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Vážení čtenáři,
skončilo období prázdnin a dovolených. Na léto a prosluněné dny můžeme už jen s nostalgií vzpomínat. Čas na dobíjení
baterek je za námi a jak praví lidová moudrost – všechno krásné jednou skončí, a tak bezstarostné dny odpočinku
a relaxace přetrvávají snad už jen v podobě fotografií. Ať se naše léto vydařilo více či méně, každý konec znamená nový
začátek. Školáci objevují nepoznané světy, poznávají nové kamarády a pro nás všechny symbolizuje návrat do zajetých
kolejí každodenních povinností.
My Vám přejeme, aby toto září přineslo více než známou rutinu a pokusíme se Vám nabídnout zajímavé aktivity, které
proběhnou v naší městské části, jako je například koncert skupiny Laura a její Tygři, zajímavé vyprávění o Skotsku v KS
Průhon anebo zajímavá nabídka pro děti v Sokolovně s názvem Prodlužme si prázdniny.

Redakční rada

5. 9.   Setkání s Inkou Delevovou
- uvedení výstavy
(KS Průhon – 19.00 hodin)

12. 9.   Skotsko
(KS Průhon – 18.18 hodin)

14. 9.   Sousedské posezení
s kapelou Panoptikum
(KS Průhon – 20.00 hodin)

15. 9.   O Krtečkovi
(KS Průhon – 15.00 hodin)

16. 9.   Laura a její tygři
a Jana Koubková Quartet
(klášterní zahrada Domova
sv. K. Boromejského
–16.30 hodin)

21. 9.   Prodlužme si prázdniny
(Sokolovna, Na Chobotě
125 – 18.00 hodin)

22. 9.   Koncert
(Sokolovna,
Na Chobotě 125
– 18.00 hodin)      

KULTURNÍ
KALEIDOSKOP

Nadační fond Umění doprovázet
www.umenidoprovazet.cz

Vás zve na 
benefiční koncert skupiny

GOSPEL TIME 
& ZUZANA STIRSKÁ

6. října 2007 
v 16:00 hodin

v kostele Sv. Rodiny 
v Praze Řepích.

Koncert se uskuteční 
při příležitosti oslav

Světového dne hospiců 
a paliativní péče.

●

Vstupné 150 Kč 
(děti do 15 let zdarma)

●

Vstupenky je možno zakoupit 
ve vrátnici Domova sv. Karla 
Boromejského nebo objednat

na tel.: 739 227 306
nebo: info@umenidoprovazet.cz

Domov sv. Karla Boromejského
v Praze Řepích Vás zve

na zahradní benefiční koncert

LAURA A JEJÍ TYGŘI
A

JANA KOUBKOVÁ
QUARTET

V NEDĚLI 16. ZÁŘÍ 2007
OD 16:30 HODIN
v klášterní zahradě

Domova sv. K. Boromejského.
Generálním partnerem benefičního

koncertu je
Úřad městské části Praha 17.

Součástí akce bude slavnostní předání 
zahradního altánu, 

který zrestaurovala a darovala
stavební společnost HOCHTIEF CZ.

Výtěžek koncertu bude věnován 
na podporu činnosti

Domova sv. K. Boromejského.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 
DOMOV SV. K. BOROMEJSKÉHO,

NEMOCNICE POD PETŘÍNEM

(VLAŠSKÁ 36, PRAHA 1),
LIDOVÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ,
ŽALANSKÉHO 57, PRAHA ŘEPY



V souvislosti se vzniklou situací, kdy není
možné dále tolerovat hluk startujících a přis-
távajících letadel přes území naší městské
části, zvláště v nočních hodinách, se Vás ptám,
jaké kroky podnikla městská část k eliminaci
této závažné skutečnosti, která obtěžuje ob-
čany nejen Řep a okolí? Mgr. Jiří V.

Letošní léto rozhodně nebylo pro řepskou rad-
nici okurkovou sezónou. Vedle rozbíhající se
privatizace bytů, kterou jsem se zabývala již
několikrát, vyvolala četné reakce obyvatel Řep
neočekávaná změna letové dráhy, ke které
došlo již počátkem srpna.

MČ PRAHA 17 3SLOVO STAROSTKY

LETIŠTĚ JE NAŠÍM SOUSEDEM
MČ PRAHA 17

starostka JITKA SYNKOVÁ

redakce@repy.mepnet.cz

Ruzyňské letiště uzavřelo na tři týdny hlavní
vzletovou a přistávací dráhu a veškerý provoz
byl přesunut na vedlejší dráhu, která vede přes
naši městskou část. Bylo to v letošním roce již
potřetí. Na vedlejší dráhu se veškerý provoz na
letišti přesouvá dvakrát do roka, na jaře a na
podzim, z důvodu pravidelné údržby hlavní
dráhy.  Vedením letiště jsme byli ubezpečeni,
že mimořádná situace v srpnu nahradí od-
stávku plánovanou na podzim a měla by proto
být v tomto roce poslední.
Blízkost letiště vždy ovlivňovala, a i nadále
ovlivňovat bude, život v naší městské části,
stejně jako v přilehlých částech Prahy 6,
Kladna, Buštěhradu, Tuchlovic a dalších obcí.
Tato situace samozřejmě není jejich předsta-
vitelům lhostejná a proto neustále vyvolávají
jednání s vedením letiště. Musím však pozna-
menat, že dosavadní přístup letiště dokládá,
že vedení letiště má opravdovou snahu  nega-
tivní dopady na občany omezovat. O chysta-
ných změnách provozu vždy s předstihem
informuje, nejvíce postižené obce dostávají
dotace určené na projekty v oblasti životního
prostředí. Naše městská část pro letošní rok
obdržela 2,6 mil. korun a rada  MČ rozhodla,
že tyto peníze půjdou na výměnu oken v ma-
teřské škole.

K dohodě o omezení zvláště nočních letů došlo
na jednání starostů s generálním ředitelem Le-
tiště Praha Miroslavem Dvořákem. S účinností
nového letového řádu, tedy od dubna příštího
roku dojde k zásadnímu omezení nočních letů
na vedlejší dráze, mezi půlnocí a 5 hodinou
ranní bude navíc noční provoz této dráhy zcela
vyloučen a k omezení letů dojde mezi 22–24
hodinou a 5–6 hodinou. Výjimku budou tvořit
lety v nouzových nebo mimořádných situacích.
Měření hluku budou nadále prováděna po do-
hodě s radnicemi i mimo stávající ochranná
hluková pásma. 
Definitivní řešení přinese však až výstavba
nové dráhy, která má být uvedena do provozu
v roce 2013, jejímž vybudováním poklesne pro-
voz nad obydlenými lokalitami na minimum.

Prázdniny utekly jako voda. Pondělním
ránem 3. září prázdniny definitivně
skončily a začal nový školní rok. Děti
budou ještě plny dojmů z prázdninových
dobrodružství a než přivyknou školním
povinnostem,  bude to ještě chvilku
trvat. V prvé řadě bych ale chtěla přiví-

tat naše nové prvňáčky, kterým ještě voní
školní brašny novotou. I jim začnou nové po-
vinnosti, ale zároveň  najdou i nové kamarády
a spoustu nových informací. 
Ráda bych poděkovala všem pedagogům a os-
tatním pracovníkům ve školství za jejich smys-
luplnou práci a péči o naše ratolesti. A proto

nejen našim prv -
ňáčkům, ale Vám všem, kterým začíná
koloběh všedního školního života, přeji
mnoho elánu, spokojenosti a úspěchů
v novém školním roce.

PRÁZDNINY SKONČILY, ŠKOLA ZAČÍNÁ...

Foto B. Černovský



4 Z RADNICE ZPRÁVY

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

Rada MČ Praha 17 mj.
souhlasila
s investičním záměrem na „Polyfunkční dům
Praha Řepy, Hofbauerova, Kolínova“ za pod-
mínek propojení ul. Kolínova do ul. Hofbaue-
rova nebo zajištění vjezdu do garáží z ul.
Hofbauerova a tím vyloučit dopravní napojení
objektu přes vilovou zástavbu, hmotu objektu
přizpůsobit charakteru okolní zástavby.

souhlasila
s návrhem Zásad územního rozvoje hl. m.
Prahy bez připomínek

souhlasila
s návrhem na vypsání výzvy na veřejnou za-
kázku dle §12 odst. 6 Zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách „Procesní analýza stá-
vajícího IS, zadávací dokumentace, výběr do-
davatele na IS úřadu MČ Praha 17.

souhlasila
s návrhem na vypsání výzvy na veřejnou za-
kázku zpracování projektové dokumentace sta-
veb:
„Výměna oken, zateplení, střecha Jiránkova čp.
1137, 1138“, „Výměna oken, zateplení, střecha
Žufanova 1112 – 1114“ dle §12 odst. 6 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

rozhodla
o vypsání výběrového řízení na uvolněné
místo: vedoucí úředník – vedoucí Úřadu MČ
Praha 17.

schválila
krytí finančních prostředků ve výši 30 %, tj.
2 000 000,- Kč vč. 19% DPH na I. etapu
„Opravy hřiště ZŠ Jana Wericha“ při přípravě
rozpočtu městské části pro rok 2008. Zároveň
ukládá OŠK, OÚR a ZŠ J. Wericha vypracovat
žádost o grant z Celoměstských programů pro
oblast sportu a tělovýchovy MHMP.

schválila
návrh na rozšíření městského kamerového sy -
stému, včetně lokalit umístění dalších čtyř

kamer na území MČ. Zároveň ukládá odboru
krizového řízení ÚMČ zpracovat žádost řediteli
odboru krizového řízení MHMP na vybudování
uvedených kamerových stanovišť.

souhlasila
s vypsáním výzvy na veřejnou zakázku dle §12
odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách na zpracování projektu pro předlo-
žení žádosti o grant  z FM EHP/Norska na rea-

lizaci „Modernizace a vybavení základní umě-
lecké školy Blatiny v Praze 17“.

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 17 
během prázdnin nezasedalo, první se 
uskutečnilo 29. srpna 2007, s jehož 
výstupy budete seznámeni v říjnovém
čísle a na našich webových stránkách.

ZPRÁVY Z RADNICE

MČ Praha 17 má výhledově ve svém plánu v letech  2008 – 2009 rekonstruovat domy na 
Makovského ulici (čp. 1140 – 1145, 1222 – 1227). Dle záměru chceme v přízemí domů  vy-
tvořit nebytové prostory, které by sloužily k občanské vybavenosti naší městské části. Tyto
prostory budou určeny hlavně pro prodejny a provozovny služeb. 
Vyzýváme případné zájemce z řad podnikatelů ke spolupráci a žádáme ty, kteří by měli
zájem v této lokalitě působit, o nezávazné nabídky s uvedením druhu poskytované služby
i s návrhem požadavku na  velikost prostoru v m2. Tyto návrhy poslouží městské části jako
podklad ke  konečnému zpracování studie záměru.

Písemné nabídky s označením „Nebytové prostory Makovského“  přijímá: 
Odbor správy obecního majetku ÚMČ Praha 17, Žalanského 291, 163 02  Praha Řepy.

V Ý Z V A  P R O  P O D N I K A T E L E



Komunální politika pro Vás není nic nového.
Vím, o Vás, že jste již v Zastupitelstvu naší
městské části působil. Bylo to v období 
1998 – 2002. Nicméně, co bylo tím impul-
sem, který rozhodl, , že se aktivně zapojíte
do práce pro naši městskou část?
Hned v úvodu na sebe musím  prozradit, že
jsem se v Řepích narodil, vyrůstal a žiji tady.
Proto jsou pro mě Řepy tzv. srdeční záležitostí
a záleží mi na tom, abych se tady cítil dobře
nejen já, ale i mnoho dalších, kteří se zde roz-
hodli žít a pracovat. Když jsem se prvně roz-
hodl kandidovat, v té době ještě jako nezávislý
za ODS, věděl jsem, že nás čeká hodně práce..
Začínali jsme tzv. od nuly, protože Praha 6 nám
předávala veškerou agendu. V dalším volebním
období jsem už  neměl tolik času. Mou profesí
je stomatologie se specializací malá chirurgie.
Zakládal jsem soukromou praxi, měl jsem
služby na zubní pohotovosti a snažil jsem se
i neztratit kontakt s operačním sálem v ne-
mocnici.
Ale i přes to jsem chtěl zůstat ve styku s měst-
skou částí.  Působil jsem jako člen sociální
a zdravotní komise, která působila jako po-
radní orgán Rady MČ a městská část mne jme-

novala  zdravotním  radou pro městskou část.
Tato funkce pak byla zrušena a její funkci pře-
vzal Magistrát hl.m. Prahy. 

V současné době působíte jako radní měst-
ské části Praha 17 s kompetencí pro oblast
zdravotnictví.  Tato oblast je Vám nejbližší
vzhledem i k Vaší profesi. Co je v této oblasti
pro Vás prioritou?
Hlavní prioritou v této oblasti , jak už deklaro-
valo i Programové prohlášení Rady MČ Praha
17, je posouzení nabídky zdravotnických slu-
žeb vzhledem k počtu obyvatel a zároveň
vytvoření podmínek pro rozšíření služeb ob-
vodních lékařů a zvýšení počtu specialistů.
I nadále chceme podporovat rozšíření ošetřo-
vatelské a rehabilitační služby. Aktivně se
chceme podílet na celopražské reorganizaci lé-
kařské služby první pomoci a hájit při ní opráv-
něné zájmy obyvatel naší městské části.
Vím, že už v předchozích letech byla právě po-
sledně jmenovaná služba velkým problémem
pro naši městskou část. Vzhledem k místním
podmínkám jsme nebyli schopni tuto službu

zajistit vlastními silami. Nyní, kdy naši občané
využívají pohotovost FN Motol, řešíme i fi-
nanční prostředky, se kterými je nutné počítat
v rozpočtu naší městské části výhledově i pro
další období.

Vaše profese i práce pro naši městskou část
jsou velmi náročné. Ať už psychicky nebo
i časově. Zbývá Vám vůbec čas na relaxaci?
Když mi vyjde čas vyrážím do přírody. Les je pro
mě zdrojem energie. Když rostou houby, vylo-
ženě se do lesa těším. Jinak si rád poslechnu
country hudbu, uklidňuje mě vážná hudba.
Největší radost ale mám ze svých vnoučat.
Mám dvě dcery. Nejstarším vnoučkem je Vojta,
kterému jsou dva roky, pak je Barborka a nej-
mladší je Magdalenka, která se narodila před
měsícem. Když jsem s nimi, zvláště s Vojtou –
protože to už je parťák, ale na holky se taky
těším až povyrostou – tak si uvědomuji, že
tohle je to pravé bohatství, které můžu mít. Je-
jich přítomnost mne dobíjí a člověk tak trochu
dohání to, co nestihl se svými vlastními dětmi.

-jed-

ZASTUPITELÉ                                      5NÁŠ ROZHOVOR

O ZDRAVOTNICTVÍ
A NEJEN O NĚM

tentokrát s MUDr. Janem Šnajdrem
radním MČ Praha 17



6 ODBOR ŽP A DOPRAVY BIOODPAD

Sídlo : Žalanského 2, Praha – Řepy
Kontakty: 
Mgr. Ilona Šupejová – vedoucí odboru

tel. 235 316 149
Ing. Ivana Holá – zástupce vedoucí, doprava,

stanoviska ke stavbám, tel. 235 321 905
Ing. Vladimíra Šrámková - referentka na úseku

ovzduší a odpadového hospodářství 
tel. 235 321 926

Ing. Karel Voráček – referent na úseku ochrany
přírody a krajiny, tel. 235 321 926

Rudolf Záruba – referent na úseku vod (působ-
nost vodoprávního orgánu), tel. 235 321 926

Štěpánka Taichmanová – referentka na úseku
dopravy tel. 235 321 905

Úřední hodiny: Po 7.30 – 12.00   13.00 – 17.30
St 7.30 – 12.00   13.00 – 18.30

Odbor životního prostředí a dopravy vykonává
státní správu na úseku ochrany životního pro-
středí v souladu s platnou právní úpravou
(ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní
fond, odpadové hospodářství, myslivost, ry-
bářství, ochrana ovzduší, ochrana zvířat proti

týrání, ochrana vod) včetně péče o svěřenou
veřejnou zeleň a na úseku silničního hospo-
dářství a dopravní politiky městské části.
Odbor se člení na oddělení životního prostředí
a veřejné zeleně a oddělení dopravy.
Občané městské části se mohou na nás obrátit
např. se žádostí o :
– vydání povolení ve věci kácení dřevin ros-

toucích mimo les
– vydání stanoviska ke stavbám pro řízení ve-

dená stavebním úřadem
– udělení souhlasu k odnětí půdy ze zeměděl-

ského půdního fondu
– vydání rybářského a loveckého lístku
– povolení vodních děl dle vodního zákona
– vydání rozhodnutí na úseku zvláštního uží-

vání komunikací ( stavební zábory, vyhra-
zené parkování apod)

– vydání rozhodnutí o připojení ke komunikaci
– vydání stanovení dopravního značení

Dále odbor pečuje o veřejnou zeleň, dětská
hřiště a spravuje svěřené komunikace. Na
tomto úseku spolupracujeme s ostatními kom-
petentními subjekty. Občané se na nás mohou
obrátit se svými podněty i na úseku odpado-
vého hospodářství, kdy úzce spolupracujeme
s Magistrátem hlavního města Prahy, v jehož
kompetenci je financování  stanovišť třídě-
ného odpadu a přistavování velkoobjemových
kontejnerů, na které zdejší Městská část kaž-
doročně přispívá ze svého rozpočtu. 

PŘEDSTAVUJE SE ODBOR
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A DOPRAVY
Úřadu městské části Praha 17

Vážení občané,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku o bioodpadu. Dotazník si můžete vyzvednout  na Úřadu městské části Praha 17 v po-
datelně na adrese Žalanského 291,Praha-Řepy a na odboru životního prostředí a dopravy Žalanského 2, Praha - Řepy nebo na interne-
tových stránkách:  www.praha-mesto.cz/odpady .Vyplněný dotazník lze odevzdat na určená místa, která jsou uvedena na jeho druhé
straně. Dotazník můžete vyplnit a odeslat i elektronicky přes výše uvedené internetové stránky. Dotazník vyplní vlastník objektu1/. 
V případě, že máte zájem o vyplnění dotazníku a nejste vlastníkem objektu, obraťte se na vlastníka nebo správce bytového objektu. 

Termín odevzdání dotazníků je do 31. 10. 2007.

Tento průzkum je prováděn Hl. m. Prahou. Výsledky průzkumu budou použity jako podklad pro rozšiřování systému tříděného sběru bio -
odpadu v Praze.

1/ § 2, písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. HMP (vyhláška o odpadech)

PRAHA ROZŠIŘUJE SBĚR BIOODPADU – ZAPOJTE SE I VY

Jak likvidovat velkoobjemový odpad

Úřad městské části Praha 17 oznamuje všem obča-
nům Řep, že dnem 15. 3. 2007 bylo zahájeno pravi-
delné přistavování kontejnerů na odvoz velko- 
objemového odpadu z domácností (nábytek, skříně,
pračky…). 
Dále žádáme občany, kteří odkládají BIO odpad
(větve, tráva, listí), aby velké větve rozřezali na
menší kusy pro lepší využití objemu kontejneru. Do
těchto kontejnerů nepatří stavební suť!

STANOVIŠTĚ 1–3:
1. křižovatka ul. Ke kulturnímu domu a U boroviček 
2. křižovatka ul. K trninám a Laudova – parkoviště
3. parkoviště u prodejny Bílý Beránek – ul. Šímova
Termíny přistavení:
II. pololetí – 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 
8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12. 2007

STANOVIŠTĚ 4–6:
4. parkoviště v ul. Drahoňovského
5. parkoviště v ul. Na moklině

(restaurace U Hasiče)
6. parkoviště u prodejny Plus 
Termíny přistavení: II.pololetí – 30. 8., 13. 9., 11.
10., 25. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12. 2007

Změna termínu možná (o změně budeme občany
včas informovat).
Kontejnery budou přistavovány ve čtvrtek a odvá-
ženy v sobotu po 6 hod.
Tímto řešením bude zajištěno, že na území Řep
budou každý týden vždy přistaveny 3 kontejnery na
velkoobjemový odpad.
Tyto kontejnery nejsou určeny pro likvidaci 
odpadů z podnikatelské činnosti!
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Zájmem vedení radnice je celkový rozvoj
a modernizace naší městské části. Tento
záměr je finančně velmi náročný. Proto je
naší snahou kromě vlastních zdrojů získávat
peníze i z dotací od státu,  Magistrátu hl. m.
Prahy nebo i EU/Norska.

V letošním roce  se nám podařilo získat dotace
na výměnu oken a zateplení školek, vstupních
částí základních škol od Magistrátu hl. m.
Prahy a z Letiště Praha. Protože na rekon-
strukce je potřeba daleko větší objem peněz,
zaměřil se náš zájem na získání finančních
zdrojů z fondů EHP/Norska. Hlavní město
Praha je v případě čerpání dotací z EU oproti
jiným částem naší republiky v nevýhodě, pro-
tože je vnímána jako bohaté město, a proto
možnosti čerpání peněz jsou velmi omezené.

Navíc žádosti o granty z fondů EU bude možno
podávat až koncem letošního roku.
V době, kdy jsme se rozhodovali, jakou cestou
při získávání peněz jít, se nám jevila nejlepší
a nejrychlejší varianta grantu z norských
fondů. Dotace z těchto fondů lze většinou vy-
užít právě na akce, na které nemohou být
použity peníze z Evropské unie. 
Pro vlastní realizaci projektu jsme museli vyti-
povat objekt, na který budeme o dotaci žádat.
Protože budova ZUŠ Blatiny je velice zaned-
baná a škola potřebuje pro další rozvoj a po-
krytí potřeb obyvatel a dětí naší městské části
další prostory, rozhodli jsme se, že naši první
žádost budeme směřovat na projekt a násled-
nou rekonstrukci právě této budovy. Již po-
čátkem letošního roku jsme se začali zabývat
nabídkami firem na zpracování žádosti. Ná-

sledně proběhlo výběrové řízení na zpracova-
tele projektu a v červnu byla podána žádost
o přidělení grantu z fondů Norska. Z celkového
počtu 592 žádostí, bylo vybráno 43 a mezi tě-
mito úspěšnými byla i naše žádost na projekt
rekonstrukce ZUŠ Blatiny a byla nám přidělena
částka ve výši 15 950,- E. V současné době
probíhá nové výběrové řízení na zpracovatele
studie proveditelnosti, která je jednou z pod- 
mínek jako podklad pro žádost o grant na rea-
lizaci zmíněné rekonstrukce. 
Na závěr bych chtěl říci, že i do budoucna bu-
deme v tomto trendu získávání peněz pro naši
městskou část pokračovat, protože jsou ob-
lasti, na které je možno  z těchto zdrojů čer-
pat. Ať jsou to rekonstrukce základních škol,
sportovních  hřišť nebo i na revitalizace veřej-
ných prostranství v naší městské části.

MĚSTSKÁ ČÁST ZÍSKALA GRANT
EU/NORSKA
Antonín Kopecký, zástupce starostky
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Výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního nebo živnosten-
ského rejstříku se zase o kousek zjednodušil.Již nějakou dobu fun-
guje projekt CZECH POINT (Český Ověřovací Informační Národní
Terminál). Zaveden je v 30 městech a pěti městských částech Prahy. 
Od 1. 8. 2007 však do tohoto národního projektu vstoupila i Česká
pošta a rozšířila své služby. Na třech místech v Praze (Praha 1,4,6) je
možno si nechat vytisknout a ověřit  obchodní, živnostenský rejstřík
a výpis z katastru. Nám nejblíže je pošta na Praze 6 v Kafkově ulici
kam od nás jezdí linka autobusu č. 180. Služba funguje od pondělí
do pátku, platí se hotově a je potřeba znát pár základních údajů,
pokud chcete této služby využít. U výpisů z rejstříků je to znalost IČ.
U katastru je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
Tento projekt umožňuje snazší získání potřebných dokumentů na
jednom místě a bez velkého čekání.Další možností pro naše občany
je i radnice Prahy 13 (Sluneční náměstí 13/2580), která již je, jako
jedna z pěti městských částí, v tomto projektu  zahrnuta

Pavel Maxa, radní MČ 

ZASE BLÍŽE OBČANŮM
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Nedaleko Kladna se k nebi tyčí stavba, kterou
by tu jen málokdo očekával – rozhledna. Leží
asi dva kilometry na jih od města. Tam se
také rozprostírá smrkový a borový les. Z to-
hoto lesa ční 30 metrů vysoká rozhledna
z roku 1930. Na rozhlednu vede 131 schodů 
a na jejím vrcholku je krásná prosklená 
vyhlídka. Na sever můžeme dohlédnout až
k Řípu, na východě je vidět předměstí Prahy
s letištěm, jižně Brdy, Krušnou horu a ko-
nečně na západ se otvírá pohled na Rakov-
nicko a Lounskou. Přímo na rozhledně je
restaurace, kde vás obslouží a zasytí unavené

Chceš si zkusit zahrát pálkovací hru pro
holky, která je stále více populární v USA?

SOFTBALL
HRA PODOBNÁ BASEBALLU

ale hlavně

TÝMOVÝ SPORT,
který rozvíjí rychlost, sílu, postřech, chytrost, 

rozhodnost a odvahu.

Dívčí softballový klub při ZŠ Jana Wericha 
pořádá zkušební tréninky každé úterý 

od 16:00 do 18:00 na hřišti u školy 
(Španielova ulice 1111 v Řepích) 
nebo po dohodě i v jiných dnech.

PŘIJÍMÁME DÍVKY VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
bez ohledu na talent, velikost, sílu či zkušenosti

V neděli 29. července pořádal Klub Ledních
Medvědů svou tradiční akci k příležitosti 
uctění výročí první přeplavby kanálu La
Manche suchozemce, Čechoslováka Fran-
tiška Venclovského. Předseda oddílu, pan
Blatný přeplaval řeku na konci ulice Lod-
nická, ve které má Klub své zázemí, stylem
prsa celkem 40x. Stejně tak úspěšný byl
i jeho kolega, ten ovšem stylem kraul. Oba
tak uplavali asi 5 km. Rovné dva kilometry
uplavala Bětka Pourová, známá otužilkyně
a držitelka světového rekordu v kategorii
žen ve výdrži v ledové vodě.
To vše za bedlivého dozoru Ing. Sie -
gera,CSc., který s Klubem ledních medvědů
dlouhodobě spolupracuje na výzkumu vlivů
extrémní zátěže na člověka.
Akce proběhla za podpory MČ Praha 17
a firmy Vltavín Leas a.s.

KLUB LEDNÍCH MEDVĚDŮ
SI PŘIPOMENUL VÝROČÍ FR. VENCLOVSKÉHO

cestovatele dobrou polévkou či chlazeným
nápojem.
V blízkosti  rozhledny se ukrývá na okraji lesa
i civilní letiště, kde místní aeroklub pilně
brázdí oblohu Kladenska. Na jih od vrcholku
kopce je vesnička Pletený Újezd, kde je po-
mníček padlým z první světové války v krás-
ném prostředí vysokých vzrostlých stromů. Na
vlak se dostanete procházkou po polních ces-
tách podél trati do vlakové stanice Unhošť
u Malého Přítočna. Odtud vás vlak už dopraví
až do zastávky Praha-Zličín.

Pavel Maxa

ROZHLEDNA NA KOŽOVĚ HOŘE
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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás seznámil s novou čin-
ností na území naší městské části. Vlastně se
jedná o staronovou službu.
V souvislosti s platnou legislativou, jmenovitě
zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních služ-
bách jsou od 1. července 2007 povinné regi-
strace pro všechny složky poskytující sociální
služby. Do tohoto sektoru samozřejmě patřil
i dřívější D – klub, nyní Klub 17, Socháňova
1221, pravý vchod u stánku se zeleninou..
Sociálně zdravotní komise Prahy 17 již od ledna
letošního roku iniciovala jednání k potřebným
změnám nejen v oblasti registrací, ale bylo
nutné upravit režim chodu nízkoprahového
centra pro děti a mládež (NZDM). Situace byla
konzultována s předními odborníky, za všechny
uvedu pana Jindřicha Racka, předsedu České
asociace streetwork, který naše stanovisko jed-
noznačně podpořil.
Bohužel však musíme konstatovat, že přes veš-
kerou snahu se nenaplnily dohody s představi-
teli D klubu. Proto, pod pohrůžkou zrušení této
dobré služby či dokonce vysoké finanční pokuty
(podle dikce zákona č. 108/2006 Sb) Rada MČ
Prahy 17 rozhodla na svém 11. zasedání dne 
23. 5. 2007 o začlenění NZDM, AT linky i AT po-
radny pod Centrum sociálně zdravotních služeb,
které poskytuje služby na naší městské části.
Věřte mi, že jednání s původními pracovníky
nebylo jednoduché, vždyť všichni z nich jednali
jistě v dobré víře a měli společný zájem – pre-
venci  negativních jevů u našich dětí.
Je ale nutné a nezbytné mít zejména pro práci
s dětmi v souladu se zákonem a dalšími práv-
ními normami všechny náležitosti. 
Nabídli jsme stávajícím pracovníkům možnost
i další spolupráce, ale s ojedinělými výjimkami
jsme byli odmítnuti. Rozumím jejich zlobě, nic-
méně hledejme řešení, na jehož konci stojí spo-
kojené děti.
Tím jsem se pokusil vysvětlit Vám důvody těchto
změn. 
Během letních prázdnin probíhala rekon-
strukce prostor, předávání objektu a sestavo-
vání nové koncepce s novým pracovním týmem.

AT linka a AT poradna

Důležité je, že i během letních měsíců nepřetr-
žitě fungovala AT poradna i AT linka a bude
tomu samozřejmě tak i nadále. 
Pro úplnost informací uvádím, že AT linka 
je v provozu každý čtvrtek od 8 do 23 hodin 
na telefonních číslech 235 311 791 nebo 
724 307 775.

MUDr. Pekárková poskytuje služby AT poradny
taktéž každý čtvrtek od 17 do 23 hodin v ob-
jektu Klubu 17. Na  telefonních číslech se 
můžete předem objednat. Telefonní číslo je  
775 59 17 00 nebo 235 311 791 . Telefony jsou
k dispozici po celý pracovní týden pro Vaše 
objednávky návštěv.

A co Klub 17?

Ten bude fungovat od začátku školního roku,
nově již 3 x týdně , a to v úterý, středu a pátek
od 16 do 20 hodin. Věková hranice je zatím pro
děti od  10 do 16 let, ale pokud k nám budou
chodit děti i mimo tuto věkovou skupinu, rádi
se přizpůsobíme Vašim požadavkům.
V Klubu bude zachována možnost doučování,
internet a další činnosti, které mají děti rády.
Budete mít možnost aktivně se spolupodílet 
na výběru aktivit, o které bude zájem. Nově
budou soutěže, výlety, keramika a další čin-
nosti, na kterých se s dětmi domluvíme.
V době, kdy budou děti ve škole, chceme pro-
story nabídnout pro setkávání maminek s ma-
lými dětmi, seniorům, nebo handicapovaným
spoluobčanům.

ETO poradna

Je to úplně nová služba pro Vás. Pro děti i ro-
diče, kteří se potřebují svěřit či poradit s vý-

chovou svého dítěte. Hledáte odpověď na
otázku „Jsem dobrý rodič?“ „Jak se chovat ,
když...“ nebo „Nerozumím svým rodičům“,
„Mám tento problém...“. Můžeme Vám odborně
poradit, pomoci sepsat dokumenty, ulehčit
Vašim starostem.
Využijte nás každé úterý od 16 do 20 hodin,
opět se lze objednat na telefonu 775 59 17 00
nebo 235 311 791 , volat můžete celý pracovní
týden. Služba je bezplatná. 
Jakékoliv dotazy nebo informace Vám ráda
zodpoví Bc. Monika Čermáková, koordinátorka
výše popsaných služeb.
Věřím, že tuto změnu pochopíte a budete vy-
užívat nabízené služby. 

Přeji Vám vše dobré,
Petr Čermák

Zastupitel a předseda 
Sociálně zdravotní komise Prahy 17
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AT LINKA • AT PORADNA • KLUB 17 • ETO PORADNA



10 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

V průběhu měsíce září proběhne v naší měst-
ské části dotazníková akce zaměřená na so-
ciální problémy. Jde o tzv. „komunitní plá-
nování“, tedy oblast dotýkající se především
těch skupin obyvatelstva, které jsou něja-
kým způsobem ohroženy. Pod tuto proble-
matiku spadají především osoby zdravotně
postižené, rodiny s malými dětmi a samoz-
řejmě početná skupina seniorů.

Ustanovení §95 zákona č. 108/2006 o sociál-
ních službách, ukládá povinnost zpracovávat
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.
Naše městská část se na tuto povinnost při-
pravuje s poměrně velkým časovým předsti-
hem, takže nemusíme dělat celou řadu úkonů
na poslední chvíli. 
Již v květnu proběhla podobná anketa za
účasti příslušníků výše uvedených sociálních
skupin, jejímž cílem bylo zjištění okamžitého
stavu sociálních a jiných služeb v Řepích. Vý-
sledky byly velice pozoruhodné, což přispělo
k tomu, že za účasti specialistů z MHMP a dal-
ších organizací, byl vypracován plán, jehož
cílem bylo uspořádání široce pojaté dotazní-
kové akce. Garantem celého úkolu je Centrum
Sociálně Zdravotních Služeb v Řepích, které
poskytlo nejen odborně vyškolené pracovníky,
ale rovněž i prostory pro scházení předmět-

ných skupin. Vedení řepské radnice již od sa-
motného počátku tuto široce pojatou akci pod-
porovalo, takže se dá předpokládat, že i
výsledky, které vzniknou z dotazníkové akce,
budou předmětem zvýšené pozornosti celého
zastupitelstva.
Vlastním cílem je vytvoření strategických do-
kumentů na základě provedených aktivit a
především zpracování  střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb. Již dnes se rýsují
hlavní záměry, například v podobě vypraco-
vání katalogu poskytovatelů sociální a zdra-
votní péče, vypracování seznamu kontaktních
osob pro MČ Praha 17 a jiné další. Hlavním
cílem ovšem není pouze naplánovat rozvoj so-
ciálních služeb v Řepích, ale především cílená
snaha zlepšit život různým skupinám občanů. 
Aby toto vše bylo podloženo skutečnými po-
třebami, je nutné získat takové informace co
možná nejširším způsobem. Jediná možnost,
která se jeví jako optimální, je dotazníková
akce. Je pochopitelné, že je snaha oslovit co
nejširší spektrum našich spoluobčanů, neboť
sociální služby se vlastně týkají každého řep-
ského občana, ať již patří do výše uvedené 
skupiny či nikoliv. Za tímto účelem bylo roz-
hodnuto, že v průběhu měsíce září proběhne
vlastní distribuce anketních dotazníků a kon-
cem měsíce potom i jejich sběr. Řídící skupina

počítá rovněž i s tím, že termín do 1. října 2007
nemusí být striktně limitní, a proto je tolero-
ván časový posun až do 8. října, neboť se musí
nechat velká časová rezerva na zpracování 
dotazníků.
Pro snadnější rozlišení a přehlednější zpraco-
vání bylo rozhodnuto, že pro každou skupinu
bude anketní dotazník vytištěn v jiné barvě.
Barvy ovšem nebudou syté, ale bylo navrženo,
aby jejich provedení bylo v polotónech a to
tak, aby všechny otázky byly dobře čitelné. Do-
tazníky jsou směřovány na tři základní sociální
skupiny a to na:

1. zdravotně postižené osoby – modrá barva
2. rodiny s dětmi a mládeží – žlutá barva
3. senioři – růžová barva

Seznam distribučních a sběrných míst je uve-
den v následujícím odstavci. Nutné je ovšem
upozornit na bod č. 6 uvedeného seznamu, kde
se praví, že dotazníky budou u praktických lé-
kařů v poliklinice Žufanova, což není defi -
nitivní znění. Vzhledem k předpokládané
kapacitě a nákladech celé akce, bylo dohod-
nuto s lékaři MUDr. Katrou a MUDr. Nedělkou,
(oba jsou členové zastupitelstva MČ Praha-17
Řepy), že dotazníky budou umístěny v čekár-
nách jejich ordinací, neboť jsou s touto akcí
z řad lékařů nejlépe seznámeni. 

DOTAZNÍKOVÁ AKCE V ŘEPÍCH 
– I VY SE MŮŽETE ZAPOJIT...
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Přehled distribučních 
a sběrných míst pro dotazníky

1.  Podatelna ÚMČ Praha 17 – Distribuce
i Sběr(D/S)
Podatelna – Španielova 1280, 3. patro
Pondělí 7.30 – 12.00    13.00 –17.30 hod.
Středa   7.30 – 12.00    13.00 – 18.30 hod. 

Podatelna - Žalanského 291
Pondělí        7.30 – 17.45 hod.
Úterý            7.30 – 14.00 hod.
Středa          7.30 – 18,30 hod.
Čtvrtek         7.30 – 14,00 hod.
Pátek            7.30 – 11.30 hod.

2.  Centrum sociálně zdravotních služeb
Bendova 5/1211 – D/S
Pondělí         7.30 – 17.30 hod.
Úterý             7.30 – 15.30 hod.
Středa           7.30 – 17.30 hod.
Čtvrtek          7.30 – 15.30 hod.
Pátek             7.30 – 15.30 hod.

3. Odbor státní sociální podpory – praco-
viště Žufanova 1113, přízemí – D 

4.  Poliklinika Žufanova 1113, přízemí před
odborem státní sociální podpory – Sběr

5.  Sociální odbor  Španielova 1280, Praha-
Řepy, 2.poschodí – D/S

6.  Dotazníky budou k dispozici u praktic-
kých lékařů v poliklinice Žufanova –
D/méně sběr

7.  Kulturní středisko Průhon  Socháňova
1220 – Sběr
Po – pá   9.00 – 21.00 hod.

8.  Recepce Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50 – Sběr

Místní lidová knihovna Jiránkova 1135 – D/S
Pondělí 11.00 – 18.00 hod.
Úterý 9.00 – 12.00 hod.
Středa 11.00 – 19,00 hod.
Čtvrtek 11.00 – 18.00 hod.
Pátek 9.00 – 12.00 hod.

Ke stažení na adrese www.repy.cz a k odeslání
na e-mail: anketa @repy.mepnet.cz
Termín distribuce proběhne v průběhu září,
sběr do 8. 10. 2007.

Vedení MČ Praha-17 Řepy a řídící skupina pro
komunitní plánování předpokládají, že dota-
zníková akce pokryje všechny cílové skupiny 
a rovněž i množství osob, které přímo do tě-
chto skupin nespadají. Radnice má skutečně
zájem na tom, aby všechny problémy, které
se so ciálním prostorem Řep nějakým způso-

bem souvisí, byly popsány a to především od
samotných uživatelů. Proto se obecně před-
pokládá, že každý respondent bude přistu-
povat k anketnímu dotazníku odpovědně
s vědomím toho, že jeho odpovědi budou na
dlouhou dobu určujícím vodítkem pro bu-
doucí sociální rozvoj Řep.

Jiří Svoboda,
člen řídící skupiny

Omlouváme za chybu v minulém čísle, 
kdy na str. 11 ve Fotostřepinách s datem
14. 6. 2007 jsme mylně informovali o tom,
že při vítání občánků zazpívaly a zatanco-
valy děti z MŠ Bendova. Kulturní program
pohotově připravily děti z MŠ Pastelka. 
Omlouváme se a ještě jednou děkujeme.
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V naší městské části jsou zastoupeny všechny stupně
školního vzdělávání. Od základních škol, přes střední
a vyšší odbornou, až po vysokou školu. Vysoká škola
regionálního rozvoje je akreditovaná Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy od 9. 12. 2003 a sídlí
v Žalanského ulici v budově nejstarší řepské školy. Je
to elitní  soukromá vysoká škola s individuálním přís-
tupem ke studentům. Letos opustili tuto školu první
absolventi Bakalářského studijního programu „Re-
gionální rozvoj“. Slavnostní promoce se zúčastnili
kromě pří buzných, přátel a dalších významných
hostů i zástupci městské části Praha 17 – starostka
Jitka Synková a zástupce starostky Antonín Kopecký.
Mezi těmi, kteří po třech letech úspěšně zakončili své
studium, jsou i dvě absolventky, které žijí v naší
městské části – Bc. Eva Soukupová a Bc. Věra Ku-
bíčková. Obě jsou si svým způsobem podobné – obě
mají rodinu a děti, obě již nejsou v tzv. studentském
věku,  a obě se rozhodly před třemi lety   studovat.

Co Vás přivedlo ke studiu a proč jste se rozhodly
studovat právě tuto školu?
Bc. Eva Soukupová –  Mám tři děti a z tohoto důvodu
jsem byla dlouho na mateřské dovolené. Asi každá

Stejně jako v předchozích letech se i letos prezento-
valy děti z pěveckého sboru MUSI-CANTI při ZUŠ Bla-
tiny v novém původním dětském muzikálu DRBNY
aneb DIVADLO BUDE! Autorem je opět jejich sbor-
mistr MgA. Zdeněk Klumpar. Tento v pořadí již čtvrtý
muzikál měl premiéru 24. května 2007 v prostorách
koncertního sálu ZUŠ.
Téma mého nového muzikálu je obzvlášť pikantní.
Vždyť kdo se v životě  někdy nesetkal s nějakou  po-
mluvou, klepem nebo intrikou, že? Je to téma navíc
velice citlivé a ožehavé především v dětském kolek-
tivu. Odezva mezi dětmi byla obrovská, jak jsem os-
tatně očekával. Byly si vědomy daleko větších nároků
při studiu rolí než v minulých letech a mnohé z nich
si musely sáhnout hodně hluboko do studny svých
vědomostí a schopností. Zvlášť dospívající jedince
jsem musel přesvědčit, že v rolích nebudou „trapní“,
ale naopak, ukážou, že se dají role zvládnout na vý-
bornou a že je umění dělat si legraci sám ze sebe.
Cením si jejich smyslu pro zodpovědnost a touhu „po-
rvat“ se s nároky napsaných rolí. Zvládly však bra-
vurně nejen obtížný text, ale i písně muzikálu.
Podotýkám, že bylo velice náročné najít míru jak pa-
rodovat nešvar drbů a klepů,vyjádřit svůj pohled na
tento problém. Příprava byla tedy velice náročná, ale
vyplatila se. Vzniklo akční představení, které má dy-
namický spád, řadu komických zápletek a skvělých,
nezapomenutelných hereckých akcí i nových písní.
Potvrdila se má dlouholetá zkušenost, že hra, kterou
děti vezmou za svou, má šanci na úspěch a přinese
nejen tvrdou práci, ale i zábavu, spoustu legrace
a ponaučení. V neposlední řadě to pak není jen zku-
šenost a herecká praxe, ale práce na muzikálu má

i hlubší dopad. Děti a mladé
dámy a pánové si nesou do
života nejednu dobrou zku-
šenost, že leccos se v životě
třeba nepovede, ale důle-
žité je se nevzdávat! Pokusil
jsem se děti zaujmout hrou
se současnou tematikou
a mám pocit, že pochopily její účel a smysl. A jestliže
si dítě hraje, pak nezlobí! Formou komedie se nasta-
vilo zrcadlo nešvarům a domnívám se, že tato nad-
sázka, humor a smích dokázaly dětem dát mnohé.  
Děti sboru MUSI-CANTI odehrály pak ještě  šest repríz
pro své spolužáky z řepských škol  a to s velkým úspě-
chem. Věřím, že ušlechtilá náplň jejich volného času
– hudba, zpěv a herectví budou příkladem i pro další
děti zdejších škol a v září se jistě s mnohými setkám
při konkursu do našeho dětského sboru, který se koná
vždy ve čtvrtek od 15.00 hodin v ZUŠ Blatiny.

MgA. Zdeněk Klumpar 

maminka bude vědět o čem mluvím, ale tzv. mi utekl
styk s venkovní realitou – ať už se to týká informací
nebo i práce s počítačem Nelituji toho, mám rodinu
a děti, kterým jsem se plně věnovala a doufám, že
i toto se nějakým způsobem v jejich životě odrazí.
Když jsem se zamýšlela nad svým dalším profesním
životem, věděla  jsem, že skoro všude se klade důraz
na vzdělání. Neměla jsem co řešit. 
Velice jsem uvítala, že v Praze Řepích začala působit
Vysoká škola regionálního rozvoje. I obor „Regio-
nální rozvoj“ mne zaujal svým obsahem a širokým zá-
běrem v oblastech jako jsou regionalistika, právo, ekonomie, účetnictví, veřejná správa, EU, ale též vý-

početní technika či aplikovaná statistika. 
Bc. Věra Kubíčková – U mne to bylo podobné. Když
jsem se rozhodovala, co po mateřské dovolené, pro-
bírala jsem se jen tak pro zajímavost pracovními na-
bídkami. Všude jsem zjistila, že první na co se ptají, je
dosažené vzdělání. Podle toho se odvíjely nabídky.
Také jsem byla ráda, když jsem zjistila, že Vysoká
škola regionálního rozvoje sídlí tady u nás v Řepích.
Jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla stu-
dovat tuto vysokou školu, bylo i to, že jsem nemusela
ztrácet čas dopravou, ale zároveň mne zaujal i stu-
dijní program, který má široké uplatnění. 
Za to, že jsem tuto školu úspěšně zakončila, musím
ale poděkovat své rodině. Díky jejímu zázemí a pod-
poře jsem to mohla zvládnout. To, že jsem se rozhodla
studovat, bylo i právě kvůli dětem. Aby i ony měly
udaný směr a že vzdělání je v životě velice důležité.
Bc. Eva Soukupová – K tomu se připojím i já. Rodina
mi byla velkou oporou a patří jí můj veliký dík.
Co dodat závěrem? Například to, že celosvětový
trend nás donutil chápat vzdělání jako investici do
budoucna a že hlavním důvodem studia je přede-
vším dobré profesní uplatnění.
Většina studentů považuje vzdělání za jednu z nej-
důležitějších investic z hlediska časového, intelek-
tuálního i finančního. Velice mne zaujala slo-
va rektora Vysoké školy regionálního rozvoje
Ing. Karla Vránka při slavnostní promoci prvních
absolventů školy dne 13. července v Kongresovém
centru. „Vzdělání, do kterého jste nyní investovali, se
Vám bohatě vrátí. Je to investice, která se Vám začne
vracet skoro ihned. Vzdělání Vám nikdo nevezme, ne-
dědí se a je jenom a jenom Vaše. Přeji Vám všem úspěšný
start do profesního života, a věřím, že právě s pomocí
vzdělání, které  jste na naší škole absolvovali, toho určitě
dosáhnete“, řekl mimo jiné rektor Ing. Karel Vránek.

INVESTOVAT DO VZDĚLÁNÍ SE VYPLATÍ

Bc. Věra Kubíčková

Rektor VŠRR
Ing. Karel Vránek

Bc. Eva Soukupová

DRBNY aneb DIVADLO BUDE!
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veškeré instalatérské práce
včetně drobných oprav

222 955 424
605 540 311

BrigitaJakoubková

Kurzy  AQUA-AEROBIKU
Cvičení šetrné ke kloubům a zádům.

●

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

Další informace na tel.:  604 834 323

MASÁŽE
Sportovní, relaxační, aromaterapie

lymfatické – ruční, přístrojové 
masáže pro nastávající maminky

E X P R E S
OPRAVY

SPOTŘEBIČŮ
provádíme v bytech

zákazníků

251 612 464
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

HANA PICHLOVÁ
SALÓN HÓRA

724 120 913

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 %

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

➜ POŘADY PRO DOSPĚLÉ
5. 9. /středa, 19 h/ SETKÁNÍ S INKOU DELEVOVOU a jejími hosty – uvedení výstavy Podzimní
pohlazení

12. 9. /středa, 18.18 h/ SKOTSKO – neskutečně krásná země. Vyprávění, promítání, hudební
ukázky. Připravuje Ing. Jiří Šámal

14. 9. /pátek, 20 h/ SOUSEDSKÉ POSEZENÍ s kapelou Panoptikum Sváti Vacka – oblíbený
country večer 

➜ POŘADY PRO DĚTI
8. 9. /sobota, 15 h/  HANIČKA A HONZÍK JDOU DO ŠKOLY aneb Kamarádi by si měli
pomáhat. Divadélko Paleček 

15. 9. /sobota, 15 h/ O KRTEČKOVI – Důvěrně známá postavička ožívá na jevišti a spolu
s Myškou prožívá nejedno dobrodružství. Představení je plné písniček a také děti si na závěr
zazpívají svoje oblíbené písničky.Divadlo Genus 

22. 9. /sobota, 15 h/ NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK – Pohádka plná lidových písniček
vypráví o putování skřítka Zápecníčka za štěstím. Hraje Karlovarské hudební divadlo Kapsa

29. 9. /sobota, 15 h/ DOMEK PLNÝ POHÁDEK - Pohádky k ročním obdobím Jara, Léta, Podz-
imu a Zimy. Příběhy kuřátka, žab na rybníce, mlsné kozy, barevného draka, medvěda,
sněhuláka. Loutkové divadélko Hračka

➜ POŘADY PRO SENIORY
14. 9. /pátek, 16 h/ TANEČNÍ KAVÁRNA pro starší věkem, ale mladé srdcem. K tanci,
k poslechu a dobré zábavě zahraje kapela Sparťanka písničky, které máme rádi. V KS Průhon 

➜ VÝSTAVY
5. – 27. 9. Inka Delevová: PODZIMNÍ POHLAZENÍ – obrazy a kresby –   Architektura Prahy
a Čech

➜ KURZY NA ŠKOLNÍ ROK 2007 – 2008
úvodní schůzka a zápis do nově otevíraného kurzu moderního tance se konají ve středu 
12. 9. v 16 hod v KSP 

SOKOLOVNA, NA CHOBOTĚ 125, PRAHA – ŘEPY
Spojení: tram  9 a 10 od Anděla /zastávka Sídliště Řepy – konečná/, odtud pěšky cca 300 m 

Pro děti:
21. 9. /pátek, 18 h/ Prodlužme si prázdniny (diskotéka pro děti školou povinné)
Pořádá: ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6, U Boroviček 1 ve spolupráci
s Úřadem Městské části Praha 17, Řepy

Pro dospělé:
22. 9. /sobota 19 h/ Koncert

6.–7. 9. 10–17 h Lantastik – prodejní akce 

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

Září 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.

P
R
O 
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T 
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I 

D
Ů
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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

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

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

tel.: 235 510 096
602 954 461

• 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

• OÁZA ZDRAVÍ VÁS VÍTÁ Z DOVOLENÉ.
NABÍZÍME CVIČENÍ NA STOLECH, BODY
STYLING, LYMFODRENÁŽE, ROLLETIC, HOR
STONES, MASÁŽE. www.sweb.cz/oazaz.

Tel.: 235 325 111
mob. 608 519 354

• Postarám se o vaše zvířecí mazlíčky v době
Vaší nepřítomnosti v bytě (dovolená apod.).
Absolventka ZOU Kladruby n/L., zkušenosti se
zvířaty, čistý TR. Také portréty zvířat podle
fotografií, cena dohodou.

Tel.: Hana Opacká 235 314 534
775 447 798

• Nebankovní rychlá půjčka bez ručitele až 160 tis.
Kč. Pro zaměstnance, důchodce i ženy na MD.
Peníze do tří dnů. 6 000,- Kč každému žadateli. Po
tel. dohodě přijedeme.

Tel.: 721 676 387

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

• Spol. s r. o. v Praze 17 hledá od 1. 10. 2007 na ŽL
či dohodu účetní (vč. mezd).

Informace paní Holečková – tel.: 235 300 155

• Vyměním 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

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

Tel.: 777 07 88 07

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

777 193 321

• Vyměním 3+1/L - Řepy, Nevanova ul., po celkové
rekonstrukci, jdoucí do privatizace, 
(plovoucí podlahy - dlažba) – za byt 2+kk (2+1) 
v osobním vlastnictví. Tel.: 728 848 847

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

• splátkový prodej

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

Ptejte se na konečnou cenu, nenechte se oklamat slevou!

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

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