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Vážení čtenáři,
červenec a srpen jsou měsíce zaslouženého oddechu, plné léta se vším, co k němu patří – se sluníčkem, odpočinkem
a cestováním. Prázdninové dny nám nabízejí plno dobrodružství a milých setkání, na které není jindy čas. Je opravdu
jedno, zda se chystáte spát pod stanem, běhat po pláži a plavat v moři nebo se těšíte na příjemný rybník za chalupou.
Nastává ta pravá doba pro odpočinek, poznávání nových míst i kultur.
Připravili jsme pro Vás prázdninové číslo, kde najdete informace z naší městské části, pozvánky do divadla nebo na 
koncert a nechybí ani tradiční rozhovor.
Sejdeme se spolu zase v září na začátku nového školního roku. Mnoho krásných dnů plných sluníčka a dětem veselé
prázdniny přeje

Redakční rada

09. 7. Vše o ženách – premiéra 
(Letní scéna Vyšehrad)

10. 7. Absolvent 
(Švandovo divadlo 
– 19.00 hod.)

14. 7. Na konci duhy
(Švandovo divadlo 
– 19.00 hod.)

16. 7. Kdo se bojí Virginie 
Woolfové
(Švandovo divadlo 
– 19.00 hod.)

25. 7. Koncert pro klasickou 
kytaru a zpěv
(Kostel sv. Rodiny 
– 17.00 hod.)

14. 8. Půldruhé hodiny zpoždění
(Švandovo divadlo 
– 19.00 hod.)

28. 8.    Jašek
(Švandovo divadlo 
– 19.00 hod.)

02. 9. Babí léto
(prostranství
před Úřadem MČ)
– 13.00 hod.)

UPOZORNĚNÍ
V době od 2. 7. do 31. 8. 2007

bude v provozu pouze
podatelna

v hlavní budově Úřadu MČ Praha 17
Žalanského 291, 163 02  Praha 618.

Děkujeme za pochopení.

KULTURNÍ
KALEIDOSKOP

NEDOSTÁVÁTE ŘEPSKOU 
SEDMNÁCTKU DO SCHRÁNKY?
Kontaktujte podatelnu ÚMČ Praha 17, Žalanského 291
163 02  Praha Řepy – telefon: 234 683 111
e-mail: podatelna@repy.mepnet.cz
(uveďte ulici a číslo vchodu)

TERMÍN NEJBLIŽŠÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17

29. srpna 2007
Začátek zasedání byl stanoven

na 15. hodinu
Místo konání: 

ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Socháňova 1139, Praha Řepy

Domov sv. Karla Boromejského
Vás zve na benefiční koncert

v kostele sv. Rodiny

KONCERT
PRO KLASICKOU
KYTARU A ZPĚV

účinkují:
Alice Jíšová a Jitka Nouzová

sólo: p. Marek Socha

středa 25. 7. 2007 – 17.00 hodin

Vstupné dobrovolné 

Domov sv. K. Boromejského
K Šancím 50, 163 00 Praha Řepy

tel.: 235 301 238, www.domovrepy.cz



Paní starostko,
jelikož jsem měla propadlý pas, vydala jsem
se na Úřad MČ Praha 17 do Žalanského ulice,
abych požádala o nový. Přesto, že venku
ještě nebylo takové teplo, jaké se dá v příš-
tích dnech očekávat, musím říci, že uvnitř
místnosti, kde se žádosti vyřizují, mi bylo na
omdlení. Bude Úřad tuto situaci nějakým
způsobem řešit? Jiřina S., Řepy

Na tento problém poukazuje mnoho občanů.
Proto Rada MČ rozhodla vypsat výběrové řízení
na veřejnou zakázku „Klimatizace do prostoru

MČ PRAHA 17 3SLOVO STAROSTKY

ZEPTEJTE SE STAROSTKY
MČ PRAHA 17

JITKY SYNKOVÉ

redakce@repy.mepnet.cz

pasů“, které je v těchto dnech vyvěšeno na
úřední desce a internetu. Víme, že současný stav
zvláště nyní, v letních měsících, mnoho občanů
obtěžuje a věříme, že instalací klimatizace jej vy-
řešíme. Zatím máme klimatizaci jen v obřadní
síni Úřadu naší městské části, kde se konají
svatby a další slavnostní akce, například vítání
občánků. Bohužel, finanční situace nám ne-
umožňuje zavést klimatizaci v celém objektu
Úřadu, ale věříme, že alespoň v těchto nejnav-
štěvovanějších prostorách se nám podaří zpří-
jemnit našim občanům nutné chvíle, které zde
musejí při vyřizování svých záležitostí strávit.

V pátek 15. června 2007 navštívil radnici v Ře-
pích náměstek primátora Mgr. Rudolf Blažek.
Společně s dalšími hosty, ředitelem odboru 
krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy Ing.
Petrem Beranem a náměstkem ředitele Městské
policie hl. m. Prahy Mgr. Ludvíkem Klemou, ho-
vořil se zástupci MČ Praha 17 – Řepy, starostkou
Jitkou Synkovou a zástupcem starostky Bc. Boř-
kem Černovským.
Podnětem k návštěvě byl dopis starostky zabý-
vající se bezpečnostní situací v Řepích a z ní vy-
plývající žádostí o navýšení počtu strážníků MP
a možnost zřízení další stálé služebny.
Území MČ Praha 17 je v působnosti strážníků Ob-
vodního ředitelství městské policie Praha 13 se
sídlem Lýskova 1593 ve Stodůlkách. Na žádost sta-
rostky byl současný počet osmi strážníků okrskářů
zvýšen na dvanáct. V letních měsících začnou
z této posily svoji funkci plnit první dva okrskáři
a počet bude postupně doplněn. Na okrskovou slu-
žebnu se občané mohou obrátit ve služebních ho-
dinách, tj. v pondělí až čtvrtek v době od 16 do 
18 hodin, kdy je v provozu i telefonní linka
235 316 122. V ostatních hodinách je vhodné vy-
užít linku 156 nebo nepřetržitou službu operač-
ního střediska na tel. č. 251 625 175 – 6.

Dalším diskutovaným tématem bylo rozšíření
městského kamerového systému hl. m. Prahy
o nové kamery umístěné v naší městské části.
Od rozšíření počtu kamer očekáváme vyšší
bezpečnost občanů a zajištění veřejného po-
řádku. V této oblasti můžeme počítat s pod-
porou magistrátu. Po projednání návrhů
dotčených složek bude předložen konkrétní
požadavek na umístění jednotlivých kamer.
Tento návrh bude podpořen i příslibem naší MČ
na spolufinancování kamer, což umožní dří-
vější realizaci rozšíření systému.
Kromě bezpečnostních témat byl projednán

PRO VĚTŠÍ POCIT BEZPEČÍ
i záměr výstavby multifunkčního objektu v Ža-
lanského ulici, který je z velké části projektován
jako zázemí pro dobrovolné hasiče a to nejenom
místní. Dále je v této budově počítáno s prostory
pro stálou služebnu městské police, stanovištěm
záchranné služby a prostory pro úřad MČ. Tento
projekt bohužel v některých parametrech neod-
povídá potřebám naší městské části a hlavní
město Praha je navíc ochotno se na jeho finan-
cování podílet jen v nejnutnějším rozsahu. Měst-
ská část proto bude muset tento projekt
revidovat a teprve poté můžeme počítat s fi-
nanční účastí magistrátu na jeho financování.



4 ZASTUPITELÉ NÁŠ ROZHOVOR

Hnutí LEPŠÍ ŘEPY je novým politickým sub-
jektem, který v naší městské části působí. Na
to, jak je mladý, byl ve volbách velmi
úspěšný. Výsledky ve volbách vás v podstatě
katapultovaly do komunální politiky. Je to
pro Vás nová zkušenost, dívat se na chod
městské části zevnitř? Zajímalo by mne, co
bylo pro Vás impulsem zabývat se věcmi ve-
řejnými…

Stejně jako většina řepských obyvatel jsem
byla v minulosti nespokojena např. se stavem
privatizace, opravami bytového fondu, někte-
rými řešeními zástavby nebo udržováním ze-
leně. Když, přes letitou působnost existujících
občanských iniciativ v obci, na můj vkus,
dlouho nedocházelo k zásadnímu obratu, od-
pověděla jsem na výzvu Hnutí. Volební pro-
gramy všech stran byly až na detaily takřka
shodné, což je samozřejmé, protože všichni
zdejší občané žijí stejný obecní prostor a čas
…takže onen „katapult“ vnímám zejména jako

kredit, který jsme získali díky našemu věcnému
a současně uvážlivému vystupování a pragma-
tismu - je zřejmé, že jsme tím zaplnili mezeru
v místním veřejném klimatu, co do schopnosti
komunikovat jasně, srozumitelně a bez dalších
bočních úmyslů. Jde mi vskutku jen o správu
obce, což dle mého, je pravou podstatou poli-
tiky. V tomto ohledu to mám jednoduché, pro-
tože politické ambice, ve smyslu kariéry
nemám. Pokud se mi spolu s ostatními podaří
změnit povahu obecních věcí k lepšímu, s klid-
ným srdcem se vrátím pouze ke své vlastní
práci. Nicméně, dívat se na chod obce zevnitř
mne baví, právě proto, že je to pro mne nová
zkušenost. Hned na začátku tohoto nahlížení
jsem se však musela vzdát až naivní představy
toho, že zaběhlý stav věcí lze změnit k lepšímu
obratem. Někde uvnitř jsem měla napsáno:
„Okamžitě!“ Leč jakákoli opatření nastavená
v minulosti, jedno zda dobrá či špatná, jsou,
a není možno jinak, vázána na smluvní vztahy.
A jakkoli bych chtěla navazovat spolupráci
s novými, dobrými subjekty a uzavírat jiné
smlouvy, často nelze dělat nic víc, než počkat
na dobu vypršení těch starých. Setrvačnost
politického rozhodování je, jak mi došlo,
hodně dlouhá – někdy i po více volebních ob-
dobí. Leč se setrvačností minulosti se potýká
každá veřejná, či obecně lidská činnost. Aby
tato setrvačnost byla minimálním rizikem, je
třeba hledat řešení odpovídající nejen sou-
časné době, ale přinejmenším i blízké budouc-
nosti. 

Překvapilo Vás ještě něco, pokud jde o ko-
munální politiku?

Ano. Domnívala jsem se, že alespoň komunální
politika je právě tou oblastí, kde všichni mají
důvod bavit se nad danou problematikou
opravdu převážně věcně. Překvapilo mne že i na
komunální úrovni, kde zajisté nemusí jít o poli-
tikaření, jsou na zastupitelských pozicích tací,
kteří před tvorbou konstruktivní opozice dávají

přednost formalistickým obstrukcím. (Např. na
posledním Zastupitelstvu se mi od jednoho ta-
kového zastupitele po jeho více než dvouhodi-
novém vskutku obstruktivním natahování
jednoho z bodů programu dostalo ujištění, že
to ‚nevzdá do té doby, dokud nás neutahá´.) 
Také je pro mne překvapením, jak rychle jsem
byla některými lidmi přeřazena do kategorie
„korytářů“ jenom proto, že jsem se - díky
stejné nespokojenosti, jakou měli i oni se sta-
vem věcí obecních – ujala správy těchto věcí.
Vlastně se nad tím usmívám - a mám chuť se
takto veřejně přiznat ke svým povolebním
„prebendám“: „Nadále žiji v bytě 1+1 a za
zhruba třicetihodinovou práci v měsíci, kterou
pro obec vykonávám v čase svého volna, pobí-
rám cca dva tisíce hrubého. I tohle patřilo
k jednomu z překvapení - disproporce mezi ob-
jemem práce, odpovědností za ni a jejím oce-
něním je velká. Moje máma to komentovala
slovy: „Tak takhle jsem si to nepředstavovala.“
„Já taky ne, …mohli aspoň dvě stovky přidat,“
a obě jsme se rozesmály.  
Milým překvapením pro mne je, že většina lidí je
soudná …a byť, např. o prodeji bytů mají či měli
trochu jiné představy a někdy se cítí ukřivděni,
dokáží naslouchat a přesáhnout tak účelové, za-
vádějící vytrhování jednotlivostí z kontextu. Je
zřejmé, že jsou tak schopni zvažovat současný,
realistický stav života v obci v celé jeho šíři a ve
vazbách na společenské dění.  Fandím takovým
lidem a chci si zachovávat podobný přístup – os-
tatně je to můj „denní chleba“.

Mluvíte teď nejspíš o svém povolání. Práce
psychologa není jen zaměstnáním, ale musí
být i koníčkem, a určitě se promítá do jed-
nání na radnici. Je to asi příjemný pocit po-
máhat lidem, i když někdy musíte řešit pro
někoho neřešitelné problémy. Vím o Vás, že
jste pomáhala s kolegy ve FN Motol jako 
‚kliniklaun‘. Zabýváte se ale hlavně muziko-
terapií a dramaterapií. Můžete nám trochu
přiblížit o co se jedná?…

JASNĚ VYMEZENÉ PROBLÉMY
JSOU POLOVIČNÍ PROBLÉMY

tentokrát s Mgr. MgA Blankou Kolínovou
radní MČ Praha 17



Dramaterapie, které se věnuji v posledních le-
tech nejvíc, využívá léčivého potenciálu, který
v sobě skrývají hra a drama – v podstatě tedy
příběh. Naprosto každý žije svůj, vlastní pří-
běh -život. Ne každý si je však vědom jeho zá-
pletek, konfliktů nebo toho, v co ústí. Když
jsme na divadelním představení, většinou
„víme“. Je to proto, že od předváděného
děje máme odstup – vidíme ho zvenčí. Mnohé
z vlastních životních problémů nejsme s to
řešit právě jen proto, že sami k sobě si tento
odstup zjednat umíme jen omezeně, obtížně
a nebo to neumíme vůbec. Dramaterapie
nabízí možnost vědomě a v akci „vstoupit do
příběhu vlastního života“. Pokud se toho od-
vážíte a svou životní roli nebo hru, která se jí
podobá, si sehrajete v bezpečném prostředí
terapie, s důvěrou v ostatní účastníky, kteří
se také chtějí o sobě dozvědět víc, většinou se
dočkáte právě onoho žádoucího odstupu od
vlastních problémů. Můžete je pak nahlédnout
v jejich podstatě a díky tomu i snáze řešit.
Jakkoli se to může zdát zvláštní, umění a psy-
choterapie k sobě mají velmi blízko. Každý ná-

vštěvník divadla jistě alespoň jednou odešel
po představení „očištěn“ – říká se tomu „ka-
tarze“…nejspíš každý někdy zažil podobné
povznesení při poslechu muziky nebo při její
vlastní produkci anebo při tanci… 
Můj profesní záběr byl a je široký. Profesio-
nálně jsem se věnovala např. i tanci (deset let
jsem učila step), výchovné dramatice a skoro
dvacet let loutkovému divadlu. Všechny zku-
šenosti nyní zúročuji jak v práci s klienty
v rámci poradenství, tak při vedení terapeu-
tického výcviku dramaterapie jako lektorka.
Působila jsem i jako klaun v nemocnicích např.
na dětské onkologii a hematologii v Motole,
coby arte- a dramaterapeuta jsem působila při
nadaci Člověk v tísni např. i v utečeneckých
a sběrných centrech v Albánii a Kosovu v době
srbsko-kosovského konfliktu… Pomáhat dru-
hým s problémy a v krizových situacích je nej-
spíš mým životním posláním a přístupem –
mám své povolání ráda, i když je náročné,
a možná i proto. Není to jen profese, ale i ži-
votní postoj a přístup, takže mne provází i při
jednáních na radnici.

Nevím, jestli to vnímáte i při jiných setkáních,
ale musím říci, že člověk ve Vaší přítomnosti
má pocit jistoty a klidu. Zejména si vážím
toho, že se snažíte každý problém nazvat pra-
vým jménem a najít řešení.  Zároveň ale vím,
že Vaše práce je náročná. Zajímá mne, jakým
způsobem dobíjíte baterky a nabíráte sílu. 

Také právě tím, že dávám věcem co možná
pravá jména. Jasně vymezené problémy jsou
poloviční problémy, takže to ve svém důsledku
šetří síly, které lze využít k hledání řešení. Vě-
domí vlastních emocí, tedy toho, co prožívám,
navozuje klid a jistotu především ve mně samé.
Nabízí mi to možnost být otevřená a to bývá
uklidňující i pro okolí. Bavím se svou prací,
někdy se bavím sama sebou – mám ráda humor,
pomáhá mi. Též, sdílím sebe i to, jak prožívám
tento svět, tj. dělím se s blízkými – o své úspě-
chy i o své pochybnosti o světě i o sobě. Ráda
shlédnu dobrý film. Fyzicky teď trochu „chát-
rám“, protože času na sport mám nyní velice
málo, takže se těším na prázdniny– na volejbal,
na kolo, plavání a aktivní lenošení.

Rada MČ Praha 17
schvaluje
– rozšíření zmocnění vedoucí OSOM k zastu-

pování MČ Praha 17 při jednání shromáždění
vlastníků domu Španielova 1270 – 1276

– aby oprávnění nájemci bytového panelo-
vého domu Španielova 1261 – 1266
v k.ú. Řepy, kteří kupují jednotky od obce
hl. m. Prahy svěřeného MČ Praha 17 do
svého výlučného vlastnictví, hradili tyto
náklady a poplatky spojené s převodem
vlastnictví:
1) za prohlášení vlastníka budovy 1 700,-

Kč + 19% DPH 323,- Kč = 2 023,- Kč
2) za právní pomoc 800,- Kč + 19% DPH 

= 952,- Kč
3) za kolek na povolení vkladu do KN 

500,- Kč = 500,- Kč
celkem 3 475,- Kč

– výpověď smlouvy o nájmu pozemku parc.
č. 1353, ev. č. 9c o výměře 281 m2 v lokalitě
„Ke Kaménce“ v k.ú. Řepy se stávající ná-
jemkyní dle §679, odst. 3 Občanského zá-
koníku bez tříměsíční výpovědní lhůty ke
dni 20. 6. 2007 a povinnost dlužníka uhra-
dit výši nájemného za období trvajícího
nájmu ve výši 3 473,- Kč.

– návrh Majetkové komise č. 6/7. 5. 2007
pronajmout NP garážového stání č. 54

v suterénu halových garáží Drahoňovského
čp. 1192, Praha 17, žadateli 850,- Kč/m2/rok
za účelem garážování automobilu. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
nájemce se zaváže uvolnit parkovací místo ve
prospěch invalidního občana vlastnícího
průkaz ZTP nebo ZTP/P, pokud se tento žada-
tel přihlásí v době uzavření nájemní smlouvy.
Nájemce nesmí v objektu halových garáží
parkovat s automobilem na pohon LPG.

– návrh Majetkové komise č. 6/7. 5. 2007
a souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ke
garážovému stání dohodou ke dni 31. 5.
2007. Po uvolnění garážového stání ukládá
vyhlásit  VŘ na jeho pronájem.

– finanční spoluúčast MČ na pořádání Dětské
pouti dne 3.6.2007 v areálu zahrady Domova
sv. K. Boromejského do výše 20 000 Kč z kapi-
toly 06 Kultura §3399 – ostatní záležitost
kultury, církví a sdělovacích prostředků, a to
formou přefakturace výdajů spojených s po-
řádáním Dětské pouti na MČ Praha 17. Nedíl-
nou součástí přefakturace bude jmenovitý
rozpis výdajů

– znovuotevření uzavřeného oddělení v bu-
dově MŠ Laudova 1031/1 z důvodu vysokého
počtu přihlášených dětí

– na funkci ředitelky MŠ Laudova 3/1030 paní
Bc. Alenu Lucovou

– na funkci ředitelky MŠ Pastelka, Španielova
27/136 paní Marcelu Bezouškovou

zamítá
– žádost fy GUNA spol s r.o. o změnu sorti-

mentu v NP v přízemí objektu čp. 1220 v ul.
Socháňova (KS Průhon)

souhlasí
– s vypsáním  výzvy k předložení nabídky na ve-

řejnou zakázku „Pořízení a implementaci  no-
vého komplexního informačního systému“

– s návrhem konceptu změny Z 1344/00
(prodloužení trasy metra A z Dejvic na Le-
tišti Ruzyň) s připomínkou, že ve stanici
Bílá Hora požaduje zapracovat do kon-
ceptu změny odbočení trasy s napojova-
cími tunely

Z RADNICE 5NÁŠ ROZHOVOR
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Je takřka neuvěřitelné, jakou drzost má v sobě
radní Krása a jak se snaží záměrně veškeré ob-
čany dezinformovat. V úvodu svého článku na-
padá zastupitele za SNK – ED, že nejsou
ochotni diskutovat a že podněcují občany
k útočným vystoupením. Zřejmě však zapo-
míná na to, že tito zastupitelé se rekrutují
z řad Sdružení za rozvoj Řep, které zde v mi-
nulém volebním období velmi vehementně pů-
sobilo a snad jen díky němu zde v Řepích vůbec
k privatizaci dochází. Jako opoziční zastupitel
v minulém období Krása téměř všechny myš-
lenky  prezentoval na minulých zastupitel-
stvech a sklízel za jejich prezentování od
přítomných občanů ovace. Těsně před volbami
poté založil Hnutí Lepší Řepy, čímž necelou po-
lovinu voličů a sympatizantů Sdružení za roz-
voj Řep zmátl a ti mu dali svůj hlas v domnění,
že bude neustále hájit jejich zájmy. Jaké to pro
ně je nyní rozčarování, když vidí, že panu Krá-
sovi nejde o to, aby lidem pomohl a dodržoval
předvolební sliby, ale o vlastní prospěch
a o „korýtko“, jak trefně poznamenala na jed-
nání zastupitelstva jedna ze zúčastněných ob-

čanek. Není se tudíž čemu divit, když jsou lidé
vůči jeho osobě útoční a chtějí po něm do-
držování předvolebních slibů.
Poté se ve svém článku Krása vrací k výsled-
kům voleb. Už  založením nového politického
subjektu tři měsíce před volbami a lživými in-
formacemi, týkajícími se dlouhodobé podpory
Hnutí Lepší Řepy senátorem Schwarzen-
bergem Krása dokázal, že s jeho „dobrými“
úmysly nebude úplně všechno v pořádku. Pře-
sto jsme pevně doufali, že základní myšlenku,
proč jej lidé volili, nezklame (volební program
byl téměř totožnou kopií programu SNK – ED)
a proto jsme s Hnutím Lepší Řepy zahájili jed-
nání o případné koalici. V první fázi byla na
pořadu jednání varianta velká koalice s ODS.
Tuto variantu Krása zavrhl se slovy: „Jak by-
chom si dělili křesla?“. Přitom rozdělení sedmi
radních dle výsledků voleb v poměru 3 – ví-
tězná ODS, 2 – SNK – ED a 2 – Hnutí Lepší Řepy
by zaručila splnění velké části volebních slibů
všech tří nejsilnějších stran. Ve druhé fázi byla
možná varianta spojení našich subjektů
s ČSSD, jejichž podporu měli naši zástupci 

původně domluvenu. Již nás snad ani ne-
překvapila skutečnost, že p. Svoboda z ČSSD
má již slíbeno místo uvolněného zastupitele,
které získá v případě, že nepodpoří naší
koalici...
SNK – ED oficiálně s KSČM nejednala, ačkoliv,
jak se později ukázalo, vše není o politických
stranách, ale o lidech, kteří v nich působí.
Při návrhu ceny za odkup bytů oba zvolení 
zástupci za KSČM podpořili cenu ve výši 
3 500 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Zástupci
Hnutí Lepší Řepy se postavili proti této ceně.
Naprostým vrcholem záměrných nepravd
v článku je tudíž vysvětlení, že cena 
6 000,- Kč/m2 je kompromisní a že námi na-
vrhovaná cena se nedá v tomto politickém
spektru prosadit! Argument, že v domě,
v němž již privatizace proběhla, 60 % občanů
tuto cenu zaplatilo jednorázově a mnozí chtějí
byt spekulativně prodat snad pana Krásu
opravdu zavádí do minulého režimu, od nějž
se nyní tak zásadně distancuje... Občanům
v tomto domě totiž nic jiného nezbývalo, než
tuto cenu respektovat, neboť byla tato cena
schválena minulým zastupitelstvem a v něm
nebyla jakákoliv vůle k jejímu snížení. 
Pan Krása je navíc zřejmě majitelem bankov-
ního ústavu a renomovaným ekonomem, když
tvrdí, že hypotéku zajistí sociálně slabším
a starším občanům. Na posledním zastupitel-
stvu totiž neprošel návrh na možnosti splácení
kupní ceny přímo obci, čímž by odpadla nut-
nost čerpat hypoteční úvěr. O tuto možnost
připravili občany rovněž  Hnutí Lepší Řepy spo-
lečně s ODS.
Mělo tedy Hnutí Lepší Řepy hledat možnosti,
jak plnit svůj volební program, anebo obsadit
lukrativní posty ve vedení radnice a říci si, naši
voliči to pochopí? Nechť si každý na tuto
otázku odpoví sám.
Malá poznámka na závěr: V Praze 4 se v le-
tošním roce prodávají byty v cenovém roz-
mezí 4 000–6 000,- Kč/m2. V Praze 12 za 
3 000,-Kč/m2. A ptáte se, jaká strana tam
vládne? Přeci ODS.

Za Sdružení za rozvoj Řep 
Tomáš Fanta – zastupitel MČ Prahy 17

REAKCE NA ČLÁNEK 
RADNÍHO VÁCLAVA KRÁSY, 
uveřejněný v květnovém 
vydání Řepské sedmnáctky
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Vážení čtenáři, 

považuji za největší problém české politiky, že věcné spory politiků jsou přenášeny do osobní roviny a často
vedou až k osobní nenávisti. Naše Poslanecká sněmovna je toho ukázkou. Bohužel takovýto způsob jednání
se často přenáší i do komunální sféry. Protože zásadně s takovýmto stylem veřejné debaty nesouhlasím,
vzdal jsem se dobrovolně prostoru na odpověď na článek pana Fanty, který mi redakční rada „Řepské 
sedmnáctky“ poskytla. 

Přeji Vám pěkné léto. Václav Krása 
Radní MČ Praha 17 (HLŘ)
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Úřad městské části Praha 17, odbor správy
obecního majetku jako zástupce vlastníka po-
zemků, jejichž správa je svěřena Městské části
Praha 17, informuje o cenách za pronájem po-
zemků  schválených usnesením Rady městské
části Praha 17 č. 8.12, 8.13, 8.14 ze dne
26.3.2007 na základě Výměru Ministerstva fi-
nancí č. 1/2007 ze dne 25. 1. 2007:

1. ceny pronájmu pozemků pro stavební
činnost:
uvedené ceny nejsou vyžadovány, pokud je
investorem stavby hl. m. Praha, příspěvkové
organizace hl. m. Prahy, městská část a spo-
lečnost ELTODO-CITELUM s.r.o. V těchto pří-
padech bude uzavřena smlouva o výpůjčce.
V případě uzavírání nájemních smluv nebo
smluv o výpůjčce na delší dobu než 1 rok,
musí být tyto předem schváleny usnesením
Rady městské části Praha 17.
doba trvání pronájmu 
do 10 dnů 2,- Kč/m2/den
doba trvání pronájmu
do 20 dnů 3,- Kč/m2/den
doba trvání pronájmu
do 30 dnů 4,- Kč/m2/den
doba trvání pronájmu
více než 30 dnů 5,- Kč/m2/den
s tím, že v případě překročení doby, na kte-
rou byla původně smlouva uzavřena, bude
cena ode dne, kdy měl být nájem ukončen,
stanovena ve výši 10,- Kč/m2/den
Pronájem nebo výpůjčka místních komuni-
kací a jejich součástí, část pozemků a plochy
ve vlastnictví Městské části Praha 17 se po-

voluje jen v odůvodněných případech s pod-
mínkou minimálního omezení provozu na
místních pozemních komunikacích.

2. ceny za omezení užívání nemovitostí při
inženýrských sítí (včetně přeložek) do
obecních komunikačních staveb a po-
zemků a to i plošného charakteru – věcná
břemene:
jednorázová cena za omezení užívání ne-
movitostí při umístění inženýrských sítí
(včetně přeložek) do obecních komunikač-
ních staveb a pozemků a to i plošného cha-
rakteru (vjezdy, výtahy, přesahy pláště
domu, sloupy, schody apod.) – věcná bře-
mena – je cena za umístění věcného bře-
mene stanovena ve výši 50,- Kč/1 bm,
nejméně však 1 500,- Kč.

3. ceny za pronájem pozemků nesloužících
k podnikání, tj. i za pronájem hrobových
míst maximálně 85,- Kč/m2 byly usnesením
RMČ schváleny na 35,- Kč/m2/rok a propo-
čet ceny je stanoven dle rozměru hrobu.
Nájemní smlouvy, které byly dosud uzavřeny
jsou platné. Nové sazby plateb za pronájem
hrobových míst jsou pro nové nájemce a pro
ty nájemce, kterým skončilo 30. 4. 2007 de-
setileté proplacení. 

4. nájemné za pronájem pozemků neslouží-
cích k podnikání
a) u pozemků zastavěných rekreační chatou

včetně pozemků, které jsou  s ní ve funkč-
ním celku 22,- Kč/m2/rok 

b) u pozemků zastavěných zahrádkářskou
chatou a pozemků, které jsou s ní ve
funkčním celku a pozemků nezastavě-
ných stavbou pro individuální rekreaci

11,- Kč/m2/rok
ve stavební uzávěře 8,- Kč/m2/rok

c) u pozemků lesních zastavěných rekreační
chatou, bez užívání dalších pozemků 

38,- Kč/m2/rok

d) u pozemků užívaných v ostatních přípa-
dech 85,- Kč/m2/rok
ve stavební uzávěře 60,- Kč/m2/rok

5. nájemné z pozemků sloužících k podni-
kání cena dohodou nebo 7% z CM po-
zemků 

6. nájemné u pozemků pro umístění reklamy
a směrových poutačů v MČ Praha 17    
a) velikost reklamní plochy nebo plochy

světelného poutače do 2 m2 u komuni-
kací:
kategorie A – ( Karlovarská a Slánská)

min. 6 000,- Kč/m2/rok
kategorie B – ( Plzeňská)

min. 5 000,- Kč/m2/rok
kategorie C – ostatní komunikace

min. 4 000,- Kč/m2/rok

b) velikost reklamní plochy nebo plochy
světelného poutače přes 2 m2, vyjma
ploch určených pouze pro kulturní účely,
u všech komunikací

min. 2 000,- Kč/m2/rok

7. nájemné pro trvale vyhrazená parkovací
místa na místních komunikacích
a) pro vozidla fyzických a právnických osob

nájemné 250,- Kč/m2/rok

b) pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a právní
subjekty, jejichž účelem či předmětem
činnosti je pomoc zdravotně  postiženým

nájemné bezplatné

Požádá-li žadatel o pronájem pozemku o po-
užití jiné ceny pro daný případ než výše 
uvedené, bude jeho žádost předložena k po-
souzení Radě městské části prostřednictvím
odboru správy obecního majetku.

U pronájmů pozemků pro účely podnikání bude
u nově uzavíraných nájemních smluv zohled-
něna každoroční úprava cen vlivem inflace.

Zrušeno usnesení č. 8a/30, 8b/30 o výši ná-
jemného  ze dne 26. 1. 2000.

CENY ZA PRONÁJEM POZEMKŮ V MČ PRAHA 17
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
– možnost zapojení pro každého

Dne 31.května 2007 proběhlo za podpory měst-
ské části  Praha 17 v ZŠ Socháňova veřejné se-
tkání s občany Řep. Hlavním tématem setkání
byla analýza spokojenosti všech uživatelů sítě
sociálních a zdravotních služeb se současnou
úrovní poskytovaného servisu. Po úvodní části
se přistoupilo k vlastní práci. Každý návštěvník
se podle svého zájmu zařadil k označenému
stolu pro jednotlivé skupiny:
– seniory
– osoby se zdravotním postižením
– rodiny s dětmi
– děti s výchovnými probémy
Zde se posléze zpracovávaly, navrhovaly
a označovaly problémy bezprostředně se dotý-
kající zájmů uvedených  skupin. Všechny ná-
měty se vypisovaly na formulář s předtištěnými
sloupci současný stav, opatření  a situace za
3–5 let. Ty byly po skončení setkání předány
organizátorům ke zpracování. Výstupy ze se-
tkání se tak stanou podkladem při tvorbě do-
tazníků na jehož přípravě se podílejí pracovní
skupiny vzniklé na tomto veřejném setkání. 
Dalším krokem bude názorový průzkum zamě-
řený na problematiku seniorů, osob se zdra-
votním postižením, rodin s dětmi a dětí
s výchovnými problémy, který proběhne v prů-
běhu září 2007. Průzkum bude proveden for-
mou anonymních dotazníků, které budou
distribuovány cílovým skupinám. V dotazníku
se bude moci každý vyjádřit k současným so-

14. června 2007 v hotelu PUPP v Karlových Va-
rech udělil Ministr práce a sociálních věcí
RNDr. Petr Nečas cenu OSOBNOST ROKU 
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH za rok 2006 PhDr.
Jindřichu Kadlecovi, řediteli Centra sociálně
zdravotních služeb Praha 6 – Řepy a předse-
dovi České asociace pečovatelské služby. Cena
byla udělena za dlouholetou práci v oblasti
managementu poskytování služeb na úrovni
MČ Praha 17 a  také za expertní činnost v ob-
lasti metodické spolupráce s MPSV při přípra-
vách legislativních změn v oblasti sociálních
služeb v České republice.

ciálním službám a s tím spojeným problémům.
Podrobnější informace budou poskytnuty v zá-
řijovém vydání řepských novin a na webových
stránkách městské části Prahy 17. Všechny
kroky jsou součástí komunitního plánování so-
ciálních služeb Prahy 17. 

Komunitní plánování sociálních služeb je za-
loženo na spolupráci tří stran, které tvoří tzv.
triádu:
1. Zadavatele sociálních služeb, jedná se o kraj-

ské a obecní úřady či úřady městských částí. 
2. Poskytovatele sociálních služeb, tedy sub-

ject, který sociální služby poskytuje, např.

nestátní neziskové organizace, či organi-
zace zřízené obcí nebo krajem.

3. Uživatele sociálních služeb, tedy tím kdo so-
ciální služby potřebuje, kterým se čas od
času může stát kdokoliv.

Výsledkem je tří až pětiletý plán sociálních slu-
žeb, které budou poskytovány Vám, občanům
naší městské části, dle Vašich potřeb, finanč-
ních možností našeho rozpočtu a také těch
institucí, které sociální  služby poskytují.

Řídící skupina pro komunitní plánování 
sociálních služeb Praha 17

Tento projekt je spolufinancován Evropských sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. města Prahy
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7. 5. – starší žena přivedla na služebnu do
Španielovy ulice dva chlapce ve věku8 a 10 let,
které údajně někdo napadl a které nalezla ve
Španielově ulici.Bylo zjištěno, že rodiče ne-
chali chlapce samotné a ti chtěli jet hrát hry
do Metropole Zličín. Na služebnu byla přivo-
lána kurátorka ÚMČ Praha 17 a za její přítom-
nosti byla zjištěna totožnost chlapců. Starší
chlapec byl převezen na ošetření do FN Motol
a mladší zůstal v péči kurátorky.

8. 5. – po oznámení občana zadržela auto-
hlídka OŘMP 13 v Laudově ulici 16-ti letého
sprejera, který poškodil zeď školy. Protože se
jedná o trestný čin, byl pachatel na místě

ZŠ Laudova, Laudova 1024, Praha Řepy
přijme do HPP

ŠKOLNÍKA.
Možnost ubytování

ve služebním bytě školy.

Nástup od 20. 8. 2007.

Byt k dispozici od 1. 9. 2007.
Platové zařazení dle dosažené kvalifikace

a délky praxe.
Požadavek –

vyučen v některém z oborů
jako instalatér, elektrikář, zámečník apod.

Další informace na telefonu:

235 315 204 
(paní Burleová nebo Šparlinková)

předán k následným opatřením hlídce Policie
ČR Řepy.

17. 5. – byla provedena další akce Městské po-
licie v počtu 8 strážníků, která měla za cíl zjis-
tit znečišťování veřejného prostranství psy při
venčení a dále zkontrolovat přihlášení psů
k poplatku. Při této akci bylo zkontrolováno 
37 majitelů psů a nebyl zjištěn žádný přestu-
pek ani jiný správní delikt.

Městská policie upozorňuje občany, kteří si
zvykli parkovat na chodnících před restaura-
cemi, že neupustila od montáže tzv. botiček,
a zvláště je bude  aplikovat tam, kde se parko-

vací lístky ne-
osvědčily. Při ná-
sledném odjezdu po
řešení mohou tito neukáz-
nění řidiči počítat i s dechovou zkouškou s ná-
slednými opatřeními.
Dále bychom chtěli informovat občany, že nej-
rychlejší oznámení mohou učinit na operační
středisko Městské policie ve Stodůlkách 
telefon: 251 625 175 – 6,
které nejrychleji rozhodne o optimálním opa-
tření. Volání na tísňovou linku 156 je poněkud
zdlouhavější a volat na mobilní telefony řep-
ských okrskářů je někdy marné, protože nejsou
ve službě nepřetržitě. 

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Na první zářijovou neděli připravuje radnice
Prahy 17 od 13. hodin tradiční oslavu Babího
léta, která bude letos nejen rozloučením
s prázdninami, ale i ohlédnutím za 4. ročníkem
folklorního festivalu Pražský jarmark. Vystou-
pení několika folklorních souborů zpestří pro-
gram Řepského babího léta a bude současně
pozvánkou na další ročník Pražského jarmarku,
který si po úspěšných ročnících v Praze 1 na-
chází cestu i mezi diváky dalších městských
částí.
Ojedinělý mezinárodní festival Pražský jarmark
se koná v Praze 1 na Ovocném trhu na přelomu
srpna a září. Určitě stojí za pozornost všech ob-
čanů hlavního města. Do Prahy se sjedou náro-
dopisné soubory ze všech koutů světa, které
předvedou divákům dynamické tance Mexika

a Ekvádoru, lidové umění Číny, Izraele a Švý-
carska, svébytný folklor Rumunska, Srbska,
Ruska a Portugalska a nebudou chybět ani li-
dové tance a písně Slovenska, Čech a Moravy.
Pestré vystoupení  folklorních souborů bude
k vidění od úterý 28. srpna do neděle 2. září
2007 každý den od 16 do 22 hodin. Pro ná-
vštěvníky jsou připraveny i stánky lidových ře-
meslníků s ukázkami výroby (malování na skle,
točení na kruhu, zdobení perníků apod.), oblí-
bené jarmareční pochoutky a nabídka specialit
staročeské kuchyně.
4. ročník Mezinárodního folklorního festivalu
Pražský jarmark 2007 pořádá Folklorní sdružení
ČR, MČ Praha 1 a Bakare Gastroservis a.s. ve
spolupráci s hl. městem Prahou. 

B. Koldová

Řepské Babí léto a tradiční festival v centru Prahy



POZVÁNKA 11STALO SE

4. 5. 2007
Vedení MČ Praha 17 uctilo památku padlých při
příležitosti Květnového povstání
U příležitosti významného dne Květnového po-
vstání českého lidu na konci druhé světové války
uctilo vedení MČ Praha 17 – starostka Jitka Syn-
ková, zástupci starostky Bc. Bořek Černovský
a Antonín Kopecký a zástupce Bojovníků za svo-
bodu Ing. Nevole památku padlých hrdinů. Osvo-
bozovací boje o Prahu probíhaly za vydatné
podpory oddílů Vlasovovy armády, které opero-
valy i v Řepích. Dva válečné hroby se nacházejí
i na řepském hřbitově. 
Poslední zastávkou bylo uctění památky v bývalé
Základní škole v Žalanského ulici, kde
visí deska se jmény řepských hrdinů, kteří na
konci II. světové války přišli o život.

29. 5. 2007
Řepy slavily DEN SOUSEDŮ
Již druhým rokem se Řepy připojily k tomuto ev-
ropskému svátku, který se tento den slaví po celé
Evropě. Nápad vznikl ve Francii a slaví se vždy po-
slední úterý v měsíci květnu.

Městská část opět přivítala naše „japonské sou-
sedy“ z Japonské školy, kteří vždy tento svátek
zpestří svou kulturou a zvyky. Naopak zahanbit se
nedaly ani ukázky dětí ze ZŠ Jana Wericha.

1. 6. 2007
Den dětí s řepskými hasiči
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Řepy uspo-
řádala pod vedením svého velitele Lubomíra Spá-
lenky a za přítomnosti starostky MČ Praha 17 Jitky
Synkové  pro řepské děti v den jejich svátku se-
tkání  s ukázkou jejich  techniky.

3. 6. 2007
První červnovou neděli se v prostorách kláš-
terní zahrady Domova uskutečnila Dětská pouť
Stejně jako každý rok, bylo i letos pro děti při-
praveno několik zajímavých a zábavných soutěž-
ních stanovišť. I přes počáteční nepříznivé počasí
se na Dětskou pouť přišlo pobavit více než 450
dětí. Poděkování patří pořadatelům: ÚMČ Praha
17, o.s. Naše Řepy a Společnost pro obnovu řep-
ských tradic, Vězeňská služba – oddělení výkonu
trestu Řepy a Domov sv. K. Boromejského.

9. 6. 2007
Dobrovolní hasiči ve Zličíně slavili 100 let
sboru
Jubileum – sté výročí vzniku – si Sbor dobrovol-
ných hasičů společně ve Zličíně s vedením měst-
ské části a mnoha hosty připomněl na oslavě na
fotbalovém hřišti. Pozdravit je přišel také ná-
městek pražského primátora Rudolf Blažek a vy-
zdvihl při této příležitosti význam dobrovolných
hasičů pro hlavní město.

14. 6. 2007
Městská část Praha 17 přivítala nové občánky
Ve čtvrtek 14. června přivítala starostka Jitka
Synková nové občánky v naší městské části. Děti
z Mateřské školy Bendova novým občánkům, ale
i rodičům, zazpívaly a zatancovaly.

Rádi bychom vás pozvali na výstavu profe-
sionálního fotografa Luboše Mrázka: Pro-
měny přírody, která určitě zaujme každého
návštěvníka. Specialitou L. Mrázka jsou
snímky ptáků a zvířat; také jistě díky kvalitní
fotografické technice, kterou vládne kromě
svého uměleckého vidění, je co obdivovat.
Výstavu doplňují ukázky práce Jaroslavy Še-
telíkové, která rovněž kromě jiného tvoří
ptáčky, ovšem ze dřeva. Jednou jí chceme
věnovat celou výstavu. Stavte se někdy na
Průhonu, až půjdete kolem. Výstava bude
přístupná celý červenec a v srpnu do 24. 8.

každý všední den od 10 do 16 hodin. Od 3. září
bude na Průhonu vystavovat Inka Delevová
svoji grafiku, zaměřenou na pražská zákoutí.
Nenechte si ji ujít!

V KS Průhon v době dovolených nebudou sice
probíhat kulturní akce, ale nabízíme Letní kurz
keramiky pro dospělé od 9. do 12. 7. a 16. – 19.7.
Bližší podrobnosti najdete v inzertním letáku KS
Průhon na jiném místě tohoto zpravodaje. Do-
datečný zápis do vzdělávacích kurzů a relaxač-
ních aktivit na Průhonu bude 27. – 30. srpna vždy
od 13 do 19. hodin. Informace o kurzech dosta-

nete během prázdnin na Průhonu mezi 10.
a 16. hodinou. Zavolejte. 

Také pronájmy prostor KS Průhon i řepské
Sokolovny je možné zadávat celé prázdniny
na tel. čísle 604 848 743.

Jinak bude přes léto věnována péče úpra-
vám prostor a zařízení, takže se můžete těšit
na další příjemné vylepšení prostředí řep-
ského kulturního stánku. 

Eva Gutová

FOTOSTŘEPINY

VÁS ZVE
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Mateřská škola Bendova každoročně reprezen-
tuje Městskou část Praha 17 na festivalu MA-
TEŘINKA. Festival je přehlídkou hudebních,
tanečně sportovních a dramaticko výtvarných
pódiových vystoupení jako veřejná prezentace
mateřských škol  předškolních zařízení v Če-
chách. Hlavním posláním tohoto festivalu
je ukázat tvořivost pedagogů v předškolních
zařízeních, jejich kreativitu a šikovnost
s dětmi,kterým se věnují celý školní rok. Pro
děti i jejich rodiče je festival zdrojem neopa-
kovatelných zážitků, pro učitelky velmi pří-
nosnou inspirací, pro odborníky ve školství
nedostižným průřezem činností mateřských
škol v rebublice.
Organizační struktura festivalu je rozdělena do
dvou úrovní – oblastní a celostátní. Ve dvaceti
oblastních kolech vystupovalo víc jak 500 ma-
teřských škol a přes 25 000 dětí. Oblastní kola
probíhala v březnu. Pražská Mateřinka se ko-
nala v KS Mlejn v sobotu 17. 3. 2007. Mezi další
patří Mateřinky Českobudějovická, Klatovská,
Liberecká, Plzeňská, Prostějovská, Rýmařov-
ská, Uherskohradištská, Znojemská..
Do celostátního kola v Nymburce vybírá od-
borná porota Nadačního fondu Mateřinka
z každého kraje 1–2 vystoupení. Kriteriem pro
výběr účastníků je originalita a výraznost, ni-
koli dokonalost provedení.
Vystoupení dětí z MŠ Bendova na Mateřince je
každý rok jiné. Pro zajímavost uvádím naše
úspěšné programy:

V roce 2002 dětský balet „Šípková Růženka“,
kde patnáct dětí v nádherných kostýmech
předvedlo na hudbu klasiků pohybovou
skladbu motivovanou pohádkou. „Růženka“
byla vybrána na celostátní přehlídku do Nym-
burka.
V roce 2003 jsme na Pražské Mateřince cvi-
čili „Včelí Medvídky“ s tělocvičným padákem
a overbaly.

V roce 2004 a 2005 nám vystupoval dětský
pěvecký sbor Zvoneček, který pod vedením Mi-
roslavy Martincové a odborného poradce sbor-
mistra prof. Čestmíra Staška zazpíval veselé
písničky za doprovodu klavíru a instrumentální
hry dětí na rytmické nástroje.
Na letošní březen připravila  Marcela Komí-
nová a Jana Procházková sportovní gymnas-
tické vystoupení ve spolupráci s oddílem
gymnastiky Gymstar Praha. Malé gymnastky
předvedly cvičení na švédské bedně, hrazdě

a kladině za doprovodu veselé písničky Opička
Žofka. Tematicky se představení jmenovalo
„Návštěva v ZOO“, kde skupina dětí jela na
výlet za zvířátky a u klece s opicemi se zadí-
vala a hle "opice cvičí a radují se z pohybu
a jak jsou šikovné!" Naše úspěšné opičky byly
vybrány na celostátní kolo do Nymburka! 
Finále 12. ročníku Mateřinky se konalo 
11. a 12. 5. 2007. Pódiová vystoupení mode-
roval Jan Kovařík a lze ho shlédnout na inter-
netové adrese www.vidmat.estranky.cz.
Festival Mateřinka je svátkem tvořivosti ma-
teřských škol, oslavou dětí i skvělých učite-
lek, které svou práci s dětmi mají moc rády.
V Mateřské škole Bendova pracují kvalifiko-
vané odbornice v oblasti předškolního vzdě-
lávání, které zodpovědně přistupují ke své
práci a prezentují ji nejen na Mateřince, ale
i pro rodiče a veřejnost. Vystoupení s dětmi
v KS Průhon Vánočním koncertem, v ZUŠ Bla-
tiny Jarním koncertem, Zahradní slavností
s tanečním programem dětí, besídkami ke
svátku matek i jejich účastí při vítání občánků
na úřadě  přispíváme ke kultuře v naší měst-
ské části.

Mgr. Ivana Panochová
ředitelka MŠ Bendova

FESTIVAL MATEŘINKA

Celostátní festival
mateřských škol

MATEŘINKA 2007
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veškeré instalatérské práce
včetně drobných oprav

222 955 424
605 540 311

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

ZÁPIS DO KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2007–2008
NEŽ PŮJDEME DO ŠKOLKY – Mgr. Jana Kalinová pro předškolní děti od 2 let
cvičení, hry, malování, písničky s kytarou skupinová výuka, 1x týdně 9.30 – 12.00 50 Kč /dopol.
RADUJEME SE S HUDBOU (muzikoterapie) děti 5 – 8 let
podle Z. Šimanovského skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 200 Kč
SÓLOVÝ ZPĚV děti 3. třídy, dospělí

individuální výuka, 1 hod 1x týdně 1 800 Kč
KLAVÍR, KEYBOARD, FLÉTNA, KLARINET, děti od 1. třídy a starší (podle nástroje), dospělí 
SAXOFON, HOUSLE, KYTARA individuální výuka, 1 hod 1x týdně 1 800 Kč
ŠIKULKY (výtvarná výchova) děti od 2 let a jejich rodiče

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

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

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

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

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

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

MODERNÍ TANEC děti od 12 let 1 400 Kč
ANGLIČTINA HROU pro předškolní děti od 4 let
hry, malování, písničky s kytarou skupinová výuka, 1x týdně 9.30 – 12.00 50 Kč /dopol.
ANGLIČTINA, NĚMČINA, RUŠTINA pouze pro dospělé (různé stupně pokročilosti)
(kurzy začínají až od října) skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1 500 Kč
POČÍTAČE A INTERNET pro seniory (i úplné začátečníky)
(kurzy začínají až od října) skupinová výuka, 2 hod 2x týdně 1 000 Kč

ZÁPIS: pondělí 27. 8. až čtvrtek 30. 8. vždy 13.00 – 19.00
ZÁPISNÉ: je 40 Kč za osobu bez ohledu na počet zapsaných kruzů a platí se hotově hned u zápisu.
KURZOVNÉ: se platí složenkou A nebo bankovním převodem do 14 dnů od data zapsání do kruzu.

Červenec
Srpen 2007

FIRMA ŠEFL PROVÁDÍ

= odstranění tapet = stěrkování panelů
=malování = lakování

Tel.: 235 311 433  728 990 267

✄
- Příjemné prostředí
- Gambrinus 10°
- Plzeň 12°
- Obědy, večeře
- Každý pátek hudba

Otevřeno denně od 11.00 do 23.00, tel.: 776 153 050
Makovského 1177, Praha 6 – Řepy

Po předložení této reklamy 1 pivo 10° zdarma.
Platná na červenec a srpen 2007
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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

➜ VÝSTAVA /Každý všední den od 10 do 16 hodin/:
1. 7. – 20. 8. * LUBOŠ MRÁZ: Rozmanitosti přírody – fotografie zvířat a ptáků

* JAROSLAVA ŠETELÍKOVÁ: Ptáci – dřevo

➜ KURZY:
Letní kurz keramiky pro dospělé (z plátu, litá, točená, včetně glazování a výpalu). 
Pondělí 9. 7. až čtvrtek 12. 7. a 16. 7. až 19. 7., vždy 17.00 – 20.00 hod.
Celý kurz (8 dní ) 980 Kč, 1 týden (4 dny) 580 Kč, 1 den 180 Kč. Odnesete si hotový výrobek!

➜ KURZY NA ŠKOLNÍ ROK 2007 – 2008:
Hudební (zpěv, klavír, flétna, saxofon, klarinet, keyboard, kytara, housle, muzikoterapie)
výtvarné (keramika, tvůrčí dílna, výtvarka, kreslení pro nejmenší)
pohybové (moderní tanec pro děti, cvičení pro děti, dívky, ženy, rodiče s dětmi, jóga pro děti, 
dospělé, na bolesti zad, pro seniory)
jazykové (němčina, ruština, angličtina pro dospělé, angličtina hrou pro předškoláky)
dopolední školička pro nejmenší, počítače a internet pro seniory.  

DODATEČNÝ ZÁPIS PROBĚHNE 27. – 30. SRPNA VŽDY OD 13 DO 19 HODIN.
Bližší informace ke kurzům během prázdnin na tel. 235 313 289. 

➜ PRONÁJMY všech prostor v KS Průhon a v Sokolovně Řepy i přes prázdniny
na tel. čísle 604 848 743.

➜ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ NABÍZÍME JAKO SPOLUPOŘADATELÉ:
10.–11. 8. * Čochtanova Třeboň – desátý ročník vodnického setkání v Třeboni. 
10. 8. v 10.10 h – Kino Světozor – Otevření výstavy „Čochtanova Třeboň podesáté“ s dětskými
obrázky vodníků + „Okolo Třeboně, pasou se tam koně“ – kresby Inky Delevové.
10. 8. v 19.30 h – Kino Světozor – V+W: Nebe na zemi – divadelní představení v podání 
pražského divadla DaŽ.
11. 8. od 9 hodin: Pohádkový Svět (soutěže pro děti s pohádkovými bytostmi v zámeckém parku) 
– Netradiční lov kaprů v Čochtanově revíru – Legrácky a vodnický kosmetický salón na náměstí
– Vodnická tombola – Kapela Triwoly zahraje pro dobrou náladu – Rusalka, jak ji vidí pražský 
kabaretní soubor Tykadlo, s vodnickou svatbou (zámecký park) – Průvod vodníků a dalších vodních
bytostí – Večerní divadelní představení Josefa Dvořáka v třeboňském divadle – Večerní Rej bludiček
v bílých strašidelných převlecích se světýlky u rybníka Svět. Celý den velký jarmark na náměstí.

Bližší informace k Čochtanovi: Eva Gutová 604 136 139

Červen 2007VŠE DLE VAŠICH ROZMĚRŮ

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

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

PROSTĚRADLA
(bavlna, froté, jersey)

BYTOVÝ TEXTIL
(záclony, závěsy, zavěšení)

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

DOPRAVA

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ

MATRACE
(pružinové, latexové, z PUR pěny)

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ A KŮŽE
(dobarvení)

OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ

OPRAVY OBUVI

NEVANOVA 1045 (dílna),
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00 – 18.00 hod.
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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

LETNÍ PROVOZ 1. 7. – 31. 8. 2007
Dětské středisko Socháňova 1221, Praha 6 - Řepy

NEMOCNÍ
Pondělí 7 – 13 hod.
Úterý 7 – 13 hod.
Středa 7 – 13 hod.
Čtvrtek 7 – 13 hod.
Pátek 7 – 13 hod

PORADNA
–

13 – 15.30 hod. MUDr. Hrubešová
13 – 15.30 hod. MUDr. Nízká13
13 – 15.30 hod. MUDr. Borůvková

–

Neodkladné případy DFN Motol Po – Čt 15,30 - 18 hod, Pá 13 – 18 hod
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA – denně 18 – 7 hod. poliklinika Břevnov, Pod Marjánkou 12, tel. 233 358 944

denně 19 – 7 hod DFN Motol,tel. 224 433 654
pátek od 18 hod. nepřetržitě do pondělí 7 hod obě tel.čísla

Po dobu dovolených použijte
prosím všechna dostupná 

telefonní čísla lékařek:

MUDr. Borůvková 235 300 229

MUDr. Hrubešová 235 311 866

MUDr. Holečková 235 300721

MUDr. Nízká 235 311 868
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SLUŽBY

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

Tel.: 603 221 653

• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, STĚRKOVÁ OMÍTKA,
MONTÁŽ SÁDROKARTONU
– vysoký standard prováděných prací.

T: 602 949 512

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

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

• Elektrikářské práce – Erben, opravy 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

• 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

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

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

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

Tel.: 739 004 746

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

Těšíme se na Vás!
Tel.: 775 342 765, 235 30 29 53

• Šicí stroje – opravy u zákazníka
Petr Meyer, Galandova 1236, Řepy.

Tel.: 235 313 336, 603 341 927

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

• 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.

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

tel.: 775 342 765, 235 302 953

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

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

PECINA tel.: 235 510 096, 602 954 461

• Koupím garáž v Řepích, 
nejlépe v osobním vlastnictví.

Tel.: 235 523 585, 603 229 014

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

• Státní zaměstnanec z K.V. hledá podnájem
(pronájem) v Praze 6, 
POUZE – Řepy nebo Bílá Hora! 
Atypická pracovní doba.

Tel.: 606 414 639 jen po 19.30 hod.

• AUTOSALON KLOKOČKA přijme
pro pobočku Karlovarská 660, Praha 6 Řepy
AUTOMECHANIKY PRO ZNAČKU ŠKODA
PRACOVNIKA/CI MYČKY – ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
OSOBNÍCH VOZŮ (vhodné i pro ženy)
TECHNIKA SERVISU – JEZDIČ (vhodn
pro absolventy)
Kontakt: sl. Hötzlová, tel. 222 197 221,
e-mail: sekretariat@klokocka.cz
pro pobočku Borského 876, Praha 5 Barrandov
SKLADNÍKA
Kontakt: sl. Bohatová, tel. 251 005 510,
e-mail: info@klokocka.cz
Podrobné informace o pozicích naleznete
na www.klokocka.cz

• Zdravotnické zařízení v Praze Řepích
(www.domovrepy.cz) přijme SZP, 
i absolventky, do třísměnného provozu 
a zaměstnance se zdrav. vzděláním na místo
ergoterapeuta.
Kontakt: vrchní sestra V. Křemečková, 774 401 334,
sekretariat@domovrepy.cz

• 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, mobil 723 554 293

• Vyměníme obec. 2+kk za větší – Řepy za Řepy.
605 109 889, 603 337 005

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

Tel.: 608 037 375

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

Kontakt na tel.: 235 311 834, 777 193 321

• 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

• 2+kk Řepy za byt k privatizaci. svjkr@seznam.cz, 
724 321 826

• Vyměním 1+1 a 2+kk za větší.
Zn: jdoucí do os. vlastnictví 

Tel. č. 737 443 219

• Vyměním obecní 2+kk Řepy, ne privatizace, za
větší byt před privatizací.

Tel.: 777 199 328, 774 836 226

• Vyměním 3+1 před privatizací, za dva menší před
privatizací, v Řepích.

Tel.: 731 017 581

• Vyměním 2+kk před privatizací, za větší před
privatizací. Jen Řepy za Řepy.

Tel.: 777 07 88 07

• 60-letá hledá přítele, pro společné chvíle 
na chalupě. Tel.: 728 056 738

BY T Y

SEZNÁMENÍ
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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

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


