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V noci ze čtvrtka na pátek z 18. na 19. ledna 2007 po-

trápil orkán Kyrill nejen celou naši republiku, ale po-

trápil i další evropské země. Podle hrubých odhadů

se škody vyšplhají v České republice na více než

čtvrt miliardy korun. 

V naší městské části řádil orkán také. Nejvíce posti-

hl Základní školu Jana Wericha ve Španielově ulici.

Zde odnesl část střechy. Hned v pátek začaly práce,

které by rychle odstranily následky ničivého orkánu. 

Základní škola Laudova a Základní škola genpor.

Františka Peřiny také nahlásily spolu s mateřskými

školami škody už menšího rozsahu.

Hasiči měli práci s odklízením spadaných plechů,

připevňovali uvolněné okrajové plechy na obytných

domech, odklízeli spadané větve stromů. Na celém

území Prahy vyjížděli hasiči dvacetkrát častěji než

obvykle.

Na území hlavního města napáchal Kyrill největší

škody asi na letišti v Ruzyni, kde byla zničena stře-

cha Terminálu 2 a ČSA musely zrušit až do soboty 20.

ledna desítky letů.

Smutno mají i atleti na Strahově, kde byla úplně zni-

čena nafukovací sportovní hala.

Orkán Kyrill napáchal 

škody i v Řepích

Vážení
spoluobčané,

Rok 2007 přináší mnoho změn. Některé změny

se dotknou i bytové politiky MČ Praha 17.

Jak již většina z Vás  ví, od 1.1.2007 je možnost

dle zákona 107/2006 jednostranně zvyšovat nájem-

né z bytů. Tento krok udělal parlament a vláda

České republiky z důvodu odstranění disproporce

mezi nájemným regulovaným a nájemným tržním.

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného platí

do 31.12.2010, a po tomto datu již nebude možné

jednostranně nájemné zvyšovat (jen na základě do-

hody). Proto i Praha 17, tak jako jiné městské čás-

ti, přistoupila k průběžnému zvyšování nájemné-

ho. Hlavním důvodem, proč musíme tento krok u-

dělat, je to, že MČ ve větší míře než doposud bude

nabízet byty k odprodeji do osobního vlastnictví

těm zájemcům, kteří chtějí investovat do vlastního

bydlení. Přitom je ale potřeba zajistit, aby obec mě-

la dostatek peněz na nové investice, údržbu a obno-

vu infrastruktury, na údržbu a regeneraci domů,

které městské části zůstanou, a na celkové zkvalit-

nění života pro všechny obyvatele městské části

Praha 17. Pokud by totiž radnice k tomuto kroku

nepřistoupila, dostala by se v budoucnu do finanč-

ních potíží. 

Zvyšování proběhne ve čtyřech ročních eta-

pách od roku 2007 do roku 2010. Obec má možnost

nájemné zvýšit až na 89,68 Kč za m2 a měsíc do ro-

ku 2010. V letošním roce dojde k navýšení od 1.5,

a to v průměru přibližně o 9,30 Kč/m2 a měsíc.

O navýšeních v dalších letech Vás budeme průběž-

ně a s předstihem informovat.

Pro ty, kteří by se v souvislosti se zvýšením ná-

jemného dostali do nepříznivé sociální situace, je

přichystaná sociální síť v podobě  dávek na bydle-

ní. Jinou alternativou je  těmto občanům  nabídnout

možnost směny většího bytu za menší. Protože i po

tom, co proběhne prodej bytů do osobního vlastnic-

tví si MČ ponechá určité procento bytů, které zůsta-

nou v majetku městské části.

Antonín Kopecký

zástupce starostky MČ Prahy 17

Lékařská služba
první pomoci

Fakultní nemocnice MOTOL
V Úvalu 84, 150 06  Praha 5 – Motol

Dospělí
telefon: 224 438 590              

Děti
telefon: 224 433 654
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od 19:00 hodin večer do 7:00 hodin ráno

víkendy a svátky nepřetržitě
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Miloslav Loos oslavil 93. narozeniny str. 3

Začala platit nová legislativa                                      str. 4

Český Statistický
úřad bude
zjišťovat data
Český statistický úřad organizuje v roce 2007 šetření

o životních podmínkách domácností v České repub-

lice. Tato akce navazuje na už uskutečněná šetření z

let 2005 a 2006. Smyslem tohoto statistického zjišťo-

vání je získat nejnovější reprezentativní údaje o soci-

álním a ekonomickém postavení českých domácnos-

tí, o různých typech příjmů, o nákladech na bydlení a

životních podmínkách.

Uvedené zjišťování se bude konat na celém území

České republiky a bude se týkat asi 11 600 náhodně

vybraných bytů. Na území Prahy bylo vybráno 1 259

bytů v 31 městských částech. Všechny domácnosti

byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výbě-

ru.

Vlastní zjišťování proběhne v době od 17. února do

29. dubna 2007 prostřednictvím speciálně vyškole-

ných tazatelů. Budou se zjišťovat údaje potřebné pro

tvorbu sociální politiky státu, například v otázkách

nezaměstnanosti, daní, poskytování sociálních 

dávek atd. a pro hodnocení dopadu přijatých opatře-

ní vlády na životní úroveň.

Pro zjišťování v hl. m. Praze byly náhodně 

vybrány i byty v městské části Praha 17. Může

se stát, že Vás pracovníci Českého statistického

úřadu  mohou kontaktovat. Tito pracovníci se

budou prokazovat příslušným pověřením 

k výkonu funkce, které jim vydá Samostatné

oddělení terénních zjišťování Praha. Toto pově-

ření ve spojení s občanským průkazem zaručí

pro respondenty možnost jejich jednoznačné 

identifikace.

Ve všech fázích zjišťování bude zaručena anony-

mita údajů získaných u domácností. Povinnost

ochrany důvěrnosti individuálních údajů vyplý-

vá ze zákona o státní statistické službě pro

všechny osoby zúčastněné na zjišťování.

Případné pochybnosti lze řešit prostřednictvím

pracovnice ČSÚ – oddělení terénních zjišťování

– RNDr. Jana Šídlová – telefon: 274 052 084, 

e-mail: jana.sidlova@czso.cz.

DOMOV SV. K. BOROMEJSKÉHO

Vás zve na

Benefiční koncert
v neděli 25. února od 18 hodin

v kostele sv. Rodiny v Praze Řepích

vystoupí skupina 

KRLESS
skupina se zabývá interpretací evropské

hudby období vrcholného středověku,

tj. 13. – 15. století

Vstupné dobrovolné

Výtěžek koncertu bude věnován na nákup

a modernizaci vybavení Domova.

Kontakt: Domov sv. K. Boromejského, 

K Šancím 50, 163 00  Praha  Řepy,

telefon: 235 301 238, 235 323 247

sekretariat@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz

Spojení: bus 164 (Škola Řepy), tram 9,10 (Sídliště Řepy)

Jak likvidovat
velkoobjemový
odpad
Úřad městské části Praha 17 oznamuje všem obča-

nům Řep, že dnem 15.3.2007 bude zahájeno pravi-

delné přistavování kontejnerů na odvoz velkoobje-

mového 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:

I. pololetí – 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 7.6., 21.6., 2007

červenec a srpen se nebudou přistavovat kontejnery

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  P l u s 

Termíny přistavení: I. pololetí – 15.3., 29.3., 12.4.,

26.4., 10.5., 24.5., 14.6., 28.6., 2007

červenec a srpen se nebudou přistavovat kontejnery

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 odváženy v sobotu v 11:00 hod.
Zničená střecha na ZŠ J. Wericha ve Španielově ulici.
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Začínáme si zvykat na psaní nového letopočtu a dělá-

me si plány na  rok 2007. Tak jako Vy si kladete cíle

a úkoly pro nadcházející rok, tak i já jsem si vytkla

několik priorit, které bych ráda, jako nová starostka,

realizovala a to nejen v roce 2007, ale během celého

funkčního období. Ráda bych navázala na to dobré,

co bylo v naší městské části již realizováno a pokusi-

la se vyřešit to, co naše občany tíží. Dovolte mi, abych

Vás se svými záměry stručně seznámila. 

Školství: v naší městské části jsou zastoupe-

ny všechny stupně škol a to včetně střední a vysoké

školy. Vzhledem k tomu, že jsem v minulém období

působila jako radní pro školství měla jsem možnost

se s fungováním všech škol dobře seznámit a mohu

tedy zodpovědně říct, že naše školy dobře plní svou

funkci, mají kvalitní pedagogický sbor, dobré vybave-

ní jak pro výuku tak pro sportovní vyžití všech žáků.

Vzdělání pokládám za velmi důležitou součást života

a proto budu jeho vývoj v naší MČ i nadále pečlivě

sledovat.

Privatizace bytového fondu: jedním z ú-

kolů, který před námi stojí je léta opomíjený

odprodej obecních bytů. Nedají se přeslechnout

hlasy těch z Vás, kteří mají zájem o koupi  bytu, ve

kterém bydlí. Zároveň je však nutné si uvědomit,

že s obecním  majetkem  je třeba nakládat odpo-

vědně a ve prospěch všech občanů. Peníze získané

z prodeje bytů budou zapojeny do rozpočtu naší

městské části a tudíž jsou to peníze určené k zajiš-

ťování potřeb všech našich obyvatel. Převážně bu-

dou použity na zkvalitnění bydlení a života v naší

městské části.

Komunikace s občany: chtěla bych také spo-

lu se svými kolegy změnit tvář našich řepských

novin, které právě čtete. Již brzy by měly noviny vy-

cházet v nové - rozšířené podobě a hlavně s atraktiv-

nějším obsahem. Na tomto místě bych Vás chtěla vy-

zvat : pište nám,co Vás trápí, ale i co se Vám líbí. Bu-

deme za Vaše názory velmi vděčni a chceme jim na-

slouchat.

Doprava: Řepy mají dobré dopravní spojení

s centrem a okolím, ale i přes to je co zlepšovat, bu-

du usilovat o lepší autobusové spojení o sobotách

a nedělích. Téma, které bytostně zajímá nás všechny

je Břevnovská radiála. Tato silniční stavba je velmi

významná pro celou Prahu a je součástí řešení neutě-

šené dopravní situace v našem městě. Zasadím se

o to, aby byla vybrána ta nejšetrnější varianta pro o-

byvatele Řep, tj. vedení radiály v tunelu a bez křižo-

vatky s ulicí Slánskou.

Životní prostředí: v rámci možností se nám

daří udržovat pořádek v našich ulicích a pečovat o ze-

lené plochy, ale opět i zde je určitě co zlepšovat. Jed-

ná se například o opravy některých sídlištních hřišť,

což je vhodná příležitost k zapojení financování z fon-

dů Evropské unie.

Bezpečnost: jistě si všichni uvědomujeme,

že otázka bezpečnosti, a to nejen s ohledem na nedáv-

né události,  je jednou z nejaktuálnějších. Touto věcí

se budeme vážně zabývat a budeme požadovat, aby

v naší MČ došlo k navýšení počtu policistů, zejména

pro noční služby. Již v minulosti byly obě složky poli-

cie jak státní tak městská upozorňovány na to, že bez-

pečnostní situace v Řepích je trvale nestabilní, a bylo

požadováno zvýšení aktivity při ochraně a prevenci.

Dále bychom chtěli rozšířit počet kamer, které prová-

dí monitoring rizikových míst, jedná se např. o nehlí-

daná parkoviště a okolí škol.

Jako jedna z mála starostek v Praze budu mít

o poznání složitější situaci než moji mužští kolegové.

Přesto, nebo právě proto, si myslím, že můj pohled na

problémy komunální politiky bude odlišný. Budu pro-

sazovat své ideje a plány  ne silou svého hlasu a bouř-

livými gesty, ale jasně definovanými vizemi. To jaká

bude naše městská část nezáleží jenom na nás, kteří

stojíme v jejím čele, ale na každém z Vás a proto mi

dovolte zakončit tento článek těmito slovy: „neptejte

se pouze co může Vaše městská část udělat pro Vás,

ale i co můžete Vy udělat pro ni“. Jitka Synková

starostka MČ Praha 17
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Vážení spoluobčané, 

Městská policie informuje
S příchodem Nového roku a nové paní starostky bylo

navázáno na tradice ve spolupráci městské a státní

policie s odbory ÚMČ. Po předchozím společném jed-

nání na základě poznatků byla připravena akce, která

se týkala podávání alkoholických nápojů a prodeje ta-

bákových výrobků mladistvým ve vybraných nočních

provozovnách, dále nelegálnímu zaměstnávání osob.

Vybrány byly provozovny Connection club, Sportov-

ka, Code bar a Trezor. Akce se zúčastnilo 12 strážníků

městské policie, 4 policisté PČR a 4 pracovnice ÚMČ

Praha 17. Na místě v pátek po 22. hodině dne 12. led-

na 2007 akci velel pprap. Dvořák z MO PČR Řepy

s vrchním inspektorem Ing. Bumbálkem z OŘMP Pra-

ha 13.

Pravděpodobně nebudou katastrofické zvěsti někte-

rých občanů o hromadném požívání alkoholu mladist-

vými na území Řep až tak pravdivé, neboť z ohromné-

ho množství kontrolovaných osob, jež byly v těchto

čtyřech  provozovnách přítomny, byli zjištěni pouze

tři mladiství, kteří alkohol požili. Nutno však pozna-

menat, že jeden z nich měl v krvi skoro 2 promile, dal-

ší požíval alkohol při práci výčepního, kterou vykoná-

val se souhlasem nájemce provozovny, avšak napros-

to protiprávně. 

Na tomto místě upozorním, že dýchání mladistvých o-

sob, přistižených v restauraci, do trubiček či digitální-

ho přístroje, je naprosto legální, neboť podle ustano-

vení § 16, odst. 2 Zákona 379/ 2005 Sb. je povinna vy-

šetření na alkohol podrobit se osoba, která by požitím

alkoholu mohla ohrozit sebe, jiné, nebo ohrozit veřej-

ný pořádek či majetek. Podle 3. odstavce osobu je 

oprávněn vyzvat mezi jinými vyjmenovanými orgány

i strážník městské policie. Konečně na osobu, která

odmítne se dechové zkoušce podrobit, se hledí, jako

kdyby alkohol požila, což v závěru řeší právě na místě

přítomní pracovníci městského úřadu veškerými ná-

slednými opatřeními.

V časných ranních hodinách proběhla další akce pod

velením Ing. Bumbálka, kdy 7 strážníků a 2 policisté

pročesali společné prostory panelových domů v ul. 

Za účasti pracovníků sociálního a živnostenského

odboru Úřadu městské části Praha 17 a pracovníků

Městské policie a Policie České republiky se v pátek

12. ledna mezi 22 a 24 hodinou uskutečnila společ-

ná akce zaměřená na kontrolu nočních podniků 

a kontrolu mládeže, která se v nich baví. Byla prově-

řována totožnost osob, u mladistvých a nezletilých

osob bylo zjišťováno dechovou zkouškou, zda ne-

jsou pod vlivem alkoholu.

Pracovníci živnostenského odboru v podnicích pro-

váděli kontrolu v rozsahu jejich pravomocí. Kontro-

lou bylo zjištěno porušení zákona ve třech přípa-

dech. Domníváme se, že akce byla přínosem 

pro zmapování míst, kde se scházejí skupiny dětí 

s rizikovým chování a pro prevenci kriminality 

dětí a mládeže v naší městské části.

Oddělení péče o rodinu a dítě

ÚMČ Praha 17

Jiránkova, Makovského a Galandova. Bylo přistiženo

5 osob, které v těchto prostorách neoprávněně pře-

spávaly. Nelze tuto akci provádět každý den a suplo-

vat domovníka, tudíž radím občanům, aby laskavě za-

mykali vchody – jedná se stále o tytéž objekty.

Po jednání vedení OŘMP 13 s vedením řepské radnice

bylo rozhodnuto o posílení noční služby strážníků

v Řepích, ponejvíce v pátek a v sobotu. Do konce roku

bude celkový počet strážníků navýšen ze stávajících 8

na 12 a zavedena každodenní noční pěší hlídka. (V sou-

časnosti zajíždí v některých dnech do Řep pouze noč-

ní autohlídka ze Stodůlek.) Výhledově by se mělo po-

dařit další navýšení počtu strážníků až na 16 osob. 

Zástupce ředitele OŘMP 13, vrchní komisař

Mgr. Přemysl Pavlas

Zákon o sociálních
službách nabyl
účinnosti

Zákon č. 108/2006 o sociálních službách vstoupil 1.

ledna 2007 v platnost. Tím došlo k zásadní systémové

změně, která se projeví u uživatelů sociálních služeb,

poskytovatelů služeb, ale i pracovnících obecních

a krajských úřadů.  Jakou systémovou změnu přináší

zákon o sociálních službách? 

Základní systémová změna nepochybně spočívá ve

skutečnosti, že zákon  svěřuje kompetence občanům,

aby rozhodovali sami za sebe a dává jim k tomu po-

třebné nástroje. Zákon je v mnoha ohledech zcela prů-

lomový, jedná se o moderní právní normu. Průlomo-

vých věcí je několik. Asi zásadní změnou je skuteč-

nost, že osobám v nepříznivé sociální situaci bude

v případě potřeby  poskytována individuální  dávka –

příspěvek na péči, jehož hodnota je pro osoby nad 18

let v rozmezí od 2 000 Kč do 11 000 Kč. Tato dávka je

určena k individuálnímu  zajištění pomoci při soběs-

tačnosti., a bude přiznávána  podle míry závislosti, to

je podle nezbytné potřeby služeb. Tato péče může být

zajišťována prostřednictvím rodinných příslušníků ne-

bo prostřednictvím sociálních služeb zajišťovaných

různými poskytovateli sociálních služeb. To je další

zásadní změna. Rodinám se tak umožňuje, aby společ-

ně zajistili potřebné služby pro svého potřebného čle-

na, aniž by byl jeden z nich trvale upoután k této po-

moci a musel tak opustit svoje zaměstnání nebo jiné

aktivity. Toto ustanovení umožňuje velkou variabilitu

zajištění služeb. 

Zásadně nesouhlasím s tvrzením, že výplata příspěvku

na péči v hotovosti povede ke zneužívání těchto pro-

středků, že někteří příjemci  je budou zneužívat  apod.

Spolurozhodování o možnostech řešení nepříznivé so-

ciální situace je seniorům a zdravotně postiženým o-

sobám garantováno jednak tím, že oproti současnému

systému správního řízení o poskytnutí sociální služby

je zaveden institut smlouvy o poskytnutí sociální služ-

by. To znamená, že klient uzavře s poskytovatelem so-

ciálních služeb soukromoprávní smlouvu, která vyme-

zí podmínky poskytování takové služby. Současně je

jednotlivcům garantováno právo účastnit se rozhodo-

vacích procesů o formě a rozsahu sítě sociálních slu-

žeb na úrovni obcí a krajů. 

Uvědomuji si, že uvedené pojetí  sociálních služeb má

řadu odpůrců, kteří zvedají varovně prst a prohlašují,

že mnoho lidí, kterým je zákon určen, se nebudou u-

mět v systému chovat, že to nezvládnou. Nerozumím

tomu proč pořád převládá názor, že nevidomý, vozíč-

kář či neslyšící má menší kompetence než ti „zdraví“.  

Zákon přesto na tyto okolnosti pamatuje, neboť za ty,

kteří nemohou rozhodovat sami za sebe vše zařídí zá-

konný zástupce. Další ochranou klientů představují u-

stanovení, která mají zajistit  podmínky pro „bezpeč-

né, kvalitní a efektivní“ poskytování sociálních služeb

s cílem ochrany osob oslabených ve schopnosti pro-

sazovat svá práva a zájmy. Tyto podmínky se promíta-

jí ve spektru povinností poskytovatelů sociálních slu-

žeb a následně v systémech kontroly. Vedle standard-

ních kontrolních postupů se zavádí také systém do-

hledu nad kvalitou sociálních služeb prostřednictvím

inspekce kvality poskytování sociálních služeb. Cílem

tohoto dohledu je vyloučení takových postupů a jevů

při poskytování sociálních služeb, které vedou nebo

by mohly vést k poškozování práv uživatelů služeb. Ke

zlepšení informovanosti uživatelů sociálních služeb e-

xistuje řada informačních linek. Jednou z nich je např.

telefonní linka č 266753427 Národní rady osob se

zdravotním postižením. 

Zásadní změnou proti současnému stavu je registrač-

ní povinnost pro poskytovatele sociálních služeb. Za-

vedení registru poskytovatelů sociálních služeb je zá-

kladním předpokladem k získání přehledu o rozsahu

a charakteru sítě sociálních služeb. Pro poskytovatele

je zařazení do registru podmínkou k poskytování soci-

álních služeb a jedním z předpokladů pro čerpání fi-

nančních prostředků z veřejných rozpočtů. Poskyto-

vatelé sociálních služeb budou mít bez ohledu na je-

jich právní formu stejná práva a povinnosti. Reaguje

se tak na dlouhodobě neřešené nerovné postavení po-

skytovatelů sociálních služeb, kteří nejsou zřizováni

orgány veřejné správy. 

Zákon konečně kodifikuje základní druhy sociálních

služeb. Služby sociální péče zahrnují skupinu slu-

žeb, jejichž hlavním cílem je zabezpečovat osobám

základní životní potřeby, které nemohou být zajiště-

ny bez péče jiné osoby. Služby sociální prevence

slouží zejména k předcházení a zabraňování sociál-

nímu vyloučení osob způsobené jejich nepřizpůsobi-

vostí, špatnými životními návyky apod. Sociální po-

radenství má jako druh sociální služby zvláštní po-

stavení, neboť je ve své základní formě nedílnou

složkou všech sociálních služeb. Málokdo si uvědo-

muje, že služby jako osobní asistence, poradenství,

sociální rehabilitace, domy na půl cesty, stacionáře

a mnoho dalších, které dnes poskytují stovky posky-

tovatelů tisícům lidí, nebyly do 1. ledna 2007  nikde

legislativně upraveny. Neexistovaly standardy těch-

to služeb, tyto služby byly poskytovány bez jakého-

koliv právního ukotvení. 

Nedávno jsem dostal otázku. Co považuji za nejdůle-

žitější změnu, kterou přináší zákon o sociálních služ-

bách? Je to jistota. Klienti dostávají jistotu nároku na

sociální pomoc, jistotu standardů různých sociálních

služeb, jistotu kontroly kvality, ale hlavně jistotu, že

mohou rozhodovat sami za sebe. Poskytovatelé soci-

álních služeb mají jistotu, že klienti jejich služeb bu-

dou mít kupní sílu, tudíž nebudou závislí na dotacích,

které mohou či nemusí dostat, budou mít jistotu dlou-

hodobější perspektivy. 

Není to zákon sociálních jistot, ale jistot standardního

fungování systému sociálních služeb ve standardním

prostředí. 

Václav Krása

Autor je radním MČ Praha 17 a předsedou 

Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
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Upřesnění k článku pana Jiřího Svobody „Řep-

ská sokolovna“, který vyšel v zářijovém čísle

řepských novin.

V zářijovém čísle řepských novin vyšel článek pana

Jiřího Svobody, kde se snaží osvětlit veřejnosti

vzniklou situaci kolem sokolovny, která byla do kon-

ce roku 2005 v majetku Tělovýchovné jednoty Sokol

Řepy a současně obhájit přístup městské části Praha

17 k celé záležitosti. Nechci napadat tento článek

a už vůbec ne městskou část Praha Řepy, to spíše na-

opak. Přesto však cítím povinnost uvést na pravou

míru některá tvrzení, která nejsou zcela přesná.

Chtěla bych potvrdit, že o podpisu zástav-

ní smlouvy na majetek TJ v r. 1994 v té době městská

část opravdu nevěděla. Bylo to nešťastné a ukvape-

né rozhodnutí tehdejšího výboru TJ a ztráta majetku

v listopadu 2005 byla jeho konečným důsledkem.

Nechci hodnotit, zda to byl důsledek nevyhnutelný,

ale faktem je, že tělovýchovná jednota ani městská

část nenalezla za všechna ta léta řešení, jak majetek

TJ ze zástavy vyvázat. Ani po konzultacích s právní-

ky, ke kterým v průběhu let samozřejmě několikrát

došlo jak ze strany TJ, tak ze strany městské části,

jež měla samozřejmě od výboru TJ k dispozici všech-

ny podklady. 

Již v roce 1994, kdy začala jednání TJ se zástupci

městské části o pomoci při rekonstrukci kotelny, by-

la městská část o zástavě majetku informována. Pro-

to také došlo k jednání zástupců městské části se zá-

stupci Agrobanky, v jejíž prospěch byl majetek TJ za-

staven. Bylo projednáno, že pokud bude m.č. finan-

covat rekonstrukci kotelny v areálu Na Chobotě, bu-

de tato pak ve vlastnictví městské části a Agrobanka

si na ni nebude činit nároky. To se také podařilo rea-

lizovat a nová kotelna byla po kolaudaci v r. 1996

provozována tělovýchovnou jednotou na základě vý-

půjčky od městské části. Bez ohledu na dražbu ma-

jetku TJ je kotelna stále ve vlastnictví městské části.

I to byl jeden z důvodů, proč jsme spoléhali na po-

moc městské části ve snaze získat majetek TJ zpět.

Nemá tedy pan Svoboda pravdu, že jsme se nestara-

li o možnost nápravy. Do dražby byl dán majetek

v hodnotě 30 mil. (dle tržního odhadu) za vyhlašova-

cí nejnižší vklad 12 mil. a prodán byl nakonec za 16

mil. Než došlo ke dražbě, existovala možnost odkou-

pení celého majetku za cenu ještě nižší, než byla ta

minimální dražební. Bohužel, v té době neměla údaj-

ně městská část možnost tyto prostředky získat.

Faktem je, že nebýt finanční podpory obce při re-

konstrukci kotelny, už dávno by pravděpodobně ce-

lý areál TJ zůstal zanedbaný a bez života, protože vý-

boru TJ se peníze nepodařilo sehnat. Navíc vzhle-

dem k zástavě majetku nemohla TJ žádat v následu-

jících letech o dotace nebo účelové investiční přís-

pěvky a nebýt podpory měst.části, nepodařilo by se

např. odstranit havárii fotbalového hřiště (propadl

se celý roh) apod. Vážíme si spolupráce s obcí a z o-

ficiálních, tj. dobře informovaných míst tělovýchov-

né jednoty určitě nepodložená kritika nebo pomluvy

městské části nevzešly. Na druhou stranu však nemá

pan Svoboda přesné informace o tom, jakou finanč-

ní podporu nám městská část poskytovala. Určitě to

nebylo zmiňovaných 300.000 ročně. První peníze

(dar obce) jsme obdrželi až v roce 2001 a bylo to

50.000 Kč určených pro mládežnickou kopanou. Ná-

sledující rok jsme obdrželi stejnou částku, určenou

už nejen pro kopanou. V roce 2003 to bylo 150.000

Kč, v roce 2004  215.000 Kč a v roce 2005 260.000 Kč.

Celkem tedy 725.000 Kč až do dnešního dne. Pro le-

tošní rok jsme byli upozorněni, že s žádným příspěv-

kem počítat vzhledem k situaci s majetkem nemáme.

Museli jsme si tedy poradit sami. Na většinu dluhů se

nám naštěstí podařilo uzavřít dlouhodobé splátkové

kalendáře, takže žádný krach tělovýchovné jednotě

nehrozí. Ztratili jsme vlastní sportovní zařízení a his-

torické zázemí. Neztratili jsme však to nejdůležitější

a to jsou lidé. Dosud jsme měli stabilně již několik

let 700-800 členů. V nové situaci jsme ztratili některé

oddíly, pro které se nepodařilo sehnat náhradní pro-

story, takže musíme s určitým poklesem členské zá-

kladny letos počítat. V majetku nám zůstal pouze ob-

jekt tesko u fotbalového hřiště, který slouží jako šat-

ny a přestěhovali jsme tam také sekretariát TJ. Cvi-

číme a trénujeme v pronájmech na školách, což není

nic nového, protože již v minulých letech tam mno-

ho našich oddílů působilo. 

Pro srovnání s dary obce bych jen ráda uvedla část-

ky, se kterými musíme na pronájmy ve školách počí-

tat. Každoročně je to celkem více jak 200.000,- Kč.

Jen za posledních 5 let jde tedy o rovný milión ko-

run, tj. o 275.000,- Kč víc, než jsme získali darem od

městské části Praha Řepy. Na první pohled je to

srovnání nelogické, ale je běžnou praxí, alespoň

v Praze, že o částky, které získají školy na proná-

jmech, jim městské části krátí dotace na provoz.

Takže jde vlastně o jakýsi koloběh peněz. Těch sa-

mozřejmě není nikdy dost. Proto si vážíme snahy

městské části odkoupit historický majetek Sokola

Řepy zpět pro obec, kde se před 80 lety tehdejší oby-

vatelé zasloužili o výstavbu sokolovny.

Asi nedokážu těm, kteří ze zlé vůle či z neznalosti po-

mlouvají a píší anonymy v této činnosti zabránit.

Doufám však, že jsem tímto článkem dostatečně vy-

světlila, že za ztrátu  majetku TJ opravdu městská

část nemůže. Naopak, že přes některé nepřesnosti

v článku pana Svobody, se snaží zachránit, co se dá.

Věřím, že se to podaří a že v roce 2010 budeme mít

šanci oslavit 100 let od založení Sokola Řepy společ-

ně s obcí ve vzájemné shodě a spolupráci.

Mgr. Jitka Rosenbaumová

tajemnice TJ Sokol Řepy

„Řepská sokolovna“ 

Čestný občan městské části Praha 17 a legenda

cyklistického sportu oslavil 20. ledna 93. naro-

zeniny. Starostka Jitka Synková mu jménem

městské části popřála hodně zdraví, štěstí a ži-

votní svěžesti do dalších let.

Milé a srdečné setkání s oslavencem, na kterém věk

nezanechává žádné stopy, bylo opět pohodové. Sršel

vtipem a svým veselým vyprávěním opět ožívaly his-

torky z cyklistického světa. Vzpomínal na své kama-

rády a nejčerstvější zážitek bylo jeho pozvání do Se-

nátu ČR mezi olympioniky. Stal se nejstarším účastní-

kem olympiády a držitelem bronzové medaile, a to

z roku 1937 z Berlína.

Připomeňme si jen letmo několik údajů, které o Milo-

slavu Loosovi vyšly v Knize o Řepích, autorů Jarosla-

va Hájka a Jiřího Svobody,  která vyšla v říju 2006,

kde Miloslav Loos má své nezastupitelné místo...

„Miloslav Loos proslavil celou Českosloven-

skou republiku.. Jako kluk vyrůstal v Břevno-

vě, později přesídlil do Řep, přesněji na Bílou

Horu, kde žije dodnes. S cyklistikou začínal již

ve 14 letech v nově založeném ČKV Karlín, ve-

deným tehdy klukovským idolem – šampionem

Josefem Šídlem. V roce 1936 se mu vyplnil jeho

největší sen, přání každého

sportovce. Byl nominován do

desetičlenného kádru na o-

lympijské hry v Berlíně.

V tomto závodě jednotlivců

startovalo rovných sto závod-

níků a Loos vyrazil se star-

tovním číslem 100 z poslední

řady. Po tvrdém sprintu se po

třech kilometrech dostal na

špici. Jako třetí vjel i do po-

sledních pěti set metrů před

cílem. Avšak Belgičané, velmi

nervózní, se uchýlili k nespor-

tovnímu činu a došlo i na

pumpičky, jimiž kolem sebe

mlátili. Tvrdě na něho najel i Ital, kterého však

padající Loos stačil chytit za triko, a tak spad-

li oba. Přesto Loos stačil na kolo naskočit a do-

jel v hlavní skupině. Nejtěžší však byla situace

pro rozhodčí – přese všechno ale Miloslav Loos

bronzovou medaili získal.“

Naše redakce přeje Miloslavu Loosovi mnoho a mno-

ho krásných a šťastných let, které stráví mezi námi.

Jeho paměť a energii bychom mu mohli závidět. A je

opravdu co závidět. Je také pravda, že nikdo už nevi-

dí tu dřinu, kterou musel do svého sportovního 

úsilí vložit, nikdo už nevidí za medailemi a cenami ty

poctivě odšlapané kilometry. Ale je vidět, že to neby-

lo marné úsilí. Je krásné těmito sportovními vzpo-

mínkami žít, znovu stát na startu se svými kamarády

a soupeři. 

Co říkáte vy mladí, kteří sedíte právě teď u svých po-

čítačů? Nebylo by lepší vyměnit virtuální svět za ten

opravdový, sportovní? Tyto skutečné zážitky – vítěz-

ství nebo porážka – ve vás zůstanou po celý zbytek ži-

vota. Tak jako udržují i Miloslava Loose v plné svěžes-

ti a životní pohodě. A co je v životě nejdůležitější –

podle Miloslava Loose – JET V ZÁVODĚ

I V ŽIVOTĚ VŽDY FAIR PLAY!

Česká premiéra černé komedie Martina McDonag-

ha, jednoho z nejhranějších současných autorů.

Zabil Mick Dowd před sedmi lety svoji ženu nebo to

byla opravdu nešťastná náhoda? Tahle otázka se stá-

vá čím dál tím naléhavější, jak se přibližuje den, kdy

mají být ostatky domnělé oběti spolu s ostatky dal-

ších nebožtíků starších sedmi let vykopány, aby uvol-

nily místo na hřbitově novým mrtvým.A co na tom

svérázné obyvatele irského divokého západu fascinu-

je nejvíc je fakt, že tuhle děsivou práci bude dělat prá-

vě Mick Dowd, podezřelý z vraždy. Šok nastane, když

je hrob za přísného dohledu místního Colomba otev-

řen – a  není v něm nic! Kosti Oony Dowdové někdo

odnesl! Kdo? A proč?  Odhalení bude ještě neuvěřitel-

nější než by kdokoliv čekal.  

Hostující režisér Martin Glaser spolupracuje na insce-

naci s výtvarníkem scény a kostýmů Jaroslavem

Bönischem a dramaturgyní Olgou Šubrtovou, hru pře-

ložil Julek Neumann.

Hra pro čtyři herce vyžaduje mimořádně disponované

herecké osobnosti. V roli Micka Dowda se představí

Martin Sitta, jako MaryJohny Rafferty hostující Johan-

na Tesařová a v rolích bratrů Hanlonových Jan Jan-

kovský jako Mairtin a Milan Kačmarčík jako Thomas.

Veřejná generálka 23. února 2007 v 11:00 hod.

Premiéra 24. února 2007 ve Studiu Švandova divadla.

Lebka z Connemary 

ve Švandově divadle

Městská část Praha 17 poskytne v roce 2007 fi-

nanční prostředky z odvodu části výtěžku z provozo-

vání výherních hracích přístrojů na území MČ za rok

2006, formou peněžního daru neinvestičního příspěv-

ku neziskovým a podobným organizacím působícím v

oblasti sportu, tělovýchovy, využívání volného času

dětí a mládeže, v oblasti kultury a školství.

Organizace, které budou žádat o finanční pro-

středky, uvedou ve své žádosti výši požadovaných fi-

nančních prostředků včetně položkového rozpisu,

který bude charakterizovat užití těchto prostředků.

Organizace přiloží k žádosti o finanční prostředky do-

klad o právní subjektivitě organizace, bankovní spoje-

ní a telefonní spojení 

Poskytnutí finančních prostředků je vázáno na

rozhodnutí Rady MČ Praha 17, případně Zastupitel-

stva MČ Praha 17. K podpisu smlouvy bude organiza-

ce vyzvána telefonicky nebo písemně. Podmínkou po-

skytnutí těchto finančních prostředků je i povinnost

následně vypracovat přehled o vyúčtování získaných

prostředků, a to nejpozději do 31. března 2008.

Žádost o finanční prostředky se zpracovaným

rozpisem na jejich využití je nutno dodat do po-

datelny  Úřadu městské části Praha 17, Žalan-

ského 291, 163 02  Praha 6, nejpozději do 16.

dubna 2007, případně zaslána poštou.

Tato informace je zveřejněna i na webových strán-

kách naší městské části – www.praha17.cz

Výzva rady městské

části Praha 17

Miloslav Loos

oslavil 93. narozeniny
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Od 1. ledna 2007 začaly platit nové zákony, které

mají významný dopad na veřejnost – zákon číslo

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řá-

du (stavební zákon) a zákon č. 110/2006 Sb., o ži-

votním a existenčním minimu a zákon č. 111/2006

Sb. o pomoci v hmotné nouzi.

Právě zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním mi-

nimu a zákon č. 111/2006 Sb. o pomoc i v hmotné nouzi,

které v plném rozsahu nahrazují dosavadní zákon o soci-

ální potřebnosti, se bude dotýkat i některých občanů naší

městské části.  Zároveň od 1. ledna 2007 platí změna vy-

plývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

která mimo jiného zavádí příspěvek na péči. Ten je určen

lidem, kteří potřebují z důvodu dlouhodobě nepříznivého

zdravotního stavu pomoc jiné osoby. Pro větší informova-

nost uveřejňujeme  některé vysvětlující informace, vzta-

hující se právě k dvěma posledně jmenovaným zákonům.

Životní a existenční minimum od 1. ledna 2007

Definice životního a existenčního minima 

• Životní minimum je minimální společensky uznaná

hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních

základních osobních potřeb.

• Existenční minimum je minimální hranicí peněžních

příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výži-

vy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni u-

možňující přežití.

• Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného

dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně

invalidní a u osoby starší 65 let.

Právní úprava a hlavní využití 

• Životní a existenční minimum je stanoveno v zákoně

č. 110/2006 Sb.,o životním a existenčním minimu.

• Hlavní využití životního a existenčního minima je v zá-

koně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

• Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzová-

ní hmotné nouze i jako sociálně ochranná veličina.

• Vedle životního minima je z důvodu větší motivace za-

veden pro dospělé osoby v hmotné nouzi institut exi-

stenčního minima.

Náklady na bydlení 

• Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují

nezbytné náklady na bydlení.

• Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému

státní sociální podpory poskytováním příspěvku na

bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem

na bydlení.

Částky životního minima v Kč za měsíc 

• pro jednotlivce 3126 Kč 

• pro první dospělou osobu v domácnosti 2880 Kč 

• pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2600 Kč

• pro nezaopatřené dítě ve věku 

- do 6 let 1600 Kč 

- 6 až 15 let 1960 Kč 

- 15 až 26 let (nezaopatřené) 2250 Kč 

Životní minimum je součtem všech částek životního mi-

nima jednotlivých členů domácnosti. 

Částka existenčního minima v Kč za měsíc

• existenční minimum 2020 Kč 

Společně posuzované osoby

• rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,

• manželé,

• rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud

tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jiný-

mi osobami,

• jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně ne-

prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují

náklady na své potřeby.

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se

přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí po-

volání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovol-

nické služby), zdržují mimo byt. 

Započitatelné příjmy 

S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněž-

ní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob

(z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majet-

ku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojiště-

ní, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dáv-

ky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživ-

né, atd.) s výjimkou:

• příspěvku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,

• příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolně-

ní bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení by-

tové potřeby,

• náhrady škody a finančních prostředků na odstranění

následků živelné pohromy,

• peněžní pomoci obětem trestné činnosti,

• sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,

• podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,

• stipendií,

• odměn za darování krve,

• daňového bonusu,

• příspěvku na péči,

• té části sociálního příplatku a příspěvku na úhradu po-

třeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,

• dávek sociální péče poskytovaných ze zdravotních důvodů,

• zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národ-

ního boje za vznik a osvobození Československa.

Valorizace životního a existenčního minima

• Životní a existenční minimum je zvyšováno nařízením vlády.

• Při zvyšování částek životního a existenčního minima

se zachovává jejich reálná úroveň.

• Vláda je zmocněna zvyšovat částky životního a exi-

stenčního minima vždy od 1. ledna podle skutečného

vývoje spotřebitelských cen, pokud náklady na výživu

a na ostatní základní osobní potřeby přesáhnou ve sta-

noveném rozhodném období 5 %.

• Částky životního a existenčního minima může vláda za

mimořádných okolností zvýšit také mimo termín pravi-

delné valorizace.

Využití životního a existenčního minima 

• dávky pomoci v hmotné nouzi (poskytované na zákla-

dě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi).

Viz část Právní úprava a hlavní využití.

• dávky státní sociální podpory (poskytované na základě

zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,

v platném znění) – zejména přídavek na dítě a sociální

příplatek. Životní minimum se využívá při zjišťování

nároku na tyto dávky, které zabezpečují adresnou po-

moc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situa-

cích a tvoří základ pro výpočet těchto dávek.

• další jako např. v soudní praxi pro stanovení alimen-

tačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitel-

né částky apod..

Informace a žádosti 

• Informace a žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se

podávají na sociálních odborech pověřených obecních

(městských) úřadů podle místa trvalého pobytu občana.

• Žádosti o dávky státní sociální podpory je třeba podat

příslušnému úřadu státní sociální podpory podle místa

trvalého pobytu občana (úřad práce, v hlavním městě

Praze úřad městské části). Pracovníci těchto úřadů Vám

jistě rádi poskytnou také všechny potřebné informace.

Zdroj: www.praha6.cz

Od 1. ledna 2007

začala platit nová legislativa

Aktuality

Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc 

Typ domácnosti Částka

jednotlivec 3126 Kč 

2 dospělí 2880 + 2 600 = 5 480 Kč 

1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 2 880 + 1 600 = 4 480 Kč 

2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 2 880 + 2 600 + 1 600 = 7 080 Kč 

2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 2 880 + 2 600 + 1960 + 2250 = 9690 Kč

2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 2 880 + 2 600 + 1 600 + 1960 + 2250 = 11290 Kč 

Pošlete Domovu sv. Karla Boromejského dárcovskou SMS ve tvaru: 

DMS DOMOVREPY na číslo 87777

Cena dárcovské SMS je 30 Kč, Domov obdrží 27 Kč.

Výtěžek sbírky je určen na modernizaci vybavení Domova.

Všem děkujeme za příspěvek.

www.domovrepy.cz

Poskytovatelem DMS podpory je Fórům Dárců www.darcovskasms.cz

Vzdělávací program pro tyflopedy 
Vzdělávací program pro tyflopedy, který je spolufi-

nancován evropským sociálním fondem, státním roz-

počtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy, nabí-

zí pražským pracovníkům sociálních služeb a dalším

zájemcům o oblast práce s občany se zrakovým po-

stižením možnost účasti na bezplatném pilotním kur-

zu další profesní přípravy pracovníků v tyflorehabili-

taci (tzn. rehabilitaci zrakově postižených občanů).

Kurz bude probíhat od 3. března do června 2007

v rozsahu 61 hodin teoretické i praktické průpravy.

Absolventi obdrží certifikát Vysoké školy Jana Amo-

se Komenského (Roháčova 63, Praha 3), která je rea-

lizátorem projektu. Bližší informace získáte na

http://www.vsjak.cz/projekt/tyflo/index.php nebo

u Mgr. Jany Rylichové na rylichova.jana@vsjak.cz,

tel. 267 199 041. 

Podpořit dobrou věc

nemůže být snadnější!?
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• 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

• ZMĚNA TEL. ČÍSLA FIRMY

MARIE LANKAŠOVÁ 222 950 960,

MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,

HLÍDÁNÍ DĚTÍ.

• Koupím 4+1 i dvougenerační byt, 

s balkonem, spěchá.

Tel.: 605 21 81 06

• Vyměním obecní byt 3+1/L, 

Praha 6 Řepy za 3+kk či menší.

Tel.: 721 845 368  po 17 hod.

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

• Koupím byt 2+KK, OV, s balkonem,
spěchá. Tel.: 605 21 81 06

• Vyměním byt 3+1/L, státní, Praha 5
Barrandov, za stejný v Praze 6 
Řepích. Tel.: 723 256 165

• 4+1/L, obecní, Řepy II, jdoucí do
privatizace, za dva byty, ne majitel.

Tel.: 731 227 323

• Vyměním státní, magistrátní, 

novou garsoniéru+kk/L, 1. patro,
Praha 8 Bohnice, za větší.

Tel.: 605 711 229

• 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

• 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

• 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

• 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

• Masáže – prevence proti

bolesti zad, hlavy a končetin.

Akce na březen/07 – 4. návštěva –

masáž rukou zdarma.

Jana Fránková, tel. 606 376 949

• Hledám uplatnění jako

sekretářka, asistentka, office

manager. Dl. praxe, PC, jazyky.

E-mail: dosiva@seznam.cz

• KFC METROPOLE ZLIČÍN přijímá

zaměstnance na plný i částečný

úvazek! Více informací na tel. čísle

724 611 076. Těšíme se na Vás!

• Prodám garáž v os. vlastnictví, na
konečné tramvají 9 a 10.

Tel.: 602 97 95 97

• VÝCVIK PSŮ, HOTEL PRO PSY.

Tel.: 777 060 575

• Kresby vašich domácích mazlíč-

ků, i jiných zvířat podle vhodné foto-
grafie od 120 Kč, možnost zarámová-
ní.

Výtvarné práce Hana Opatská,
tel.: 235 31 45 34, 737 624 259

Strana 5č. 2 Inzerce

� Služby

� Byty

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         ÚNOR

3.2. /sobota 15 h/   PEJSEK A KOČIČKA
– podle pohádek Karla Čapka • Jak šli na   procházku • Jak myli podlahu • Jak vařili dort • Jak našli panenku. 
Maňáskové představení loutkového divadélka Kováček. 

10.2. /sobota 16 h/  PODIVUHODNÝ JULES VERNE – večer ke 101. výročí jednoho z nejčtenějších světových spisovate-
lů. Určeno pro starší děti a dospělé čtenáře Verneovek. Hosté: J.A.Svoboda (herec, režisér, autor výstavy na Průhonu), členo-
vé  Divadla duší spřízněných (dramatizace textů J. Verna). A možná přijde také Ondřej Neff! 

17.2.  p r á z d n i n y
24.2. /sobota 15 h/  KDO ROZEZPÍVÁ PRINCEZNU 
– Veselá pohádka Lubomíra Šterce s písničkami – Divadlo DaŽ. 

Pořady pro děti         BŘEZEN 

3.3. /sobota 15 h/  DEJTE VÍCE NA DEJVICE 
– Představení z pohádek Jana Wericha: Lakomá Barka – Až opadá listí z dubu – Divadlo na koleně. 

10.3. /sobota 15 h/  JAK PRINCEZNA MÁŇA ZACHRÁNILA MARTINA Z PEKLA  
– Na  motivy známé pohádky s řadou rozverných písniček – Loutkové divadélko Andromeda.

Pořady pro dospělé v Klubu dobré nálady ÚNOR 

3.2. /sobota 19 h/  MAŠKARNÍ DISKO-BÁL v pracovním stylu • Uniformy, pracovní oděvy, řemesla, kancelářské myši 
i diplomaté, podnikatelé atd. • Taneční soutěže • Vyhodnocení nejvtipnější masky.  

7.2. /středa 18.18 h/ „NEJVĚTŠÍ DAR“ Recitál poezie, hudby a zpěvu jugoslávského básníka Marko Milanoviče z Černé Hory.  

9.2. /pátek 16 h/ KAVÁRNA PRO STARŠÍ A POKROČILÉ. K tanci i k poslechu zahraje oblíbené Branické duo s muzikou
„od Vlacha po Bacha“, která uspokojí každého.  

10.2. /sobota 16 h/ PODIVUHODNÝ JULES VERNE večer ke 101. výročí jednoho z nejčtenějších světových spisovatelů.
Hosté: J.A.Svoboda (herec, režisér, autor výstavy na Průhonu), členové Divadla duší spřízněných (dramatizace textů J. Verna).
A možná přijde také Ondřej Neff! 

21.2. /středa 18.18 h/ RUDOLF PELLAR v cyklu „Osobnosti zblízka“ se na Průhonu znovu setkáme s tímto mimořádným uměl-
cem, hercem, šansoniérem, překladatelem a hlavně dobrým člověkem. Na klavír ho bude doprovázet pan profesor Milan Jíra.   

Pořady pro dospělé v Klubu dobré nálady: BŘEZEN 

7.3. /středa 18.18 h/  Jiří Svoboda: ČESKÉ POHÁDKY A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ – jak to spolu  souvisí? 

• Další z pábitelských večerů s populárně-vědeckým spisovatelem a klimatologem v jedné osobě. 

9.3. /pátek 19.30 h/  POSEZENÍ U CIMBÁLU – s folklorním souborem Rosénka.  

20.1. (sobota v 19 h) VELKÝ ŘEPSKÝ PLES, který pořádá Sdružení pro obnovu řepských tradic. Předtančení, tombola. 

Výstava na Průhonu

5.-28.2.  PODIVUHODNÉ CESTY JULESE VERNA – představuje Jiří A. Svoboda.  Malá výstava knih, ilustrací, obálek apod. ze
starších Verneovek, divadelních fotografií a článků ke 101. výročí narození Julese Verna. 

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.  

10.2. /sobota 19 h/ ŘEPSKÝ KARNEVAL  – Divoký Západ aneb Limonádový Joe.

K tanci bude hrát country  kapela Panoptikum Sváti Vacka. Vstupenky v Lidové cestovní agentuře, Žalanského ul. 57, Praha-Řepy.

11.2. /neděle 15.30 h/  DĚTSKÝ masopustní KARNEVAL v maskách se soutěží o  nejkrásnější masku a dalšími soutěžemi.  

23.2. /pátek 16.30 h/  DISKOTÉKA pro mládež školního věku – opět to roztočí Dj Ratty & Dj Jaricz.  

ÚNOR/BŘEZEN

2007

FIRMA ·EFL PROVÁDÍ
�odstranûní tapet �stûrkování panelÛ

�malování �lakování
Tel.: 235 311 433         728 990 267

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! 
NEŽ PŮJDEME DO ŠKOLKY - Mgr. Jana Kalinová – pro předškolní děti od 2 let

cvičení,hry,malování, písničky s kytarou skupinová výuka, 1x týdně 9.30 - 12.00

ANGLIČTINA HROU - Mgr. Jana Kalinová – pro předškolní děti od 4 let

hry,malování, písničky s kytarou anglicky skupinová výuka, 1x týdně 9.30 - 12.00

ŠIKULKY - Lucie Macourková – děti od 2 let a jejich rodiče

výtvarná výchova skupinová výuka, 1 hod 1x týdně

RADUJEME SE S HUDBOU - Leona Hlavničková – děti 5 - 8 let

muzikoterapie podle Z.Šimanovského skupinová výuka, 2 hod 1x týdně

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

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

DALŠÍ NABÍDKA 
SÓLOVÝ ZPĚV - pod vedením Moniky Šramlové – pro odrostlejší zájemce s pěveckou zkušeností 

individuální výuka, 1 hod 1x týdně 

KLAVÍR, KEYBOARD, FLÉTNA, KLARINET, – děti od 1.třídy a starší (podle nástroje), dospělí

SAXOFON, HOUSLE, KYTARA individuální výuka, 1 hod 1x týdně

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – děti od 5 let   skupinová výuka, 2 hod 1x týdně

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

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

– dospělí  skupinová výuka, 2 hod 1x týdně

JÓGA – děti od 1. třídy  skupinová výuka, 1 hod 1x týdně

– dospělí  skupinová výuka, 2 hod 1x týdně

ANGLIČTINA, NĚMČINA, RUŠTINA – pouze pro dospělé skupinová výuka, 2 hod 1x týdně

CVIČENÍ – děti 4 - 7 let   skupinová výuka, 1 hod 1x týdně

– dívky 7 - 10 let   skupinová výuka, 1 hod 1x týdně

– rodiče s dětmi skupinová výuka, 1 hod 1x týdně

– dospělí  skupinová výuka, 1 hod 1x týdně

ZÁPIS: pondělí až čtvrtek 13.00 - 19.00

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

KURZY
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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

S O K O L O V N A
Ř e p y

MOŽNOST PRONÁJMU
*  Vhodné pro  *

• firemní zasedání, slavnostní večery
• aktivity sportovní, zkoušky divadel, 
hudebních souborů, taneční výuku aj.

• rodinné oslavy • taneční zábavy
180 míst (variabilní uspořádání sálu,  

stolové nebo divadelní) 
Zázemí: dvě malé šatny, WC
• Parkování před objektem 

• Občerstvení možno domluvit 
s restaurací SOKOL (přímo v místě)
• 400 Kč/hod. nebo podle dohody

Rezerve v KS Průhon,              
Socháňova 1220, tel. 235 313 289

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 

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

Po pfiedloÏení této reklamy 1 pivo 10° zdarma
Platná na únor 2007

SP Stavby a Rekonstrukce
Vám nabízí:

• Rekonstrukce bytových jader 

• Realizace do 1 týdne

• Stavební práce včetně odvozu 

a demotáže původních stav. 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

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 SPOTŘEBIôŮ 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

✄

Repy_02_07  30.1.2007  11:12  Str. 6


