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Vážení spoluobčané!
edávno jsem si doma u vína postěžoval manželce, že
dostávám skutečně enormní množství podnětů od lidí.
Žena se mi vysmála. Prý čemu se divím, když k tomu,
abyste psali, co vás trápí, opakovaně vyzývám pod vším, co
do Echa píšu. A když prý nedělám to, tak se v jiné části textu
chvástám tím, co všechno už jsem vám vyřídil. To je pak „divné“, že píšou, smála se paní starostová a hned začala vymýšlet,
že mi taky napíše, že máme pořád plný kontejner a schválně
bude čekat, za jak dlouho její podnět vyřídím, když si mě za to
Řeporyje platí. Zatím mě ušetřila.
Ano, přeplněné kontejnery a nářky, že u těch vašich kdekdo
zastavuje a plní je svým přespolním bordelem. Tento problém
mají všichni u všech kontejnerových míst v obci, ostatní starostové v Praze řeší u každého místa to samé a fakt nejste vy ti
jediní, kterým tam nějaký bezohledný vykuk vyhazuje odpad
z podnikání, případně přiživuje nepořádek okolo. I tak to umíme
většinou bez problémů zařídit – vyvezou vám častěji barevné
kontejnery na tříděný odpad, jen nám prosím přiložte k mailu, či
mi jen pošlete na služební mobil fotku přeplněné nádoby a bordelu okolo. Stačí dvě takové a TSK vám na naši žádost přijede
vyvézt kontejnery 3x, namísto 2x týdně, a klidně 4x, bude-li to
opodstatněné, ale pomozte nám v tom trochu, ať to máme o co
opřít. To samé, platí pro případné doplnění místa o kontejner na
nápojové kartony, či elektromateriál. Napište nám.
Hele, rozumím vašim steskům po okamžitém zavedení/
zrušení třicítky, semaforu, či jednosměrky tady nebo támhle
a ano vím, že nikdo nerespektuje značku průjezd zakázán ve
vaší ulici a sníte o zákazu vjezdu, co neplatí pro rezidenty. Vy
často nerozumíte tomu, že to fakt není tak jednoduché a v zájmu ostatních, ale všechny takové podněty posuzujeme. Máme
tu dva tisíce odborníků na dopravu a všechno je špatně a na
dopravní značení na stejném úseku komunikace má často pět
lidí zcela odlišný názor. Chcete po mě zrcadla v zatáčkách, která
vám x krát zamítli. Chci se předvést a tak samozřejmě za pomoci
celého úřadu bojuji. Dvě zrcadla jsou v procesu, u nádržky pod
zahrádkami jsem nevěřil, že někdy konečně bude. Povedlo se.
Ale nejde to vždy.
Dále, máte-li s úřadem v nějaké věci patnáct let negativní
odezvu, prostě vám něco 4x zarazili, je při vší úctě velmi pravděpodobné, že u mě to nedopadne lépe. Na druhou stranu,
pokud nejste vyloženě blázen a váš „projekt“ nemá stát obec
pětinu ročního rozpočtu, sem s tím, podívám se na to, jsme tam
na to tři, věnujeme pozornost všemu, s čím se na nás obracíte.
Máme tu 14 kilometrů ulic. Opravit potřebuje určitě povrch na
minimálně polovině, to samé chodníky. Také bych chtěl vše nové
a zlaté, ale musíme žít v reálném světě. Máte před barákem fakt
díru v silnici, nebo už propadlý chodník na obecním pro ostudu?
Nechám to promptně opravit, půjde-li to. Vyfoťte mi to, zavolejte
mi, něco vymyslíme, jsme tu od toho. Ale novou asfaltku vám
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v ulici fakt do léta nevystřihnu, i když bych rád, věřte mi.
Je skvělé, jak využíváte rozšířenou otevírací dobu úřadu. Říkali
mi, že nebudete chodit, že nejste ve čtvrtek zvyklí, že přijdete
čtyři. A já na to říkal, že je mi jedno kolik vás přijde, že jsem to
slíbil v programu, pak vyhrál a teď to plním a chci to vítězoslavně
oznámit v Echu. Populismus, vím, že tam nebude nával, jen se chci
zalíbit, říkal jsem spolupracovníkům a blízkým na rovinu. Realita? Chodíte ve čtvrtek jak diví, mám jednu návštěvu za druhou
i během svých hodin pro veřejnost. Chodíte! Checkpoint jede
od sedmi ráno a vy to ve čtvrtek houfně využíváte. Novinku jste
si velice oblíbili.
Tak a teď pár věcí, u kterých bych si rád trochu poplakal. Předně
budeme přidělovat obecní byt. Noční můra starosty. Jeden byt,
padesát žádostí, nejde to udělat tak, aby si všech 49, co neuspěje,
nebylo jistých, že jsem to přidělil někomu ze známosti, případně,
že to bylo spravedlivé. Já vím, že obecní byt je super věc. Ale budeme přidělovat jeden. Pokud nejste svobodná, pracující matka
s dětmi, která to má složité, pak zřejmě tentokrát neuspějete.
Ono i těch maminek bude deset, stejně jako seniorů, kterým by
tento druh bydlení výrazně ulehčil těžkou životní situaci. Nikoho
tím neodrazuji, nestyďte se podat si žádost, šanci má každý. Ale
byt je jeden. Obec má rovněž v panském domě provizorní byty,
ale ty přidělujeme jen seniorům a ženám v nouzi coby bydlení na
dobu určitou. Určitě i tuto alternativu nabídneme někomu, kdo ve
výběrku na obecní byt skončí těsně za vítězem a bude spadat do
uvedených kategorií. Všechny vás ale v obecním za výhodných
podmínek ubytovat nedovedu, to bychom těch bytovek museli
mít čtyřicet. Děkuji za pochopení.
Jsem dále nepříčetný ze stavu pozemku po bývalé firmě
Vondrák naproti starému nádraží. Tlačíme na majitele pozemku,
jak to jde, máme přislíbeno do konce března vyklizení, ale jde
o státní podnik a na té parcele je ekologická katastrofa, jejíž
likvidace a další práce v tom prostoru budou stát šest set tisíc!
Létají trestní oznámení na bývalého nájemce, nevylučuji, že se
Řeporyje připojí. Štve mě celkový stav těch míst jako máloco. To,
co se tam nachází za bordel, to je neakceptovatelné. Adekvátně
tomu jednáme, trpělivost!
Nedělá mi žádnou radost další loučení s větším počtem firem,
či živnostníků, se kterými se úřad rozhodl přestat spolupracovat.
Jsou to nepříjemné věci, navíc často odstřihnu od kšeftu s úřadem
lidi, které osobně znám. Nejde jinak. Nebudu rozvádět. Každopádně pokud jste místní řemeslník, či podnikáte v oboru, ve kterém
obec poptává služby, prostě nám to dejte vědět, ideálně mému
stavebnímu odboru, či přímo mě. Začínáme skoro nanovo. Je mi
jedno, kdo je můj kamarád ze Řeporyjí a kdo naivně (a zbytečně)
nabízí dvacet procent provizi bokem cash. Mě zajímá dobře
odvedená, nepředražená práce pro úřad. Takové firmě klidně
přidělím drobnou zakázku 5x za sebou. A naopak! Otestuji pět
různých, každý má příležitost. Sledujte naší nástěnku, soutěžte,
hlašte se! U větších věcí normálně probíhají standardní výběrová
řízení otevřená všem. Využijte toho, namísto nadávání v hospodě,
že to nemá cenu, protože víme, jak to je že jo. Není, to skončilo!
Co naopak začíná je proces zbudování skateparku, po kterém
touží naše omladina, která se moc nemá kde vyřádit. Našel se
ideální prostor ve Sportovní ulici na pozemku, kde dnes stojí
plechová garáž pro vozový park úřadu. Jsme ve fázi zadání studie,
její zhotovitel velmi stojí o setkání se zdejšími puberťáky, které
si chce vyslechnout, protože to bude jejich skate park. Musím
hospodárně, ale budeme mít snahu postavit fakt hezký skatepark
s řadou zajímavých prvků a dalších vymožeností. Prosím proto
zdejší skejťáky, ale taky třeba parkouristy, aby sledovali pozorně
oficiální obecní facebook a nástěnky, v polovině února vás o víkendu vytáhnu na místo činu na besedu s těmi, co nám to budou
projektovat. Chtějí slyšet, co by tam podle vás nemělo chybět.
Úplně první věcí, kterou ale s naše politická reprezentace „postaví“ bude dětské hřiště na místě u letadel v parku za nádražím.
Dětských hřišť nám v Řeporyjích chybí určitě několik. Tady máme
obecní pozemek, máme na to peníze, není těžké to zbudovat,
vlastně nechápu, proč už tam to hřiště není dávno. Chceme, aby
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se vyřádili úplně nejmenší i starší předškoláci, chceme tam navíc
pítko a grilovací místo a chceme to hned. Asi jsem snílek, ale
zkusíme to v létě otevřít. Máme v tomto směru v hlavách jeden
ještě ambicióznější investiční projekt, ale nebudu nic slibovat,
dokud nevlastníme pozemek ve středu obce, kde chceme další
hřiště zbudovat. Není to jen o dělání líbivých věcí, které jsou vidět
a politikovi pomohou. My ta hřiště těm dětem v Řeporyjích fakt
dlužíme. Sám dvě mám. Není tu s nimi moc kam jít, tak to prostě je.
Něco s tím uděláme. Naše městská část není bohatá, ale dovolit si
investovat tyto projekty z našeho rozpočtu, když se uskromníme
jinde, můžeme a já my tam ty peníze prostě investovat chceme,
stejně jako chceme získat pro náš úřad posilu, čistě na dotační
agendu. Čeká nás, dá-li bůh, převzetí a následný pokus zachránit
obřím projektem komunitního centra a knihovny zdejší budovu
nádraží a máme další smělé nápady, bez dotačních zdrojů, které
musíme sami aktivně vyhledávat a trpělivě žádat a čekat to nepůjde, vím to.
Na závěr jedna dobrá a jedna velmi osobní zpráva. Povedlo
se nám dovést do uspokojivého konce vyjednávání s ruským
developerem, se kterým si Řeporyje „zapomněly“ před třemi
lety vyjednat školu, či školku a nedostaly nic. Nechci slavit předčasně, ale i díky výtečné práci mých dvou spoluvyjednavačů,
místostarostů Davida Roznětínského a Lucky Seguin jsme dosáhli
dohody a jsme před podpisem smlouvy o spolupráci, bez které
jsem odmítal podepsat souhlas se stavebním povolením, který
developer potřeboval, neboť Řeporyje vlastní metr pozemku
pod jednou z klíčových komunikací. Školku nám fakt nepostaví,
ale dva pozemky a to moc pěkné, Řeporyje je snad přeci jen
nakonec získají, vše k tomu směřuje. Celkově jsem z toho pořád
mrzutý a smutný, ale tento výsledek je určitě lepší než nula, která
na naší straně skóre svítila na podzim, kdy se zdálo vše ztraceno.
Dělali jsme fakt, co v omezených mantinelech dělat dalo, byli jsme
milimetr od soudu, který bychom nakonec prohráli. To „vydírání“
developera dávno po územním rozhodnutí od nás nebylo dvakrát
korektní, buďme rádi za ty dary.
No a jedno přiznání na závěr, slyším o sobě poslední dobou
tak neuvěřitelné drby, že vám teď hodím jednu šťavnatou a pravdivou jobovku o sobě, ať nežeru. Jak asi řada z vás ví, nějakou
dobu před volbami jsem, jak bylo mým „dobrým“ zvykem, opět
řídil v podmínce auto v zákazu řízení. Je hezké, že jsem byl jako
vždycky předtím samozřejmě střízlivý, ale je dobré mít k řízení řidičské oprávnění, že? Už mi není 17. A nebylo mi dvakrát
příjemné se k tomu veřejně v televizi přiznávat a nejsem na to
další maření výkonu dvakrát pyšný, byla to nebetyčná hloupost,
stydím se za to, ale stalo se. Už se to nestane. Čekal jsem netrpělivě na rozsudek a, na rovinu, očekával jsem, že dostanu tak sto
tisíc korun pokutu a tři roky zákaz řízení, co se mnou? Dobré by
na tom neštěstí bylo, že bych to před vámi ututlal. Prostě bych
to se skřípěním zubů zaplatil a že nemám papíry, už nikomu ani
nepřijde divné a zbytek si nikdo nepamatuje a nikoho to nezajímá. Byl jsem fakt překvapený, když se mi přes probační službu
ozval soud s nápadem, který prý u starosty městské části dostal
poprvé. Dlouho, opravdu dlouho jsem o něm přemýšlel, nejen
kvůli svému časovému vytížení a pak si řekl, proč ne, a obsáhle
se soudu vyjádřil. Nebudu to protahovat. Žádná podmínka,
žádná pokuta, v dubnu si můžu jít pro řidičák, ale odpracuji do
konce roku 250 hodin veřejně prospěšných prací. Na můj návrh
v domově pro seniory Dům u Agáty v Řeporyjích. Je to soukromé
zařízení, nikoli úřad, na který mám vliv, výpomoc ocení a budu to
mít o sobotách a nedělích po práci kousek k dětem nebo na úřad.
Až mě u Agáty uvidíte sekat trávu v montérkách, nebo besedovat
se seniory a internetové gramotnosti, tak abyste se nepodivovali.
Když už se stalo, odpracuji to doma v Řeporyjích, myslím, že
to bude neocenitelná zkušenost, nestydím se a těším se na ní.
Stejně jako na vaše další podněty, maily, telefonáty, přeplněné
kontejnery a návštěvy na úřadu, v jehož čele mám tu čest stát.
Přijďte, jsme tu pro vás doopravdy, ne jen ve frázích!
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
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Info z MČ

Výbor pro výstavbu a rozvoj

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. VVR1 konané dne
10. 12. 2018
Přítomni: Mgr. Radek Hanák - předseda
výboru; Daniela Čubová - člen výboru; Karel Doláš - člen výboru; Jan Gebauer - člen
výboru; Ing. Jiří Chmelíř - člen výboru; Ing.
Iveta Kopřivová - člen výboru; Marie Vaňatová - člen výboru; vedoucí HSO - Lenka
Bártová

2. Vyjádření k návrhu projektové doku mentace na rekonstrukci ulic v MČ Praha -Řeporyje
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s předloženým návrhem projektové dokumentace, zpracované společností GREBNER, s. r. o., na rekonstrukci ulic v MČ
Praha-Řeporyje.

Jednání bylo započato v 18:05 hodin, kdy
bylo přítomno 7 členů VVR, ten je tudíž
usnášeníschopný.

3. Žádost o souhlas s napojením pozemku
na účelovou komunikaci ve správě MČ
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
se žádostí o udělení souhlasu s napojením pozemku při ul. Pod Zbuzany, parc.č. 1780/4 v k.ú. Řeporyje na účelovou
komunikaci ve správě MČ Praha-Řeporyje
parc.č. 1769 v k.ú. Řeporyje;

Program jednání:
1. Žádost o vyjádření k novostavbě RD na
pozemku parc.č. 154/41 v k.ú. Stodůlky
Usnesení číslo: 0001/2018/VVR1
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací pro sloučené
stavební řízení ke stavbě nového RD na
pozemku parc.č. 154/41 v k.ú. Stodůlky, při
ul. U Řepory;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit se stavbou
nového RD na pozemku parc.č. 154/41
v k.ú. Stodůlky, při ul. U Řepory, dle projektové dokumentace zpracované spol.
majo architekti.
(Usnesení: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0)

2) požaduje
po žadateli doložit na jednání ZMČ Praha-Řeporyje zákres do ortofotomapy s přesným umístěním napojení, projektovou
dokumentaci – případně kompletní studii,
řešení obslužnosti celého areálu a to jak
vnitřní tak především vnější a dále pak
řešení srážkových vod.
4. Žádost o souhlas s doplněním veřejného
osvětlení v ul. Chaloupky - Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0002/2018/VVR1
Výbor pro výstavbu a rozvoj

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Řeporyje ze dne 18. 12. 2018
Zápis z jednání č. ZMČ3 konané dne
18. 12. 2018

Přítomni: starosta - Pavel Novotný,
Dis.; místostarosta - David Roznětinský;
místostarostka - Lucie Seguin; Mgr. Pavel
Bechyně - zastupitel; Jaroslav Kejha - zastupitel; MUDr. Jozef Čupka, MPH - zastupitel; Mgr. Lenka Fialová - zastupitel;
Vojtěch Kuchař - zastupitel; Mgr. Michal
Tuma - zastupitel; tajemník - Miloslava
Jirasová
Omluveni: Jiří Blažek, Mgr. Radek Hanák
Starosta Městské části Praha-Řeporyje
(dále jen „předsedající“) zahájil jednání
v 18:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně
svoláno a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce úřadu. Při zahájení
jednání je přítomno devět z jedenácti
zastupitelů, tedy nadpoloviční většina,
a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Miloslavu Jirasovou.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Mgr. Lenku Fialovou
a p. Mgr. Pavla Bechyně.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Lucii Seguin
a p. Davida Roznětinského.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části

leden 2019
1) souhlasí
se stavbou/doplněním veřejného osvětlení
v ul. Chaloupky, Zadní Kopanina, dle PD
zpracované spol. NTL Forensics, a. s.
(Usnesení: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0)
5. Projektová dokumentace k akci: Od bahnění rybníka Bubec a Revitalizace
Ořešského potoka
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací k Odbahnění
rybníka Bubec a Revitalizaci Ořešského
potoka pro společné stavební povolení.
6. Žádost o vydání stanoviska k PD: „Připo jení objektů FTTS na síť TMCZ“
Usnesení číslo: 003/2018/VVR1
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací ke stavebnímu
záměru - připojení objektů FTTS „silo“ na
síť TMCZ;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje vydat kladné stanovisko ke shora uvedené stavbě, za předpokladu, že všechny dotčené pozemky budou
uvedeny do původního stavu a v úseku
křížení trasy s komunikací na Řeporyjském
náměstí a U Výkupního střediska bude
použita technologie protlaku.
(Usnesení: Pro – 7, Proti - 0, Zdržel se – 0)
Jednání bylo skončeno ve 20:15 hodin.

Zapsal: vedoucí HSO - Lenka Bártová
1) schvaluje
program jednání v navrženém rozsahu.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
5. Dovolba členů finančního výboru,
kontrolního výboru a výboru pro kulturu
a společenské události
Usnesení číslo: 0038/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) volí
a) člena Finančního výboru: Mgr. Sergeje
Krasnova
b) členy Kontrolního výboru: Milana Hovorku, Ing. Miroslava Jindřicha, Csc.
c) členky Výboru pro kulturu a společenské události: Ivu Pacnerovou, Pharm.Dr.
Hanu Nárožnou
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
6. Jmenování členů Povodňové komise
Usnesení číslo: 0039/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) volí členy Povodňové komise v tomto
složení:
1) Pavel Novotný, DiS. - předseda komise
2) David Roznětinský - místopředseda
komise
3) Jiří Svoboda, velitel JSDH - člen komise
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leden 2019
tajemnicí Povodňové komise je p. Lenka
Bártová.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
7. Jmenování školské rady
Usnesení číslo: 0040/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) stanovuje
že školská rada základní školy Praha 5-Řeporyje bude šestičlenná;
2) jmenuje
členem školské rady základní školy Praha
5-Řeporyje pana Pavla Novotného, DiS.
a pana Mgr. Michala Tumu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
8. Jednací řád finančního výboru
Usnesení číslo: 0041/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) odkládá
projednání Jednacího řádu Finančního
výboru Zastupitelstva městské části Praha-Řeporyje včetně náplně činnosti Finančního výboru na příští jednání ZMČ.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
9. Čestné občanství
Usnesení číslo: 0042/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) uděluje
čestné občanství XXXXXXXXXXXXXXX,
panu XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXX., za významné zasloužení se o celospolečenský přínos a dobré
jméno Městské části Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
10. Žádost o prodej částí obecního pozemku
parc.č. 1621/1
Usnesení číslo: 0043/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
záměr prodeje částí obecního pozemku
mezi ul. Rudoltická a Folmavská, parc.
č. 1626/1, druh pozemku ostatní komunikace/ostatní plocha nově oddělených v souladu s GP pro rozdělení pozemku č. 206547/2016 a nově označených jako parc.
č. 1626/6, druh pozemku zastavěná plocha/
jiná stavba bez č. p. o velikosti 18 m2 a parc.
č. 1626/7, druh pozemku ostatní plocha/
jiná plocha o velikosti 1 m2, vše v k.ú. Řeporyje, žadatelce;
Žadatelka uhradí veškeré náklady s přípravou prodeje spojené nezávisle na realizaci
prodeje;
2) pověřuje
starostu MČ k zadání zpracování znaleckého posudku na cenu v místě a čase
obvyklou a předložení kupní smlouvy ke
schválení na některém z příštích jednání
ZMČ a dále pověřuje zaměstnance úřadu
MČ po zpracování znaleckého posudku
ke zveřejnění záměru prodeje dotčených

částí pozemku na úřední desce úřadu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
11. Stanovení úředně určené místnosti
a doby pro uzavírání manželství na území
MČ Praha-Řeporyje v roce 2019
Usnesení číslo: 0044/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) stanovuje
a) obřadní síň Úřadu městské části Praha-Řeporyje jako úředně určenou místnost
pro uzavírání manželství na území MČ
Praha-Řeporyje v roce 2019,
b) dobu pro uzavírání manželství na území
MČ Praha-Řeporyje v roce 2019 v době
od 10:00 hod. do 12:00 hod., a to ve
dnech 8. 3. , 21. 6. , 23. 8. a 4. 10.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
12. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0045/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření v souladu s přílohou
č. 1 tohoto usnesení spočívající např. v navýšení příjmů za zábor veřejného prostranství a výdajů na zpracování časopisu
Řeporyjské echo ve výši 13 200 Kč, přesun
částky 10 000 Kč z položky služby na revizi
a opravu kompresoru hasičů;
2) schvaluje
přijetí případných dotací poskytnutých
Městské části Praha-Řeporyje do konce
roku 2018.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
13. Žádost o prodloužení doby nájmu části
pozemku parc.č. 1623/1 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0046/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
související 0551/2018/ZMČ31
1) bere na vědomí
žádost spol. KVEL, spol. s r. o. ze dne
10. 12. 2018 o prodloužení doby nájmu části
pozemku ve vlastnictví Hlavního města
Prahy, svěřená správa nemovitostí Městská
část Praha-Řeporyje, parc. č. 1623/1 v k.ú.
Řeporyje za účelem umístění předzahrádky
Řeporyjského pivovaru;
2) schvaluje
prodloužení doby nájmu části pozemku
parc. č. 1623/1 v k.ú. Řeporyje o výměře
15 m2 za cenu 1 Kč pro umístění restaurační
zahrádky sloužící k občerstvení, a to do
31. 12. 2019, a text dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě č. 66/2018 ze dne 9. 7. 2018;
3) pověřuje
zaměstnance úřadu ke zveřejnění záměru
na úřední desce úřadu MČ Praha-Řeporyje
a starostu MČ k podpisu dodatku k nájemní
smlouvě po svěšení záměru.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
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14. Žádost o souhlas s novostavbou RD na
poz. parc.č. 154/41 v k.ú. Stodůlky
Usnesení číslo: 0047/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací pro sloučené
stavební řízení ke stavbě nového RD na
pozemku parc.č. 154/41 v k.ú. Stodůlky, při
ul. U Řepory;
2) souhlasí
se stavbou nového rodinného domu na pozemku parc. č. 154/41 v k.ú. Stodůlky, podle
projektové dokumentace zpracované spol.
majo architekti.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
15. Rekonstrukce ulic v MČ Praha-Řepory je - PD
Usnesení číslo: 0048/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s návrhem projektové dokumentace k rekonstrukci 6 ulic v MČ Praha-Řeporyje, včetně rekonstrukce dešťové kanalizace, zpracované společností GREBNER, spol. s r. o.;
2) souhlasí
s návrhem projektové dokumentace k rekonstrukci 6 ulic v MČ Praha-Řeporyje;
3) souhlasí
s dotčením pozemků stavbou ve správě
MČ Praha-Řeporyje, parc.č. 1079/1, 1079/2,
1606, 1605/1, 1608/1, 1572, 1573, 1576, 1577,
1578, 1579, 1581, 1582/1, 1583, 1584, 1585
všechny v k.ú. Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
16. Žádost o udělení souhlasu s napojením
pozemku na účelovou komunikaci a povo lení užívání této komunikace
Usnesení číslo: 0049/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o udělení souhlasu s napojením pozemku při ul. Pod Zbuzany, parc.
č. 1780/4 v k.ú. Řeporyje na účelovou
komunikaci ve správě MČ Praha-Řeporyje
parc. č. 1769 v k.ú. Řeporyje;
2) nesouhlasí
s napojením pozemku parc.č. 1780/4 v k.ú.
Řeporyje na účelovou komunikaci ve správě MČ Praha-Řeporyje parc. č. 1769 v k.ú.
Řeporyje a s jejím užíváním.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
17. Návrh PD pro akci: „Odbahnění rybníka
Bubec a revitalizace Ořešského potoka“
Usnesení číslo: 0050/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k Odbahnění
rybníka Bubec a revitalizaci Ořešského
potoka, pro společné stavební povolení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
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se: 0, Poznámka: v 19:20 hod. se z jednání
vzdálil člen ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka,
MPH)
18. Žádost o vydání stanoviska k PD: „Při pojení objektů FTTS na síť TMCZ“
Usnesení číslo: 0051/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací ke stavebnímu záměru - připojení objektů FTTS na
síť TMCZ;
2) souhlasí
se stavebním záměrem připojení objektů
„sila“ na mobilní síť T-Mobile CZ, za předpokladu, že:
- všechny dotčené pozemky ve správě
MČ Praha-Řeporyje budou uvedeny do
původního stavu;
- v úseku křížení trasy s komunikací na
Řeporyjském náměstí a U Výkupního
střediska bude použita technologie
protlaku.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: v 19:25 hod. se na jednání
vrátil člen ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka, MPH)
19. Obytný soubor Stodůlky jih
Usnesení číslo: 0052/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) odkládá
projednání žádosti o stanovisko ke stavebnímu povolení na akci „Obytný soubor
Stodůlky jih + komunikace V93 III. etapa“
z důvodu potřeby širšího seznámení se
stavbou na některé z příštích jednáních
zastupitelstva.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
20. Kooperace s místopisnou komisí
Usnesení číslo: 0053/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) pověřuje
starostu městské části k jednání s místopisnou komisí Magistrátu hlavního města
Prahy ve věci pojmenování nových ulic
v Řeporyjích.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
21. Pořízení monitorovacího systému
Usnesení číslo: 0054/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s pořízením monitorovacího systému majetku městské části formou fotopastí;
2) pověřuje
starostu městské části k pořízení a umístění
fotopastí.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
22. Vyúčtování smluv o poskytnutí dotací
za rok 2018
Usnesení číslo: 0055/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
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informaci o předložení vyúčtování poskytnutých dotačních prostředků za rok
2018 v řádném termínu těmito organizacemi a spolky:
FK Řeporyje, z.s., Bc. Karel Vancl, SZUŠ - Škola pro radost, v. o. s., Český svaz chovatelů,
základní organizace okrasného ptactva,
Český svaz chovatelů, základní organizace
Praha 5-Řeporyje, Tělocvičná jednota Sokol
Řeporyje, SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Praha-Řeporyje;
2) konstatuje, že
1) v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace,
konkrétně s článkem III - Finanční vypořádání - předložené vyúčtování projednává
Finanční výbor ZMČ Praha-Řeporyje, který
vyúčtování odsouhlasí nebo vyzve příjemce k doplnění vyúčtování a následně předá
zastupitelstvu ke schválení na veřejném
zasedání;
2) do doby jednání tohoto zastupitelstva nesplňuje počet členů Finančního výboru požadavky dané zákonem o hlavním
městě Praze, kdy počet členů výboru určuje
zastupitelstvo tak, aby byl vždy lichý a nejméně pětičlenný; v současné době jsou do
Finančního výboru zvoleni 4 členové;
3) pověřuje
Finanční výbor po zvolení pátého člena
k projednání předložených vyúčtování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
v termínu do 14. 1. 2019;
4) souhlasí
po vyhotovení zprávy o kontrole vyúčtování poskytnutých dotačních prostředků
s jejím předáním zaměstnancům úřadu
k závěrečnému vypořádání s magistrátem
hlavního města Prahy a následným předložením zprávy o kontrole na nejbližším
jednání ZMČ Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
23. Advokátní kancelář-nabídka služeb
Usnesení číslo: 0056/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
orientační základní ceník právních služeb
Cenové a platební podmínky Advokátní
kanceláře Tenkrát & Šocová;

leden 2019
neprůjezdnosti komunikace betonovými
bloky až do doby realizace záměru za předpokladu, že bude vybudována obslužná
štěrková komunikace.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
25. Různé-masopust
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žádost společnosti Bubec, o. p. s., o poskytnutí finančního příspěvku 10 000 Kč
na přípravu a realizaci řeporyjského
Masopustu, který se bude konat dne
23. 2. 2019 formou průvodu a následného
kulturního programu a doporučuje starostovi poskytnout finanční příspěvek na
uhrazení honorářů vystupujících umělců
a zakoupení výtvarných potřeb pro děti na
výrobu masopustních masek za podmínky,
že finanční příspěvek bude řádně vyúčtován a vyúčtování předloženo městské části
nejpozději do 15. 3. 2019.
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor pro diskusi, v níž vystupovali členové ZMČ i přítomní občané. Předsedající
stanovil předběžný termín konání příštího
zastupitelstva na pondělí 21. 1. 2019 od
18:00 hodin, závěrem poděkoval všem přítomným za účast a ve 21:25 hodin veřejné
zasedání ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal : tajemník - Miloslava Jirasová
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Místní knihovna
v Řeporyjích
OTEVÍRACÍ DOBA:
Středa 12.00 hod. – 18.00 hod.

E-mailová adresa do knihovny:
knihovna@prahareporyje.cz

2) pověřuje
starostu k podpisu smlouvy s advokátní
kanceláří za podmínek stanovených ve
výše uvedeném dokumentu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
24. Odstranění části bývalé komunikace
K Třebonicům
Usnesení číslo: 0057/2018/ZMČ3
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
se záměrem TSK - SINPS o likvidaci bývalé
komunikace do Třebonic a se zachováním

Prosíme všechny přispívající do časopisu Echo
pokud můžete, své příspěvky posílejte
v nejčastěji používaných textových
editorech a ukládejte do formátu
s koncovkami.DOC.DOCX.RTF.TXT.
Fotky z fotoaparátů prosím neupravujte
a ukládejte do maximálního možného rozlišení. Přijmeme i foto v papírové podobě.
Děkujeme redakce.
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Tříkrálová sbírka
opět v Řeporyjích

V

první polovině ledna 2019 proběhla v celé České republice tradiční
Tříkrálová sbírka, která je největší
dobrovolnickou akcí u nás. Výtěžek sbírky
je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším potřebným skupinám lidí.
Desetina výnosu sbírky je určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.
V Řeporyjích a v Ořechu organizuje
sbírku Římskokatolická farnost Ořech. Se
skupinkami koledníků jsme se tak u nás
mohli setkat opět po roce. Ke dni uzávěrky
Řeporyjského echa ještě není znám celostátní výsledek sbírky, ale naše kasičky již

7

úředně rozpečetěny a sečteny jsou.
V letošním roce přispěli místní dárci
celkovou částkou 33 682 Kč. Jen pro
srovnání, v roce 2018 to bylo 17 081 Kč.
V Řeporyjích letos poprvé koledníci
zavítali i na ÚMČ, kde je vřele přijal pan
starosta Pavel Novotný, přispěl do sbírky a koledníkům popřál mnoho zdaru.
Dětem i dospělým zapojeným do
organizace přísluší dík za věnovaný
čas a upřímné poděkování jménem
Římskokatolické farnosti Ořech patří
také vám všem, kteří jste do sbírky
finančně přispěli.
Petr Jäger

Upozornění pro rodiče

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha – Řeporyje
připravuje, jako již každým rokem,
vítání nových občánků městské části.

Městská
policie
informuje

J

Rodiče, kteří mají zájem o přivítání svého
dítěte, upozorňujeme, že pro přivítání
miminka městskou částí je třeba vyplnit
souhlas, který je k dispozici na Úřadu
městské části Praha – Řeporyje v kanceláři
„podatelny“ nebo na
www.prahareporyje.cz
Tel.: 251 625 794, mob.: 778 454 033
E‐mail: podatelna@prahareporyje.cz

ŽIVOTNÍ JUBILEA
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 …

Gratulace k životním jubileím občanů Městské části Praha – Řeporyje.
Informujte nás o Vašem jubileu nebo jubileu Vašich sousedů, příbuzných a známých.

Veškerá oznámení příjímá Vlasta Borovičková, tel.: 251 625 794, mob.: 778 454 033
E‐mail: podatelna@prahareporyje.cz
Úřad městské části Praha – Řeporyje, Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5
Bude nám ctí s Vámi tento pro Vás tak významný den sdílet

e zima - mrzne, občas v Praze napadne
sníh, i když ten se dlouho neudrží. Na
autě se vytvoří námraza, leží na něm
sníh a někdy i led… Co je řidič povinen,
před tím než s takovým vozidlem vyjede,
učinit?
Český zákon říká, že řidič nesmí:
- řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty,
námraza nebo sníh, které zabraňují
výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do
stran,
- řídit vozidlo, na němž nebo na jehož
nákladu je led, který by při uvolnění
mohl ohrozit bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích
Očištění vozidla od sněhu či námrazy je
v zimě základním předpokladem bezpečné
jízdy. Odstranění nečistot, které zabraňují
řidiči ve výhledu vpřed, do stran nebo
vzad, požaduje rovněž zákon o provozu
na pozemních komunikacích. Stejně tak
musí řidiči před jízdou odstranit z vozidla
a nákladu kusy ledu a sněhu, které by se
mohly během jízdy uvolnit.
V praxi to znamená, že si před vyjetím
očistíme všechna skla na vozidle i ta zadní
a zpětná zrcátka, střechu vozu, návěs či vlek
a v úvahu připadá i čepice sněhu na kapotě.
Pokud řidič vozidlo řádně neočistí, vystavuje se nebezpečí udělení pokuty. Je třeba si
uvědomit, že když toto řidič neudělá, krom
toho, že ohrožuje sebe, ohrožuje zejména
i jiné účastníky silničního provozu.
Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ MP Praha 13

Řeporyjské Echo 255

Základní škola

leden 2019

ladní ško
ák

h

ryj

Pra

a5

e

la

Z

8

- Řep

o

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5 – ŘEPORYJE

Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: reditelka@zs-reporyje.cz

oznamuje
všem rodičům budoucích prvňáčků, že

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2019/2020 proběhne

v úterý 2. 4. 2019 od 14:00 do 18:00
v pavilónu budovy školní jídelny.
Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
Těšíme se na budoucí školáky!

Věříme, že díky této přednášce předejdeme
úrazům dětí nejenom při cestě do školy.
Michala Lebedová, Jana Zouvalová

vedení školy

Zápis do 1. tříd

jednotlivých tříd prvního ročníku vybrány:

Barevný svět

ápis do 1. tříd v ZŠ Praha 5-Řeporyje
proběhne v úterý 2. 4. 2019 od 14:00
do 18:00 v 1. patře pavilonu školní
jídelny.

1. Kritérium: uchazeč s místem trvalého
pobytu ve spádovém obvodu školy (Řeporyje) v době zápisu
2. Kritérium: uchazeč s místem trvalého
pobytu na území obce Třebonice a obce
Zbuzany
3. Kritérium: ostatní uchazeči

dětmi z MŠ jsme se setkali na dalším
Dráčkovi předškolákovi.
Pracovní činnost byla zaměřená na
uvolňovací cviky. Nejdříve jsme se naučili
ukazovací říkanky. Povídali jsme si o pohád-

Z

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí
narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013,
s sebou je nutno vzít OP a rodný list dítěte.
U dětí s cizí státní příslušností je nutné při- V případě, že v jednom z kritérií nebude
nést pas s uvedeným druhem
pobytu v ČR. možné
Základní škola Praha 5 – Řeporyje, Od
Školy 596,přijmout
155 00 Praha 5všechny uchazeče splTel: 251 625 914, e-mail: reditelka@zs-reporyje.cz,
ňujícíweignerova@zs-reporyje.cz
dané kritérium, protože by došlo
IČO: 47611219
Pokud bude zák. zást. žádat odklad povink překročení kapacity stanovené ředitelkou
né školní docházky, přinese s sebou žádost školy, bude provedeno losování. K losování
o odklad, která je ke stažení na webových dojde mezi všemi uchazeči, které dané
stránkách školy, doporučující potvrzení kritérium splňují. Losování provede člen
školského poradenského zařízení a odbor- školské rady za přítomnosti ředitele školy
ného lékaře.
nebo jím pověřeného pedagogického
pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat
Zápis dětí, kterým bude 1. září 2019 méně se budou registrační čísla, která byla přiděnež 6 let:
lena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro
Pokud je Vaše dítě narozeno v době od příslušný školní rok.
1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 a vy máte zájem
vedení školy
o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu
přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště o vhodnosti nástupu
Dopravní výchova
dítěte do školy.
a celém prvním stupni proběhl preKritéria pro zápis do ZŠ
ventivní program Městské policie
Vedení základní školy otevírá ve školním
Praha. Žáci byli seznámení s bezroce 2019/2020 dvě první třídy po 25 žácích. pečností v silničním provozu. Program byl
Vzhledem k tomu, že očekáváme větší po- interaktivní. Přednášející si připravili pro
čet dětí u zápisu, zveřejňujeme postupná žáky různé obrazové materiály s dopravníkritéria, podle kterých budou děti do mi situacemi, které museli správně vyřešit.

N

S

kových postavách a o známých pohádkách.
Pak jsme se pustili do zábavného malování pana krále, princezny, hradu a draka.
Všichni se snažili a pohádkové malování
se všem líbilo.
Jana Zouvalová
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a Tower Bridge. Londýn nás celý čas „hostil“ hezkým slunečným, i když mrazivým
počasím. Všichni jsme si odnesli spoustu
krásných zážitků.
Jana Zborovjanová
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Kurz bruslení

a začátku ledna začal na 1. stupni
kurz bruslení, který probíhá na
zimním stadionu Bronzová. Žáci
jsou rozdělení do skupin podle dovednosti
v bruslení. Svou techniku zdokonalují pod
vedením zkušených instruktorů. Dětem se
takováto forma TV moc líbí.
Jana Zouvalová

Povídali jsme si o zážitcích z Vánoc a připomněli si svátek Tří králů. Někteří si vyrobili korunu nebo koláž z postav, jiní zdobili
okna zimní tematikou. A na co se mohou
děti těšit? V únoru nás čeká karneval!!!
Za ŠD L.Růžičková a E.Staňová

ako každý rok i letos proběhla ve školní družině našich prvňáčků tradiční
vánoční besídka. Po obědě jsme si ve
svých odděleních zahráli a zasoutěžili. Plnili
jsme různé vánoční úkoly, skládali puzzle
a luštili tajenky, došlo i na vánoční básničky
a písničky. Poté jsme se obě oddělení sešly
v 1. A u vánočního stromečku. Zpívali jsme
společně vánoční koledy a na závěr proběhla všemi očekávaná vánoční nadílka.
Za ŠD Eva Staňová, Ludmila Růžičková

Výlet do vánočního Londýna

D

ruhý prosincový týden měli naši
žáci možnost podívat se, jak vypadá
vánoční Londýn. Celý pobyt byl
nabitý návštěvou historických i turisticky
atraktivních míst. Žáci se nejdříve rozhlédli
po celém městě z výšky London Eye, pak

V
A

Tři králové

je tu další rok. Tentokrát s letopočtem 2019. Po kratších vánočních
prázdninách jsme opět 3. ledna
zamířili do školy a také školní družiny. Byl
to opravdu krátký týden, ale prvňáčkové se
v družině skutečně nenudili. Pod vánočním

stromečkem našla všechna oddělení dárky
od Ježíška (domeček pro panenky, kuličkovou dráhu, šachy, autíčka a k nim garáže
a také hry na cvičení pozornosti a paměti).

Vánoční besídka

jsme si udělali prohlídku Houses of Parliament, prohlédli jsme si královské zahrady
a prošli se kolem Buckinghamského paláce, kde sídlí britská královna. Další den
jsme navštívili nádherné National History

Museum. Po prohlídce dinosaurů a jiných
divů přírody jsme se vydali cestou přes
Hyde Park za vánočními nákupy na světoznámou Oxford Street. Poslední den jsme
si prohlédli Greenwichský nultý poledník
a Greenwichský park, odkud nás čekal
nádherný výhled na celé město. Náš výlet
jsme ukončili návštěvou Tower of London,
kde jsme měli možnost prohlédnout si
korunovační klenoty britských panovníků

Tělocvik trochu jinak

pondělí jsme zažili netradiční výuku
akrobatických cvičení v KD Mlejn
pod vedením zkušených instruktorů. Připadali jsme si jako na tréninku
cirkusových artistů.
Na začátku jsme absolvovali zvířecí rozcvičku. Vyzkoušeli jsme si, zda umíme balancovat s kuželkami. Na koberci jsme cvičili
akrobacii. Bavilo nás i cvičení na šálách.
Petra Slancová
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Leden v mateřské škole

P

o vánočních prázdninách jsme se
všichni opět ve zdraví a celé síle sešli
v mateřské škole. Děti byly ještě plné
zážitků ze Štědrého dne a hlavně nadšené
z dárků, které od Ježíška dostaly.

Proto jsme jim také uspořádali tradiční
lednový Den s hračkou, kde každý měl
možnost svou nejoblíbenější hračku všem
dětem ukázat a popovídat si o ní.
Nejvíce jsme se ale těšili na každoroční
kurz „Hravé lyžování“, kam se letošní rok
přihlásilo 50 dětí z MŠ a celý jeden týden
jsme s nimi odpoledne jezdili do Skiareálu
Chotouň.
S instruktory se naši malí lyžaři učili
ovládat lyže, ti zkušenější již první den

jezdili na velké sjezdovce. Všem se nakonec
povedlo malý kopec sjet, ať už pomalu,
s pádem, nebo s úsměvem a radostí až do
samého cíle.
Poslední den se uskutečnily závody lyžařů, kde nebylo podstatné vyhrát, ale mít
radost ze sebe sama. Odměnou pro děti byl
diplom, krásná medaile a malý pamlsek.
Tímto kurzem naši lyžaři získali lásku
k pohybu na dvou prknech a my věříme,
že s pomocí rodičů si ji budou i nadále
uchovávat.
V tomto měsíci k nám opět přijelo

leden 2019
Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com

divadélko s pohádkou „Pasáček vepřů“.
Děti se seznámily s dalšími druhy loutek
a hezkými rekvizitami. Divadlo se dětem

moc líbilo. Různorodými akcemi se snažíme
vést děti nejen k pohybu a sportu, ale také
ke kultuře.
V únoru se budeme těšit na karneval
a začneme jezdit na pololetní kurz plavání
do plaveckého areálu „Radlice“.
Eva Cuzmenco - učitelka

DĚTSKÉ SUDOKU

Nepodváděj, řešení zde, je jen pro
kontrolu. Koukej přes lupu.
Zpracoval: PePa
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Věřil jsem, že se hudba stane mou profesí
Honza Jareš je jasným důkazem toho, že když se chce, tak všechno jde. I přes svůj hendikep
dokázal jít za svým snem a jako historicky první a dosud jediný nevidomý student absolvoval
obor populární zpěv a klavír na Pražské konzervatoři. V současné době tento mimořádný
zpěvák a výborný klavírista vystupuje buď sólově, nebo s doprovodnou kapelou po celé České
republice, ale i v Německu a Polsku, a vedle známých skladeb české i světové populární hudby
prezentuje také svůj vlastní repertoár.
Honzo, zanedlouho spatří světlo
světa vaše nové album, jehož
pilotní videoklip Doktor duší už
od listopadu loňského roku brázdí
vody internetu. Jaké jsou vaše
pocity?
Hudbu i většinu textů ke
všem skladbám složil hudební
skladatel Tomáš Kympl, se kterým jsem se seznámil během
studií na Pražské konzervatoři
a mimochodem se mnou spolupracoval už v roce 2008 na
mé první desce Některý lidi.
Tomáš je velice nadaný umělec,
není náhodou, že dvakrát po
sobě dokázal zvítězit v britské mezinárodní skladatelské
soutěži The UK Songwriting
Contest. Jeho skladby budou
tvořit základ mého nového
koncertního programu na ten-

to rok. I proto doufám, že se
nová deska bude líbit (smích).
Ve zmiňované písničce se zpívá,
že „hudba je lék, doktorem duší,
nedá se vidět, stačí dvě uši“. Co
pro vás hudba znamená? Umíte si
představit, co byste dělal, kdybyste
se nevěnoval právě muzice?
Popravdě bych na to nechtěl
radši ani pomyslet. Pro mě je
splněným snem, že se mohu
živit hudbou. Hudba je pro
mě práce i koníček. Od mala
mě zvuk jako takový a tóny
klavíru lákaly a přitahovaly
jako magnet. Jsem rád, že svůj
talent a hudební nadání mohu
zúročit a přinášet radost nejen
sobě, ale i druhým.
Hudbu se vám podařilo i vystudo-

vat. Jste vůbec prvním nevidomým
absolventem Pražské konzervatoře. Jak se tohle stane?
Věřil jsem si (smích). Mým
cílem vždy bylo hudbu nejen
vystudovat, ale věnovat se jí
profesionálně. Proto byl pop
a studium na Státní konzervatoři jasnou volbou, na Deylově
konzervatoři pro nevidomé se
totiž vyučuje pouze klasická
hudba, kde bych jako nevidomý těžko hledal pracovní
příležitosti. Zkoušky jsem složil,
podotýkám, že zcela běžným
způsobem, kdy se muselo jít
nejprve ke zkoušce ze zpěvu
a v případě úspěchu poté k další zkoušce z hudební teorie.
V tomto případě mi profesorka
hudby pomáhala se čtením
písemného testu a odpovědi

za mě odškrtávala před komisí.
Když jsem u přijímaček uspěl,
museli jsme s vedením školy
vyřešit, jak se vypořádat s tím,
že nemohu číst noty. Tady mi
pomohl můj absolutní hudební
sluch. Studoval jsem samozřejmě individuálně, zpočátku
jednotlivé předměty s komisionální zkouškou na závěr, po
dvou letech jsem přestoupil
na řádné studium, které jsem
ukončil absolutoriem v roce
2011.
Prozraďte, jak vůbec začala vaše
skvěle našlápnutá kariéra?
Děkuji vám za milá slova.
Jsem opravdu moc rád, že
navzdory nepříznivé situaci
nevidomých na trhu práce
u nás, kdy sotva každý pátý
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má práci, což je hluboko pod
úrovní v jiných srovnatelných
zemích, mám já práce stále dost
a dokáže mě také uživit. A navíc
mi má práce činí radost, což se
také nepodaří úplně každému.
Ale zpět k vaší otázce. Pokud
nepočítám školní přehrávky
a hraní pro kamarády, s veřejným vystupováním jsem
začal až po příchodu do Prahy,
kde jsem si přivydělával jako
„cocktail pianista“ v hotelech
a restauracích, případně jako
hudební doprovod na společenských akcích.
Vzpomenete si ještě na své pocity,
když jste si prvně stoupl na koncertní pódium před publikem?
Sice hraji před publikem
již mnoho let, ale zlomový
moment mé koncertní kariéry
nastal v roce 2012, kdy jsem
dostal pozvánku zahrát svůj
první opravdový koncert. Na
pódium jsem vstoupil stylově
s berlemi, protože jsem se léčil
z komplikované zlomeniny
nohy po pádu na lyžích. Bylo
to v Lázních Jáchymov. Od té
doby koncertuji a moje spolupráce s Lázněmi Jáchymov
nadále pokračuje a tomu jsem
moc rád. A pokud mohu, vedení lázní tímto děkuji, že mi kdysi
tuto krásnou nabídku učinilo.
Tento první lázeňský koncert
totiž pro mě mnoho znamenal.
Byl jsem šťastný, že sedím u klavíru a hraji pro plný sál. A to mi
zůstalo dodnes.
Když chce člověk rozdávat hudbu,
potřebuje občas taky nějakou načerpat. Jakou hudbu posloucháte
vy ve svém volném čase?
Od malička jsem tíhl k populární hudbě, na druhou
stranu si velmi rád zajdu i na
koncert vážné hudby. Mým
vzorem a velkou inspirací je
Elton John. Před pár lety jsem
dokonce natočil s režisérem
a kameramanem Jirkou Divišem videoklip k jeho písni Your
song, podívejte se na Youtube
(smích). Další muzikant, který
mi je velmi blízký a jehož písničky rád poslouchám, je britský
bubeník a zpěvák Phil Collins.
Kromě hudby, která je pořád to
hlavní, co vás baví, stejně rád cestujete. Zálibu v cestování jste zdědil
zřejmě po mamince, která cestovní
ruch i vystudovala a svého času
dostala nabídku stát se průvodkyní
až na daleké Kubě…
Ano, maminka chtěla po
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studiích cestovat a poznávat
svět, ale do toho jsem neplánovaně přišel já, navíc předčasně
narozený a nevidomý, takže
jejím cestovatelským vášním
byl konec (smích). Teď si to
ale společně vynahrazujeme.
Rád poznávám cizí metropole,
nasávám jejich atmosféru,
zvyky a samozřejmě velmi rád

vyrůstal do nějakých 4 let, ale
protože zde chyběla škola pro
nevidomé, zbytek dětství jsem
prožil v Brně. Zde jsem také
nastoupil na speciální základní
školu a rovněž základní uměleckou školu, kde jsem studoval
zpěv a hru na klavír. Díky podpoře mých senzačních rodičů,
kteří věděli, že hudbu miluju,

leden 2019
řitelné (smích). I když nevidím,
příležitostí zažít radost z pohybu zůstává opravdu pořád
dost, a to i přesto, že jsem
svoje oblíbené běžky pověsil
na hřebík, protože mi po vážné
zlomenině nohy přestaly dělat
radost. Velmi rád plavu, miluju
moře a na dovolené v Řecku
jsem si vyzkoušel i jízdu na
vodních lyžích, což byl pro mne
neskutečný adrenalinový zážitek, dále bych pak vypíchnul
běh, jízdu na kole a toulky přírodou. Mým dalším koníčkem
je také četba a počítač, který
používám už od počátku 90.
let, samozřejmě se speciálním
ozvučeným programem.
Můžete prozradit, o jaký program
jde?
Ozvučovacích programů
pro nevidomé je více. Já mám
velmi oblíbený ozvučený internetový portál FriendlyVox,
který vymysleli lidé ve firmě
TurboConsult mého táty. Díky
FriendlyVoxu si mohu třeba
přečíst noviny, jednoduše přehrát hudbu či jiná videa na YouTube, výborná je i Wikipedie,
díky níž vyhledávám potřebné
informace třeba pro přípravu
svých koncertů.

a do sytosti ochutnávám místní
jídla. Navštívili jsme například
Paříž, Řím, Londýn, byli jsme
také v New Yorku. Projel jsem
velký kus světa a přivezl si
spoustu zážitků, nicméně stále
zbývá spousta míst, kam bych
se chtěl ještě podívat. Času už
však nemám tolik jako dřív.
V útlém věku jste však také hodně
cestoval, respektive jste se poměrně často stěhoval, abyste nakonec
s rodinou našel svůj domov v okrajové části Prahy, a sice v Řeporyjích.
Máte pravdu. Narodil jsem
se v Hradci Králové, kde jsem

jsme se následně přestěhovali
do Prahy, abych mohl pokračovat ve studiích hudby a později
zde také získat pracovní uplatnění. A to už je krůček domů do
Řeporyjí. Líbí se mi, že si naše
městská část zachovává jakýsi
ráz poklidného venkova, kde
se sousedi navzájem zdraví,
a přesto do víru velkoměsta
je to coby kamenem dohodil.
Povězte, co dál vás ještě zajímá,
když zrovna nekoncertujete?
Neméně důležité místo
v mém životě zaujímá také
sport, ač se to zdá těžko uvě-

Vrátím-li se závěrem k tomu, co
máte v životě nejradši, a sice k muzice, dočetla jsem se, že jste jen
v loňském roce odehrál takřka 100
koncertů napříč celou republikou.
Jaké jsou vaše hudební plány na
letošní rok a na co se mohou vaši
fanoušci těšit?
V tomto roce bych rád představil již zmiňovanou novou
desku, která je v pořadí mým
druhým hudebním počinem.
Dál se budu věnovat svému sólovému hraní a koncertování, ať
už v pražské restauraci Mlýnec,
nebo v hotelech The Grand Mark
a Don Giovanni, kde to mám
moc rád a kam si mě můžete
přijít poslechnout. Čekají mě
také pravidelné koncerty s mými
skvělými kolegy, předními jazzovými instrumentalisty Jaromírem Helešicem (bicí nástroje)
a Tomášem Smetanou (kontrabas či basová kytara) a uvidíme
dál, jaké pracovní nabídky mi
přijdou do cesty. Každá nová
koncertní nabídka mi přináší
nové zkušenosti, za které jsem
rád, a které mě v hudební kariéře
posouvají zase o krok dál.
Děkuji za rozhovor a ať je
hudba i nadále vaším lékem.
Lenka Brychtová
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
Slušnost je pozdravit, povinnost odpovědět!

N

evím přesně kdo tuto větu vyslovil, myslím Gut Jarkovský,
ale je to úplně jedno. Především nám to vtloukala do
hlavy naše babička. Tato slušnost se u nás vytratila.
Přijdu na stanici, kde stojí plno lidí, řeknu dobrý den vespolek,
neodpoví nikdo, ale dívají se na mne jako na blbce.
Je mi 75 let míjejí mě děti, myslíte, že některé pozdraví. I když
jsou vyjímky. Pokud jdou děti s maminkou nebo tatínkem nepozdraví nikdo. Jak se to mají naučit, když rodiče tuto slušnost
neznají a dětem nepředávají.

A ještě jednu poznámku.
Na stanici Slatinova směrem na Luka, když se podívate na
protější stěnu je hanlivý nápis.
Ten pisatel, který se stydí za svého starostu, by se měl stydět
především ON.
Co on dělá pro Řeporyje? Jenom je hyzdí.
Když nemá tolik odvahy říci to starostovi do očí, tak ať neničí
majetek, který není jeho.
H.K.

Kulinářské okénko

Milé čtenářky, milý čtenáři
Přišel únor, tento měsíc ač je měsícem zimním a člověk mého ražení by
se nejraději oddával zimnímu spánku,
je přece jen měsícem plným života ve
znamení různých tradic a zvyklostí.
Je to stále ještě měsíc plný plesů,
zabijaček a před postního veselí. Můj
neoblíbenější den v únoru je den
Sv. Valentýna.
Ano, ano, jistě můžete namítat že
se jedná o komerční americký svátek a hájit pouze „náš první
Máj“, ale tak jednoduché to není, proč se vlastně tento svátek
slaví? To mocný vládce Říma Claudius II. zakazoval svým vojákům, aby se ženily, bál se, že by pak chtěli zůstat u rodin a odmítaly se zúčastňovat jeho bitev. Kněz Valentýn nesouhlasil, tajně
zamilované páry oddával a právě 14. února byl za svou činnost
popraven. A tak se jako hold jeho odvaze a na oslavu lásky
tento den slaví jako den svatého Valentýna. Zapomeňme tedy
na americkou komerci a pojďte slavit podstatu jeho poselství,
lásku a partnerství. Není třeba kupovat vznosné dary, je spousta
možností jak vyjádřit náklonnost a jednou z těch možností jak
své milé či svému milému projevit to, že Vám na něm záleží je
i dobré jídlo. Rčení že „láska prochází žaludkem“ má jistě svůj
význam. O tom, že jídlo je řečí lásky zpívá i božský Karel v písni
„Když muž se ženou snídá“ a vím to i já, když ráno rozcuchaná
a v pyžamu sedím u prostřeného stolu proti mému muži a oddávám se pokušení v podobě čokoládových vaflí.
K lásce totiž čokoláda neodmyslitelně patří, krom toho že je
bohatým zdrojem minerálů, kalcia, železa, hořčíku a fosforu.
Funguje také jako mocné afrodiziakum, které uznával už Montezuma či Casanova… a když budete prozíraví i Vy, uslyšíte, že
tento recept říká „miluji Tě“.
S láskou k jídlu
Vaše Simča :)
simona.slivenecka@gmail.com

Cvičení pro těhotné

Ch

těla byste se dostat po porodu
do kondice nebo si jen příjemně zacvičit na rodičovské
dovolené, ale nemáte hlídání? Jen pár set
metrů od metra Luka v multifunkčním
centru Jeremi Sport v Jeremiášově ulici
právě probíhají ukázkové hodiny a zápisy
na kurzy pro maminky a tatínky s dětmi

Nízkosacharidové čokoládové vafle
40 gr. másla, 60 gr. kvalitní 85% čokolády, 2 vejce,
10 gr. kakaa, 1 čjl. prášku do pečiva
Máslo a čokoládu rozpustíme ve vodní lázni, možno
i v mikrovlnné troubě, smícháme se zbytkem ingrediencí
a umícháme husté, ale hladké těstíčko. Upečeme vafle, ozdobíme dle vlastní fantazie, například našlehanou smetanou a čerstvým ovocem. Nemáme-li vaflovač nezoufáme,
těstíčko stejně dobře poslouží i na lívanečky.

od 6 týdnů do cca 4 let. Těšit se můžete na
pomůcky jako TRX, bosu, pěnové válce,
posilovací gumičky, fitbally, stepy a jiné.
Lektorky vám dají do těla i během kruhových tréninků či tabatě a na závěr se můžete těšit na důležité protažení. A dětičky?
Na začátku a na konci lekce jsou zapojeny
do cvičení pomocí básniček či písniček, bě-
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hem hodiny si pak hrají v dětském koutku
v tělocvičně a malá miminka spinkají na
dekách či v nosítku. Nemá mimi zrovna
den? Nevadí, pozitivní lektorky ukáží vždy
individuální cviky, které se dají provádět
i s mimi v náručí.
MamiGYM nezapomíná ani na těhotné,
pro které je připraveno cvičení MamiGYM
Gravid Fitness. Nastávající maminky čeká
rozehřátí na velkých míčích, autostimulace
naladění na miminko a dále posílení a protažení důležitých partií, které jsou během
těhotenství zatěžovány. Starší sourozenci
jsou na lekcích vítáni!
Po hodině si můžete dát za odměnu

Řeporyjské Echo 255
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zdravý oběd v místní restauraci nebo jen
posedět na baru s šálkem dobré kávy či
skleničkou osvěžujícího nápoje. Dětičky si
mezitím pohrají v dětském koutku, takže
je budete mít stále na očích.
Přihlašte se na jeden z kurzů ještě dnes
nebo si přijďte lekci nezávazně vyzkoušet!
Více info www.mamigym.cz, mamigym.
reservio.com, Facebook: MamiGymStodulky.
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Kultura

Komunitní setkání v SZUŠ

A

by struna mohla znít, musí být natažená. Tato věta není moc objevná,
avšak pro houslisty je zásadní. Nemohou-li se totiž struny nějak natočit nebo

zakřivit a přizpůsobit se tak lidské postavě
a rukám, musí se houslím přizpůsobit houslista. Trvá to léta, je to velká dřina, ne každý

má takovou trpělivost a je u toho možné
udělat spoustu chyb, které se pak těžko
„odnaučují“.
Ve čtvrtek 17. ledna nám toto a mnohé další věci pověděl
na zvláštním koncertě v SZUŠ Škola
pro radost houslový
virtuóz Stanislav Srp.
Proč zvláštním? Protože v následujících
dvou letech budou
mít některé naše
školní koncerty nový
„formát“ nazvaný
komunitně osvětové
setkání.
V průběhu „běžného“ koncer tu
našich žáků budou
vystupovat i hosté,
kteří nám povypráví o své práci i svém
životě, a posluchači se budu moci zapojit
svými dotazy. Tentokrát to byl již zmíněný
houslista Stanislav Srp, který zahrál i s naším panem učitelem hry na housle Markem Počepickým a klavíristkou Ludmilou
Bíňovcovou.

leden 2019
Jste zváni na další setkání, sledujte,
prosíme, naše webové stránky www.pro-radost.cz.
Pavel Čáp, učitel hry na kytaru

Pozvánka na výstavu do Centra Architektury a Městského
Plánování (C.A.M.P.) v areálu Emauzského kláštera

Řeporyjské Echo 255
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entrum architektury a městského
plánování (CAMP) ukazuje Prahu
budoucnosti na výstavě s názvem
„Praha zítra?“. Až do 19. března mohou
návštěvníci výstavy shlédnout několik
desítek stavebních záměrů, které – pokud
budou realizovány – výrazným způsobem
v následujících letech změní tvář Prahy. Pomocí unikátní širokoúhlé projekce CAMPu
ukazuje výstava vybrané projekty takovým
způsobem, jakým je návštěvníci doposud
neměli možnost spatřit. Mezi vystavenými
projekty je i studie 10 000 m2 kreativity,
kterou připravila obecně prospěšná společnost Bubec a která řeší transformaci areálu
okolo uměleckého studia Bubec v Praze
Řeporyjích.
„Rozvoj arealu stavájicího sochařskeho
studia Bubec je z našeho pohledu vítaný
a podporujeme jej. Kompoziční řešení je
promyšlené a odpovídá požadovanému
využiíi pro veškeré aktivity spojené s uměnim i komunitním životem v lokalitě“, tak
zní kladné vyjádření ke studii od Institutu
plánování a rozvoje hlavního města Prahy
(IPR Praha).

Kultura

C

Výstava v Bubci

V

ýstavní program v Galerii Bubec pokračuje v ůnoru 2019 další výstavou.
Bude to výstava sochaře Martina
Janíčka pod názvem Repro/ Speaker.
V souboru prací vybraných pro výstavu
ve studiu Bubec se Martin Janíček věnuje fenomenu reproduktoru v několika

rovinách. Jednak se pokouší o průzkum
formální typologie, přesto, že je v podstatě
od dob svého vzniku naprosto minimální.
Dále pracuje s asociacemi a kontexty, které
s tímto technicistním objektem souvisejí.
Výstavu otevíráme v úterý 5. 2. 2019
v 19:15 hodin.
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Martin Janíček pracuje od roku 1991
na propojování sochařských a zvukových
elementů, tvoří zvukové objekty, instalace, zvukové kompozice a vlastní hudební
nástroje založené na akustických zákonitostech.

Martin
Janíček

Repro/
Speaker
5. 2. – 28. 2.
19:15

Otevírací
doba:

Projekt se uskutečňuje za podpory
Nadace Suška–Shameti, Studia Bubec
a Hlavního města Prahy.

2019>>

Po - Pá
9:00 – 17:00
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Kultura
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STUDIO BUBEC UVÁDÍ

17:00 >> 19:00

Na Řeporyjském náměstí

Hudební doprovod

občerstvení a veselice
ve studiu Bubec

HovaDuo+

(Tělovýchovná 748, Řeporyje)

více na: www.bubec.cz

Řeporyjské Echo 255
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Kultura

TJ Sokol Řeporyje

Jáchymovská 613, 155 00 Praha 5-Řeporyje

pořádá

v sobotu 2. března 2019
v řeporyjské sokolovně

Dětský karneval
14.00–17.00 hod.

• soutěž

masek • hry o ceny
• dětská diskotéka
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Maškarní
taneční zábavu
od 20.00 hod.

• soutěž masek
K tanci a poslechu hraje skupina VALROCK.
Vstupné: 150,- Kč
Předprodej a rezervace: Potraviny u Šťastných
nebo na tel. 724 151 405, mr.ucto@gmail.com
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Městská část Praha-Řeporyje
Vás zve na přednášku

legionářů na východě“
Novinář a fotograf Jan Rychetský.

ve středu 20. března 2019 od 19.00 hod.

Všechny Vás
srdečně zveme.
Vstup zdarma.

Řeporyjské Echo 255
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Hasiči na horách

D

ruhý lednový týden jsme obnovili tradici a vyrazili po několika letech opět
na pomezí Jizerských hor a Krkonoš
do Rejdic na chatu Morávka, která leží přímo
na sjezdovce. Letošní zima se po dlouhé době
vydařila, a tak jsme měli sněhu dost a dost.
První den, když se všichni ubytovali, proběhlo vítání se sněhem. Během chvíle byli
všichni jak sněhové koule, a tak jsme radši
naplánovali lepší program, aklimatizaci a velice potřebný odpočinek. Někteří nadšenci
však nevydrželi a vyrazili lyžovat.
Další dny pak probíhali relativně v poklidu,
když opomenu, že celou neděli jsme kvůli
přívalům sněhu strávili bez proudu. Přežili
jsme :-D
Po zbytek našeho pobytu nás už žádné
velké katastrofy nečekali a tak jsme si mohli
užívat lyžování, koulování, bobování, lopa-

Hasiči a MHD
tování, čajování, sluníčko, sněžení i severní
pól… Jednoduše hory jak mají být. Kluci nezůstali ani letos pozadu a připravili si na jeden
den výšlap na běžkách. Naštěstí se všechno
obešlo bez vážnějších následků.
To se ovšem nedá říct úplně o všech…..
Domů jsme si přivezli bohužel dva úrazy, ale
doufám, že následky nebudou vážné.
Na příští rok máme pobyt objednaný znovu a doufám, že se ho opět podaří uskutečnit.
Iveta Svobodová

ROPID organizuje integrovanou dopravu už 25 let
– historický seriál

Plná integrace železnice do systému
Pražské integrované dopravy
eště před založením ROPIDu došlo k
zapojení železnice do systému integrované dopravy, což přivítali a mohli
využívat, především ti, kdo měli zakoupené
předplatní jízdné na měsíc a déle. Předplatní jízdenky v Praze využívalo dvě třetiny
až tři čtvrtiny cestujících, a tak uznávání
dlouhodobých jízdenek bylo významným
krokem vpřed i když to můžeme brát jako
samozřejmost.
S používáním jízdenek pro jednotlivou
jízdu nebo krátkodobých to bylo mnohem
složitější. První vlaštovkou byla trať 171
mezi Černošicemi a pražským hlavním nádražím. Dne 1. května 1996 byly zavedeny

J
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autobusové linky č. 314 a 315, které
jako první z „třístovek“ do Prahy nezajížděly a obsluhovaly pouze region. O měsíc později, kdy byl zaveden
nový odbavovací systém, došlo k
první plné integraci železniční dopravy. Cestující, kteří si jízdenku označili v
uvedených linkách, mohli na ni pokračovat
i vlakem. Platilo to i obráceně, že označená
jízdenka z pražské MHD platila i ve zmiňovaných autobusových linkách odjíždějících
od železniční zastávky Černošice.
Termín zavedení plné integrace v železniční dopravě (pouze trať 173):
1. října 2010 trať 173 z Prahy do Řeporyj
1. ledna 2011 trať 173 z Řeporyj do Nučic a trať
122 z Rudné do Hostivice

1. února 2016 zaniká termín „plná
integrace“, protože je povolena přeprava na jízdenky pro jednotlivou
jízdu na všech tratích v systému
PID, byť na některých z nich si zatím
nelze jízdenky nijak označit a ty musí
být označeny již z jiného dopravního prostředku nebo stanice
Od prvního dubnového dne roku 2018
došlo k rozšíření možnosti nákupu jízdenek
Pražské integrované dopravy pro jednotlivou jízdu do všech osobních pokladen
Českých drah v rámci stanic zapojených
do systému PID. Od dubna bylo možné si
zakoupit jednotlivé i předplatní jízdenky
PID v pokladnách 93 železničních stanic.
ROPId
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ciální sítě, dozajista jste si všimli zelenající
se tréninkové hrací plochy, která by měla
být využívána nejpozději v druhé polovině
jarní části.
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www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.

Silvestrovská pumelice
Tradiční Silvestrovské pumelice se na
konci roku zúčastnilo 40 hráčů všech vě-

leden 2019
bíhají tréninky i na umělé trávě Klausova,
kde jsou tréniky více zaměřeny na fyzický
fond, z kterého by se mělo čerpat celé jaro.
FKŘ – TJ Sokol Řepy 2:1 (2:1) – 20. 1. 2019
V prvním utkání Aritma cupu, jehož jsme
tradičním účastníkem jsme se střetli se
soupeřem naší skupiny 1.B třídy. Do utkání

Úvod do roku 2019
ola roku 2019 se roztočila, zimní
přípravy nabírají na otáčkách, novoroční předsevzetí často mizí v černé
díře; ale řeporyjský fotbal nadále pokračuje. A tak se budeme snažit, aby se letošní
sezóna vyvíjela dobře nejen na hrací ploše,
ale i mimo něj a sezóna 2018/2019 mohla
být zaznamenána v kronice řeporyjské
kopané pozitivně.

K

kových kategorií. Věkové spektrum bylo
širší než nabídka ovoce v hypermarketu,
a tak bylo jasné, že více než o samotný
výsledek jde o zábavu, setkání s přáteli
a příznivci řeporyjského fotbalu. Kromě
hráčů byla v areálu k vidění celá plejáda
hráčů a fanoušků našeho FK, a ty se krom
humorných zážitků během svátků mohli
ohřát svařákem, který byl všem k dispozici.

Jak jsme již několikrát avizovali, jarní
část sezóny bude průlomová zejména
kvůli rekonstrukci hlavní hrací plochy, jejíž
úspěšné dokončení považujeme za primární cíl vedoucí ke zatraktivnění našeho
areálu. Kromě této zásadní změny bude
kontinuálně probíhat i řada méně či více

patrných úprav, které jistě budou našemu
areálu slušet podobně jako dresy naším
hráčům. Pokud pečlivě sledujete naše so-

Zahájení zimní přípravy mužů
Naši muži zahájili přípravu v řeporyjské
sokolovně v úterý 15. 1. K našemu překvapení náš hlavní trenér neposlal některé
hříšníky na váhu, a tak bude muset pokladník najít jiný způsob pro naplněním
týmové kasy. Kromě úterků vevnitř pro-

naskočilo celkem 17 hráčů, a tak si zahráli
všichni, kteří byli na zápas k dispozici.
Mrazivé počasí oběma týmům nic nedarovalo, a tak se nedalo očekávat vycházkové
tempo, ale tempo které hráče brzo zahřeje.
První gól roku 2019 zaznamenal netradičně
Martin Blažek, který zužitkoval výborné
bojovnosti Walzela, který využil zaváhání
obránce a předložil Blažkovi balón na malé
vápno. Zhruba ve 30. minutě Ivan Pánek
využil rychlý brejk a hezkou individuální
akcí nás poslal do dvoubrankového vedení.
Řepy snížili v závěru poločasu na 1:2, kdy se
trefil jejich útočník Fuzzi. V druhé půli nás
nedaleký soupeř přehrával, ale nedostával
se do vyložených přiležitostí a skóre tak
zůstalo stejné i na konci.
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Blahopřání k významným výročím
Krásné 40. narozeniny oslavil náš předseda klubu Václav Hlaváček. Přidáváme
se k řadě gratulantů, kteří mají Vaška zafixovaného jako srdcaře a férového kluka.
Přejeme, ať se štěstí a zdraví k Tobě vrací
minimálně stejnou měrou, kterou dáváš
svým úsilí do našeho fotbalu.
Druhým jubilantem je Milan Tošnar, jenž
slaví o dekádu vyšší číslo. Přejeme Ti, aby
Tvoje zarputilost byla neutuchající vyšlo Ti
vše tak, jak si přeješ.
Posledním do party je Marcel Fikar, dobře známý jako Fík. Přidáváme se za náš FK
ke gratulantům a věříme, že se všude bude
dařit jako budování offsidové linie.
A protože jsou to čísla pěkná, dovolil
bych si za náš FK krátkou básničku. Kapesník nebude kluci třeba, není to žádnej
závěr Titanicu.
Fík už dozrál k půlstoletí,
přitom nedávno to brousil ještě na hřišti – Toto letí!
Hrál to vždycky od podlahy,

soupeři se báli že jim nohy budou muset dát do sádry
či dlahy.
Teď už za náš černobílý dres válí jeho kluk,
přejem ať ti teda radost dělá,
a to, že místo branky někdy trefí tyčku, to je fuk.
Vašek a Milan narozky rovněž slaví,
svými fotbalovými finesami své týmy baví.
Srdcaři, v těle řeporyjský duch.
Takových je málo, snad vás neodvane stodůlecký vzduch.
S vaší licencí můžete rozdávat trenérské pokyny,
z pozice bafuňářů dohlížíte kvůli našemu hřišti na stav
naší zeminy.
Řeporyjský fotbal s vámi kvete,
a to i díky tomu, že váš puls naším FK tepe.
Ať vás zdraví neopouští a kopačky můžete stále nasadit,
daleko je ještě doba než vás budeme muset na střídačku
posadit.
Ulice Loučná rodí zřejmě dobré kluky,
lepší než paraořechy svoje tuky.
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Sport
Přejeme Vám štěstí v dalších desítkách let,
ať jste úspěšní více jako Federer jenž vyhrává skoro
každý set.
Přání, ty ať se vám plní do posledních puntíku,
a jste radostní, jak po kladném rozhodnutí právníků.
Všechno nejlepší

Petr Vosmík
místopředseda FK Řeporyje

Upozorňujeme
na uzávěrku dalšího čísla
Řeporyjského echa
pro přispěvatele

15. února

Předseda fotbalového klubu Hlaváček slaví

P

ředseda, trenér, kapitán a hlavně
kamarád do nepohody Václav Hlaváček přezdívaný Tyčka, oslavil v lednu
své 40 narozeniny. Všichni přátelé, fotbalisti
a rodina dorazili na fotbalové hřiště popřát

FK

ŘEPORYJE
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vše nejlepší a mnoho zdaru
do dalších let. Jako překvapení večera vystoupila
skupina místních roztleskávaček, složená z kamarádek a fanynek fotbalu.
Děvčata, po večerech tajně
trénovala, aby mohly na
oslavě Vaška překvapit. Vystoupení se velmi vydařilo

Dne 6. 2. 2019 oslaví
naše maminka, babička
a prababička, paní

Dana Macelová,
své 85. narozeniny.
Mnoho zdraví, štěstí
a životního elánu
do dalších let jí srdečně
přeje celá rodina.

a plánuje se založení klubu řeporyjských
cheerleaders. Václav je člověk, který toho
pro místní FK udělal mnoho a bez kterého
by klub nebyl tam, kde je dnes.
Zaslouží obrovský obdiv a, smeknutý
klobouk“ za to, co pro fotbal vždycky dělal
a dělá.
Máme tě moc rádi a přejeme další
hromadu let s fotbalem, kamarády a spokojenou rodinou.

HLEDÁME CVIČITELE
OD 18 LET
A
POMOCNÍKA
CVIČITELE OD 15 LET
Praxe není nutná, stačí chuť věnovat
svůj volný čas dětem. Info na tel: 776 699 651
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Zprávy z fary

Myšlenky pro povzbuzení

P

rvní den v roce, je už tradičně zasvěcen modlitbám za mír, pokoj. Tento
měsíc se také slaví týden modliteb za
jednotu křesťanů, který se letos bude konat
od 18. do 25. ledna. Dovolím si nám všem
nabídnout pár myšlenek o pokoji.

PRAVÝ POKOJ
Císař August vyhlásil „Pax Romana“,
mír, který zavedl ve světě, a definoval jej
jako mír, kterého dosáhl prostřednictvím
vojenských vítězství. Ježíš nás upozorňuje,
že existuje mír jiného druhu. Říká: „Pokoj
vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám;
ne ten, který dává svět, já vám dávám“(Jan
14, 27).

Jeho mír je výsledkem vítězství, ale
vítězství nad sebou samým, ne nad druhými. Duchovních vítězství, ne vojenských.
Sv. Augustin k tomu dodává: „Vítěz, protože
je obětí.“ Ježíš nás naučil, že neexistuje nic,
kvůli čemu je třeba zabíjet, ale že existuje
něco, proč umírat.
Ježíšova cesta k míru nemá význam
jen v oblasti víry. Platí i pro společnost.
Současné uspořádání světa vyžaduje, aby
se metoda císaře Augusta vyměnila za Kristův způsob. Moderní člověk odmítá to, co
Vergilius vzkazoval svým spoluobčanům:
„Uvědom si, že tvým úkolem, Římane, je vykonávat vládu nad národy.“ Dnes je tomu jinak. Podle zásad vyhlášených v Chartě OSN
mají všechny národy právo na sebeurčení.
Organizace spojených národů podporuje
také všeobecnou úctu k lidským právům
a svobodám. Víme tedy, že jedinou cestou
k míru je zničit nepřátelství, ne nepřítele.

Zahubíme snad polovinu lidstva, která
není spokojena se svým uspořádáním?
A jak určit nepřítele v terorismu? Papež Jan
Pavel II. v roce 1984 ke Světovému dni míru
zvolil heslo: „Mír se rodí z nového srdce.“
Proměna lidského srdce je neustálý celoživotní proces, který začíná rozhodnutím
„otevření se“ osobnímu milujícímu Bohu.
„Hle – všechno tvořím nové!“ (Zj 21,5). Tvoří
a činí v člověku také nové srdce. On do
lidského srdce vlije svůj pokoj. Když v sobě
přijímáme Boží pokoj, rozšiřuje se mezi ty,
kdo jsou kolem nás, mezi všechno stvoření.
Touha po pokoji otevírá lidské srdce a naplňuje je soucitem ke všem. Vyjadřuje se
postojem pohostinnosti a laskavosti v rodinách, v blízkém a širším
okolí, v každodenním
životě. V každém člověku je skryta touha žít
s druhými v míru jako
jedna rodina. Nestane
se to ale automaticky.
Je nutné začít od sebe
a nejlépe hned. Ne
pouhá deklarace, ale
konkrétní činy, jako
stisknutí ruky, úsměv,
odpuštění… Kapky
špinavé vody nevytvoří nikdy čistý oceán. Lidé, kteří nemají
pokoj v srdci, rodiny
v kterých není pokoj,
nikdy nevytvoří lidstvo
žijící v míru. Ježíšova
výzva: „Přinášíš-li tedy
svůj dar k oltáři a tam
si vzpomeneš, že tvůj
bratr má něco proti
tobě, nech tam svůj
dar před oltářem a jdi
se napřed smířit se
svým bratrem, teprve
potom přijď a obětuj
svůj dar“ (Mt 5, 23-24).
Ať se toto pro nás stane programem po
celý rok. Pokusme se s Boží pomocí zničit
nepřátelství. Ať nenávist, hněv, závist,
rivalita, rozčilování, touha vyrovnat si
účty, nenajdou trvalé místo v našem srdci.
Pravý mír se rodí v „novém srdci“, které je
naplněno Bohem.

******
VNITŘNÍ POKOJ JAKO PŘEDPOKLAD
ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI
Pokud člověk usiluje o vnitřní pokoj, je
v souladu sám se sebou. Když se k sobě
chová s úctou a láskou a cítí se volný,
postupně nachází vnitřní klid. Dokud se
nechává ovládat potřebami a vyčítá si
slabé stránky, neustále hodnotí a soudí,
nikdy se sám se sebou nesmíří. Pro člověka, který dosáhl vnitřního pokoje, tak
vše, co se odehrává na duchovní a fyzické

leden 2019
www.farnostorech.cz
úrovni je přirozené. Vše je součástí jeho
existence. Dokáže věci přijmout takové,
jaké jsou. Neovládají ho, protože je přijal
a integroval do svého vývoje a to mu dovoluje žít svobodně. Není pod tlakem, že se
musí chovat určitým způsobem. Nezaujatě
pozoruje vše, co se odehrává v jeho nitru.
V pozitivním slova smyslu se stará o sebe,
ochraňuje se, ale neodsuzuje se. S tímto
stavem vnitřního pokoje je spojen pokoj
duše, který je náboženským pojmem a který znamená, že člověk našel vnitřní klid. Je
v souladu se svou duší a s láskou a úctou
si všímá jejích podnětů. Vnímá je, nebojuje
s nimi, ale udržuje je v nejvnitřnější části
duše, kde vládne Bůh. Právě proto tato
část duše je osvobozená od nadvlády vášní
a potřeb a očekávání druhých.
Řecké slovo „eirene“ znamená harmonii,
soulad různých tónů. Když člověk sladí své
vnitřní tóny, je spokojen sám se sebou.
Vnitřní melodie nemusí být dokonalá, stačí,
když člověk nechá zaznít a souznít všechny
tóny. Slovo „eirene“ má také další význam.
Takto se jmenovala bohyně míru. Snad proto v křesťanské duchovní literatuře najdeme přesvědčení o tom, že člověk dosáhne
vnitřního klidu jen s Boží pomocí. Člověk
má důvěřovat Bohu, který uvede v soulad
všechno, s čím si často člověk neví rady. Bůh
jako ten nejlepší dirigent sladí naše vnitřní
tóny a vytvoří z nich libozvučnou melodii.
Jakmile člověk najde vnitřní klid nebo
se o to alespoň snaží, je spokojený se svým
životem. Usilujme tedy o vnitřní pokoj.
P. Mariusz Kuźniar, farář

******
SPOKOJIT SE S MÁLEM (Bruno Ferrero)
Strýček Karel mi řekl: „Ježíškovi jsi napsal,
že bys chtěl k Vánocům mír na celém světě.
Nestačilo by Ti horské kolo?“
(Ludvík, 7 let)
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TJ Sokol Řeporyje

D

o roku 2019 jsme vstoupili s velkými plány a optimismem. Uvítali
bychom pomoc veřejnosti. Ráda
bych poděkovala nejmenované dárkyni
za její velkorysý finanční dar, který nám
velmi pomohl. Dalším sponzorem je pan
Kluganost díky jejich přispění jsme mohli
koupit 150 nových židlí a 10 stolů. Ještě
bychom potřebovali alespoň jednou tolik.
Pokud by chtěl někdo poslat sponzorský

GYMSTAR

V

roce 2019 jsme se sešli odpočatí
a mnozí z nás i zlenivělí, proto bylo
třeba pořádně zabrat a vrátit se zpět
do formy. Závodní družstva se vrhla rovnou
do přípravy na nadcházející závody, aby
rozšířila velkou sbírku medailí. Ovšem někteří se v období prázdnin věnovali aktivnímu odpočinku. Část týmu Junior III., včetně
jejich trenérky Martiny, zdolávali horské
svahy i hospůdky a určitě nebyli jediní, kdo
se věnovali nějakému rekreačnímu sportu.

Velká chvála, obdiv a závist od nás, lenochů.
Tým Junior III., pracovní název „Pubíci“,
se dali dohromady na letním soustředění,
kam s námi každý rok jezdí jako asistenti

dar, budeme moc rádi, věřte, že každý má
v rodině někoho, kdo chodil, chodí nebo
bude chodit do Sokola, ať už cvičit nebo
za kulturou a určitě ocení hezké prostředí. Číslo účtu 287160828/0300, předem
děkujeme.
Mnozí z Vás si určitě s nostalgií vzpomenou na nespočet akcí, kde nás staré
stoly a židle držely na nohách jejich i našich, je až s podivem, že stále ještě slouží,
i když samozřejmě
byly nutné průběžné opravy. Pokud
by měl někdo o ně
zájem, ozvěte se.
Letos máme
v plánu v ybudo vat bezbariérov ý
vchod, úpravu vstupu a předsálí a také
bychom rádi upravili venkovní prostor
a hřiště.
Při „Noci Sokoloven“ jsem předala
p aní Abrahámo vé novou kroniku,
kterou již založila
a obohatila pár fo-

trenérů. S vlastním
tréninkem začali tam,
nejdříve si jako recesi
připravili pódiovou
skladu, k terá nás
nadchla, tak se rozhodli pokračovat od
září 2018 jako tým ve
složení: Eliška Opatová, Daniel Kurka, Viky
Maternová, Lukáš
Lander, Zuzka Krejčíková, Mateas Veselý a Michal Babinec.
Eliška a Daniel mají
již trenérské zkoušky
III. třídy všestrannosti
a společně s Viky jsou
důležitou součástí
trenérského týmu.
V týdnu chodí pomáhat na tréninky
mladších gymnastek,
Eliška má již svou
skupinu (M), o víkendech se schází na
své tréninky a pod
vedením Martiny se
učí a připravují, nejen na závody, ale
hlavně proto, že je to
baví. Určitě si zaslouží
veřejnou pochvalu,
třeba se někteří jejich
vrstevníci rozhodnou

Sport
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tografiemi. Tímto jí děkuji, a chci požádat
pamětníky, kteří vlastní fotografie ze Sokolských akcí, prosím, ozvěte se.
Těšíme se na setkání s Vámi, ať již při
nějaké akci nebo se přijďte podívat jen tak.
Mě v Sokolovně najdete každé odpoledne
a ráda Vás provedu.
Simona Šťastná
tel.: 776 699 651
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Inzerce
jít podobnou cestou, která má
velký smysl.
Doufáme, že s námi dlouho
vydrží a časem nás možná
někteří nahradí. Pubíci jste
báječní.  Simona
Stříbro se dobře nosí
19. 1. 2019, proběhlo v Tyršově domě republikové finále ČOS
v TeamGymu. Naše dvě závodní družstva

gymnastek z Junior I. a Junior II.
obsadila skvělá druhá místa.
Stříbrné medaile na krku umí
vyloudit nádherný úsměv na
tvářích gymnastek, trenérek
i rodičů. Proto jsme hrdě odcházeli domů s pocitem dobře vykonané práce nejen při
trénincích, ale i na vrcholných
závodech v TeamGymu.
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VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA

Šicí stroje

Moderní čistírna peří

Koupím rodinný dům v Řeporyjích.
Tel.: 604 617 788

zhotovuje polštáře, prošívané deky z naší
sypkoviny různých barev. Při větší zakázce sami
přivezeme a odvezeme zdarma do 24 hodin.
Plzeňská 170, P5, PO+ST 14-18 h., ÚT+ČT 11-17 h.

Přijmu paní na pozici

uklízečka - pokojská

Tel.: 606 312 174
www.cistirnaperi.cz

Provádíme zednické práce

EC

Jan Szenko, tel.: 604 577 818

Jídelní lístek:
www.reporyjskasokolovna.cz
www.zomato.com/cs/praha/řeporyjská-sokolovna-řeporyje-praha-5

Jáchymovská 613/1, Řeporyje
www.reporyjskasokolovna.cz
 Tankové pivo Staropramen
 Hotovky přes poledne a i o sobotách a nedělích
 Večer speciality kuchyně
 Salónek - celoroční zahrádka
 Rauty, svatby, narozeniny
 Sportovní přenosy - wifi
 Dětský koutek
 Venkovní dětské hřiště

Otevřeno:

Těšíme se na Vás.
Reklama Echo.indd 1

VIZITKY
GRAFIKA
KROUŽKOVÁ VAZBA
BAREVNÉ
KOPÍROVÁNÍ
LAMINOVÁNÍ
TEPELNÁ VAZBA
DIPLOMOVÉ PRÁCE
RAZÍTKA
Tisk na PVC
a samolepy

O

Nástup možný ihned.
Info na tel. 724 589 595

Restaurace

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

od 10.00 hod.
SO a NE od 11.30 hod.

10. 2. otevřeno

do ubytovacího zařízení
v Řeporyjích, na ŽL nebo DPP.

H

fasády, obklady i dlažby.

• obaly a rozvoz v ceně
• speciální množstevní slevy

Kontakty
a rezervace:

www.gymstar.cz

Vyučované obory: KYTARA, ELEKTRICKÉ KLÁVESY,
ZOBC. FLÉTNY, ZPĚV, KLARINET, HOBOJ.
Výuka probíhá individuální formou.
Informace: Martina Dvořáková, dipl. spec.
E-mail: radostnahudba@seznam.cz
Tel.: 602 646 628

opravy i v bytě zákazníka.
Petr Meyer, tel.: 603 341 927

ROZVOZ JÍDEL
PRO
FIRMY
• objednávky do 10 hod.

leden 2019
Moc děvčatům gratulujeme a děkujeme
za skvělou reprezentaci Sokola Řeporyje – oddílu sportovní gymnastiky. Holkám
přejeme, ať se jim gymnastika pořád líbí,
baví je trénovat i závodit; a to hlavní, ať mají
i nadále skvělé výkony!
Soňa Jarošová
- trenérka oddíl gymnastiky

Hlávkova
130, 246

Bytové interiéry na míru
 návrh, výroba a montáž nábytku na míru
 odbornou montáž kuchyní, vestavných skříní, obývacích sestav,
ložnic IKEA, KIKA, Siko, Oresi, Sconto, Asko apod.
vč. atypických úprav modulů
 instalaci a připojení elektrospotřebičů
 připojení vody a odpadů
 zaměření, návrh a kalkulace
Martin Bříza

Nabízíme:

Eichlerova 170/8, Praha 5-Řeporyje
E: martin.briza@inmara.cz
T: +420 777 692 111

U Lva
174, 301, 352,
266, 902

 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

www.inmara.cz
25.1.2019 13:14:17

TENISOVÁ HALA ŘEPORYJE
KROUŽKOVÉ
VAZBY
NA POČKÁNÍ

Konopova 431/6 ČB kopie A5 od 0,90 Kč, A4 od 1,20 Kč
Tel.: 603 167 905

Laminování A6 od 6 Kč, A4 od 15 Kč
www.tiskpip.cz Vazby plast od 16 Kč, drát od 29 Kč

3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol

Rezervace hodin: 732 742 333

www.tenistami-reporyje.cz

Řeporyjské Echo 255

leden 2019

Inzerce
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Český výrobce oken a dveří s tradicí od roku 1991
hledá nové kolegy na pozici

Pracovník do výroby
Nabízíme výborné platové ohodnocení, benefity - 5 týdnů
dovolené, stravenky, jednosměnný provoz, zaškolení.
Místo výkonu práce: Zbuzany
V případě zájmu se nám neváhejte ozvat
na tel.: 725 860 019 - p. František Cinger.

Český výrobce oken a dveří s tradicí od roku 1991
hledá nové kolegy na pozici

Expedient
Nabízíme výborné platové ohodnocení, benefity - 5 týdnů
dovolené, stravenky, jednosměnný provoz, zaškolení.

silo Řeporyje
Přijme pracovníka
na pozici silomistra
nabízíme odpovídající
platové ohodnocení
5 týdnů dovolené, stravenky,
příspěvek na penzijní připojištění
• zároveň přijmeme brigádníka
na úklid sila
Kontakt: 602 294 845,
lenka.smejkalova@soufflet-agro.cz

Místo výkonu práce: Zbuzany
V případě zájmu se nám neváhejte ozvat
na tel.: 725 860 019 - p. František Cinger.

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Příjem inzerce

E-mail: info@tiskpip.cz
Tel.: +420 603 167 905

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

Tel.: 602 545 875
karelvozab@seznam.cz
Příjem českých programů v HDTV kvalitě !
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Řeporyjské Echo 255

Inzerce

leden 2019

Zahradní Architektura Kurz, s. r. o.
www.landscaping.cz

Nabídka práce: VEDOUCÍ ÚDRŽBY ZELENĚ
Hledáme nového kolegu do našeho
pracovního týmů na pozici vedoucí
údržby zeleně. Jsme zahradnická
firma s dlouholetou tradicí, realizujeme zahrady a parky, které jsou každoročně oceňovány v soutěži Park
roku, Zahrada roku a Zelená střecha
roku. Pečujeme o významné objekty zeleně soukromých investorů
i městských částí. Hledáme člověka se zahradnickými znalostmi. Zkušenosti s vedením menší skupiny lidí jsou výhodou,
ale nejsou podmínkou. Důležité je pracovní nasazení, ochota
a schopnost učit se nové věci, být komunikativní, preferovat
práci venku a odvádět kvalitní řemeslnou práci.
Co nabízíme?
 dlouhodobou, stabilní a odbornou práci v přátelském
kolektivu zkušených zahradníků
 plat od 40 tis.Kč
 firemní telefon
 stravenky
 slevy na firemní služby a zboží
 vzdělávaní a kurzy v rámci oboru
Nástup možný ihned. V případě zájmu posílejte svoje CV na
info@zakurz.cz. Těšíme na Vás.

Kadeřnictví Arnika s čtyřiadvacetiletou tradicí
Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje

Tel.: 251 626 147

RESTAURACE PIVOVAR ŘEPORYJE

OTEVÍRACÍ DOBA
PO - ČT 11:00 - 22:00
PÁ - SO 11:00 - 23:00
NE 11:00 - 22:00

Otevírací doba - sobota 10–14 hodin.

www.kadernictviarnika.cz

Solc-01-2017_zluta.pdf 1 11.1.2017 13:50:06

REALITNÍ AGENTURA
C

M

* OBĚDY
* VEČEŘE

* SVATBY
* VEČÍRKY

Y

CM

MY

CY

www.pivovarreporyje.cz I FB @pivovarreporyje

info@pivovarreporyje.cz I tel.: +420 274 772 837

Kadeřnictví - dámské, pánské, dětské – kvalita, nové trendy a účesy a barvy.
Prodej vlasové kosmetiky - Matrix.  Kosmetika - PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS.
Výživové poradenství zdarma - DIETALEGRE.
Modeláž nehtů - MANIKÚRA, P-SHINE,
gelové nehty
Solárium - výkonné vertikální Turbo
solárium - 1 min./12 Kč
s permanentkou 10 Kč.
Pedikúra - mokrá i přístrojová

Šolo spol. s r. o.
Šolc REALITY s. r. o.

Specialisté na Prahu 5 a 6

 Prodáme i pronajmeme Vaši nemovitost
 Vykoupíme Vaši nemovitost
 Již 25 let na trhu
 Tradice a spolehlivost

CMY

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

Tel.: 602 361 733, 233 357 071 • e-mail: info@solork.cz

www.solork.cz

