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Vážení čtenáři,
ze všech měsíců mně květen vždy připadal jako jeden z nejhezčích. I když jaro už nějakou dobu oficiálně úřa-
duje, teprve v květnu nastupuje opravdu příjemné počasí. Začíná teplo, dny se prodlužují a pro děti přináší ná-
znak blížících se prázdnin. Je to čas dobré nálady a naděje. Všichni se máme na co těšit. V květnovém čísle
Řepské sedmnáctky si můžete přečíst o průběhu bouřlivého jednání ZMČ o pravidlech odprodeje bytů do osob-
ního vlastnictví, názory radních a občanů a mnoho dalších užitečných informací, které Vám poradí, jak si zpe-
střit květnový kalendář aktivit.

Richard Kočí
člen redakční rady

KULTURNÍ
KALEIDOSKOP
10. 5. Diskotéka pro školáky 

– KS Průhon

11. 5. Disko na přání – KS Průhon

12. 5. Lesní škola zvířátek
– KS Průhon

14. 5. Bomby, prachy a láska
– Švandovo divadlo

17. 5. Přednáška:
Kojení, jak předcházet 
problémům – MC Řepík

19. 5. Memoriál Fr. Zvoníčka

22. 5. Jarní koncert žáků
– KS Průhon

20. 5. Zahradní slavnost
– MC Řepík

24. – 27. 5. Bambiriáda
– Střelecký ostrov

25. 5. Country večer – Sokolovna, 
KS PRůhon

30. 5. Osobnosti zblízka:
Dr. Čestmír Císař
– KS Průhon

RADA MČ PRAHA 17
zve občany na veřejné setkání

na téma:

ODPRODEJ BYTŮ
KDY: pondělí – 14. května 2007 od 18:00 hodin

KDE: SOKOLOVNA, Na Chobotě 125, Praha Řepy
(spojení: bus 164 – stanice Škola Řepy)

prodejbytu@repy.mepnet.cz
(na tuto adresu můžete zasílat své podněty pro setkání 

se členy Rady MČ Praha 17, dne 14. 5. 2007)

TERMÍNY ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17

16. května 2007 od 16.00 hodin
13. června 2007 od 16.00 hodin

zasedání se konají ve společenské místnosti
ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139



Paní starostko, vím, že odpověď na moji
otázku ve věci čištění ulic bude zajímat více
lidí. Úřad, který čištění sice objedná a za-
platí, ale pár dní před čištěním neopatří
ulice přenosnou dopravní značkou, která by
snad přinutila obyvatele přeparkovat auta
a ne boj kovat tak akci, která jistě není za-
darmo, plýtvá finančními prostředky nás
všech. Bydlím ve staré zástavbě Řep.
A druhá moje otázka – co by člověk měl udě-
lat a na koho se obrátit, aby naše ulice byla
označena jako jednosměrná a opatřena
značkou stání na chodníku v jednom směru?

Bohumila K.

Čištění komunikací ve staré zástavbě probíhá
pravidelně dvakrát ročně. Byl zde zaveden způ-
sob informování občanů formou letáků do
schránek. Je jasné, že v dnešní době není tato
forma dostačující. Chtěli jsme použít přenosné
dopravní značení, které je i z hlediska vymaha-

telnosti ze strany Městské policie účinnější. Pro-
nájem značení je však velmi nákladný a čištění
komunikací by bylo z finančních důvodů nere-
álné. Proto jsme alespoň zdokonalili systém le-
táků, kdy je dostali všichni obyvatelé do svých
schránek, v ulicích pak veškerá vozidla a infor-
mace byly zveřejněny na úřední desce úřadu
a paralelně i na našich internetových stránkách.
Jsme si vědomi, že přijatá opatření se minou
účinkem ve vztahu k neukázněným občanům.
Potřeby ručního dočištění jsou řešeny zamě-
stnávanými osobami, což je finančně únosné na
rozdíl od pronájmu dopravního značení.
S Vašimi podněty z hlediska dopravy je možno
se obrátit na odbor životního prostředí a do-
pravy, kde budou odpovědnými pracovníky ře-
šeny. Pravidelně tam dochází i zástupce Policie
ČR. Na městské části dále pracuje bezpeč-
nostní a dopravní komise jako poradní orgán
Rady MČ. I tato komise řeší problémy v dopravě
na městské části.

MČ PRAHA 17 3SLOVO STAROSTKY

ZEPTEJTE SE STAROSTKY
MČ PRAHA 17

JITKY SYNKOVÉ

redakce@repy.mepnet.cz

Magistrát hl. m. Prahy schválil rozpočet na
rok 2007, v němž byla vytvořena rezerva ve
výši 500 mil. Kč, která je určena ke krytí po-
třeb městských část jak neinvestičního, tak
zejména investičního charakteru. Rada hl. m.
Prahy schválila svým usnesením č. 112 ze dne
30. 1. 2007 postup městských částí hl. m.
Prahy při uplatňování žádostí o dotaci z této
rezervy a způsob jejich vyhodnocování na

úrovni hl. m. Prahy. Oproti předchozím rokům
je v postupu stanoveno, že městská část může
uplatnit maximálně pět žádostí o dotaci.
Starostka Jitka Synková jménem městské části
Praha 17 využila této možnosti a uplatnila pět
žádostí o dotaci. Čtyři žádosti o dotace byly ur-
čeny na realizaci investičních akcí do oblasti
školství a jedna dotace byla určena na nový in-
formační systém Úřadu městské části. Celková
výše požadovaných dotací byla 17 775,1 tis.
Kč. Z těchto pěti našich žádostí bylo vyhověno
čtyřem žádostem, tzn. že městská část získala
z rezervy schváleného rozpočtu hl.m. Prahy
dotace ve výši 11 000 tis. Kč. Městská část vy-
užije poskytnuté finance k těmto projektům:
1. Mateřská škola Socháňova
– účelová dotace ve výši 4.000 tis. Kč, která je

určena na výměnu stávajících dřevěných
oken a vchodových dveří za plastová.

2. Základní školy Laudova a Socháňova
– účelová dotace ve výši 1 000 tis. Kč, která je

určena na rekonstrukci štítového obvodo-
vého pláště včetně výměny oken na těchto
budovách škol

3. Základní škola Socháňova 
– účelová dotace ve výši 4.000 tis. Kč, která je

určena na dokončení rekonstrukce školního
hřiště

4. Nový informační systém Úřadu MČ
– účelová dotace ve výši 2 000 tis. Kč na nový

informační systém, který nahradí stávající
technicky zastaralý systém

„Je nutno uvést, že poskytnuté účelové in-
vestiční dotace z rezervy schváleného roz-
počtu hl. m. Prahy zcela nepokryjí celkové
náklady na výše jmenované akce.

Finanční dokrytí bude zajištěno ze schvá-
leného rozpočtu městské části“, uvedla
v této souvislosti starostka MČ Praha 1
Jitka Synková.

MAGISTRÁT PŘIDĚLIL MČ PRAHA 17 DOTACE
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Rada MČ Praha 17
schvaluje
– příděly do fondů u jednotlivých příspěvko-

vých organizací tak, jak byly navrženy v ma-
teriálu „Návrh finančního vypořádání přís-
pěvkových organizací za rok 2006“ a aby
příjmy získané prodejem majetku byly 
přiděleny do jejich rezervních fondů na
úhradu rozpočtem nepokrytých neinvestič-
ních nákladů

– předložený návrh obecně závazné vyhlášky 
o zajištění udržování čistoty na pozemních
komunikacích a jiných veřejných prostran-
stvích

– předložený dodatek smlouvy o zařazení od-
souzených do práce ze dne 31. 10. 2005

– výroční zprávu ÚMČ Praha 17 za rok 2006
s tím, že bude doplněna o činnost odd. le-
gislativního 

– schvaluje jmenování nového člena komise
pro Břevnovskou radiálu pana Davida Mar-
šíka a jmenuje poradce pro jednání o Břev-
novské radiále pro RMČ Praha 17 Doc. Dr.
Jana Farkače, CSc.

– vypsání výzvy na předložení nabídky na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu „Oprava
hřiště na parc. č. 1293/84 k.ú. Řepy ZŠ So-
cháňova, 3. etapa – povrchy“

– vypsání výzvy k předložení nabídky na veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Dětské hřiště
na pozemku č. parc. 1142/225 k.ú. Řepy“

– žádost o prodloužení provozování sběrny su-
rovin v ul. Žalanského 235, Řepy

– vypsání výzvy k předložení nabídky na veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Výměna čás-
ti obvodového pláště pav. A, ZŠ Laudova
1024/10, Řepy“

Doprava
– navrhneme, aby byla vypracována studie pro-

veditelnosti pro variantu tunelového řešení
vedení trasy "BR" pod Karlovarskou ulicí a
aby tato varianta byla porovnána s již zpraco-
vanými studiemi vedení "BR".

– budeme prosazovat, aby při konečném rozho-
dování o vedení a umístění stavby „BR“ byly
upřednostněny ty varianty stavby, které počí-
tají s vedením „BR“ přes hustě obydlené části
území MČ pod zemí, tj. v ražených tunelech.

– zasadíme se o to, aby při rozhodování o ve-
dení trasy „BR“, byly upřednostněny ty
varianty, které ve svých negativních důsled-
cích postihnou co nejmenší skupinu oby-
vatel.

– ze současných variant provedení „BR“ pova-
žujeme za jedinou přijatelnou variantu pro-
vedení „BR“ tu, která vede přes exponované
části naší MČ ve zcela zakrytém tunelu, bez vě-
tracích štěrbin a především bez křižovatky se
Slánskou ulicí.

9. ZASEDÁNÍ RADY MČ PRAHA 17 11. 4. 2007

– návrh OSOM o předání správy objektu Sochá-
ňova 1221 správní firmě Optimis s.r.o.

ukládá
– zveřejnit Zprávu o plnění rozpočtu a vyúčto-

vání výsledků hospodaření MČ Praha 17 za
rok 2006 včetně závěru Zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření MČ Praha 17 za
rok 2006 na úřední desce a webových strán-
kách MČ po dobu 15 dnů před jejich projed-
náváním v ZMČ

– uvést informaci pro občany na úřední desce
a webových stránkách MČ, že Zpráva o vý-
sledku přezkoumání hospodaření v MČ Praha
17 je k nahlédnutí v podatelně ÚMČ Praha 17,
Žalanského 291, 163 02 Praha Řepy

– předložit Zprávu o plnění rozpočtu a vyúčto-
vání výsledků hospodaření MČ Praha 17 za
rok 2006 a Zprávu o výsledcích přezkoumání
hospodaření MČ Praha 17 za rok 2006 k pro-
jednání a následnému schválení na zasedání
ZMČ Praha 17 dne 16. 5. 2007

– připravit návrh opatření k problematice So-
kolovny

rozhodla
– o přezkoumání hospodaření MČ Praha 17 za

rok 2007, které bude požadovat od Magi-
strátu hl. m. Prahy 

nemá připomínek
– k zadání změny ÚPN hl. m. Prahy (Národní

knihovna).

DOPLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ 
RADY MČ PRAHA 17

ZÁLEŽÍ VÁM NA ZLEPŠENÍ
SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

V ŘEPÍCH?

rádi bychom slyšeli Vaše názory

Zástupci Městské části Praha 17 
Vás srdečně zvou na

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ S OBČANY,

které se bude konat 

ve čtvrtek 31. května 2007
ve společenské místnosti

ZŠ Socháňova
od 16. do 18. hodin 



Jako člen nového politického Hnutí LEPŠÍ
ŘEPY, a díky výsledkům voleb v listopadu
2006, i jako zastupitel , jste se dal na dráhu
profesionálního politika. Bylo to pro Vás
snadné rozhodnutí a jak se s touto změnou
vyrovnávala Vaše rodina?

Nikdy jsem si dráhu politika neplánoval a spíše
jsem si říkal, že není o co stát. V pozici profe-
sionálního politika jsem se ocitl shodou okol-
ností. O politiku jsem se aktivně zajímal vždy,
ale jenom coby nezúčastněný pozorovatel.
V době totality jsem čekal na změnu k lepšímu
a dočkal jsem se. Nicméně jak doba plynula,
tak ve mně sílil pocit, že nestačí jenom chodit
pravidelně k volbám, ale že mám potřebu, se
na dění kolem sebe podílet aktivněji. Nakonec
jsem se zapojil do veřejného života v řadách
Hnutí LEPŠÍ ŘEPY, za které jsem kandidoval
v komunálních volbách. Výsledek voleb mne
pak postavil před nelehké rozhodnutí, mám-li
opustit dosavadní profesi a přijmout politic-
kou funkci ve vedení naší městské části. Roz-
hodování mi nakonec ulehčilo to, že v rám-
ci povolebních vyjednávání bylo zřejmé, že
i v politice bych se mohl nadále zčásti věnovat
oboru, který jsem vystudoval, tj. ekonomii.
Rodina se s mojí aktivní účastí v politice musela
vyrovnat již dříve. Největší zátěž však přišla,
když jsem pomáhal se založením Hnutí LEPŠÍ
ŘEPY a následně se spolupodílel na přípravě vo-
lební kampaně a jejím průběhu. Zpočátku na
mne doma koukali jako na podivína a nevěřili
tomu, že moje snažení má nějaký smysl. Nako-
nec museli uznat, že naše mladá demokracie
funguje, když je někdo nespokojen s děním
kolem sebe, je v jeho silách s věcmi pohnout.
Byť zpočátku nevěřili ve smysl mé práce, pře-
sto jsem mohl celou dobu počítat s jejich pod-
porou, bez ní bych ničeho nedosáhl.

Ve své funkci na radnici působíte jako zá-
stupce starostky a zároveň radní pro oblast
ekonomiky? Myslím, že finance a jejich
správa jsou pro obec velmi důležité. Tzv. sto

dnů „politického hájení“ máte za sebou,
mohu se tedy zeptat – bylo jednoduché pro-
niknout do této oblasti a orientovat se v ní?
Použil bych výrok jiného politika, který řekl, že
peníze jsou až v první řadě. A to platí i pro naši
městskou část. Podaří-li se nám lépe hospo-
dařit a zajistit optimální využití všech dostup-
ných finančních zdrojů, bude to znamenat
jedině přínos pro občany Řep. Budeme se moci
lépe starat o životní prostředí v naší městské
části. To znamená zlepšení občanské vybave-
nosti, více sportovišť, hřišť pro děti, více ze-
leně apod.
Pochopit hospodaření obce není jednoduché,
přestože mám poměrně slušnou praxi v oblasti
účetnictví podnikatelů, nebylo snadné se
rychle zorientovat. Účetnictví obce je dle
mého názoru nejsložitější ze všech způsobů
vedení účetnictví definovaných vyhláškami
k zákonu o účetnictví.Velice mi pomohlo, že
s teorií jsem měl možnost se seznámit již
během studia a dnes mohu již získané po-
znatky prakticky aplikovat.
Práce pro lidi a s lidmi
má své příjemné stránky,
ale i svá úskalí. Člověk
není vyčerpaný fyzicky,
ale psychicky. Důležitou
součástí této práce je
i odpočinek. Kde dobíjíte
svou energii?
S prací s lidmi mám již své
zkušenosti a z těch mohu
nyní vydatně čerpat. Jsem
si vědom toho, že jsem tu
pro všechny občany ať
malé či vysoké, tlusté či
hubené, a také příjemné
či nepříjemné. Snažím se
vyslechnout všechny; to
že mi na radnici někdo
přijde občas vynadat,
ohledně například netěs-
nícího okna, patří k mé
práci a je mou povinností

se pokusit takovému člověku pomoci řešit jeho
problém. Ne vždy jsou však stížnosti a poža-
davky některých občanů oprávněné a ne vždy
jim mohu nabídnout to, co požadují. Možnosti
obce jsou omezené a existují různá pravidla,
která například požadavek stěžovatele nere-
spektuje. Pak považuji za úspěch, když se mi
dotyčnému podaří vysvětlit nepřiměřenost
jeho požadavků a on to pochopí, a naopak mne
mrzí, když někdo není za žádnou cenu ochoten
přijmout objektivní argumenty. Pak hledám
ztracenou rovnováhu například poslechem
hudby, nebo četbou dobré knihy. A vydanou
energii dobíjím hlavně v přírodě. Jsem přízni-
vec turistiky a tak pokud to počasí umožňuje
rád šlapu po cestách a stezkách kopců a lesů
Berounska a Křivoklátska. Využívám tak toho,
že jsme okrajovou částí Prahy, a tento pro ně-
koho nedostatek vnímám v tomto případě jako
výhodu. Není tak pro mne problém, díky po-
loze naší městské části, sednout do auta
a během 20 minut být v přírodě, být v lese.

ZASTUPITELÉ 5NÁŠ ROZHOVOR

VĚŘÍM, ŽE V MÝCH SILÁCH
JE VĚCMI POHNOUT

Tentokrát s Bc. Bořkem ČERNOVSKÝM,
zástupcem starostky MČ Praha 17



6 ODBORY INFORMUJÍ SOCIÁLNÍ PODPORA

Nově zavedená telefonní čísla
na pracoviště odboru,
Žufanova 1113

(tučně vytištěná jsou nová, pro přehlednost
uvádíme i stávající):
Ing. Hamšíková Jarmila – vedoucí odboru

235 317 224
Samuelová Gabriela – metodik

235 301 124
Matlachová Liběna – dávkový specialista

235 302 681
Plecitá Eva – dávkový specialista

235 302 768
Škrabánková Monika – dávkový specialista

235 301 380
Štětková Petra – dávkový specialista

235 319 288
Fax 235 319 338

Přečíslování účtů
České spořitelny, a.s.

(kód banky 0800):
Probíhá již několik let, týká se zejména čísel se
specifickým symbolem, který je rušen. Žá-
dáme klienty, aby nám nové formáty nahlá-
sili (pokud tak již neučinili) – osobně na
našem pracovišti nebo písemně poštou. Ne-

můžeme do budoucna zaručit, že se podaří
zpracovat výplaty se starým formátem ban-
kovního spojení (tj. se specifickým symbolem).

Příspěvek na školní pomůcky:
Je poskytován od r. 2006 ve výši
1000,- Kč a náleží dítěti, které bylo
přihlášeno k zápisu k povinné školní

docházce a má nárok na přídavek na dítě.
Nárok se posuzuje k 1. 6. a vyplácí se nejdříve
v měsíci červnu. Pro prvňáčky ve školním roce
2007/2008 je již možno podávat žádosti na
předepsaném tiskopise. Žadatelem je rodič
(zákonný zástupce), prekluzivní doba 1 rok. 

Prodlužování žádostí 
o přídavek na dítě:
Na přelomu května a června obdržíte
poštou jako obvykle tiskopisy k pro-

dloužení nároku na přídavek na dítě od 1. 10.
2007. 

POKYNY PRO ŽADATELE
Přídavek na dítě pro rodiny s dětmi 
nad 15 let:
• přijímáme v období od 1. 9. 2007 – 31. 10.

2007 osobně nebo poštou

• doložte „Prohlášení“ spolu s „Dokladem
o výši ročního příjmu“ za kal. rok 2006, „Do-
kladem o výši příjmu nezaopatřeného dítěte
za červenec a srpen“ za kal. rok 2006 a „Po-
tvrzením o studiu“ (které musí být po-
tvrzené NEJDŘÍVE V ZÁŘÍ 06).

Přídavek na dítě pro rodiny s dětmi 
do 15 let:
• přijímáme v období od 1. 6. 2007 – 31. 10.

2007 osobně nebo poštou
• doložte „Prohlášení“ spolu s „Dokladem

o výši ročního příjmu“ za kal. rok 2006.

Další informace:
• Prodloužení PnD od 1. 10. 2007 je nutno do-

ložit nejpozději do konce října 2007, po
tomto datu bude nutné vyplnit novou žá-
dost, neboť nárok na dávky ze zákona za-
nikne. Nové žádosti bude možno podávat
pouze s nárokem 3 měsíce zpětně od data
podání.

• Potvrzení o studiu na školní rok 2007/
/2008 dokládají všechny děti po dovršení
15 let (i když plní povinnou školní do-
cházku).

• Děti, které ve školním roce 2006/2007
řádně ukončily studium a dále ve studiu
nepokračují např. na vysoké škole, nechť na-
hlásí a doloží tuto skutečnost na našem od-
boru osobně nebo písemně. Absolventi
středních škol mají nárok na letní prázdniny,
pokud v červenci a srpnu po celý kalendářní
nevykonávali výdělečnou činnost nebo ne-
měli nárok na podporu v nezaměstnanosti.
Absolventi vysokých škol jsou považováni za
nezaopatřené děti pouze následující jeden
kalendářní měsíc po měsíci, v němž řádně
ukončili studium a rovněž nevykonávali vý-
dělečnou činnost či neměli nárok na pod-
poru v nezaměstnanosti.

ÚŘEDNÍ HODINY:
Po 7.30 – 12.00 ; 13.00 – 17.30
St 7.30 – 12. 00; 13.00 – 18.30 

ADRESA:
ÚMČ Praha 17, odbor státní sociální podpory
Žufanova 1113/3, 163 00 Praha 6 – Řepy

ODBOR
STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
INFORMUJE

Ing. Jarmila Hamšíková, vedoucí odboru OSSP



Zasedání dubnového zastupitelstva naší MČ
asi vstoupí do historie jako nejrušnější jed-
nání. Na zasedání se dostavilo několik stovek
občanů, kteří chtěli vědět, které domy se
budou prodávat, za jakou cenu a byli zvědavi
na podmínky prodeje. Zájem byl pochopitelný,
protože Řepy jsou poslední městskou částí,
kde se ještě byty neprodávaly. Očekával jsem
rušnou diskusi, protože lidé v davu jsou odvá-
žnější a nebojí se diskutovat. To je velmi
dobře. Překvapilo mě však, že většina vystou-
pení byla pouze útočná a bez náznaku hledání
dohody, kompromisu či věcné debaty. Tento
způsob odvádění od diskuse byl velmi silně
podporován zastupiteli zvolenými za SNK-ED
a KSČM. Dalo se to ostatně očekávat. SNK-ED
mělo, má a navždy asi bude mít jediné téma –
„byty se budou prodávat za 3 500,- Kč za m2

a nikdy jinak“. O komunistech nemá cenu ani
mluvit. Jakákoliv záminka ke zhoršení atmos-
féry mezi lidmi je jim dobrá. Velmi mě udivilo,
jak lidé v sále tleskali vystoupení pana Bar-
toše (KSČM). Jako by všichni zapomněli, že
nebýt převratu v roce 1989 tak by si nikdy
žádný byt nekoupili a slovo privatizace by nez-
nali. Byl jsem několikrát velmi nevybíravě na-
padnut, že jsem ve volební kampani také
prosazoval prodejní cenu bytů 3 500,- Kč za
m2  a nyní souhlasím s cenou vyšší. Ano, je to
pravda. Bohužel, jak se v ovzduší bez možné
diskuse stává, neměl jsem možnost vysvětlit
proč jsem nakonec kývnul na oněch 6.000,- Kč
za m2. Proto tak činím teď a touto cestou.

Vše se začalo odvíjet od výsledku voleb. Po
prvních jednáních se ukázalo, že o Hnutí
LEPŠÍ ŘEPY má většina zvolených stran zájem
– jak se v politice říká, měli jsme velký koaliční
potenciál. Postupně jsme jednali s ODS a SNK-
ED. Už začátek jednání byl zajímavý. Při jed-
nání s ODS jsme několik týdnů diskutovali
o programu. Dali jsme si jedinou personální
podmínku dalšího jednání, že bývalý starosta
nebude mít žádnou politickou funkci, což pro

ODS bylo velmi těžké. Při jednáních s SNK-ED
vyvstal velký problém,  protože dohromady
bychom měli pouze deset zastupitelů z po-
třebných dvanácti, abychom měli nadpolo-
viční většinu. SNK-ED nabídlo, že by nás
podporovali zastupitelé z KSČM. Naše hnutí
koalici s komunisty jednoznačně odmítlo. Na-
bídli jsme SNK-ED možnost přivést jiného koa-
ličního partnera – ČSSD či ODS. Ukázalo se
však, že koaliční potenciál SNK ED je slabý,
zejména s ohledem na málo ucelené koncepty
správy obce. Tím bylo dáno, že může vznik-
nout jediná koalice, a to ta dnešní. Toto vy-
světlení stojí v zárodku k pochopení celé
situace kolem ceny prodávaných bytů.

Jednání o koaliční smlouvě byla dlouhá a na-
máhavá. Dvakrát jsme přerušili jednání s tím,
že se nedohodneme. Vždy jsme si však uvědo-
mili, že naše nedohoda by způsobila vleklou
krizi, a občané by si byty nekoupili nikdy,
nebo přinejmenším s obrovským odkladem.
Nakonec jsme se dohodli na tom, že ke stano-
vení ceny bude použita výnosová metoda
a byty se ve všech etapách budou prodávat ve
stejné cenové relaci jako byty v první etapě.
Výchozí částka cca 6000 /m2 je tedy kompro-
misní, protože taková je i povaha jakékoli koa-
liční práce. Musím říci, že proti nám hrála také
skutečnost, že 60 % lidí, kteří kupují byty
v prvním domě, zaplatilo cenu jednorázově,
a někteří je už chtějí spekulativně prodat.
Jako kompenzaci jsme na opravy domů prosa-
dili bonus ve výši 450,- Kč na m2. A jak jsme
též slíbili, bude zajištěno, aby na hypotéku
dosáhli i sociálně slabší a starší občané. Nic
z toho však většina přítomných občanů nesly-
šela, a možná ani, v dané atmosféře, slyšet
nechtěla. Součástí naší dohody je také změna
filozofie k Břevnovské radiále. Je škoda, že
většina občanů odešla po ukončení bodu tý-
kajícího se prodeje bytů. Byli by svědky toho,
že zastupitelstvo schválilo námi navržené us-
nesení, kde je preferovaná varianta BR – ra-

ženým tunelem pod Karlovarskou ulicí a druhá
možná varianta je ražený tunel v původní
trase bez vyústění v obci, aby při výstavbě ne-
bylo narušeno prostředí v Řepích. 

Chápal jsem zlé výkřiky ze strany opozice,
chtěli mít posty, a protože jsem odmítl spolu-
práci s komunisty, nemají nic a nikdy mi to ne-
zapomenou. Nechápal jsem výkřiky lidí, kteří
neznají důvody změny našeho postoje. Nechť
si každý z těch, kdo byli na jednání zastupi-
telstva položí otázku. Mělo Hnutí LEPŠÍ ŘEPY
hájit cenu 3 500,- Kč za m2 i za cenu nedo-
hody, krize a zastavení prodeje bytů, nebo je
lepší dohodnout cenu akceptovatelnou větši-
nou kupujících a za získané prostředky reali-
zovat projekty ke zvelebení obce, které teď
připravujeme?

RADNICE 7SLOVO RADNÍHO

JSME ODPOVĚDNÍ
HOSPODÁŘI
Václav Krása, radní MČ Praha 17

ÚŘEDNÍ HODINY
SE PRO VEŘEJNOST ROZŠIŘUJÍ

Od 2. května
Úřad městské části Praha 17

PRODLUŽUJE
úřední hodiny pro veřejnost.

STŘEDA 7.30 – 12.00
13.00 – 18.30 



8 MĚSTSKÁ POLICIE GENERÁL NEBE

V květnu vzpomínáme na významnou osob-
nost, která neodmyslitelně patřila k naší
městské části. 6. května vzpomínáme na
první výročí jeho úmrtí. Nejen že to byl
Čestný občan naší městské části, ale byl zá-
roveň i patronem ZŠ Socháňova, která nese
jeho jméno. Už za svého života byl legendou
a ne nadarmo se mu říkalo Generál nebe.

Jméno Františka Peřiny je spojeno s český-
mi letci, kteří bojovali za II. světové vál-
ky na straně spojenců, a sám se i zúčastnil
bitvy o Anglii.
Vzpomínat na tyto hrdiny, kteří za naši vlast byli
ochotni položit i svůj život, je stále důležité. 

Dokud budou mezi námi lidé, kteří se zdraví
zdviženou pravicí a propagují nacistická
hesla, je hodně důležité všem a zejména
dětem připomínat tuto dobu, která stála
nejen naši zemi mnoho lidských životů.

Genpor. František Peřina emigroval v dubnu
1949 po nástupu komunistů k moci a plně re-
habilitován byl až po sametové revoluci.

V roce 1993 se definitivně vrátil i se svou
manželkou Annou do České republiky. Paní
Anna Peřinová zemřela jen o pár týdnů dříve
než její manžel.

Pavel Maxa

V odpoledních hodinách 28. března byla
provedena akce městské policie v počtu 8
strážníků.

Cílem akce byla kontrola znečišťování veřej-
ného prostranství psy při venčení a zároveň
zkontrolovat přihlášení psů.

Někteří majitelé psů jsou názoru, že kálení
psa na veřejném prostranství je přirozený
projev zvířete, za který nelze psa postih-
nout. Jelikož však podle občanského záko-
níku je pes věc, za kterou je odpovědný její
majitel, je povinen exkrement svého psa ne-
prodleně odstranit a uklidit, jinak se do-
pouští přestupku proti veřejnému pořádku.
Nutno podotknout, že řepští občané nebyli,
alespoň v době pořádání akce, při spáchání
přestupku přistiženi. Odpoledne bylo zkon-
trolováno 28 majitelů psů.

Následující den, 29. března, byla akce zopa-
kována v časných ranních hodinách v počtu
10 strážníků. Bylo zkontrolováno 57 maji-

telů psů a opět nebyl zjištěn žádný přestu-
pek. Podrženo a sečteno – za oba dny – 
85 majitelů psů, z toho 9 bylo přihlášeno
v jiné městské části a 9 psů bylo bez známky
či čipu.

Další akcí Městské policie byla v časných
ranních hodinách provedena 31. března
kontrola nebytových prostor v ulicích Ma-
kovského, Galandova, Bazovského a Ji-
ránkova. Kontrola byla zaměřena na přít-
omnost nežádoucích osob. 10 strážníků
a 2 policisté místního oddělení PČR nalezlo
v ulici Makovského 1222 – 1227 a 1140 –
1145 celkem 6 cizích osob, dokonce i se
psem. Osoby byly vykázány, žádná z nich ne-
patřila mezi hledané. V této souvislosti by
bylo dobré připomenout nájemníkům domů
nutnost zamykání vchodů a nevpouštění ci-
zích osob do objektu. Jde zejména o jejich
bezpečnost.

Mgr. Přemysl Pavlas
zástupce ředitele OŘMP 13 

VZPOMÍNKA NA HRDINU

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

NAŠE ŘEPY o.s.  a  SPOLEČNOST
PRO OBNOVU ŘEPSKÝCH TRADIC, 
DOMOV SV. K. BOROMEJSKÉHO,

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA
oddělení výkonu trestu - Řepy

a ÚMČ Praha 17

Vás zvou na tradiční 

v neděli 3. června 2007
od 14:00 – 18:00 hodin 

v prostorách klášterní zahrady
Domova sv. Karla Boromejského, 

K Šancím 50, Praha - Řepy

Připravili jsme pro vás
soutěže o ceny,
skákací hrad,

jízdu na motorkách,
vystoupení kejklíře 

Vojty Vrtka a další atrakce. 
V areálu bude možnost
občerstvení a osvěžení



V současné době, kdy došlo k uvolnění regu-
lace nájemného a vedení obce přistoupilo na
maximální navýšení, nelze již hovořit v sou-
vislosti s obecními byty o sociálním bydlení.
Proto je třeba přistoupit k řešení, které by
umožnilo všem současným nájemníkům, aby se
myšlenky, že lidé, kteří nemají na zakoupení
bytu do osobního vlastnictví, budou mít na to,
aby svými penězi z nájemného financovali roz-
počet obce.
Existuje jediný způsob prodeje obecních bytů,
který dá všem nájemníkům stejnou šanci své
byty získat do soukromého vlastnictví. To by
umožnil prodej na dlouhodobé plátky. Tento
způsob zákony umožňují a byl již několikrát
proveden v praxi. Jeho výhodou je, že je do-
stupný pro většinu nájemníků a obci přinese
možnost dlouhodobého pravidelného příjmu.
Další předností tohoto způsobu prodeje je, že
zájemci o zakoupení bytu nebudou nuceni
použít hypotéku či bankovní úvěr, který je vždy
úročen a při předpokládaných cenách se již
jedná o minimálně o desetitisícové částky jen
na úrocích, které musí zájemci zakalkulovat do
splátek úvěru.
Toto umožní kupujícím nájemníkům akcepto-
vat vyšší kupní cenu, neboť na nákup bytu
bude možno použít i částku, která by jinak byla
určena na úroky z hypotéky. Vzhledem k tomu,
že se jedná o desetitisícové částky u jednoho
bytu, snadno si lze spočítat o jakou částku se
jedná celkově, jestliže předpokládáme, že do
prodeje půjde cca 2000 bytových jednotek.
Při nastavení splátek ve výši současného ná-
jemného garantuje tento postup mnohaleté
příjmy obci ve výši současně vybíraných nájmů.
Navíc se zisk zvýší tím, že do prodávaných domů
již nebude obec investovat ani na rekonstrukce
či opravy. Technické a administrativní prove-
dení prodeje není o nic náročnější než současný
způsob sledování plateb nájemného.
Navíc fakt, že při tomto způsobu prodeje se
změní právní vztah mezi obcí a současným ná-
jemníkem na obchodní, umožní obci pružněji
reagovat na případné problémy s neplatiči.

Při realizaci tohoto způsobu prodeje se vytvoří
čtyři skupiny nájemníků:
1. první skupina tento způsob nevyužije

a cenu bytu zaplatí okamžitě při koupi
bytu. U těchto lze uplatnit jisté slevy
z ceny. Navíc mohou se svým bytem okam-
žitě po zakoupení a zanesení vlastnictví do
katastru nemovitostí volně disponovat.

2. druhá skupina zaplatí část ceny při koupi
a zbytek ve splátkách v dohodnuté výši

3. třetí skupina celou cenu formou splátek
v konstantně dohodnuté výši

Druhá a třetí skupina by neměla nárok na slevy
a cenu za byt by hradila v plné výši. Stejně jako
první skupina by ihned po podepsání byli za-
neseni do katastru nemovitostí jako majitelé
bytu, ale současně by bylo vneseno do zápisu
v katastru nemovitostí věcné břemeno, které

by neumožňovalo majiteli s bytem volně
disponovat dříve než dojde k úplnému uhra-
zení kupní ceny. Navíc by obec měla předkupní
právo na zpětné odkoupení bytu v ceně, kte-
rou zatím kupující zaplatil v případě, že kupu-
jící bude chtít byt prodat před zaplacením
celkové ceny.
4. poslední skupinu tvoří nájemníci, kteří

byt v žádném případě koupit nechtějí.
U těchto nájemníků by další postup závisel na
jejich počtu. Při malém počtu zájemců o se-
trvání v obecním bytě, lze uvažovat o sestě-
hování do objektu či objektů pouze s obecními
byty.

(Tento materiál byl předložen na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 17

dne 4. dubna 2007)

ZASTUPITELÉ PÍŠÍ 9PRODEJ BY TŮ

BYTY ŠLO PRODAT I JINAK
MŮŽE NA OBECNÍ BYT V ŘEPÍCH
dosáhnout opravdu každý nájemník?
Návrh realizace prodeje bytů na sídlišti Řepy
Miroslav BARTOŠ
zastupitel MČ Praha 17



10 NAŠE ŠKOLY ZŠ JANA WERICHA

Víte, kde můžete vidět galerii na plotě? Ve
staré části Řep v Opukové ulici se nachází malá
mateřská škola, která letos oslaví 60. výročí
svého založení.
Naši mateřskou školu navštěvují děti, které ve-
lice rády malují. Jejich pěkné práce paní uči-
telky vystavovaly pouze v interiéru MŠ. Pak
přišla myšlenka, kterou přinesli sami rodiče,
že tak krásné obrázky by se měly vystavit v ně-
jaké galerii. A tak vznikla „GALERIE NA PLOTĚ“.
Co jste mohli za dva roky trvání v galerii na
plotě vidět? Obrázky, které děti malují na zá-
kladě zážitků z MŠ, divadel a vycházek. V září
děti nakreslily ve výtvarném kroužku barevné
listy pod názvem „Podzim malíř“. Dále jste
mohli vidět čerty a Mikuláše, vánoční zvonky.
Pak děti malovaly své kamarády. Nejúspěšnější
výstava byla pod názvem „Květina pro ma-

Dne 2. a 3. 4. proběhl v naší škole

„ SRDÍČKOVÝ DEN“
Žáci zakoupením reflexního pásku rů-

zných barev pomohli nemocným dětem.
Výtěžek 10 500,- Kč je určen pro Pedia-

trickou kliniku
FN Motol. Jsme rádi, že můžeme pomoci.

ZŠ Jana Wericha

minku“, kterou jsme chtěli společně s dětmi
oslavit Svátek matek. Zdařile namalované kvě-
tiny byly doplněny o básničky a také přesný
datum, kdy se tento svátek slaví, aby opravdu
nikdo nezapomněl na svou maminku.
U našeho plotu se zastavují maminky s ko-

čárky, babičky, paní pošťačka, ale i další ná-
hodní kolemjdoucí. Prohlížejí si naše obrázky,
čtou básničky a vzkazy. Podle úsměvu, s kte-
rým odcházejí od našeho plotu, usuzujeme, že
naše galerie přináší kolemjdoucím radost.

učitelky z MŠ Opuková 

GALERIE
NA PLOTĚ

Své znalosti z oboru přírodovědy, prvouky
a přírodopisu si mohou žáci ověřit při návště-
vách zoologické zahrady v pražské Tróji.
Jsou zde pro ně připraveny i odborné exkurze
s průvodcem a výukové programy na předem
dohodnutá témata,které prohlubují znalosti
z učiva v běžných vyučovacích hodinách.
Využíváme i možnosti krátkých představení
v délce cca 20–30 minut s použitím přírodnin
(kůže, odlitky stop) a živých zvířat. Každé
představení hravou formou seznámí děti s vy-
braným tématem. Např.
• Jak se plazi plazili (o plazech obecně).
• Putování papouška Artuše (zaměřeno na po-

znávání přírodnin a vhodného prostředí pro
zvířata, vhodné pro 1. – 2. třídu ZŠ).

• Jsme jedné krve ty a já, aneb jak se domlu-
vit se zvířátky (dorozumívací signály, pre-
vence napadení ze strany zvířete). 

Japonská škola nám počátkem letošního škol-
ního roku nabídla spolupráci. Můžeme se tak
seznámit s japonskou kulturou, zvyky, písmem
i lidmi.
Několikrát jsme školu navštívili a žáci nám ukázali
své učebny, pomůcky, knihovnu, hry a povídali si
s námi v angličtině o své zemi a zálibách.

Japonské děti byly na návštěvě v naší škole,
kde si zahrály míčové hry a prošly třídy; ja-
ponský lektor předvedl ukázky z kaligrafie.
Připravujeme pro ně zajímavosti o našich tra-
dicích a již jsme je seznámili s některými veli-
konočními zvyky naší země.

ZŠ J. Wericha

Po návštěvě zoo následuje zpracování pracov-
ních listů.
Těšíme se na další novinky a ZOO Praha zůsta-
neme věrni.

ZŠ Jana Wericha

POZNÁVÁME NOVOU KULTURU

NAŠI ŽÁCI V ZOO PRAHASRDÍČKOVÝ DENSRDÍČKOVÝ DEN



VÝLETCZECH POINT

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek, ministr
vnitra Ivan Langer a starosta Prahy 13 David Vo-
drážka zahájili koncem března na radnici Praha
13 na Slunečním náměstí zkušební provoz pro-
jektu Czech Point, který usnadní přístup občanů
k výpisům z některých registrů veřejné správy. 
V Praze 13 tak občané mohou od nynějška nově
získat výpis z obchodního a živnostenského rej-
stříku, zatímco výpis z katastru nemovitostí už
úřad běžně vydává od začátku tohoto roku. Pod
dalších legislativních krocích bude projekt Czech
Point doplněn ještě o výpis trestního rejstříku.
Do budoucna se počítá ještě s dalším rozšířením
služeb, aby si občané mohli co nejvíce záležitostí
vyřídit na úřadech obcí s rozšířenou působností
a na poštách, případně na dalších místech, a ne-
museli dojíždět na vzdálenější úřady.

Postup vydání ověřeného výpisu
Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte
znát základní údaje o subjektu, ke kterému
chcete získat ověřený výstup. Tato služba není

určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vy-
stavení ověřeného výstupu z příslušného regi-
stru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou
listinou.
„Smyslem projektu je vytvoření kontaktních
míst, na kterých bude moci široká veřejnost zís-
kat opisy a výpisy údajů, které jsou uvedeny
v centrálních evidencích a registrech státu. Ob-
čané, podnikatelé i cizinci díky této síti budou
moci získat ověřené dokumenty, listiny a také
jim bude umožněno převedení dokumentů do
elektronické formy. V konečné fázi bude mít
každý občan možnost učinit podání k většině or-
gánů a úřadů státní správy z jednoho místa,
aniž by musel na příslušný úřad fyzicky jít“,
uvedl ministr vnitra a informatiky Ivan Langer.
„Jsem ráda, že tento projekt byl v Praze 13 za-
hájen. Může sloužit i k potřebám našich řep-
ských občanů a věřím, že tuto službu budou
využívat i oni“, uvedla starostka MČ Praha 17
Jitka Synková při slavnostním zahájení CZECH
POINTu na radnici MČ Praha 13.

Chci vás pozvat na výlet takřka několik kroků za
hranicemi našeho hlavního města. Nemusíte
vstávat časně, zvládnou ho i ti,kteří si o víkendu
rádi přispí a vyrazí třeba až před polednem. Není
náročný fyzicky a dá se absolvovat i s dítětem na
kočárku, který je schopný zvládnout asfaltovou
silnici nižší třídy.
Autobusem č. 225 dojedeme do zastávky Píškova
u sídliště Velká ohrada. Vystoupíme a jdeme po pa-
nelové cestě po směru jízdy a po kraji sídliště. Doj-
deme na konečnou otočku autobusu 174 na kraji
Prokopského-Dalejského údolí,kde narazíme na
zelenou turistickou značku, které se budeme
držet. Po několika krocích jsme již u prvních
domků v Řeporyjích. Projdeme ulicí Nad Mušlov-
kou. Cesta pak jde trochu z kopce malebným údo-
líčkem. Za chvíli již překračujeme po mostku
Dalejský potok a jsme v centru Řeporyjí,které jsou
ještě součástí Prahy. Na náměstí můžeme obdivo-
vat barokní kostel, který vznikl z původního ro-
mánského kostela z 12. století. Z toho 12. století
se nám prý dochovala jen věž s apsidou.
Stále po zelené ,přes železniční přejezd,dojdeme
k vlakovému nádraží, kde vyměníme barvu turis-
tické značky za modrou.Pokračujeme obcí až za
ceduli konec hlavního města Prahy. Nyní musíme
překousnout pár minut nepříjemné chůze po

krajnici výpadovky, která překonává pražský dál-
niční okruh. Ale to už jsme v první obci za Prahou
– v Ořechu. Střed obce tvoří samozřejmě kos-
tel,tentokrát gotický, ze 14. století. Z gotiky byla
zachována loď kostela. Za kostelem odbočíme
doprava a opustíme turistické značení.
Po půl kilometru chůze jsme v obci Zbuzany,kde
jistě oceníme malý,ale upravený obecní parčík
s možností posedět na lavičce. V pravoúhlné za-
táčce doleva zahlédneme Automuseum Praga
pana Emila Příhody. Prohlídku muzea s fundo-
vaným průvodcem mohu jen doporučit. Je to
zdržení na necelou hodinu a stojí za to! Otevírací
doba je denně kromě pondělí a středy od 10 do
17 hodiny. Cena? 60 korun českých, děti polovic.
V bývalém velkostatku je expozice desítek sta-
rých automobilů, včetně autobusů, motocyklů,
hasičských, kropicích, sanitních a pohřebního
vozu. Doporučuji!
Na kraji Zbuzan přejdeme poblíž vlakové stanice
železniční přejezd a po několika minutách pro-
cházíme alejí vzácných topolů černých, vlevo mi-
neme malý rybníček a jsme v Jinočanech.
Z Jinočan je to jen asi kilometr a půl do Chrášťan,
kde využijeme k přejezdu do Zličína některý z au-
tobusů řady 300, protože pěší cesta odtud je již
pro značný automobilový provoz nezajímavá. Cel-
kem jsme při této nenáročné procházce ušli asi
10 kilometrů. Šťastnou cestu!

Jan Bösser

LETNÍ TÁBOR RAMPUŠÁK
15. 7. – 29. 7. 2007

Již po jedenácté zveme děti na letní tábor
Rampušák. Jezdíme do penzionu Lenka
v Kletečné u Humpolce. Ubytování je v do-
statečně velkých chatkách, vybavených so-
ciálním zařízením. Stravování v jídelně
hlavní budovy, kde jsou i klubovny a herna
na ping-pong. A areálu jsou tři hřiště
a bazén, nedaleko je les. 
Tábor má vždy jiné tematické zaměření,
aby byl program zajímavější pro děti, kteří
jezdí každý rok. Mnoho jich je ze Základní
školy Jana Wericha v Praze Řepích, ale i je-
jich kamarádi z jiných škol a měst.
Doprovod tvoří stálí vedoucí a táborem
prověření praktikanti.
Cena tábora včetně pobytu, pojištění,
odměn, vstupného a dopravy činí 3 900 Kč.

Přihlášky:  
ZŠ Jana Wericha v kanceláři školy 

nebo na internetových stránkách tábora
www.taborrampusak.wz.cz

Informace:
Hanka Strnadová 607 933 501

CZECH POINT 
– místo pro komunikaci občana
s veřejnou správou

Za humny Prahy
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Vedle dětí a žen patří senioři podle policejních
statistik k nejohroženějším skupinám oby-
vatelstva. Pro svůj věk, se kterým souvisí i zhor-
šení zraku, sluchu, pohyblivosti, paměti a úby-
tek fyzických sil, se stávají snadnou kořistí
zlodějů a podvodníků. Ti se často prohlašují za
obchodní zástupce firem, pojišťoven, příslušníky
různých sekt a náboženských skupin, pečova-
telky, sociální pracovnice, zaměstnance plyná-
ren apod. a pod záminkou např. vyplacení výhry,
pojistného, kontroly plynoměru apod. vnikají do
bytu, ze kterého ukradnou v okamžiku nepozor-
nosti majitele peníze i cennosti. Existují i chyt-
ráci, kteří se vydávají za rodinné známé či příbuzné
sousedů nebo předstírají nehodu či finanční
tíseň. Často nechávají jako zástavu bezcené věci
v originálních obalech. Z důvěřivého seniora pak
vylákají finanční obnos a s penězi zmizí. 

vejte je v žádném případě ani chvíli samotné,
neprozrazujte uložení peněz v bytě a neroz-
měňujte bankovky vyšší hodnoty za nižší. Čím
lákavější je nabídka tím je vše podezřelejší. Vě-
nujte pozornost i starším sousedům kteří
mohou být potencionální obětí podvodníků,
nikdy se neřiďte vzhledem a oblečením pod-
vodníků, většina vystupuje naprosto věro-
hodně a jejich chování je slušné.

Důležité je všechny trestné činy i pokusy
o ně hlásit policii a snažte se policistům co
nejblíže popsat osobu pachatele. Můžete
tím napomoci včasnému dopadení pod-
vodníka.

Preventivně informační skupina
Policie ČR, OŘ Praha 1

Motivací k trestné činnosti je zisk. Trestné činy
by však nemohly být páchány, nebýt důvěři-
vosti a naivity  seniorů.  Přitom stačí jen do-
držovat pravidla bezpečného chování:

Nepouštějte cizí lidi do bytu. Zaměstnanci
firem, sociální pracovníci, pečovatelky musí
svou návštěvu předem ohlásit telefonicky či pí-
semně např. vhozením letáku do schránky
a musí se prokázat průkazem. Jejich důvěry-
hodnost si můžete snadno ověřit zkontakto-
váním příslušné instituce, podniku, jejichž
pracovníci vám na požádání sdělí, zda je u nich
příslušný člověk skutečně zaměstnán.

Informace od údajných známých si ověřte. Ne-
dávejte jim žádné peníze ani je nepouštějte do
bytu. Pokud už je do bytu vpustíte, nenechá-

STARŠÍ LIDÉ JSOU SNADNOU KOŘISTÍ PODVODNÍKŮ

Stejně jako vpředchozích letech se na
konci května otevřou brány do báječného
dětského světa – BAMBIRIÁDY – místa
her, zábavy, poučení, preventivních in-
formací a kontaktů. Ústředním tématem
projektu je motto: Každý jsme jiný, všichni
rovnoprávní. V 27 městech po celé ČR tak
budou moci děti i jejich rodiče získat cenné
informace o nabíd-
kách jak hodnotně
trávit volný čas a se-
známit se s činnos-
tí různých sdružení,
klubů, nadací a mj. i Ministerstva vnitra,
které se preventivním a vzdělávacím aktivi-
tám zaměřeným na děti věnuje ve svých
projektech. V Praze se od 24. do 27. 5.
2007 představí ve společném stanu na
Střeleckém ostrově jak vybrané složky re-
zortu MV – Policie ČR, Hasičský záchranný
sbor ČR, odbor tisku a PR MV, tak i nově
přizvaná spolupracující občanská sdru-
žení: o. s. Zdraví-život a o. s. Psi pro život. 
Oblíbené preventivní projekty, které si
našly cestu nejen k dětem, ale i k rodičům
a pedagogům, doplní mj. besedy, soutěže,

tvůrčí dílny, ukázky z činnosti Policie ČR,
hasičů a občanských sdružení. Nebude chy-
bět ani prezentace celorepublikové soutěže
Svět očima dětí, jejíž 4. kolo letos probíhá. 
Více informací o soutěžích a projektech
mohou zájemci získat na internetových
stránkách: Svět očima dětí – projekt pro
děti základních škol, dětských domovů

a mateřských škol
www.mvcr.cz/sou-
tez, Dráček Záchra-
náček – projekt za-
měřený na děti před-

školního a mladšího školního věku. Sezna-
muje děti s pravidly bezpečného chování
nejen při mimořádných událostech a při-
bližuje činnosti hasičských záchranných
sborů – www.mvcr.cz/hasici, Ochrana člo-
věka za mimořádných událostí – ukázky
vzdělávacích projektů určených pedago-
gům, ale také široké veřejnosti – www.
mvcr.cz/hasici, nabídka preventivně in-
formačních materiálů Policie ČR –
www.mvcr.cz/policie/prevence.html.

Mgr. Jarmila Hanková,
odbor tisku a public relations MV

MINISTERSTVO VNITRA
NA BAMBIRIÁDĚ 2007

BOMBY, PRACHY A LÁSKA!
ve Švandově divadle
Komedie, která vás rozesměje, rozpláče,
chytne a nepustí! Světově proslulý italský
režisér a herec Antonio Fava, pokračovatel
starobylé, ale stále živé tradice komedie
dell´arte, se poprvé představí v Praze. S naším
souborem nazkouší komedii plnou klasických
typů, jako je starý Pantallone, tlučhuba Do-
ttore, sluhové Harlekýn a Pulcinella či mladí 
a naivní milenci. V našem příběhu se tyto pos-
tavy  střetávají  nejen s každodenními prob-
lémy, ale i s mnohem hrozivějším nebezpečím,
s válkou. Vyrovnávají se s ní po svém – a do-
konce z ní těží, jako ze všeho, co život přináší.
Komedie dell´arte je totiž komická i tragická
zároveň, je v ní život v celé své šíři. Smích ale
vždycky zvítězí. A publikum si oddychne
a směje se, protože ví víc, než postavy na
scéně, kterým jde o holý život, o lásku a o plné
břicho. Komedie dell´arte je totální divadlo
plné života. Ne nadarmo tu je už pět set let.

Hrají: Robert Jašków, Tomáš Pavelka, Jana
Stryková, Jaroslav Šmíd, Luboš P. Veselý, Kamil
Halbich, Klára Pollertová-Trojanová, Viktor
Limr, Matěj Hádek, Petra Bartošová j.h., Tereza
Hofová j.h., Jan Meduna j.h., Nikolaj Penev
j.h.

Režie: Antonio Fava.
veřejná generálka – sobota 12. 5. 
předpremiéra – neděle 13. 5.
premiéra – pondělí 14. 5. 
reprízy: úterý 15., středa 16.,
pondělí 21.
a čtvrtek 31. 5.
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• nejnižší ceny v Praze • slevy pro družstva 
• zaměření a kalkulace zdarma 

• splátkový prodej

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

Ptejte se na konečnou cenu, nenechte se oklamat slevou!
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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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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

V·E DLE VA·ICH ROZMùRÒ

V¯ROBA DEK a POL·TÁ¤Ò

(z pefií, dutého vlákna, PES, kuliãek, z

doneseného pefií)

POVLEâENÍ

(krepové, bavlnûné, saténové, 

mako-jersey, dama‰kové)

PROSTùRADLA

(bavlna, froté, jersey)

BYTOV¯ TEXTIL

(záclony, závûsy, zavû‰ení)

KONZOLE

(umûlé, hliníkové, dfievené, 

zamûfiení, montáÏ)

DOPRAVA

âI·TùNÍ PE¤Í

MATRACE

(pruÏinové, latexové, z PUR pûny)

âI·TùNÍ ODùVÒ A KÒÎE 

(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODùVÒ

OPRAVY OBUVI

NEVANOVA 1045 (dílna),
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00 – 18.00 hod.
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MOTORISTÉ POZOR JARO JE TADY!
VYUŽIJTE SLUŽEB NAŠEHO OSOBNÍHO PNEUSERVISU

V AREÁLU TECHNOCOMU ZLIČÍN,
ULICE DO BLATIN / BÝVALÝ TECHNOMAT /

Provádíme veškeré servisní práce včetně
oprav průrazů boků, hustíme vzduchem
i plynem.
Provedeme vám výměnu oleje, brzdových
destiček a výfuku, opravujeme poškození čel-
ních skel.

Prodej pneu i protekorů všech značek a
rozměrů, baterií Banner, disků plechových i litých.

SLEVY NA PNEU AŽ DO 35 %! A sleva 30 % na přezutí
při zakoupení pneu u nás a likvidace starých pneu zdarma!

VAŠE ZIMNÍ PNEU PŘES LÉTO USKLADNÍME,
PRODÁVÁME I  NA SPLÁTKY!

NAŠE NABÍDKA NOVÝCH LETNÍCH PNEUMATIK

Pneu 155/70 R13 T od 815 Kč s DPH
Pneu 165/70 R13 T od 795 Kč s DPH
Pneu 165/70 R14 T od 850 Kč s DPH
Pneu 175/65 R14 T od 875 Kč s DPH
Pneu 185/65 R14 T od 1 020 Kč s DPH
Pneu 185/60 R14 H od 1 025 Kč s DPH
Pneu 195/65 R15 T od 1 115 Kč s DPH
Pneu 205/55 R16 V od 1 595 Kč s DPH

Na objednání dodáme i letní protektory!

Otevírací doba PO–PÁ 8.00–12.00 12.30–17.00
po dohodě i déle

SO – NE po telefonické dohodě

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

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

FIRMA ŠEFL PROVÁDÍ

= odstranění tapet = stěrkování panelů
=malování = lakování

Tel.: 235 311 433  728 990 267

Socháňova 1220, Praha 6 – Řepy, tel. 235 313 289/91, fax: 235 313 262
e-mail: ks-pruhon@volny.cz, http://www.volny.cz/ks-pruhon

POŘADY PRO DĚTI 

POHÁDKY:
12. 5. / sobota 15 h/ • Lesní škola zvířátek – Představení s mnoha loutkami v podání
divadla Skazka o neposlušném a vychloubačném zajíci

19. 5. /sobota 15 h/ • Pohádky Karla Jaromíra Erbena: Hrnečku vař, Čert a Káča
a další.Také říkadla a písničky. Loutkové divadélko Hračka.

HUDEBNÍ:
10. 5. /čtvrtek 17 h/ • Diskotéka pro školáky, na kterou opět zvou oblíbení dýdžejové 
Ratty & Jaricz

POŘADY PRO DOSPĚLÉ

11. 5. /pátek 19.30 h/ • Disko na přání – náš dýdžej Špáťa opět pustí k tanci i k poslechu 
vaiš oblíbenou muziku, kterou si přinesete. 

22. 5. /úterý 19 h/ • Jarní koncert žáků z kurzu sólového zpěvu Leony Hlavničkové a hostů
z klavírní třídy Lindy Wintrové. 

30. 5. /středa 19 h/ • PhDr. Čestmír Císař bude naším hostem v cyklu „Osobnosti zblízka“.
Politik, diplomat, publicista s velmi pohnutou minulostí, který žil od roku 1968 pod
policejním dohledem, po vyloučení z KSČ v roce 1970 pracoval 12 let jako historik 
ve státní památkové péči, po roce 1968 a zvláště v roce 1985 příprava „obrodného procesu“
po nástupu Gorbačova. Dvakrát byl kandidátem na funkci prezidenta (68 a 89), od roku 
1989 pak pracoval v zahraniční službě jako velvyslanec se zvláštním posláním, poradce
ministra zahraničních věcí, vedoucí Stálé mise ČSFR u Rady Evropy. 

VÝSTAVA NA PRŮHONU
/otevřeno všední dny 10 – 20 h, v sobotu 14 – 16 h/
7. – 31. 5. • Jana Piarová: KOUZLO ŠPERKU

SOKOLOVNA ŘEPY, Na Chobotě 125, Praha 6
Z konečné tram. 9, 10 a aut. č. 180

v Řepích asi 300 m vpravo směr klášter boromejek. Z Bílé Hory aut. 164, st. Škola Řepy.

24. 5. /čtvrtek 19 h/ • Divadelní představení Dívčí válka – Komedie F. R. Čecha o tom, 
jak to možná bylo... v nastudování souboru Divadlo bez zábran, které vyprodává hlediště 
v pražské Redutě. 

25. 5. /pátek 19.30 h/ • Country večer – Sousedské taneční posezení s country kapelou
Panoptikum Sváti Vacka. Zábavná tombola. Občerstvení zajišťuje restaurace SOKOL. 

PRONÁJMY PROSTOR PRŮHONU A SOKOLOVNY V KS PRŮHON – řed. PhDr. EVA ŠEDOVÁ

Květen 2007
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SLUŽBY

BY T Y

• AUTOSERVIS VRÁNA,
Masarykova 295, Rudná
Kompletní servis vozů všech značek

Tel./fax: 311 670 198, 603 117 059
www.autovrana.com

• KFC Metropole Zličín přijímá zaměstnance
na plný i částečný úvazek! Více informací na tel.
čísle 724 611 076. Těšíme se na Vás!

• 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, www.hodinovymanzel.wz.cz

• Výcvik psů, hotel pro psy.
Tel.: 777 060 575

• Koupím veškeré smyčcové nástroje:
housle, viola, violoncello, kontrabas.
Staré, nové, poškozené i k dekoraci.

Tel.: 775 342 765, 235 30 29 53

• 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

• LAKÝRNICKÉ, MALÍŘSKÉ , TAPET. 
práce, štukování ( nátěry oken, dveří, topení, podlahy
), včetně hrubého úklidu.

Tel.: 603 221 653

• Žaluzie, silikonové těsnění oken, závory, mříže,
bezpečnostní dveře, drobné opravy, čištění koberců.

Telefon: 235 312 157, 604 855 633

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

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

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

PECINA tel.: 235 510 096, 602 954 461

• Stavební a zednické práce,
sádrokartony, obkladačské práce, bytová jádra,
zámkové dlažby, pokládky podlah, malování.

Tel.: 739 004 746

• Koupím garáž v Řepích, nejlépe v osobním
vlastnictví. Tel.: 235 523 585, 603 229 014

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

• CHCETE SI DOPLNIT A ZDOKONALIT SVÉ
ZNALOSTI ANGLIČTINY BĚHEM LÉTA 
V INDIVIDUÁLNÍ INTENZIVNÍ VÝUCE PŘÍMO
V ŘEPÍCH? VOLEJTE PROSÍM: 732 901 751

• Hledám nebytové prostory
pro provozovnu kadeřnictví. Tel.: 739 018 937

• NOVINKY V OÁZE ZDRAVÍ P6 - ŘEPY
BODYSTYLING, HOT STONES, DÁLE NABÍZÍME
CVIČENÍ NA STOLECH, ROLLETIC,
LYMFODRENÁŽE, MASÁŽE.
WWW.SWEB.CZ/OAZAZ
TEL:: 235 325 111 MOB - 608 519 354

• Vyměním obecní byt 3+1/L, Praha 6 Řepy
za 3+kk či menší. Tel.: 721 845 368 po 17 hod.

• VYMĚNÍM OBECNÍ 4+1/L ŘEPY, JDOUCÍ DO
PRIVATIZACE – ZA DVA BYTY – JEDEN NEJLÉPE
TAKÉ ŘEPY, NE MAJITEL.

TEL.: 605 711 229

• Hledám 2+KK nebo 3+1/velká L 
nebo dvougenerační 4+1/velká L i obecní.

Nabídky prosím na tel. 603 184 140

• Vyměním byt 2+kk s kuch. oknem v OV,
po rekonstrukci, P 4 Kačerov, v blízkosti metra, za
stejný v Praze 6 - Řepích.

Tel.: 235 314 830 večer

• Vyměníme obec. 2+kk za větší – Řepy za Řepy.
05 109 889, 603 337 005

• Vyměníme obec. byt 3+1/L (jádro, balkon,
podlahy) za byt před privatizací. Dohoda možná.

Tel.: 608 037 375

• 4+1/L - bude privatizován, Řepy,
za dva byty pro 1 a 3 osoby, Řepy a okolí. 
U většího bytu není podmínkou ne přízemí a majitel.

Tel.: 607 770 913

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 %

AUTO ŘEPY s.r.o .

Sídlo firmy: Provozovna:
Svatopluka Čecha 206 Makovského 1390/38 tel.: 235 316 878
252 19 Rudná 163 00 Praha 6 - Řepy IČO: 27425452

Provádíme:
● opravy motorových vozidel ● klempířské práce
● lakýrnické práce    ● zajištění tech. prohlídek
● pneuservis ● montáže doplňků, HF sad, telefonů, rádií
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E X P R E S
oprava a prodej

chladniček a mrazniček
v bytech zákazníků

Tel/zázn. 251 612 464
technik 603 466 089

www.servis-chlazení.cz

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

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ  
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

veškeré instalatérské práce
včetně drobných oprav

222 955 424
605 540 311


