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Vážení čtenáři,
než jsme se nadáli, máme tu podzim. Přináší s sebou nejen krásné barvy, ale zároveň nás ještě potěší i teplými pa-
prsky sluníčka, které nám připomene hezké chvilky dovolených a prázdnin. Barvy podzimu jsou balzámem nejen
pro oči, ale pohladí i duši, a při vycházkách do přírody, když se zvlášť zadaří, se můžeme vrátit s košíkem plných
hříbků nebo jen s dobrým pocitem, že jsme vykonali něco pro své zdraví.
K hezkým podzimním chvilkám bychom chtěli přispět i my naší nabídkou, ať už informacemi nebo pozvánkami na
kulturní akce. 

Redakční rada

6.10.   Gospel Time
& Zuzana Stirská
16:00 hodin 
kostel Sv. Rodiny

12. 10.   Taneční kavárna
16:00 hodin
KS Průhon

13. 10.   Kašpárkovy pohádky
15:00 hodin, KS Průhon

17. 10.   Ježkovy VWoči
18:50 hodin, KS Průhon

19. 10.   Malujeme s...
17:00 hodin, Sokolovna

20. 10.   Havránkovy pohádky
15:00 hodin, KS Průhon

26. 10.   Pohodové posezení
s folkovou skupinou
19:30 hodin, Sokolovna

28. 10.   Drakiáda
od 13:00 hodin
před budovou
Úřadu MČ Praha 17
ul. Žalanského 

KULTURNÍ
KALEIDOSKOP

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
V PRAZE – ŘEPÍCH

Vás zve

NA NETRADIČNÍ ZAHRADNÍ
BENEFIČNÍ KONCERT

Vystoupí kapely:

BZZUŠBAND
THE DETAILS

CAKTUS showband
ON/OFF

v podání mladých hudebníků zazní
rock´n´roll, blues, rock-pop i klasika

13. října 2007 
od 16:00 hod. v klášterní zahradě

Domova sv. K. Boromejského

vstupné 150,- Kč
děti nad 10 let , studenti,
důchodci a ZTP za 70,- Kč

Kontakt:
Domov sv. K. Boromejského

K Šancím 50, 163 00 Praha 17 Řepy
tel.: 235 323 248, www.domovrepy.cz

ODBOR SPRÁVY
OBECNÍHO MAJETKU

žádá občany, kteří vědí o nepovoleném
podnájmu bytu, který je ve správě měst-
ské části Praha 17, aby se obrátili na
tento odbor (OSOM), kde s nimi bude se-
psán záznam. Tento záznam je nutným
podkladem pro případné soudní jednání.
Bez aktivní pomoci Vás, občanů, není
možné tyto skutečnosti dostatečně pro-
kázat.
Odbor správy obecního majetku provádí
šetření ve věci užívání bytů, kdy se jedná
o porušení nájemní smlouvy v souladu
s občanským zákoníkem. 

NEDOSTÁVÁTE
Řepskou sedmnáctku
do schránky?
Kontaktujte podatelnu
ÚMČ Praha 17
Žalanského 291
163 02 Praha Řepy – telefon: 234 683 111
e-mail: podatelna@repy.mepnet.cz
(uveďte ulici a číslo vchodu)



V minulém čísle jsem se vyjadřovala k tomu, co
nás všechny trápí. Dnes jsem ráda, že se s Vámi
mohu podělit o něco, co se podařilo.
4. září jsme společně s letošními prvňáčky ze
ZŠ Laudova a dalšími pozvanými hosty,  slav-
nostně předali veřejnosti dětské hřiště při ulici
Mrkvičkova. Podle reakce dětí, které na hřišti
hned zdomácněly a se všemi jeho prvky si vě-
děly rady, můžeme soudit, že se hřiště firmě
LUCAS s.r.o., která byla pro jeho výstavbu vy-
brána ve výběrovém řízení, povedlo a bude dál
sloužit nejen malým návštěvníkům, ale i jako
místo oddechu ostatním řepským obyvatelům. 
Rekonstrukce stávajících a výstavba nových
hřišť a sportovišť je důležitou součástí naší
snahy o zlepšování prostředí a rozvoj naší měst-
ské části. K financování výstavby tohoto hřiště
byla použita dotace Magistrátu hl.m.Prahy ve
výši 1,5 milionu korun. Hřiště spolu s hracími
prvky v něm osazenými, odpovídá všem bez-
pečnostním a zdravotním předpisům. O vzrostlé
stromy, jejichž výsadba byla součástí projektu,

MČ PRAHA 17 3SLOVO STAROSTKY

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
JITKA SYNKOVÁ
starostka MČ PRAHA 17

redakce@repy.mepnet.cz

ale i o celé hřiště bude pečovat odbor životního
prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 17.
Chtěli bychom v těchto akcích, ať už ve spolu-
práci s Magistrátem hlavního města Prahy
nebo v rámci projektů na možném využití
strukturálních fondů EU, pokračovat i nadále.

Samozřejmostí bude i naše vlastní aktivita,
kde budeme usilovat o vypracování urbanis-
tické studie rozvoje naší městské části, jejíž
součástí bude údržba a revitalizace stávající
zeleně na našem území, ale i vytváření nových
sportovních a oddechových ploch.

V pondělí 3. září se opět zaplnily školní lavice.
S novými taškami vyrazili i noví prvňáčci, do-
provázeni svými rodiči. Mnohde nechyběli ani
babičky a dědečkové, kteří chtěli být také
u toho. V životě každého z nás je to určitě

okamžik, který si jsme schopni vybavit i po dlou-
hých letech. Chvíle očekávání, mnohde i nejis-
toty a obavy z toho, co mne čeká...
Do prvních tříd našich tří základních škol  do-
razilo letos 150 prvňáčků a máme celkem 8 tříd

prvních ročníků. Starostka MČ Praha 17 Jitka
Synková každého prvňáčka osobně přivítala
a jako vzpomínku na tento slavnostní den
každý prvňáček obdržel diplom a samozřejmě
také nechybělo ani něco sladkého na zub.

STAROSTKA PŘIVÍTALA NOVÉ PRVŇÁČKY

ZŠ J. Wericha ZŠ gp. Fr. Peřiny
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Do funkce tajemníka Úřadu m. č. Praha 17 byl
na základě výběrového řízení s účinností od
1. září 2007 jmenován starostkou MČ Praha 17
Jitkou Synkovou – Ing. Lubomír Němejc.
V těchto dnech se seznamuje s chodem Úřadu,
jeho agendou i s personálním obsazením. V mi-
nulosti pracoval na vedoucích místech jak
v soukromém, tak v sektoru státní správy a sa-
mosprávy. Jeho zkušenosti jistě budou příno-
sem pro chystanou modernizaci práce Úřadu.
Z krátkého rozhovoru, který redakce časopisu
měla s panem tajemníkem, je zřejmé, že jeho
záměrem, v souladu s vedením radnice, je
nejen zmíněná modernizace Úřadu po tech-
nické stránce, ale především i servis pro občany
Praha 17. Pan tajemník hodnotí dosavadní spo-
lupráci s volenými zástupci městské části jako
velmi dobrou.
„Velmi vítám nabídku týmové spolupráce ve-
dení radnice a považuji to za velmi dobrý za-
čátek. Na svou práci se opravdu těším,“ dodal

závěrem tajemník ÚMČ Praha 17 Ing. Lubomír
 Němejc.
K rozhovoru s novým tajemníkem ÚMČ Praha 17
se ještě vrátíme v některém z příštích čísel Řep-
ské sedmnáctky.

Úřad MČ Praha 17 od září s novým tajemníkem

Kompletní seznam usnesení a jejich
úplné znění najdete na internetových
stránkách www.praha17.cz v oblasti Sa-
mospráva nebo v listinné podobě v Kan-
celáři Zastupitelstva, Žalanského 291,
Praha Řepy.

Rada MČ Praha 17 mj.

souhlasí
s vypsáním výzvy na veřejnou zakázku na
zpracování projektové dokumentace
stavby ke stavebnímu povolení a pro pro-
vádění stavby „Rekonstrukce Základní
umělecké školy Blatiny, Španielova
50/1024, Praha Řepy“ a s úhradou nákladů
částečně ze získaného grantu FM EHP/Nor-
ska, dofinancované MČ Praha 17

schvaluje
zadání návrhu na poptání cenové nabídky
na zpracování prohlášení vlastníka dle
ust. §4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnic-
tví bytů, v platném znění u následujících
bytových panelových domů:
1. v ulici Galandova č. p. 1232 až 1234 na

pozemcích č. par. 1293/479, 481, 927,928,
929 na LV 82 v k. ú, Řepy; schválen záměr
č. 014/07/OSOM/P/b – prodej byt. panel.
domu usn. ZMČ č. 5.15 ze dne 16. 5. 2007

2. v ulici Galandova č.p. 1235 až 1235 na po-
zemcích č. par. 1293/490, 492, 936, 937
na LV 82 v k.ú. Řepy; schválen záměr
č. 022/07/OSOM/P/b – prodej byt. panel.
domu usn. ZMČ č. 6.9 ze dne 13. 6. 2007

doporučuje
vytvoření fondu tzv. ústupového bydlení pro
řešení sociálních dopadů deregulace nájem-
ného

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.

schvaluje
vytvoření fondu ústupového bydlení pro ob-
čany MČ Prah a17 pro řešení sociálních do-
padů deregulace nájemného

souhlasí
s návrhem změny ÚPN hl.m. Prahy Z 1046/06
CITES s připomínkou. V návrhu změny změnit
zbývající plochu ZP (hřbitovy) na funkční vy-

užití ZMK (zeleň
městská a krajinná)
v celém rozsahu.

schvaluje
ukončení prodeje
byt. panel. domu –
I. etapy v ul. Španielova
1270 – 1276 vč. zastavěných pozemků
v k.ú. Řepy dle zákona č. 72/1994 Sb.,
o vlastnictví bytů v platném znění ke dni
31. 8. 2007. Nájemci, kteří projevili do
31. 8. 2007 o koupi byt. jednotky zájem,
musí smlouvu o převodu vlastnictví jed-
notky uzavřít nejpozději do 31. 10. 2007.
Po tomto termínu nebude brán zřetel na
žádosti o prodej bytových jednotek ve výše
uvedeném panelovém domě. Zbylí nájem-
níci po tomto termínu zůstanou i nadále
řádnými nájemci se všemi právy vyplývají-
cími stejně jako dosud z platných právních
předpisů.

schvaluje
návrh změny pravidel pronájmu startova-
cích bytů pro mladé rodiny v m. č. Praha 17

ZPRÁVY Z  RADNICE • ZPRÁVY Z  RADNICE

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA 17

II. pololetí
24. října 2007

19. prosince 2007

Začátek vždy v 15:00 hodin

Společenská místnost
ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Socháňova 1139, Praha Řepy
Ing. Lubomír Němejc



V politice se pohybujete na mnoha úrovních
už mnoho let. Od okresní až po tu vysokou
v Poslanecké sněmovně. Dlouhá léta půso-
bíte v Národní radě osob se zdravotním po-
stižením ČR. Nyní působíte jako radní
v Městské části Praha 17. Co bylo ale tím
prvním impulsem, kdy jste se rozhodl vůbec
vstoupit do veřejného života?

Vždy jsem se snažil zlepšovat věci okolo sebe.
Zjistil jsem, že nestačí věci pouze kritizovat,
ale  s kritikou musíte nabídnout i řešení. Pak
se  problémy řeší konstruktivně a mohou se po-
hnout dopředu. Orientuji se na sociální prob-
lematiku a snažím se prosazovat mnoho věcí,
které pomáhají zejména těm slabším a zrani-
telnějším občanům naší společnosti. 
A když vidíte, že věci se dávají do pohybu díky
Vašim jednáním, pak víte, že zapojení se do ve-
řejného života má smysl. 

Z Vaší dlouholeté praxe můžete posoudit
prosazování potřebných zákonů a řešení
problémů  v tzv. vysoké politice a dnes se se-
tkáváte i s těmi samými problémy, ale na
úrovni městské části. Jako radní máte ve své
kompetenci právě sociální oblast...

Byla by velká chyba si myslet, že člověk ve vy-
soké politice žije mimo realitu. Když se o ně-
jaký problém chce politik zajímat, tak se o něj
zajímá. Nezáleží na tom, na jaké úrovni.
Já považuji za samozřejmé dovědět se, zvláště
v obci, ve které žiji, co lidi trápí, jaké mají
problémy, a snažím se věci konstruktivně řešit. 
Za svou prioritu v městské části považuji zá-
sadně zlepšit práci sociálního odboru vůči ob-
čanům obce, a to tak, aby každý občan, který
se dostane do složité sociální situace, měl k di-
spozici všechny potřebné informace o nástro-
jích, které může k řešení svého problému
využít.
Dále chci maximálně podporovat nový systém
sociálních služeb na území naší městské části,
který by mohl pomoci občanům, kteří budou
potřebovat pomoc. S tím úzce souvisí i pod-
pora sítě terénních sociálních služeb. Tady
mám na mysli například Centrum sociálních
a zdravotních služeb, Klub občanů bezbariéro-
vého domu a další poskytovatele terénních
služeb. Je samozřejmé, že do této sítě služeb
patří i spolupráce s Domovem sv. Karla Boro-
mejského.
Ve vztahu práce s mládeží se nám už podařilo
změnit způsob práce klubu pro mládež naší
městské části. Prevenci v této oblasti považuji
za důležitou součást naší práce. 
Podchytit a zároveň zaujmout děti a zejména
dospívající mládež  nabídkou akcí v Klubu 17,
v tom vidím veliký přínos, ale zároveň vím, že
je to běh na dlouhou trať. Městská část určitě
bude podporovat a podílet se na projektech
v sociální oblasti, a zejména se zaměří na pro-
středky ze strukturálních fondů EU. V současné
době jsme v jiné oblasti uspěli například
s grantem z tzv. „Norských fondů“. 

Hlavní město Praha má statut bohatého
města a tudíž jsou i částečně omezené mož-
nosti čerpání finančních prostředků z Evrop-
ských fondů. 
Je, však  potřeba  se těmito projekty zabývat
a najít i finanční alternativy pro jejich zajištění.
Vrátím se ještě k problému zaměstnávání
osob, které se obtížně uplatňují na trhu
práce. Obec může i v této oblasti sehrát dů-
ležitou úlohu např. formou veřejně prospěš-
ných prací umožní zaměstnání osob, které by
těžko jinak sehnaly zaměstnání. V organizač-
ních složkách nebo přímo na úřadu městské
části mohou pracovat lidé, kteří mají nějaký
handicap apod. 

Vaše práce spočívá v práci s lidmi a pro lidi.
Musíte vyvíjet maximální úsilí, zvláště když
se jedná o prosazení řešení problémů, které
dlouho byly tabu. Kde čerpáte energii a jak
relaxujete?

Právě když Vaše práce spočívá v práci s lidmi
a pro lidi,velmi oceníte jistotu klidného ro-
dinného zázemí. Já to štěstí mám.
Mám báječnou ženu, která je mi partnerem,
protože mi pomáhá v mých aktivitách. A toho
si velice vážím. Mám dvě děti, které jsou ještě
relativně malé, takže s nimi prožívám každo-
denní rodičovské radosti. Domov je pro mě
místo, kde dobíjím energii, a také hlavně vím,
že to, co dělám, má nějaký smysl.
Jinak mým velkým koníčkem je pěstování ci-
trusů. A když se Vám pak tyto rostliny odmění
mandarinkami nebo citróny, je to úplně jiné
než když si je koupíte v obchodě. Syn se vě-
nuje kaktusům. A je to báječné, když spolu
komunikujeme a vyměňujeme své zkušenosti.
To je pro mě důležité. Umění komunikace.
Když budeme spolu komunikovat, budeme si
rozumět. 
Umění komunikace bych povinně zavedl do
škol. Porozumět a naslouchat problémům
druhých, je základem nejen v rodině, ale
i v životě celé společnosti. 

ZASTUPITELÉ                                      5NÁŠ ROZHOVOR

O SOCIÁLNÍCH OTÁZKÁCH,
ALE NEJEN O NICH...

tentokrát s Václavem Krásou
radním MČ Praha 17
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Jaký máte názor na uvažovaný projekt Zá-
chranného centra CITES na území naší měst-
ské části?

Co to je CITES? Je to úmluva o mezinárodním
obchodu ohroženými druhy volně žijících živo-
čichů a planě rostoucích rostlin (the Conven-
tion on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora). Předmětem
této úmluvy je nyní asi 5 tisíc druhů zvířat a 25
tisíc druhů rostlin. Závažnost situace si kromě
biologů uvědomují i politici, což potvrzuje sku-
tečnost, že k této dohodě přistoupilo na 160
zemí světa. Je to opatření, kterým chceme vy-
mýtit, nebo alespoň omezit nelegální obchod
s přírodním bohatstvím živočichů a rostlin,
kterým hrozí ve volné přírodě snižování po-

četnosti jejich populací nebo dokonce přímé
vyhubení. Prvním krokem, který ČR (jako ČSFR)
udělala v této problematice, bylo přistoupení
k úmluvě 25. srpna 1992. Legislativní platnost
začala 1. ledna 1993. Po vstupu ČR do EU se
postupuje podle předpisů Evropského spole-
čenství, které do naší legislativy zavádí zákon
č. 100/2004 Sb. 
Nyní je nezbytné postoupit dále. Vybudovat
záchranné centrum CITES (v ČR je více než
tucet regionálních stanic), kde budou na pře-
chodnou dobu umisťovány exempláře ohrože-
ných druhů, jež budou na celnici Ruzyně
zabaveny pašerákům. A to do doby, než bude
rozhodnuto o jejich dalším osudu. Výběr
a oslovení Řep je logické. Je to v blízkosti
mezinárodního letiště s celnicí, kde nejčastěji
k zajištění pašovaných nebo nelegálně převá-
žených druhů zvířat i rostlin dochází. Navíc
navržené umístění v terénní depresi pod mo-
tolskými skládkami, severozápadně od Pří-
rodní památky Kalvárie v Motole a jako součást
lesoparku, je velmi prozíravé. Přízemní stavby
s rovnými střechami na ploše 1050 m2 umís-
těné v zeleni nebudou, na rozdíl od řady řep-
ských výškových staveb nebo neforemných
hranatých hal, nikoho rušit, a to ani pohledem
nebo hlukem. Naskýtá se ovšem otázka, jak
mohou občané pochopit toto centrum ohledně
jeho „karanténního“ významu. Musíme si uvě-
domit, že slovo „karanténní“ je v této situaci
použito nevhodně. Na rozdíl od karanténních
opatření v humánní medicíně, kdy se v karan-
téně ocitne člověk, který přišel do styku s pře-
nosnou infekční chorobou, je v případě
záchranné stanice pro zvířata použit princip
předběžné opatrnosti. Neznamená to tedy, že
každé zvíře, které se ocitne v této stanici, musí
být nutně nositelem možných infekčních one-
mocnění, dokonce přenosných na člověka.
Uvědomme si také, že pašeráci zvířat chtějí být
úspěšní a tedy logicky pašují především zvířata
zdravá a v kondici. Na základě svých zkuše-
ností se zvířaty v zajetí i ve volné přírodě se
domnívám, že obavy z provozu stanice jsou na-
prosto zbytečné a veskrze malicherné. Vždyť
se nebojíme chodit do volné přírody, cestu-
jeme světem po různých exotických destina-
cích, chodíme do prodejen a na trhy se zvířaty,
do botanických skleníků a zoologických za-

hrad, chováme doma všemožná zvířata, do-
konce se nebojíme používat hromadné do-
pravní prostředky, kde přenos řady nemocí
(dokonce v nejkratší cestě z člověka na člo-
věka) je nesrovnatelně pravděpodobnější.
Běžně navštěvujeme zdravotnická zařízení,
kde možný přenos infekčních chorob z nemoc-
ných vůbec nevnímáme. 
Záchranné centrum CITES u nás v Řepích může
také sloužit jako osvětové středisko a jeho ve-
řejně přístupná část pro žáky škol naší městské
části jako vítané zpestření výuky. Navíc garance
státu (Ministerstva životního prostředí, resp.
ZOO Praha a Pražské botanické zahrady) je zá-
rukou, že budou splněny a dodržovány veškeré
normy, protože centrum bude součástí nadná-
rodní sítě podobných zařízení. Z mého pohledu
bych byl rád, kdybychom se jako městská část
mohli chlubit takto významným a prospěšným
zařízením a rád přispěji svými zkušenostmi k je-
jímu využití při výuce na řepských školách i pro
zvídavou veřejnost.

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
doc. dr. Jana Farkače, CSc.
zoologa České zemědělské univerzity a obyvatele Řep

SP Stavby
a Rekonstrukce

Vám nabízí:

• Rekonstrukce bytových jader

• Realizace do 1 týdne

• Stavební práce včetně odvozu 
a demontáže původních
stavebních dílů

• Rekonstrukce celých bytových 
jednotek – včetně instalace kuch.
linky, podlahových krytin atd.

• Obkladačské práce – Vodoinstalace
– Elektroinstalace

• Možnost vyřízení stavebního 
ohlášení

Jan Šimša: 721 057 168
Mail to: jansimsa@seznam.cz

Foto: Jakub Decker

Foto: Jakub Decker

Foto: Jan Farkač
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Pokud vám ta otázka připadá nesmyslná, ra-
ději dál nečtěte. Anebo možná právě vám jsou
určeny následující řádky.
Více než třicet domácností ze Španielovy ulice
v Praze - Řepích se totiž již před rokem a půl
dobrovolně rozhodlo, že bude třídit bioodpad.
O tom, že je to činnost potřebná a ekonomicky
výhodná, svědčí fakt, že bioodpad tvoří téměř
polovinu objemu odpadu, který denně vyha-
zujeme do černých kontejnerů. 
Kompostovat se dá různým způsobem. Když se
řekne kompost, každému se asi nejprve vybaví
typická hromada někde v rohu zahrady, kam její
majitel odkládá nepotřebný biologický materiál
z kuchyně i ze zahrady. Po určité době z původně
nevábné hromady vznikne cenný substrát, který
se vrací jako hnojivo zpět na záhony a koloběh
potřebných minerálů a živin se uzavírá.
Možnost třídit bioodpad vedle již samozřej-
mého papíru, skla, plastů a nápojových obalů
však nemusí být omezena jen na šťastné maji-
tele zahrádek. Obec se může postarat o třídění
bioodpadu například formou tzv. komunálního
kompostování, kdy občané nosí bioodpad do
zvláštních (hnědých) kontejnerů, které jsou
pravidelně vyváženy do obecní kompostárny.
Takto to už funguje v některých českých měs-

tech a obcích – Hradci Králové, Písku, Černoši-
cích, Kroměříži, Praze – Dolních Chabrech
a dalších.
Jinou možností je tzv. komunitní komposto-
vání, kdy skupina lidí v dané lokalitě nosí bi-
oodpad do společného kompostéru poblíž
domu a vzniklý kompost si rozebere pro vlastní
potřebu či jej použije ke zlepšení půdy v okolí
domu. Hlavní výhodou tohoto způsobu je, že
bioodpad není nutné nikam odvážet, takže při
zapojení většího počtu lidí může obec ušetřit
za svoz odpadu. Lidé jsou k třídění motivováni
tím, že jejich námaha se jim vrátí zpět ve formě
kvalitního substrátu zdarma, o dobrém pocitu
větší zodpovědnosti k přírodě nemluvě.
Komunitní kompostování má také nezanedba-
telný sociální přínos zejména na anonymním
sídlišti. Podporuje komunikaci mezi občany,
kteří sice žijí ve stejném prostředí, ale mnohdy
se navzájem vůbec neznají.
Tento způsob kompostování si zvolili také občané
ze Španielovy ulice. Vytvořili projekt, který fi-
nančně podpořil magistrát hl. m. Prahy a koncem
března tohoto roku začali s vlastním kompostová-
ním. Řepy se tak staly první městskou částí v Praze
(a po Chrudimi druhým místem v republice), kde
bylo komunitní kompostování zavedeno. 

Rychlé zaplňování kompostérů svědčí o tom,
že občané vzali své rozhodnutí vážně. Kom-
postovací nádoby jsou tepelně izolované
a uzamčené; klíče mají jen ti, kteří chtějí tří-
dit. Při rozhodování, co do kompostu patří a co
ne, se lidé řídí pravidly, jejichž dodržování za-
jišťuje, že vznikající kompost nepáchne ani ne-
přitahuje hlodavce. Na první kompost si lidé
ze Španielovy ulice musí alespoň půl roku po-
čkat. Již nyní však zjistili, že počet jejich cest
k černým kontejnerům značně klesl.
Další informace pro zájemce na www.kom-
post.estranky.cz a www.ekodomov.cz.

Ivana Štětinová

Kompost na sídlišti – proč ne?

ZAHRADA ZAČÍNÁ SLOUŽIT
OBYVATELŮM DOMOVA

Nová odpočinková zahrada postupně začíná
sloužit obyvatelům Domova sv. Karla Boro-
mejského v Řepích. Z téměř tříhektarového po-
zemku má postupem času vzniknout
bezbariérové a zčásti zastřešené místo určené
pro staré a nemocné.

První přípravné práce proběhly v roce 2005.
V tomto roce bylo úspěchem vybudování dře-
věného pódia pro pořádání kulturních akcí
a získání zahradního altánu, který zrestauro-
vala a Domovu darovala stavební společnost
Hochtief CZ. 
Obě stavby se veřejnosti představily 16. září
na benefičním koncertu, jehož výtěžek byl
věnován na podporu činnosti Domova a na
další úpravy zahrady. Poděkování proto patří
účinkujícím, skupině Laura a její tygři a sou-
boru Jana Koubová Quartet, kteří vystoupili
bez nároku na honorář. Generálním partnerem

koncertu byla MČ Praha 17. „Naše spolupráce
s Domovem sv. K. Boromejského je velice úzká,
a proto jsme rádi  přispěli i na tento projekt,
který ocení i mnoho občanů z naší městské
části“, uvedla starostka MČ Praha 17 Jitka Syn-
ková, která nad akcí převzala záštitu a spo-
lečně s představenou Domova Mgr. Konsolátou
Frýdeckou koncert zahájila.

FIRMA ŠEFL PROVÁDÍ
= odstranění tapet = stěrkování panelů

=malování = lakování

Tel.: 235 311 433  728 990 267Laura a její tygři

Starostka Jitka Synková a představená Domova
Mgr. Konsoláta Frýdecká
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Běh Terryho Foxe je významná sportovně spole-
čenská humanitární akce pořádaná v desítkách
zemí světa a je možno jej charakterizovat jako
součást moderního životního stylu spojeného
s aktivním pohybem a tendencí nekouřit, protože
na zdolání předepsané trati během je nutné se
pravidelně připravovat. Tato akce dále symboli-
zuje trvalou podporu nádorové prevence tím, že
poutá zájem veřejnosti na aktuální onkologickou
problematiku. V osobě mladého Kanaďana lze do-

Dovolím si Vás pozvat na nenáročnou, zato pří-
jemnou  procházku malebným údolím potoka či
říčky Loděnice.
Pojedeme v sobotu nebo neděli vláčkem ze sta-
nice Praha-Zličín. Odjezd v 9:50 nutno do-
držet, protože další jede až někdy v poledne.
Jediný přestup je v Rudné, ale bez čekání -
z vláčku do vláčku. Před půl jedenáctou vystu-
pujeme na nádraží v Loděnici, které si zahrálo
v slavném filmu Ostře sledované vlaky.

Z nádraží jdeme po silnici, přejdeme koleje a po
chvíli odbočíme doprava. Přejdeme potok Lo-
děnici a jsme v osadě Jánská. Nyní se již toku
Loděnice nevzdálíme déle než na pár desítek
metrů. V další osadě, která se jmenuje Sedlec,
lze při troše štěstí vidět pasoucí se koně. Lodě-
nice se zařezává čím dál více do terénu, svahy
jsou stále strmější a my vcházíme do obce  Sv.
Jan pod skalou se starobylým klášterem a kos-
telem sv. Jana Křtitele. Pokračujeme stále po
silničce a žluté turistické značce do obce Hos-
tim, kde se můžeme občerstvit v obyčejné, ale
příjemné hospůdce.
Cesta pokračuje dál neobydleným krajem, až se
údolí náhle rozevře a jsme u ústí Loděnice do
Berounky, asi 2 kilometry před Srbskem. Po-
hodlně dojdeme po břehu, kolem příkrých skal,
kde často trénují horolezci, kolem vodáckého
tábořiště k mostu, kde se, pokud jsme to již ne-
udělali, můžeme najíst a napít v restauraci.
Z železniční stanice na druhém břehu Berounky
jezdí vlak na Smíchov v odpoledních hodinách
každou půlhodinu.
Šťastnou cestu! Jan Bösser

POZVÁNKA NA VÝLET • POZVÁNKA NA VÝLET • POZVÁNKA NA VÝLET

ÚDOLÍM LODĚNICE

kumentovat sílu vůle člověka, který ač sám ohro-
žen, myslí na ochranu zdraví spoluobčanů.
Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární akce
a jejím účelem není vyhrát, ale absolvovat přede-
psanou trať – udělat tedy něco pro své zdraví , fi-
nanční – získat z příspěvků účastníků finanční
prostředky na výzkum rakoviny a solidární – vyjá-
dření solidarity s nemocnými a předání poselství
Terryho Foxe dál, především dětem a mladým lidem.
V naší městské části se pořádal už VII. ročník Ter-
ryho Foxe. Tradičně se uskutečnil na sportovním
hřišti při ZŠ Laudova , kde se startovaly dva běhy.
První odstartoval zástupce starostky MČ Praha 17
Bc. Bořek Černovský a druhý Jaroslav Vokáč,

předseda Výkonného výboru Pražského sdružení
SPORT PRO VŠECHNY. Zástupce starostky MČ
Praha 17 Antonín Kopecký předával v cíli úča-
stníkům zasloužené diplomy. Na startu letos
stálo 95 účastníků.
V doprovodném programu si děti  mohly vyzkou-
šet Air Track – nafukovací akrobatickou dráhu, ale
mohly si i otestovat své výkony například ve skoku
z místa. Součástí byly i ukázky vystoupení gym-
nastického oddílu Želvičky při TJ Sokol Řepy.
Poděkování patří zejména TJ Sokol Řepy, která celou
akci pořádala, ve spolupráci s MČ Praha 17, Sborem
dobrovolných hasičů Řepy, ZŠ Laudova a PSSPV. 
Už teď se všichni těšíme na VIII. ročník.

VII. ROČNÍK BĚHU TERRYHO FOXE

ZŠ Jana Wericha 
podporuje zdravý životní styl

S novým školním rokem přišla i novinka v po-
době automatů na mléko a jogurty. Žáci si podle
chuti vybírají z  různých příchutí.
O tento druh výrobků je mezi dětmi velký zájem.



CVIČENÍ S HUDBOU
zdravotní a kondiční zaměření
ZŠ Jana Wericha
po a čt 20 – 21 hodin
Kontakt:
MUDr. Marta Mikulejská
602 969 672

BABÍ LÉTO 9INFORMACE

Městská část Praha 17 pod záštitou starostky
Jitky Synkové , Společnost pro obnovu řep-
ských tradic, CSZS a Sbor dobrovolných hasičů
ve spolupráci s organizátory 4. ročníku Mezi-
národního folklorního festivalu Pražský jar-
mark uspořádali v neděli 2. září pro děti, ale
i pro všechny, kteří se chtěli rozloučit s prázd-
ninami,  akci  „Babí léto“.
Pořadatelé letos poprvé využili příležitost za-
řadit do svého programu vystoupení folklor-
ních souborů, které se účastnily 4. ročníku
Mezinárodního folklorního festivalu Pražský
jarmark. Ten v šesti dnech přivítal přes 1200
účinkujících, 25 souborů nejen z České repu-
bliky, ale i z dalších evropských zemí a vzdále-
ných exotických zemí. Tři soubory jsme přivítali
v rámci akce Babí léto i v naší městské části. 
Své umění předvedli rumunský soubor BRADU-
LETUL, ruský IRTYSH a slovenská OMLADINA.
Součástí byla celá řada atrakcí, soutěží pro
děti i dospělé. Celou akcí provázel moderátor
Jaroslav Suchánek a hrála skupina Country
band PANOPTIKUM. Své umění na Air Tracku
předvedl gymnastický oddíl Želviček při TJ
Sokol Řepy.
Všichni se už těšíme na příští ročník Babího
léta, který se stal pěknou tradicí na závěr léta.

OHLÉDNUTÍ 
ZA BABÍM LÉTEM

KONDIČNÍ CVIČENÍ
s využitím aerobních stylů
ZŠ Laudova – út a čt 20 – 21 hodin
Iva Hrdinová – 739 305 072
iva.hrdinova@seznam.cz
Eva Racková – 602 265 852
eva.rackova@kpmg.cz

TJ SOKOL ŘEPY nabízí pro ženy a dívky
pro rok 2007/2008

BRADULETUL

starostka Jitka Synková

OMLADINA

IRTYSH
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Řepy – Od září opět funguje nízkoprahový klub
pro děti a mládež v Praze Řepích pod novým
názvem Klub 17. Slavnostního otevření se 19.
září zúčastnil za přítomnosti starostky MČ

Praha 17 Jitky Synkové a dalších hostů i pri-
mátor hl. m. Prahy Pavel Bém. 
Městská část Praha 17 prostřednictvím Centra
sociálních a zdravotních služeb vytvořila pro

děti a dospívající mládež zázemí, kde se
mohou scházet se svými vrstevníky, a vytvářet
si tak prostor pro své aktivity. 
Zároveň zde působí pod vedením MUDr. Pekár-
kové celorepubliková Anonymní AT linka a AT
poradna, která má pomoci lidem, kteří se po-
týkají s problémem zneužívání návykových
látek, s problémem závislosti nebo patologic-
kého hráčství. 
„Každé otevření takovéhoto centra velmi vítám
a Klubu 17 přeji úspěšný start. Co se týká AT
linky a AT poradny, velmi si vážím této záslužné
práce. Drogy a návykové látky jsou problémem
naší doby, a proto jsem rád, že Městská část
Praha 17 tento druh sociálních aktivit podpo-
ruje,“ uvedl  při slavnostním otevření primá-
tor Pavel Bém.

PRIMÁTOR PAVEL BÉM
SLAVNOSTNĚ OTEVŘEL AT PORADNU
A NÍZKOPRAHOVÝ KLUB V ŘEPÍCH

rovnání s ostatními, což bývá vhodnou moti-
vací k lepším výkonům. A je to hra, která není
neorganizovaná – pod dohledem zkušeného
trenéra má pro dítě jistě i další přednosti, než
je jen získání kondice. Je kombinací, propoje-
ním fyzické a duševní činnosti.
Tenis se může stát celoživotní pohybovou akti-
vitou a významně přispívá ke zdravému život-
nímu stylu.
Tenisová škola Tallent již 14. rokem nabízí mož-
nost volby mezi rekreačním a výkonnostním
tréninkem a obě formy vnímá jako rovno-
cenné.
Je ti 6 let a chceš být ve skupině se svými
vrstevníky? Je ti 14 a ještě si nedržel raketu
v ruce? Jsi pokročilý bodový hráč, ale oddíl se
o tebe nestará? 
Pokud jsi na některou otázku odpověděl 
ano, zkus se nezávazně informovat na

www.tallent.cz, nebo na tel: 603 418 066.
Na Praze 6 v Řepích působí TŠ Tallent při 
ZŠ gp. Peřiny v Socháňově ulici 1139. 

Organizace volného času dítěte je pro mnohé
rodiče nemálo důležitá. Snaží se najít takové
aktivity, které by byly pro dítě zábavné a zá-
roveň přispěly k rozvoji jeho osobnosti, k zís-
kání nových znalostí a dovedností. Takovou
vhodnou aktivitou je bezesporu sport. Oproti
jiným zájmovým kroužkům a možnostem trá-
vení volného času má tu výhodu, že kompen-
zuje „sedavou“ část dne, tedy čas, které dítě
tráví ve škole, bez možnosti svou energii fy-
zicky vybít. 
Sport umožňuje dítěti vydat přebytečnou
energii a zároveň získat energii novou už jen
ze samotné radosti z pohybu, který je dob-
rým odpočinkovým protikladem k hodinám
prosezeným v lavici a strávených nad uče-
ním. Tenis – jako jeden ze sportů – je mož-
ností, jak získat celkovou fyzickou kondici
formou hry, ve které nechybí napětí ani po-

Nový školní rok: tenis jako mimoškolní aktivita
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Městská část Praha 17, pořádá již řadu let slav-
nostní setkání svých občanů, kteří se dožili vý-
znamného životního jubilea (75, 80, 85, 90 a více
let). Vzhledem k současné platné legislativě, jsme
byli nuceni změnit organizaci tohoto setkávání.
Tato setkání se konala pravidelně zhruba je-
denkrát měsíčně, na zdejším úřadě. Vzhledem
k tomu, že občané chodili v hojném počtu a za-
znamenali jsme velmi kladnou odezvu, rádi by-
chom v této, pro nás, a věříme i pro většinu
z Vás, milé tradici, pokračovali.
V tomto roce v měsících dubnu a květnu, jsme pro
některé z Vás, již uskutečnili setkání v základní
umělecké škole Blatiny a v kulturním domě 
Průhon. Tato setkání se jubilantům velice líbila. 
V listopadu tohoto roku chystáme další
setkání jubilantů s kulturním programem,
malým občerstvením a dárkem. 

Rádi bychom touto cestou pozvali Ty z Vás,
kteří se v letošním roce dožívají významného
životního jubilea, ale protože nám současná
legislativa neumožňuje Vás kontaktovat, pro-
síme, pokud máte zájem se setkání zúčastnit,
kontaktujte nás telefonicky, e-mailem, pí-
semně nebo i osobně na matrice zdejšího
úřadu (pí. Lada Váchová a pí. Monika Judová
234683504), e-mailem (vachoval@repy.mep-
net.cz , judovam@repy.mepnet.cz.), písemně
na naší úřední adrese nebo osobně na matrice
zdejšího úřadu č. dveří 111 do konce října le-
tošního roku.
Ty z Vás, kteří se nemohou tohoto setkání zú-
častnit např. ze zdravotních důvodů, rádi po
telefonické domluvě osobně navštívíme
a předáme dárek, nebo si můžete dárek vy-
zvednout na matrice zdejšího úřadu.

PODĚKOVÁNÍ
Alespoň touto cestou děkuji nálezci mé le-
gitimace VZP – Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny ČR za jeho pochopení a věnování
času ku zjištění mé adresy, která na legiti-
maci není uvedena, a pak dokonce i k do-
ručení do mé poštovní schránky. Ušetřil
mi, pro mne náročnou cestu za opatřením
duplikátu. 

Ing. arch. Josef Novotný

Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER, Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6
tel .: 235 301 100, 603 423 612, bosser@volny.cz

Mytí oken • čištění koberců • úklid po malířích • běžný úklid

voskování podlah • malování • lakování

NAJDĚTE 5 ROZDÍLŮ

Setkání jubilantů v Řepích

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 26. 10. se dožívá pan Karel Pařízek 
80 let. Hodně zdraví do dalších let 

přeje syn Karel s rodinou.

VZPOMÍNÁME
V těchto dnech si
připomínáme 5. vý-
ročí úmrtí pana 
Vladimíra Marka.
Všichni, kdo jste ho
znali, vzpomeňte,
prosím, s námi na

tohoto laskavého a milého člověka, po
kterém zůstalo prázdné místo vedle nás.
V našich srdcích žije stále...

Rodina
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veškeré instalatérské práce
včetně drobných oprav

222 955 424
605 540 311

PRO RODIČE A DĚTI
CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ DO 4 LET
Kdy: út  17 – 18 od října
Kde: ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Kontakt: S. Skoumalová /723 514 574
E-mail: mssochanova@volny.cz

PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
CVIČENÍ PRO DĚTI OD 4 DO 6 LET
Kdy: čt 17 – 18 h
Kde: ZŠ Laudova
Kontakt: H. Pecháčková /724 245 596
E-mail: hana.pechackova@centrum.cz

PRO KLUKY
KOPANÁ
Kde: Tréninky na hřišti  

ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Kontakt: M.Rosenbaum/606 411 211

VŠESTRANNOST (důraz na míčové aj. hry)
Kdy: po  18–19/19-20 h.
Kde: ZŠ Laudova
Kontakt: Zdeněk Pospíšil /724 542 332

PRO DÍVKY i KLUKY
„ŽELVIČKY“ 
GYMNASTIKA – VŠEOBECNÁ I  SPORTOVNÍ 
Kdy: po, stř, čt  od 17 h

– dle zařazení do oddílů
Kde: ZŠ Laudova
Kontakt: Lenka Rosenbaumová  606 489 232

PRO DOROSTENCE A MUŽE
KOPANÁ
Kontakt: M. Rosenbaum /606 411 211

Se začátkem školního roku mají pracovníci
PIS Policie ČR plné ruce práce. Po dvoumě-
síční pauze je totiž opět potřeba dětem při-
pomenout zásady bezpečného chování.
Jejich nedodržování se stalo první zářijový
týden málem osudné 12-leté školačce
z Prahy. Při návratu ze školy nastoupila do
výtahu s cizím mužem, který využil příleži-
tosti a dívku obtěžoval. Matka dívky celou
záležitost oznámila policistům, kteří po
neznámém násilníkovi zatím bezvýsledně
pátrají. Školačka se bude z otřesného zá-
žitku ještě dlouho vzpamatovávat.
Důležitou úlohu v prevenci však vedle školy
a policie hraje především rodina. Rodiče by
měli vštípit svým dětem základy bezpečného
chování nejen  doma, ale i na ulici. 
• k cizímu člověku budu přistupovat obez-

řetně a s nedůvěrou
• zásadně nesděluji jméno, adresu bydliště,

skutečnost, že rodiče nejsou doma apod.
• při kontatku budu vždy dodržovat bez-

pečnou vzdálenost

• od cizího člověka zásadně neberu žádné
dárky, cukrovinky apod.

• s cizí osobou nevstupuji do domu, natož
do výtahu

• nenechám se za žádných okolností vlákat
do motorového vozidla

Preventivně informační skupina
P ČR OŘ Praha I

nprap. Andrea Zoulová 
nprap. Lucie Polanská

VOLEJBAL
Kde: ZŠ Řepy dle rozdělení do oddílů 
Kontakt: Mirek Ejem /603 514 251

SÁL. KOPANÁ – REKREAČNĚ
Kdy: po 20–22 h, pá 19–21 h
Kde: ZŠ Socháňova – genpor. Fr. Peřiny
Kontakt: J.Pospíšil /724 542 332

PRO DOROSTENKY A ŽENY
VOLEJBAL
Kde: ZŠ Řepy dle rozdělení do oddílů
Kontakt: Lenka Malinkovičová /608 429 459

CVIČENÍ S HUDBOU
ZŠ J. Wericha po a čt  20–21 h
(zdravotní a kondiční  zaměření)
Kontakt: MUDr. Marta Mikulejská 602 969 672

nebo 257 950 789 do ordinace

ZŠ Laudova út a čt  20 – 21 h.  
(kondiční cvičení s využitím aerobních stylů,
k dispozici různé pomůcky)
PRO DOROST A DOSPĚLÉ
ODDÍL COUNTRY TANCŮ MIŠMAŽ
Kdy: čt 18 – 20 h
Kde: ZŠ Laudova
Kontakt: Tomáš Fojtík/ 607 876 562 
E-mail: fojtik@vuv.cz

REKREAČNÍ VOLEJBAL MUŽI/ŽENY
Kde: ZŠ Laudova
Kontakt: K. Schlosser /602 392 454 

Nabídka TJ Sokol Řepy pro rok 2007/2008
(podle věkových kategorií)

Bezpečnost našich dětí na 1. místě PŘEDNÁŠKY Z BIBLE
CÍLEM PŘEDNÁŠEK 

je povzbudit zájemce k víře v Boha
a podpořit víru v těch, kteří už věří

KAŽDÝ PÁTEK 
od 21. září až do 26. října 2008
vždy od 18.30 do 19.30 hodin

PŘEDNÁŠÍ:
P. ZÜRCHER A W. REUVEKAMP

Kontaktní číslo: 732 643 318

v KS Průhon
učebna č. 3 

Socháňova 1220
PRAHA 6 – ŘEPY

Tramvajová zastávka: Blatiny

Jsme prostí křesťané,
kteří si berou vzor z původního křesťanství

(Nezastupujeme žádnou náboženskou organizaci)

VSTUP VOLNÝ
KAŽDÝ JE VÍTÁN

Přijímací řízení do služebního poměru je prováděno 
v souladu s § 13 až § 18 zákona č. 361/2003 Sb., o služeb-
ním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění

pozdějších předpisů.

SLUŽEBNÍ MÍSTA: 
vrchní referent - strážný, strážný justiční stráže,

strážný řidič

předpoklady k přijetí do služebního poměru:
občan ČR starší 18 let

písemná žádost o přijetí
bezúhonnost, zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost

střední vzdělání s maturitní zkouškou
pro přijetí do funkce vrchní referent strážný řidič řidič-

ské oprávnění skupiny C nebo D

nabízíme:
ubytování v Praze

kariérní postup, sociální jistoty
zdravotní péči

dovolenou 6 týdnů
vlastní rekreační zařízení

kontakt:
Vazební věznice Praha Ruzyně
Personální oddělení
Staré nám. 3/12, 161 02 Praha 6
tel.: 220184143, 220184414
e-mail: ebouskova@vez.ruz.justice.cz

pprimasova@vez.ruz.justice.cz

Vazební věznice
Praha Ruzyně

volná služební místa

Další informace:  Jitka Rosenbaumová
Tel.: 606 48 55 33 
E-mail: praha@caspv.cz
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Zasklívání lodžií
přímo od výrobce

844 158 746
kvalita – nízká cena

Balkon system, s.r.o.

certifikát, www.balkony.cz

ISO 9001:2001

Záruka 6 let

S tímto inzerátem sleva 10 %

Socháňova 1220, 163 00 Praha 6 – Řepy, tel. 235 313 289, fax: 235 313 262
e-mail: ks-pruhon@volny.cz, www.volny.cz/ks-pruhon

KURZY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007–2008
MODERNÍ TANEC děti od 12 let 

skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 1 400 Kč
SÓLOVÝ ZPĚV (populár nebo klasika) děti od 2. třídy, dospělí
cvičení, hry, malování, písničky s kytarou individuální výuka, 1hod 1x týdně 1 800 Kč
KLAVÍR, KEYBOARD, FLÉTNA, KLARINET, děti od 1. třídy a starší (podle nástroje), dospělí 
SAXOFON, HOUSLE, KYTARA individuální výuka, 1 hod 1x týdně 1 800 Kč
RADUJEME SE S HUDBOU (muzikoterapie) děti 5 – 8 let
podle Z. Šimanovského skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 200 Kč
ŠIKULKY (výtvarná výchova) děti od 2 let a jejich rodiče

skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 800 Kč
VÝTVARNÁ VÝCHOVA děti od 5 let  

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

skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 200 Kč
KERAMIKA děti od 1. třídy 

skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 400 Kč
dospělí 
skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 800 Kč

JÓGA děti od 1. třídy 
skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 500 Kč
dospělí (začátečníci i pokročilí)
skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 200 Kč
proti bolestem zad a kloubů
skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 200 Kč
pro maminky na mateřské
skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 200 Kč

CVIČENÍ děti 4 – 7 let  
skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 500 Kč
dívky 7 – 10 let  
skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 30 Kč/1 hod.
rodiče s dětmi 
skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 600 Kč
dospělí 
skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 30 Kč/1 hod.

NEŽ PŮJDEME DO ŠKOLKY předškolní děti od 2 let
cvičení, hry, malování, písničky s kytarou skupinová výuka, 1x týdně9.30 – 12.00 50 Kč /dopol.
ANGLIČTINA HROU pro předškolní děti od 4 let
hry, malování, písničky s kytarou skupinová výuka, 1x týdně 9.30 – 12.00 50 Kč /dopol.
ANGLIČTINA, NĚMČINA, RUŠTINA, ITALŠTINA pouze pro dospělé (různé stupně pokročilosti)
(kurzy začínají až od října) skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 500 Kč
POČÍTAČE A INTERNET pro seniory (i úplné začátečníky)
(kurzy začínají až od října) skupinová výuka, 2 hod 2x týdně 960 Kč

ZÁPIS: pondělí až čtvrtek vždy 13.00 – 19.00
ZÁPISNÉ: je 40 Kč za osobu bez ohledu na počet zapsaných kruzů a platí se hotově hned u zápisu.
KURZOVNÉ: se platí složenkou A nebo bankovním převodem do 14 dnů od data zapsání do kurzu.
INFORMACE: A. Kulhánková, tel. 235 313 289

Říjen 2007

Příjemné prostředí
Gambrinus 10°            Plzeň 12°

Obědy, večeře

Otevřeno denně od 11.00 do 23.00 hod.
tel.: 776 153 050

Makovského 1177, Praha 6 – Řepy

KAŽDÝ PÁTEK ŽIVÁ HUDBA
OD 20.00 –00.00 HOD.
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mobil: 602 251 918 • agnus@
agnus.cz • www.agnus.cz

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

OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ
PRAHA II.

V. P. Čkalova 8, 160 00 Praha 6
tel.: 233 320 666

Využijte své u nás naspořené peníze
pro koupi Vašeho bytu

od MČ Praha 17

Až do 300 000,- Kč
nepotřebujete zajištění
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Socháňova 1220, Praha 6 – Řepy, tel. 235 313 289
e-mail: ks-pruhon@volny.cz, http://www.volny.cz/ks-pruhon

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

➜ POŘADY PRO DĚTI vždy od 15 h:
sobota 6. 10. O PEJSKOVI A KOČIČCE, jak je známe z knížky pana Čapka * Tradiční loutkové
divadlo Sváťovo dividlo.

sobota 13. 10. KAŠPÁRKOVY POHÁDKY * Představení s loutkami podle českých pohádek
připravilo Divadýlko Piky piky. 

sobota 20. 10. HAVRÁNKOVY POHÁDKY ze života čertů, vodníků a dalších pohádkových
postaviček s písničkami při kytaře * Divadlo Albatros.

Dračí den neboli DRAKIÁDA na prostranství před budovou úřadu MČ Řepy
neděle 28. 10. – 13.00 – zalétávání modelů

14.00 – dračí exhibice s cenami pro nejlepší krotitele draků
16.00 – přehlídka leteckých modelů Mistra světa Jiřího Kaliny

➜ POŘADY PRO DOSPĚLÉ
pátek 12. 10. (16. h)  TANEČNÍ KAVÁRNA – další oblíbený podvečer pro starší věkem, ale mladé
duchem, k tanci i k poslechu.

středa 17. 10. (18.50 h)  Jan Matěj Rak: JEŽKOVY VWOČI. Pořad, který uvádí Lyra Pragensis, je
věnován mimořádné osobnosti české hudby Jaroslavu Ježkovi. Jan Matěj Rak stejně jako jeho
otec Štěpán Rak propadl kouzlu kytary a snaží se jít mu v patách, což se mu velmi daří. Písničky
Jaroslava Ježka upravil pro sólovou kytaru (všechny vycházejí důsledně z originálních Ježkových
zápisů). Křest CD proběhl v září.

středa 31. 10. (18.50 h)  DIVOKÁ BOLÍVIE: Cestopisná projekce cestovatele Karla Wolfa. 
Z Amazonie až k chilským pastvinám vysoko v Andáach, památky (např. kultovní město La Paz,
Tihuanaco) i pohled na krásnou přírodu (džungle s množstvím zajímavých lián, exotických květů
a zvířat). Pořad je doprovázen hudebními záznamy.

středa 31. 10. (20 h)  Divadlo duších spřízněných uvádí PODZIMNÍ ČLOVĚČINY aneb Nemusí
pršet, jen když kape. Nové i věčně zelené scénky a improvizace. Režie: Jiří A. Svoboda.

➜ BURZA OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH POTŘEB, KNÍŽEK, HRAČEK atd.
Příjem:  25. 10. 18–20 h.  a  26. 10. 10–12 h
Prodej:  26. 10. 14–19 h.  a  27. 10. 10–12 h                         Výdej:  27. 10. 16–18 h

➜ VÝSTAVA
3. – 31. 10. Jaroslava a Petr Mrázkovi * ŠITÁ KRAJKA A GOBELÍNY
středa 3. 10. vernisáž. Začíná v 18.30 h

SOKOLOVNA, NA CHOBOTĚ 125, PRAHA – ŘEPY
Spojení: tram 9 a 10 od Anděla /zastávka Sídliště Řepy – konečná/, odtud pěšky cca 300 m 
Pro děti:
pátek 19. 10. (17 h)  MALUJEME S... Tentokrát bude s dětmi malovat zvířátka a další obrázky
malířka Inka DELEVOVÁ, která ilustrovala řadu jejich oblíbených knížek. Na nejšikovnější
malíře čeká sladká odměna.
Pro dospělé:
pátek 26. 10. (19.30 h) Pohodové posezení s folkovou skupinou Paleta a písničkami s vlastní
dílny i z dovozu (irské a skotské písně).

Pronájmy v KS Průhon a sálu sokolovny. Bližší informace na www stránkách a mobilu 604848743  

Říjen 2007VŠE DLE VAŠICH ROZMĚRŮ

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

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

PROSTĚRADLA
(bavlna, froté, jersey)

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

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

DOPRAVA

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ

MATRACE
(pružinové, latexové, z PUR pěny)

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

NEVANOVA 1045 (dílna),
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00 – 18.00 hod.
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Pojišťovací poradce významné makléřské společnosti IMG a.s. nabízí nové POJIŠTĚNÍ 
Vašeho majetku či revize stávajících pojistných smluv (pojištění motorových vozidel, bytů, domů). 
V nabídce jsou zahrnuty všechny významné pojišťovny působící v ČR. Bezplatné poradenství
při výběru nejvhodnějšího pojištění je samozřejmostí.

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

SPOTŘEBIČŮ
provádíme v bytech

zákazníků

251 612 464
603 466 089

www.servis-chlazení.cz
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SLUŽBY
• Nebankovní rychlá půjčka bez ručitele až 160 tis.

Kč. Pro zaměstnance, důchodce i ženy na MD.
Peníze do tří dnů. 6 000,- Kč každému žadateli. 
Po tel. dohodě přijedeme. Tel.: 721 676 387

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

PECINA tel.: 235 510 096, 602 954 461
• OÁZA ZDRAVÍ VÁS VÍTÁ Z DOVOLENÉ.

NABÍZÍME CVIČENÍ NA STOLECH, BODY
STYLING, LYMFODRENÁŽE, ROLLETIC, HOR
STONES, MASÁŽE. www.sweb.cz/oazaz.

Tel.: 235 325 111
mob. 608 519 354

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

Tel.: 608 469 422
• Prodám nový monitor 

LCD 20”, Samsung, 4:3, 1600 x 1200, 5ms.
Pův. cena 10.000,00 Kč, prodej. cena 4.000,00 Kč.

Tel.: 777 190 175
• Pronajmu garáž v ul. Makovského, v areálu pod

soláriem. Tel: 235 523 585
• STUDENT DOUČÍ AJ A NJ

AJ – zkušenosti z diskuzí na SŠ v AJ (Debating Club) 
NJ – zkušenosti z dlouhodob. pobytu ve Vídni
Vyučovací hodina 100 Kč. Tel.: 721 668 051

• ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
- balanční cvičení na míčích
- jogové a protahovací prvky
vedené fyzioterapeutkou Naďou Šmídkovou
Sokol Řepy Na Chobotě 125
každé úterý od 19.00 hod. Tel.: 777 24 88 98

• Prodám garáž v Řepích, DV, ul. Na Chobotě.
Tel.: 235 310 330, 739 766 976.

• RESTAURACE U ČERTÍKA, PRAHA 6 – ŘEPY,
PŘIJME SERVÍRKU, ČÍŠNÍKA, KUCHAŘE,
KUCHAŘKU. NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.

TEL.: 777 314 882, 777 314 885
• KOSMETICKÉ STUDIO GALANDOVA 1235

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

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

• TRVALÉ ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍCH
CHLOUPKŮ pro ty, kteří zkusili všechno, ale nic
nefungovalo. Tel.: 603 238 274

• ANGLIČTINA SPECIALIZOVANÁ NA
ZAČÁTEČNÍKY, indiv. přístup, čas. flexibilita,
příjemné prostředí, 1–5 osob na hodině, domluvte si
bezplatnou info schůzku na tel: 720 653 044

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

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304
• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, STĚRKOVÁ OMÍTKA,

MONTÁŽ SÁDROKARTONU
– vysoký standard prováděných prací.

T: 602 949 512
• Koupím veškeré smyčcové nástroje:

housle, viola, violoncello, kontrabas.
Staré, nové, poškozené i k dekoraci.

tel.: 775 342 765, 235 302 953
• NOVĚ OTEVŘENÁ MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ.

Zhotovujeme prošívané deky a polštáře do 24 hodin.
Plzeňská 170, Praha 5.

Tel.: 606 312 174; po 19 hod. 241 95 23 54
• Šicí stroje – opravy u zákazníka

Petr Meyer, Galandova 1236, Řepy.
Tel.: 235 313 336, 603 341 927

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

• Žaluzie, silikonové těsnění oken, závory, mříže,
bezpečnostní dveře, drobné opravy, 
čištění koberců. Telefon: 235 312 157, 604 855 633

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

• ZMĚNA TEL. ČÍSLA FIRMY
MARIE LANKAŠOVÁ  222 950 960,
MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,
HLÍDÁNÍ DĚTÍ.

• Opravy obuvi a brašnářského zboží, klíče – zámky,
broušení nože – nůžky. Makovského 1222, 
Praha 6 - Řepy. Tel.: 737 327 962

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

tel.: 284 693 533

• Vyplatím až 200 000 Kč tomu, kdo si se mnou
vymění byt 2+kk velikosti 46 m2, v posledním patře 
s výhledem do klidné části sídliště a zeleně,
situovaný západním směrem nejdoucí do prodeje
za byt stejný nebo větší jdoucí do prodeje. Výše
vyplacené částky závisí na velikosti nabídnutého
bytu, stavu bytu i domu, umístění domu v rámci
sídliště, orientaci bytu na světové strany a příp.
dalších okolnostech. Peníze vyplatím ihned po
výměně. Kontakt na tel.: 235 311 834

777 193 321
• Vyměním 2+kk s kuch. oknem, Nevanova ul., 

5. patro, po celkové rekonstrukci, krásný - nejdoucí
do privatizace, za stejný nebo podobný, určený 
k privatizaci. Tel.: 606 30 99 33

• Vyměním státní byt 2+kk s balkonem, 60 m čtver.
v Modřanech za podobný v Řepích.

Tel.: 606 317 959
• Vyměním magistrátní nový byt 1+0 38 m2

s balkonem na Praze 6 Řepy (Slánská ul.) za větší
2+0,2+kk nebo 2+1 magistrátní, obecní vlastnictví.
Děkuji za nabídku.

Tel: 724 037 816 nebo e-meil: a.her@seznam.cz
• PRODÁM ZDĚNOU GARÁŽ, PRAHA 6 BÍLÁ HORA,

POBLÍŽ LOKALITY FIALKA.
Tel.: 235 31 03 23, 604 77 65 24

BY T Y

A N G L I Č T I N A
Výuka

Podpora jazykového rozvoje
Tel.: 606 881162

Mail: bronaprusakova@seznam.cz
www.bronazdravi.euweb.cz

Zdravotnické zařízení v Praze přijme zdravotní
sestry a ošetřovatelky. Pro mimopražské
možnost ubytování v jednolůžkových pokojích.
Kontakt: sestra Konsoláta Frýdecká, 776 257 911
konsolata@domovrepy.cz
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• nejnižší ceny v Praze • slevy pro družstva 
• zaměření a kalkulace zdarma 

• splátkový prodej

☎ 2 3 5  3 0 0  2 2 0 ,  7 3 9  0 3 4  4 8 8
e - m a i l :  b a l ko ny @ s i n t r a s . c o m

Ptejte se na konečnou cenu, nenechte se oklamat slevou!

FF AA .. TT OO MM ÁÁ ŠŠ   JJ EE ŘŘ ÁÁ BB EE KK

Originální  cert i f ikovaný bezrámový systém. Vyřídíme zdarma stavební  povolení!
Z A S K L Í VÁ N Í  B A L K Ó N Ů  A  L O D Ž I Í
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