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A byl prosinec. Měsíc, na který se děti tolik těší, jsou

plni očekávání, napětí a zvědavosti. Abychom si at-

mosféru vánočních příprav a kouzel jak se patří při-

pomněli a užili, připravili jsme  5. prosince 2006  Mi-

kulášskou besídku. 

Více jak 120 žáků a žákyň /hlavně z I. stupně/ si dali

dostaveníčko v tělocvičně školy. Ke skvělé zábavě

přispěli i jejich starší kamarádi z II. stupně. Pomáha-

li nejenom s výzdobou tělocvičny, ale i s celou orga-

nizací besídky a za to jim patří naše poděkování.

Všechny děti spolu s rodiči si dali velkou práci s pří-

pravou masek. Byly opravdu nádherné a jen těžko

jsme vyhodnocovali ty nejlepší. Právě i masky zdobi-

ly nejenom děti, ale dotvářely i kouzelnou vánoční

atmosféru. Takový nádherný rej se jen tak nevidí!

V průběhu besídky jsme si vyprávěli o vánočních zvy-

cích a tradicích, zpívali vánoční koledy, tancovali, se-

znamovali se navzájem. Nechyběly ani různé pekelné

soutěže, spousta legrace, diplomů a odměn. 

Později již všichni netrpělivě očekávali příchod Miku-

láše. Jásot, smích i zpěv se rozléhaly nejen v tělocvič-

ně, ale i po chodbách školy. Mikuláše děti vyvolávaly

střídavě písněmi, potleskem, ale i tichem. Nakonec

se dočkaly. Zavítal i mezi ně. Splnilo se jim tolik tou-

žebné rozdávání dárečků. Každý dostal balíček

s drobnými sladkostmi, kterých si vážili i ti nejzlobi-

vější malí uličníčci. Na výrazu jejich tváře  bylo vidět,

že mají respekt z pekelných čertíků. Na některých

z nich byla dokonce znát i jistá obava, zda-li balíček

sladkostí vůbec dostanou. Samozřejmě že dostali,

vždyť Mikuláši slíbili, že se polepší a za svoje básnič-

ky a písničky si dárečky rozhodně zasloužili.

Ke skvělé zábavě i hezké předvánoční atmosféře při-

spěla svým vtipným moderováním i paní učitelka Mir-

ka  Přecechtělová. Byli jsme rádi, že se v tomto kolo-

toči vánočních příprav, shonu a spěchu mezi nás při-

šly podívat zástupkyně z I.stupně Ing. Jitka Machál-

ková spolu s ní i ředitelka Mgr. Zuzana Martinovská. 

Společně strávené odpoledne velmi rychle uteklo

a my jsme si nestačili ani uvědomit, že Mikuláš, to ne-

jsou jenom dárečky, ale i každoroční předzvěst 

Vánoc - symbol dobra, radosti, klidu  a pohody.           

PaedDr. Zita Květová 

Mikulášská besídka

Vážení
spoluobčané,

je po volbách, bylo ustaveno nové vedení radnice,

utvářejí se i další organizační celky související s vede-

ním obce. Každá událost podobného významu s sebou

přináší přemítání o tom, co již bylo vykonáno, a zvažo-

vání toho, co je možno opustit nebo naopak rozvinout.

Z podobných důvodů se zabýváme i tváří těchto no-

vin. Došli jsme k závěru, že je třeba změnit jejich

vzhled a v některých ohledech i jejich obsahovou

skladbu. V současné době se začíná utvářet nová re-

dakční rada ze zástupců zvolených subjektů. Přivítáme

i vaše podněty - zasílejte je poštou na ÚMČ Praha 17,

Žalanského 291/12b, PRAHA - ŘEPY 163 02 nebo 

e-mailem na podatelnu podatelna@repy.mepnet.cz

- obé s označením: REDAKČNÍ RADA.

D-klub pro děti 
a mládež
Socháňova 1221/25

ÚTERÝ      15 – 20 hodin

PÁTEK       12 – 20 hodin

NABÍDKA:

- výtvarné aktivity

-  stolní deskové hry

-  počítače s připojením na internet

Babičky a dědečkové, i Vy bez vlastních vnou-

čat, máte rádi malé děti a hledáte pro sebe ně-

jakou smysluplnou a prospěšnou náplň života

v důchodu?

Maminky a tatínkové, domníváte se, že „dědeč-

kovský“ či „babičkovský“ přístup je při výcho-

vě dětí nenahraditelný a je vám líto, že Vaše dě-

ti nemají své prarodiče nablízku?

Pro Vás, i mnohé další aktivní občany Řep přichází-

me se zcela novým projektem

Řepánek
Cílem je pomoci Vám vzájemně se seznámit a nalézt

konkrétní možnosti, kde a jak navázat oboustranně

výhodnou spolupráci a přátelství. Tím sobě i dru-

hým obohatit a zpříjemnit život. Pozitiv, která by

projekt s sebou mohl přinést, je opravdu hodně.

Krom milých společně strávených chvil se děti mi-

moděk naučí poznat základní principy života, po-

chopit svět starších a úcta ke stáří pro ně nebude

jen vzdáleným pojmem. Důchodci zase mohou zno-

vu nalézt možnost své realizace a dojde i k naplně-

ní důležitého pocitu potřebnosti, o který ztrátou

práce přišli. Přitom ani jedna ze zúčastněných stran

o nic nepřijde, nic neztratí, nic jí to nebude stát. 

Projekt je teprve u svého zrodu, na tom, jaká

bude jeho konečná podoba a jestli   bude živo-

taschopný se můžete podílet i Vy.

Možností, jak si mohou obě strany vypomáhat a kon-

krétních způsobů, jak jim to umožnit, je vskutku

bezpočet. Vše se odvozuje jak od dlouhodobých, tak

od momentálních individuálních potřeb a možností

lidí, žijících v jedné územně vymezené lokalitě.

Mějte krásné, klidné a ve zdraví prožité vánoč-

ní svátky a pokud Vás myšlenka Řepánku 

jakkoli oslovila, neváhejte a s veškerými kon-

krétními dotazy, nápady a nabídkami spolu-

práce (např. vedení vícegeneračních setkání 

apod.) obracet na kontaktní osobu, kterou je

Mgr. Koutová Radka, email kouti@chello.cz,

tel. č. 603 221 395.  
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Děti dětem
Žáci Základní školy Jana Wericha reagovali na nabíd-

ku humanitární pomoci dětem z dětských domovů

v Bulharsku, kterou pořádá organizace učitelů a lé-

kařů pod názvem Děti dětem. Zabalili jsme balíčky

s potřebami do školy, malou hračku a kartičku s po-

zdravem adresátovi. Moc nás potěšilo, že se dárečků

sešlo hodně a snad budou mít kamarádi z Bulharska

velkou radost.

D. Rážová

učitelka ZŠ Jana Wericha

Zveme Vás na
ples

SPOLEČNOST PRO OBNOVU ŘEPSKˇÝCH TRADIC

a

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17

Vás srdečně zvou 

20. ledna 2007 – na 

VELKÝ ŘEPSKÝ BÁL

10. února 2007 – na  

MAŠKARNÍ PLES
– DIVOKÝ ZÁPAD aneb LIMONÁDOVÝ JOE

Obě akce se konají v SOKOLOVNĚ, 

ulice Na Chobotě

Předprodej vstupenek – 

Lidová cestovní agentura, Žalanského 57

telefon: 235 300 208

Kalendář čtyř
světů

Domov sv. Karla Boromejského v Praze Řepích 

oslavil v roce 2006 desáté výročí znovuobjevení své

činnosti. U příležitosti tohoto výročí vydal Domov 

unikátní kalendář na rok 2007.

Stolní kalendář představuje na portrétech lidí jed-

notlivé světy, které spolu žijí a vzájemně si pomáhají

v Domově v Řepích. Svět zaměstnanců je obohacen

dobovou fotografií známého zbojníka Václava Babin-

ského, který v klášteře a vězení v druhé polovině 19.

století pracoval jako zahradník.

Kalendář můžete zakoupit v Domově sv. K. Boro-

mejského, K Šancím 50, Praha Řepy a v Knihkupectví

u sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 Dejvice. Koupí ka-

lendáře přispějete na podporu činnosti Domova.

Domov sv. Karla Boromejského je církevní zaříze-

ní, v němž se spojují čtyři světy a vytvářejí tak zcela

ojedinělý projekt. Jsou to řeholnice Kongregace Milo-

srdných sester sv. Karla Boromejského, věkem po-

kročilí a nemocní lidé, odsouzené ženy a civilní za-

městnanci. Tyto čtyři světy se setkávají v prostorách

Domova, aby spoluvytvářely prostředí vzájemné služ-

by a spolupráce. Posláním Domova je péče o věkem

pokročilé a nemocné lidi, toto poslání naplňuje po-

skytováním sociálních a zdravotních pobytů na lůž-

kovém oddělení i v denním stacionáři.

Za pomoc s tvorbou kalendáře děkujeme 

amatérským fotografům Evě Frančeové, Emilu

Franče a Martinu Pospíšilovi, výtvarnici Adria-

ně Skálové a firmám Lepton studio Arsprint

spol. s r. o. a Bobo Blok spol. s r. o.

Seniorské
okénko
To, na co jsme tak trochu s obavou čekali, je za ná-

mi. Máme nové zastupitelstvo i novou starostku, pa-

ní Jitku Synkovou. Chceme jim všem poblahopřát

k jejich zvolení a popřát hodně úspěchů v jejich ne-

lehké práci.

Mělo by být samozřejmostí, že do vedení se mají

dostat vždy jen Ti nejlepší, a my musíme věřit, že se

tak stalo i u nás v Řepích. Musíme věřit, že naše no-

vé vedení bude myslet i na nás seniory, že naváže na

výborné vztahy, které jsme měli po celá minulá léta

s Úřadem MČ Praha 17 a hlavně se starostou Vlasti-

slavem Fenclem. Chceme mu ještě naposledy tímto

způsobem poděkovat za vše, co pro nás, seniory, u-

dělal, byl nám dobrým starostou a my jsme si ho za

to vážili.

Komunální volby jsou za námi, před námi otázka –

co bude dál? Nezbývá nám proto nic jiného než če-

kat a doufat, že se nic pro nás nezmění a my bude-

me moci opět všude říkat, jak dobře se o nás v Ře-

pích starají.

A protože započal Nový rok 2007, chceme našim

představitelům a všem u nás v Řepích popřát, aby

to byl rok plný úspěchů, aby se nám všem dobře ži-

lo a Řepy byly čím dál krásnější.

Za ZO SD ČR – ŘEPY

Jana Tvrdková
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Současná situace

V rámci tzv. první etapy prodeje probíhá v současnos-

ti prodej bytů, které jsou ve správě naší městské čás-

ti, a kterou schválilo zastupitelstvo v předchozím vo-

lebním období. Celkem byly v minulosti  postupně

schváleny tři etapy prodeje a v nich bylo doposud na-

bídnuto současným nájemníkům k odkoupení cel-

kem 451 bytů. Zatím se podařilo z těchto záměrů čás-

tečně realizovat pouze prodej 119 bytů v domovním

bloku v ulici Španielova 1270 až 1276. Prodej těchto

bytů je v současnosti ve fázi uzavírání kupních smluv.

Obyvatelé ve zmíněném bloku projevili zájem o kou-

pi celkem 103 bytů. Ke dni 15. prosince 2006 bylo u-

zavřeno 63 smluv a další jsou ve fázi rozpracování.

Návrh na vklad vlastnického práva k bytové jednotce

byl zapsán do katastru nemovitostí zatím pouze u 5

bytů. Na zápis dále čeká 19 smluv a ostatní smlouvy

jsou v různém stádiu ověření, které provádí Magistrát

hl. m. Prahy.

S ohledem na to, že první rozhodnutí o prodeji bytů ve

zmíněném domě padlo již v dubnu 2004, je to výsledek

dost žalostný a vypovídá o tom, jak těžce se v naší

městské části rodil záměr prodeje obecních bytů.

V Řepích vládly emoce

K prodeji bytů přistoupilo totiž předchozí vedení rad-

nice až na základě protestu nespokojených občanů

a připravilo záměr prodeje a konkrétní nabídku tepr-

ve v době, kdy již v jiných městských částech v pod-

statě skončila privatizace bytového fondu, realizova-

ná na základě tzv. privatizační vyhlášky Hlavního

města Prahy. To, co bylo naprosto běžné ve všech

městských částech hlavního města a bylo výsledkem

politických a ekonomických změn po listopadu 1989,

se rodilo v Řepích velice těžce a za velkých emocí.

Nové vedení radnice nebude prodej blokovat

Je zřejmé, že v rámci koalice panuje v tomto směru

shoda  – vedení radnice se shoduje v tom, že se bude

snažit nabídnout k prodeji co nejvíce bytů. Obec si

chce ponechat pouze takový minimální počet bytů,

aby mohla dostatečně účinně realizovat svou sociální

politiku v oblasti bydlení, a aby si současně udržela

určitý zdroj příjmů, kterým by bylo možno podpořit

obecní rozpočet v těch oblastech, kde se tradičně ne-

dostávají prostředky, a to zejména v části financová-

ní rozvoje infrastruktury naší městské části.

Současné vedení radnice nemá zájem prodej bytů

zdržovat, spíše naopak. Naší snahou bude prodej co

nejvíce urychlit. Jsem přesvědčen, že není možné po-

kračovat v prodeji dosavadním nekoncepčním způso-

bem, zděděným po předchozí reprezentaci obce. Na

druhé straně nejsme nuceni vymýšlet vše od začátku.

V Praze se za poslední roky zprivatizovalo či prodalo

více jak 300.000 bytů, a to je dostatečná zkušenost, na

jejímž základě lze prodej bytů realizovat. Budu chtít,

abychom v relativně krátké době sdělili, kolik bytů,

v jakých konkrétních domech bude nabídnut prodej

a v jakém časovém horizontu se tak stane, a za jakých

podmínek. Budu se snažit, aby toto sdělení občanům

bylo již  součástí programového prohlášení rady za-

stupitelstva, které jsme se zavázali v rámci koaliční

dohody předložit veřejnosti nejpozději do konce úno-

ra tohoto roku.

Chceme zjednodušit cestu k vlastnickému 

bydlení

Prvním příspěvkem v této oblasti je rozšíření pomoci

s financováním koupě bytu. Podařilo se nám již dopl-

nit osamocenou nabídku České spořitelny o služby

dalších bankovních domů, kterými jsou Modrá pyra-

mida, ČSOB a Hypoteční banka. Občané si tak mohou

vybrat z několika dalších zvýhodněných úvěrových

produktů, které oproti standardním obchodním na-

bídkám finančních institucí přinášejí významnou ú-

sporu nákladů na financování koupě bytu. 

Bc. BOŘEK ČERNOVSKÝ

zástupce starostky MČ Praha 17
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Prodej bytů
se začíná realizovat

2. zasedání zastupitelstva
Dne 20. prosince 2006 proběhlo již druhé zasedání za-

stupitelstva v ZŠ genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici.

Program byl ve znamení

přechodového období -

byl schválen jednací řád

zastupitelstva, zastupi-

telstvo vzalo na vědomí

ekonomické zprávy tý-

kající se rozpočtu kon-

čícího roku i návrh hos-

podaření pro první dva

měsíce roku nového. 

Stejně jako v jiných ob-

lastech a činnostech se

i nové zastupitelstvo

musí „sehrát“ - zvlád-

nout je třeba držet 

se podstaty jednání

a v množství projedná-

vaných bodů věnovat

pozornost všem důleži-

tým informacím, které

se k nim vztahují. Již na

tomto zasedání probě-

hla intenzivní diskuze

nad konkrétními problémy; k nejpalčivějším patřila

problematika bezpečnosti a dopravy.

Mimořádně zasedala
bezpečnostní a dopravní komise
Neustálé se zvyšující páchání trestné činnosti na úze-

mí naší městské části, při které dochází nejen k vanda-

lismu, vloupání, krádežím, ale i k újmě na zdraví  bez-

branných občanů. Vyvrcholením byla mimořádná udá-

lost dne 15. prosince minulého roku, na jejímž konci

bylo znásilnění a následně zavraždění bezbranné ženy

v ulici Španielova. Tato událost řadí území Praha Řepy

do rizikových oblastí Prahy.

Komise doporučila zastupitelstvu MČ Praha 17 tento

kritický stav v oblasti bezpečnosti a kriminality projed-

nat na svém prosincovém zasedání a pověřit starostku

Jitku Synkovou k okamžitému svolání jednání s ředite-

li jak republikové, tak i městské policie ohledně zvýše-

ní policejní ochrany městské části. Jaroslav HÁJEK

předseda bezpečnostní a dopravní

komise RMČ Praha 

Kompetence členů rady MČ Praha 17
Jitka Synková  -  školství, kultura, bezpečnost

Antonín Kopecký  -  obecní majetek, územní rozvoj

Bc. Bořek Černovský  -  ekonomika

Václav Krása  -  sociální oblast

Mgr. Blanka Kolínová  -  životní prostředí a rozvoj

MUDr. Jan Šnajdr  -  zdravotnictví

Pavel Maxa  -  informatika, tisk a knihovna

Rada MČ Praha 17

souhlasí s ustanovením komisí: majetková, sociální

a zdravotní, životního prostředí a rozvoje, kultury

a vzdělávání, bezpečnostní a dorpavní a pro Břevnov-

skou radiálu.

Předsedové komisí rady mč praha 17

Komise majetková  -  MUDr. Zdeňka Neužilová

Komise sociální a zdravotní  -  Petr Čermák

Komise životního prostředí a rozvoje  -  Jaroslav Stolina

Komise kultury a vzdělávání  -  Michaela Bušková

Komise bezpečnostní a dopravní  -  Jaroslav Hájek

Komise pro Břevnovskou radiálu  -  Ing. Ivo Woleský

Fotostřepiny
10. prosince 2006
Jako každým rokem pořádala Městská část Praha 17

ve spolupráci s Domovem sv. Karla Boromejského

v Kostele sv. Rodiny v Řepích  adventní vánoční kon-

cert. Tentokrát se konal pod záštitou nově zvolené sta-

rostky Jitky Synkové a představené Domova sv. Karla

Boromejského Mgr. Consoláty Miroslavy Frýdecké.

Krásné prostory Kostela sv. Rodiny se krátce před

pátou hodinou zaplnily a vánoční tóny Hudebního

kvarteta pod vedením Doc. Mgr. Jiřího Hoška, sólis-

ty Českého rozhlasu, se nesly do nedělního večera.

Spolu s ním vystoupili Miroslav Laštovka – trubka,

Christina Kluge – soprán a Jaroslav Mrázek – tenor.

Všichni návštěvníci obdrželi od dětí z řepských škol

malý vánoční dáreček a dobrovolný výtěžek 

koncertu bude věnován na modernizaci vybavení

Domova sv. Karla Boromejského.

Tento večer se také poprvé rozsvítil řepský vánoční

strom. FOTO: Martin Pospíšil

18. prosince 2006
Toto pondělní odpoledne při-

šlo nové vedení radnice –

starostka Jitka Synková, zá-

stupce starosty Antonín Ko-

pecký a radní Pavel Maxa –

mezi své seniory, kteří se

pravidelně scházejí v Kultur-

ním domě na Bílé Hoře.

Mezi seniory byli i ti, kteří

slavili kulatá jubilea, a to by-

la příležitost jim popřát

a předat jim za městskou

část malý dárek a popřát jim

mnoho zdraví a svěžesti i do

let příštích. Hudební zážitek

umocnila i skupina souro-

zenců Holubových, a při

dobrém moku a vánočním

cukroví bylo povídání hned

veselejší.

Na své seniory nezapomněl

ani Dr. Jindřich Kadlec

a Mgr. Kateřina Bušková

z Centra sociálních a zdra-

votních služeb, kteří přišli

všem popřát krásné a klidné

vánoční svátky, a každý si

odnášel domů kytičku. 
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V Základní škole genpor. Františka Peřiny takřka po

celý prosinec vládla vánoční nálada a konaly se veli-

ké přípravy na vánoční akci školy pro rodiče a hosty.

Jako už tradičně velké poděkování patří manželům

Dvořákovým, v jejichž režii byl celý program. Samo-

zřejmě ve spolupráci s pedagogickým sborem, a hlav-

ně  s dětmi.  

Letos byla besídka skoro těsně před Vánoci – 18. pro-

since. Sněhové vločky venku sice chyběly, ale vánoč-

ní atmosféra uvnitř nikoho nenechala na pochybách,

že Vánoce jsou opravdu za dveřmi.

Silvestrovská show se hemžila veselými klauny, kteří

propojovali celé představení a uváděli jednotlivá vy-

stoupení. Na dětech bylo vidět, jak své vystoupení

vzaly opravdu vážně a profesionalita z nich jen čišela.

Nebylo jediné chybičky, která by se jim dala vytknout,

a mnozí z dospělých až záviděli, jak vystupují před

publikem bez jediného zachvění v hlase.

Celý program měl nezvyklý začátek. Do hudby bez je-

diného slova nastupovaly děti s plyšovými zvířátky,

s míčem a hrály si. Kolem nich kroužili hrozivě vypa-

dající vojáci se samopaly. Všem nám došlo, že tento-

krát to nebude ledajaké představení. A skutečně – ve

chvíli, kdy vojáci hodili zbraně na jednu hromadu a dě-

ti je vzaly za ruce a mezi sebe, mnoho z nás si uvědo-

milo, že ne všude se lidé o vánočních svátcích veselí

a prožívají nejkrásnější svátky v roce v klidu a pohodě.

Ale nakonec přece jen mrazení v zádech vystřídaly

obdiv, aplaus, smích a skandování.

Velmi milé bylo vystoupení „Včelka Mája – letem svě-

tem“, kdy malé včeličky tancovaly a rojily se ve všech

světových jazycích, kde byla Mája uvedena. Určitě si

získaly i srdce našich japonských přátel z Japonské

školy, protože nechyběly ani japonské včelky. Taneč-

ní umění dětí  spíše připomíná Mistrovství republiky,

a díky paní učitelce Dvořákové, která tyto páry vede,

je můžeme vidět i v této škole. 

A pak už to jen gradovalo a vystoupení střídalo vy-

stoupení. Pozornost si zaslouží vystoupení nevidomé-

ho žáka školy Robíka Lombina ze 4.C, který zpíval

a doprovázel se na heligonku. Eskymáci střídali sně-

hové vločky, klauni vesele poskakovali, děti zdraví

z Posázaví a jejich pribináčky rozesmály všechny pří-

tomné, u Mrazíka jsme si všichni zavzpomínali na zná-

mou pohádku, mažoretka a dívky cvičící aerobik nám

připomněly, že bychom neměli o vánočních svátcích

moc jíst, a bombou na konec bylo vystoupení žáků

7.C a Těžkého Pokondra  s písničkou „Svý pejzy

mám“.

Konečný aplaus nebral konce, oči maminek a tatínků,

babiček a dědečků se leskly dojetím

a všichni se dmuli pýchou nad vystoupením svého po-

tomka.

Celé vystoupení ukončila svým přáním rodičům i dě-

tem ředitelka školy Mgr. Jarmila Holá.

Poděkovala manželům Dvořákovým, všem dětem i ce-

lému pedagogickému sboru za krásnou podívanou

a velký umělecký zážitek. Mezi hosty byli i zástupci

generální štábu Armády ČR  v čele s armádním gene-

rálem Ing. Pavlem Štefkou, který se díky patronu ško-

ly genpor. Františku Peřinovi stal velkým příznivcem

školy. Připomněl, že pokud se František Peřina dívá

na „své děti“, může být právem hrdý. Generál Štefka

poděkoval všem dětem i za tu úvodní sekvenci, kde

bylo vidět, že i vojáci jsou lidé, a vzpomněl při této

příležitosti akci Stonožka, kterou už několik let Armá-

da ČR pořádá mezi školami. Smyslem této akce je při-

pomenout vojákům, kteří plní své povinnosti mimo

naši republiku a mnohdy i na nebezpečných místech

naší planety. Připomene jim, že i doma jsou lidé

a hlavně děti, pro které stojí za to tuto misi plnit

a střežit jejich klid a bezpečí, aby si mohly v klidu

a míru hrát. Oplátkou za to je děti odmění obrázky,

kterými si vojáci zdobí svůj dočasný domov. Mezi dal-

šími hosty byl i plk. Ing. Pavel Rybák, zástupce náčel-

níka Vojenské kanceláře prezidenta republiky,

Ing. Jan Decker, předseda Školské rady, Shoichi Kuro-

saka z Japonské školy, PaedDr. Eva Marádová z Peda-

gogické fakulty UK Praha a mnoho dalších a dalších

hostů a zejména rodičů.

Co dodat na závěr? Určitě se budeme těšit na další ak-

ce školy, a nejenom na tu vánoční. Velký dík patří

všem pedagogům a dětem, a zejména vedení školy

v čele s ředitelkou Mgr. Jarmilou Holou, protože tyto

akce jsou velikým kulturním zážitkem pro nás, pro

všechny. - jed-

Silvestrovská show

Přeje všem svým návštěvníkům - rodičům, dě-

tem, prarodičům i přátelům MC Řepík hodně

zdraví a spokojenosti v roce 2007. Děkujeme

Vám za Vaší přízeň.

Chtěli bychom též velice poděkovat všem těm, kteří

Mateřskému centru Řepík v roce 2006 pomáhali –

především  Úřadu MČ Praha 17 za finanční podporu

(na nákup hraček, výtvarných potřeb a vybavení),

Centru sociálně zdravotních služeb za pronájem klu-

bovny a metodické vedení. Velký dík patří dobrovol-

nicím z řad maminek za vedení zájmových kroužků

pro rodiny s dětmi. V neposlední řadě děkujeme také

všem tatínkům –  manželům  vedoucích kroužků za

trpělivost a pochopení naší činnosti :)

Kroužky jsou určeny pro děti s doprovodem dospělé-

ho, cena je uvedena za rodinu. V ceně je káva nebo

čaj, který si v MC Řepík můžete připravit. Na krouž-

ky, kromě angličtiny, se nemusíte předem přihlašo-

vat. Na angličtinu se můžete přihlásit u Mgr. Jany Ka-

linové na tel: 605889541.

S sebou si vezměte přezůvky (děti i doprovod).

Těšíme se na Vás :)  

Mateřské centrum Řepík najdete na adrese: Bendova

1121/5, v objektu Centra sociálně zdravotních služeb

(mezi MŠ Bendova a MŠ Pastelka). 

Informace: www.repik.unas.cz, repik@email.cz,

tel: 603202974. 

Ing. Eva Karská

V pondělí 11. prosince.2006 se naše třída v čele s tříd-

ní učitelkou a našimi rodiči vydala na bowling. Sešli

jsme se v hojném počtu. Měli jsme rezervovány na ho-

dinu čtyři dráhy, dvě pro rodiče a dvě pro nás.

Bojovalo se neúprosně. Nejdřív zklamali i ti největší

sportovci, ale netrvalo to dlouho. Nakonec se „vyku-

táleli“ na nejvyšší příčky. Ani rodiče s paní učitelkou

nechtěli zůstat pozadu. A také nedopadli nejhůře. Šlo

jim to lépe. Asi víc trénovali! Odměnou nám byla

skvělá předvánoční nálada.

Po skončení šli někteří rovnou domů, ale většina nás,

dětí,  se seběhla kolem automatů. Tam jsme vydrželi

až do půl desáté. Byl to prima večer a rádi bychom si

ho zopakovali.

Veronika Horáková

ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Žáci 8.A proti  rodičům

Možná se Vám také stalo, že se k Vám naše noviny ne-

dostaly. Prosíme Vás, naše čtenáře, pokud taková si-

tuace nastane, informujte nás o tom. Stačí uvést ulici

a číslo domu.

Buď telefonicky – 234 683 111 (Informační kance-

lář ÚMČ Praha 17) anebo e-mailem:

podatelna@repy.mepnet.cz

Nemáte ve schránce naše noviny?

Program MC Řepík  na  leden/červen 2007 
-  kroužky pro rodiny s předškolními dětmi

Pondělí 9:30 – 11:00 Školička – zpívání, výtvarné tvoření, herna, divadélko 40 Kč

Úterý 9:30 – 11:00 Klub maminek s miminky – setkání při kávě nebo čaji, herna 30 Kč

16:15 – 17:00 Angličtina pro děti od 2 let – úplní (noví) začátečníci 450/pol

17:00 – 18:00 Zpívání s kytarou 30 Kč

Středa 9:30 – 11:00 Školička – zpívání, výtvarné tvoření, divadélko, herna 30 Kč

16:15 – 17:00 Angličtina pro děti od 2 let - začátečníci 450 Kč/pol

17:00 – 17:45 Angličtina pro děti od 2 let - pokročilí 450 Kč/pol

Čtvrtek 9:30 – 11:00 Volná herna – od 9:30 do 10:15 cvičení, zpívání 30 Kč

16:00 – 17:00 Výtvarný kroužek – pro děti a rodiče, herna 30 Kč

Pátek 9:30 – 11:00 Volná herna 30 Kč

Mateřské centrum
Řepík 
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- alkohol a jiné toxikomanie

Zkratka tedy znamená, že AT-poradna nabízí pomoc li-

dem, kteří mají problémy s alkoholem a jinými toxiko-

maniemi.

KDO ZDE PRACUJE

MUDr. Pekárková – psychiatr se specizalizací AT

1987 promoce FVL UK, 1994 atestace oboru psy-

chiatrie, 1998 atestace oboru AT, psychoterapeutic-

ký výcvik, diplom celoživotního vzdělávání, odbor-

né licence

KDE NÁS NAJDETE

ul. Socháňova 1221, Praha Řepy, 163 00

e-mail: atporadna.repy@seznam.cz

telefon: 724 584 283

ORDINAČNÍ HODINY

Každý čtvrtek od 16 do 22 hodin

Cílová skupina – komu je poradna určena:

Lidé, kteří mají problém s užíváním alkoholu, nealkoho-

lových drog – pervitin, marihuana, heroin atd, návyko-

vých léků – benzodiazepiny, opiáty, gamblerstvím – hra-

cí automaty.

Lidé, kteří mají ve své blízkosti, v rodině a okolí člověka,

který škodlivě užívá nebo již zneužívá či je závislý na ná-

vykových látkách.

Lidé, kteří jsou ohroženi experimentem nebo závislostí

na návykových látkách.

Všem, kteří se o problematiku užívání návykových látek

ve smyslu prevence vzniku sociálněpatologických jevů

zajímají – učitelé, sociální pracovníci atd.

CO AT-PORADNA NABÍZÍ

Odbornou pomoc formou edukace, konzultace, orien-

tačního pohovoru, psychoterapie individuální, skupino-

vé, rodinné.

Skupinová psychoterapie pro klienty závislé na alkoho-

lu, nealkoholických drogách a patologické hře probíhá

každý čtvrtek od 17 do 19 hodin. Skupina je otevřená,

před první účastí na skupině je vhodné přijít na individu-

ální konzultaci s lékařem.

Tato skupinová psychoterapie je určena klientům, kteří

mají problémy s návykovými látkami a mají zájem o ab-

stinenci.

Otevíráme již avizovanou skupinu pro příbuzné a blízké

klientů závislých na návykových látkách a závislostí

ohrožených. Skupina je otevřená vždy první čtvrtek

v měseíci od 19.30 do 20.30 hodin. Není nutno se objed-

návat, lze přímo přijít bez jakékoliv předchozí dohody.

Tato skupina je určena lidem, kteří mají osobu blízkou,

která experimentuje nebo užívá či je již závislá na návy-

kových látkách. Pokud k takové situaci dojde, obyčejně

zasáhne celou rodinu a další osoby blízké. Poskytujeme

zde emoč-

ní podporu

r o d i n n ý m

příslušníkům

a dalším blíz-

kým lidem,

psychoterapeu-

tické vedení, ori-

entaci v dané situ-

aci, konkrétní rady

a informace, prová-

zíme v dané situaci

krok za krokem.

Individuální psychoterapie je terapie na klienta zaměře-

ná s možnou edukací a motivačním tréninkem. Jedná se

o individuální sezení klienta s lékařem. Je možné přijít

bez objednání, zejména v akutní situaci. Je však pro kli-

enta výhodnější se telefonicky objednat pro garanci do-

statku příslušného času pro terapii.

Rodinná terapie probíhá s klientem a jeho rodinou. Sta-

novíme problém k řešení, hledáme možnosti dobré vzá-

jemné komunikace, porozumění, sdílení a dobrého

zvládnutí situace.

Telefonická konzultace s lékařem – 724 584 283

E-mailová poradna: atporadna.repy@seznam.cz

Toxikologické testy moči – testy na přítomnost návyko-

vých látek v moči (BZD, opiáty, barbituráty, amfetaminy,

THC) prováděné pod dohledem lékaře Altest-test na pří-

tomnost alkoholu v dechu.

Po dohodě a dle poptávky nabízíme semináře pro peda-

gogy, sociální pracovníky a další zájemce.

Vzhledem k tomu, že provoz AT-PORADNY je plně hra-

zen z prostředků MČ Praha 17, jsou veškeré nabízené

služby pro klienty z Prahy 17 zcela zdarma v ordinačních

hodinách AT-poradny.

Jakýkoli kontakt je zcela anonymní. AT-poradna nemá

smlouvu s pojišťovnou, nezaznamenává tedy rodná čísla,

bydliště ani další data, vedoucí k identifikace klienta.

AT-poradna je vedena lékařem, je zde tedy plně garanto-

vána povinná mlčenlivost, pramenící z Hippokratovy pří-

sahy.

AT-PORADNA dodržuje Etický kodex práv pacientů.

Dokumentace je vedena se souhlasem klienta.

PŘIJĎTE SE PORADIT, PROMLUVIT SI O TOM, CO VÁS

TRÁPÍ. VAŠE SPOLUPRÁCE JE MOŽNÁ, VÍTANÁ,

NIKOLI POVINNÁ.

Co je to AT

Domov sv. Karla Boromejského zahájil v květnu 2005

sbírkovou kampaň

„POmozte STarým nEmocným Lidem“. Kampaň mě-

la za cíl získat pro pacienty Domova, kterými jsou

staří nemocní lidé, vyhovující polohovací postele. 

Necelé dvouleté trvání sbírkové kampaně přine-

slo velký úspěch a Domovu se podařilo získat fi-

nanční prostředky na 45 nových polohovacích

postelí v celkové hodnotě přes 2,5 miliónů ko-

run. V současné době je všech 93 lůžek v Domově

polohovacích a skutečně vyhovujících všem pacien-

tům, pro něž se stalo jejich lůžko základní a nezbyt-

nou každodenní potřebou. 

Nová lůžka usnadní práci personálu s imobilními pa-

cienty a jim poskytne maximální pohodlí tím, že se

lůžko dá elektrickým ovládáním dobře napolohovat

tak, jak pacient potřebuje. Antidekubitní matrace

(matrace pro prevenci a léčbu proleženin) poskytne

zároveň ochranu před proležením a zmírní bolesti tr-

vale ležícím.  

Na podporu kampaně se uskutečnilo mnoho bene-

fičních akcí, na kterých mezi jinými vystoupili bez

nároku na honorář: skupina Jablkoň, Spirituál kvin-

tet, houslový virtuóz Jaroslav Svěcený, Eva Pilarová

a G*apeels, Jana Lewitová a Vladimír Merta, Marie

Rottrová, Ivan Hlas a mnoho dalších. 

Kampaň „POSTEL“ sice skončila, ale potřeba Domo-

va získat finanční prostředky na potřebné vybavení

stále trvá. Aktuálně potřebujeme např. zakoupit EKG

přístroj, mycí a desinfekční automat, rehabilitační

a zdravotnické pomůcky. V příštím roce zahájíme no-

vou kampaň na vytvoření Odpočinkové zahrady pro

pacienty Domova.

Posláním Domova je péče o věkem pokročilé a ne-

mocné lidi.  Toto poslání naplňuje poskytováním so-

ciálních a zdravotních pobytů na lůžkovém oddělení

i v denním stacionáři. Domov je zařízení církevní,

v němž se spojují čtyři světy a vytvářejí tak zcela oje-

dinělý projekt. Jsou to řeholnice Kongregace Milo-

srdných sester sv. Karla Boromejského, věkem po-

kročilí a nemocní lidé, odsouzené ženy a civilní za-

městnanci. Tyto čtyři světy se setkávají v prostorách

Domova, aby spoluvytvářely prostředí vzájemné

služby a spolupráce. 

Domov a jeho pacienti děkují za podporu všem,

kteří kampaň podpořili.

Kampaň „POSTEL“
byla úspěšná!

INZERCE

Aktuality

Dnešní doba pohybu nepřeje, lidé a především děti

tráví čas u televizí, počítačů, play stationů a aktivně

se sportu věnuje čím dál tím méně.

A přitom to není až tak náročné, vzít raketu a vyrazit 

s kamarádem, spolužákem, sousedem nebo jen tak, sám.

Tenis je vlastně asi jeden z nejpřijatelnějších způsobů

jak aktivně trávit čas sportem na čerstvém vzduchu,

nebo jen tak pro požitek z pohybu, klidně i v zimě

v krytých halách.

Tenis je individuální hra, která dospělým nahradí rela-

xaci na gauči s ovladačem v ruce a dětem může pomo-

ci najít nové kamarády, posílit sebevědomí a dodat

odvahu, že naučit se dá skoro vše.

Navíc, tenis, a vlastně každý sport, pomáhá dětem vy-

užívat své schopnosti, učí je férovému jednání a může

být i kompenzací za horší prospěch ve škole. Každé

dítě se přece snaží vynikat a být v něčem nejlep-

ší.

Tenis může být pro dítě dokonalým prostředkem

jak zabít víc mušek jednou ranou. Dítě přivykne

jistým pravidlům, naučí se nepodvádět, na kur-

tech stojí sám za sebe, získá odvahu a hlavně

zdravé sebevědomí, popřípadě kamarády a akti-

vitu, která mu může vyplnit čas zdravěji a smys-

luplněji.

Jako bonus přidávám, že tenis jen jako záliba ne-

ní vůbec finančně náročný a věnovat se mu mů-

že skoro každý, kdo má chuť změnit svůj dosa-

vadní „líný“ způsob života.

Mimo to, Praha nabízí mnoho kurtů, hal, ale

i míst, kde se vašim dětem mohou věnovat i ško-

lení trenéři. 

V blízkosti vašeho bydliště – při ZŠ Socháňova

nabízí tenisové kurzy Tenisová škola Tallent, kte-

rá v Praze působí 13 let a jejímiž řadami prošlo

již tisíce dětí.

Informace o tenisové škole, která nad rámec kurzů

pořádá i turnaje pro neregistrované hráče, jezdí 

s dětmi na tenisově-lyžařské a tenisově-cyklistické 

tábory, najdete na internetu na www.tallent.cz nebo

na tel. čísle 603 418 066.

V souvislosti s účinností  Zákona o sociálních služ-

bách č. 108/2006 Sb., který vstupuje v platnost  1. led-

na 2007, rozšiřuje sociální odbor své prostory. Detašo-

vané pracoviště najdete v objektu Centra sociálních

a zdravotních služeb v Bendově ulici č. 1121, Praha

Řepy. Zde bude vykonávána agenda, týkající se nové-

ho zákona.č. 108/2006 Sb.

Přístup do oddělení je přes vrátnici Centra soci-

álních a zdravotních služeb.

Na toto pracoviště se přesouvá i ta část sociální agen-

dy, týkající se průkazek mimořádných výhod (průka-

zy TP, ZTP a ZTP/P). Tato agenda byla na toto detašo-

vané pracoviště přesunuta i z důvodu bezbariérového

přístupu. Sociální odbor nadále zůstává i na svém 

původním místě – ÚMČ Praha 17, Španielova 1280 – 

2. patro.

Úřední hodiny: 

pondělí a středa    7.30 – 12.00     13.00 – 17.30

Tenisová škola

Chcete bez problémů komunikovat s neslyšícími?

Chcete poznat krásný jazyk, zcela odlišný od ja-

zyků mluvených?

PEVNOST

České centrum znakového jazyka

připravila pro úplné začátečníky i velmi pokročilé

Kdy?

Od 12. února 2007

Jak často?

2x týdně 2 vyučovací hodiny (90 minut), celkem 5

měsíců vždy v odpoledních a večerních hodinách

Kde?

V našich prostorách ve Vysočanské poliklinice, 

blízko stanice metra Českomoravská

Za kolik?

4.700 Kč Možno platit na splátky! 

15% sleva pro studenty a důchodce, tj. 3.995 Kč

Pro rodiče neslyšících dětí sleva 75%!

Přihlášky vyplňujte na www.pevnost.com

Můžete  telefonovat nebo faxovat na: 

266 006 390 (v úředních hodinách uveřejněných na

www.pevnost.com)

Můžete také volat kdykoliv na: 728 58 68 57

Kurzy znakového jazyka

Sociální odbor rozšiřuje
své pracoviště
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• Hledáme paní na úklid
restaurací v Praze Řepích 
a Nových Butovicích.
Práce je vhodná pro maminky 
i důchodkyně, možnost kratších
směn během dne. 

Family Restaurant, s.r.o., 
tel. 739 834 444 

• Domov sv. Karla Boromejského
v Praze Řepích hledá
registrovanou zdravotní sestru do
třísměnného provozu.

V. Křemečková, 774 401 334.

• Hledám k dlouhodobému
pronájmu garáž pro své os.auto
poblíž tramvajové zastávky
Hlušičkova. Nabídněte. 

Tel.: 608 464 111

• Vyměním obecní 4+1/L Řepy za
obecní 2+kk a 2+1 (3+1) Řepy,
Břevnov, Stodůlky, Luka, Lužiny.
Ne přízemí a poslední patro.

Tel.: 607 770 913

• Koupím byt v OV i DV s dobrou
dostupností do centra. 2+kk a větší.
Může být i před rekonstrukcí. Cena
do 1.750.000,-. Tel.: 731 618 311

• Koupím byt OV nebo DV, platba
v hotovosti. Tel.: 724 657 053

• 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

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

Tel.: 603 221 653

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

• MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ
PRÁCE - strhání tapet, štukování
panelů, nátěry oken, dveří,
zárubní, topení, hrubý úklid, práce
v sobotu i neděli EXPRES

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

• Firma VRŠEK – podlahářské
práce včetně so+ne (PVC,
koberce, plov. podlahy, korek)        

Tel.: 737 409 197

• 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

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

Tel.: 235 313 336, 603 341 927

• Hodinový manžel - drobné
opravy v domácnosti, malování,
tapetování. Tel.: 602 949 512

www.hodinovymanzel.wz.cz

• Stříhání psů, ošetření uší,
drápky, zubní kámen, anální žlázy.

A. Dohnálková, 235 312 157

• 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

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

Tel.: 235 312 157, 604 855 633

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

Tel.: 775 342 765, 235 30 29 53

• VEDENÍ ÚČETNICTVÍ a daňové
evidence pro malé a střední
podnikatele nabízí 

Tel.: 723903125
OK - účetnictví Jandová

• NOVĚ OTEVŘENÉ
KOSMETICKÉ STUDIO
Galandova 1235 (bývalá prodejna
Quelle). Kosmetické služby,
vizážistika, poradenství, modeláž
nehtů, manikúra.

Objednávky na tel.:  777 60 10 18,
776 00 41 80

• Masáže – prevence proti
bolesti zad, hlavy a končetin.
Akce na leden/07 – 4. návštěva –
masáž obličeje zdarma.
Jana Fránková Tel.: 606 376 949
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� Služby

� Byty

FFFFIIII RRRR MMMMAAAA  SSSSTTTTÍÍÍÍ NNNN – VÝROBA A MONTÁŽ

- hliníkové: od 190 Kč m2 lamely 25 mm a 16 mm
- ISSO: na plastové a Euro okna
- Atypické
- Vertikální látkové: lamely 89 mm a 127
- Předokenní rolety, plastové i hliníkové
- Plastové shrnovací dveře
- Čalounění dveří
- Sítě proti hmyzu

MNOŽSTEVNÍ RABATY
VYMĚŘENÍ ZDARMA

Ž
A
L
U
Z
I
E

SLEVA Z MONTÁŽE 20%

Objednávky:
235 321 603
603 305 211

– pÛjãovna a prodej AUTOBOXÒ a stfie‰ních nosiãÛ     
– zimní pneu, vaniãky do kufru i pro zahraniãní vozy

Prodejna: Obchodní dÛm OVUS
Praha – ¤epy 
(v patfie nad Albertem)
Po – Pá  9-18, So  9-12  
Tel.: 235 322 671, 603 187 707

AUTODÍLY âERN¯

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

Pořady pro děti (v sobotu od 15 hodin)
6.1.  MEDVÍDEK ŤUPÍNEK

– loutková pohádka o tom, jak je důležité mít kamarády. Divadélko Pimprle.

13.1. VODNICKÁ POHÁDKA
– Veselá pohádka s písničkami o tom, co prožil pan Vodník Hromajzlík a paní Vodníková-Bublinka u rybníčku Kalužníčku 
a jak za pomoci svých vodních přátel přelstili zlou Žábu-Ježibábu. Divadélko Romaneto.

20.1. ZIMNÍ POHÁDKA 
– O smutném drakovi, který hledá kamaráda. Zahraje Loutkové divadélko Rolnička.

27.1. TŘI KOUZELNÉ POHÁDKY:
„O rybáři a rybce“, „O ševci a čertovi“,  „O ušaté princezně“ v provedení potulného pohádkového divadla Glans. 
S písničkami.

Připravujeme v únoru:
3.2.  PEJSEK A KOČIČKA
– roztomilé maňáskové představení podle knížky Karla Čapka v podání divadélka Kováček.

Pořady pro dospělé v Klubu dobré nálady:
10.1. (středa v 18.18 h) Filmový večer Martina Skyby:  ŠVÝCARŠTÍ ČEŠI A ČEŠTÍ ŠVÝCAŘI
EGO: Děti Pavla Beca * Náš člověk v Juře, restaurátor Jiří Stříbrský a katedrála v St. Ursanne * Tomas Mikulas, architekt, pe-
dagog, gospelový zpěvák * Sláva vítězům: Jiří Vokněr, medailon mistra světa v kanoistice a olympionika * Z pohlednice na ol-
tář, restaurátor Jiří Stříbrský vytvořil chybějící oltářní obraz pro kostel v Mariasteinu (u Basileje). 

19.1. (pátek v 18.38 h)  JEN VZPOMĺNKY NÁM ZŮSTANOU! Večer k uvítání roku  2007. Divadlo: AJETO z Veleně zahraje
jednoaktovku „Křídla“, se kterou slaví mimořádné úspěchy. Hudba: Originální kapela MĚSTSKÁ  (Jarda Budil – všechno včet-
ně zpěvu, Jirka Šámal - skoro všechno a zpěv a Radka Trávníčková – housle, zpěv). A pak už si budeme s Jirkou Šámalem zpí-
vat na přání tak dlouho, než se nám bude chtít jít spát. 

24.1. (středa v 18.18 h)  Setkání s malířkou JIŘINOU WILMOU PALKOVOU, autorkou lednové výstavy na Průhonu. 

Připravujeme v únoru:
7. 2.  (středa v 18.18)  „Největší dar“ – recital poezie, hudby a zpěvu jugoslávského básníka MARKO MILANOVIČE z Černé Hory

SOKOLOVNA ŘEPY, Na Chobotě 125, Praha 6  *  Z konečné tram. 9, 10 a aut. č. 180 v Řepích asi 300 m vpravo směrem
ke klášteru boromejek. Z Bílé Hory aut. 164, stanice Škola Řepy.  

20.1. (sobota v 19 h) VELKÝ ŘEPSKÝ PLES, který pořádá Sdružení pro obnovu řepských tradic. Předtančení, tombola. 
K tanci zahraje kapela Brilant. Výhradní předprodej Lidová cestovní agentura, Žalanského 28, Praha-Řepy. 

26.1. (pátek ve 20 h)  COUNTRY VEČER s kapelou Panoptikum – sousedské posezení s tancem a zábavnou tombolou.

Připravujeme v únoru:

10.2. (sobota v 19 h) MAŠKARNÍ BÁL ve stylu Divokého Západu. K tanci bude hrát country kapela 
Panoptikum Sváti Vacka. Vstupenky v Lidové cestovní agentuře. 

11.2. (neděle v 15 h)  DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL se soutěží o nejkrásnější masku a dalšími legráckami. Vstupenky v KS Průhon.
Výstava na Průhonu:  /Otevřeno každý všední den 10 – 20 h, v sobotu 14 – 16 h/

5.-1.-27.1. Jiřina Wilma PALKOVÁ / JIWIPA: Kreslený humor a koláže

LEDEN 2007FIRMA ·EFL PROVÁDÍ
�odstranûní tapet �stûrkování panelÛ

�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
www.volny.cz/ks-pruhon, e-mail: ks-pruhon@volny.cz

Spojení: Tram. č. 9 a 10 od metra B – Anděl, autobus č. 180 z Dejvic - Kafkova

KURZY ve školním roce 2006 - 2007 NOVINKY! 
ANGLIČTINA HROU - Mgr. Jana Kalinová pro předškolní děti od 4 let
hry, malování, písničky s kytarou skupinová výuka, 1x týdně 9.30 - 12.30 50 Kč/dopoledne

ŠIKULKY - Lucie Macourková děti od 2 let a jejich rodiče
výtvarná výchova skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 30 Kč/1 hod

RADUJEME SE S HUDBOU - Leona Hlavničková   děti 5 - 8 let
muzikoterapie podle Z.Šimanovského skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1.200 Kč*

JÓGA PROTI BOLESTEM ZAD A KLOUBŮ skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1.200 K*

JÓGA PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1.200 Kč*

JÓGA PRO SENIORY skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 600 Kč*

DALŠÍ NABÍDKA 
SÓLOVÝ ZPĚV - pod vedením Moniky Šramlové individuální výuka, 1 hod 1x týdně 1.800 Kč*
pro odrostlejší zájemce s pěveckou zkušeností 

KLAVÍR, KEYBOARD, FLÉTNA, KLARINET,
SAXOFON, HOUSLE, KYTARA individuální výuka, 1 hod 1x týdně 1.800 Kč*
děti od 1.třídy a starší (podle nástroje), dospělí  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA děti od 5 let skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1.000 Kč*

TVŮRČÍ DÍLNA děti od 3. třídy skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1.000 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  skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1.200 Kč*

ANGLIČTINA, NĚMČINA, RUŠTINA skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1.200 Kč*
pouze pro dospělé

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

ZÁPIS: pondělí až čtvrtek 13.00 - 19.00

* Při pozdějším nástupu do kurzu se kurzovné platí v poměrné výši.

KURZY

– informační zpravodaj MČ Praha 17 o vydává m.č. Praha 17 • internetová adresa: http://www.repy.cz • e-mail: deckerovaj@repy.mepnet.cz • adresa redakce: Žalanského 291, 163 02  Praha Řepy • telefon: 234 683 544 • příjem inzerce: Reanta Tichá - telefon: 234 683 519, e-mail: tichar@repy.mepnet.cz • za věcnou správnost 
textů odpovídají autoři • šéfredaktorka: Jana Deckerová • zveřejněné příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce • nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí • registrační číslo  MK ČR E 12174 • grafická úprava: Amos Typografické studio, s.r.o., http://www.amostypo.cz • tisk: Tiskárna EDIT, s.r.o., Radotínská 69, 159 00
Praha 5, Radotínská 69, telefon: 257 941 083, e-mail: edit@edittisk.cz, http://www.edittisk.cz

Zasklívání lodžií
přímo od výrobce

844 158 746
kvalita-nízká cena

Balkon system, s.r.o.
certifikát, www.balkony.cz

Záruka 6 let
S tímto inzerátem sleva 10%

EXPRES
oprava a prodej chladniãek a mrazniãek

v bytech zákazníkÛ

Tel/zázn. 251 612 464, 
technik 603 466 089

www.servis-chlazeni.cz

JAK INZEROVAT 
V ČASOPISE ŘEPY

osobně: 
každé pondělí a středu
8 – 12 a 13 – 17.30 h

(v jiné dny po telefonické dohodě)
Renata Tichá
234 683 519

elektronickou poštou:
tichar@repy.mepnet.cz

faxem:
235 300 129 

– připsat „inzerce časopisu“

V·E DLE VA·ICH
ROZMùRÒ

• 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, dřevené, zaměření,

montáž)
• DOPRAVA
• ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
• MATRACE (pružinové, latexové, z PUR pěny)
• KANAFAS - NOVĚ

NEVANOVA 1045 (dílna), 
NEVANOVA 1047 (prodejna)
163 00 Praha – Řepy
Telefon/fax: 235 310 276, 
mob. 604 257 511 
e-mail: i.varhulíková@seznam.cz
www.deky-luzkoviny.cz

Pracovní doba: 
Po-Pá 8,00 – 18,00 hod.
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- Pfiíjemné prostfiedí 
- Gambrinus 10°
- PlzeÀ 12°
- Pfiíjemná obsluha
- Obûdy, veãefie 

Kurzy AQUA-AEROBIKU.
Cvičení šetrné ke kloubům a zádům.

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

INFO: 604 834 323

Brigita Jakoubková

AQUA.FITAQUA.FIT

Otevfieno dennû od 11.00 do 23.00  tel.: 776 153 050
Makovského 1177  Praha 6 - ¤epy

PO P¤EDLOÎENÍ TÉTO REKLAMY 1 PIVO ZDARMA 
PLATNÁ NA LEDEN 2007

K U R Z Y   T E N I S U
pro děti a mládež od 5 do 15 let zajišťuje 
T e n i s o v á   š k o l a   T A L L E N T

v místě bydliště (ZŠ Socháňova)

Od 15. ledna nové zimní čtvrtletí!
Zápis do kurzů právě probíhá!

224 815 871, GSM: 603 527 172, 603 418 066
www.TALLENT.cz 

STROJÍRENSKÁ
FIRMA PŘIJME

DĚLNÍKY
PRO PRÁCI NA VRTAČCE A POMOCNÉ
PRÁCE, KOMPLETACE DÍLŮ. MOŽNO 

I DŮCHODCE. MANUÁLNÍ PRÁCE,
FYZICKÁ ZDATNOST, ZRUČNOST.

Praha 6, tel.: 777 700 039 (8 - 16 h)

ZAHRADNICKÝ SERVIS
Vám nabízí: • úpravu zahrad a poradenství 

• odborný řez ovocných stromů • osazování zahrad • zajištění kvalitního 
sadbového materiálu (stromy, keře a květiny) 

• vyžínání náletů a přerostlé suché trávy • osazování teras a záhonů 
květinami • kácení starých a překážejících stromů

• výsadba květinových truhlíků • sekání trávníků rotační sekačkou 
• kácení stromů horolezeckou technikou • sekání vysoké trávy 

• úklid spadaného listí. 
Také dodávky rostlin v nádobách pro interiery.

Přijedeme kamkoliv a zůstaneme tak dlouho dokud práce 
nebude hotova. Udržíme Vaši zahradu a chalupu i po dobu Vaši

nepřítomnosti upravenou . Vždy po své práci řádně uklidíme.
Na opakované práce poskytujeme slevu až 25%.

OBJEDNÁVKY: RADOMÍR  ILLÍK tel.: 602 526 031
e-mail: Semiram@tiscali.cz, www.chaluparskyservis.cz

JAN BÖSSER, Makovského 9/1142, 163 00  Praha 6
tel.: 235 301 100,  603 423 612, bosser@volny.cz

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Mytí oken • čištění koberců • úklid po malířích • běžný úklid

voskování podlah • malování • lakování

INSTALATÉRSTVÍ
ROMANOVSKÝ

ve‰keré instalatérské práce
vãetnû drobn˘ch oprav

222 955 424
605 540 311

AGNUS s.r.o.
Od roku 1993 kuchyně a nábytek na míru

�architektonický návrh a měření na místě zdarma
�garantovaná cena
�dodávky nevestavěných i vestavěných spotřebičů

všech značek, možná záruka až 8 let
�záruka kvality na nábytek 2 roky až 10 let, 

na kování až 10 let
�dodávky a montáž po celé republice
�zajišťujeme likvidaci staré kuchyňské linky 

a stavební úpravy 
�provádíme výměnu pracovních desek a dvířek 

u stávajících kuch. linek
Každou zakázku připravujeme s maximální 

pečlivostí a naši serióznost oceníte i po letech.

Vzorkovna AGNUS s.r.o.
Vlachova 1511, Praha 5 – Stodůlky
tel.: 235 522 946 mob: 602 251 918

www.agnus.cz,  e-mail: agnus@agnus.cz
Pracovní doba: Po – Pá  10 – 18 hod.

OPRAVY SPOTŘEBIČŮ ZN. WHIRLPOOL 
(MIMO LEDNIC A PRAČEK) TEL.: 724 718 648

PÛjãovna bûÏek – v˘bavy
Prodej bûÏecké zimní v˘bavy
Prodej lyÏafiského obleãení

Prodej jízdních kol, cyklo doplÀkÛ
Tel: 235 313 164, 602 374 254, Îalanského 4, PRAHA ¤EPY

Fa. SPORT ·IMSA    www.sportsimsa.cz
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