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1. HLAVNÍ CÍL
Redakční rada dbá na to, aby  hlavní náplní pe-
riodika MČ 17 bylo zveřejňování informací
o všech důležitých událostech probíhajících na
území tohoto správního území. Týká se to ze-
jména informací nezbytných pro dobrou a efek-
tivní orientaci občanů v oblastech: občansko-
-správní, sociální, ekonomické, kulturní a spor-
tovní ad. V periodiku budou zveřejňovány též in-
formace z jiných městských částí, resp. info Hl.m.
Prahy, pokud s naší lokalitou úzce souvisejí. 

2. VYVÁŽENOST
Redakční rada bude pracovat v rámci premisy
vyváženého zpravodajství. Prostor k vyjádření
svých názorů a postojů bude poskytován ve-
dení radnice, opozičním zastupitelům, před-
stavitelům pracovních komisí, pracovníkům
ÚMČ, jakož i občanům. Tato sdělení budou bez
redakčních úprav.

3. ODMÍTNUTÍ ZVEŘEJNĚNÍ
Redakční rada odmítne zveřejnění takové
zprávy a sdělení, která svým obsahem či for-
mou naplňuje podstatu rasové a náboženské
nesnášenlivosti. Odmítne též zveřejnit taková
sdělení, jejichž autory nebude možné kontak-
tovat. Redakční rada v tomto ohledu vychází
z práva a povinnosti ověřovat pravost zpráv
a k nim náležejících informačních zdrojů. (Zve-
řejnění totožnosti autora sdělení však v rámci
zachování důvěrnosti podléhá vždy informo-
vanému souhlasu autora).

4. ODSTUP OD SDĚLENÍ
Redakční rada nechává odpovědnost za prav-
divost předkládaných alternativních sdělení 
na jejich autorech se všemi důsledky z toho ply-
noucími. Redakce jejich zveřejněním podporuje
názorové střety a argumentaci, které mohou vý-
razně přispět k tříbení postojů a postupů v důle-

žitých otázkách, týkajících se života v obci. Vý-
jimkou je zveřejnění informací, v jejichž důsledku
by došlo k narušení práv na ochranu osobnosti
ve smyslu znění tiskového, občanského nebo tre-
stního zákoníku – v takovém případě bude autor
upozorněn na možné důsledky a požádán o od-
povídající změnu vyjádření. 

5. BUDOUCÍ ROZHODNUTÍ
Redakční rada je povinna zjišťovat a zveřejňo-
vat fakta o připravovaných budoucích rozhod-
nutích samosprávy a současně uvádět ve
známost postupy, kterými se občané budou
moci k těmto zamýšleným krokům vyjádřit
a ovlivňovat je.

Tímto kodexem jsou povinni se řídit všichni
členové redakční rady.

Redakční rada
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Vážení čtenáři,
zajisté neuniklo vaší pozornosti, že dubnové číslo Řepské Sedmnáctky přichází ve zcela pozměněné podobě. V této nové, rozšířené 
Sedmnáctce vás budeme moci podrobněji informovat o veškerém dění v naší pražské čtvrti. Přiblížíme vám události společenské, kulturní
i politické, tedy vše, co může zpříjemnit každodenní život v našem sousedství.

Byli bychom rádi, kdybyste se aktivně zapojili do vašeho časopisu tím, že nám zašlete vaše názory a návrhy do redakce. Také nabízíme
všem občanům možnost vyjádřit svůj názor veřejně tím, že ho vytiskneme v připravované rubrice.  Doufáme a věříme, že se vám nová 
podoba Řepské Sedmnáctky bude líbit a že přispěje k větší pohodě v místě, kde bydlíme, žijeme a pracujeme.

Redakční rada

KODEX REDAKČNÍ RADY
RADNIČNÍHO PERIODIKA PRAHY 17



Ve své nové funkci působíte téměř pět mě-
síců. Máte už dnes představu o tom, jak bude
radnice městské části fungovat, a co Vás na
politice v komunální úrovni láká?
Komunální politika je politikou, kde jsou vý-
sledky mé práce nejvíce vidět. Láká mě ta mož-
nost účastnit se na změně a rozvoji městské
části. Nejedná se o vytváření a schvalování zá-
konů, ale  o každodenní práci na zajištění fun-
gování a zvelebování obce.
Pro mne, ale i pro ostatní členy Rady městské
části, se v těchto dnech stává závazné Pro-
gramové prohlášení Rady městské části na
toto volební období. Není to text plný frází,
ale jasně a konkrétně formulované zásady,
z nichž vyplývá, jaké má vedení naší radnice
priority a jaké si stanovilo cíle ve všech zá-
kladních oblastech života v Řepích. Ať už se
jedná o bezpečnost, privatizaci bytových
domů, podporu kulturních aktivit, dopravu
nebo zlepšování péče o životní prostředí. Zmi-
ňuji samozřejmě jen některé oblasti. Tento
zásadní dokument vyšel v plném rozsahu v mi-
nulém čísle těchto novin.

Každý politik má své priority, na které se
chce zaměřit. Můžete našim občanům pro-
zradit ty Vaše?
Prioritou pro mne je bezpečnost občana
a ochrana jeho majetku. Proto bych ráda za-
měřila své aktivity na snížení míry van-
dalismu a porušování veřejného pořádku.
V neposlední řadě budu usilovat o navýšení
počtu strážníků pro naši městskou část ze
strany městské policie, ale i policistů z Po-
licie ČR. Za další velice důležitou prioritu po-
važuji oblast školství a jeho další rozvoj,
a to i vzhledem k tomu, že školstvím jsem
se zabývala jako radní v minulém volebním
období. 

Myslíte si, že je potřeba do některých oblastí
zaměřit více pozornosti?
Domnívám se, že v Řepích je málo zastoupena
oblast kultury a sportu. S ohledem na povahu
těchto zařízení a náš rozpočet bychom rádi na-
vázali spolupráci se soukromým subjektem,
který by tyto oblasti volnočasových aktivit
v naší městské části zajistil.

V poslední době se diskutuje na mnoha úrov-
ních o zastoupení žen v politice. Jak reagu-
jete na toto téma?
Nejsem zastánkyní názoru, že ženy by se měly
v politice prosazovat díky zavedením kvót. Ale
myslím si, a já sama jsem toho důkazem, že
pokud se žena chce v politice uplatnit, tu mož-
nost má. Vědecky je dokázáno, že ženy a muži

jsou ve svém chování, jednání a pohledu na svět
hodně odlišní. Výhodou žen může být prosazo-
vání svých názorů jiným způsobem než muž-
ským – mohou to být názory zcela odlišné od
těch jejich  a někdy se mohou stát i přínosem.

Odpovědná práce na radnici a neustálé sou-
středění zákonitě  časem vedou k určitému
vypětí. Jak trávíte své volno a kde čerpáte
síly pro svou práci?
S ohledem na náplň mé práce, která spočívá pře-
vážně v jednáních, studování dokumentů nebo
v práci s počítačem, snažím se odpočívat aktivně.
To znamená sportem. V poslední době jsem za-
čala hrát badminton, který je pro mě příjemným
odreagováním. V létě si ráda vyjedu po naší
městské části na kole a v zimě si ráda zalyžuji.

3NÁŠ ROZHOVOR

V KOMUNÁLNÍ POLITICE
JSOU VÝSLEDKY PRÁCE VIDĚT

V listopadu minulého roku proběhly komunální volby. 
V čele Městské části Praha 17 stojí poprvé v historii Řep žena. 

Nové zastupitelstvo si  v prosinci loňského roku na svém prvním zase-
dání zvolilo do svého čela Jitku Synkovou (ODS).



4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI INFORMUJE Z RADNICE

Rada MČ Praha 17
schvaluje
– předloženou smlouvu o pronájmu nebyto-

vých prostor v objektu MŠ Laudova pro ob-
čanské sdružení APLA

– výpověď smlouvy o nájmu nebytových pro-
stor umístěných v nemovitosti Španielova
1124

– tvorbu a čerpání rozpočtu pro rok 2007 – so-
ciální fond

– dodatek k organizační směrnici č. 2/2006 –
sociální fond

– vypsání veřejné zakázky „Stavební úprava
panelového domu ul. Žufanova 1098-1099“

– zveřejnění informace o sběrných dvorech na
území hl.m.Prahy

– Programové prohlášení Rady MČ Praha 17 pro
volební období 2006 – 2010

vyhlašuje
– konkursní řízení na funkci ředitele Mateř-

ské školy Laudova 3/1030 se speciálními
třídami. Konkursní řízení se uskuteční
dne 16. 5. 2007. Předpokládaný nástup do
funkce: 1. 9. 2007

– konkursní řízení na funkci ředitele Mateřské
školy Pastelka, Španielova 27/1316. Kon-

Po zveřejnění programového prohlášení Rady
MČ Praha 17 se na radnici rozdrnčely telefony
s dotazy rozhořčených občanů, kteří žádali vy-
světlení, proč programové prohlášení rady ne-
obsahuje její postoj k problematice Břevnovské
radiály. Znamená to snad, že tato uvažovaná
dopravní stavba je tak nevýznamná, že nestojí
za zmínku v tomto programovém dokumentu?
Není to pravda. Připravovaná stavba před-
stavuje zásadní zásah do našeho životního
prostředí, který by ovlivnil kvalitu našeho ži-
vota k horšímu na další desetiletí. Tak je to
také vnímáno koaličními partnery: jako zá-
sadní problém pro naši městskou část.
Programové prohlášení rady však představuje
průnik dvou programů volebních stran - koa-
lice ODS a HLŘ, která převzala společnou od-
povědnost za další rozvoj Řep. Programové

prohlášení představuje kompromis mezi je-
jich programy. Ve věci Břevnovské radiály
však není pro HLŘ možný žádný kompromis.
Hnutí LEPŠÍ ŘEPY odmítlo slevit ze svých
představ a jednoznačně trvá na svém zásad-
ním nesouhlasu se stavbou Břevnovské ra-
diály v jakékoliv její podobě. Tento svůj
neměnný postoj jsme avizovali již při podpisu
koaliční smlouvy a v této oblasti nejsme tímto
dokumentem vázáni.
Všichni, kteří by si chtěli vykládat absenci spo-
lečného stanoviska řepské koalice k této prob-
lematice jako rozmělnění a oslabení odporu
občanů Řep k této stavbě, nechť vezmou na vě-
domí fakt, že tomu tak není. ODS se nadále za-
sazuje o co nejšetrnější variantu pro obyvatele
Řep, což v jejím podání znamená, že pokud ne-
bude možná varianta rozšiřování ulice Karlo-

varská, tak se zasadí o vedení radiály v tunelu
a bez křižovatky s ulicí Slánskou. HLŘ je  pře-
svědčeno, že propojení vnějšího Pražského
okruhu s vnitřním městským okruhem je možno
provést šetrněji k okolí, například tunelem pod
ulicí Karlovarskou a proto říká současnému
projektu Břevnovské radiály jasné NE.
V současné době již zasedá Komise pro Břev-
novskou radiálu. S výsledky jejího šetření vás
budeme seznamovat, stejně tak jako s návrhy
řešení, jednáním a případnými rozhodnutími
Rady a Zastupitelstva MČ, a v neposlední řadě
počítáme při rozhodování i s názorovou účastí
občanů Řep.

Bc. Bořek Černovský, Václav Krása, 
Mgr. MgA. Blanka Kolínová

radní zvolení za Hnutí LEPŠÍ ŘEPY

6. ZASEDÁNÍ RADY MČ PRAHA 17 26. 2. 2007

BŘEVNOVSKÁ RADIÁLA
A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MČ PRAHA 17

kursní řízení se uskuteční dne 16. 5. 2007.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 9. 2007

postupuje
– petici občanů za zařazení bytů Makovského

9/1142 a 13/1140 do plánovaného odprodeje
bytů k vyřízení předsedovi kontrolního výboru

rozhodla
– vzhledem k nedostatku bodů, které by byly

na zasedání ZMČ projednávány, zasedání
ZMČ, které se mělo konat 7. 3. 2007, ne-
svolávat

bere na vědomí
– informaci starostky o opravě střechy ZŠ

J. Wericha. Celková oprava bude činit
2 124 tis. Kč. MČ prozatím obdržela od pojiš-
ťovny zálohu ve výši 1.000 tis. Kč.



Předchozí vedení radnice započalo s prodejem
bytů do osobního vlastnictví. My v tomto
trendu budeme pokračovat, ale cítili jsme po-
třebu některé věci doplnit a hlavně určit zá-
vazná pravidla. Bylo nutné stanovit rozsah
prodeje, protože některé domy a byty si měst-
ská část musí ponechat z důvodů  sociálních
a do této kategorie jsou zahrnuty i byty slu-
žební (jedná se hlavně o menší byty). Po skon-
čení prodeje zůstane v majetku obce asi
20–30 % bytů. 
Jak jsem již výše uvedl  budeme byty prodávat
do osobního vlastnictví stávajícím nájemní-
kům. Tato forma prodeje se nám zdá nejvhod-
nější, protože záleží pouze na vůli každého
z Vás, zda si byt koupí, nebo zůstane dále
v nájmu obce.  Byty budou prodány všem zá-
jemcům v domech, které jsou vybrány k pro-
deji, a projeví o koupi zájem. Výjimkou jsou
právnické osoby, cizinci,  dlužníci a osoby,
s nimiž vede MČ soudní spor ve věci zrušení
nájmu. Proces prodeje bytového fondu s ohle-
dem na rozsah je rozložen do období 4 let,
a naším záměrem je odprodej zhruba 550 bytů
každým rokem.
Považuji za nutné zdůraznit, že nájemníci v do-
mech určených k prodeji, kteří o koupi nepro-
jeví zájem, zůstanou dále nájemníky městské
části,  a tyto byty nebudou v žádném případě
prodány třetím osobám. 
Pořadí prodávaných domů je stanoveno podle
data podané žádosti na MČ Praha 17. U domů,
které jsou určeny k prodeji, a nájemníci tě-
chto domů si nezažádali o odkup,  bude po-
řadí určeno losem. Volné byty v domech
určených k prodeji budou ponechány k vý-
měně pro ty zájemce, kteří bydlí v domech,
jež  se prodávat nebudou, a budou tak mít
možnost  si byt koupit.
Ceny bytů budou stanoveny výnosovou meto-

dou na 1m2 podlahové plochy. Ocenění pro-
vede znalecká kancelář a ceny se budou lišit
v rámci sídliště. Kritéria se nastaví dle stáří
domu, zda je dům opraven či ne, jak je situo-
ván ke světovým stranám, jak je umístěn
v rámci sídliště, jaké je umístění bytu v rámci
domu a dalších  měřítek,  která upraví cenu
bytu směrem dolu, nebo nahoru. Součástí pro-
deje bytu bude i prodej poměrné části po-
zemku. Budou prodávány i pozemky těsně
přiléhající k domu, tzv. předzahrádky. Kou-
pený byt bude nutné zaplatit do třiceti dnů po
podání návrhu na vklad vlastnického práva.
Městská část má dohodnuto s některými peně-
žními ústavy (ČS a.s., ČSOB a.s. a Stavební
spořitelna, a.s. Modrá pyramida) dohody
o spolupráci a poskytování úvěrů nabyvatelům
za zvýhodněných podmínek. Každý zájemce si
však bude muset hypotéku, nebo půjčku vyří-
dit sám. Další způsob, jak řešit danou situaci
(týká se hlavně starších zájemců) je ten, že

městská část umožní zřízení společného nájmu
bytu. Tím i děti žadatelů získají  postavení
oprávněného účastníka prodeje. 
Možností, jak celkově snížit náklady na poří-
zení bytu bude i to, že v případě, kdy noví ma-
jitelé provedou zateplení, opravu fasády
a výměnu oken do tří let od vzniku SVJ, bude
jim ze strany MČ Praha 17 přispěno na tuto
opravu ve výši 450,- Kč/m2 podlahové plochy
bytu. Podmínkou výplaty příspěvku je, že nově
vzniklé sdružení vlastníků bytových jednotek
se bude na této investici prokazatelně spo-
lupodílet minimálně ve výši 50 % ceny re-
konstrukce. 
Myslím si, že výsledek, který vyplývá z to-
hoto materiálu,  by měl být ke spokojenosti
nemalé části občanů Řep, ale i městské části
Praha 17.

Antonín Kopecký
zástupce starostky

ZPRÁVY 5Z RADNICE

PRAVIDLA PRODEJE BYTŮ
V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

Vážení spoluobčané, 
chtěl bych vás seznámit se Zásadami prodeje bytů v naší městské části, která

Rada městské části připravila k projednání a odsouhlasení na nejbližším 
zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17.



6 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ODBORY INFORMUJÍ

Od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V zá-
koně o sociálních službách je zakotvena nová
dávka – příspěvek na péči, která ve stanove-
ných případech nahrazuje dosavadní příspě-
vek při péči o blízkou nebo jinou osobu
a zvýšení důchodu pro bezmocnost.

Jako občané městské části pobírající zvý-
šení důchodu pro bezmocnost k 31. 12. 2006

jste příspěvek na péči již obdrželi. O tomto jste
byli informováni předem odborem sociálních
věcí Úřadu městské části Praha 17.  Jedinou Vaší
povinností bylo poskytnutí tzv. „Dodatečných
informací“ odboru sociálních věcí týkajících se
sdělení toho, kdo bude péči poskytovat, tzn. Po-
skytovatele sociálních služeb nebo osoby blízké
nebo jiné a dále sdělení způsobu výplaty pří-
spěvku na péči, tzn. zvolení si výplaty buď na
účet u peněžního ústavu nebo poštovní pou-

kázkou. Zároveň jste byli informováni o povin-
nosti, tzn. písemného ohlašování změny sku-
tečností rozhodných pro nárok na příspěvek,
jeho výši nebo výplatu a povinnost využívat pří-
spěvek na zajištění potřebné pomoci.

Na závěr této rekapitulace považujeme za
nutné uvést, že měsíc leden 2007 přinesl
v této oblasti mnoho technických a progra-
mových překážek a z tohoto důvodu se pod-
ařilo realizovat první výplatu příspěvku na
péči až 30. ledna 2007, kdy tento den příspě-
vek na péči opustil účet našeho úřadu a vydal
se na pomoc k Vám. V dalších měsících bu-
deme dodržovat zásadu, aby se k Vám pří-
spěvek na péči dostal vždy do 20. dne
v příslušném kalendářním měsíci.

Nyní seznámíme ty z Vás, kterých se netýkala
přechodná ustanovení nového zákona
č. 108/2006 Sb., a přesto jsou závislí na po-
moci jiné fyzické osoby za účelem zajištění
potřebné pomoci, jak o příspěvek požádat.
Máte dvě možnosti – navštívíte odbor sociál-
ních věcí našeho úřadu – Bendova 5, Praha 6
(v budově Centra zdravotních a sociálních
služeb), zde obdržíte žádost o příspěvek na
péči a potřebné informace k vyplnění. Anebo
si můžete formulář stáhnout na internetové
adrese: www.nrzp.cz.

Vyplněnou žádost podáte na úřadě nebo mů-
žete poslat poštou na sociální odbor ÚMČ
Praha 17, Žalanského 291, 163 02 Praha Řepy.
Zde vás prosíme o velmi přesné vyplnění po-
žadovaných údajů, které jsou potom naším
odborem zpracovávány v informačních sy-
stému o příspěvku, jehož správcem je MPSV,
v elektronické podobě, zajišťující ochranu
osobních údajů.

NOVĚ V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
Sociální odbor informuje o změnách
Zákona č. 108/2006 Sb.,
O sociálních službách – příspěvku na péči



Oddíl A. Žadatel
Nárok na příspěvek má osoba s dlouhodobě ne-
příznivým zdravotním stavem nebo nepřízni-
vým zdravotním stavem, který podle poznatků
lékařské vědy má trvat déle než jeden rok
a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické
schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu
a soběstačnost.

Zde uvedete své jméno, příjmení, rodné pří-
jmení jen v případě, že se liší od současného
jména, dále rodné číslo, státní příslušnost,
trvalý pobyt (dle občanského průkazu nebo
rodného listu). V kolonce „bydliště“ uveďte
místo , kde se zdržujete, pokud je rozdílné od
místa trvalého pobytu. Je důležité pro sociál-
ního pracovníka provádějícího sociální šetření.
Dále telefon, příp. e-mailovou adresu.

Oddíl B. Zástupce žadatele
Tuto část vyplní zákonný zástupce dítěte nebo
opatrovník, uvede své jméno, příjmení, rod-
né příjmení, rodné číslo, státní příslušnost,
adresu trvalého pobytu a opět telefonní číslo
nebo e-mailovou adresu.

Oddíl C. Zařízení zastupující žadatele
Oddíl vyplní příslušný ústav, a to v případě, že ža-
datel je v trvalé péči zdravotnického zařízení ús-
tavní péče nebo domova se zvláštním režimem.

Oddíl D. Ošetřující lékaři žadatele
Zde vyplňte údaje o svém ošetřujícím lékaři,
jméno, příjmení, titul, název a oddělení zdra-
votnického zařízení, adresu a telefon, případně
e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné
pro posudkového lékaře, aby si mohl vyžádat
vaše zdravotní zprávy.

Oddíl E. Péči bude poskytovat
Vyplňte údaje  o poskytovateli sociálních slu-
žeb, které vám sdělí příslušný ústav nebo osoba
blízká, jako např. rodinný příslušník. Zde se 
nabízí možnost kombinované péče a proto
můžete zaškrtnout oba způsoby. V řádku „Pří-
buzenský vztah“ uveďte dle vysvětlivek dole.
U společné domácnosti „ano“,  v případě, že
nežijete ve společné  domácnosti ponechte ko-
lonku prázdnou. Pokud v době podání žádosti
ještě nevíte komu péči o svoji osobu svěříte,
ponechte kolonku rovněž prázdnou. Zde je však

nutné vás  upozornit na povinnost určení pe-
čovatele do 15 dnů od doby, kdy vám bude do-
ručeno sdělení o poskytnutí příspěvku.

Oddíl F. Způsob výplaty 
Zde si vyberte jeden ze způsobu, a to buď pouka-
zování příspěvku na účet v bance ČR, na účet za-
hraničního peněžního ústavu v EU anebo po-
štovní poukázkou. Při výplatě v hotovosti (slo-
ženkou) uveďte, komu budou peníze vypláceny
a kam. Zde zaškrtněte zda přímo vám jako žada-
teli nebo zástupci (rodiče dětí, opatrovník).
V případě, že příjemce příspěvku bydlí jinde než
má trvalý pobyt, vyplňte v tabulce „jinou adresu“.

Oddíl G. Prohlášení žadatele
V tomto oddíle se seznamte se svými povin-
nostmi a potvrďte správnost vyplněných údajů
svým podpisem a datum.

Žadatel o příspěvek je poté povinen podrobit
se sociálnímu šetření, které provádí pro účely

rozhodování o příspěvku sociální pracovník
odboru sociálních věcí úřadu, při němž zjišťuje
vaši schopnost samostatného  života  v přiro-
zeném sociálním prostředí, a to z hlediska péče
o vlastní osobu a soběstačnost. Písemný zá-
znam o provedeném sociálním šetření je sou-
částí žádosti o posouzení stupně závislosti,
která je poté zaslána na příslušný úřad práce.
Zde uvádíme, že po dobu posuzování stupně
závislosti úřadem práce a jeho lékařskou po-
sudkovou službou, je řízení o vaší žádosti pře-
rušeno vydaným usnesením, což je mnohdy
nesprávně považováno za „nepřiznání pří-
spěvku na péči“. Po zaslání výsledku posouzení
stupně závislosti příslušným úřadem práce,
bude v řízení pokračováno a bude o vaší žádosti
rozhodnuto.

Na závěr uvádíme, že pokud se domníváte, že
dosahujete na vyšší stupeň závislosti, můžete
podat žádost na přezkoumání, a to na stejném
tiskopise, jak byl popsán shora.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 7ODBORY INFORMUJÍ

Jak správně vyplnit žádost
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I když kalendářní jaro začíná 21. března, sku-
tečně 1. jarní měsíc je duben. V tu dobu už
nadvláda zimy definitivně končí a my opravdu
uvěříme, že jaro je konečně tady.

Věřící lidé si tento měsíc spojují především
s Velikonocemi, svátky umučení a znovuvzkří-
šení Ježíše Krista. Ale i nevěřící lidé chápou
tuto dobu jako začátek něčeho nového.
Nového života, mláďat, probouzení přírody po
dlouhé zimě. Všimněme si, jak se nám tou
dobou většinou i zlepšuje nálada. Je to dáno
také prodlužováním denního světla. Tma jistě
nikomu optimismu nepřidá. Přes den začíná
být tepleji a my odhazujeme šály, rukavice
a čepice. Volíme lehčí oblečení, které nás tolik
neomezuje, a jsme svobodnější. Najednou se

nám chce ven, plánujeme výlety a začínáme se
těšit na prázdniny a dovolené.

Kromě Velikonoc se dodnes nevytratil apríl 
1. duben. Ten den se snažíme svým blízkým na-
mluvit něco nepravdivého, aby se pak styděli,
že tomu nesmyslu uvěřili. Tento obyčej podle
jednoho výkladu vychází z narození Jidáše da-
tovaného na ten den. Tomu se prý taky nedalo
věřit, když udal Ježíše Krista. Jiný výklad říká,
že aprílové žertíky mají spojitost s nestálým
a často se rychle měnícím dubnovým počasím.
Tak nevím.

Poslední dubnová noc je  spojována s upalová-
ním čarodějnic.Tu noc po celé zemi vzplanou
tisíce ohňů, bohužel často živených starými

pneumatikami. Je to Filipojakubská noc na 
1. květen, kdy lidé dříve věřili v existenci ne-
čistých, zlých a magických sil. Zejména se báli
o svou obživu, o dobytek a úrodu na polích
a v sadech. Ztělesnění ďábla na Zemi bylo při-
suzováno zejména starým ženám, čaroděj-
nicím. Dnes se tomu smějeme, ale před pár
staletími to vedlo k mnoha tragédiím. Na
ochranu před nečistými silami lidé zapalovali
velké ohně .
Dnes tento večer využíváme především k set-
kání se svými sousedy, opékání vuřtů a po-
píjení.

Zima je definitivně pryč, ať žije léto! 

Jan Bösser

DUBEN 
ZAČÁTEK NĚČEHO NOVÉHO



V městské části Praha 17 - Řepy je školou s nej-
delší sídlištní tradicí ZŠ Laudova. Letos oslaví 
25. výročí svého založení. Při této příležitosti
bychom Vám rádi přiblížili novou podobu naší
školy. Škola nabízí od září 2007 zavedení výuky
podle Školního vzdělávacího programu. 
Jazyková výuka začíná od 3. třídy anglickým
jazykem,  druhý cizí jazyk jako povinný je od
7. třídy. Žák si může vybrat mezi německým
a ruským jazykem. Ale i žáci 1. a 2. tříd mají
možnost navštěvovat kroužek anglického ja-
zyka. Svoje jazykové znalosti si žáci mohou
ověřit během studijního pobytu v Anglii, který
je na naší škole pravidelně organizován.
Teoretické vyučování probíhá ve 28 učebnách
a odborně zaměřených pracovnách (3 počíta-
čové učebny, data učebna, jazyková laboratoř,
2 jazykové učebny, cvičná kuchyňka, kovo-

Tak jako každý rok v měsíci únoru panoval
v mateřské škole Laudova 1030 a mateřské
škole Opukova čilý ruch. Cvakaly nůžky, šustily
papíry, patlaly se barvy a lepidla, no prostě se
pracovalo, šilo a tvořilo. Výsledkem byly masky
rozmanitých tvarů a barev. K vidění byla bába
s nůší, vodník, čert, král, šašek, rytíř, voják,
námořník, policista, paňáca anebo zvířátka
jako medvěd, kůň, kočka, pes, kozlík, koníci
apod. Když bylo vše dokončeno, tak se děti do
svých masek oblékly a vyrazily se svými učitel-
kami před mateřskou školu Laudova, kde se se-
tkaly s dětmi z mateřské školy Opukova
a vytvořily masopustní průvod masek. Zde se
k nim připojily i děti z mateřské školy Fialka se
svým doprovodem. Společně pak vyrazily na
cestu okolo Mc´Donaldu. V průvodu nechyběla
ani tradiční maska medvěda na provaze, kte-
rého hlídal strážník. Medvěd cestou tančil
s kolemjdoucími a ostatní masky mu k tomu
vždy zpívaly. Také babka „píšťalka“ stále vy-
mýšlela nové a nové popěvky. Tak se ozývalo

„Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
my všecko bereme, aj plané hrušky,
tady nám nedali, tady nám dajů,
komára zabili, slaninku majů“

dílna, dřevodílna, učebna pěstitelských prací,
2 tělocvičny a školní hřiště s umělým po-
vrchem, 6 heren školní družiny, oddechové
koutky). Svůj obzor si mohou žáci rozšiřovat ve
školní knihovně a studovně. 
V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvo-
vat celou řadu kroužků ( dramatický kroužek pro
1. stupeň a divadlo Margaritas pro 2. stupeň,
baletní a taneční příprava, sportovní hry, pla-
vání, volejbal, počítačový kroužek, keramika). 
Žáci se pravidelně účastní školních a obvod-
ních kol olympiád (např. dějepisné, země-
pisné, matematické,…), nejrůznějších spor-
tovních a uměleckých soutěží ( např. softball,
fotbal, vybíjená, volejbal, recitační a výtvarné
soutěže, Běh Terryho Foxe,…), charitativních
akcí (akce Psí útulek, akce Hračka pro děti
z dětských domovů ). 

Můžeme se pochlubit vysokou úspěšností na-
šich žáků 9. tříd při přijímacím řízení. V minu-
lém školním roce bylo v 1. kole přijato 96 %
žáků. Po druhém kole i zbylá 4 %. 
Gymnázia ..................................... 19,4 %
Obchodní akademie ....................... 25,3 %
Střední odborné školy ..................... 31,3 %
Střední odborná učiliště .................. 24,0 %
25 let existence si škola připomene koncem
června slavnostní akademií, na kterou Vás
srdečně zveme. Přijďte se podívat a oslavte
naše výročí s námi.

Pedagogové ZŠ Laudova

ZŠ LAUDOVA 9NAŠE ŠKOLY

Cestou mezi jednotlivými písničkami obdaro-
vávala diváky ve svém okolí různými bonbóny
nebo sušenkami. Kolem průvodu kroužila na
svém koštěti čarodějnice a povozila i děti,
které se jí nebály. Celý průvod dorazil až na
parkoviště před Mc ´Donaldem, kde se pak
ještě zpívalo a tančilo. Zde se k masopustnímu
veselí připojily i některé děti se svými učitel-
kami z mateřské školy  Socháňova a zapojily se
do bujarého veselí. Kolemjdoucí maminky
s dětmi se také ne-
chaly zlákat a zatan-
covaly si s medvě-
dem a odměnou jim
byl pamlsek z bab-
činy nůše. I děti
v maskách se na zá-
věr podělily o dob-
růtky a pak se rozešly
do svých školek. Děti
teď ví, co je to ma-
sopust, a jak a proč
se slaví. Oslavy ma-
sopustu v naší ma-
teřské škole vrcholi-
ly dětským karne-
valem. Tady si děti

SÍDLIŠTĚM SE „PROHNAL“ MASOPUST
mohly splnit své sny a být na chvíli třeba čaro-
dějem, Supermanem či princeznou.
Masopustní veselice s průvodem se uskutečnila
již pátým rokem a doufáme, že jsme společně
potěšili zpěvem a veselím řepské občany.

Jémine, domine, masopust pomine,
jémine, domine, masopust pryč

učitelky z MŠ Laudova 1030

ZŠ LAUDOVA
VSTUPUJE DO NOVÉ ETAPY
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...Nejmladším synem kupce Věka byl hodný
a hezký František. Měl velmi rád hudbu a vyni-
kal výborným hlasem. Díky němu se dostal na
doporučení svého kmotra Havránka do benedik-
tinského kláštera ke studiu a zpěvu ve sboru.
Tam získává přítele, pátera Matyáše, který se
stává knihovníkem a umožní mu navštěvovat
klášterní knihovnu. Nachází se tam i knihy ozna-
čené „Libri prohibiti“ – kacířské a mezi nimi
i Bible Kralická, která dříve patřila sousedu Ža-
lmanovi. Když císař Josef zrušil i knihovnu, Fran-
tišek skoupí všechny knihy za hodnotu papíru.
František pak vrací Žalmanovi bibli a ten se
stává jeho přítelem....

Tolik z části obsahu televizního ztvárnění roz-
sáhlého románu Aloise Jiráska z období našeho
národního obrození. Filmová podoba historic-
kého románu vznikla v roce  1971 a je dílem au-
tora Otto Zelenky, režiséra Františka Filipa
a dlouhé řady dalších významných umělců.
Mezi jmény, slavných hereckých osobností, je
v titulcích u Františeka šestiletého – jméno
JAN BÖSSER. Tento „malý František“, dnes už
trochu odrostlejší, žije u nás v Řepích. Jak se
k filmování dostal a jestli jako dítě vnímal at-
mosféru filmu, kulis a líčidel – na to jsme byli
zvědaví i my. Vraťme se tedy o několik desetiletí
zpět, do minulého století, a pokusme se z jeho
vyprávění proniknout do atmosféry té doby...

Seriál se začal natáčet v roce 1971, to Vám
bylo zhruba jako filmovému Františkovi. Za-
jímalo by mne, jak jste se vůbec k této fil-
mové roli dostal?
Skutečně mi bylo asi sedm let, chodil jsem do
první třídy základní školy. Jednoho dne se ob-
jevili lidé od filmu a vybírali v jednotlivých tří-
dách chlapce, kteří by se jim typově hodili
právě do připravovaného filmového ztvárnění
osudů F. L. Věka.V mé třídě paní učitelka vyvo-
lala mne,zda bych něco zazpíval.Tak jsem zapěl
Kočka leze dírou,pánové něco napsali na kus
papíru,ať prý to doma předám rodičům.Tak
jsem se dostal do nejširšího – 1.kola kon-
kursu.Bylo nás na tu roli asi 30 a poměrně
rychle jsme zbyli dva.Filmaři si dlouho ne-
mohli mezi námi vybrat a já mám dodnes

pocit,že se nakonec rozhodli pro mne díky
mým vlasům. Jako jeden z mála jsem skutečně
paruku v seriálu nepotřeboval.Tady bych chtěl
upozornit na 2 paradoxy. Jedna z podmínek na
tu dětskou roli byla, že „František“ musí umět
trochu zpívat. Nakonec jsem ale ve scéně kde
„zpívám“na Půlnoční v dobrušském kostele
pouze otevíral pusu, ale skutečně zpíval „za
scénou“ o několik let starší chlapec. Druhý pa-
radox byl, že jsem neustále ve všech kolech
konkursu nacvičoval roli „předškolního Fran-
tiška“ – toho co se chodil dívat k sousedovi Ža-
lmanovi na včeličky a co ho jednou večer
přistihl, jak si čte v zakázané Bibli kralické.
Zřejmě jsem, než došlo k samotnému natáčení,
natolik vyrostl, že filmaři usoudili, že už
musím hrát „Františka, co jde do 1. třídy“.

Nakonec jste konkurs vyhrál. Co nastalo
potom?
Dostal jsem scénář a vždy jsem musel v urči-
tou hodinu být na Barrandově ve studiu.Pa-
matuji se, že pro mne jezdilo auto s řidičem.
Až před dům, kde jsme bydleli. Pak taky bylo
několikadenní natáčení mimo Prahu, hlavně
v Novém Městě nad Metují. Mimochodem
v Dobrušce se toho mnoho netočilo. Dobruš-
ské filmové náměstí a kostel, to je náměstí
v Novém Městě. 

Co ve Vás tato filmová zkušenost zanechala?
Hrál jste ještě v nějakém filmu?
Pro mě bylo krásné – samozřejmě z pohledu dí-
těte – že nemusím chodit v době natáčení do
školy. To byl pro mě asi největší zážitek. Pak

jsem byl asi automaticky zařazen do nějakého
katalogu, byl jsem typ okatého, vlasatého
kluka, takže mne pak vybírali do dětských
filmů. Hrál jsem například v Družině černého
pera. Tam hrál hlavní roli Filip Renč, já jsem byl
v protipartě – té záporné.Pamatuji si, že jsme
točili i klukovské rvačky.To se nám moc líbilo.
Často jsme se do toho tak vcítili, že nás od sebe
museli trhat.Pan režisér to chtěl mít oprav-
dový, tak to měl opravdový. Pak byly ještě ně-
jaké  filmy – Maturita za školou, Velké trápení,
My z konce světa, Poslední královna. Dělal
jsem i dabing dětských představitelů ve stu-
diích na Smíchově, na Jezerce,…. 

Zanechalo ve Vás toto setkání s filmem stopy
natolik, že jste se mu chtěl věnovat
profesionálně?
Právě že vůbec ne. Bral jsem to jako jakési zpe-
stření školní docházky, někdy jsem nemusel do
školy. Taky jsem měl potvrzení z Barrandova,
že si nesmím stříhat vlasy. Kdo pamatuje tu
dobu, pochopí. V pozdějších letech už po mně
chtěli, abych natáčení věnoval celé letní
prázdniny,  a to už se mi nechtělo. Možná
to někomu přijde divné, ale já jsem se tím
opravdu nechtěl živit. A tak jsem kolem
14–15 let skončil.

Ještě se vrátím k seriálu F. L. Věk. Byl jste se
někdy podívat v Dobrušce, tedy v místech,
kde se narodila a žila skutečná postava, kte-
rou se Alois Jirásek inspiroval?
Shodou okolností v Dobrušce žije rodina mé
sestry, takže ve svém virtuálním rodišti jsem
několikrát do roka. A taková kuriozita –
v muzeu, které je zřízeno v Dobrušce v rodném
domku buditele Heka, podle kterého Alois Ji-
rásek napsal F. L. Věka, je mimo jiné na filmové
natáčení vzpomínáno. Chyběla tam ale moje
fotka coby malého Františka. Takže vedení
muzea přijalo s povděkem snahu mé sestry
o doplnění a ucelení této sbírky.

Co dodat závěrem? Několik nedělí teď mů-
žeme znovu prožívat doby národního obro-
zení, historii pokořeného a ujařmeného
národa, který hledá a nalézá svou ztracenou
tvář.
V době svého uvedení, nedlouho po roce
1968, získával tento seriál v nových politic-
kých souvislostech nový smysl. Divák v něm
právem nacházel podobenství s tím, co pro-
žíval. A tak se staly pro schvalovatele jaké-
koliv zmínky o národním sebevědomí
a duchovní síle víry nepřípustné. Při pre-
miéře v roce 1971 nesměl být poslední díl
F. L. Věka uveden a seriál nebyl 18 let reprí-
zován. Teprve po roce 1989 bylo poprvé
možné uvést seriál v jeho původní podobě.

NÁŠ ROZHOVOR
s malým představitelem F. L. VĚKA

JANEM BŐSSEREM...
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DĚTI Z JAPONSKÉ ŠKOLY V ZŠ LAUDOVA
V pondělí 15. března zavládl na Základní škole Laudova nezvyklý ruch. Žáci a učitelé prvního stupně připravovali velikonoční výzdobu
v pracovně výtvarné výchovy. Na pracovní stoly rozložili pomůcky potřebné k výrobě tradničních velikonočních ozdob.
Proč to všechno?
Děti ze třetí třídy Japonské školy v Praze se přišly podívat na velikonoční výzdobu a hlavně si přišly vyzkoušet zdobení kraslic různými
technikami, výrobu přání a pletení pomlázek společně se žáky naší školy, kteří jim byli nápomocni ukázkou i radou. Práce je natolik 
zaujala, že se jim ani nechtělo domů. Ještě, že si s sebou mohly vzít vlastnoručně vyrobená dílka a také pár dárků navíc.
Ochutnávka velikonočních mazanců, perníčků, preclíků a pravé velikonoční nádivky příjemně zakončila setkání u příležitosti 
velikonočních tradic.

Dne 13. 2. jsme uskutečnili v duchu „TŘI P“
netradiční hodinu tělesné výchovy v 6. a 7. tří-
dách, na kterou jsme pozvali stejně staré ka-
marády z japonské školy.

Svět kolem nás je soutěživý a hodně se hovoří
o konkurenci, vzájemném boji a soupeření. Bo-
hužel, s tímto mottem „kdo z koho“ se velmi
často setkáváme i na hodinách tělesné výchovy.
Domníváme se, že není správné  učit děti za kaž-
dou cenu vyhrávat, aby v dospělosti obstály
v konkurenci. Jen a jen námi dospělými jsou
hnány do pozic vítězů a poražených. To není
našim cílem! Podmiňovat účast v soutěžích vý-
sledkem, že je někdo lepší, motoricky zdatnější
než druhý, o to  nám na hodinách TV nejde!
Při přípravě hodiny jsme se s japonskými uči-
teli dohodli, že společná hodina se uskuteční
formou zábavy, hry, v duchu 
PŘÁTELSTVÍ, PODPOŘE A POMOCI!

Nikdo tedy nebyl hnán do pozic vítězů ani  po-
ražených. 
Cíl hodiny byl jasný – seznámit se a zacvičit si
v přátelské atmosféře, s radostí a nadšením,
s tolerancí a pochopením, respektovat  se
a pomáhat si navzájem, obohatit se o nové po-
znatky i odlišnosti.
Česko-japonská hodina tělesné výchovy se vy-
dařila. Byla to hodina plná zábavy, smíchu,
emocí, nových seznámení, jedinečných zážitků
a dojmů. Všem se velmi líbila a splnila naše
očekávání. Pro nás učitele odměnou byl i po-
hled na krásné, usměvavé, šťastné a spokojené
dívky, které si narychlo stačily domluvit i ter-
mín dalšího společného cvičení, a to 2. 3. 2007
– ihned po jarních prázdninách.

PaedDr. Zita Květová,
učitelka tělesné výchovy

ČESKO-JAPONSKÁ HODINA TĚLESNÉ VÝCHOVY
na ZŠ Jana Wericha
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Dále žádáme občany, kteří odkládají BIO odpad
(větve, tráva, listí), aby velké větve rozřezali
na menší kusy pro lepší využití objemu kontej-
neru. Do těchto kontejnerů nepatří stavební
suť!

Stanoviště 1–3:
1. křižovatka ul. Ke kulturnímu domu a U bo-

roviček 
2. křižovatka ul. K trninám a Laudova – parko-

viště
3. parkoviště u prodejny Bílý Beránek - ul.

Šímova

Termíny přistavení:
I. pololetí  –  5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 7. 6.,

21. 6. 2007
měsíce červenec a srpen se nebudou přistavo-
vat kontejnery

Změna termínu možná (o změně budeme
občany včas informovat).
Kontejnery budou přistavovány ve čtvrtek
a odváženy v sobotu v 11:00 hod.
Tímto řešením bude zajištěno, že na území Řep
budou každý týden vždy přistaveny 3 kontej-
nery na velkoobjemový odpad.

Tyto kontejnery nejsou určeny pro likvidaci
odpadů z podnikatelské činnosti!

Úřad MČ Praha 17 
Odbor životního prostředí a dopravy

II. pololetí  –  6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10.,
8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.
2007

Stanoviště 4–6:
4. parkoviště v ul. Drahoňovského
5. parkoviště v ul. Na moklině (restaurace

U Hasiče)
6. parkoviště u prodejny Plus 

Termíny přistavení:
I. pololetí  –  12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5.,

14. 6., 28. 6. 2007
měsíce červenec a srpen se nebudou přistavo-
vat kontejnery

II. pololetí  –  30. 8., 13. 9., 11. 10., 25. 10.,
1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12.
2007

JAK LIKVIDOVAT
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Úřad městské části Praha 17 oznamuje všem občanům Řep, že dnem
15. 3. 2007 bylo zahájeno pravidelné přistavování kontejnerů 
na odvoz velkoobjemového odpadu z domácností 
(nábytek, skříně, pračky…). 

Nejbližší sběrné dvory pro občany MČ Praha 17
• Sběrný dvůr hl. m. Prahy Puchmajerova ul., Praha 5 tel.  737 24 08 53

Provozní doba: Po – Pá 8.30 – 17.00 hod. ( v letním období do 18 hod.)
So 8.30 – 15.00 hod.

• Sběrný dvůr hl. m. Prahy Proboštská 1, Praha 6 - Dejvice tel.  284 098 475
Provozní doba: Po – Pá 8.30 – 17.00 hod. ( v letním období do 18 hod.)

So 8.30 – 15.00 hod.

• dvůr Moravanů Moravanů 2670, Praha 6 – Břevnov
Provozní doba: Po, St 8.30 – 16.00 hod. 

Út, Čt 8.30 – 16.00 (v letním období 8.30 – 18.00 hod.)
Pá, So 8.30 – 12.30 hod.

• Sběrný dvůr Radimova Radimova 44 (nouz. stavba), Praha 6 - Střešovice
Provozní doba: Po, St 8.30 – 16.00 hod. 

Út, Čt 8.30 – 16.00 (v letním období 8.30 – 18.00 hod.)
Pá, So 8.30 – 12.30 hod.

• Sběrný dvůr Kačírek-Seidl ul. Suchdolská, Praha 6 - Suchdol tel.  220 922 021
Provozní doba: Po, St, Čt 9.00 – 16.00 hod. 

Út 9.00 – 18.00 hod.  
Pá, So 9.00 – 12.00 hod.
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Benefiční koncert houslového virtuosa
Alexandera Shonerta

Houslový virtuos, muzikant s mimořádným talentem, absolvent Novosibiřské
státní akademie v Rusku. V jeho umění se odráží proslulá ruská hudební škola,
žánrově je paleta jeho muzikantství téměř bez hranic. Vystupuje jako hostu-
jící sólista symfonických a komorních orchestrů, nebo se sólovými koncerty
téměř v celé Evropě a v roce 2005 velmi úspěšně debutoval v Americe. Složil
hudbu k několika dokumentárním filmům.

Klavírní doprovod: Natalia Shonert

v pondělí 19. dubna 2007 od 18:00 v Kostele sv. Rodiny

Přednes se zpěvy a hudebním doprovodem

Prof. Radovan Lukavský - přednes 
Květa Hřebíková, Karel Klečka a David Holý – zpěv
Jana Hřebíková, David Holý a Miroslav Navrátil – hudební doprovod

v pondělí 9. dubna 2007 od 18:00 v Kostele sv. Rodiny

Velikonoční koncert

Popelka Nazaretská - II. část

Domov sv. Karla Boromejského Vás zve na

BABIČKY A DĚDEČKOVÉ
i VY bez vlastních vnoučat,
VŠICHNI AKTIVNÍ ŘEPŠTÍ SENIOŘI

máte-li chuť a zájem setkávat se, poznat 
a spřátelit se s místními rodinami s malými
dětmi, můžete nyní udělat první krok ke splnění
tohoto Vašeho přání.

Navštivte v KS Průhon
školičku Mgr. Jany Kalinové
– každé úterý a čtvrtek 9:30 – 11:30.

Budete vítáni!

Kontakt: 
Mgr. Kalinová 605 889 541 nebo Mgr. Koutová
603 221 395, repanek@email.cz

ORGANIZÁTOŘI
TRADIČNÍ DĚTSKÉ POUTI

sbírají hračky, které opraví a použijí jako
ceny do soutěží pro děti.
Pokud byste nám chtěli pomoci touto
formou, můžete hračky, které již
nepotřebujete, přinést do
Lidové cestovní agentury
– vedle Penny Marketu.

Děkujeme. 

Výtěžek z koncertů bude věnován na podporu činnosti Domova sv. K. Boromejského.
Dobrovolné vstupné
Kontakt: Domov sv. K. Boromejského, K Šancím 50, 163 00 Praha - Řepy, 
tel: 235 301 238, 235 323 247, sekretariat@domovrepy.cz,  www.domovrepy.cz.
Spojení: bus 164 (Škola Řepy), tram 9, 10 (Sídliště Řepy)

Kickbox je bojový sport, který v dnešní d obě zís-
kává na svou stranu stále více lidí. Už dávno není
pravdou, že kickbox je výhradně „mužskou zále-
žitostí“. Může za to snad doba, ve které žijeme.
Realita, kde si každý z nás, již od útlého věku, to
své místo na Zemi musí opravdu vybojovat...
Kickbox je mladičkým sportem, který vznikl v 70.
letech v Americe. Byl zároveň prvním bojovým
sportem, který se zaměřil na bojové techniky,
použitelné v samotném boji. Je to sport s danými
pravidly a i zde se hraje fair play. Smyslem není
ublížit, ale zvládnout sám sebe, naučit se pracovat
s energií a svou vlastní silou, umět se koncentro-
vat, vžít se do soupeře a získat sebevědomí.

Kickbox klub KOSAGYM vznikl před třemi lety
a jeho prvotní sídlo je v Praze 8 - Karlíně. Jeho
zakladatelé, p. Mgr. Pavel Dvorščík a p. Mgr. Petr
Kotík, držitelé 3. Danu v Kickboxu a několikaná-
sobní mistři světa, patří mezi světovou špičku
v tomto sportu. Stále s větším úspěchem se jim
daří vychovávat své následovníky – novou gene-
raci vyrovnaných zápasníků, kteří mají skutečně
vynikající učitele – trenéry.
Kickbox klub KOSAGYM zaručuje profesionální
přístup ke každému jedinci. Působí
zde výborní trenéři, kteří od počátku
spolupracují s Petrem a Pavlem...
a tato dvě jména zaručují výsledky!
Cílem kluků je rozvíjet především
u dětí a mládeže sportovního ducha,
zdravé sebevědomí, motivovat je v je-
jich snaze a úsilí, a zároveň přispět
v boji proti kriminalitě a násilí!
...A daří se jim to. V současnosti na-
vštěvuje karlínský kickbox klub přes
300 členů od 3 do 100 let. 
A proto přichází i k Vám do Řep (OD
OVUS), aby vytáhli Vás i Vaše ratolesti

ze všedního života a dodali odvahu v tomto ne
moc bezpečném světě.
Jiu jitsu je tradiční japonské umění boje beze
zbraně. Kořeny má v dobách legendárních samu-
rajů. V dnešní době se dělí jiu jitsu do několika
větví a stylů. Techniky z jiu jitsu se velmi často
používají při výcviku policejních a armádních slo-
žek speciálního zaměření. Jiu jitsu se můžete na-
učit též v OD OVUS v podání Zbyňka Goralczyka,
držitele 2. Danu v jiu jitsu.

KICKBOX, JIU JITSU www.kosagym.cz, www.tigerteam.cz
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Socháňova 1220, Praha 6 – Řepy, tel. 235313289/91, fax: 235313262
e-mail: ks-pruhon@volny.cz, http://www.volny.cz/ks-pruhon

POŘADY PRO DĚTI 

POHÁDKY:
14.4. /sobota 15 h/ Šípková Růženka – Klasická pohádka v provedení Loutkového divadélka Evy
Hruškové. Hrají: Eva Hrušková, Jan Přeučil a krásné loutky. 
21.4. /sobota 15 h/ O Broučkovi – Loutková pohádka na motivy Karafiátových 
Broučků s velkými loutkami. Hraje tradiční loutkové divadlo Sváťovo dividlo.
28.4. /sobota 15 h/ O zamilované Ježibabě – Veselá pohádka, plná písniček, o čarodějnici, která se
zamiluje do sličného prince Jana. Maňásci se střídají s maskami, malí diváci pomáhají vysvobodit
prince. 

HUDEBNÍ:
27.4. /pátek 17 h/ Diskotéka pro školní mládež, na kterou opět zvou dýdžejové Ratty & Jaricz. 

POŘADY PRO DOSPĚLÉ 

KLUB DOBRÉ NÁLADY:
4.4. /středa 18.18 h/ Indie zblízka – Večer, na kterém se dovíme zajímavosti ze života v Indii, něco si
promítneme, ochutnáme indické speciality. Připravuje Dr. Bhagwant Singh Sandhu, CSc 
18.4. /středa 18.18 h/ Filmový večer – Martin Skyba uvede loutkové filmy podle Jana Wericha:
Jednoslabičný příběh – Lakomá Barka – Až opadá listí z dubu – a jedna pohádka z oceněného filmu
Fimfárum: Tři sestry a prsten. A také přijde host: výtvarník PETR POŠ, dvojnásobný nositel ceny ČESKÝ
LEV, který promítne film Pád.
26.4. /čtvrtek 20 h/ Aprílové člověčiny Divadla duší spřízněných – Zbrusu nové scénky, výstupy
a skeče v netradičním podání mladých herců.     

HUDEBNÍ POZVÁNKA:
12.4. /čtvrtek 16 h/ Taneční kavárna pro starší a pokročilé s kapelou Sparťanka (hraje hity 60. let,
i starší) 
Výstava na Průhonu / otevřeno každý všední den 10–20 h, v sobotu 14–16 h/
1.–14.4. Těšíme se na jaro – výstava s velikonoční pomlázkou  
Indie – jak tam lidé žijí, jak se oblékají, zajímavosti
16.–30.4. Pohledy – Pavel Veselý: TEXTY – Jiří Pergl: FOTOGRAFIE

SOKOLOVNA ŘEPY, Na Chobotě 125, Praha 6 • Z konečné tram. 9, 10 a aut. č. 180 v Řepích asi
300 m vpravo směr klášter boromejek. Z Bílé Hory aut. 164, st. Škola Řepy.

13.4. /pátek 19.30 h/ Country večer – Sousedské taneční posezení s kapelou Panoptikum Sváti Vacka.
Zábavná tombola. Občerstvení zajišťuje restaurace SOKOL.  
30.4. /pondělí 20 h/ Rej čarodějnic – Kostýmovaná taneční zábava se soutěží o nejmocnější
čarodějnici. Připravuje Společnost pro obnovu řepských tradic. 
Objednávky a vstupenky v Lidové cestovní kanceláři.

POMLÁZKA v Sokolovně
1. 4. /neděle 13 – 18 h/ Prodejní výstavka jarních a velikonočních motivů, ukázky umělecké práce,
zdobení vajíček atd. 
STOLY K VLASTNÍ PREZENTACI SI JEŠTĚ MŮŽETE ZAJISTIT NA PRŮHONU.

Duben 2007ZŠ PETŘINY - JIH
Šantrochova 2, Praha 6

otevírá

ve školním roce  2007/2008
vedle běžných tříd

od 4. ročníku třídu s rozšířenou TV

od 6. ročníku třídu s rozšířenou TV
zaměření: aerobik, atletika, basketbal

a

třídu s rozšířenou výukou informatiky

ZZÁÁPPIISS
a

1. kolo přijímacích zkoušek
středa 23.4.

od 15.30 – do 17.00 hodin

SPORTOVNÍ OBLEČENÍ S SEBOU

Bližší informace: 723 011 673

Ú K L I D O V É  P R Á C E

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

Mytí oken • čištění koberců • úklid po malířích • běžný úklid
voskování podlah • malování • lakování

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 %

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

• splátkový prodej

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

Ptejte se  na konečnou cenu, nenechte se oklamat slevou!

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

Originální  cert i f ikovaný bezrámový systém. Vyřídíme zdarma stavební  povolení!
ZZ AA SS KK LL ÍÍ VV ÁÁ NN ÍÍ   BB AA LL KK ÓÓ NN ŮŮ   AA LL OO DD ŽŽ II ÍÍ

ww ww ww .. ss ii nn tt rr aa ss .. cc oo mm
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SLUŽBY

BY T Y

• OD 1. 4. 2007 PRONAJMU MÍSTNOST
V PROSTORÁCH DÁMSKÉHO FITNESS.
VHODNÉ PRO MASÁŽE, KOSMETIKU,
MANIKÚRU. TEL.: 777 161 499

• OÁZA ZDRAVÍ – cvičení na stolech,
rolletic, masáže, lymfodrenáže, reiki

Tel.: 235 325 111, 608 519 354

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

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

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

• 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 a v neděli EXPRES.

Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

T: 602 949 512, www.hodinovymanzel.wz.cz

• Výcvik psů, hotel pro psy.
Tel.: 777 060 575

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

Tel.: 775 342 765, 235 30 29 53

• 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

• 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

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

Tel.: 235 313 336, 603 341 927

• 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

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

A. Dohnálková, 235 312 157

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

Tel.: 603 221 653

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

Telefon: 235 312 157, 604 855 633

• Firma VRŠEK – PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE,
včetně so + ne (PVC, koberce, plovoucí
podlahy, korek ). Tel.: 737 409 197

• PŮJČKY ZAMĚSTNANÝM I OSVČ,
od 6 000,- Kč do 160 000,- Kč.
SPLÁTKY od 550,- Kč.
PROFIREAL TEL.: 777 62 62 94

• ZMĚNA TEL. ČÍSLA FIRMY
MARIE LANKAŠOVÁ
222 950 960,
MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,
HLÍDÁNÍ DĚTÍ.

• Masáže – prevence proti bolesti zad, hlavy
a končetin. Nově – aromaterapeutické
masáže. Jana Fránková
Tel. 606 376 949

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

PECINA tel.: 235 510 096, 602 954 461

• Stavební a zednické práce,
sádrokartony, obkladačské práce,
bytová jádra, zámkové dlažby,
pokládky podlah, malování.
Tel.: 739 004 746

• Vyměním obecní byt 3+1/L, Praha 6 Řepy
za 3+kk či menší.

Tel.: 721 845 368  po 17 hod.

• Vyměníme obec. byt 2 + kk,  za 3+1.
Tel.: 603 337 005, 605 109 889

• VYMĚNÍM OBECNÍ 4+1/L ŘEPY, JDOUCÍ
DO PRIVATIZACE – ZA DVA BYTY – JEDEN
NEJLÉPE TAKÉ ŘEPY, NE MAJITEL.

TEL.: 605 711 229

• Hledám 2+KK nebo 3+1/velká L 
nebo dvougenerační 4+1/velká L i obecní.

Nabídky prosím na tel. 603 184 140

• Vyměním 1+1/L za větší (nejr. 3+1/L)
též v Řepích Tel.: 777 039 414

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 
602 526 031 nebo e-mailem Semiram@tiscali.cz

www.chaluparskyservis.cz

AUTO ŘEPY s.r.o .

Sídlo firmy: Provozovna:
Svatopluka Čecha 206 Makovského 1390/38 tel.: 235 316 878
252 19 Rudná 163 00 Praha 6 - Řepy IČO: 27425452

Provádíme:
● opravy motorových vozidel ● klempířské práce
● lakýrnické práce       ● zajištění tech. prohlídek
● pneuservis ● montáže doplňků, HF sad, telefonů, rádií

FIRMA ŠEFL PROVÁDÍ

= odstranění tapet = stěrkování panelů
=malování = lakování

Tel.: 235 311 433    728 990 267

MOTORISTÉ POZOR JARO JE TADY!
VYUŽIJTE SLUŽEB NAŠEHO OSOBNÍHO PNEUSERVISU

V AREÁLU TECHNOCOMU ZLIČÍN,
ULICE DO BLATIN / BÝVALÝ TECHNOMAT /

Provádíme veškeré servisní práce včetně
oprav průrazů boků, hustíme vzduchem
i plynem.
Provedeme vám výměnu oleje, brzdových
destiček a výfuku, opravujeme poškození čel-
ních skel.

Prodej pneu i protekorů všech značek a
rozměrů, baterií Banner, disků plechových i litých.

SLEVY NA PNEU AŽ DO 35 %! A sleva 30 % na přezutí
při zakoupení pneu u nás a likvidace starých pneu zdarma!

VAŠE ZIMNÍ PNEU PŘES LÉTO USKLADNÍME,
PRODÁVÁME I  NA SPLÁTKY!

NAŠE NABÍDKA NOVÝCH LETNÍCH PNEUMATIK

Pneu 155/70 R13  T od 815 Kč s DPH
Pneu 165/70 R13  T od 795 Kč s DPH
Pneu 165/70 R14  T od 850 Kč s DPH
Pneu 175/65 R14  T od 875 Kč s DPH
Pneu 185/65 R14  T od 1 020 Kč s DPH
Pneu 185/60 R14  H od 1 025 Kč s DPH
Pneu 195/65 R15  T od 1 115 Kč s DPH
Pneu 205/55 R16  V od 1 595 Kč s DPH

Na objednání dodáme i letní protektory!

Otevírací doba PO–PÁ 8.00–12.00 12.30–17.00
po dohodě i déle

SO – NE  po telefonické dohodě

Tel: 603 148 503 www.abpneu.cz
e-mail:  prodejna@abpneu.cz
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AGNUSs.r.o. Od roku 1993 kuchyně anábytek na míru

�architektonický návrh aměření na místě
zdarma 

�garantovaná cena
�dodávky nevestavěných ivestavěných

spotřebičů všech značek, možná záruka
až8let

�záruka kvality na nábytek 2 roky až 10let,
na kování až 10 let

�dodávky amontáž po celé republice
�zajišťujeme likvidace staré kuchyňské linky

astavební úpravy
�provádíme výměnu pracovních desek

advířek ustávajících kuch. linek

Každou zakázku připravujeme smaximální
pečlivostí anaši serióznost oceníte ipo 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 APRAČEK) TEL.: 724 718 648

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ 
KAMENY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE, 

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VELMI 
NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA 

KAMENICTVÍ
JOSEF âERVENEC

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000,- KČ BEZ DPH
JEDNOHROB ŽULA OD 19 000,- BEZ DPH

DVOJHROB ŽULA OD 29 000,- KČ BEZ DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY
A REPASE HROBŮ, NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ

S DOPORUČENÍM A NEZÁVAZNÉ ROZPOČTY. 
PO TEL. DOMLUVĚ I MIMO

PRACOVNÍ DOBU
VČETNĚ SOBOT A NEDĚLÍ

PROVOZOVNA U strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10

Tel./fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602379 162

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

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

E X P R E S
oprava a prodej chladniček a mrazniček

v bytech zákazníků

Tel/zázn. 251 612 464
technik 603 466 089

www.servis-chlazení.cz

K U R Z Y  T E N I S U
pro děti a mládež

od 5 do 18 let a dospělé

Tenisová škola

TALLENT
v místě bydliště

(25 středisek v Praze, 
13 let tradice)

KONTAKTUJTE NÁS, 
JARNÍ NÁBOR PRÁVĚ PROBÍHÁ:

tel. 608 010 020
www. TALLENT.cz

K U R Z Y  T E N I S U

II NN SS TTAA LL AATT ÉÉ RR SS TT VV ÍÍ   
RR OO MM AA NN OO VV SS KK ÝÝ
veškeré instalatérské práce

včetně drobných oprav

222 955 424
605 540 311

ŽÁDNÉ FALEŠNÉ SLIBY !
MÁME vlastní učebnu, kde se můžete v klidu věnovat teorii, žádná
výuka ve skupinách, každý žák je objednáván jednotlivě

MÁME klidné a milé pedagogy, kteří vás pečlivě připraví 
pro budoucí nelehkou řidičskou praxi

MÁME vlastní počítačovou zkušebnu, takže u nás děláte Závěrečné
zkoušky v jediný den

MÁME nakoupeny Magistrátní bloky na úhradu poplatku 
za závěrečné zkoušky, takže je nemusíte pracně shánět na jedné
ze šesti stanic STK

MÁME pro vás velice názorné, polopatické výukové CD, které 
obdrží každý žák zdarma

MÁME k zapůjčení zdarma aktualizované učebnice

MÁME v Praze INDIVIDUÁLNÍ VÝCVIK za BEZKONKUREČNÍ
CENU, splátky bez navýšení možné

MÁME schopnost vyhovět i velmi časově náročným žákům

AUTOŠKOLA TOP
INDIVIDUÁLNÍ VÝCVIK
– AM, A1, A, B, BE, C, CE

www.autoskola–top.cz
e-mail: autoskola.top@centrum.cz

INFO
603 830 525
235 310 060

SP Stavby a Rekonstrukce
Vám nabízí:

•  Rekonstrukce bytových jader

•  Realizace do 1 týdne

•  Stavební práce včetně odvozu a demontáže
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


