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Přichází čas Vánoc...
Tradice oslav má původ přibližně ve 4. století našeho letopočtu. V domácnostech našich babiček doprovázely Vánoce staré zvyky
a obyčeje od krájení jablíček, lití olova až po házení střevícem. Pro většinu z nás představují vánoční svátky zejména zdobení vá-
nočního stromečku, štědrovečerní večeři a obdarovávání blízkých. Vánoční svátky by měly být klidné a pohodové. Setkáváte se spíše
s ulicemi přeplněných lidí, ženoucími se za koupí posledních dárků, koupí stromečku, pečením cukroví. Co si takhle letos říci DOST!
Svět kolem sebe nezastavíte, ale váš byt se může stát právě tím vysněným místem klidu a pohody. Doufáme, že k tomu přispějeme
i my, třeba i pozvánkou na adventní koncerty, které se tradičně pořádají v kostele Sv. Rodiny. 
Redakční rada Vám přeje krásné, klidné a pohodové vánoční svátky a úspěšné vykročení do nového roku 2008.

Redakční rada

5 .  12 . Vánoční koncert dětí
18: hodin (KS Průhon)

7. 12. Vánoční taneční kavárna
16:00 hodin 
(KS Průhon)

8. 12. Sněhová královna
16:00 hodin (KS Průhon)

12. 12. Pastorela
18:18 hodin
(KS Průhon)

16. 12. Vánoční zpívání 
a malování pro děti 
s Davidem Žofákem
16:00 hodin
(Sokolovna)

19. 12. Vánoční pohlednice
18:18 hodin
(KS Průhon)

Česká diskotéka
17:00 hodin
(Sokolovna)

31. 12. Hlavně nesmí býti
smutno
– Silvestr na Průhonu
19:30 hodin
(KS Průhon)

Country Silvestr
19:30 hodin
(Sokolovna)

KULTURNÍ
KALEIDOSKOP

ŽIVÝ BETLÉM + PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
v neděli 23. prosince v 15.30 se schází
u KS Blatiny průvod, který povedou Tři
králové za zvuku vánoční hudby až 
k Betlému na zahradě Domova sv. Karla
Boromejského, K Šancím 50, Praha Řepy

DOMOV 
SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

v Praze Řepích 

Vás zve 

do klášterního kostela
sv. Rodiny

na cyklus 

BENEFIČNÍCH KONCERTŮ

I. ADVENTNÍ KONCERT
MaleeDivy – dívčí vokální soubor

neděle 2. 12 od 17:00 hodin
kostel Sv. Rodiny

II.  ADVENTNÍ KONCERT 
Hudební kvarteto pod vedením J. Hoška

neděle 9. 12. od 17:00 hodin
kostel Sv. Rodiny

pořádá: ÚMČ Praha 17

III.  ADVENTNÍ KONCERT
Radost-Praha ZUŠ Praha 7

Dětský pěvecký soubor pod vedením 
Vladislava Součka

neděle 16. 12. od 17:00 hodin
kostel Sv. Rodiny

ŠTĚDROVEČERNÍ MŠE SVATÁ
24. prosince – pondělí
dětská: v 16:00 hodin (kostel Sv. Rodiny)
půlnoční: 24:00 hodin (kostel Sv. Rodiny)

V Domově sv. Karla Boromejského bude vystaven od 5. prosince 2007 BETLÉM.

PROVOZ ÚMČ PRAHA 17
VE DNECH 27., 28. a 31. 12. 2007

VE ČTVRTEK 27. 12. A V PÁTEK 28. 12. 2007 BUDE ZAJIŠTĚN 
PROVOZ ÚŘADU BEZE ZMĚN. 
31. 12. 2007 BUDE ÚŘAD MČ PRAHA 17 UZAVŘEN, 
V PROVOZU ZŮSTANE POUZE PODATELNA V HLAVNÍ BUDOVĚ
(7.30–12.00, 13.00–17.30) – ULICE ŽALANSKÉHO 291, PRAHA ŘEPY
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ZEPTEJTE SE STAROSTKY
MČ PRAHA 17
JITKY SYNKOVÉ

redakce@repy.mepnet.cz

Bydlím na Fialce, v ulici Gallašova.
Spojení od nás je na všechny strany
směrem do centra dost zdlouhavé, ať
na zastávky před obchodním domem
OVUS  nebo směrem na Bílou Horu.
Pomohlo by nám zřízení zastávky au-
tobusu č. 164 přímo na Slánské ulici,
kde je k tomu v obou směrech silnice
přizpůsobena těsně u proskleného
tunelu. Když už musíme trpět silným
automobilovým provozem těsně za
našimi pozemky v ulici U Boroviček –
navíc s vidinou Břevnovské radiály.
Myslím, že přiblížení městské do-
pravy  vhodněji k naší lokalitě, 
alespoň těch, kteří jsou bez auta od-
kázáni na městskou dopravu, ne-
smýšlím takto sama. Věřím, že tato
moje připomínka k dopravě v Řepích
bude alespoň projednána na odboru
životního prostředí a dopravy.

Jana B., 
ul. Gallašova

S připomínkami na možnost umístění  zastávky
autobusu č. 164 v obou směrech na ulici Slánská
se na městskou část obrátilo více občanů. Proto
se touto problematikou zabývala Komise do-
pravní a bezpečnostní a městská část chtěla tuto
žádost občanů podpořit. Součástí bylo i místní
šetření, kde se již řešilo umístění za stávek. Bo-
hužel, Policie ČR spolu s odborem dopravy Ma-
gistrátu hl. m. Prahy, v jejichž kompetenci ulice
Slánská je, naši žádost zamítli.  Zastávku na
tomto místě nelze povolit, a to z důvodu bez-
pečnosti. Cestující by mohli přebíhat přes čtyři
pruhy silnice. Nepomohlo by ani vybudování be-
tonových bloků. S obdobnými situace se potý-
kaly i jiné městské části, kde právě byly takto
nebezpečné zastávky rušeny z důvodu nebez-
pečných situací, při kterých jsou ohroženi
všichni účastníci dopravního provozu, včetně
chodců.
Je mi líto, ale právě bezpečnost cestujících je
na prvním místě, ale po prošetření a získání
všech informací, je rozhodnuto tuto zastávku
na tomto nebezpečném místě nepovolit.

chtěla bych Vás všechny touto cestou

pozdravit a popřát Vám krásné prožití

vánočních svátků. Vánoce jsou jedny

z nejkrásnějších svátků v roce, které mají

své neopakovatelné kouzlo, naplňující

radostí a štěstím srdce malých dětí i nás,

dospělých.

Dovolte mi, abych Vám popřála hezké

vánoční svátky, mnoho štěstí a radosti,

které prožijete u vánočního stromku. 

Do nového roku 2008 přeji každému pevné

zdraví a hodně osobních úspěchů.

Vážení spoluobčané,

ppff   22000088
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záměr prodeje předmětného domu k projednání
v zastupitelstvu MČ Praha 17. 

Prodej domu v ulici Španielova 1267 až 1269
v k. ú. Řepy a pozemek parč. 1238/27

Na základě zjištění chybného výpočtu výměry
pozemku, ke kterému došlo před vznikem MČ
Praha 17, a to parcely č. 1238/27 pod domem
čp. 1267 v k.ú. Řepy byly body č. 8.2 a 8.3 vzta-
hující se k prodeji bytového panelového domu
staženy z pořadu  jednání ZMČ č. 8 dne
24.10.2007. OSOM byly neprodleně provedeny
příslušné kroky k zajištění podkladů   pro   pře-
měření   pozemku geodetem. Po   vypracování
záznamu  podrobného  měření  změn  č. 1068-
101/2007 v k.ú. Řepy požádal OSOM dne 15. 11.
2007 Katastrální úřad pro hl. m. Prahu o opravu
výměry pozemku parc.č. 1238/27 a chybného
záznamu v katastrální mapě dle předané tech-
nické zprávy a měřičského náčrtu chybného zá-
kresu. Po provedení všech změn bude předložen

KAM S VÁNOČNÍMI STROMEČKY
Vánoční stromečky mohou občané MČ Praha 17 
odkládat ke kontejnerovým stáním. Jejich odvoz pro následné 
využití budou postupně zajišťovat Pražské služby.

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

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
bere na vědomí
– informaci OSOM o počtu uvolněných bytů

za období od roku 2002 do 30.9.2007
– Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospo-

dářské činnosti za I. pololetí 2007 
– rozpočtová opatření č. 70-93 a ukládá EO

postupovat dle tohoto usnesení a zapraco-
vat změny rozpočtu do rozpočtu roku 2007

– Návrh rozpočtového výhledu na roky 2008
až 2009

bylo seznámeno
– s návrhem investic a ukládá zástupcům sta-

rostky dopracování materiálu tak, aby
mohl být předložen k veřejné diskusi 

neschvaluje
– žádost nájemců domu čp. 241 ul. Čistovická

v k. ú. Řepy o zařazení domu do prodeje.

V případě, že MČ zůstane po prodeji bytů
v majetku dostačující podíl podlahové plochy
bytů pro potřeby obce, budou MČ nabídnuty
k odprodeji další domy (byty).

Rada MČ Praha 17 mj.
schvaluje
– znění zadávací dokumentace veřejné zakázky

„Dodávka a implementace informačního sy s-
tému MČ Praha 17“, výzvu a jmenování ko-
mise pro otevírání obálek a komisi pro
hodnocení veřejné zakázky

– Organizační řád MČ a ÚMČ Praha 17 s účinností
od 1. 12. 2007 

– zpevnění plochy štěrkem a provedení minimál-
ních oprav potřebných ke zprovoznění příjezdu
ke garážím na pozemcích p. č. 752/1,2 - 60

jmenuje
– na základě VŘ vedoucího odboru občansko

správního ÚMČ Praha 17
zmocňuje
– starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy

s Pražskou teplárenskou a.s., o zřízení věcného
břemene a smlouvy o přiměřené výši podílu na

úhradě nákladů, včetně dodatků k předmět-
ným smlouvám, pro všechny panelové domy
s jednotkami určenými k prodeji

souhlasí
– s vypsáním výzvy na veřejnou zakázku na

zpracování prováděcí projektové dokumen-
tace „Rekonstrukce ZUŠ Blatiny, Španielova
50/1024, Praha 6 – Řepy“ a zajiš tění finan-
cování z rozpočtu MČ na r. 2008

neschvaluje
– prodej pozemku p. č. 547/1
– realizaci bezúplatného převodu vlastnic-

kého práva k pozemku p. č. 1327/11

ZPRÁVY Z  RADNICE • ZPRÁVY Z  RADNICE

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELST VA
MČ PRAHA 17

19. prosince 2007
Začátek v 15:00 hodin

Společenská místnost
ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Socháňova 1139, Praha Řepy

Odbor správy obecního majetku informuje



Od letošního září pracuje Úřad městské
části Praha 17 pod taktovkou nového ta-
jemníka. Jak jsme už naše čtenáře infor-
movali v jednom z minulých čísel, stal se
jím Ing. Lubomír Němejc. Během našeho
prvního setkání jsme čtenářům slíbili, že se
k rozhovoru ještě vrátíme. Proč tedy v tento
sváteční čas nenavázat tam, kde jsme mi-
nule skončili...

Pane tajemníku, od našeho prvního setkání
uteklo trochu vody a nás tehdy zajímaly Vaše
první pocity a dojmy. Tehdy jste řekl, že se
na svou práci těšíte. Platí Vaše odpověď
i dnes, téměř po třech měsících?
Moje odpověď se nezměnila. Jsem spokojený.
Ale hned vysvětlím, co tím vlastně míním.
Jsem spokojený s pracovní atmosférou a hlav-
ně tím, že jsem poznal, že drtivá většina za-
městnanců našeho úřadu má dobrou vůli
a snahu zlepšovat svou práci i svou odbor-
nost. To je pro mě důležité. Naproti tomu člo-
věk v sobě musí pěstovat trochu té „nespo-

kojenosti“, protože tam je ten hnací motor,
který vás žene k tomu, aby se člověk zamyslel,
jak svou práci zlepšit. Nejinak je tomu i na
tomto Úřadě, protože i zde je co zlepšovat
a inovovat.

Nejste občanem naší městské části a byd-
líte mimo. Vnímáte to jako výhodu nebo ne  -
výhodu?
Já v tom nevidím žádný problém. Jednak ne-
bydlím zase tak daleko. Je to skoro „za
humny“. Jsem z Prahy 13 a pak, základní
problémy ve vztahu k Úřadu mají lidé větši-
nou všude stejné. Na 13 je také stará zá-
stavba a sídliště. Tyto dva protipóly se
prolínají také na 17. Stejný charakter bydlení
s sebou nese i stejné problémy. Pro mne je
však důležité to, že na radnici jsem úřední-
kem a úřad má striktně dané mantinely, které
by měly upravovat základní postupy ve vý-
konu státní správy nejen všech úřadů v Praze,
ale i v celé republice. Ať se to samotnému
úředníkovi líbí nebo ne.

V minulosti jste byl zástupcem starosty na
Praze 13. Nyní, ve funkci tajemníka, stojíte
na druhé straně, kdy se stáváte partnerem
volených zástupců a poskytujete jim servis
pro jejich práci. Vnímáte tuto předchozí
zkušenost jako přínos?
Jsem si jist, že ano. Sice jsem přestal být zá-
stupcem starosty už před osmi, skoro devíti
lety, ale byl jsem jím 6 let a za tuto dobu leda-
cos pochopíte. Velký přínos vidím v týmové
práci. Úřad musí poskytovat odbornou podporu
i voleným zástupcům. Myslím, že moje osobní
zkušenost mi lépe umožní chápat, co potřebují.

Opusťme ale Úřad. Máte nějaké koníčky?
Jak trávíte své chvilky volna?
Jsem rodinný člověk a tak je pochopitelně
můj velký koníček rodina. Snažím se volné
chvilky trávit se svými nejbližšími. Jsem také
kutil. Mám rád muziku, tu vážnou, ale i pop,
country nebo i dixieland jazz. Rád čtu, miluji

pěší turistiku – tzv. čistím hlavu přírodou.
Jsem fanoušek automobilových veteránů
a nenechám si ujít příležitost, když mi ovšem
čas a povinnosti dovolí, abych se nějaké zají-
mavé akce zúčastnil.

Máme prosinec. S tím jsou neodmyslitelně
spojeny Vánoce. Pro někoho svátky klidu
a pohody, pro mnohé znamenají shon
a stres. Jak vnímáte tyto svátky Vy?
To je milá otázka. Já mám Vánoce už od ma-
lička rád. Jako malý kluk jsem se samozřejmě
těšil na dárky, ale i na tu krásnou voňavou at-
mosféru, která doma panovala. Nevím, jak to
popsat, ale měl jsem takovou slavnostní ná-
ladu, a to „tajemno“ svátků dýchalo z kaž-
dého koutu. Sváteční nálada se dostavovala
každoročně. Až jednou... jednou prostě ne-
přišla. Byl jsem z toho zmatený a smutný zá-
roveň. Trochu jsem se trápil. Svěřil jsem se
tatínkovi. Sednul si se mnou a já najednou
z jeho povídání pochopil, že jsem už velký. To
kouzlo Vánoc přichází k dětem pod vlivem
vnější atmosféry. Pohodu tvoří lidé nejen pro
dítě, ale i pro sebe a ostatní bližní. Tajemství
tkví v tom, že člověk sám v sobě musí tu ná-
ladu tvořit a pěstovat, pak ji vyzařuje i pro ty
druhé. Jsem tatínkovi za jeho slova moc
vděčný. Jsou se mnou pořád a já tak mohu 
atmosféru Vánoc prožívat každý rok a vytvářet
ji i pro své nejbližší. 
Proto bych chtěl popřát všem obyvatelům
Prahy 17, aby mohli obdarovávat všechny své
blízké, podle mne, tím nejlepším dárkem –
vánoční pohodou. Přeji všem, aby je dobrá
pohoda provázela i v průběhu celého příštího
roku.

K tomuto vánočnímu přání se připojuje i re-
dakce našeho listu a svým čtenářům přeje
do nového roku hodně zdraví, štěstí a mimo
jiné i takové úředníky na řepské radnici,
kteří budou občanům poskytovat profesio-
nální servis, který by měl být v 21. století
 samozřejmostí.

PRAHA 17  5NÁŠ ROZHOVOR

O ÚŘEDNÍCÍCH, VÁNOCÍCH
A NEJEN O TOM...

tentokrát s Ing. Lubomírem Němejcem
tajemníkem ÚMČ Praha 17
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Státní sociální podpora 
po 1. lednu 2008
Přijetím zákona č. 261/2007, o stabilizaci ve-
řejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke
změnám dávek poskytovaných podle zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů.
Zcela nově je konstruován rodičovský příspě-
vek, kterému se budeme věnovat podrobněji.

Rodičovský příspěvek –
nově je zaváděn jako více-
rychlostní dávka

• Nárok má rodič, který po celý kalendářní
měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje
o dítě, které je nejmladší v rodině a které
zakládá nárok na rodičovský příspěvek.

• Rodičovský příspěvek je stanoven ve třech
výměrách daných v pevných měsíčních část-
kách – zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600
Kč) a snížené (3 800 Kč).

• Rodič si může zvolit čerpání rodičovského
příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let.
Může mu v tom pomoci následující tabulka:

• O vybranou dobu a výši čerpání rodičov-
ského příspěvku musí rodič písemně požá-
dat příslušný úřad státní sociální podpory
na předepsaném formuláři

– o rychlejší čerpání musí rodič požádat nej-
později v kalendářním měsíci následujícím po
měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 
22 týdnů života, resp. ve kterém současně
narozené nejmladší děti dosáhnou věku 
31 týdnů života (zákon sjednocuje dobu po-
bírání PPM, která je dávkou nemocenského
pojištění, pro vdané a osamělé matky na 
28 týdnů, PPM v délce 37 týdnů bude náležet
pouze po porodu vícerčat), denní výše PPM
musí být min. 380,- Kč.

– o klasické čerpání musí rodič požádat nej-
později v kalendářním měsíci, ve kterém nej-
mladší dítě dosáhne 21. měsíce věku.

• Pokud rodič nepožádá o rychlejší či klasické
čerpání rodičovského příspěvku, je mu po
21. měsíci roku věku dítěte vyplácen rodi-
čovský příspěvek v režimu pomalejšího čer-
pání, tzn. ve snížené výměře.

• Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku
je možné zvolit pouze v rozhodných obdo-
bích (kalendářní měsíc po 22. týdnu věku dí-
těte a 21. měsíc věku dítěte). Po učiněném
rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již
nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně,
a to ani při střídání rodičů v pobírání rodi-
čovského příspěvku.

• U zdravotně postižených dětí má rodič
nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte
dlouhodobě zdravotně postiženého nebo
dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na 
(7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez
ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání
rodičovského příspěvku (před posouzením
zdravotního stavu dítěte).

Ostatní podmínky nároku zůstávají beze změn,

pouze u dítěte, staršího tří let, novela umo-
žňuje návštěvu předškolního zařízení buď 
4 hodiny denně nebo nejvýše 5 dnů v kalen-
dářním měsíci.

Nejčastější dotazy:
Jakým způsobem bude pokračovat
pobírání rodičovského příspěvku
při péči o děti, narozené před 1. 1.
2008 (před datem účinnosti no-

vého zákona):
Všichni rodiče, kteří měli na rodičovský pří-
spěvek nárok v prosinci roku 2007, si musí
podat na příslušném úřadě státní sociální
podpory novou žádost s nárokem od 1. 1.

2008 a doložit všechny potřebné údaje pro
výplatu rodičovského příspěvku od ledna
2008. Nárok uplatněný na základě stávajících
žádostí k 31. 12. 2007 ze zákona zanikne (ne-
bude vydáváno rozhodnutí o odejmutí dávky).

Podle věku dítěte existují 4 možnosti „pře-
chodu“ rodičovského příspěvku od 1. 1.
2008:
– Rodič, pečující o dítě, které bude v době

účinnosti zákona mladší 22 týdnů, může
rozhodnout i o možnosti rychlejšího čerpání
rodičovského příspěvku.

– Rodič, pečující o dítě, které bude v době
účinnosti zákona mladší 21 měsíců a starší
22 týdnů, bude moci rozhodnout mezi kla-
sickým a pomalejším čerpáním rodičov-
ského příspěvku. 

– Rodič, pečující o dítě, které bude v době
účinnosti zákona starší 21 měsíců a mladší
3 let věku (a tudíž si rodič nemůže ze zákona
zvolit možnost čerpání rodičovského pří-
spěvku), bude pobírat rodičovský příspěvek
v základní výměře do 3 let věku dítěte a ná-
sledně rodičovský příspěvek ve snížené vý-
měře do 4 let věku dítěte. 

– Rodič, pečující o dítě, které bude v době
účinnosti zákona starší 3 let, bude pobírat
rodičovský příspěvek ve snížené výměře až
do 4 let věku dítěte. 

Všechny rodiny, pobírající rodičovský pří-
spěvek, obdržely poštou vysvětlující dopis pana
RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a mi-
nistra práce a sociálních věcí, a formulář nové žá-
dosti a žádosti o rozhodnutí o volbě nároku.
Vyplněné tiskopisy mohou podat (osobně, po-
štou) od prosince 2007 do konce měsíce ledna
2008 na odbor státní sociální podpory, Žufanova
1113, přízemí, v úředních hodinách Po: 7,30
– 12, 13 – 17,30, St: 7,30 – 12, 13 – 18,30.
Další informace ohledně všech dávek státní
sociální podpory je možno získat na uvede-
ném pracovišti, webových stránkách Úřadu
městské části (www.repy.cz) nebo Minister-
stva práce a sociální věcí (www.mpsv.cz ).

Ing. Jarmila Hamšíková   
vedoucí odboru SSP

V příštím čísle se budeme věnovat změnám
v ostatních dávkách státní sociální podpory po
1. 1. 2008.

ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ
PODPORY ÚMČ PRAHA 17
INFORMUJE



INFORMACE 7KULTURA

Sestra Marie 
Goretti Boltnarová 
mezi oceněnými

Při příležitosti oslav
dne 28. října 2007 se
prezident republiky
Václav Klaus rozhodl
ocenit mimo jiné vý-
značné osobnosti naší
republiky sestru Marii
Goretti Boltnarovou –

Za zásluhy o stát v oblasti výchovy.
Sestra Marie Goretti je členkou Kongregace Mi-
losrdných sester  sv. K. Boromejského. Celý
svůj život zasvětila péči o nemocné, seniory,
tělesně i mentálně postižené, obyvatele dět-
ských domovů a nápravných ústavů a oběti pří-
rodních katastrof. Svou neúnavnou aktivitou
pomáhá jak postiženým spoluobčanům vyrov-
návat se s těžkým životním údělem, tak řadě
zdravotnických a sociálních zařízení v celé re-
publice získávat prostředky a vybavení pro po-
skytování kvalitní péče.
MČ Praha 17 se připojuje k zástupu gratulantů.

Svatý Martin přijel do Řep 
na bílém koni
Svatý Martin, oděný v rudém plášti a se zlatou
přilbou na hlavě, jel  na svém koni v neděli 11.
listopadu 2007  v čele tradičního průvodu od Kos-
tela sv. Rodiny  ke Kostelu sv. Martina.
Farnost sv. Martina ve spolupráci s m.č. Praha 17
pořádala tak jako každý rok v listopadu na paměť
tohoto světce, který je patronem Řep a městská část
Praha 17 má jeho plášť a meč ve svém znaku, svato-
martinský průvod. Při ranním pohledu z okna  11.
11. bylo všem jasné, že letos to sv. Martinovi
opravdu vyšlo a on opravdu přijel na bílém koni. Bo-
hužel sníh do večera nevydržel, ale lampiony rozzá-
řily barevnými světýlky průvod, na který se děti, ale
i dospělí,  moc těšily.
Lampiónový průvod ukončil svou pouť u Kostela sv.

Martina, kde po krátkém proslovu a tzv. řepském
orloji, kde byli představeni a „ukázáni“ čtyři světci,
včetně sv. Martina, byly děti odměněny martinským
rohlíkem, ale k chuti přišel i dospělým.
Na závěr připravila městská část za účasti vedení
radnice – starostky Jitky Synkové, zástupce sta-
rostky Antonína Kopeckého, tajemníka Úřadu Lubo-

míra Němejce a mnohých zastupitelů, kteří se také
zúčastnili svatomartinského průvodu, ohňostroj.
Svátek sv. Martina byl a je jedním z nejoblíbeněj-
ších svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první
sníh, hospodyně pekly posvícenskou husu a mar-
tinské rohlíky nebo podkovy a všichni společně se
těšili na Martinskou zábavu.
Městská část Praha 17 ani letos nezapomněla na
tradiční Martinskou zábavu s tombolou, která se
konala v sobotu 17. listopadu 2007 v Řepské So-
kolovně.

Nově otevřená GERIATRICKÁ AMBULANCE
v Domově sv. Karla Boromejského Praha – Řepy
(v přízemí budovy s bezbariérovým přístupem)

ORDINAČNÍ DOBA:
úterý a středa: 13 – 16 hodin
čtvrtek: 8 – 11 hodin

Nabízíme:
– komplexní vyšetření geriatrem včetně posou-

zení soběstačnosti klienta a návrh na jeho vy-
bavení kompenzačními pomůckami

– kompletní předoperační vyšetření včetně labo-
ratorních odběrů s posouzením interního rizika

– vyšetření nemocného s demencí a jeho sledo-
vání

– ošetřování a léčbu chronických ran a bércových
vředů (s možností aplikace laseru v areálu Do-
mova)

– poradenství pro pečující rodinné příslušníky
– klientům VZP, OZP a ČNZP poskytujeme stan-

dardní péči bez dalších plateb, ke vstupnímu vy-
šetření je nutné doporučení praktického lékaře

– klientům jiných pojišťoven jsou výkony účto-

vány dle ceníku, úkony nehrazené zdr. pojiš-
ťovnou (laser) jsou účtovány zvlášť

Kontakt:
MUDr. Zdenka Danzigová: Tel: 235 323 248
email: geriam@seznam.cz
Domov sv. K. Boromejského, K Šancím 50
163 00  Praha – Řepy
Spojení:
Bus 164 (zastávka Škola Řepy), Bus 180 
(zastávka Sídliště Řepy),
Tram 7,9,10 (konečná Sídliště Řepy)

Domov sv. Karla Boromejského v Praze – Ře-
pích začal od prosince prodávat zábavnou
stolní hru „Babinský“.
Domov si slavného českého loupežníka „vy-
půjčil“ jako hlavní postavu ke zhotovení zá-
bavné společenské hry pro celou rodinu. Touto
odlehčenou formou by chtěl oslovit veřejnost
a seznámit ji se svým posláním, kterým je po-
skytování péče starým a nemocným lidem. 

Zakoupením hry můžete nejen potěšit své
blízké hezkým vánočním dárkem, ale také
podpořit veřejnou sbírku, která byla vyhlá-
šena na podporu činnosti Domova. Stolní hra
„Babinský“ bude v prodeji za pouhých 385
korun.
V roce 1861 byl po dvacetiletém vězení loupe-
žník Václav Babinský propuštěn v pětašedesáti
letech na svobodu. Měl silné náboženské cí-
tění a tak se ho ujaly sestry boromejky a po-
skytly mu místo zahradníka poblíž ženské
věznice v Řepích. Babinský často navštěvoval
pražské hostince. Vyprávěl historky ze svého
loupežnického života a mezi lidmi byl oblíben.
Stěžoval si na špatné poměry a lamentoval, že
doba je zlá a člověk se bojí po setmění vyjít na
ulici, aby ho někdo neoloupil. Trápilo ho také,
že z ústavní zahrady, kterou měl na starosti
mu kdosi kradl ovoce. Nejslavnější český lou-
pežník zemřel 1. srpna 1879 ve věku třiaosm-
desáti let.  Je pochován v Praze – Řepích.
Další informace o hře a její distribuci nale-
znete na www.domovrepy.cz nebo na tel. čísle
235 301 238.

Společenská hra BABINSKÝ
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Naše škola se na podzim roku 2006 úspěšně
zúčastnila výběrového řízení a byla zařazena
do projektu INOSKOP (Inovativní školy Prahy).
Projekt INOSKOP je realizován v období od
1. 11. 2006 do 30. 9. 2008. Výběrová komise
PedF UK Praha vybrala 12 škol, které položí zá-
klad sítě pražských průběžně se inovujících
škol. Tento projekt  realizuje odbor školství
MHMP prostřednictvím partnera PedF UK
Praha a je spolufinancován Evropským sociál-
ním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpoč-
tem hlavního města Prahy. 
Projekt se zaměřuje na zavádění pedagogic-
kých a didaktických inovací do práce učitelů
základních škol, které ve svém důsledku pozi-
tivně ovlivní počáteční vzdělávání žáků tak,
aby měli lepší základní předpoklady  pro bu-
doucí úspěch ve studiu. Dále je zaměřen na
tvorbu a ověřování  školních vzdělávacích pro-

gramů, tvorbu plánů rozvoje školy, vzdělávání
učitelského sboru, metodologii supervizní
podpory, konkrétní diagnostické nástroje pro
zjišťování klimatu pedagogického sboru a kli-
matu třídy, hodnocení učení žáků. Úkoly vy-
plývající z cyklu seminářů vychází z aktuálních
výsledků pedagogického výzkumu, z příkladů
z praxe a inspirují se zkušenostmi ze zahraničí.
Dne 20.11. 2006 proběhl úvodní seminář rea-
lizačního týmu projektu INOSKOP. Garantem
naší školy se stala PaedDr. Eva Marádová, CsC. 
Aktivně jsme se zapojili do zkoumání proble-
matiky přechodu žáků 9. tříd ze ZŠ na SŠ. Po-
zitivně je třeba hodnotit zapojení žáků i rodičů
do tohoto výzkumu. 
V období ledna až března 2007 proběhly na naší
škole první workshopy pro učitele s tématikou
„Motivace žáků“, „Kooperace jako prostředek“.
Získáváme počáteční zkušenosti s touto novou

formou vzdělávání a snažíme se vyhodnotit
zpětnou vazbu těchto aktivit. V dubnu 2007
proběhl seminář věnovaný problematice „Hod-
nocení a sebehodnocení žáků“, ve kterém jsme
se zaměřili na vytváření portfólia žáků.
V průběhu prázdnin byl rozpracováván Plán
rozvoje školy z hlediska cílů, nástrojů a pro-
středků dalšího zkvalitnění naší práce. Tento
plán je v současné době hodnocen komisí PedF
UK Praha.

Mgr. Jarmila Holá, ředitelka školy
PhDr. Hana Tenglerova, 

zástupkyně ředitelky školy

Dne 13. listopadu proběhlo v Základní umě-
lecké škole Blatiny setkání našich jubilantů.
Sešlo se na třicet spoluobčanů za dopro-
vodu svých blízkých a přátel. Starostka Jitka
Synková poblahopřála všem zúčastněným a
žáci spolu se svými učiteli ZUŠ Blatiny si pro
ně připravili pěkný kulturní program.
Se svolením zúčastněných jubilantů by-
chom jim chtěli popřát ještě jednou hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
i prostřednictvím našeho listu.

95 let – Marie Doktorová
Alžběta Marková

94 let – MuDr. Jindřiška Galliová
Prokop Ženíšek

93 let – Zdeněk Prokop
91 let – Božena Leidnerová
85 let – Helena Blažková

Anna Fedorková
Alenka Mrštíková
Josef Skála
Josef Prokšík

81 let – Josef Krátký
80 let - Marie Kubecová

Růžena Lipanová
Květoslava Frydrýnová
Jaroslava Dudáková
Jaroslav Hyan
Karel Straka
Karel Pařízek

75 let – Naděžda Marešová
Bohumila Martanová
Pavel Šach
Eduard Stehlík
Josef Karásek

Pokud se někteří z Vás dožívají významného
životního jubilea (od 75 let), přihlaste se,
prosím, na matrice Úřadu m. č. Praha 17, 
Žalanského 291 v Praze Řepích osobně nebo
telefonicky, případně e-mailem
Lada Váchová, telefon: 234 683 504, 
e-mail: vachoval@repy.mepnet.cz
Těšíme se na setkání se všemi jubilanty,
kteří se v příštím roce dožívají životního 
jubilea, které chystáme na jaře roku 2008.

BLAHOPŘEJEME•BLAHOPŘEJEME

ZŠ genpor. Františka Peřiny  a projekt ESF JPD3
“Rozvoj sítě pražských inovujících škol INOSKOP“

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GENPOR. FRANTIŠKA PEŘINY
Socháňova 1139, Praha – Řepy, www.zs-perina.cz

pořádá

pro rodiče budoucích prvňáčků

INFORMATIVNÍ SCHŮZKU
dne 21. ledna 2008 od 17 hodin

PRVNÍ TŘÍDU NANEČISTO
ve dnech  28. ledna a 4. února 2008

vždy od 16 do 17 hodin

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
ve dnech 6. a 7. února 2008

vždy od 14 do 17 hodin
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KDO ?
Služba AT linky je součástí služeb poskytova-
ných Centrem sociálně zdravotních služeb
Praha 17, Bendova 5 / 1121, Praha 6 – Řepy.
Odborným garantem linky je MUDr. M. Pekár-
ková, vedoucí lékař oddělení pro léčbu závi-
slostí PL Bohnice a vedoucí AT poradny Praha
Řepy.
Na telefonu budete mluvit s terapeuty, kteří
prošli výcvikem na telefonickou krizovou in-
tervenci a závislostní problematiku. 

KOMU ?
Telefonická krizová linka je určena lidem, kteří
nevědí, kam se svým problémem obrátit, ne-
mají odvahu sami navštívit odborné praco-
viště, nebo kteří si přejí zůstat v anonymitě
a zároveň si přejí o svém problému s alkoho-
lem, drogami či hrou na automatech mluvit
a třeba i postupem času něco dělat.

JAK ?
Poskytujeme v plném rozsahu telefonickou kri-
zovou intervenci a kontakty na odborná pra-
coviště a specializovaná zařízení dle
požadavků klienta. Lze s námi komunikovat
i emailově.
Respektujeme právo na anonymní vystupování
po celou dobu kontaktu. Bez souhlasu klienta
neposkytujeme informace nikomu.
Naši terapeuti nejsou kritiky ani soudci, ale
chtějí volajícím pomoci radou, vlídným slovem
a vcítěním se do problému a nabídnout mož-
nosti dalšího řešení. Výběr dalšího postupu má
ve svých rukou výhradně osoba, jíž se věc týká.

KDY ?
Linka funguje vždy
ve čtvrtek  od 8.00 do 23.00 hodin

Tel. spojení:  235 311 791, 724 307 775

E-mail:  atlinka.repy@seznam.cz

Stránku připravilo CSZS
za tým spolupracovníků 

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel

KLUB 17 informuje

Anonymní AT linka pro osoby s problémy užívání alkoholu 
a návykových látek a pro osoby jim blízké

Základní škola 
Laudova 1024, Praha 17

přijme

POMOCNOU SÍLU
na nepravidelné krátkodobé

zástupy do školní jídelny.

Informace 
na tel.: 235 314 517

pí Kratochvílová

Po dvou měsících Vás chceme informovat o čin-
nosti Centra sociálně zdravotních služeb, re-
spektive o jedné z jeho součástí – Klubu  17
s adresou Praha 6 – Socháňova 1221, který se
k naší radosti stal místem setkávání řepských
dětí v hojném počtu.
Máme otevřeno každé úterý, středu a pátek od

15 do 19 hodin. Od ledna 2008 pravděpodobně
budeme dále provoz rozšiřovat, ale to se včas
dočtete zde v časopise.
Za dva měsíce naší činnosti můžeme s potě-
chou říci, že na jeden den připadá v průměru
více než 38 dětí, což je v porovnání s ostatními
podobnými kluby velmi pěkným výsledkem.
Dětem je nabízena každý den jiná činnost, kte-
rou volíme po dohodě s nimi vždy na měsíc 
dopředu. Děti se učí pracovat pod novým ve-
dením a za nových podmínek, a věřte, že jim to
jde opravdu skvěle.
Naši pracovníci neměli dosud důvod přistupo-
vat k zásadním opatřením pro hrubá porušení
pravidel a ta menší porušení jsme dokázali vy-
řešit ihned na místě po dobrém.
Naše – vaše děti by Vás rády přivítaly v našem
zařízení, a proto si dovolujeme Vás pozvat na
programy v měsíci prosinci.
V případě potřeby dalších informací volejte 
Bc. Čermákovou na tel. 235 311 791 nebo 
775 59 17 00. Případně Vám poskytneme 
informace v recepci Centra sociálně zdravot-
ních služeb v Praze 6- Bendova 1121.

Z PROGRAMU VYBÍRÁME:
2. prosince, neděle 10 – 14 hodin
Den otevřených dveří, pečeme perníčky

4. prosince, úterý 16 – 19 hodin
Přijde Mikuláš a možná i čert s pytlem

12. prosince, středa 19.00 hodin
Písně Karla Kryla od jeho bratra Jana

16. prosince, neděle 14.00 hodin
vánoční koncert za účasti naší patronky 
Valérie Zawadské

28. prosince, pátek 13 – 17 hodin
máme prázdniny a diskotéku v klubu
rodiče jsou vítáni
možná bude i módní přehlídka!
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Obvodní ředitelství městské policie Praha 13
Praha 5 – Stodůlky, Lýskova 1593
V souvislosti se současným stavem strážníků okrskářů působících na MČ Praha 17 – Řepy byly upraveny úřední hodiny pro veřejnost, 
a to tak, aby občané mohli v rozšířené době využít kontakt přímo se strážníkem přímo ve služebně 

ve Španielově ulici č. 1329 v Řepích – tel. 235 316 122, pondělí až pátek 9 – 18 hodin

Pokud by žádný strážník nebyl z jakýchkoli důvodů na služebně přítomen, nadále platí možnost obrátit se na stálou nepřetržitou službu 

v Lýskově ulici 1593 ve Stodůlkách – tel. 251 625 175-6 nebo využít linky tísňového volání 156

okrsek č. 19

Mobilní telefon: 607 191 558

Okrsková služebna:

Španielova 1329, Řepy, Praha 17, tel.: 235 316 122

Úřední hodiny: pondělí, pátek 9.00 – 18.00 hod.

Hranice okrsku:
Slánská, Karlovarská, po hranici obvodu MČ směr k ulici 
K Šancím, Engelmülerova, Na Chobotě, Galandova, 
Španielova, Bendova, Bazovského, Slánská

Zemanová LudmilaIng. Vít Bumbálek

okrsek č. 20

Mobilní telefon: 723 935 338

Okrsková služebna:

Španielova 1329, Řepy, Praha 17, tel.: 235 316 122

Úřední hodiny: úterý 9.00 – 18.00 hod.

Hranice okrsku:
Slánská, Karlovarská, Zbečenská, Thürnova, U Boroviček,
směrem po hranici obvodu k ulici Na Fialce II, K Trninám,
Slánská

Krsek Miroslav Paul PetrČeleda Ctibor

okrsek č. 21

Mobilní telefon: 607 190 771

Okrsková služebna:

Španielova 1329, Řepy, Praha 17, tel.: 235 316 122

Úřední hodiny: středa 9.00 – 18.00 hod.

Hranice okrsku:
Slánská, Plzeňská, Drahoňovského, Makovského, Galandova,
Španielova, Bendova, Bazovského, Slánská

Körberová Ivana Uhlíř JosefRais Lubomír

okrsek č. 22

Mobilní telefon: 723 746 515

Okrsková služebna:

Španielova 1329, Řepy, Praha 17, tel.: 235 316 122

Úřední hodiny: čtvrtek 9.00 – 18.00 hod.

Hranice okrsku:
Slánská směr K Trninám, Na Fialce II směr k hranici obvodu 
a směrem k ulici Plzeňská a Plzeňská

Bernát VladimírKobes Zdeněk
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji ze srdce neznámým lidem a pracov-
nicím CSZS za pomoc při napadení mé 
retrívřice volně pobíhajícím bojovým psem
dne 5. 10. 2007 v Bendově ulici.

p. Javůrková

MŠ LAUDOVA SLAVÍ 25 LET

Asi mnozí z nás by za první mocenské sídlo
přemyslovského státu označili chybně Prahu.
Včetně mne. Ale o mnoho kilometrů jsme se
nespletli, protože toto místo se nachází na
severním okraji hlavního města a jmenuje
se Levý Hradec. Dnes je součástí Roztok
u Prahy-Žalova. Jedná se o první křesťanský
kostel v Čechách založený knížetem Bořivo-
jem ke konci 9. století. A tam bude směřovat
dnešní výlet. Abychom se i trochu prošli, po-
jedeme příměstským autobusem/350 nebo
316/z Vítězného náměstí v Dejvicích, který
jezdí o sobotách a nedělích v 8.15, 9.10
a 9.15 hod. do Velkých Přílep.
Z Velkých Přílep nás povede podél Podmo-

řanského potoka (někde též označovaného
Kamýcký) silnice do Úholiček. Odtud pokra-
čujeme z kopečka malebným zalesněným
údolím kolem několika chat stále podle po-
toka k železniční zastávce Úholičky na levém
břehu Vltavy. Pokračujeme proti proudu řeky
a podél železnice přes zastávku Roztoky -
Žalov k hlavnímu cíli naší cesty,  a to ke kos-
telu Levý Hradec (dříve Hradec). Nachází se
na ostrohu nad Vltavou a je to zřejmě první
křesťanský kostel v Čechách. V dávných do-
bách zde stálo slovanské hradiště. Z původ-
ního kostela se našly pod podlahou toho

dnešního pouze základy rotundy. Průvod-
covská služba je provozována od května do
září, ale my se můžeme projít po naučné
stezce, která je dlouhá asi 800 metrů .
Z Levého Hradce nás vede pohodlná cesta
stále podél Vltavy kolem plavební komory
zdymadla v Klecánkách do Roztok. V zámku
v Roztokách je celoročně otevřeno Středo-
české muzeum, které stojí za shlédnutí.
V prosinci je zde tematická expozice o vá-
nočních tradicích. V zámeckém parku mů-
žeme též obdivovat sochy.
Kdo je unaven, může odtud dojet autobusem
do Dejvic, silnější povahy dojdou pěšky na
konečnou tramvaje v Podbabě.

Šťastnou cestu! Jan Bösser

POZVÁNKA NA VÝLET • POZVÁNKA NA VÝLET • POZVÁNKA NA VÝLET

LEVÝ HRADEC

Exkurze
v IQparku v Liberci
Ve středu 30. října 2007 jely 8. a 9. třídy
ZŠ Laudova na exkurzi do libereckého IQ-
parku. Čekalo je tam na 200 exponátů,
které měly za cíl přiblížit principy přírod-
ních zákonů z oblasti fyziky, chemie, pří-
rodopisu a zeměpisu.
A co si tedy žáci mohli vyzkoušet? Třeba se-
stavit pyramidu, vytáhnout ježka z klece,
vyzkoušet desítky hravých hlavolamů...
Dejme slovo několika účastníkům ex-
kurze: „Nejvíce se mi líbil točící válec, kte-
rým se procházelo. Člověk měl v tunelu
pocit, že se otáčí lávka, na které stojí, ale
ve skutečnosti se otáčel pouze tunel.“
Petra Kantorová, 8.B
„Nejvíce mě zaujala část nazvaná Vodní
hrátky. Na začátku jsem si myslel, že je to
malá plovárna. Když jsem se podíval blíž,
z omylu mě vyvedly vodní mlýny a pumpy
rozmístěné ve dvou malých bazénech. 
Zde jsme si mohli postavit přehradu 
a postupně ji vypouštět. Myslím si, že 
návštěva IQparku byla velmi zajímavá
a poučná a doporučil bych ji každému, kdo
tam ještě nebyl.“ František Šimrád, 9.B
Expozice svým charakterem umožnila nejen
žákům, ale i nám, vyučujícím, lépe poznat
zákonitosti přírody a tím si uvědomit uži-
tečnost poznatků v praktickém životě. 

Mgr. Jaroslav Mevald
Fotodokumentace T. Jakabová, 9.B

Ta naše školička...
Stojí uprostřed nejstarší části sídliště v Řepích.
Je tady pro děti již 25 let, prošly jí téměř tři ti-
síce dětí, desítky učitelek a provozního perso-
nálu.
Byla otevřena 1. října 1982 a její ředitelkou
byla až do letošního roku Mgr. Jana Jelínková,
která pro školu a především její děti udělala
velmi mnoho, včetně oddělení s dětmi se spe-
ciální péčí. Nyní školu navštěvuje již druhá ge-
nerace dětí a jejich rodiče vzpomínají
....jak to bylo...? Za čtvrt století prošla změnami
uvnitř i vně. Původně měla tato mateřská škola
4 běžné třídy. Postupně vznikly v budově i dvě
speciální třídy. K nejdůležitější změně došlo
1. ledna 2003, kdy vznikl samostatný právní
subjekt – sloučením tří budov MŠ v Řepích.
Od 1. září 2007 má škola nové vedení a je tvo-
řena komplexem čtyř budov: Laudova 1030,

Laudova 1031, Opuková a Brunnerova. Pře-
jeme jí i jejím dětem hodně spokojenosti a šťa-
stných her pod její střechou.
Výročí naší školičky si připomeneme v předvá-
nočním týdnu výstavou fotografií – přijďte
VELCÍ i MALÍ, připomenout si uplynulý čas dět-
ství a zavzpomínat.

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

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

➜ POŘADY PRO DĚTI 
8. 12. /sobota v 16 h/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA Světoznámá pohádka Hanse Ch. Andersena o malé Gerdě,
která se vydala hledat svého kamaráda. Krásné písničky a loutky v podání divadla Kejklíř.

15. 12. /sobota v 16 h/   O JEŽÍŠKOVI – loutková pohádka o narození Ježíška.
Zahraje Divadélko Na cestě.

➜ PRO DOSPĚLÉ V KS PRŮHON
7. 12. /pátek v 16 h/ VÁNOČNÍ TANEČNÍ KAVÁRNA pro starší věkem, ale mladé srdcem s komorní skupi-
nou Pražského salonního orchestru Václava Vomáčky.
12. 12. /středa v 18.18 h/ PASTORELA Večer vánoční poezie latinských, francouzských, anglických, 
německých, italských a esperantských textů v překladu spisovatelky Věry Ludíkové. Ukázky přednese 
Radovan Lukavský a Josef Vích, zpěvem doprovodí Renata Jandová, na klavír hraje Jan Frank. 

19. 12. /středa v 18.18 h/ VÁNOČNÍ POHLEDNICE Poetický i zábavný předvánoční večer s hosty 
a s hudební tečkou, kterou nás obšťastní saxofonové kvarteto 3+Jedna. Zvonečky s sebou, každý jeden
symbolický dárek pod stromeček. 

31. 12. /pondělí v 19.30 h/ „HLAVNĚ NESMÍ BÝTI SMUTNO“ Malý rodinný SILVESTR na Průhonu
/kuřáci mají vyhrazený prostor mimo sál/ v pestrých barvách oblečení. REPRODUKOVANÁ MUZIKA 
NA PŘÁNÍ /přineste!/, půlnoční PŘÍPITEK, volba nejbarevnějšího účastníka. Program z vlastních zdrojů.
Možnost NÁJMU „salonku“. Domácí bufet, zábavná TOMBOLA – vyberte doma do tomboly všechny 
zbytečnosti. Vstupné 97,50 Kč, pronájem samostatné místnosti 111,- Kč za hodinu. 
Objednávky co nejdříve v KS Průhon.

➜ VÝSTAVA NA PRŮHONU: 
4. – 31. 12. VÁNOČNÍ INSPIRACE Drobné dárky pro radost, keramika, šperky, hračky, knihy, obrázky
atd. Výstava je otevřena ve všední dny 9–20 h, v sobotu 14–16 h

➜ PRO ŠKOLY V KS PRŮHON:
19. 12. /středa v 10 h/ VÁNOČNÍ KABARET divadla ANDROMEDA (I. stupeň ZŠ). Děti se dovědí 
o adventních maškarách a zvycích, o tom, jak dříve chodily po vesnicích Barborky, Lucky, Mikuláška, 
Ambrož a Perechta, poslechnou si veselé písničky o všech maškarách.

20. 12. /čtvrtek v 10 h/  LEGENDA O HVĚZDĚ (Pohádkové loutkové DIVADLO EVY HRUŠKOVÉ ) pro 
MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ. Stále žádané představení herečky Evy Hruškové o narození Ježíška a o tom, co se
stalo v Betlémě před dávnými lety.

21. 12. /pátek v 10 h/ PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA Vánoční koncert zpěvačky Lídy Helligerové
pro MŠ a I. stupeň ZŠ, ve kterém se malí diváci vydávají na cestu do města Betléma a prostřednictvím 
nejznámějších vánočních koled prožívají nejstarší příběh o narození Ježíška. Děti jsou zapojeny pěvecky
a rytmicky, poznávají nové hudební nástroje či staročeský lidový fanfrnoch a jsou odměňovány za spolu-
práci na jevišti. 

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

➜ PRO DĚTI V SOKOLOVNĚ
2. 12. /neděle v 15 h/ ODPOLEDNE S MIKULÁŠEM Zpívání, tancování, soutěže, dárky. Vstupné 
dobrovolné.
16. 12. /neděle v 16 h/ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A MALOVÁNÍ pro děti s Davidem Žofákem. Vstup zdarma.
19. 12. /středa v 17 h/ ČESKÁ DISKOTÉKA pro všechny školou povinné. Připravuje Základní škola pro
žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček 1, Praha 6 

16. 12. /neděle od 13 do 18 h/ VÁNOCE V SOKOLOVNĚ  prodejní výstava vánočních drobností, tkaných
věcí, krajka, keramika, oděvy, šperky, knihy atd. Ukázky uměleckých technik. Objednávky stolů za symbo-
lickou cenu v KS Průhon i vy můžete přijít nabídnout svoje rukodělné výrobky. Vstupné dobrovolné. 

➜ PRO DOSPĚLÉ V SOKOLOVNĚ:
31. 12. /pondělí v 19.30 h/ COUNTRY SILVESTR v Sokolovně se skupinou Panoptikum - country band. 
Silvestrovské menu možno přikoupit. Předprodej vstupenek v Lidové cestovní agentuře, Žalanského 57,
Praha-Řepy nebo v KS Průhon. Informace na tel. 721 057 132 nebo 731 873 007. 

➜ PRO ŠKOLY V SOKOLOVNĚ
17. 12. /pondělí v 10 h/ VÁNOCE U NÁS, V EVROPĚ A VE SVĚTĚ /pro 2. stupeň ZŠ/ – soubor Marie
Renzové. Hudební pořad, ve kterém se posluchači seznámí s charakterem oslavy vánočních svátků 
v některých evropských zemích i ve světě a s populárními a slavnými vánočními melodiemi 
v profesionálním provedení.  

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

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

Prosinec 2007

Radost o Vánocích
Žáci naší školy Jana Wericha by rádi udě-
lali radost ostatním dětem. Připravili ply-
šáky, knížky a hry a ve vánočně zabalených
balíčcích je rozdají dětem, které zůstanou
na nejhezčí svátky v roce v nemocnici
a dětem v dětském domově.
Kroužek mažoretek a Country tanců si při-
pravil i doprovodný program a svým vy-
stoupením přispěje k navození vánoční
atmosféry.

Učitelé ZŠ J. Wericha
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Příjemné prostředí
Gambrinus 10°            Plzeň 12°

Obědy, večeře

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

Makovského 1177, Praha 6 – Řepy

KAŽDÝ PÁTEK ŽIVÁ HUDBA
OD 20.00 –00.00 HOD.
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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 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

Brigita
Jakoubková

Kurzy AQUA-AEROBIKU
Cvičení šetrné ke kloubům a zádům

Bazény: Strahov - čt, ZŠ Weberova - po
www.sweb.cz/AQUA.FIT

Další informace na tel.: 604 834 323
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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.

P
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O 
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I 
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OPRAVY
SPOTŘEBIČŮ

provádíme v bytech
zákazníků

251 612 464
603 466 089

www.servis-chlazení.cz
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SLUŽBY
• LAKÝRNICKÉ, MALÍŘSKÉ , TAPET., ZEDNICKÉ 

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

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

Tel.: 603 238 274
• 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
• 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

• 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
• KUŘÁCI – ODVYKNETE!

Tel.: 224 214 617, 604 207 771

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

• Vyměním 1+kk, po celkové rekonstrukci 
- nejdoucí do privatizace, v Řepích, za byt větší,
rovněž v Řepích, jdoucí do privatizace, doplatek
možný. Tel.: 777 035 365 

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

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

Tel.: 607 770 913
• Vyměním byt 2+kk/L, před privatizací za větší, také

jdoucí do privatizace. Tel.: 774 567 072
• Vyměním státní byt 2+kk, 44 m² v Řepích, 

za větší - 3+kk nebo 3+1.
Tel.: 602 789 325

• 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-mail: a.her@seznam.cz
• Byt 2+kk v osobním vlastnictví koupím za cenu

do 2 200 000 Kč. Tel.: 607 268 522
• Vyměním byt 1+1, 34 m2, 1 kat., 1. p, bez balkónu,

osobní vlastnictví Nové Hlubočepy (Lamačova), za
jakýkoliv větší byt před privatizací v Řepích.

Tel.: 605 718 181
• 2+kk Řepy za stejný i menší před privatizací.

Tel.: 603 323 822

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

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

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

• splátkový prodej
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Ptejte se na konečnou cenu, nenechte se oklamat slevou!
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Originální  cert i f ikovaný bezrámový systém. Vyřídíme zdarma stavební  povolení!
Z A S K L Í VÁ N Í  B A L K Ó N Ů  A  L O D Ž I Í
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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

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

Tel.: 608 469 422
• Žaluzie, silikonové těsnění oken, závory, mříže,

bezpečnostní dveře, drobné opravy, 
čištění koberců.

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

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

PECINA tel.: 235 510 096, 602 954 461
• Pronajmu garáž v ul. Makovského, v areálu pod

soláriem. Tel: 235 523 585
• 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 Vondroušova 1217, 
kvalitní služby za přijatelné ceny.
tel.: 603 212 373 - Jana Krajčová,
tel.: 739 561 741 - Yveta Nohejlová Tel.: 235 31 69 47

• NZZ v Praze přijme SZP (registrace výhodou) 
a ošetřovatelku. Nabízíme přátelské vztahy 
v kolektivu, pěkné pracovní prostředí, dobré
podmínky i ohodnocení.
Kontakt: 776 257 911, sekretariat@domovrepy.cz.

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

Tel.: 603 457 829, e-mail: storrer@volny.cz
• HOTEL PRO PSY. Tel.: 728 135 417
• PŮJČKY OD PROFIREAL. BEZ POPLATKU 

A RYCHLE. T: 720 489 172
KRÁSNÉ A ŠTĚDRÉ VÁNOCE.

• 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

BY T Y

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 %

SKI SERVIS
JÍZDNÍ KOLA  Mipos s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS
lyží a snowboardů

Seřízení vázání na stroji
SKITRONIC

PRODEJ použitých lyží z dovozu

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

Praha 6 Ruzyně (vedle OBI)
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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
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veškeré instalatérské práce

včetně drobných oprav

222 955 424
605 540 311

DIVADLO V SÁLE DDM
1. 12. 07 od 15 hodin DIVADLO BOŘIVOJ

JAK SE HLEDAJÍ PRINCEZNY
PŘÍBĚH O PŘÁTELSTVÍ A LÁSCE

Pro děti od tří do sta let VSTUP VOLNÝ

20. 12. 07 od 17,30 hodin    DIVADLO BOŘIVOJ
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 

VSTUP VOLNÝ

5. 1. 08 od 15 hodin KEJKLÍŘ
Pohádka o tom, co není na prodej

Pro děti od 5 do 100 let VSTUP 49,- Kč

SOBOTNÍKY 
POHODOVÁ SOBOTNÍ ODPOLEDNE V KLUBU

PRO MLÁDEŽ OD 12 LET
1., 8., 15. 12. Klub Šestka v DDM U Boroviček

14.00–18.00 hodin
šipky, kulečník, PC, stolní hry, fotbálek, možnost

pouštění muziky VSTUP VOLNÝ

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY V KLUBU
27.–28. 12.   9.00–15.00 hodin VSTUP VOLNÝ

1. 12. MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V KLUBU
stolní tenis, stolní fotbal, šipky
registrace 8.45–9.00 hodin

startovné 10,- Kč na jednu soutěž, ceny pro vítěze

VÁNOČNÍ DÍLNY 
keramika, výtvarka, adventní věnce

podrobnosti na www.ddmp6.cz

8. 12. VÝUKA ŘECKÝCH TANCŮ
sál DDM 10.00–12.00 hodin 50,- Kč 

Dům dětí a mládeže, U Boroviček 1, Praha 6, 
tel.: 235 323 333, www.ddmp6.cz


