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Vážení čtenáři,
listopadový čas je pravidelně spojen s „dušičkovým“ obdobím. I počasí často jakoby oplakávalo ty, kteří už nejsou
mezi námi. Také se necháme překvapit, zda k nám sv. Martin  dorazí opravdu na bílém koni a tradiční Řepský svato-
martinský průvod se bude konat za přítomnosti sněhových vloček.
I tomuto číslu jsme věnovali mimořádnou přípravu. Naleznete v něm informace, týkající se především bytové tema-
tiky, nechybí ani náš pravidelný rozhovor a určitě Vás zaujmou i informace kolem Břevnovské radiály. Pozveme Vás
i na Svatomartinský průvod, ohňostroj i Martinskou zábavu, ale i na další kulturní akce v naší městské části. 

Redakční rada

10. 11. Vodník loužička a jiné
pohádky
(KS Průhon – 16.00 hodin)

11. 11. Průvod sv. Martina (od
Kostela sv. Rodiny u Boro-
mejek ke Kostelu sv. Mar-
tina) sraz v 17.00 hodin 

14. 11. Režisér Martin Skyba
uvádí...
tentokrát povídání 
Pavlíny  Filipovské
(KS Průhon – 18.50 hodin)

16. 11. Taneční kavárna
(KS Průhon – 16.00 hodin)

17. 11. Martinská zábava
(Sokolovna – 19.00 hodin)

18. 11. Diskotéka pro školáky
(KS Průhon – 17.00 hodin)

24. 11. Když v Praze bejvalo blaze
(Sokolovna – 19.30 hodin)

25. 11. Přijďte si zařádit s Upírem
(Sokolovna – 16.00 hodin)

28. 11. Od divadla ke šperku –
Dáša Nová, herečka, 
zpěvačka a redaktorka
rádia Regina
(KS Průhon – 18.50 hodin)

KULTURNÍ
KALEIDOSKOP

M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  1 7
pořádá tradiční 

MARTINSKOU ZÁBAVU
v sobotu 17. 11. 2007 od 19:00 hodin

Sokolovna Řepy, Na Chobotě 125

K tanci a poslechu hraje skupina

ARS MUSIC

tombola
Spojení: bus 164 (zastávka Škola Řepy)

Slosovatelné vstupenky budou v prodeji 
na těchto místech:

Úřad MČ Praha 17 – podatelna, Žalanského 291
CSZS – Bendova 1121/5
Restaurace Sokolovna

Lidová cestovní agentura – Žalanského 57

FARNOST SV. MARTINA a MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17

Vás zvou na tradiční

SVATOMARTINSKÝ
PRŮVOD

a 
OHŇOSTROJ
v neděli 11. 11. 2007 

sraz v 17:00 hodin
před Kostelem sv. Rodiny

spojení: bus 164 (zastávka Škola Řepy)

LAMPIONY S SEBOU
(Ohňostroj bude po skončení průvodu na

prostranství před budovou Úřadu MČ Praha 17)

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO VÁS ZVE NA RECITACI S HUDEBNÍM DOPROVODEM

UTRPENÍ LUDMILY MUČEDNICE
LEGENDA O SVATÉM VÁCLAVU

Účinkují: Václav Pavlík – recitace, Zdeněk Petráň – varhany, Vlaďka Mašková - zpěv

neděle 18. listopadu 2007 od 16:00 hodin
v kostele sv. Rodiny, který je součástí Domova sv. Karla Boromejského

Vstupné dobrovolné – výtěžek akce bude věnován na podporu činnosti Domova sv. K. Boromejského



MČ PRAHA 17 3SLOVO STAROSTKY

BEZPEČNOST I V DOPRAVĚ
JITKA SYNKOVÁ
starostka MČ PRAHA 17

redakce@repy.mepnet.cz

Na svých pravidelných schůzkách se zástupci
Městské policie se zabýváme bezpečnostní si-
tuací nejen ve smyslu zajišťování veřejného
pořádku, ale také bezpečností dopravy. Do-
volte, abych se s Vámi podělila o několik no-
vých informací.
Velkým problémem na našich komunikacích je
nerespektování nejvyšší povolené rychlosti.
Cílem Městské policie není jen vybírání pokut
za tento přestupek, ale hlavně činnost pre-
ventivní. Proto Městská policie svá stanoviště
netají, vozidla s radarem jsou umístěna vidi-
telně a místa měření jsou volena převážně
tam, kde dochází k dopravním nehodám

a v blízkosti míst vyžadujících zvýšenou opatr-
nost,  jako jsou přechody pro chodce, okolí
škol a zastávek MHD. V současné době má MP
vytipovány dvě lokality,  a to Makovského ulici
po celé její délce a Plzeňskou ulici v úseku od
Slánské ke krematoriu Motol.
Od začátku školního roku věnuje Městská po-
licie zvýšenou pozornost přechodům pro
chodce u školních zařízení. Po většinu vyučo-
vací doby ve dnech školního vyučování (v ran-
ních hodinách) je hlídán přechod mezi ulicemi
Makovského a Bazovského a podle možností
(volné kapacity) také přechod Španielova –
Na Moklině.

Dokončený sportovní areál má od října 2007
Základní škola genpor. Františka Peřiny.
Sportoviště bylo slavnostně otevřeno
v úterý 16. října 2007 za přítomnosti ná-
městkyně primátora HMP Marie Kousalíkové,
která má pražské školství ve své kompetenci,
starostky MČ Praha 17 Jitky Synkové, ná-
městka ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy Jindřicha Kitzbergera, ředitelky
školy Jarmily Holé, vedení úřadu a dalších
významných hostů.
Původní hřiště bylo tvořeno navezenou zemi-

nou, nemělo vyhovující rozměry, atletický ovál
byl škvárový a po deštích nebylo možné hřiště
používat, protože drenáže nebyly funkční.
Městská část přistoupila k rekonstrukci už v roce
2001 radikálně: sportoviště bylo projektováno
nejen pro školní výuku, ale i pro fotbalové tré-
ninky a zápasy TJ Sokol Řepy, pro pořádání at-
letických mítinků, ale v neposlední řadě má
sloužit městské části i široké veřejnosti. 
Právě za podpory hlavního města, které finan-
covalo třetí fázi rekonstrukce, mohl být do-
končen moderní sportovní areál s regulérními

parametry pro mistrovská fotbalová utkání
a atletické soutěže. Kromě toho areál nabízí
i kombinovaná hřiště volejbal/tenis a volej-
bal/nohejbal, ale na své si přijdou i vyzna-
vači badmintonu a streetballu.
Stavba probíhala od roku 2001 ve třech eta-
pách. Celkové náklady přesáhly částku 14 mi-
lionů korun. Magistrát financoval poslední
dokončovací etapu, ve které se pokládaly
umělé povrchy a vybavovalo se sportoviště.
Výše dotace od hlavního města byla téměř 
4 miliony korun.

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO
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nání a provedených výkonů soudních rozhodnutí
vyklizením bytu bylo MČ vráceno 91 bytů, které
byly ve většině případů pronajaty formou výbě-
rového řízení, jelikož MČ měla pohledávku za pů-
vodním nájemcem.
Po úmrtí nájemců , po jejich odstěhování příp. po
odstěhování občanů postižených povodněmi
a v případech, kdy m.č. poskytla nájemcům jiný,
vhodnější byt , bylo m.č. vráceno 201 bytů.
V tomto výčtu je pouze zlomek šetření, neboť v ně-
kterých případech se MČ nepodařilo nashromáždit
dostatek důkazů pro úspěšnost soudního sporu.
V říjnovém čísle Řepské sedmnáctky  byla zveřej-
něna výzva občanům, aby ti, kteří mají jakékoli
poznatky o porušování nájemní smlouvy někte-
rým z nájemců v jejich domě, se obrátili se svým

podáním na odbor správy obecního majetku.
Na základě této výzvy se na odbor dostavili nebo
telefonicky oznámili podezření na nepovolený
podnájem 4 občané, kteří rovněž byli ochotni do-
svědčit tyto skutečnosti nejenom na našem od-
boru, ale především i při soudním jednání. 
Aby m.č. mohla v případě porušování povinností
nájemci bytu zasáhnout, případně věc řešit vý-
povědí z nájmu bytu, musejí být její poznatky,
a tedy i důkazy navrhované a provedené před
soudem, včetně svědeckých výpovědí, jedno-
značné, konkrétní a určité. Pokud se podezření
neprokáže písemným svědectvím několika
svědků, nelze úspěšně vést soudní spor, ale ani
uplatňovat jakékoli jiné sankce nebo opatření.

OSOM

Odbor správy obecního majetku ÚMČ Praha 17
předložil na jednání rady dne 15. 10. 2007 
a zastupitelstva MČ Praha 17 konaného dne
24.10.2007 zprávu, resp. přehled o počtu volných
bytů za období  bezmála 6 ti let,  tj. od r. 2002 do
30. 9. 2007.
Za dané období bylo uvolněno celkem 373 bytů.
Toto číslo je rovněž ovlivněno kolaudací nástavby
bytového panelového domu v ulici Nevanova čp.
1076 až 1079, resp. zařazením 20 startovacích
bytů do bytového fondu MČ Praha 17.
Z počtu 373 volných bytů za uvedené období bylo
na základě šetření OSOM získáno MČ zpět 81 bytů,
které byly dále pronajaty žadatelům o pronájem
bytu nebo o výměnu bytu prostřednictvím MČ.
Na  základě úspěšně ukončených soudních jed-

ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU INFORMUJE

Vážení nájemci bytů 
ve správě městské části Praha 17,
dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s probí-
hajícím prodejem bytů v naší městské části.
Rada městské části je přesvědčena, že městská
část (MČ) nemá z principu podnikat, a to ani
v oblasti bydlení. MČ Praha 17 proto přistou-
pila k prodeji bytů ve své správě. Způsob pro-
deje bytového fondu probíhá po jednotlivých
bytech. Proto je možné, pokud to okolnosti
umožní, že MČ bude moci nabídnou byty i dal-
ším nájemcům, kteří o koupi bytu, za stanove-
ných podmínek projeví zájem. To znamená, že
za určitých okolností bude možné nabídnout
k prodeji byty též v panelových domech, které
nejsou v současnosti zařazeny do žádné ze
schválených etap probíhajícího prodeje bytů.
Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

v § 16 ukládá MČ povinnost pečovat v souladu s mí-
stními předpoklady a místními zvyklostmi o vytvá-
ření podmínek pro uspokojování potřeb svých
občanů, a to mimo jiné i v oblasti uspokojování po-
třeby bydlení. Z celkového počtu 3 343 bytů, které
byly svěřeny MČ do správy, bylo k dnešnímu dni na-
bídnuto k prodeji 2 567 bytů. Nabídka se zatím ne-
týkala 754 bytů, které představují 22,55 procent
z celkového počtu bytů. Z propočtů, které máme
k dispozici, je zřejmé, že pro naplnění funkce MČ
v oblasti bydlení si bude muset MČ ponechat při-
bližně 20 až 30 procent bytů. Možná se Vám bude
zdát, že předchozí věta je v rozporu se skutečností,
že nabídka prodeje se již nyní týká 77,45 procent
bytů. Je to dáno tím, že předpokládáme, že ne-
dojde k prodeji všech nabídnutých bytů. Zatím
průběh prodeje naznačuje, že o cca 10 procent
bytů nebyl projeven zájem, a to nám umožní,
pokud to bude platit i pro další prodávané domy,
uvolnit k prodeji byty v dalších domech.
Počítáme s tím, že po ukončení prodeje bytů v do-
mech, které byly již v současnosti nabídnuty k pro-
deji, budeme moci zařadit do prodeje další byty.
Předpokládáme, že bychom k dalšímu prodeji na-
bídli domy, kde převažují větší byty. Malometrážní
byty budou totiž tvořit základ vytvářeného tzv.
fondu ústupového bydlení, který má umožnit MČ
pomoc těm občanům, kteří budou čelit důsledkům
deregulace nájemného a současně umožnit i v bu-
doucnu bydlení  obyvatelům, kteří se dostanou do
obtížné životní situace. Pro obyvatele malometráž-
ních bytů, které zůstanou ve správě naší městské
části, chce nabídnout MČ pomoc formou individu-
ální regulace nájemného. Ta se však nebude týkat
bytů, ale konkrétních nájemníků. Chceme tím pod-
pořit, aby se nájemníci s nižšími příjmy stěhovali do
bytů s nižším tzv. ústupovým nájemným, které bude
odpovídat jejich finančním možnostem.

Jste-li nájemce tzv. malometrážního bytu, ne-
bude Vám zřejmě možné nabídnout byt k pro-
deji. Nicméně MČ má pro Vás připraven návrh,
jak uspokojit i Váš zájem o zvýhodněnou koupi
bytu ve správě naší MČ. V domech určených
k prodeji zůstávají neprodány větší byty obý-
vané nájemci s nižšími příjmy. Jak bylo již výše
řečeno, pro tuto skupinu obyvatel by bylo vý-
hodné přestěhovat se do přiměřeně menších
a tudíž levnějších bytů. MČ chce takové řešení
podpořit a nájemcům malometrážních bytů,
kteří budou ochotni svůj byt nabídnout ke
směně a přestěhovat se do většího bytu, umo-
žnit si tento větší byt následně odkoupit. Umo-
žnit a motivovat tyto směny by měl nedávno
vytvořený fond ústupového bydlení, jehož vznik
reflektuje úlohu MČ v oblasti bydlení, a připra-
vuje prostor pro řešení případných negativních
dopadů deregulace nájemného na některé ob-
čany naší MČ.
Probíhající prodej bytů a deregulace nájem-
ného zasahuje do života mnoha řepských do-
mácností v citlivé oblasti uspokojování jejich
potřeby bydlení. Rada MČ si je toho dobře vě-
doma a věnuje této problematice maximální
péči. Prodej bytů je dlouhodobá záležitost a ze
strany pracovníků MČ je vynakládáno nemalé
úsilí, aby prodej probíhal co nejrychleji. Soci-
ální dopady v oblasti bydlení je MČ připravena
řešit v rámci pravidel činnosti fondu ústupo-
vého bydlení. O pravidlech vymezujících čin-
nost tohoto fondu se v současnosti diskutuje.
V souladu s obdobným záměrem realizovaným
hlavním městem Prahou a po podrobném roz-
pracování sociální a majetkovou komisí, budou
předloženy ke schválení Radě a Zastupitelstvu
MČ Prahy 17.

Rada MČ Prahy 17

ZPRÁVY Z  RADNICE • ZPRÁVY Z  RADNICE



V městské části žijete už dlouho a dá se říci,
že Vám Řepy přirostly k srdci. Žít někde ale
ještě neznamená zajímat se o místo, kde
bydlím, trochu více. U Vás to bylo jiné. Co
bylo tím impulsem, který Vás přivedl do ve-
řejného života, a Vy jste se zapojil do práce
pro městskou část?
Máte pravdu. Přestože jsem vyrůstal na Pra-
ze 6, staly se Řepy mým druhým „domovem“.
Do komunální politiky jsem vstoupil v roce
1998. Prvotním impulsem byla celková si-
tuace v roce 1997 – 1998 na politické scéně
ČR. Připadalo mi správné, abych jen nekriti-
zoval, ale zkusil i sám něco udělat. Po celou
tu dobu jsem však byl vždy zaměstnancem
a politiku měl jako druhou „směnu“. Nebyl
jsem tedy nikdy uvolněným zástupcem, takže
někdy bylo skloubení pracovních povinností,
komunální politiky a domova obtížné. Při-

znám se, že někdy jsem vše stíhal jen velice
složitě.
Komunální politika je něco jiného než politika
parlamentní. Zástupci obce si jsou zde asi
přece jen tak nějak blíž. Poznal jsem, že vše
není tak snadné, jak jsem si myslel, než jsem
do politiky vstoupil. Je zde spousta právních
předpisů, vládních nařízení, vyhlášek a zá-
konů, které Vám ne vždy úplně pomohou věci
urychlit a posunout vpřed. Pokaždé jsem se na
správu obce díval jako na celek, kde každá sou-
část je stejně důležitá jako ta druhá. Sociální
oblast, školství, sport, údržba zeleně a silnic
jsou pro mě důležité stejně jako, dnes tak ve-
lice diskutovaná, bytová tematika. Jedno bez
druhého prostě fungovat nemůže. Všechny
věci na sebe více či méně navazují, prolínají se
a doplňují.

Jako radní naší městské části máte ve své kom-
petenci informatiku, tisk a knihovnu. Hodně
se dnes hovoří o modernizaci Úřadu, jak po
technické stránce, tak i ve vztahu moderní ko-
munikace směrem k občanům. Můžete našim
čtenářům prozradit, co  je pro Vás prioritou ve
Vaší práci pro městskou část, a případně, na
jaké novinky v oblasti informací a komunikace
se mohou naši občané těšit?
Ano, mám na starosti tyto oblasti ve spolu-
práci s redakční radou, tajemníkem Úřadu
a vedením radnice. Tato oblast je velice bed-
livě sledovaná, protože informace jsou pro
každého z nás potřebné dnes a denně. Určitě
se Vám někdy stalo, tak jako mně, že když jsem
potřeboval něco zjistit, tak jsem to nemohl se-
hnat. To je vlastně mou náplní, abychom co
možná největší možné procento informací
otiskli v našem tisku anebo mohli nalézt na
našem webu. Určitě se nám to hned nepodaří,
ale jsem přesvědčen, že se informovanost za-
číná zlepšovat. Jako první hmatatelnou a vidi-
telnou změnu mohli naši občané vidět v nové
podobě novin městské části. 

Do budoucna plánujeme úplnou změnu infor-
mačního systému Úřadu, chceme vytvořit kom-
plexní informační síť, z které bude možné
čerpat informace jak na naše webové stránky,
tak na stránky našich novin.
Budu se snažit, aby se povedlo propojení in-
formačního portálu Úřadu s informačním
tokem z institucí zřízených městskou částí
nebo které s městskou částí souvisí. Mám na
mysli třeba Centrum sociálně zdravotních slu-
žeb, Kulturní středisko Průhon, Klub 17 apod. 
Knihovna MČ už spustila například projekt pro
seniory, kde se mohou naučit pracovat s inter-
netem. Myslím, že máme před sebou ještě
velký kus práce a už dnes vím, že vše nebude 
jednoduché a bez chyb. Určitě se vždy najde
nějaký kritik, ale to je riziko toho, když se tvoří
něco nového. S tím vším počítám, protože řídit
se podle přísloví, že „kdo nic nedělá, nic nez-
kazí“, nechci. Raději je mi bližší „na světě není
člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“.

Ovšem nejen prací živ je člověk. Proto se zep-
tám i Vás, jak relaxujete a trávíte své chvilky
volna?
Relaxuji rád, ale málo. Jak jsem už řekl, přes
den jsem v zaměstnání, odpoledne práce v ko-
misích, radě a v zastupitelstvu městské části.
Na koníčky mi zbývá jen zlomek času, z toho,
co bych chtěl. V minulosti jsem aktivně spor-
toval. Dokonce jsem byl u zrodu prvního od-
dílu Kendo u nás. S přibývajícími léty
a úbytkem sil jsem však aktivní sport vyměnil
za sport neaktivní a rekreační. Také mě zajímá
historie 20. století a k tomu se pojí i můj druhý
koníček, kterým je modelaření. Doma mi na-
štěstí tento koníček tolerují, protože ten, kdo
se modelařině věnuje, ví, že modely se skládají
z malých součástek, okolí voní barvami a na
ten pořádek se také moc nehledí. Snažím se
potom doma za toleranci trochu své blízké od-
měnit, třeba i tím, že připravím nějakou slav-
nostní večeři.

ZASTUPITELÉ                                      5NÁŠ ROZHOVOR

O KOMUNIKACI S OBČANY
A NEJEN O TOM...

tentokrát s Pavlem Maxou
radním MČ Praha 17



6 PRODEJ BY TŮ INFORMACE

Prodej bytů resp. jednotek byl zahájen
v červnu 2006 ve smyslu zákona č. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění. 
První nabídky ke koupi bytu byly adresovány
všem oprávněným nájemcům bytového pane-
lového objektu Španielova čp. 1270 – 1276.
Společenství vlastníků  vzniklo dne 27. 12.
2006. Z celkového počtu 119 jednotek v domě
je k 24. 10. 2007 prodáno 93,04 %. Usnesením
ZMČ byl prodej objektu ukončen k 31. 8. 2007
s tím, že MČ byla dána možnost kupujícím,
kteří měli smlouvy rozjednány, aby je uzavřeli
nejpozději do 31. 10. 2007. Neprodané bytové
jednotky zůstávají v majetku MČ Praha 17 a ne-
budou nabízeny v k odprodeji třetím osobám. 
V současné době probíhá prodej II. etapy, a to
bytového panelové objektu Španielova 1261 –
1266. K 24.10.2007 je z celkového počtu 104
jednotek prodáno 57%. První shromáždění
vlastníků bude MČ Praha 17 svoláno do konce
listopadu 2007. Každý vlastník a kupující ob-
drží pozvánku s termínem konání shromáždění
vč. návrhu vzorových stanov.

ZMČ byla dne 24. 10. 2007 předložena změna
Zásad prodeje a Prováděcí předpis, který je ne-
dílnou součástí Zásad prodeje v platném znění.
Schválení těchto dokumentů  je nezbytné pro
pokračování prodeje. Znění dokumentů bude
zveřejněno na webových stránkách úřadu. ZMČ
byly současně předloženy ke schválení záměry
na prodej objektů Vondroušova 1150 – 1153 
a  Vondroušova 1167 – 1169  vč. pozemků pod
domy v k. ú. Řepy. 
Do konce roku 2007 bude zahájen prodej uve-
dených objektů. Oprávnění nájemci obdrží
v průběhu měsíců listopad a prosinec 2007 na-
bídku ke koupi ve smyslu zákona č. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění. Do 
6 měsíců mají oprávnění kupující právo proje-
vit zájem o koupi.
V r. 2007 bylo MČ zadáno zpracování prohlášení
vlastníka pro 930 BJ (bytových jednotek) a na
zpracování znaleckých posudků pro 847 BJ.

PRODEJ MÁ SVÉ NÁLEŽITOSTI
Záměr prodeje bytového panelového objektu
musí být schválen příslušnými orgány m. č.,
a to  Radou a následně  Zastupitelstvem m. č.
Praha 17. Ve smyslu ust. § 36 odst. 1 zákona

č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném
znění, musí být záměr prodeje řád-

ně vyvěšen. Rovněž je zveřej-
něna výzva dle zákona

č. 137/2006, o ve-
řejných zakáz-

kách na

zpracování prohlášení vlastníka a zpracování
znaleckých posudků na ocenění jednotek. Od
zveřejnění výzvy na zadání veřejné zakázky až
po uzavření smlouvy o dílo uplynou více jak
dva měsíce. Samotné zaměření domu a zpra-
cování prohlášení vlastníka vč. ocenění jedno-
tek ve většině případů trvá 2 až 3 měsíce. 
Každý byt je navštíven firmou, která na zá-
kladě uzavřené smlouvy o dílo, byt zaměří
a zpracuje prohlášení vlastníka.

CO JE PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 
Prohlášení vlastníka určí popis budovy, po-
zemku, společných částí budovy a také vymezí
jednotky v budově. Rovněž stanoví velikost
spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na
společných částech budovy a podílu na po-
zemku, který je předmětem prodeje resp. pře-
vodu. Prohlášení musí mít písemnou formu a je
povinnou přílohou návrhu na povolení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí na
základě smlouvy o převodu první jednotky
v domě. 
Po zpracování prohlášení následuje ocenění
jednotek znaleckým ústavem , který vypracuje
podklady se stanovením cen na bytovou jed-
notku a podíl hodnoty pozemku.  V ceně je rov-
něž zohledněna sleva ve výši 20 % při
projevení zájmu o koupi jednotky.

PŘEDPOKLAD PRODEJE PRO ROK 2008 
MČ zamýšlí v příštím roce připravit 1000 jed-
notek k prodeji, s tím , že může dojít k určité
prodlevě před vlastním prodejem u těch
domů, u kterých je předpoklad regenerace
objektu.
Objekt Vondroušova 1154 –1160, schválený
již v I.etapě, nebyl zatím nabízen k odprodeji,
neboť stále probíhají jednání s vlastníkem již
prodané bytové jednotky. O stavu prodeje
budou nájemci předmětného domu do konce
měsíce listopadu písemně informováni. 
Závěrem bychom chtěli informovat, že MČ
uzavřela Dohody o spolupráci při úhradě
kupní ceny prostřednictvím úvěru v rámci
prodeje bytových jednotek s vybranými ban-
kovními ústavy a stavebními spořitelnami.
Seznam je dle aktualizace zveřejňován na we-
bových stránkách úřadu.
O aktuálním stavu prodeje budete informo-
váni v Řepské sedmnáctce.

OSOM 

INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH PRODEJÍCH
BYTOVÝCH PANELOVÝCH DOMŮ V MČ PRAHA 17
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JEDNÁNÍ O PROJEKTU
BŘEVNOVSKÉ RADIÁLY POKRAČUJÍ

Rada městské části Prahy 17 se zabývá inten-
zivně otázkami kolem připravovaného projektu
Břevnovské radiály (BR), a to již od prvních dní
svého působení na řepské radnici. Vzhledem
k významnosti a závažnosti dopadů připravo-
vané stavby BR na kvalitu života v Řepích, byl
k této problematice vytvořen zvláštní poradní
orgán rady, kterým je samostatná komise pro
problematiku Břevnovské radiály. Cílem činnosti
komise ve spolupráci s radou městské části (MČ)
a zastupitelstvem je najít a prosadit takové ře-
šení a vedení radiály, které by omezovalo na mi-
nimum negativní vlivy kapacitního radiálního
vedení dopravy přes naši městskou část.
Od začátku roku se komise zabývala analýzou
studie projektu BR nazvané „dopracování tech-
nické a ověřovací studie proveditelnosti stavby
Břevnovské radiály“, která byla vyhotovena
v říjnu minulého roku. Výše uvedené dopraco-
vání studie řeší řadu námětů, dotazů, doporu-
čení a připomínek vznesených účastníky řízení
v rámci projednávání tzv. oznámení EIA ve
vztahu k projektu BR.
Tento materiál přináší řadu pozitivních změn,
například již plně akceptuje požadavek MČ
Praha – Řepy a MČ Praha 6 na vedení trasy BR
striktně v provedení tunelovém a zmiňuje se
o něm jako o jediném možném. Z pohledu naší
MČ považujeme dále za důležité, že tato studie
zpracovává analýzu alternativního řešení na-
pojení komunikací v naší MČ na BR, dle návrhu
podaném MČ Praha Řepy. Takzvaná Řepská va-
rianta ponechává křížení BR s ulicí Slánskou
jako bezkontaktní a navrhuje napojit BR na ko-
munikace v sídlišti Řepy blíže k Pražskému
okruhu. 
Podle projektantů BR je řešení radiály bez jaké-
koliv křižovatky v Řepích nadále z dopravního
hlediska nemožné, neboť MČ Praha Řepy by bez
této křižovatky nebyla napojena na okolní ko-
munikační síť. Naopak řešení podle alternativ-
ního návrhu MČ Praha Řepy představuje
přijatelný kompromis pro všechny strany a dob-
rou zprávou pro Řepy je, že optimalizovaná va-
rianta s alternativním řešením podle MČ Praha
Řepy byla vyhodnocena jako realizovatelná, do-
konce s nižšími investičními náklady, než v pří-
padě propojení BR do ulice Slánské.
Další aktivitou rady a komise v uplynulém ob-
dobí bylo, že se Rada městské části, v souladu
se svým programovým prohlášením usnesla dne
26.3.2007 na žádosti o vypracování studie pro-
veditelnosti pro variantu vedení BR pod Karlo-
varskou ulicí a předložila tento návrh ke
schválení zastupitelstvu, konanému v dubnu
tohoto roku. Zastupitelstvo návrh podpořilo
a přijalo usnesení navržené radou, na jehož zá-

kladě byla poté podána žádost o vypracování
studie proveditelnosti k rukám radního hlav-
ního města Prahy pro oblast dopravy Radovana
Šteinera. Na základě výše uvedeného usnesení
byl následně podán také návrh na změnu územ-
ního plánu v duchu přijatých usnesení rady
a zastupitelstva naší MČ.
Vyhotovení alternativní studie proveditelnosti
BR je důležitým podkladem, bez něhož by ne-
bylo možné požadovat projednávání změny
územního plánu, tak jak bylo navrženo usnese-
ním zastupitelů naší MČ. Zásluhou jednání
představitelů naší MČ s radním hlavního města
Prahy pro oblast dopravy, byla nakonec nale-
zena shoda v tom, že je nezbytné prověřit
všechny v úvahu přicházející varianty. Výsled-
kem tohoto porozumění je, že odbor městského
investora dostal zadání, aby pro naši městskou
část zajistil studii proveditelnosti vedení BR
pod ulicí Karlovarskou.
Do konce února příštího roku by tak měla naše
MČ disponovat studií proveditelnosti varianty
vedení BR ve stopě pod ulicí Karlovarskou. Bude
se jednat o plné technické prověření realizova-
telnosti, včetně prověření možnosti a funkce ře-
šení křižovatky BR se silničním okruhem kolem
Prahy a řešení křižovatky Vypich. Součástí stu-
die bude i dopracování zátěžových diagramů
pro nové varianty, kapacitní posouzení nových
křižovatkových uzlů a křížení včetně doplnění
mikrosimulací a kompletní stavební a techno-
logické řešení varianty se všemi návaznostmi
na provoz. Součástí dodatku ověřovací studie
a studie proveditelnosti budou orientační ná-
klady stavby a orientační objektová skladba
a dopravní posouzení včetně dopravních pří-
nosů, účinků, kapacitního posouzení a nároků
na řízení provozu, včetně zhodnocení ekono-
mické efektivnosti.

Z výše uvedeného lze nabýt optimistického
dojmu, že u zodpovědných orgánů nastalo po-
chopení pro řepské požadavky. Opak je ale prav-
dou. Kromě ústupku o dopracování studie,
kterou však požadovalo i Ministerstvo životního
prostředí, je zřejmé, že se názor dotčených pří-
liš nezměnil. Čeká nás proto ještě mnoho pře-
svědčování, argumentování a jednání, a to
především s našimi bezprostředními sousedy –
s městskými částmi Prahou 6 a Zličínem, které
svým postojem mohou projekt BR významně
ovlivnit. Je zřejmé, že cesta k prosazení logic-
kých a oprávněných požadavků, které jsou ve-
skrze motivovány starostí o životní prostředí
naší městské části, bude ještě velice složitá
a dlouhá.

Bc. Bořek Černovský
místostarosta MČ Praha 17



8 SV. MARTIN POSVÍCENÍ

11. listopad je svátkem nejen všech Martinů,
ale také svátkem nás všech řepanů, a to díky
sv. Martinu, patronu naší obce, po němž je
také vysvěcen zdejší kostel. A jak stará tradice
velí, slaví se posvícení. Mnoho pamětníků na
tuto slavnost vzpomíná slovy: „Tančilo se do
rána v nejednom sále najednou, U Hornofů,
v Sokolovně, U Škopů, ale také U Piskáčků.  Po-
svícenská zábava nebyla jen v sobotu po po-
lední pečené huse a koláčích, ale byla i v neděli
a také v pondělí o Pěkné a v úterý o Soused-
ské.“ Tato tradice byla v totalitních letech
v obci udržována již jen starousedlíky. Dnes se
však tato krásná oslava vrací a vžívá i do pod-
vědomí mnoha novodobých občanů. Při le-
tošní oslavě v neděli 11. 11. nebude tak jako
každý rok chybět jak svatomartinský průvod od
Domova sv. Karla Boromejského, zakončený
ohňostrojem, tak „Posvícenská zábava“  17. 11.
v řepské sokolovně. 

Kdo tedy svatý Martin byl? 
Narodil se roku 316 n. l. v římském městě Sa-
barii v provincii Panonii (dnešní Szombathely
v Maďarsku) jako syn římského setníka.  Již
jako malý chlapec se s rodiči přestěhoval do
Pavie v severní Itálii. Zde se poprvé sv. Martin
setkal s křesťany a s křesťanskou naukou. Ta jej
zaujala natolik, že velmi záhy vstoupil do
sboru čekatelů na křest. Nicméně podle otcova
rozhodnutí byl mladý Martin zařazen do ar-
mády, kde složil vojenskou přísahu a byl odve-
den k jízdnímu pluku do Galie. Církevní
legendy se zmiňují o tom, že žil velmi nábožně
a choval se laskavě i ke svému otrokovi, který
mu byl přidělen jako sluha.
Jednou se stalo, že za krutého mrazu jel Martin
s několika druhy do Amiensu (město ve Francii),
kde u městské brány spatřil polonahého a pro-
mrzlého žebráka. Nikdo z jezdců si jej nevší-
mal.Když Martin viděl jeho chudobu a mučivý
chlad, sestoupil z koně, rozťal mečem svůj vo-
jenský plášť na dvě poloviny a jednu z nich dal
žebrákovi. Druhou se zabalil sám i přes posměch

svých druhů. Tato historka vešla později do
podvědomí a stala se charakteristickým

znakem sv. Martina.
Krátce po tomto skutku se nechal po-
křtít, vystoupil z vojska a zamířil do
lesní samoty s touhou žít poustevnic-
kým životem. Nicméně i když jeho
křesťanství bylo jistě upřímné,
mnoho o něm nevěděl, a proto se
jako 25letý odebral k biskupu Hila-
riovi do Poitiers, aby se u něj zdo-
konalil v křesťanském učení.
Martinovi rodiče se mezitím pře-
stěhovali do Panonie a on si
předsevzal, že je obrátí na křes-
ťanskou víru. Při jeho putování
za nimi ho v Alpách přepadli
loupežníci, ale když viděli, že
neprojevuje žádný strach, tá-
zali se ho po příčině jeho sta-
tečnosti. Odpověděl jim, že
jako křesťan se nikdy nebál
a v této chvíli, že se bojí
ještě méně, neboť při něm
stojí Bůh. Tato odpověď
zarazila lupiče natolik, že
ho propustili. V Panonii se
setkal se svými rodiči, ale
i přes silné Martinovo
naléhání křesťanskou
víru přijala pouze jeho
matka.

Po pobytu v Panonii se Martin opět vrátil do
Poitiers za svým biskupským přítelem Hila-
riem, který mezitím působil v Malé Asii. Hila-
rius, když viděl, že touha po poustevnickém
životě Martina neopustila, daroval mu poze-
mek pro založení mnišské osady. Tak vznikla
první klášterní skupina v obci Ligugé, asi dvě
hodiny cesty od Poitiers. Jeho příkladný odří-
kavý život brzy přivábil pozornost obyvatel
města Tours a ti jej (proti jeho vůli) zvolili
v roce 371 svým biskupem.
Poblíž města si Martin zařídil dřevěnou chýši
pod skalní strání na břehu řeky Loiry. Kolem
jeho srubu záhy vyrostla celá osada mnichů,
kteří se věnovali opisování knih a misijní čin-
nosti mezi lidmi. Z tohoto společenství po-
vstalo později velmi slavné opatství Mar -
moutier (tj. majus monasterium Martini – větší
klášter Martinův), které brzy patřilo k nejvý-
znamnějším opatstvím ve Francii.
Martin byl biskupem velmi cílevědomým a pečli-
vým. K jeho činnosti se váže historka, která snad
ukazuje nejen na dobu a zvyky, které panovaly,
ale i na jeho laskavost s trpícími. Císařský legát
ve městě Tours Avitianus byl velmi tvrdý člověk.
Když přivedl do města zástup zajatců, rozhlásil,
že je druhého dne nechá všechny popravit. Když
se o tomto záměru dozvěděl Martin, přišel v noci
k vladařovu domu, usedl na schodech a čekal.
Ráno jej uviděl Avitianus a věděl hned, o co jde.
Duchovní síla Martina jej pohnula k tomu, že pak
všem zajatcům udělil milost.
Věhlas Martina se rychle šířil a brzy dorazil až
k císaři Gratianovi. Ten i se svou manželkou
choval k budoucímu světci velkou úctu a pro-
jevoval mu velkou přízeň. Při jedné z misijních
cest navštívil Martin město Tourain, kde vážně
onemocněl zimnicí a bylo znát, že mu ubývá
sil. Martin zemřel  ve věku 81 let v Kandes dne
8. listopadu roku 397. Byl pohřben v Tours
a když se v roce 461 konal v tomto městě cír-
kevní sněm, bylo prohlášeno:
„Ačkoliv Martin nežil za apoštolských dob,
přece nebyl prost milodarů apoštolských.“ 
A tímto sněmem byl prohlášen za svatého.
Svátek sv. Martina, apoštola Galie, byl určen
na 11. listopad. 

Čerpáno z Knihy o Řepích 
autorů Jaroslava Hájka a Jiřího Svobody

Symbol meče, kterým sv.Martin přetíná  své
roucho a o které se rozdělil s nahým žebrákem,
se stal spolu s křížem i symbolem pro znak naší
městské části. Ten však bude tématem někte-
rého z dalších vydání Řepské sedmnáctky.

Jaroslav Hájek

ŘEPSKÉ POSVÍCENÍ aneb svátek všech Martinů

Původní obraz sv. Martina od  autora Václava Kandlera, který od první poloviny
19. století do rekonstrukce v 90. letech minulého století býval součástí hlavního 
oltáře. Poté byl vyjmut a umístěn na stěnu kostela. Výjevem je pověstný čin sv. Mar-
tina, kde mečem roztíná své roucho, o které se dělí s chudým nahým žebrákem. 
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V sobotu 29. září získal třináctiletý Jan Kučera
z Řep 5. titul mistra České republiky v bikrosu
v závodě MČR v Protivíně. Přidal tak ke dvěma
třetím místům z mistrovství světa v Paříži
a v Sao Paulu další cennou trofej. Honza tré-
nuje na dráze Bikrosklubu Praha Řepy v ulici
U Boroviček, která je volně přístupná pro
všechny zájemce o tento olympijský sport. 
Městská část, ale ani naše redakce, nechtěly
zůstat s gratulacemi pozadu. Zástupce sta-
rostky Bc. Bořek Černovský  mistru republiky
poděkoval i za reprezentaci naší městské části
a zároveň mu popřál mnoho dalších úspěchů
v tomto sportu. Malou odměnou bylo i předání
Knihy o Řepích a sportovního baťohu, který se
určitě bude při cestách na soutěže hodit.
Nutno podotknout, že Honzovým sportem žije
celá rodina, a mladší bráška už také obléká bi-
krosový dres.

Děti ze 3.c Základní školy generálporučí-
ka Františka Peřiny absolvovaly hodinu
prvouky přímo na radnici městské části
Praha 17. Zástupce starostky Bc. Bořek 
Černovský je jménem městské části přijal 
v obřadní síni. Vysvětlil jim, jak městská
část funguje, proč jsme v Praze číslo 17,
jaké kompetence má starostka, její zá-
stupci, i to jak funguje Rada a Zastupitel-
stvo městské části. Zajímavé pro ně bylo, že
se zde konají svatební obřady, vítání ob-
čánků a další společenské akce. 
Zástupce starostky děti provedl Úřadem –
podívaly se do společenské místnosti, kde
se obvykle koná Zastupitelstvo, jak vypadá
kancelář a sekretariát starostky, navštívily
tajemníka Úřadu a podívaly se i na praco-
viště některých odborů. Velký zájem proje-
vily při návštěvě pracoviště, kde se podávají

žádosti o cestovní pas. Zejména v souvislosti
pořizování pasů s biometrickými prvky padlo
mnoho dotazů  - proč, jak, z jakého důvodu...
Dětem se na Úřadě velmi líbilo a jako podě-
kování darovaly vedení městské části ob-
rázky s motivem Kostela sv. Martina s tím, že
takové hodiny prvouky by si určitě rády
někdy zopakovaly.

HODINA PRVOUKY NA RADNICI

CO NOVÉHO V KLUBU 17

A co Vy, kluci a holky, nemáte chuť přestat se
nudit a přijít mezi bezvadnou bikrosovou partu
do Řep? Místní oddíl rád přivítá ve svých řa-
dách nové členy.

Oddíl mladých hasičů
v Řepích 

přijme nové děti ve věku 7–15 let.
Schůzky se konají každé úterý: v zimním
období (říjen–březen) od 17 do 18 hodin
v tělocvičně ZŠ Laudova, v jarním období
(duben – červen) od 16 do 18 hodin v ha-
sičské zbrojnici v ulici Žalanského 23.
Členské příspěvky na příští rok jsou 
100,- Kč + 10 Kč na legitimaci.

Těšíme se na Vás

MISTR ČR V BIKROSU JE Z ŘEP

Nedlouho po slavnostním otevření Klubu 17 primátorem HMP Pavlem
Bémem a starostkou MČ Praha 17 Jitkou Synkovou jsme se vypravili do So-
cháňovy ulice, kde Klub sídlí, i my. Zvlášť, když na programu byl NOVINÁŘ-
SKÝ DEN. Děti se chystají vydávat svůj časopis, a proto jsme u jeho zrodu
nesměli chybět. Můžeme prozradit jen to, že se bude jmenovat KLUBÁČEK,
a my se budeme těšit, že malí novináři budou zprávami a informace ze
svého Klubu 17 plnit i naše stránky Řepské sedmnáctky. 
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Většina učitelů tělesné výchovy mi zajisté dá
zapravdu, že florbal má na školách stále větší
okruh příznivců. Ten dnes hrají nejenom kluci,
ale stává se velmi populárním i mezi děvčaty.
A tak není divu, že za poslední roky přibylo, jak
chlapců, tak děvčat pohybujících se po ulicích
s florbalovou hokejkou. Je to nepochybně pří-
jemná podívaná, zvláště v konkurenci mnoha
jiných snadno dostupných forem pasivní zá-
bavy.
V pátek 12. 10. 2007 se žáci 5. A ZŠ Jana Weri-
cha sešli se stejně starými japonskými přáteli
v jejich škole. Zde se uskutečnila  jedna z dal-
ších hodin tělesné výchovy. Tentokrát byl flor-
bal hlavní náplní. Tato hra má blízko k hokeji,
který mnozí kluci preferují. Florbal vnímají
jako výborný doplňkový sport, ve kterém
mohou prokázat nejen svoji fyzickou zdatnost,
ale i sportovní vyspělost a bojovnost. Při ho-

dině byly děti rozděleny do 6 smíšených týmů.
Hrálo se systémem každý s každým. Zdravá ri-
valita mezi jednotlivými týmy nepochybně při-
spěla k tomu, že i na této hodině florbal našel
své úrodné podhoubí. Ano, dalo se rozpoznat,
kdo už se věnuje florbalu déle – pravidelně
v některém klubu – a kdo vzal hokejku do
rukou poprvé třeba až teď. To však nebylo
vůbec podstatné. Všichni hráli s plným nasa-
zením, co nejrychleji běhali, jak nejlépe doká-
zali, také si přihrávali, stříleli na branku,
snažili se dávat góly, aby v každém utkání zís-
kali co největší počet bodů. Kluky i děvčata
florbal velmi zaujal, šanci dostali všichni bez
rozdílu výkonnosti. 
V závěru hodiny děti obdržely dotazníky
a tužky, kde samy zhodnotily tuto hodinu:
„Byla to skvělá hodina!“, leželo černé na
bílém. A vítězi se stali všichni! Hodina neje-

nom zaujala, pobavila a obohatila je o nové
herní poznatky a zkušenosti, ale děti se v ní
naučily i jména svých japonských spoluhráčů,
někdy dokonce i protihráčů. A to se jim při
další hodině určitě bude hodit. Již dnes se žáci
5.A těší, jak přivítají svoje japonské přátele
u nás na ZŠ Jana Wericha a zahrají si odvetu!

FLORBALOVÁ HODINA V JAPONSKÉ ŠKOLE

Takovou dopravní hlídku, která číhala dne 27. 9. 2007 v ulici Slán-
ská, by možná řidiči na pražských silnicích potkávali rádi co nej-
častěji. 
Na dodržování předpisů řidičů při jízdě tu totiž dohlíželi školáci ze
4.B ( p. učitelka H. Řeháková) z místní Základní školy Laudova.
Tuto dopravní akci řídili 3 členové Městské policie Praha. 
Kdo pečlivě dodržoval za volantem předpisy, dostal od dětí obrá-
zek usměvavého autíčka. V opačném případě si řidiči odvezli od
dětské hlídky zachmuřené autíčko. Oba dva typy autíček si žáci ve
škole pečlivě vymalovali. Z celkového počtu 16 kontrolovaných
aut dva řidiči dostali smutné autíčko: za sjetý vzorek u kol auta
a za nerozsvícení světel. Ostatní řidiči jezdili podle pravidel. Ško-
lákům se také naskytla možnost kontroly dechových zkoušek – na-
štěstí byly negativní. Pro děti oblečené v reflexních vestách
nebylo hlídkování na silnici jen příležitost, jak zábavně strávit
školní vyučování. Na vlastní oči viděly práci policie. A především
viděly, jak se chovají řidiči v provozu. Navzdory deštivému počasí
se dětem dopravní akce líbila a již nyní se těší na další.

Šárka Jindrová, Hana Řeháková

JEZDÍME S ÚSMĚVEM Zřízení nové třídy
v mateřské škole Laudova 
Mateřská škola Laudova, se speciálními třídami Laudova 1030, Praha -
Řepy s dislokovaným pracovištěm Laudova 1031 (Sluníčko) pod vedením
paní ředitelky Mgr. Aleny Lucové jménem dětí děkuje Radě MČ Prahy 17,
paní starostce Jitce Synkové a pracovníkům odboru školství a kultury za
vstřícný postoj a zajištění finanční částky na vybavení nové třídy „Mo-

týlci“. Tato třída byla zří-
zena na základě zvýšeného
zájmu rodičů o místa pro
své děti právě v naší MŠ.
Třída je zmodernizována,
vybavena novým nábytkem,
hračkami a pomůckami.
Díky tvořivosti učitelek
a pomoci ostatního perso-
nálu je v nové třídě vytvo-
řeno velmi hezké prostředí. 
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V sobotu 29. září bylo na hřišti  u Sokolovny nez-
vykle rušno.  O Pohár starostky MČ Praha 17 –
Řepy svádělo tuhý boj dvanáct týmů. Nohejbalový
turnaj neregistrovaných hráčů, jehož pořadatel-
ství převzaly Řepy od Prahy 1, měl letos již  šesté
pokračování.
Mezi tradičními soupeři se objevila i nová muž-
stva z Prahy i okolí. Nejdále to měli sportovci
z Benešova. Vítězný pohár nakonec převzali  za-
kladatelé turnaje – družstvo „Tlustá myš“ z Prahy

1, druhé bylo družstvo „Vyhlídka“ z Prahy 13
s nejmladším, jedenáctiletým, účastníkem. Řep-
ské barvy hájila tři mužstva, z nichž nejvýše se
umístilo družstvo „OTEC“ , které nakonec po-
dlehlo v boji o třetí místo tradičnímu týmu tur-
naje „Centra“.
Řepští pořadatelé připravili všem hráčům i divá-
kům příjemné prostředí. Závěrem je nutno podě-
kovat i sponzorům, kteří se postarali o občerstvení
účastníků a hodnotné ceny – panu  Martinu Fan-

covi a panu Antonínu Gründlovi a už dnes pozvat
Vás všechny na jarní část příštího ročníku, která se
uskuteční 24. května 2008. -bk-

NAJDĚTE 5 ROZDÍLŮ

NOHEJBALOVÝ TURNAJ V ŘEPÍCH

Podzim je jako stvořený pro výlety! Svačinu, čaj,
mapu či plán Prahy do batohu a může se jít!
Autobusem 225 dojedeme do stanice Ovčí hájek.
Odtud z kopečka dolů k rybníku, jenž je napájen
Prokopským potokem. Přes hráz ještě z kopce až
dojdeme na silnici vedoucí doprava do Nové vsi,
která je součástí Jinonic. Jdeme stále po silnici
a podél potoka a nechce se nám věřit, že jsme
v hlavním městě.Před přírodním koupalištěm
a malým dětským hřištěm odbočíme doprava, po-
dejdeme násep železniční trati Smíchov-Řepo-
ryje a stoupáme do obce Klukovice směrem na
vykukující panelové domy sídliště Barrandov. Ne-
bojte se, sídliště jen přeběhneme v jeho nejužší
části - Štěpařskou ulicí! Pak musíme překonat
rušnou silnici K Barrandovu a nadlouho dáme ci-
vilizaci sbohem.
Po polní cestě dojdeme asi po 10 minutách
k okraji lesa, kterému se říká Chuchelský háj a je
přírodní rezervací vyhlášenou před čtvrtstoletím.
Z dřevin zde vidíme především duby a habry. Jeh-
ličnaté stromy nejsou původní i když naše oko lai-
kovo to nepozná.
Asi po 1,5 km chůze z kopce přijdeme k památ-
níku obětem konce II. sv. války, za ním už je vidět
malý hřbitov a především barokní kostelík sv.
Jana Nepomuckého. Ten dal údajně r. 1729 pos-
tavit jakýsi polský šlechtic jako dík Bohu, že si ve
zdejších lázních vyléčil své neduhy. Zasvětil ho
Janu Nepomuckému , protože ten tudy často ces-

toval k obrazu Panny Marie Zbraslavské.
Doporučuji ještě navštívit malou lesní ZOO, ke
které nás dovedou četné cedulky. Jsou zde zví-
řata, která u nás běžně žijí, ale málokdo má to
štěstí je ve volné přírodě spatřit. Za prohlídku se
neplatí, za občerstvení v areálu ano.
Po prohlídce vede cesta hodně z kopce do býva-
lých lázní Přední (dnes Malá) Chuchle. Kdo je
unaven, tak může odtud dojet autobusem MHD
na Smíchov. Kdo ještě nemá dost,  půjde asi  2 km
po staré výpadovce – dnes kromě cyklistů zcela
opuštěné – k tramvajové zastávce Hlubočepy.
Vlevo můžeme obdi vovat Barrandovské skály
a to, co zbylo z prvorepublikové slávy restaurač-
ního a oddechového komplexu „Terasy“. Vpravo
kolem nás několikrát prosviští vlak z Plzně či Be-
rouna. Šťastnou cestu!

Jan Bösser

POZVÁNKA NA VÝLET • POZVÁNKA NA VÝLET • POZVÁNKA NA VÝLET

PŘES PROKOPSKÉ ÚDOLÍ DO MALÉ CHUCHLE

NEVÍTE, KAM 
S OBNOŠENÝM 
ŠATSTVEM?

Je Vám líto vyhodit do popelnice věci, které
již nenosíte?
Chcete pomoci sociálně slabším spoluobča-
nům?
Nyní máte možnost odevzdat vše do speciál-
ního kontejneru charitativního projektu
POTEX.
Sběrný kontejner je umístěn na stanovišti
u nádob na odpad v ulici Čistovická.
Do kontejneru můžete odevzdávat oblečení,
boty, kabelky, ložní prádlo, hračky...
Vaše oděvy budou ještě nošeny, odkládejte
je,prosím, v igelitových sáčcích, obuv pouze
spárovanou.
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Co podniknout s volnou sobo-
tou? Pražské kartografické vy-
davatelství Žaket zve v sobotu
17. listopadu všechny turisty,
fandy dlouhých procházek
a rodiny se zvídavými dětmi na
4. ročník výletu s mapou pod
názvem Pražský minimax !
Jaké bude počasí? Sníh,
slunce nebo déšť? Dobře se
oblékněte a zjistíte, že je to
úplně jedno! Objevíte mnoho
méně známých míst a nejvyšší
místo pražského katastru. Že už jste tam s námi byli? Navštivte znovu
a zkontrolujte, jak se mu nová výstavba zličínských bytů blíží.
Čím je vycházka zajímavá? Trasa je vyznačena pouze v plánu Prahy, který
obdrží každý účastník. Opět budou připraveny kvízové otázky ke kontrol-
ním bodům na trati, které bude třeba zodpovědět. A odměnou bude horký
čaj, tatranka a mapové či jiné drobné ceny pro úspěšné luštitele kvízu.
Startovné činí 20 Kč pro dospělé a 10 korun pro mládež na obě trasy: delší,
která začne na pražské Dobešce (Praha 4, Braník) od 9 do 10 hodin a kratší
trasu startující před radnicí Prahy 13 v Nových Butovicích přímo u metra
Hůrka od 10:45 do 11:30. Více informací na www.zaket.cz nebo Jarmila 
Němečková, kartografické vydavatelství Žaket, tel. 210 083 510, 
nemeckova@zaket.cz

PRAŽSKÝ MINIMAX 

Listopad 2007

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

➜ POŘADY PRO DĚTI
3. 11. /sobota, 16 h/  PAN DOKTOR A JEHO ZVÍŘÁTKA * Pohádka Divadla bez opony s písničkami
s loutkami zvířátek. Komický i napínavý příběh o hodném lékaři, který léčí zvířátka a vydá se s nimi
na cestu do Afriky zachránit nemocné opičky.

10. 11. /sobota, 16 h/ VODNÍK LOUŽIČKA  A JINÉ POHÁDKY * Pásmo veselých krátkých pohádek,
ve kterých dobro vítězí nad zlem a chytrost nad hloupostí. Divadlo duší spřízněných. 
17. 11. /sobota, 16 h/  KAMARÁDI NA VÝLETĚ * Setkání s Krakonošem, hádání zvuků v lese, písničky,
legrace s divadlem Kamarádi. 
18. 11. /neděle, 17 h/ DISKOTÉKA PRO ŠKOLÁKY * K poslechu i k tanci zvou dýdžejové Ratty & Jaricz.

➜ POŘADY PRO DOSPĚLÉ
7. 11. /středa, 19 h/ VERNISÁŽ výstavy Petra Vokouna 
9. 11. /pátek, 19 h/ ZÁBAVNÝ VEČER NEJEN PRO ŽENY… A to bude tanec! Přehlídka účesů a módy,
zábavný program. Připravuje Vlasta Šmídová a Hanka Strnadová.Vstupné 100,- Kč (v ceně menší po-
hoštění). Po programu tanec. 

10. 11. /sobota, 19.30 h/ TANEČNÍ VEČER s country kapelou Panoptikum * Tradiční  sousedské po-
sezení se zábavnou tombolou. Domácí bufet k dispozici.
14.11. /středa, 18.50 h/  Režisér Martin Skyba uvádí… tentokrát povídání Pavlíny Filipovské, s níž si
připomeneme letošní STOVKU PANA FILIPOVSKÉHO (*23. 9. 1907) a také 13. ročník dabingových
cen v Přelouči s pořadem České televize. 
16.11. /pátek, 16 h/  TANEČNÍ KAVÁRNA pro starší věkem, ale mladé srdcem. K tanci i poslechu za-
hraje Branické duo.
28. 11. /středa, 18.50 h/  „OD DIVADLA KE ŠPERKU“ – V cyklu Osobnosti zblízka se představí he-
rečka, zpěvačka a redaktorka rádia Regina Dáša Nová. Její vstup do našeho kulturního povědomí
začal v roce 1988 v divadle Semafor, kde až do roku 1995 vystupovala například ve hře Šest žen s Mi-
roslavem Horníčkem. Pak zpívala svoje texty s doprovodem kytary a jako by to nestačilo, přešla k dal-
šímu uměleckému oboru, a tím jsou šperky. A to mezitím  ještě stihne vykonávat práci moderátorky v
rozhlase. Jejím hostem na našem večeru bude také Jaroslava Trpková, stylistka a vizážistka (bývala vi-
zážistkou Evy Pilarové). 

➜ VÝSTAVA
1. – 30. 11. PETR VOKOUN: Ve světě lesního ticha – obrazy. /Vernisáž  7. 11. v 19 h./ Výstava je 
otevřena ve všední dny 9 – 20 h, v sobotu 14 – 16 h. 

SOKOLOVNA ŘEPY – SÁL, NA CHOBOTĚ 125, PRAHA - ŘEPY
Pro děti
25. 11. /neděle, 16 h/ PŘIJĎTE SI ZAŘÁDIT S UPÍREM – známý komik Upír Krejčí to s dětmi umí. Hraje
si s nimi i soutěží. Tak si ho nenechte ujít! 
Pro dospělé
17. 11. /sobota/ TANEČNÍ MARTINSKÁ ZÁBAVA * Pořádá Úřad Městské části Praha 17
24. 11. /sobota, 19.30 h/ „KDYŽ V PRAZE BEJVALO BLAZE“ * Jan Vízner a Drahomíra Vlachová nás budou
provázet hudbou, zpěvem i mluveným slovem po starých pražských zákoutích, které tak rády navštěvovaly
slavné osobnosti české. – Kde se v Praze dobře jedlo a pilo a trdlovalo. – Kam chodily čupr holky s praž-
skými pepíky. – Kde lidé poprvé spatřili vojáka Švejka. – Kde zapíjel premiéry Bedřich Smetana a další
známé osobnosti. – Kam chodili na pivo J.K.Tyl, Božena Němcová a mnozí jiní obrozenci a kde propil vý-
platu za popravu českých pánů kat Mydlář. – A samozřejmě výběr těch nejznámějšich písniček ze staro-
pražských šantánů, kabaretů a operetek. – Na závěr:  Malá taneční tečka s muzikou SPARŤANKA.

Pronájmy prostor KS Průhon a sálu sokolovny.  * Bližší informace na www. stránkách a mobilu 604848743. 
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veškeré instalatérské práce
včetně drobných oprav

222 955 424
605 540 311

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 %

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.

N
aši kvalitu

a serióznost
rozhodně oceníte

i po letech
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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.

FIRMA ŠEFL PROVÁDÍ
= odstranění tapet = stěrkování panelů

=malování = lakování

Tel.: 235 311 433  728 990 267

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

ZÁMEČNICKÁ POHOTOVOST

tel.: 603 517 899
otevírání bytů, automobilů

NONSTOP

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

14.00 – 18.00

Ú K L I D O V Á  F I R M A

PŮJČOVNA
ČISTÍCÍCH STROJŮ
na koberce a čalounění

(LEVNĚ)
Doprava Řepy a okolí

ZDARMA.

Tel. 603 753 279
235 321 755

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
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VŠE DLE VAŠICH ROZMĚRŮ

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

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

PROSTĚRADLA
(bavlna, froté, jersey)

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

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

DOPRAVA

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ

MATRACE
(pružinové, latexové, z PUR pěny)

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

NEVANOVA 1045 (dílna),
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00 – 18.00 hod.
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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

MOTORISTÉ POZOR ZIMA SE BLÍŽÍ!

VYUŽIJTE SLUŽEB NAŠEHO PNEUSERVISU
V AREÁLU TECHNOCOMU ZLIČÍN,

ULICE DO BLATIN

Provádíme veškeré servisní práce včetně
oprav průrazů boků, hustíme vzduchem
i plynem.
Prodej pneu i protekorů všech značek 

a rozměrů, baterií Banner, 
disků plechových i litých.

SLEVY NA PNEU AŽ DO 35 %! 
SLEVA 30 % NA PŘEZUTÍ PŘI ZAKOUPENÍ PNEU U NÁS 

A LIKVIDACE STARÝCH PNEU ZDARMA!

VAŠE LETNÍ PNEU PŘES ZIMU USKLADNÍME,
PRODÁVÁME I NA SPLÁTKY!

NAŠE NABÍDKA NOVÝCH ZIMNÍCH PNEUMATIK

165/70 R13  T od 795 Kč s DPH
165/70 R14  T od 865 Kč s DPH
175/65 R14  T od 950 Kč s DPH
185/60 R14  T od 995 Kč s DPH
185/65 R14  T od 1 095 Kč s DPH
195/65 R15  T od 1 190 Kč s DPH
205/55 R16  H od 1 840 Kč s DPH

NA OBJEDNÁNÍ DODÁME I ZIMNÍ PROTEKTORY!

Otevírací doba PO–PÁ 8.00–12.0012.30–17.00
po dohodě i déle

Tel: 603 148 503 www.abpneu.cz
e-mail:  prodejna@abpneu.cz

DIVADLO - DDM Bílá Hora

KAŽDOU PRVNÍ SOBOTU
V MĚSÍCI

3. 11. 07 od 15 hodin

LOUTKY BEZ HRANIC - VÝLET NA ŘÍP
Dobrodružná jízda dějinami

Pro děti od tří do sta let

•
SOBOTNÍKY 

POHODOVÁ SOBOTNÍ ODPOLEDNE V KLUBU
PRO MLÁDEŽ OD 12 LET
3., 17., 24. 11. Klub Šestka

v DDM U Boroviček - 14.00–18.00 hod.
šipky, kulečník, PC, stolní hry, fotbálek, 

možnost pouštění muziky

VSTUP VOLNÝ

Dům dětí a mládeže, U Boroviček 1, Praha 6, tel.: 235 323 333,
www.ddmp6.cz
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SLUŽBY
• Žaluzie, silikonové těsnění oken, závory, mříže,

bezpečnostní dveře, drobné opravy, 
čištění koberců.

Telefon: 235 312 157, 604 855 633
• 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
• MALOVÁNÍ (i barevně), TAPETOVÁNÍ

(odstr. tapet), lep. stropních podhledů,
i o víkendech.

PECINA tel.: 235 510 096, 602 954 461
• PRODÁM ZDĚNOU GARÁŽ, PRAHA 6 BÍLÁ HORA,

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

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

• ANGLIČTINA
VÝUKA A PODPORA JAZYKOVÉHO ROZVOJE.
Pravidelné hodiny i jednorázové posouzení znalostí 
a možností. Zkušenosti s rozvojem osobnosti.

Tel.: 606 881 162, www. bronazdravi.euweb.cz
• ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

- balanční cvičení na míčích
- jogové a protahovací prvky
vedené fyzioterapeutkou Naďou Šmídkovou
KS Průhon Socháňova 27/1220
každé úterý od 19.30 hod. Tel.: 777 24 88 98

• 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

• KADEŘNICTVÍ hledá kadeřnici, manikérku,
pedikérku s ŽL, vl. klientela. 
Pecinová, Píškova 1950, Lužiny. TEL.: 607 772 153

• Nastávající mamince levně prodám oblečení na
holčičku - od narození. Uvítám stálý odběr.

TEL.: 604 992 598

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

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

Tel.: 603 238 274
• 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

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

• McDonald’s Řepy přijme zaměstnance na HPP,
nástupní plat až 14 000,- Kč měsíčně, možnost
postupu, příplatek na stravu. Bližší informace
v restauraci, Makovského 1395, Praha-Řepy.

• Pronajmu garáž v Řepích, na konečné tramvaje
(samostatný box). Cena dohodou.

TEL.: 777 131 351
• PRÁCE U METRA NOVÉ BUTOVICE. 

Hledáme pečlivého a zručného pracovníka na
dokončovací práce do tiskárny a knihárny –
zejména k řezačce. Zaučíme. Malý kolektiv,
jednosměnný provoz, možnost pružné 
pracovní doby. 

Informace na tel. 210 083 575, 77. 
Nástup co nejdříve.

• 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

• Vym. obecní 2+kk, 44 m2, Velká Ohrada za stejný
v Řepích - jdoucí do privatizace. 

Tel.: 737 387 316, (po 20. hod.) 251 615 007
• Vyměním obec. byt 2+kk určen k odprodeji, P 6

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

• Vyměním hezký obecní byt 2+kk, 10. p. 
s výhledem do klidné části sídliště, jdoucí do
privatizace za 3+kk nebo větší taktéž jdoucí do
privatizace. 

Kontakt: 607 960 545, adam.snobl@gmail. com
• Vyměním obecní byt 3+1 po rekonstrukci,

1. kateg., Vinohrady, Korunní ul. nad nám. Míru (hala,
komora, velká kuchyně, menší koupelna), celk.
plocha bytu 95,5 m2 + sklep 15,5 m2 (topení plyn.
etážové) ve 3. posch. bez výtahu za obecní 4+1 (3+1)
v Řepích (ne přízemí) z důvodu dojíždění do
Berouna. V případě zajímavé nabídky možný
doplatek dle dohody.

Tel.: 774 621 400, popř. 739 070 115

BY T Y

• 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

ww ww ww .. ss ii nn tt rr aa ss .. cc oo mm
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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


