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vydává Mûstská ãást Praha 17 pro své obãany ZDARMA

Starostka mûstské ãásti Praha 17 Jitka Synková pfii-

vítala ve ãtvrtek 15. února nové obãánky ¤ep. Toto

setkání, které organizuje odbor obãansko správní

Úfiadu mûstské ãásti Praha 17, se uskuteãÀuje jiÏ

mnoho let a na na‰í mûstské ãásti se stalo milou tra-

dicí.

pfiipomínáme Vám blíÏící se termín zaplacení místní-

ho poplatku ze psÛ. Poplatek je splatn˘ nejpozdûji do

31.3.2007. Zaãátkem mûsíce bfiezna jste dostali  do

sv˘ch po‰tovních schránek sloÏenky k úhradû po-

platku (popfiípadû jeho první splátky).

SloÏenky mÛÏete uhradit na po‰tû, pfievodem z Va‰e-

ho úãtu nebo v hotovosti v pokladnû Úfiadu m. ã. Pra-

ha 17 v I. patfie budovy Îalanského 291 v úfiedních

hodinách (pondûlí a stfieda 7.30 – 12.00 hod. a 13.00

– 17.30 hod.).

Pokud byste sloÏenku nenalezli ve své schránce ne-

bo jste mûli dotazy k této problematice, mÛÏete nás

kontaktovat na telefonních ãíslech 234683526 nebo

234683528.

Oddûlení správy daní a poplatkÛ

ÚMâ Praha 17 

Noví občánci
přivítáni na radnici

Vážení občané 
– držitelé psů

Vážení
spoluobčané,

na únorovém jednání zastupitelstva byl schválen

rozpoãet mûstské ãásti Prahy 17 na rok 2007. Pfiije-

tím rozpoãtu bylo zároveÀ zru‰eno rozpoãtové pro-

vizorium, platné pro hospodafiení mûstské ãásti na

zaãátku tohoto roku. 

Návrh rozpoãtu byl zákonn˘m zpÛsobem zvefiej-

nûn 18.1. 2007 na úfiední desce a na webov˘ch strán-

kách mûstské ãásti a obãané ¤ep mohli svoje pfiipo-

mínky k návrhu rozpoãtu uplatnit písemnû do

2.2.2007, nebo ústnû na zasedání zastupitelstva

mûstské ãást,  konaném ve stfiedu 7.2.2007, kde byl

rozpoãet projednáván.

Rozpoãet byl schválen jako vyrovnan˘ se schod-

kem ve v˘‰i 17 489,3 tis. Kã. Úhrn pfiíjmÛ mûstské

ãásti ãiní 128 141 tis. Kã, úhrn v˘dajÛ je 145 630,3 tis

Kã. Schodek je kryt˘ pouÏitím finanãního pfiebytku

hospodafiení z minul˘ch let. Základní údaje schvále-

ného rozpoãtu roku 2007 v ãlenûní, dle jednotliv˘ch

v˘dajov˘ch kapitol, najdete uvnitfi tohoto listu.

Schválen˘ rozpoãet je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích

dokumentÛ v oblasti hospodafiení mûstské ãásti.

Rozpoãet vyjadfiuje závazné ukazatele hospodafiení

bûhem rozpoãtovaného kalendáfiního roku, jimiÏ se

povinnû fiídí v˘konné orgány mûstské ãásti a dal‰í

organizace zfiízené v její pÛsobnosti.

Rozpoãet mûstské ãásti je pfiipravován prÛbûÏnû

a je to dlouhodob˘ proces, kter˘ zaãíná ve znaãném

pfiedstihu pfied okamÏikem schválení koneãné po-

doby rozpoãtu. Dlouhodobost pfiípravy rozpoãtu o-

zfiejmuje i ta skuteãnost, Ïe se pfii jeho pfiípravû vy-

chází také z rozpoãtového v˘hledu, kter˘ je pfiipra-

vován na období minimálnû tfií následujících let. 

Pfii dotváfiení rozpoãtu roku 2007 jsme proto mu-

seli vycházet z jiÏ pfiipraven˘ch rozpoãtÛ jednotli-

v˘ch v˘dajov˘ch kapitol a soustfiedili jsme se pfie-

dev‰ím na fie‰ení problému vût‰iny vefiejn˘ch roz-

poãtÛ, kter˘m jsou disproporce mezi stagnujícími

rozpoãtov˘mi pfiíjmy a neustále rostoucími v˘daji.

V˘sledkem nakonec byly rozpoãtové ‰krty ve v˘‰i

nûkolika desítek miliónÛ Kã proto, abychom nako-

nec dosáhli vyrovnaného rozpoãtu, kter˘ byl pfied-

loÏen a schválen  zastupitelstvem mûstské ãásti.

Bc. Bofiek âernovsk˘

zástupce starostky Mâ Praha 17

pro ekonomiku

MUDr. Adriana
Albertová

praktický lékař pro dospělé

Îufanova 1113/3, Praha ¤epy
sdûluje

Ïe od 1. 2. 2007
registruje i poji‰tûnce

Vojenské zdravotní
poji‰Èovny
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Rozpočet na rok 2007 byl schválen str.3

Příprava 
prodeje bytů
VáÏení spoluobãané, v lednovém ãísle fiepského mû-

síãníku jsem vyslovil pfiání, aby souãástí programové-

ho prohlá‰ení rady byly jiÏ konkrétní podmínky pro-

deje bytÛ, které jsou ve správû mûstské ãásti Praha

17. BohuÏel toto moje pfiání zÛstalo nevyplnûno, a tak

informace o zpÛsobu, rozsahu a podmínkách prodeje

bytÛ v ¤epích, budou pravdûpodobnû zvefiejnûny aÏ v

druhé polovinû mûsíce bfiezna.

Ti obãané, ktefií netrpûlivû ãekají na konkrétní infor-

mace k prodeji bytÛ, najdou základní teze, z kter˘ch

pravidla prodeje vycházejí, v kapitole programového

prohlá‰ení rady nazvané „Hospodafiení s majetkem a

bydlení“. Podrobnûj‰í rozvedení zámûru v‰ak zatím

není moÏno zvefiejnit, neboÈ není kompletní. Koncep-

ce prodeje, vãetnû jejího detailního rozpracování, je

témûfi hotova, ale nepodafiilo se ve stanoveném termí-

nu zajistit vãas nûkteré znalecké posudky, bez kter˘ch

nelze objektivnû stanovit ceny prodávan˘ch bytÛ.

Rozhodnû Vás mohu ujistit, Ïe urãité posunutí oka-

mÏiku zvefiejnûní nov˘ch podrobn˘ch podmínek pro-

deje bytÛ, oproti na‰im pÛvodním zámûrÛm, nezdrÏu-

je vlastní proces pfiípravy dal‰ího pokraãování prode-

je bytÛ. V souãasnosti probíhá prodej bytÛ v I. etapû.

SoubûÏnû s prodeji se v souãasnosti pfiipravují nová

prohlá‰ení vlastníka k domÛm urãen˘m k prodeji ve

II. a III. etapû, schválen˘ch je‰tû minul˘m zastupitel-

stvem a provádí se dal‰í administrativní a správní ú-

kony, nezbytné k zdárné realizaci pokraãování prode-

je bytÛ v na‰í mûstské ãásti.

Bc. Bofiek âernovsk˘

zástupce starostky Mâ Praha 17

Sociální odbor
ÚMČ Praha 17

Kdo daruje pro sociálnû potfiebného
klienta funkãní praãku a ledniãku.

Kontakt – ÚMâ Praha 17
Tel.: 234 683 262. Dûkujeme

Setkání jubilantů
v Řepích
Mûstská ãást Praha 17 pofiádá jiÏ fiadu let slavnostní

setkání sv˘ch obãanÛ, ktefií se doÏili v˘znamného Ïi-

votního jubilea – 75, 80, 85, 90 a více let.

Vzhledem k souãasné platné legislativû jsme byli nu-

ceni zmûnit organizaci tohoto setkávání.

Tato setkání se konala pravidelnû zhruba jedenkrát

mûsíãnû, na zdej‰ím úfiadû. Vzhledem k tomu, Ïe ob-

ãané chodili v hojném poãtu a zaznamenali jsme vel-

mi kladnou odezvu, rádi bychom v této, pro nás, a vû-

fiíme i pro vût‰inu z Vás, milé tradici, pokraãovali.

V minulém roce v mûsících kvûtnu a listopadu jsme

pro nûkteré z Vás, jiÏ uskuteãnili setkání v kultur-

ním domû Blatiny. Tato setkání se v‰em jubilantÛm

velice líbila.

V mûsíci kvûtnu tohoto roku chystáme dal‰í

setkání jubilantÛ s kulturním programem, ma-

l˘m obãerstvením a dárkem.

Rádi bychom touto cestou pozvali Ty z Vás, ktefií se

v leto‰ním roce doÏívají v˘znamného Ïivotního jubi-

lea, ale protoÏe nám souãasná legislativa neumoÏ-

Àuje Vás kontaktovat, prosíme, pokud máte zájem

se setkání zúãastnit, kontaktujte nás – telefonicky,

e-mailem, písemnû nebo i osobnû na matrice zdej‰í-

ho Úfiadu ( Lada Váchová a Monika Hunãovská –

234 683 504,

e-mailem – vachoval@repy.mepnet.cz, huncov-

skam@repy.mepnet.cz , písemnû na na‰í úfiední ad-

rese – Úfiad m.ã. Praha 17, Îalanského 291, 163 02

Praha ¤epy, osobnû na matrice Úfiadu – ã. dvefií 111

– do konce dubna leto‰ního roku.

Ty z Vás, ktefií se nemohou tohoto setkání zúãastnit

– napfiíklad ze zdravotních dÛvodÛ, rádi po telefo-

nické domluvû osobnû nav‰tívíme a pfiedáme dárek

nebo si mÛÏete dárek vyzvednout na matrice zdej‰í-

ho úfiadu.

Starostka Jitka Synková vítá nové obãánky

Zasoutěžte si 
a vyhrajte
PraÏské vydavatelství Îaket právû vydává nejroz-

sáhlej‰í a nejpodrobnûj‰í atlas regionu Stfiední 

âechy a Praha. Nové vydání tohoto oblíbeného atla-

su je opût aktualizováno a roz‰ífieno. Díky rejstfiíku 

ulic v‰ech zobrazen˘ch obcí nebudete hledat ani ty

nejnovûji vzniklé adresy. Zejména profesionální fii-

diãi a závozníci by mohli vyprávût, jak rychle se ob-

jevují nové ulice v rychle rostoucích stfiedoãesk˘ch

satelitech a prÛmyslov˘ch zónách. Atlas má nyní

200 mapov˘ch stran formátu A4 a je tak neocenitel-

nou pomÛckou v‰ech fiidiãÛ v tomto regionu. Vy-

chází v bfieznu.

Kdo za‰le správnou odpovûì na soutûÏní otázku na

mail redakce – redakce@repy.mepnet.cz,

bude zafiazen do slosování  o tuto zcela novou pub-

likaci. Nápovûdu najdete v aktualitách

na webov˘ch stránkách vydavatelství www.zaket.cz

SoutûÏní otázka:

V kolikátém vydání jiÏ vychází oblíben˘ atlas

Stfiední âechy, Praha 1 : 20 000?
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Programové prohlá‰ení Rady mûstské ãásti Praha

17 pro období 2006-2010 je základním strategic-

k˘m dokumentem, ve kterém jsou shrnuty priori-

ty v˘konného orgánu samosprávy. Jsou v nûm

obsaÏeny pfiedstavy o dal‰ím rozvoji mûstské ãás-

ti ve v‰ech oblastech t˘kajících se Ïivota obãanÛ.

Vychází jak z volebních programÛ koaliãních

stran tak i názorÛ obãanÛ. V tomto dokumentu

jsou popsány cíle a priority práce radních.

Programové prohlá‰ení je postaveno na koaliãní do-

hodû a spolupráci mezi ODS a Hnutím LEP·Í ¤EPY.

Ekonomika a rozpoãet

• do dvou let konsolidujeme obecní rozpoãet tak, aby

se v následujících letech  postupnû sniÏoval deficit

bûÏn˘ch v˘dajÛ

• budeme zkvalitÀovat hospodafiení mûstské ãásti s

dÛrazem na optimálnost a efektivnost vynakláda-

n˘ch prostfiedkÛ

• budeme usilovat o nav˘‰ení dal‰ích vlastních pfiíj-

mÛ

• zpracujeme dlouhodob˘ v˘hled (5 let) rozpoãtu

mûstské ãásti a v˘hled hospodafiení

• budeme pfiednostnû zaji‰Èovat akce spolufinanco-

vané hl.m. Prahou a evropsk˘mi fondy

• budeme maximálnû vyuÏívat dotaãní programy

• ve spolupráci s dal‰ími mûstsk˘mi ãástmi budeme

poÏadovat od zástupcÛ hlavního mûsta Prahy stabi-

lizaci finanãních vztahÛ za úãelem vyrovnané pfiíj-

mové základny mûstsk˘ch ãástí

• provedeme anal˘zu  rozpoãtov˘ch v˘dajÛ  s ohle-

dem na skuteãné potfieby mûstské ãásti a její v˘-

sledky pfiedloÏíme coby podklady k úpravû dal‰ích

rozpoãtÛ

• z prodeje bytÛ ve správû Mâ vytvofiíme kapitálov˘

fond  a budeme hospodafiit s tímto finanãním zdro-

jem tak, aby bylo moÏné z jeho prostfiedkÛ realizovat

v˘znamné investiãní zámûry na území mûstské ãásti 

Investice

• budeme komplexnû fie‰it strategickou pfiípravu

a realizaci investic na základû dlouhodob˘ch  pro-

gramÛ údrÏby a rozvoje

• budeme transparentním zpÛsobem provádût v˘bû-

rová fiízení na jednotlivé  investice, vyhodnotíme

moÏnosti pfiijetí úvûru ãi vyuÏití nestandardních

metod financování pro vybrané investiãní akce 

• budeme aktivnû podporovat soukromé a dal‰í sub-

jekty v jejich investiãní ãinnosti v Praze 17

• budeme prosazovat investice do obnovy a péãe

o pfied‰kolní a ‰kolní zafiízení v majetku mûst-

ské ãásti

Îivotní prostfiedí a rozvoj obce

• vytvofiíme koncepci rozvoje krajiny Mûstské ãásti

Praha 17 dle územního plánu, do které budou zahr-

nuty atraktivní programy rozvoje ve spolupráci 

s hl.mûstem Prahou, vãetnû pfiípravy projektÛ na

moÏné vyuÏití fondÛ EU

• na‰í prioritou je rozvoj a údrÏba zelenû, jeden 

z hlavních úkolÛ je dobudování lesoparku na b˘va-

lé skládce ¤epy 

• prodejem bytÛ získá Mûstská ãást Praha 17 finanã-

ní prostfiedky, které bude moÏno vyuÏít na vybudo-

vání sportovních a oddechov˘ch ploch, zejména na

volném a nevyuÏitém území lesoparku 

• dal‰ím dÛleÏit˘m úkolem je údrÏba a revitalizace

stávající zelenû na území na‰í mûstské ãásti

• budování nov˘ch a obnova souãasn˘ch hfii‰È a spor-

tovních ploch  z prostfiedkÛ obce a strukturálních

fondÛ EU

• budeme prosazovat zavedení nov˘ch  typÛ  kontej-

nerÛ na tfiídûn˘ odpad, zlep‰íme informovanost

o pfiistavování velkoobjemov˘ch kontejnerÛ

a o moÏnosti odváÏet odpad do sbûrn˘ch  dvorÛ, po-

skytneme seznam a adresy sbûrn˘ch dvorÛ na úze-

mí hl. m. Prahy

• ve spolupráci s magistrátem budeme fie‰it opravy

a obnovu silnic a chodníkÛ, které jsou v majetku

hl.m.Prahy

• zadáme vypracování urbanistické studie rozvoje na-

‰í mûstské ãásti a po jejím vypracování  zaãneme

realizovat zmûny navrÏené studií, a to zejména zmû-

ny vedoucí ke zkvalitnûní prostfiedí na‰í mûstské

ãásti a ke zlep‰ení Ïivotních podmínek obãanÛ a to

i s ohledem na vyuÏití volného ãasu

• budeme usilovat o kontrolní ãinnost zamûfienou na-

pfi. na ãerné skládky, ãerné stavby, nepovolené zá-

bory, ãistotu vefiejného prostranství

Bezpeãnost

• prioritou Rady je ochrana obãana a jeho majetku,

proto budou na‰e aktivity zamûfieny na sníÏení míry

vandalismu a poru‰ování vefiejného pofiádku

• uzavfieme dohodu mezi mûstskou ãástí, Mûstskou

policií a Policií âR o vzájemné spolupráci a koor-

dinaci ãinností.

• budeme se podílet na roz‰ífiení a modernizaci ka-

merového systému jakoÏto dÛleÏitého prvku zaji‰-

Èujícího prevenci kriminality a odhalování pfieváÏnû

majetkové trestné ãinnosti na kritick˘ch místech

vefiejn˘ch prostranství

• pfiispûjeme na vybavení policistÛ a stráÏníkÛ náku-

pem technick˘ch prostfiedkÛ slouÏících k potírání

kriminality

• budeme dbát na aktivní ãinnost policistÛ a stráÏní-

kÛ v terénu

• zamûfiíme se na kontrolu heren a provozoven s v˘-

herními hracími automaty 

• pfiipravíme program prevence kriminality v na‰í

mûstské ãásti

• budeme se aktivnû angaÏovat v boji proti vandalis-

mu a fie‰it problémy zpÛsobené ãinností sprejerÛ

• zv˘‰íme technick˘mi opatfieními pasivní zabezpe-

ãení domÛ

Sociální program

• ve spolupráci s hl.m. Prahou pomÛÏeme fie‰it dÛ-

sledky deregulace nájemného, a to pfiedev‰ím tûm

obãanÛm, ktefií se vzhledem ke svému vûku ãi soci-

ální situaci dostanou do sloÏitého Ïivotního posta-

vení 

• budeme podporovat v˘mûny bytÛ, aby lidé, pro kte-

ré je velk˘ byt velkou finanãní zátûÏí, jej mohli vy-

mûnit za men‰í

• budeme podporovat síÈ sociálních terénních slu-

Ïeb ve vlastním stfiedisku sociálních sluÏeb a dále

budeme podporovat ostatní poskytovatele terén-

ních sluÏeb

• k zaji‰tûní úplné sociální sítû budeme spolupraco-

vat s Domovem sv. Karla Boromejského a Centrem

sociálních sluÏeb.

• zásadním zpÛsobem zlep‰íme práci odboru sociální

péãe vÛãi obãanÛm obce, a to tak, aby kaÏd˘ obãan,

kter˘ se dostane do sloÏité sociální situace, dostal

v‰echny potfiebné informace o nástrojích, které mÛ-

Ïe k fie‰ení svojí sloÏité situace vyuÏít

• budeme maximálnû podporovat nov˘ systém soci-

álních sluÏeb a budeme nápomocni v‰em obãanÛm,

ktefií budou potfiebovat pomoc

• zmûníme zpÛsob práce klubu pro mládeÏ s poru-

chami chování na stfiedisko pro mládeÏ mûstské

ãásti

• grantov˘m zpÛsobem budeme podporovat projekty

zamûfiené na spoleãensk˘ Ïivot seniorÛ 

• formou vefiejnû prospû‰né práce budeme podporo-

vat zamûstnávání osob, které se obtíÏnû uplatní na

trhu práce

• na pracovi‰tích úfiadu mûstské ãásti a v organizaã-

ních sloÏkách, které zfiizuje Mâ, budeme vytváfiet

podmínky pro zamûstnávání osob se zdravotním

postiÏením 
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• podpofiíme systém tísÀové péãe pro osamûlé senio-

ry a osoby se zdravotním postiÏením. 

Hospodafiení s majetkem a bydlení

• s majetkem mûstské ãásti budeme hospodafiit zod-

povûdnû a svûdomitû s ohledem na budoucí fungo-

vání Prahy17 jako samostatné mûstské ãásti 

• ve funkãním období chceme realizovat prodej obec-

ních bytÛ v rozsahu od 60-70%. Byty se budou pro-

dávat do osobního vlastnictví oprávnûn˘m nájem-

cÛm. V rámci koncepce prodeje bytÛ dle zákona

72/94 Sb. stanovíme podmínky oddûleného prodeje

nebytov˘ch prostor v prodávan˘ch domech 

• pfiíjmy získané z prodejÛ majetku budeme pfied-

nostnû investovat do projektÛ ve prospûch rozvoje

obce a investic, které vytvofií zdroj pfiíjmu pro dal‰í

léta 

• v rámci inventarizace majetku Mâ provedeme ana-

l˘zu efektivity uÏívání ve‰kerého pozemkového, by-

tového a ostatního nemovitého majetku s cílem na-

vrhnout optimalizaci jeho vyuÏití. Nepotfiebn˘ maje-

tek nabídneme k prodeji

• v majetku mûstské ãásti  ponecháme malometráÏní

byty a byty pro sociální bydlení (bezbarierov˘ dÛm

atd.), majetek, kter˘ si obec ponechá budeme zhod-

nocovat a zkvalitníme jeho správu 

• budeme se snaÏit vykupovat vhodné pozemky a sce-

lovat je s cílem pfiipravit území pro realizaci rozvo-

jov˘ch programÛ (dobudování infrastruktury

a sportovi‰È slouÏících ke zvy‰ování prestiÏe adresy

Mâ, za podmínky aktivní úãasti soukrom˘ch inves-

torÛ)

• chceme realizovat pfiestûhování kanceláfií úfiadu

Mâ umístûn˘ch v bytov˘ch domech, uvolnûné pro-

story vrátíme pÛvodní obytné funkci a dotãené by-

ty nabídneme k prodeji 

• v rámci koncepce revitalizace budeme usilovat

o stavební a funkãní dotvofiení Mâ tak, abychom

docílili vytvofiení pfiirozeného spoleãenského

centra Mâ

• peníze ze zv˘‰eného nájemného pouÏijeme hlavnû

na regeneraci domÛ a údrÏbu bytÛ v majetku Mâ

• vyhodnotíme ãinnost správce bytového fondu Mâ

s ohledem na sniÏující se objemy spravovaného ma-

jetku a s dÛrazem na kvalitu správy a údrÏby byto-

vého a nebytového fondu, zvlá‰tû ve vztahu k ná-

jemci 

• zahájíme nové projekty za úãelem rozvoje na‰i

mûstské ãásti  a pro zkvalitnûní Ïivota obyvatel kte-

fií zde Ïijí. Na tyto akce chceme pouÏít nejen vlastní

zdroje, ale i peníze z fondÛ EU

Zdravotnictví

• posoudíme rozsah nabídky zdravotnick˘ch sluÏeb

vzhledem k poãtu obyvatel a vytvofiíme podmínky

pro roz‰ífiení sluÏeb obvodních lékafiÛ a zv˘‰íme po-

ãet specialistÛ

• budeme podporovat roz‰ífiení rehabilitace a o‰etfio-

vatelsk˘ch sluÏeb  

• po dohodû s lékafii budeme usilovat o zaji‰tûní pé-

ãe v podveãerních hodinách

• budeme se aktivnû  podílet na celopraÏské reorga-

nizaci lékafiské sluÏby první pomoci a hájit pfii ní o-

právnûné zájmy obyvatel mûstské ãásti

·kolství a vzdûlávání

• v na‰í Mâ jsou zastoupeny témûfi v‰echny stupnû

‰kol a to vãetnû stfiední a vysoké ‰koly. Mâ Praha 17

spravuje síÈ matefisk˘ch a základních ‰kol, která od-

povídá poãtu obyvatel i hustotû osídlení. Mûstská

ãást je zfiizovatelem 5 matefisk˘ch ‰kol, 3 základ-

ních ‰kol a jedné základní umûlecké ‰koly

• budeme usilovat o zfiízení víceletého gymnázia na ú-

zemí Mâ

• na území na‰í Mâ budeme podporovat dal‰í moÏ-

nosti vzniku a pÛsobení stfiedních a vysok˘ch ‰kol,

jak státních, tak soukrom˘ch

• podpofiíme v oblasti ‰kolství integraãní program

pro sociálnû, zdravotnû a mentálnû handicapované

dûti a mládeÏ s dÛrazem na podporu pedagogické-

ho zázemí v podobû podpory asistentsk˘ch sluÏeb

• soustfiedíme se na vyuÏití v‰ech ‰kolních budov ke

vzdûlávacím, kulturním a sportovním aktivitám ne-

jen pro dûti, ale i pro ‰irokou vefiejnost 

• zamûfiíme se na opravy a rekonstrukce ‰kolních

objektÛ

Kultura a sport

• Rada mûstské ãásti chápe oblast kultury, sportu

a volného ãasu jako prostor pro rozvíjení celé fiady

aktivit obãanÛ kulturních a zájmov˘ch sdruÏení,

dûtsk˘ch a mládeÏnick˘ch organizací, sportovních

klubÛ, tûlov˘chovné jednoty a dal‰ích subjektÛ

• zlep‰íme náplÀ ãinnosti Kulturního stfiediska PrÛ-

hon a Sokolovny s pfiihlédnutím k ekonomické 

efektivitû jejich provozu a kulturním potfiebám da-

n˘ch lokalit i celé mûstské ãásti

• zachováme a budeme rozvíjet tradici nejv˘znamnûj-

‰ích kulturních, spoleãensk˘ch a sportovních akcí

pofiádan˘ch mûstskou ãástí

• budeme podporovat vyuÏití ‰kolních hfii‰È pro spor-

tovní a tûlov˘chovné aktivity obãanÛ Prahy 17

• budeme pokraãovat v rekonstrukcích, eventuálnû

v budování nov˘ch hfii‰È

• v souãinnosti s dal‰ími mûstsk˘mi ãástmi

hl.m.Prahy se zapojíme do budování sítû cyklistic-

k˘ch tras s propojením mimo Prahu

Doprava

• budeme usilovat o lep‰í dopravní spojení „¤epy -

metro Dejvická“ ve dnech pracovního volna a pra-

covního klidu.Chceme jednat s vedením Dopravní-

ho podniku hl.m.Prahy o zavedení autobusové linky

ã.180 i v tûchto dnech.

• podpofiíme zam˘‰lenou v˘stavbu dal‰í tramvajové

tratû Bílá Hora – ¤epy

• ve spolupráci se správcem komunikací trvale usilo-

vat o prÛbûÏné a kvalitní opravy závad ve sjízdnosti

a schÛdnosti místních komunikací vãetnû zkvalitnû-

ní zimní údrÏby a letního ãi‰tûní komunikací

Komunikace s obãany

• zásadnû zmûníme informovanost obãanÛ o ãinnosti

Mâ

• prodlouÏíme úfiední hodiny ÚMâ Praha 17 a spoleã-

nosti Optimis

• internetové stránky Prahy 17 budou  zrekonstruová-

ny tak, aby tam obãan nalezl co nejvíce poÏadova-

n˘ch informací o plánovan˘ch zámûrech Mâ 

• chceme otevfien˘ dialog s obãany, pravidelnû moni-

torovat jejich názory na kvalitu stránek a pfii jejich

aktualizaci vycházet z pfiipomínek a návrhÛ obãanÛ

• zmûníme obsah a úroveÀ mûsíãníku mûstské ãásti

• zv˘‰íme náklad mûsíãníku, tak, aby byla zaji‰tûna

jeho fiádná, vãasná a maximální distribuce do v‰ech

domácností Prahy 17

• zatraktivníme nejen vzhled, ale i obsahovou stránku

tisku, jeho prostfiednictvím zajistíme obãanÛm ma-

ximální informace o v‰ech oblastech Ïivota na úze-

mí mûstské ãásti

• zasadíme se o umístûní bezplatného internetového

kiosku v prostorách knihovny mûstské ãásti 

Za Radu Mâ Praha 17:

Jitka Synková, starostka

Antonín Kopeck˘, zástupce starostky

Bc.Bofiek âernovsk˘, zástupce starostky

MUDr. Jan ·najdr, radní

Pavel Maxa, radní

Václav Krása, radní

Mgr. Blanka Kolínová, radní
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Ve středu 7. 2. 2007 byl Zastupitelstvem městské části Praha 17

schválen rozpočet městské části Praha 17 na rok 2007. Schválený

rozpočet na rok 2007  v hlavní činnosti předpokládá celkové příjmy ve

výši 128 141 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 145 630,3 tis. Kč. Pláno-

vaný schodek ve výši 

17 489,3 tis. Kč je krytý zapojením finančních prostředků

(úspor) vytvořených v minulých letech. 

Z celkových výdajů připadá na běžné výdaje 117 776,8 tis. Kč 

a na kapitálové výdaje 27 853,5 tis. Kč

Rozdělení výdajů do 

jednotlivých kapitol:

Rozvoj obce
- běžné výdaje   36 tis. Kč

- kapitálové výdaje    15 100 tis. Kč

BûÏné v˘daje budou ãerpány pfiedev‰ím na platby za uvefiejnûní infor-

mací na centrální adrese v souvislosti s v˘bûrov˘mi fiízeními. 

Kapitálové v˘daje budou pouÏity na financování regenerace panelov˘ch

domÛ.

Městská infrastruktura 
- běžné výdaje          7 361,6 tis. Kč

- kapitálové výdaje    500 tis. Kč

Nejvût‰í finanãní ãástka z této kapitoly je urãena na údrÏbu vefiejné ze-

lenû, dále pak na  odstraÀování ãern˘ch skládek a na údrÏbu a drobné o-

pravy dûtsk˘ch hfii‰È na území mûstské ãásti.

Kapitálové v˘daje jsou urãeny na obnovu dûtsk˘ch hfii‰È na území mûst-

ské ãásti.

Doprava
- běžné výdaje  3 200 tis. Kč

BûÏné v˘daje jsou urãeny pfiedev‰ím na zimní a letní údrÏbu chodníkÛ

a komunikací a dále pak na nejnutnûj‰í opravy tûchto chodníkÛ a komu-

nikací a dopravního znaãení.

Školství
- běžné výdaje         29 720 tis. Kč

- kapitálové výdaje  10 004,4 tis. Kč  

BûÏné v˘daje jsou urãeny na neinvestiãní pfiíspûvky zfiízen˘m pfiíspûvko-

v˘m organizacím (matefiské a základní ‰koly, speciální matefiská ‰kola

a základní umûlecká ‰kola) na jejich provoz, údrÏbu a opravy.

Kapitálové v˘daje jsou urãeny jednak na splátky PraÏské teplárenské za

akci v objektu Z· J. Wericha, na rekonstrukci ‰kolního hfii‰tû a pfiede-

v‰ím pak na financování regenerace budov ‰kol. 

Sociální oblast a zdravotnictví 
- běžné výdaje   8 974,1 tis. Kč

Od roku 2007 jiÏ nejsou nové dávky pomoci v hmotné nouzi a stávají-

cí dávky pro zdravotnû postiÏené obãany rozpoãtovány v této kapito-

le. Finanãní prostfiedky budou uvolÀovány v prÛbûhu roku z kapitoly

Ministerstva práce a sociálních vûcí a mûstská ãást pak bude o tyto fi-

nanãní prostfiedky navy‰ovat rozpoãet v této kapitole.

V této kapitole jsou v˘daje urãené na financování lékafiské sluÏby první

pomoci pro obãany správního obvodu, na prevenci pfied drogami a jin˘mi

návykov˘mi látkami, na sociální péãi a pomoc dûtem a mládeÏi, na nein-

vestiãní pfiíspûvky pro pfiíspûvkovou organizaci Centrum sociálnû zdra-

votních sluÏeb, na pfiíspûvky pro Domov sv. Karla Boromejského a pro 

SdruÏení obãanÛ bezbariérového domu a na ostatní sociální potfieby. 

Kultura
- běžné výdaje   6 608 tis. Kč

Z této kapitoly budou hrazeny v˘daje na provoz místní lidové knihov-

ny, na ãinnosti spojené s vedením místní kroniky, na kulturní a spole-

ãenské akce pro obãany mûstské ãásti, na neinvestiãní pfiíspûvky pro

pfiíspûvkovou organizaci Kulturní stfiedisko PrÛhon, na ãinnosti spoje-

né s vydáváním novin ¤EPY 2007 a na financování ãinností v pronaja-

tém objektu b˘valé Sokolovny.

Bezpečnost 
- běžné výdaje        1 297 tis. Kč

- kapitálové výdaje  350 tis. Kč

BûÏné v˘daje jsou urãeny na ãinnosti pfii zabezpeãování úkolÛ civilní 

obrany a na provoz hasiãského sboru mûstské ãásti.

Kapitálové v˘daje jsou urãeny jako pfiíspûvek na roz‰ífiení kamerové-

ho systému na území mûstské ãásti.

Hospodářství
- běžné výdaje         482 tis. Kč

BûÏné v˘daje jsou urãeny na provoz a údrÏbu hfibitova. 

Vnitřní správa 
- běžné výdaje         57 313,7 tis. Kč

- kapitálové výdaje   1 899,1 tis. Kč

BûÏné v˘daje jsou urãeny na zabezpeãení vlastní správní ãinnosti

a ãinnosti zastupitelsk˘ch orgánÛ.

Jsou zde zahrnuty v˘daje na platy úfiedníkÛm a odmûny zastupitelÛm

vã. zákonn˘ch odvodÛ, dále pak v˘daje na nákup materiálu (pfiede-

v‰ím kanceláfiské potfieby, v˘poãetní technika), na nákup vody, paliv

a energie, na nákup sluÏeb (napfi. sluÏby po‰t, telekomunikací, penûÏ-

ního ústavu, ostraha a úklid objektu) a také v˘daje na opravy a údrÏ-

bu budovy úfiadu, stávající kanceláfiské techniky a ostatního majetku.

Kapitálové v˘daje jsou urãeny na nákup kopírky, na úpravu prostor,

kde se vydávají cestovní pasy s biometrick˘mi údaji a pfiedev‰ím pak

na obnovu v˘poãetní techniky. 

Pokladní správa 
- běžné výdaje  2 784,4 tis. Kč

V této kapitole je zahrnuta pfiedev‰ím neúãelová rezerva, která je urãe-

na na krytí nepfiedvídateln˘ch a rozpoãtem nepokryt˘ch potfieb ostat-

ních kapitol. 

Souãasnû s rozpoãtem byl schválen i plán hospodáfiské ãinnosti

na rok 2007. Hospodáfiská ãinnost zahrnuje v˘nosy a náklady spoje-

né s pronájmem a prodejem obecního majetku.

Celkové v˘nosy jsou ve v˘‰i 102 339 tis. Kã (jsou tvofieny pfiede-

v‰ím pfiedpisem nájemného z bytov˘ch a nebytov˘ch prostor) a ná-

klady jsou ve v˘‰i 100 950 tis. Kã (z toho: napfi. opravy a údrÏba 49

590 tis. Kã, sluÏby, ostatní náklady a odpisy 39 730 tis. Kã). Hospodáfi-

sk˘ v˘sledek je plánován ve v˘‰i 1 389 Kã.

Rozpočet na rok 2007 byl schválen 
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MÛÏeme nabídnout podrobnû rozpracované programy se

zamûfiením na budování samostatnosti u mlad‰ích dûtí

a pfiípravu na úspû‰n˘ vstup do ‰koly pro dûti pfied‰kolní.

Hravou formou u dûtí rozvíjíme oblast pohybovou, smy-

slové vnímání, my‰lení, fieã, pozornost a pamûÈ. Pfii práci

dáváme pfiednost individuálního pfiístupu k dûtem. Máme

k dispozici mnoÏství kvalitních didaktick˘ch pomÛcek

a rozmanit˘ch hraãek. Ve v‰ech tfiídách pracují plnû kva-

lifikovaní pedagogové.

Podle schopností ãi zájmu mÛÏeme nabídnout zájmové

krouÏky: sportovní hry, v˘tvarné hrátky, plavání, taneãní

‰koliãku, angliãtinu, flétnu apod.

Pofiádáme mnoho dal‰ích aktivit: kaÏd˘ mûsíc divadlo

nebo koncert, náv‰tûvy v˘stav pro dûti,  poznávací v˘lety

po Praze a okolí, karneval, sportovní soutûÏe, ‰koly v pfií-

rodû, oslavy v duchu lidov˘ch tradic napfiíklad Martinské

posvícení, Mikulá‰, Vánoce, Tfiíkrálová koleda, Masopust-

ní prÛvod ma‰kar, vyná‰ení Moreny, Velikonoce apod.

Máme i spoleãné akce s rodiãi – na podzim a na jafie ú-

klid zahrady spojeno s opékáním vufitÛ, akce okolo Vánoc

a Velikonoc (tvofiení kraslic, adventních vûneãkÛ atd.)

KAM?

Matefiská ‰kola Laudova se speciálními tfiídami se

skládá ze tfií matefisk˘ch kol v mûstské ãásti Praha 17:

M· OPUKOVA 

Opukova 373, Praha ¤epy, Tel.: 235 322 703

www.volny.cz/mslaudova

- jednotfiídní matefiská ‰kola rodinného typu ve vilové

ãtvrti

- je zamûfiena na v˘chovu k pfiátelství a toleranci, na este-

tickou a v˘tvarnou v˘chodu

Maximální poãet dûtí ve tfiídû je 20.

Provoz: 7.00 – 16.50 hodin

M· SLUNÍâKO

Laudova 1031, Praha ¤epy, Tel.: 235 314 015

www.volny.cz/ms_slunicko

- matefiská ‰kola bûÏného typu se tfiemi tfiídami dle vûku

dûtí

- je zamûfiena na v‰estrann˘ harmonick˘ rozvoj osobnosti

dítûte

Provoz: 6.30 – 17.00 hodin

M· DUHA

Laudova 1030, Praha ¤epy, Tel.: 235 314 514

www.volny.cz/mslaudova, e-mail: mslaudova@volny.cz

- dvû tfiídy bûÏného typu s cílenou pfiípravou dûtí na ‰kolu

- jsou zamûfieny na estetickou a citovou v˘chovu s logope-

dickou prevencí jiÏ od 4 let

- dvû tfiídy s roz‰ífienou individuální péãí, intenzivní logo-

pedickou intervencí a podporou v oblastech nerovno-

mûrného v˘voje.

-  tfiída „Kytiãka“ je zamûfiena na prevenci specifick˘ch

poruch uãení (dyslexii apod.), kam jsou pfiijímány dûti

s odkladem ‰kolní docházky a dûti s nerovnomûrn˘m

v˘vojem

- tfiída „Lísteãek“ se zamûfiuje na pomoc dûtem se speciál-

ními vzdûlávacími potfiebami, kam mohou b˘t integrová-

ny dûti s rÛzn˘m handicapem

Maximální poãet dûtí ve tfiídû 12 – 14.

Provoz: 6.30 – 17.00 hodin

Pokud Vás tato prezentace zaujala, ale je‰tû váháte,

zveme Vás k nám na

DNY OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
kaÏdou stfiedu poãínaje 7. bfieznem do 7. dubna 2007

v dobû od 15.30 do 16.30 hodin

Tû‰íme se na Vás u zápisu 11. a 12. dubna 2007 vÏdy od

10.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hodin.

Hledáte pro své děti nové

kamarády?

Přijďte se podívat! M· SocháÀova, SocháÀova 1176/23, 163 00  Praha

¤epy, telefon: 235 310 007

www.volny.cz/mssochanova

S blíÏícím se jarem bychom Vám rádi pootevfieli dvefie do

na‰í matefiské ‰koly, sestávající ze dvou ãtyfitfiídních budov.

M· SocháÀova je umístûna na rozlehlé zahradû vybavené

pískovi‰ti, altány, prÛlezkami, skluzavkami, hfii‰tûm a dvû-

ma brouzdali‰ti s moÏností letního sprchování a otuÏování.

RodiãÛm nabízíme moÏnost zvolit pro své dítû buì tfiídu

s dûtmi stejného vûku nebo tfiídu dûtí vûkovû smí‰en˘ch.

Krédem na‰í matefiské ‰koly je „SPOKOJENÉ DÍTù VE

·KOLCE PLNÉ POHODY A RODIâÒM VÎDY

DVE¤E OTEV¤ENÉ“. Dle potfieb dítûte umoÏÀujeme a-

daptaci spoleãnû s rodiãi a právû tento pfiístup adaptaci

znaãnû usnadÀuje. Rodiãe mají totiÏ moÏnost b˘t s dítû-

tem pfii jeho prvních krÛãcích v novém prostfiedí, takÏe

pfiechod z rodiny do kolektivního zafiízení probíhá vût‰i-

nou rychle a nenásilnû.

V na‰ich denních ãinnostech je zastoupen jak rozvoj fyzic-

k˘ch dovedností pfii pravidelném cviãení ve ‰kolce a tû-

locviãnû základní ‰koly, tak i tûch estetick˘ch a jazyko-

v˘ch. Kromû dopoledního programu nabízíme dûtem

i nejrÛznûj‰í odpolední zájmové aktivity. V hudebním

krouÏku si zahrají na rytmické a melodické hudební ná-

stroje, upevÀují si rytmické cítûní a seznamují se se zá-

kladními taneãními kroky. Dûti pravidelnû vystupují pfii

rÛzn˘ch kulturních akcích Mâ Praha 17.

V krouÏku ‰ikovn˘ch rukou si zkou‰ejí nejen nové techni-

ky kreslení a malování, ale i vystfiihování, lepení, modelo-

vání, tiskání a vy‰ívání. Tím v‰ím podporujeme jejich sa-

mostatnou tvofiivost a dûti mají radost z chodeb ‰kolky

vyzdoben˘ch jejich vlastními díly. Velk˘ zájem je uÏ tra-

diãnû o keramickou dílnu s moÏností vlastnoruãnû si zho-

tovit malé dáreãky.

V angliãtinû nebo nûmãinû „hrou“ se hravou a zábavnou

formou v prÛbûhu celého dne seznamují se základy cizích

jazykÛ. V pohybovém krouÏku si posilují fyzickou zdat-

nost souãasnû s estetick˘m pohybem. Jako dal‰í sportov-

ní aktivitu jim nabízíme plavecké kurzy v Radlicích, kde

se uÏ mnoho dûtí pfiestalo bát vody a nauãily se plavat pod

vedením zku‰en˘ch instruktorÛ plavecké ‰koly „Pulec“.

Hrátky se zobcovou flétnou podporují správné d˘chání ja-

ko jednu z osvûdãen˘ch metod dechové rehabilitace. Dûti

si pomocí „barevného pískání“ vytváfiejí pûkn˘ vztah

k hudbû a jejich kaÏdoroãní závûreãná vystoupení jsou to-

ho dÛkazem.

Za dûtmi, které mají problémy s v˘slovností, docházejí

pravidelnû logopedické asistentky.

Bûhem roku nav‰tûvujeme rozmanitá divadelní pfiedsta-

vení a pofiádáme v˘lety do blízkého i vzdálenûj‰ího okolí.

Samostatnûj‰í dûti mohou vyuÏít nabídky ozdravn˘ch t˘-

denních pobytÛ na ‰kolce v pfiírodû. ZáÏitkem, kter˘ je

pro dûti i kolektiv ‰kolky velmi zajímav˘, je také noc strá-

vená ve ‰kolce.

Spoleãnû s dûtmi oslavujeme jejich svátky a narozeniny,

tû‰íme se na Mikulá‰e, slavíme Vánoce, Velikonoce, Dûn

dûtí a jiné podobné svátky. Pfii tûchto akcích se nám 

osvûdãují tzv. spoleãné dílny rodiãÛ a dûtí, které pfiiná‰ejí

v‰em spoustu radosti.

V‰ichni zamûstnanci se tak snaÏí o to, aby se na‰e krédo

„spokojené dítû a ‰kolka plná pohody“ kaÏdodennû napl-

Àovalo, a aby se dûti u nás cítily spokojené a ‰Èastné.

Tûm, kdo se pfiijdou do na‰í ‰kolky podívat, ji rádi 

ukáÏeme ve DNECH OTEV¤EN¯CH DVE¤Í,

které zaãínají 5. bfiezna vÏdy kaÏdé pondûlí od 16 do

17 hodin aÏ do zápisu, kter˘ se koná 11. a 12. dubna

2007.

Dny všední i sváteční

v MŠ Socháňova

Aktuality

MŠ Pastelka

se představuje

Matefiskou ‰kolu Pastelka naleznete v ¤epích v mo-

dernû vybavené budovû uprostfied sídli‰tû, ve ·pani-

elovû ulici 1316. Budova je obklopena velkou, pomûr-

nû dobfie vybavenou zahradou, kterou se snaÏíme

stále doplÀovat nov˘mi herními prvky umoÏÀujícími

fiadu pohybov˘ch aktivit. Vnitfiní interiéry jsou vhod-

né i pro alergiky – jsou bez kobercÛ a závûsÛ, mají

zvlhãovaãe vzduchu s filtry.

V‰echny tfii tfiídy jsou vûkovû smí‰ené, coÏ vede dûti

k vzájemné ohleduplnosti a toleranci, nedochází me-

zi dûtmi tak ãasto k rivalitû, ale naopak ke spoluprá-

ci. Mlad‰í dûti se uãí od star‰ích, star‰í dûti se uãí o-

hleduplnosti k mlad‰ím. Sourozenci mohou nav‰tû-

vovat spoleãnou tfiídu. S dûtmi pracujeme skupinovû,

pfied‰kolní dûti tudíÏ mají dostatek prostoru pro pfií-

pravu do základní ‰koly.

Vedle spontánní hry cílenû vedeme dûti hravou for-

mou k jejich rozvoji osobnosti podle jejich moÏností

a schopností. Velk˘ dÛraz klademe na individuální

pfiístup k jednotlivci respektujeme zvlá‰tnosti a po-

tfieby dûtí. Na‰ím cílem není nahradit rodinnou v˘-

chovu, ale pouze ji doplnit a obohatit o nové podnû-

ty a citové proÏitky.

Nabízíme v˘uku angliãtiny pro zaãáteãníky i pokroãi-

lé, hru na zobcovou flétnu, cviãení na balanãních mí-

ãích, kaÏd˘ mûsíc divadélko nebo koncert, karneval,

v˘lety, spoleãné akce s rodiãi (oslavy Vánoc a Dne

matek, hledání Podzimníãku na ‰kolní zahradû spoje-

né s ohÀostrojem, táborák s opékáním vufitÛ, zahrad-

ní slavnost pfii louãení s pfied‰koláky...).

Dal‰í aktivity organizujeme dle zájmu dûtí a ro-

diãÛ (dal‰í krouÏky, kurzy plavání, ‰koly v pfií-

rodû apod.).

Pfiijìte se k nám podívat, rádi Vám osobnû zod-

povíme v‰echny Va‰e dotazy pfii dni otevfien˘ch

dvefií v úter˘ 3. dubna 2007 od 8.00 do 11.30 ho-

din a od 15.00 do 16.30 hodin. Dal‰í informace

ve vitrínû u vchodu do M·.

Tû‰íme se na Vás. M· Pastelka

M· Bendova sdruÏuje dvû budovy matefisk˘ch ‰kol s ka-

pacitou 200 dûtí umístnûné v jedné rozsáhlé ‰kolní za-

hradû. ·kola je rozdûlena do 8 oddûlení po 25 dûtech. S

dûtmi v kaÏdém oddûlení pracují dvû uãitelky, které ob-

vykle po roce s dûtmi pfiecházejí do dal‰ího sektoru M·

interiérovû i tématicky pfiizpÛsobeném vûku dûtí. Pro-

jekt  STONOÎKA je postaven na práci s dûtmi stejného

vûku, respektuje jejich potfieby a úmûrnû k jejich schop-

nostem pfiipravuje a rozvíjí v dûtech poznání o vztazích s

kamarády, o spoleãnosti, pfiírodû Ïivé i neÏivé, o pohád-

kové fií‰i atd.

Program na‰í MT· nabízí dûtem ‰iroké moÏnosti

zájmÛ v tûlov˘chovn˘ch i estetick˘ch aktivitách.

Vzhledem k specifiãnosti práce máme dûti rozdûle-

ny do vûkov˘ch kategorií:

• 1. vûková kategorie  pro dûti 3 - 4,5 leté

• 2. vûková kategorie  pro dûti 4 - 5,5 leté

• 3. vûková kategorie  pro dûti 5 - 6,5 leté

KaÏdé oddûlení vedou 2 odborné uãitelky a postupují po

roce s dûtmi do dal‰ího oddûlení.

NABÍZÍME:

• Originální program na rozvoj poznání dûtí od 3 do 7 let

• V˘tvarné hry a ãinnosti s netradiãním materiálem - VV

krouÏek

• keramika

• Logopedická cviãení s odbornou lektorkou

Sportovní program pro dûti:

- pravidelná cviãení v zázemí na‰í matefiské ‰koly

- plaveck˘ v˘cvik ve sportcentru Radlice

- tûlesná v˘chova v tûlocviãnû Z·

- krouÏek gymnastiky

• Taneãní ‰kolka prof. Janou‰ové - rytmika, hudebnû-po-

hyb. hry

• Rehabilitaãnû - zdravotní cviãení pod odborn˘m vedením 

• Ozdravné pobyty dûtí a rodiãÛ:

- v Krkono‰ích: podzim, jaro - turistika, zima s lyÏafisk˘m

v˘cvikem ve SKI AREÁLU Horní Míseãky

- ozdravn˘ pobyt dûtí u mofie

• Angliãtina pro nejmen‰í 

• V˘uka hry na zobcovou flétnu

Sborov˘ zpûv "Zvoneãek" 

• Kulturní programy hostujících divadel a hudební kon-

certy pro dûti

• Klub rodiãÛ (akce pro dûti, ozdravné pobyty, odborné

pfiedná‰ky) 

Za MT· Bendova Mgr. Ivana Panochová

fieditelka

Život mezi kamarády aneb

školka plná zábavy
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• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ,

STĚRKOVÁ OMÍTKA, MONTÁŽ

SÁDROKARTONU – vysoký

standard prováděných prací.
T: 602 949 512

www.hodinovymanzel.wz.cz

• PŮJČKY ZAMĚSTNANÝM 

I OSVČ, OD 6.000 DO 160.000 Kč

SPLÁTKY OD 550,00 KČ.

PROFIREAL TEL.: 777 62 62 94

• STUDENT DOUČÍ AJ A NJ

NJ – zkušenosti z dlouhodob. pobytu ve

Vídni, AJ – zkušenosti z diskuzí na SŠ 

v AJ (Debating Club). Vyučovací hodina

za 80 Kč. Tel.: 721 668 051

• Masáže – prevence proti bolesti

zad, hlavy a končetin. Akce na

duben/07 – 4. návštěva – masáž

hlavy zdarma.

Jana Fránková, tel. 606 376 949

• OD 1.4. 2007 PRONAJMU

MÍSTNOST V PROSTORÁCH

DÁMSKÉHO FITNESS. VHODNÉ

PRO MASÁŽE, KOSMETIKU

MANIKÚRU. TEL.: 777 161 499

• Vyměníme obec. byt 2 + kk, za 3+1.

Tel.: 603 337 005, 605 109 889

• Vyměním byt 2+kk s kuch. oknem

v OV, po rekonstrukci, P 4 Kaãerov,

v blízkosti metra, za stejn˘ v Praze 6

– ¤epích.

Tel.: 235 314 830  večer, 723 554 293

• 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 vût‰í.

Tel.: 605 711 229

• LAKÝRNICKÉ , MALÍŘSKÉ,

TAPET. PRÁCE, ‰tukování 

(nátûry oken, dvefií, topení,

podlahy) vãetnû hrubého úklidu.  

Tel.: 603 221 653

• KUŘÁCI – ODVYKNETE!

Tel.: 224 214 617, 604 207 771

• Firma VRŠEK – podlahářské

práce vãetnû so+ne (PVC,

koberce, plov. podlahy, korek)        

Tel.: 737 409 197

• MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ

PRÁCE - strhání tapet, ‰tukování

panelÛ, nátûry oken, dvefií,

zárubní, topení, hrub˘ úklid, práce

v sobotu i nedûli EXPRES

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

• Elektrikářské práce – Erben,

opravy drobné i velké,

rekonstrukce i celkové, v bytech,

v domech i kanceláfiích, osvûtlení,

zásuvky, vypínaãe, jistiãe, rozvodnice,

krabice v byt. jádrech, vedení ke

kuchyním, myãkám, sporákÛm,

praãkám, v li‰tách ãi zasekání

elektfiiny do betonu, zaãi‰tûní omítek

do pÛv. stavu, kontrola stávající

instalace, dotaÏení spojÛ.

Tel.: 604 516 344

• Šicí stroje – opravy u zákazníka 

Petr Meyer, Galandova 1236, ¤epy

Tel.: 235 313 336, 603 341 927

• Žaluzie, silikonové těsnění

oken, závory, mfiíÏe, bezpeãnostní

dvefie, drobné opravy, ãi‰tûní kobercÛ.

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

• VÝCVIK PSŮ, HOTEL PRO PSY.

Tel.: 777 060 575

• 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 pro‰í-

vané deky a pol‰táfie do 24 hodin.

PlzeÀská 170, Praha 5. Tel.: 606 312 174;

po 19 hod. 241 95 23 54

• OÁZA ZDRAVÍ - cvičení na stolech,

rolletic, masáÏe, lymfodrenáÏe, reiki,

Tel.: 235 325 111, 608 519 354

• AUTOSERVIS VRÁNA, 

Masarykova 295, Rudná

Kompletní servis vozÛ v‰ech znaãek

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

www.autovrana.com

• Koupím veškeré smyčcové

nástroje: housle, viola, violoncello,

kontrabas. Staré, nové, poškozené i

k dekoraci.

Tel.: 775 342 765, 235 30 29 53

• KKFFCC  MMEETTRROOPPOOLLEE  ZZLLIIČČÍÍNN přijímá

zaměstnance na plný i částečný

úvazek! Více informací na tel. čísle

772244  661111  007766. Těšíme se na Vás!

• Stříhání psů, ošetření uší,

drápky, zubní kámen, anální Ïlázy.
A. Dohnálková, 235 312 157

• Angličtina specializovaná na

začátečníky 

indiv. pfiístup, ãas. flexibilita,

pfiíjemné prostfiedí, 1-5 osob na

hodinû, domluvte si bezplatnou

info schÛzku na tel.: 720 653 044

• Soukromé zdravotnické zařízení

pro seniory v Praze Řepích

přijme zdravotní sestru,

ošetřovatelku a sanitářku.

Kontakt: 235 301 209,

sekretariat@domovrepy.cz.

Strana 5ã. 3 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         /vždy v sobotu 15 h/:

3.3. Až opadá listí z dubu – Lakomá Barka4Dvě pohádky podle knihy Jana  Wericha: Fimfárum. S loutkami hraje Divadlo na koleně.

10.3. Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla – Veselá pohádka plná písniček o statečné princezně. Na motivy
pohádky Josefa Lady připravilo Divadélko Andromeda 

24.3. O kohoutkovi a slepičce – Loutková pohádka v podání Malého divadélka manželů Novákových 

31.3. Velikonoční radovánky – Co zpívají koledníci, jak je to s velikonoční  pomlázkou, jakou barvu mají dny pašijového týd-
ne, o tom vypráví a zpívá Janek s Káčou. Na konec zahrají veselou pohádku o vlku, který dostal místo kůzlátek velikonočního
beránka. Divadlo Kukadlo 

Pořady pro dospělé v Klubu dobré nálady
7.3. /středa 18.18/  České pohádky a globální oteplování – jak to spolu  souvisí? To se dovíme na dalším z pábitelských
večerů s populárně-vědeckým spisovatelem a klimatologem v jedné osobě Jiřím Svobodou.  

15.3. /čtvrtek 19 h/  Zvonokosy  – Slavná inscenace, lehce zaktualizovaná, v podání originálního divadelního souboru 
Divadlo bez zábran. Po úspěšném hostování v Redutě také na Průhonu!

21.3. /středa 18.18 h/  Nejaktivnější sopky Evropy: Vesuv, Etna, Liparské ostrovy – Přednáška Ing. Petra Lišky s promítáním. 

Hudební pozvánka
2.3. /pátek 19 h/  Disko na přání – K tanci nebo k poslechu si můžete přinést svoje CD s muzikou, kterou máte rádi.   

9.3. /pátek 19.30/  Posezení u cimbálu s folklorním souborem Rosénka 

Výstava na Průhonu

5.–22.3.  Jaroslav Foglar – Dokumenty, fotografie, zajímavosti ze sbírky J. Hanibala 

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

24.3.–6.4. Těšíme se na jaro – Výstava s jarními a velikonočními motivy.  

24.3.–15.4. Indie, Jak tam lidé žijí, jak se oblékají, zajímavosti, speciality. 

Burza  Oblečení, sportovní potřeby, hračky, knihy atd.

• Příjem  29.3. /čt/  10-12 , 18-20 h
• Prodej  30.3. /pá/ 10-12 , 13-19 h
• Výdej   31.3. /so/  12-13 h

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.  

Pořady pro děti        
17.3. /sobota v 15.30 h/ Malujeme s… – První ze setkání všech dětí, které si rády kreslí. Přijde za nimi opravdový malíř, kte-
rý jim poradí, jak na to. První odpoledne odstartuje herec a malíř MILOŠ NESVADBA. Nejhezčí kresby budou vystaveny v So-
kolovně a jejich autoři dostanou sladkou odměnu. Vezměte si vlastní pastelky, fixy, tužky, cokoli, s čím se vám dobře maluje.  

Pro dospělé
16.3. /pátek 20 h/  Disko – Starý pecky  (70. až 90. léta). – Uvádí Dýdžej Pídžej   

24.3. /sobota 20 h/ Hasičský bál – Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Zličín a Řepy. K tanci a poslechu zahraje kapela 
Triwoly. Občerstvení zajišťuje restaurace Sokolovna. Vstupenky v KS Průhon.

Pozvánka na duben

POMLÁZKA v Sokolovně 1. dubna /neděle 13 – 18 h/  Prodejní výstavka jarních a velikonočních motivů,  
ukázky umělecké práce, zdobení vajíček atd. Další stoly si můžete zajistit v KS Průhon.

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!
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 Kč
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 pro odrostlejší zájemce s pěveckou zkušeností 

individuální výuka, 1 hod 1x týdně 1.800 Kč 
klavír, keyboard, flétna, klarinet, děti od 1.třídy a starší (podle nástroje), dospělí  
saxofon, housle, kytara individuální výuka, 1 hod 1x týdně 1.800 Kč 
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    pouze pro dospělé, skupinová výuka, 2 hod 1x týdně 1.500 Kč
cvičení  děti 4 - 7 let, skupinová výuka, 1 hod 1x týdně 500 Kč

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
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Zasklívání lodÏií
pfiímo od v˘robce

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 chladniček a mrazniček

v bytech zákazníků

Tel/zázn. 251 612 464, 

technik 603 466 089

www.servis-chlazeni.cz

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

• architektonick  ̆návrh a mûfiení na místû zdarma

• garantovaná cena

• dodávky nevestavûn˘ch i vestavûn˘ch spotfiebiãÛ

v‰ech znaãek, moÏná záruka aÏ 8 let

• záruka kvality na nábytek 2 roky aÏ 10 let, 

na kování aÏ 10 let

• dodávky a montáÏ po celé republice

• zaji‰Èujeme likvidaci staré kuchyÀské linky 

a stavební úpravy 

• provádíme v˘mûnu pracovních desek a dvífiek 

u stávajících kuch. linek

KaÏdou zakázku pfiipravujeme s maximální 
peãlivostí a na‰i 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

SPORT ·IMSA
• Prodej jízdních kol -  velomateriálu -  pfiíslu‰enství - servis jízdních kol

• Prodej zimní lyÏafiské v˘bavy – montáÏe vázání – pÛjãovna - servis ski

• Prodej lyÏafiského sjezdového vybavení – helmy – br˘le – obleãení

Tel: 235 313 164, 602 374 254, Îalanského 4, PRAHA ¤EPY
e-mail: info@kolasimsa.cz     www.sportsimsa.cz

- Pfiíjemné prostfiedí 
- Gambrinus 10°
- PlzeÀ 12°
- Obûdy, veãefie 
- KaÏd˘ pátek hudba

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 bfiezen 2007

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ 
KAMENY Z P¤ÍRODNÍHO KAMENE, 

V¯PRODEJ SKLADOV¯CH ZÁSOB ZA VELMI 
NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA

Kamenictví
Josef âervenec

URNOV¯ HROB ÎULA OD 9 000,- Kâ BEZ DPH
JEDNOHROB ÎULA OD 19 000,- Kâ BEZ DPH
DVOJHROB ÎULA OD 29 000,- Kâ BEZ DPH

DÁLE NABÍZÍME VE·KERÉ OPRAVY A REPASE HROBÒ,
NÁVRHY, ZAMù¤ENÍ S DOPORUâENÍM 

A NEVÁZANÉ ROZPOâTY. 
PO TEL. DOMLUVù I MIMO PRACOVNÍ DOBU 

VâETNù SOBOT A NEDùLÍ.

PROVOZOVNA: U Stra‰nického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10

Tel./fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602 379 162

e-mail: firma@kamenictví-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz 

Po 800-1730         Út-ât 800-1630         Pá 800-1530  

FITNESS POUZE 
PRO ŽENY!

Najdete nás v mateřské škole Pastelka 

Španielova 1316, Praha 6 Řepy.

Co pro Vás máme připraveno?
V našem fitness najdete pouze ženský

personál, mužům vstup zakázán! Odbor-

ně Vám poradíme se sestavením trénin-

ků a jídelníčků. Můžete se u nás krásně

opálit v turbo soláriích již od 14,- Kč.

Kdy?
Pracujeme denně

Po - Pá  8,00 – 12,00   16,00 – 21,00

Ne 16,00 – 20,00      

Informace na telefonním čísle 
607 731 222

Těšíme se na Vás !!!

Svatební noc zdarma
ssee  ssnnííddaanníí  nnaa  ppookkoojjii

Nabízíme novomanželům 

při uspořádání 

svatební hostiny v našem hotelu

dále máme připraveny zajímavé 

slevy při uspořádání Vašich rodinných

akcí v prostorech naší restaurace 

a saloncích

Těšíme se na Vaší návštěvu

Comfort Hotel Prague 

Mrkvičkova ul. č. 2,

tel.: 234 098 418

e-mail: 

comfort.provoz@fortunahotels.cz

Evropské jazykové certifikáty TELC
(The European Language Certificates)

Kulturní středisko Průhon ve spolupráci s Ing. Jiřím Kopejtkem
nabízí přípravný kurz pro zkoušku TELC z anglického jazyka

Jazykové certifikáty TELC tvoří systém jazykových zkoušek, který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy v roce

2001. Zkoušky jsou prováděny, organizovány a hodnoceny v celé Evropě na základě centrálně stanovených kriterií. Součástí 

přípravného kurzu pro zkoušku TELC úrovně B1 a B2 je i modelový test odpovídající podobou a rozsahem samotné certifikační

zkoušce, kterou provádí akreditované pracoviště - Vysoká škola J. A. Komenského v Praze. 

rozsah kurzu: 30 lekcí, 90 minut 2x týdně v období březen až červen, termín zkoušky: červen 2006 ( při účasti min. 10 osob je možno dohodnout 

i jiný termín) maximální počet účastníků v kurzu: 15 osob, minimální počet účastníků pro otevření kurzu: 6 osob 

cena kurzu: 3 200  Kč včetně skript a modelového testu Poplatek za certifikační zkoušku není zahrnut v ceně kurzu.

Informace a přihlášky: KS Průhon, A.Kulhánková, tel. 235 313 289
Z hlediska globálního vývoje je dobré, že existuje systém anglických jazykových zkoušek, který byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy. 

Že angličtina hraje ve světě první housle je zřejmé stejně jako fakt, že více než polovina obyvatel Modré planety již angličtinu běžně používá.

Kulturní středisko Průhon nabízí prostřednictvím specialisty Ing. Kopejtka TELC zkoušky (provedl jejich úskalím již cca 70 frekventantů, a to na Úřadě civilního letectví a na několika

gymnáziích) a dokáže efektivně předložit strukturu modelového materiálu. Diplom lze získat pouze složením modelové zkoušky, kterou uskutečníte pomocí Ing.Kopejtka, který má apro-

baci tuto zkoušku podepsat, a to za poloviční cenu ( na vysoké škole je to 700 Kč !). Materiály, které lze sehnat prostřednictvím VŠ J.A. Komenského v Praze za 1700 Kč včetně CD,

dostanete k dispozici zdarma. Pokud si myslíte, že angličtina je hezčí a rozhodně použitelnější než kterýkoliv jiný jazyk, navštivte nás, zodpovíme i ty nejzvědavější otázky. Jen pro 

zajímavost, absolvent tohoto kurzu může využít získaný certifikát ke studiu na mnoha univerzitách na světě, kde se vyučuje anglicky, a nemusí skládat přijímací zkoušky z angličtiny.

✄
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