iniciovala starostka Bc. Jit-
ka Synková v loňském roce s plnou podporou zastupitelů 
i radních Městské části Praha 17. Záběr je ze slavnostního 
přestřižení pásky (více fotografií na www.repy.cz).

Pojmenujte obchodní pasáž!
Zanedlouho bude otevřena nová obchodní pasáž v Makovského ulici. 
Zatím však není rozhodnuto, jak se bude jmenovat. 
Máte-li nápad, zašlete jej do 10. října na e-mailovou adresu redakce: 
redakce@repy.mepnet.cz. Vítězný nápad bude odměněn!

-red- 

Kdy budou 
kontejnery 
Velkoobjemové kontejnery budou na určené 
místo přistavovány vždy ve čtvrtek do 16 hodin 
a odváženy v sobotu po 6. hodině.
• 7. a 21. října, 11. a 25. listopadu: křižovatka 
ul. Ke Kulturnímu domu a U Boroviček • křižo-
vatka ul. K Trninám a Laudova   parkoviště •par-
koviště u prodejny Bílý Beránek - ul. Šímova.
• 14. října, 4. a 18. listopadu: parkoviště v ul. 
Drahoňovského • parkoviště v ul. Na Moklině 
(restaurace U hasiče) • parkoviště u bývalé pro-
dejny Plus.
VOK nejsou určeny pro likvidaci odpadů z podni-
katelské činnosti, ale výhradně pro objemný od-
pad od občanů Městské části Praha 17 (fyzické 
osoby). Do VOK neodkládejte lednice, televizory, 
monitory, zářivky, výbojky, autobaterie a jiné 
nebezpečné odpady, ani vytříditelné složky komu-
nálního odpadu, jako je papír, plasty, sklo, nápo-
jové 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-

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

-red-

Hurááá! Potkat v Řepích pejskaře se sáčkem 
v ruce, bylo ještě před pár lety téměř raritou. 
Situace se však mění k lepšímu. Děkujeme slečně 
na snímku a ostatním ohleduplným majitelům 
pejsků, psů i hafanů! -red-

DĚKUJEME!

Foto: -akraj-

Foto: Martin Bystřický

Foto: -akraj-
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V srpnu a září vstoupily naše oddíly do další sportovní sezóny, která 
jak doufáme, bude plná sportovních výkonů, zážitků a sportovních se-
tkání. Zahájili jsme dalších sto let činnosti naší sportovní organizace 
s optimistickým pohledem do budoucnosti. Konečně zase začalo nad 
prací našich členů prosvítat sluníčko, neboť byla v červnu na zasedání 
zastupitelstva schválena směna pozemků s dosavadním majitelem a po-
zemky, na kterých jsou umístěna hřiště, budou majetkem Městské části 
Praha 17.
Všichni víme, že cesta k tomuto výsledku nebyla jednoduchá a stála hod-
ně fyzických, ale zejména psychických sil. Jsme rádi, že byla zachována 
možnost sportovního vyžití nejen pro cca 600 členů naší TJ Sokol Řepy, 
ale také pro ostatní obyvatele sídliště – ať už nové potenciální členy, 

Poděkování zastupitelům

Volebalisté z TJ Sokol Řepy jsou rádi, že o kurty za sokolovnou nepřišli. 
Snímek z turnaje O pohár starostky – více na straně 14.

Foto: -akraj-

nebo fandící diváky a sportovní příznivce z řad rodinných příslušníků 
a kamarádů. 
Sídliště Řepy má přes 20 000 tisíc obyvatel. Tělovýchovná jednota Sokol 
Řepy je jedna z největší  organizací, která se stará o plnohodnotné spor-
tovní využití volného času. V našich oddílech fotbalu, volejbalu a odbo-
ru Sportu pro všechny sdružujeme nejen děti, mládež, dospělé, ale i ty 
věkem starší, avšak duchem stále mladé lidi. 
Jak jsme ale záhy zjistili, nelze sportovat bez sportovního zázemí, ke 
kterému patří zejména hřiště. Ztráta majetku TJ měla a ještě má velice 
tvrdé dopady na celou činnost naší organizace. Všemi silami se snažíme 
udržet činnost všech oddílů i za těchto podmínek. Nejvíce na ztrátu po-
zemku doplatil oddíl fotbalu, neboť fotbalové zápasy bez domácích di-
váků ztrácejí základní význam této hry. Nyní svitla naděje, že se v Řepích 
bude zase hrát fotbal, za podpory místních fandů a přátel sportu. Svitla 
naděje, že zejména mladí hráči nebudou odcházet za lepšími podmínka-
mi a budou znovu hrdi na své hřiště a svůj klub.
Za tuto novou šanci děkujeme většině zastupitelů městské části, kteří 
i přes protesty některých z nich neustoupili od myšlenky udržení spor-
tovního areálu, nenechali se zviklat účelovými studiemi a výpočty, které 
měly zabránit výměně pozemků a vše dovedli do zdárného konce.
Doufáme a plně v to věříme, že i čas ukáže, že tento krok byl tím správ-
ným krokem nejen do nové stovky let naší činnosti, ale i pro tělovýchovu 
a sport v Řepích. Děkujeme.

Výbor TJ Sokol Řepy: Ing. L. Malinkovičová – předsedkyně, Mgr. J. Ro-
senbaumová – tajemnice a vedoucí odboru SPV, Ing. M. Ejem – člen 

výboru, M. Rosenbaum – člen výboru a předseda fotbalového oddílu, 
J. Honzík – člen výboru, Ing. K. Schlosser – předseda revizní komise, 

Ing. E. Neužilová – účetní a cvičitelé Sportu pro všechny, trenéři 
fotbalu a volejbalu, členové a příznivci naší TJ.

Pozn. redakce: Dle sdělení Odboru správy obecního majetku ÚMČ byly 
6. 9. 2010 podány na Katastrální úřad všechny podklady náležité pro 
uskutečnění převodu majetku.

K dopravní situaci
Dopravní situace v ulici Čistovická a jejím okolí 
je stále neúnosná. Zásadním problémem jsou 
vozidla mimopražských řidičů, kteří si zkracují  
a urychlují cestu přes naší městskou část.  Nejví-
ce se to odráží právě v ulici Čistovická – řidiči se 
tudy snaží objíždět kolonu tvořící se v dopravní 
špičce na ulici Karlovarská, a to i za cenu vážných 
porušení dopravních předpisů. V pondělí 6. září 
při posledním zasedání dopravní a bezpečnostní 
komise, kde byli mimo jiné přítomni zástupci ob-
čanských sdružení, došlo ke shodě ohledně řeše-
ní dopravní situace v dotčené oblasti Řep. 
Komise schválila zadání vypracovat dopravní ře-
šení s následujícím požadavkem: Vytvořit fungu-
jící systém jednosměrek, který zamezí tranzitní 
dopravě průjezd oblastí a zároveň provést infor-
mační kampaň pro zde bydlící občany.
Chceme ubezpečit všechny obyvatele Řep: Ko-
mise pracuje výhradně pro vás, a proto budeme 
velice rádi, když nám budete posílat své návrhy 
řešení a přímo se zúčastníte vypracování změn 
dopravního značení ve vašem okolí. Vždyť nikdo 
jiný problematiku nezná tak, jako vy.
E-mail: redakce@repy.mepnet.cz.

Martin Marek, dopravní a bezpečnostní komise

klidná obytná čtvrť je stejně frekventovaná 
jako hlavní komunikace Karlovarská. Nehledě 
na to, že v blízkosti této „průjezdní“ trasy se 
nachází dětské hřiště a mateřská školka nebo 
dětmi využívaná bikrosová dráha nebo skvěle 
zkultivovaný procházkový prostor místo býva-
lé skládky…
Ráda bych požádala o zmonitorování této 
situace pracovníky úřadu i Policie ČR – na-
příklad v ranních hodinách mezi 8. a 9. a v od-
poledních mezi 16. a 18. hodinou zde projíždí 
téměř souvislá řada vozidel.
Bylo by možné tuto oblast označit jako „Obyt-
nou zónu“ dopravním značením IP 26a nebo 
spolu se soustavou jednosměrných ulic jako 
„Neprůjezdnou oblast“ IP 22?
Domnívám se totiž, že zde nelze brát v úvahu 
ani plánované řešení Břevnovské radiály, kte-
ré navíc bude uskutečněno za dlouhou dobu, 
neboť řidiči si budou tímto průjezdem zkraco-
vat cestu i nadále. Ing. Pavla Pechačová

K napsání tohoto dopisu mne vede současná 
stále více neúnosná dopravní situace v ob-
lasti mého bydliště, a to v oblasti tzv. horních 
Řep mezi ulicemi Slánská – Karlovarská – 
U boroviček.
Ačkoli je zde umístěno dopravní značení „Zóna 
30 km/h“ a „Průjezd zakázán“, není absolutně 
dodržováno a řidiči zde projíždí úzkými ulice-
mi velkými rychlostmi. Nemusím zde zřejmě 
vypisovat nebezpečí, které hrozí např. dětem, 
když úzkou ulicí nezpůsobilou pro takový pro-
voz projíždí jedno auto za druhým.
Již dlouhou dobu si řidiči jedoucí ze sídliště 
Řepy zkracují a urychlují cestu, aby nemuseli 
čekat na hlavní ulici Karlovarské, průjezdem 
ulicí U Boroviček – Ke Kulturnímu domu – 
Opuková a dále U Boroviček (nyní po obrá-
cení jednosměrky ulicemi Na Bělohorské plá-
ni – Čistovická). Ačkoli zde bylo dříve občas 
kontrolováno dodržování značení „Průjezd 
zakázán“, nyní se tak vůbec neděje a dříve 

K dopravnímu značení v ulici 
Čistovická a okolí

MÁTE SLOVO 7



Ano, existuje a je v rámci svých možností vel-
mi aktivní. Byli jsme dotázáni, proč nepíšeme 
články do Řepské sedmnáctky. Současný stav 
má své kořeny v počátcích tohoto volebního 
období. 
P. Krása z Hnutí Lepší Řepy zveřejnil článek, se 
kterým jsem nesouhlasil. Moji reakci redakční 
rada odmítla zveřejnit. Naše názory jsme z to-
hoto důvodu dále zveřejňovali pouze v našem 
občasníku Svobodné Řepy, a to za vlastní pe-
níze a bez sponzorů. Je obvyklé mít různé ná-
zory a pohledy na problémy. Na problémy tý-
kající se např. Řep. Opoziční názory jsou, až na 
nepatrné výjimky, vždy přehlasovány, neboť 
koalice zastupitelů ODS a Hnutí Lepší Řepy (za 
podpory ČSSD) je vzácně jednotná a co chce, si 
jednohlasně prosadí. Škoda. Pohledy na řeše-
ní problémů mohou být různé, je třeba vybírat 
ta nejlepší řešení.
Těší nás, že současné vedení radnice prodává 
byty. Po našem dlouhodobém opozičním boji 
s minulým vedením radnice (v čele se staros-
tou Fenclem), jsme tuto myšlenku konečně 
prosadili. Pana starostu to sice stálo křeslo, 
ale byty se prodávají. Předešlé vedení radnice 
zveřejňovalo výsledky průzkumů, že o priva-
tizaci není zájem, opak byl pravdou. Někteří 
členové současného vedení radnice hlasovali 
v minulém období společně s p. Fenclem proti 
prodeji bytů. Jsou to ti samí, kteří si za sou-
časného vedení koupili byty mezi prvními. 
Naše role tím však v bytové politice neskonči-
la. Bojujeme za ty, kterým radnice byty nechce 
prodat z důvodu vlastnictví jiných nemovitos-
tí, často od Prahy velmi vzdálených.
Těší nás, že se prodané panelové domy re-
konstruují, jak se celkový vzhled sídliště Řepy 
zlepšuje. Kdyby radnice domy neprodávala, 
těžko by mohla tolik domů zrekonstruovat.
Jak dál v Řepích? Vedení radnice, potažmo my 
všichni, jsme získali slušnou sumu peněz za 
prodej bytů. Peníze lze utratit různě. Menší 
částky za opravy, větší za rozumné investice. 
Plán současného vedení radnice je vybudovat 

Podivná opozice
Před nadcházejícími komunálními volbami se 
snaží někteří opoziční zastupitelé zviditelnit, 
což je legitimní. Není však v pořádku, když to 
dělají na úkor jiných lidí a k tomu ještě po-
užívají polopravd. Pan zastupitel Ing. Hav-
líček neuvádí přesně, jak to bylo v minulém 
zastupitelstvu ve věci sokolovny a přilehlých 
po zemků. 
Jako opoziční zastupitel jsem velmi protesto-
val, že tehdejší pan starosta Fencl zatajil před 
zastupitelstvem, že obec mohla dvakrát koupit 
sokolovnu i s pozemky. Při první dražbě byla 
vyvolávací cena 12 mil. Kč, při druhé 16 mil. 
Kč. Není však pravda, že chtěl majitel soko-
lovnu prodat. Spíše zkoušel, jak vysoko může 

Fotbalové 
zprávy
V sezóně 2010/2011 máme 
v soutěžích Pražského fotbalového 
svazu tato družstva: Muži A – I. B třída/skupina 
A – domácí zápasy hraje na hřišti Uhelných skla-
dů, Na Cibulkách (tráva), Muži B – II. třída /A – 
domácí zápasy hraje na hřišti Sparty Košíře (trá-
va), Dorost – I. třída/A – domácí zápasy hraje 
na umělé trávě ve Zličíně, Starší žáci – II. třída 
/A, Mladší žáci – I. A třída /B a Mladší příprav-
ka – I. A třída/A – tato tři družstva hrají domácí 
zápasy na umělé trávě sportovního areálu při ZŠ 
gen. Frant. Peřiny v Socháňově ulici.

•  Výsledky 1. kola mistrovských zápasů 
(4. a 5. září)

Muži: Řepy B – Nusle B 2:1. Dorost:  Admira B – 
Řepy 10:0. Starší žáci: Miškovice – Řepy 0:5. 
Mladší žáci: Řepy – Vltavín 1:1. Mladší příprav-
ka: Střešovice – Řepy 3:0.
• A mužstvo: V dalších přípravných zápasech 
jsme 11. 8. prohráli s A mužstvem Stodůlek 0:5 
a v posledním přípravném utkání 14. 8.  jsme 
jasně přehráli Jinočany na jejich hřišti 5:1. Pří-
prava na sezónu se vydařila náramně, až z toho 
byly obavy, aby výsledky našim hráčům ne-
stouply příliš do hlavy.
• Mistrovské zápasy:
1.kolo, 21. 8. – Košíře v. ŘEPY  1:2 (1:1). Zaslou-
ženě jsme si odvezli 3 body, protože jsme v prů-
běhu zápasu byli lepším mužstvem. Soupeře 
jsme přehrávali, bohužel s proměňováním šancí 
jsme byli na štíru. Za stavu 1:1 dokonce nepro-
měnil Horák ve 2. poločase pokutový kop. Pechr 
před ním byl z penalty v 1. půli úspěšnější a vy-
rovnával na 1:1. Vítěznou branku vstřelil Kaiser 
střelou z 25 metrů.
2.kolo, 28. 8. – ŘEPY v. Radotín B  3:1 (2:1). 
Ve velmi tvrdém utkání jsme šli do vedení již ve 
3. minutě, když svoji šanci proměnil Červenka. 
Hosté v 17. minutě vyrovnali, ale ještě do polo-
času Chládek strhl hlavou vedení na naši stranu. 
Vítězství potvrdil střídající Kuneš již v nastave-
ném čase, byl to jeho první dotek s míčem.
3.kolo, 4. 9. – Gordic Kačerov v. ŘEPY 1:3 (1:2). 
I v tomto zápase jsme získali 3 body a vyhoupli 
se na 1. místo v tabulce. Branky vstřelili Orság, 
Chládek a Horák.
Zprávy a pozvánky na další kola jsou na našich 
webových stránkách. Rozlosování zápasů všech 
našich družstev najdete na www.sokolrepy.cz.
 Milan Rosenbaum

Mistrovské zápasy – A mužstvo, I. třída

 datum výkop soupeř hřiště
 3.10. 16.00 Lipence Lipence
 9.10. 15.30 Podolí B Uhelné sklady
 16.10. 11.00 Chuchle Chuchle
 23.10. 15.30 Modřany Uhelné sklady
 30.10. 14.30 1999 Praha Nusle
 6.11. 14.00 Střešovice B UMT Zličín
 13.11. 13.00 Aritma B Aritma

Na Chobotě hotel a sportoviště s atletickou 
dráhou, tribunou atd. Naše představa je jiná: 
Vybudovat víceúčelový sportovní areál, kde by 
byl krytý bazén, tělocvična s posilovnou, pro-
story pro stolní tenis, squash, dále sauna a re-
staurace. Venkovní prostor by pak bylo možno 
využít pro tenisové kurty, skate park apod. Vše 
by se nacházelo v jednom komplexu, odděleně 
od obytné části Řep, abychom nerušili ostatní 
obyvatele. Tento projekt by byl určen pro vy-
užití zejména občany Řep. Vzhledem k tomu, 
že by objekt byl situován v blízkosti sousední 
pražské městské části Zličín, nabízí se i mož-
nost spolupráce. Existuje rovněž možnost vy-
užít peníze z evropských fondů.
S výše popsaným objektem sousedí sokolov-
na a okolní pozemky. Poté, co místní sokolo-
vé dali tento majetek do zástavy jakési firmě 
zabývající se stavbou benzinových pump, 
o objekt přišli. Objekt se vydražil a prodal za 
16 mil. Kč. Škoda, že se minulé vedení radnice 
dražby nezúčastnilo. Koncem minulého vo-
lebního období chtěla radnice objekt koupit 
za částku cca 30 mil. Kč s tím, že by současně 
za stejnou cenu prodala stavební pozemek na 
Fialce. Tehdy opozice, ve které byl i současný 
radní p. Krása z Hnutí Lepší Řepy, včetně ně-
kterých současných koaličních zastupitelů, 
byla zásadně proti. Na dvou posledních za-
stupitelstvech si pak vedení současné radni-
ce spolu s radním p. Krásou odhlasovalo, že 
objekt sokolovny s pozemky vymění za stejný 
stavební pozemek, jak to chtělo tehdy udělat 
prodejem a koupí. Časy a názory se mění, cíl 
zůstal stejný. Nebyli jsme proti získání objek-
tu sokolovny s pozemky. Vedení radnice mohlo 
objekt koupit. Majitel nechtěl údajně tento-
krát objekt prodat, ale jenom vyměnit. Kdyby 
k transakci nedošlo, z objektu prý chtěl udělat 
sklad kontejnerů, ale to jenom se souhlasem 
našeho současného vedení radnice.

Ing. Antonín Havlíček, CSc., 
zastupitel 

Existuje v řepském zastupitelstvu opozice?

cenu „vyšroubovat“. Tehdy jsme se všichni 
shodli, že cena nad 30 mil. Kč je příliš vyso-
ká, protože obec neměla finanční prostředky 
z prodeje bytů, tak jako dnes. Dnešní situace 
je jiná. Majitel nechtěl sokolovnu a přilehlé 
pozemky prodat, chtěl ji vyměnit. 
Směna pozemků byla pro obec výhodná, pro-
tože jsme směnili menší pozemek za pod-
statně větší. Majitel s tím souhlasil, protože 
si velmi dobře uvědomoval, že na pozemcích 
u sokolovny by mu nikdy zastupitelstvo nepo-
volilo nic stavět. Proto souhlasil s pro něj ne-
výhodnou směnou, aby na menším pozemku 
mohl stavět nové byty. Je to zcela jednoduché 
a pochopitelné.

Bc. Václav Krása,
radní
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Nakupte min. za 500 Kč,

tipněte si teplotu na střeše OC

a vyhrajte hodinky za 10 000 Kč!

Každý, kdo se zaregistruje, 
získává dárek!

Bližší info na: 
www.ocsestka.cz

Chce to 
nové hodinky?

Vyhrajte je!

tipn

a vyhr

Zase pozdě!

  Na co z vaší nabídky byste letos upozornila 
občany Prahy 17?
V loňském roce jsem představovala celou šíři na-
šich produktů, dnes bych se ráda zmínila o pro-
blematice spoření a investic. Řadě lidí leží na 
běžných účtech desetitisícové částky ladem, efek-
tivní nástroje pro jejich zhodnocení hledá má-
lokdo. Na stáří si přispívá pouze polovina z nás
a jen každý sedmý do svého důchodového zajištění 
investuje více než 1 000 korun měsíčně. Naspořit 
zajímavou finanční rezervu přitom není nic těžké-
ho a zvládne to opravdu každý.

ČSOB již potřetí podpořila Babí léto
V sobotu 11. září pořádala Městská část Praha 17 již tradiční akci pro celou rodinu „Babí léto“. 
Místní pobočka ČSOB – Makovského byla letos opět při tom a my jsme, stejně jako loni, položili 
ředitelce pobočky Dagmar Šaldové několik otázek.

 Proč se podle vás lidé chovají k vlastním 
penězům a vlastní budoucnosti takhle „ma-
cešsky“?
U nás je bohužel stále velmi rozšířen takový ten 
postoj – dokud mě to nepálí, neřeším to. A to se tý-
ká zejména spoření na stáří. Lidi často až ob-
těžuje zajímat se o to, jak si zachovat stávající 
životní úroveň i ve stáří a jak nakládat se svými 
finančními prostředky. Přitom se tím připravují
o možnosti velmi zajímavých výnosů. Např. in-
vestice do zajištěných fondů nabízí nejen ochranu 
počáteční investované částky, ale zároveň i vyso-
ký potenciál výnosu, který po 6 měsících trvání 
investice nepodléhá dani z příjmu fyzických osob 
nepodnikatelů. 

  Jak vidíte budoucnost stavebního spoření? 
Podepíší se na něm nějak změny státní pod-
pory?
Stavební spoření je jednou z nejoblíbenějších 
forem spoření. Přiznejme si, že je to hlavně jeho 
státní podpora, která z tohoto produktu, původně 
zaměřeného na podporu bydlení, udělala hlavní 
spořicí produkt mnoha domácností. V současné 
době, kdy je nutno snižovat státní výdaje a dá se 
očekávat, že dojde ke snížení jeho výhodnosti, 
by stavební spoření nemělo být hlavním spoři-
cím produktem, ale mělo by být kombinováno

i s ostatními finančními nástroji, jako jsou spořicí 
účty, penzijní fondy a také již zmiňované zajiště-
né fondy. Ideální složení vaší investice s vámi rádi 
probereme v každé naší pobočce. 

 Jak takovéto poradenství funguje?
ČSOB má svůj tým investičních poradců, kteří 
jsou přímo vyškoleni na to, aby vám poskytli vždy 
to nejlepší řešení bez ohledu na výši vaší investice. 
Poradenství je poskytováno zcela zdarma a nezá-
vazně. Naši poradci jsou profesionálové mající 
dokonalý přehled o aktuálních finančních trzích, 
takže máte vždy záruku toho nejlepšího řešení.
Přijďte se o tom přesvědčit.

Těším se na setkání s vámi.
Dagmar Šaldová – ředitelka pobočky
Makovského 1179, 163 00 Praha 6 – Řepy
Tel.: 235 097 111
e-mail: info.pra-makovskeho@csob.cz
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ZŠ Jana Wericha Vás zve 
na oslavu 25. výročí vzniku školy

dne 20. října 2010
Program:
10.00  Zahájení, vystoupení žáků školy
10.15  Akce pro mateřské školy, výtvarná soutěž
13.00  Vystoupení žáků školy, vyhlášení výsledků 

výtvarné soutěže
14.30  Pokus o rekord s deštníky
15.00  Princezna Koloběžka – závod na koloběžkách pro děti 

i rodiče
16.00  Vystoupení žáků školy
V průběhu celého dne budete moci zhlédnout výstavu prací žáků školy 
a navštívit doplňkové kulturní akce.
17.00  Konec programu
19.00  Ohňostroj, vypuštění lampiónů štěstí

Na vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

Jak si stojí Laudovka 
Školní lavice 9. tříd Základní školy Laudova letos opustilo 41 žáků. Jak 
ukazuje následující přehled, byli úspěšní: Na gymnázia bylo přijato 6 žáků, 
8 jich udělalo přijímací zkoušky na obchodní akademie a 21 na střední od-
borné školy, do učilišť nastoupilo 6 žáků a nikdo z deváťáků „nepropadl“!

-red-

Slavnostní přivítání
Prvňáčky a jejich rodiče, prarodiče i mladší sourozence přivítali v Základní 
škole Jana Wericha ve středu 1. září opravdu slavnostně. Nejprve se všich-
ni shromáždili ve společenském sále školy, kde je uvítaly učitelky, ředitelka 
školy Zuzana Martinovská a starostka městské části Jitka Synková. 
Malí školáci také vystoupili na podium a společně si zazpívali několik pís-
niček za doprovodu kytary, na kterou hrála učitelka Věra Králová. I těch 
několik málo dětí, které přiznaly, že se do školy netěšily, se rozveselily. Po 
ostužkování a předání pamětních listů byla ve tvářích prvňáčků rozpoznat 
vedle radosti i hrdost. Ředitelka Martinovská připomněla rodičům, aby ne-
zapomínali svým dětem s novými povinnostmi pomáhat, protože se jednou 
na své potomky budou sami obracet o radu či pomoc. 
Nadšené děti se první den se školou a „svou“ paní učitelkou jen nerady 
loučily. Věra Kubíčková, maminka

Prvňáčků víc než vloni! Letos nastoupilo v Řepích do 1. tříd 195 dětí, což je 
o 14 více než vloni. Nejvíce jich přivítali v ZŠ genpor. Františka Peřiny – 
celkem 95. Slavnostního vítání se zúčastnila i starostka městské části 
Bc. Jitka Synková. -red-

Foto: -akraj-

Chceš se stát skautem?
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 10. středisko Bílá Hora, 
přijímá do svých oddílů světlušek, vlčat a skautů děti ve 
věku od 6 let. Schůzky se konají ve skautské klubovně v Opukové ulici 
č. 357 v Řepích. 
Info: 776 060 203 (světlušky), 777 112 903 (světlušky Berušky), 
724 774 498 (vlčata), 605 553 464 (skauti), www.bilahora.cz. -red-

Podpis mistra Evropy
Mnohé řepské děti, které se v červnu zúčastnily Sportovního odpoledne 
s atletickými hvězdami ve sportovním areálu ZŠ Jana Wericha, odcházely 
domů s autogramem moderního pětibojaře Davida Svobody. Dnes se mo-
hou chlubit – podepsal se jim mistr Evropy! David Svoboda jen o pár týdnů 
později získal zlatou medaili na mistrovství Evropy v Debrecínu. Gratuluje-
me! (Vlevo tělocvikářka ze ZŠ Jana Wericha PaedDr. Zita Květová). -red-

Foto: -akraj-

„Připadalo mi to jako výborný nápad,“ komentovala vedoucí odboru 
školství a kultury Mgr. Naděžda Zemanová interaktivní hry, které jsou 
speciální technikou „nažehlovány“ přímo na chodník. Od nápadu ke 
skutku nebylo daleko. V současnosti máme v Řepích před základkami 
hry  tři – panáka, stonožku a hada. Kdyby se podařilo najít sponzora, 
mohlo by podobných her před školami být víc… -red-

Foto: -akraj-
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4 otázky pro…
…místostarostu 
Mgr. Černovského

Jak postupovat v případě zjištění krádeže mo-
torového vozidla? 
• Ověřte, zda vozidlo bylo skutečno odcize-
no. Zjistěte, zda nebylo vozidlo zaparkováno 
na jiném místě, nebo jestli si nemohl vaše 
vozidlo půjčit někdo z rodinných příslušníků. 
Informujte se, zda vám vozidlo nebylo odtaže-
no na linkách: Policie ČR – linka 158,  Městská 
policie - linka 156.
• Pokud jste prověřili všechny možnosti 
a vaše vozidlo nebylo nalezeno, pak kontaktuj-
te nejbližší policejní stanici Policie ČR v místě 
svého bydliště nebo pobytu, a to telefonicky 
nebo osobně. 
• Pro sepsání trestního oznámení budete po-
třebovat následující doklady: Občanský průkaz 
nebo jiný náhradní doklad totožnosti, doklady 

Když ukradnou vozidlo
od vozidla (OTP, TP, pojištění, 
popřípadě leasingovou smlouvu 
apod.), v případě služebního vozu 
budete potřebovat knihu provozu apod.
• Připravte se na dotazy. Na místním oddě-
lení Policie ČR budete dotazováni na: Typ, re-
gistrační značku a barvu vozidla; kde bylo vo-
zidlo zaparkováno a přesný čas; přibližný stav 
tachometru; jakým způsobem bylo vozidlo za-
bezpečeno; nacházely se ve vozidle věci, které 
lze identifikovat; zda bylo vaše vozidlo něčím 
nápadné (úpravy na vozidle, které umožní jeho 
identifikaci); dodatečné technické vybavení; 
polepky; vnitřní vybavení - handsfree, auto-
rádio apod.; kdy jste odcizení vozidla zjistili 
a další důležité okolnosti.

nprap. Lucie Polanská

blému a náš požadavek na městskou policii, aby 
byla při řešení přestupků znečištění veřejného 
prostranství nekompromisní. 

Soutěž Rozkvetlé Řepy je za námi. Co si od ní 
slibujete?
Cílem soutěže je zapojit co nejvíce našich spolu-
občanů do aktivní péče o životní prostředí v naší 
městské části. Rád bych je přesvědčil o tom, že 
jejich domov nekončí domovními dveřmi, ale 
že součástí jejich domovů je i širší okolí a záleží 
především na nich, jak ho budou mít upravené.

Při ulici Plzeňská byl na jaře vysázen tzv. pro-
tihlukový pás zeleně. Proč se gabiony začaly 
stavět se zpožděním?
Gabionové zídky se začaly stavět po prázdninách, 
protože jejich dodávka byla součástí samostat-
ného výběrového řízení. Současně je budována 
mlatová cesta k hotelu Comfort a dojde k úpravě 
části chodníku od ulice Šímova, aby lépe nava-
zoval na posunutý přechod vedoucí na zastávku 
tramvaje Hlušičkova. Na podzim budou vysazeny 
další dřeviny, především jehličnany a keře. Tím 
by měla být protihluková úprava dokončena. 

Děkuji za rozhovor. 
Jaroslava Šímová

Dům dětí a mládeže, sídlící v ulici U Borovi-
ček, uspořádal ve středu 8. září na pláni na 
Vypichu zábavné odpoledne – nechyběla tu 
trampolína, rotosed, lanová dráha, divadlo, 
hudba, tanec, ani ukázka práce psovodů…

Foto: Bc. Martin Vejvoda

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

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

Z říjnové nabídky:
23. 10.  Keramická sobota: Tradiční tvoření 
z hlíny pro děti i další zájemce. Od 10 do 12  
a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. Cena 
za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 150 Kč pro 
studenty do 26 let a 200 Kč pro dospělé. Při-
hlášky předem na tel. DDM: 235 323 333.
29. 10.  Namaluj si svůj hrnek: Keramická 
dílna. Další info viz výše.
27. 10. a 29.10.  Prázdninový klub – pro děti 
a mládež od 12 let. Nintendo Wii, kulečník, 
šipky, PC, hry, internet, muzika... Vstup vol-
ný. Od 10 do 16 hodin, klub Šestka.
30. 10.  Divadlo v DDM: Znáte Kačenku? 
Představení Divadla Poli. Pro děti od 3 do 
100 let. Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 40 Kč. 
Od 15 hodin, sál DDM.
Soboty dle rozpisu na www.ddmp6.cz, od 14 
do 18 h, klub Šestka. Klubová odpoledne pro 
mládež od 12 let. Nintendo Wii, kulečník, šip-
ky, PC, hry, internet, muzika... Vstup volný.

Mgr. Jana Němcová

Socháňova 1221, Řepy • tel.: 235 311 791

Říjen v Klubu 17
Z říjnového programu nízkoprahového zaří-
zení Klub 17 pro děti a mládež v Socháňově 
ulici (vedle KS Průhon): 
12. října – Strašidýlka z šišek a listů, 
15. října – Ozdobné kolíčky, 
19. října –  Studená kuchyně 

(výroba pomazánky), 
22. října – Výroba podzimních svícnů, 
26. října – Hrajeme si sádrou, 
29. října – Ozdobná dekorace do květináče.

Vstup zdarma. -red-Foto: -akraj-

Místostarosta Mgr. Bořek Černovský pohovořil na téma životního 
prostředí v Řepích i s návštěvníky Babího léta.

V letním vydání našeho zpravo-
daje jste vyzval občany, aby se 
vyjádřili, zda nechtějí více lavi-
ček. Jak reagovali?
Ozvalo se mi poměrně dost ob-
čanů. Ale k mému překvapení se 
z ankety Kde vám chybí lavičky 
stala anketa Kde jsou lavičky na 
obtíž. Z vlastní zkušenosti vím, že 
lavičky blízko domů, zejména pod 
okny ložnic, jsou zdrojem nepří-
jemností – i klidný hovor dokáže 
rušit spáče až do vyšších pater. 
Nemluvě o tom, když upovídané „tety“ vystří-
dá rozjařená skupinka mládeže… Nakonec tedy 
snad ani nebude nutné pořizovat nové lavičky, 
ale spíše ty stávající vhodněji rozmístit. Před-
pokládám, že během podzimu vše vyhodnotíme 
a na jaře bude možno úpravy realizovat. Určitě 
podpořím návrhy, aby stávající lavičky pod okny 
byly přemístěny k cestám a umožnily odpočinek 
při chůzi starším občanům. 
Lidé si také žádají více laviček ve stínu, uskupe-
né tak, aby mezi sebou mohlo jejich osazenstvo 
komunikovat – to lze také jedině podpořit.

Vloni jste inicioval přidání košů se sáčky na 
psí exkrementy. Myslíte, že se díky tomu cho-
vání majitelů psů mění k lepšímu?
Věřím, že se v tomto směru podařilo dosáhnout 
pozitivní změny. To, že jsme se zeptali přímo 
našich občanů, zaujalo i novináře a byli jsme za 
tento nápad pochváleni například v celostátním 
deníku MF Dnes nebo v pražském Metru. Věřím, 
že optimální počet košů a jejich rozmístění na-
pomohlo tomu, že většina chovatelů psů zača-
la po svých miláčcích uklízet. Chtěl bych jim za 
to poděkovat! Větší čistotě trávníků napomáhá 
také mobilní vysavač, který provozujeme již po-
malu rok. Pozitivní vliv měla i medializace pro-
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Děkuji vám za pomoc 
a za podporu!
Vážení čtenáři, další úpěšné řepské Babí léto je za námi a já bych ráda 
poděkovala všem níže jmenovaným, kteří tuto tradiční akci podpořili. Díky 
jejich pomoci při organizaci, ochotě připravit program pro děti i dospělé  
a také díky jejich finanční či věcné podpoře se zábavné odpoledne  opět 
vydařilo. 
Finanční či věcný dar poskytli: pan Jaroslav Hájek – Autodoprava Hájek, 
Autosalon Klokočka, Letiště Praha, s. p., ČSOB, paní Erika Řezníčková – 
Pekárna Erika, GERnétic – LK Servis, Mc Donald's, Metrostav, a. s., NIKA 
STAV, spol. s  r. o., Sporting Apis, Restaurace Sokol, Pražské služby, a. s., 
Papírnictví – Josef Guriča.
Na organizaci akce a programu se podíleli: Autodoprava Hájek, Centrum 
sociálně zdravotních služeb, Společnost pro obnovu řepských tradic, Sbor 
dobrovolných hasičů Praha-Řepy, ČSOB, Domov sv. Karla Boromejského, 
Dům dětí a mládeže - Bílá Hora, Japonská škola, Junák Bílá Hora, KS Prů-
hon, manželé Dvořákovi, Mateřské centrum Řepík, MŠ Bendova, MŠ Lau-
dova, MŠ Pastelka, MŠ Socháňova, Marjánky Praha, šermíři Sokol Dejvice, 
Městská policie, MišMaž, Musica e Danza, o. s. Martin, o. s. Naše Řepy, 
Policie ČR, Softball Club Řepy – STORMS, Společnost Mezivaly, Tiger Team, 
TJ Sokol Řepy, ZŠ genpor. Frant. Peřiny, ZŠ Laudova, ZŠ Jana Wericha, ZUŠ 
Blatiny a kolektiv zaměstnanců Úřadu městské části Praha 17.

Za Městskou část Praha 17
Jitka Synková, starostka

Babí léto opět za námi    Babí léto aneb Zábavné odpoledne pro celou rodinu přilákalo v sobotu 11. září  
na prosluněnou pláň před radnici spoustu příznivců příjemné zábavy. 

Hry, soutěže i vystoupení připravili zástupci a přátelé občanských sdružení i základních a mateřských škol působících v Řepích. Již podruhé měli návštěv-
níci možnost nákupem drobných dárků podpořit nestátní sociální zařízení Domov sv. Karla Boromejského, a činili se: Domov získal díky jejich laskavosti 
5 947 Kč! 

S programem vystoupil folklórní soubor Musica e Danza. • Na stánku KS Průhon probíhalo zdobení obličeje. • Závěrečné vystoupení skupiny ABBA STARS 
rozparádilo děti i dospělé. • Nejmenší děti si mohly vyzkoušet rytířský souboj na stanovišti  občanského sdružení Naše Řepy (viz titulní foto).
Více foto najdete na: www.repy.cz v sekci Fotogalerie.

Babí léto bylo opět zahájeno startem slavnostní jízdy autoveteránů. • O. s. Společnost pro obnovu řepských tradičně nezklamalo. Účastníci biatlonu se mu-
seli nejdříve vystrojit a během trasy splnit několik úkolů. Na snímku organizátorky Anna Baumová a Radka Hanusová. • Zájemci si pod vedením manželů 
Dvořákových mohli vyzkoušet práci s lasem a bičem.

Foto: -akraj-

Foto: Markéta KoutskáFoto: -akraj-Foto: -akraj-

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

Rozkvetlé Řepy
S výsledky soutěže Rozkvetlé Řepy jsme vás seznámili již minule. Ten-
tokrát přinášíme snímek z Babího léta, kde některé z vítězek převzaly 
ocenění a dary od sponzora soutěže – firmy Otakar Chládek-sadovnický 
a zahradnický servis i od vedení radnice. Zleva: místostarosta Mgr. Čer-
novský, vítězky – paní Jiřina Lišková, Jana Kalinová a Božena Vondráč-
ková, starostka Bc. Synková, výherkyně paní Ivana Adamcová a zástupce 
sponzora Bc. Martin Chládek. Ještě jednou blahopřejeme! -red-
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Máte chuť si zatancovat?
Country taneční skupina MišMaž hledá nové čle-
ny! Chcete se pobavit s novými přáteli? Zajděte 
se podívat na jejich trénink – každý čtvrtek od 
18 do 20 hodin v ZŠ Laudova v malé tělocvičně. 
Info na: www.mismaz.cz. (Snímek je z letošního 
Babího léta.) -red-

Přijďte si zacvičit
Slavnostní otevření hřiště pro dospělé, se-
niory a osoby se zdravotním postižením, 
které bylo vybudováno v Bendově ulici 
v zahradě u Centra sociálně zdravotních 
služeb, je naplánováno na pondělí 4. října 
na 14. hodinu. Tento den si tu budete moci 
zacvičit pod vedením odborného lektora. 
Dost možná, že vám Řepská sedmnáctka 
přijde do ruky až po tomto datu (pošta do-
ručuje zpravodaj během pěti dnů po vydá-
ní) a slavnostní otevření nestihnete. Ale to 
snad tolik nevadí, neboť zahrada je otevře-
na veřejnosti po celý týden, i o víkendu (od 
8 do 18 hodin). 
 -red-

Nová hřiště 
a sportoviště
Další dětská hřiště a sportoviště jsou ob-
novována v ulici Vondroušova u bloku čp. 
1181–1888 a v ulici Španielova (v době 
uzávěrky Řepské sedm náctky ještě nebyla 
dokončena). 
Ve Španielce se děti budou moci vyřádit na 
lanové pyramidě, jakou znají třeba z do-
pravního hřiště na Vypichu, mládež jistě 
přivítá hřiště pro basket.

-red-

Pozvánka na country bál
Country taneční skupina MišMaž pořádá 
v řepské sokolovně v sobotu 6. listopadu 
od 19 hodin Podzimní country bál s vý ukou 
country tanců.  Zahraje kapela ALBUM. 
Vstupné: 120 Kč, prodej vstupenek: Tomáš 
Balcar – 607 981 536.

-red-

PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY
na téma

*Jak se chránit před okradením

*Jak se vyhnout podvodu *Jak předcházet riziku přepadení

*Jak zabezpečit majetek * Jak se chovat v silničním provozu

4. 10. 2010 v 16 hod. – KLAS, Ke Kulturnímu domu

11. 10. v 16 hodin – Klub 17, Socháňova ulice

12. 10. v 10 hodin – Kulturní středisko Průhon
(tato přednáška je přístupná nejen členům klubu)

Spolupořádají
Městská část Praha 17 a Obvodní ředitelství policie Praha I., Místní oddělení Dejvice

Foto: -akraj-

Farmářské trhy 
na Kulaťáku
Až do 16. října můžete vždy v sobotu od 8 do 
14 hodin navštívit Farmářské trhy na Kulaťá-
ku (v Praze 6-Dejvicích) Nakoupit tam mů-
žete například čerstvou zeleninu a ovoce, 
vejce, pečivo, kozí produkty, med, zdravé 
bezlepkové uzeniny. Téměř až na Kulaťák – 
Vítězné náměstí – vás doveze autobus č. 180 
(konečná zastávka Kafkova). -red-

Součástí projektu protihlukového pásu zeleně 
mezi ulicemi Plzeňská a Šímova jsou také gabi-
ony. Kamenné zídky v drátěných koších, které 
pohlcují hluk, tu začaly „vyrůstat“ koncem září.

Foto: -akraj-
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Místní organizace ČSSD Praha – Řepy
zve všechny spoluobčany na pohodové odpoledne nejen pro děti

v sobotu dne 9. 10. 2010 od 13 hodin 
na louce před úřadem MČ Řepy. Vstup zdarma.

Pro potěšení zahraje skupina country SCARABEUS
Pro děti bude připraven skákací hrad a jiné atrakce

Občerstvení

Představí se kandidát ČSSD do Senátu Parlamentu ČR, 
exministr zahraničních věcí dr. Kohout a naši kandidáti do zastupitelstva MČ Řepy.

Budeme se těšit na Vaši účast a v diskusi rádi vyslechneme Vaše názory, 
co Vás trápí, bolí a jak přispět ke zlepšení současné situace.

INZERCE

Pohár zůstal doma!
Již 11. ročník tradičního volejbalového turna-
je mužů „O pohár starostky Městské části Pra-
ha 17“, který pořádá TJ Sokol Řepy, se uskutečnil 
28. srpna na volejbalových hřištích u sokolovny, 
některá utkání se hrála i na nových kurtech u ZŠ 
Jana Wericha ve Španielově ulici. 
Nepodařilo se uskutečnit záměr pořadatele uspo-
řádat turnaj pro dvě skupiny osmi družstev s roz-
dělením podle výkonnosti. Přihlásilo se nakonec 
jen 9 družstev, z toho 4 domácí. Byla rozdělena 
do dvou výkonnostních tříd. Nejisté počasí, déšť 
v předchozích dnech a přeháňky při dopoledních 
zápasech prověřily připravenost pořadatelů, 
kteří ale vše nakonec úspěšně zvládli.
V prvé třídě se hrálo systémem „každý s každým“ 
a prvá čtyři družstva sehrála play-off o vítězství 
v turnaji. Ve druhé třídě se hrálo systémem „kaž-
dý s každým“ dvoukolově.
V první třídě vypadl po základní části několika-
násobný vítěz Astra Zahradní Město, který přijel 
pro svatbu jednoho z hráčů v oslabené sestavě. 
Semifinálové utkání mezi domácím „A“ druž-
stvem a Potrubím bylo velmi dramatické a před-
vedlo asi nejlepší sobotní sportovní výkony. Ve 
finále pak domácí přehráli Petřiny již snáz. Ví-

těz základní části – Potrubí – skončil celkově na 
3. místě.
Ve druhé turnajové třídě si všichni dostatečně 
užili hry, nikdo nezůstal bez ztráty, ani zisku 
bodu. V celkovém součtu obou kol bylo nejlepší 
„B“ družstvo domácích před „D“ a Sokolem Malá 
Strana.
V závěru turnaje přivítali pořadatelé starostku 
městské části paní Jitku Synkovou, která předa-
la vítězným družstvům ceny a putovní poháry. 
Ve svém projevu dodala domácím volejbalistům 
optimismus pro další období ujištěním, že rozvoj 
i tohoto sportu bude mít v Řepích podporu měst-
ské části. Volejbalisti ji zase na oplátku ujistili, 
že si váží toho, že městská část získala zpět bý-
valá sportoviště TJ Sokol a udělají maximum pro 
jejich zvelebení a využití.
Turnaji přálo i počasí, občerstvení bylo po celou 
dobu turnaje zajištěno v Klubu sportovců, kte-
rý byl i sponzorem turnaje. Poděkování patří 
i rozhodčím delegovaným Pražským volejbalo-
vým svazem, vedeným Michalem Syrovým, který 
s přehledem odřídil velkou část utkání včetně 
toho finálového. Organizaci na kurtech u ZŠ 
J. Wericha zajistili rozhodčí J. Poláček a L. Hron, 
u sokolovny vydatně pomáhal bývalý předseda TJ 
Karel Schlosser. Utkání dále rozhodovali A. Pe-

chá, J. Bauer, V. Pítr a J. Tvrz. Jediným stínem 
bylo poranění kotníku hráče Řep Jakuba Mercla.
Výsledky – I. třída: 1. TJ Sokol Řepy „A“, 2. TJ 
Petřiny „A“, 3. Potrubí Praha, 4. Sokol Smí-
chov I, 5. Astra Zahradní Město. 
II.třída: 1. TJ Sokol Řepy „B“, 2. TJ Sokol 
Řepy „D“, 3. Sokol Malá Strana, 4. TJ Sokol 
Řepy „C“.
Kontakt: Sokol Řepy, volejbalový oddíl, Miroslav 
Ejem, tel.: 235 301 377, e-mail: m.ejem@post.cz.

Miroslav Ejem

Foto: -akraj-

Vítězný pohár zůstal v Řepích – vybojovali ho 
volejbalisté TJ Sokol Řepy „B“.

Růžařům se líbí v Řepích
Květinová zahrada při Domově sv. Karla Boro-
mejského je potěšením nejen pro klienty. Za-
líbení v ní našli i členové Rosa Klubu. Koncem 
srpna se tu opětovně sešli na pozvání manželů 
Ing. Jarmily Svitálkové a Ing. Miloslava Voplaka-
la (kteří zahradu před 14 lety založili a obětavě 
o ni dodnes pečují), aby si zde zdarma a pod 
odborným vedením předsedkyně klubu Věry 
Milerové vyzkoušeli, jak se správně očkují růže. 
Samotnému semináři předcházela prohlídka 
rozária, pozornosti „růžařů“ však neunikla ani 
ostatní nádherná květena. 
Patříte-li k milovníkům či pěstitelům růží a zají-
mají-li vás aktivity Rosa klubu, obraťte se na paní 
Milerovou: vera.milerova@seznam.cz. -akraj-

Foto: -akraj-

Věra Milerová předvádí účastníkům semináře, jak 
na to (vpravo Ing. Jarmila Svitálková).
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Kurzy ve školním roce 
2010–2011

*  NOVINKA! Klavír pro pokročilé, kytara elektrická 
a akustická pro pokročilé, příčná flétna – i pro 
začátečníky

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

*  Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, hous-
le, kytara – pro děti od 1. třídy a dospělé

*  Hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let
*  Keramika – pro děti od 1. třídy a dospělé
*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let 
*  Malé šikulky – výtvarná výchova pro nejmenší – 

pro děti okolo 2 let a rodiče
*  Velké šikulky – výtvarná výchova – od 3 let
*  Ťapka – turistický oddíl – pro děti od 5 do 7 let
*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední pro-

gram pro děti od 2 let
*  Angličtina, němčina, ruština (různé stupně 

pokročilosti) – pro dospělé
*  Počítače a internet – pro dospělé i úplné začáteč-

níky, vhodné i pro seniory
*  Jóga – pro děti od 1. třídy a pro dospělé – různé 

stupně pokročilosti
*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé
*  Cvičení pro děti – od 4 do 7 let 
*  Aerobik a gymnastika pro dívky – od 7 do 15 let
*  Cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti od 2 let, skupi-

nová výuka, 1 hod. 1x týdně
*  Cvičení po ženy (aerobik, step–aerobik, kalane-

tika), skupinová výuka, 1 hod 1x týdně
*  Akrobatický rock'n'roll – pro děti 6–18 let

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

Socháňova 1220, Praha - Řepy
tel. 235 313 289, fax 235 313 262

www.volny.cz/ks-pruhon
ks-pruhon.kulhankova@volny.cz

LUCIE RAMNEBORNOVÁ

ODZVONTE.CZ

S NEZÁVISLOU KANDIDÁTKOU DO SENÁTU 

ING.LUCIÍ RAMNEBORNOVOU

V NEDĚLI 10.10.2010 OD 14 HODIN, 

ŽALANSKÉHO ULICE

NAPROTI MĚSTSKÉMU ÚŘADU 

PROGRAM PRO CELOU RODINU

FAKTA A MÝTY VE ZDRAVOTNICTVÍ
CO FUNGUJE A CO NE… OD LÉKŮ PO SYSTÉMY

Jste srdečně zváni na besedu, 
kde nebudou chybět zajímavá fakta ani trocha humoru.

BESEDA S MUDr. Martinem Stránským
Ředitelem Polikliniky na Národní

Primářem neurologie na Yale School of Medicine
Nezávislým kandidátem VV do Senátu za Prahu 6

AKCE SE KONÁ VE STŘEDU 13. ŘÍJNA OD 19 HODIN V SÁLE ZUŠ BLATINY,
ŠPANIELOVA 1124/50, PRAHA 17-ŘEPY

Naslouchám i konám
Ing. Petr Bratský

       kandidát do Senátu 
srdečně zve všechny občany Prahy 17-Řep na

Zábavné odpoledne
pro malé i velké

V pondělí 11. října od 16 do 18 hodin
Makovského ulice, mezi McDonalds a obchodním domem.

Těším se na milé setkání!

Domov sv. Karla 
Boromejského v Praze 

přijme 
zkušeného lékaře na lůžkové oddělení, výhledově 
na pozici vedoucího lékaře. Atestace v oboru inter-
na, všeobec. lékařství nebo geriatrie, dobrá znalost 
PC. Hledáme lékaře, který bude motivovaný ocho-
tou sloužit rád seniorům, s laskavým a trpělivým 
přístupem k nemocným i rodinným příslušníkům, 
s osobním nasazením, schopností tolerance a tý-
mové spolupráce. Nabízíme velmi pěkné a moderní 
prostředí, přátelskou atmosféru sehraného kolekti-
vu, 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 776 257 911, 
CV prosím na konsolata@domovrepy.cz

Uzávěrka pro příjem inzerce vždy 9. dne před-
cházejícího měsíce. 
Další informace získáte na tel. 234 683 544, 
234 683 511, 720 524 688, na www.repy.cz 
nebo e-mailem: redakce@repy.mepnet.cz.

Každý čtvrtý inzerát v řadě (řádkový i ploš-
ný) vám otiskneme s 50% slevou!
Řádková inzerce: 
1 řádek = 60 znaků včetně mezer stojí 80 Kč 
bez DPH (96 Kč s DPH).

Chcete u nás inzerovat?

INZERCE 15



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

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

• 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

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

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

• 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

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

• TENISOVÉ KURZY pro děti – úterý a čtvrtek od 13 hodin výše 
nebo jinak dle domluvy. Socháňova – Sportcentrum při ZŠ. 
Vlastním trenér. licenci ČTS (15 let praxe). Tel.: 607 613 885

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

• VÝUKA ANGLIČTINY A NĚMČINY. INFORMACE: 
 Tel.: 739 476 696, e-mail: info@mkocova.com

• 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

• Praní a mandlování prádla. Řepy, Krolmusova 39.
 Tel.: 733 202 390

• Vyžehlím vaše prádlo. Bydlím v Řepích. Tel.: 606 886 889

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

BYTY

• Vedlejší příjem! Tel.: 774 265 469

• Prodám řadovou garáž  v ul. U Boroviček. Cena dohodou.
Volejte mezi 20. a 21. hod. Tel.: 212 235 737

• Kdo doučí AJ středoškoláka?  Tel.: 607 133 906, 220 510 291

OSTATNÍ

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

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

MOTORISTÉ POZOR!
OSOBNÍ A NÁKLADNÍ 

PNEUSERVIS
AB PNEU FENCL 

VÁM NABÍZÍ:

PRODEJ PNEU ZA INTERNETOVÉ CENY

viz www.abpneu.cz
PŘI ZAKOUPENÍ PNEU U NÁS 

VÁŠ VŮZ PŘEZUJEME V AKČNÍ CENĚ
Pneu do 16" za 520 Kč s DPH

nad 16" za 580 Kč s DPH

DÁLE NABÍZÍME PRODEJ AUTOBATERIÍ A DISKŮ, 
ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ, USKLADNĚNÍ A MYTÍ PNEU, 

VÝMĚNY OLEJŮ A BRZDOVÝCH DESTIČEK 

Tel.: 603 148 503, 257 220 048
DO BLATIN 373, AREÁL PHL

PRAHA 5-ZLIČÍN 

JSME JEDNI Z NEJLEVNĚJŠÍCH V OKOLÍ!

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 
koupelny, byty
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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

+

• 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

Úklid panelových, činžovních domů!!!
Provádíme pravidelný úklid společných prostor ve vašem domě – 
chodby, schodiště, sklepy, chodník atd. Ceny od 60 Kč na bytovou 

jednotku nebo dohodou. SPOLEHLIVOST! 
Tel.: 608 072 360 e-mail: vbaca@chello.cz

Žáci 5., 7. a 9. tříd ZŠ mají možnost studovat 

na gymnáziu ve Stodůlkách. 
Pro šk. rok 2011/2012 otevíráme třídy 

8letého, 6letého a 4letého gymnázia. 
Pro úspěšné přijetí je připraven přípravný kurz z anglického jazyka.

Více informací získáte na 

www.gymnaziumstodulky.cz nebo na tel. 251 550 846.
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Lákají vás všichni na NEUVĚŘITELNÉ ceny?
Těm našim věřit můžete!

www.fordamb.cz

Přijďte se přesvědčit do našeho nového autosalonu.

AMB Praha, Severní 321, Ořech, Praha � západ, tel.: 234 234 111, 724 759 520, 724 760 020, 725 114 797

Ford Focus od 279.990,	 K
č

a navíc sada zimních pneu

vč. disků ZDARMA

AMBPraha

Kosmetické 
centrum GERnétic

www.gernetic.cz
Objednání: 602 501 191

 omlazující kúry
 relaxaci
 prodej kosmetiky
 poradnu

 pé i o obli ej, 
 t lo a poprsí
 zeštíhlující zábaly
 ošet ení akné

Nabízíme:

Slánská 381/10, Praha 6
(K ižovatka Slánská – Plze ská)
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Čištění peří
Z VAŠEHO PEŘÍ, KTERÉ VÁM
ODBORNĚ VYČISTÍME, UŠIJEME

www.janperi.cz, info@janperi.cz

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

Prodej:
• přikrývek a polštářů – z dutých vláken, 

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

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

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), 603 509 733, 606 379 780 (kadeř-
nictví), 605 788 943 (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

Stavební činnost 
s citem pro detail

Stavba – rekonstrukce – úpravy

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

Toužíte mít svou váhu pod kontrolou? Chcete se cítit 
a vypadat skvěle? Neváhejte a přijďte!

SLEVA 30 %
na služby osobního trenéra fi tness

pro prvních dvacet zájemců
Pavel Chalupa – osobní trenér

Fitness club Řepy, Makovského 1177, Praha 6
mobil: 604 780 943  e-mail: trechalupa@seznam.cz

HODINOVÝ MANŽEL
veškeré drobné opravy 
v domácnosti, údržba, 

včetně elektroinstalace 
Řepy a blízké okolí 

Tel.: 603 117 749

Pojišťovna AXA

Lenka Steigerová • Tel.: 777 122 269 

Penzijní fond

Investiční životní pojištění

Pojištění majetku

Povinné a havarijní pojištění
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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

tel.: 603 52 71 72, 777 260 262

www.tallent.cz

2622
 Tenis se může stát celoživotní pohybovou aktivitou.  Tenis pro dospělé.
  Tréninky probíhají celoročně pod dohledem trenérů 
FTVS a ČTS.
  Volnočasová aktivita bez přemrštěných věkových, 
výkonnostních a finančních nároků. 
Nejdůležitějším rysem našich tréninků je precizní  
zvládnutí skupinové výuky – zapojení všech dětí  
do her a cvičení po celou dobu tréninku – možnost  
a nikoliv nutnost pokračovat v závodním tenise.
  Další aktivity: kombinované tenisové tábory 
a soustředění na kolech a u moře. 
Turnaje (i pro začátečníky), individuální tréninky.
  U nás neustále existuje možnost volby mezi rekreačním 
a výkonnostním tréninkem. Obě formy bereme jako rovnocenné.

ním
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