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Slovo starosty

Vážení spoluobčané!
ověstných „100 dnů hájení“ je u konce. Někteří dnes už
bývalí poskytovatelé služeb naší MČ na něj nebudou
vzpomínat v dobrém. Řeporyje nejen, že přestaly jejich služeb využívat, Řeporyje v případě některých nedávno
realizovaných stavebních zakázek předvedou jejich zhotovitelům, že pachatel se někdy vrací na místo i z donucení.
Nevím, jak jinak vzletně popsat situaci, kdy jsme rozhodnuti
např. u zednických prací na budově staré školy, či v případě
dlážděné příjezdové komunikace u bytovek se vší razancí
uplatnit reklamace. Na jejich hladký průběh nám dohlédne
advokátní kancelář, která nás nově zastupuje a věřím, že vše
proběhne k naší spokojenosti.

P

Já vydržím hodně. Umím se smířit i se starou zakázkou,
která měla při administraci k dokonalosti daleko a obec byla
za oslíčka, ale NESNESU, když je taková práce odvedená
fušersky. To tady skončilo. Chcete-li se sami se svou firmou
ucházet o stavební a jiné zakázky, přišla vaše chvíle. 80 procent dosavadních dodavatelů skončilo. Nová startovní čára
a fér podmínky pro všechny. Zajímá nás dobře odvedená
práce za mravnou cenu a dodržení smluvních podmínek.
Pokud toto váš provoz splňuje, ozvěte se nám. Je mi jedno,
kdo se mnou dobře zná a co „nabízí“ jaksi navíc. To nejsou
parametry, které tady něco zmůžou, právě naopak. Nebojte se to vyzkoušet a soutěžit v rámci výběrových řízení,
které budeme vypisovat. Druhý odstavec měl patřit mému
drobnému poplakání si nad drobnou zpovykaností některých, ohledně problematiky zimní údržby, ale z politických
důvodů od záměru upouštím.
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Naopak přijměte mou omluvu za lokální nedostatky při
poslední kalamitě. Smluvní partner, kterému se v nejhorší
možnou chvíli porouchal v obci jeden ze dvou sypačů se
omluvil, uplatnili jsme reklamaci a do budoucna se ujistili,
že při příští kalamitě se nejdřív uklízí Řeporyje a pak až Václavák. Pro sebe si beru ponaučení, že občan bude spokojený
až tehdy, pokud budeme zachytávat padající sníh ještě nad
chodníkem a je to tak v pořádku. Nemám slibovat v Echu, že
ošetříme všech 14 km ulic, které máme ve správě. Máme do
příští zimy o čem přemýšlet, díky za pochopení a trpělivost,
beru to na sebe.
Věnujte prosím zvýšenou pozornost osobám, které
se pohybují v blízkosti vašich obydlí. Na základě výstupů
z naší monitorovací techniky a také ze záznamů, které
někteří z vás pořídili soukromě při ochraně svého majetku,
máme spadeno na mladíka asi 180 cm vysokého, na pohled
maximálně pětadvacetiletého, černá bunda, horské kolo
a mikina, který si rád odpoledne v přestrojení za běžce
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prohlédne cíl a večer vyráží. U objektů se pokouší dostat do
vozidel a zkouší domovní dveře. Na některých místech, kde
se opět vyskytl (u čehož se nechal natočit) došlo v loňském
roce k vloupání. Z předsíní mizela hotovost, lyže a další lup
a pachatel se zřejmě vrací zkusit znovu štěstí. Nesmím vám
ukázat fotodokumentaci k tomu pořízenou, ale máte-li s tímto
typem trestné činnosti osobní zkušenost a cítíte tzv. pifku,
stavte se za mnou na úřadě. Něco Vám „na tajňačku“ ukážu
a vyměníme si zkušenosti a postřehy. Jsme v součinnosti s PČR
a jakákoli podobná aktivita zachycená našimi fotopastmi, či
vašimi zařízeními, jejichž výstupy poskytnete, bude nekompromisně předávána k prošetření.
Máme spadeno na, promiňte mi to, prase, které pravidelně
przní na staré třebonické cestě, tam co jsou panely, olejem,
použitými autobateriemi a (znovu)zakládáním černé skládky, to samé se děje na dalších místech, za všechna jmenuji
okolí zastávek u Stapa. Pokud si dotyční myslí, že tam obec
bude posílat technickou četu, ať to uklidí a dál bude tomuto
přihlížet, tak je velmi brzy vyvedeme z omylu, což se týká
i individuí, která si pletou Dalejský potok s žumpou. Jedno
takové žije v bláhové představě, že si obec nevšimne faktu,
že fekálie se v potoce neobjevují jen kvůli místním tajným
rourám pod asfaltkami a neutorizovaným přepadům na
dešťovou kanalizace. Máme spadeno na pachatele mnohem
závažnějších, opakujících se incidentů. Není zdejší a v odvozu
splašků podniká. Rád bych vám ho a Policii České republiky
brzy naservíroval. Nepovede-li se, poprosím vás o součinnost.
Něco dělat musíme, je to určitě lepší, než dál přihlížet tomu,
co se tu dlouhodobě neřeší a důsledky takového znečisťování
vadí nám všem. Nebudu konkretizovat, zpětně vám o všem
podám zprávu, to budete koukat, jaké podezření se u nás
proměnilo v jistotu. Líčíme sítě, je to v tomto případě více
než na místě a budeme nekompromisní, padni komu padni.
Díky za podněty týkající se svozu kontejnerů na tříděný odpad. Pochopili jste, že nemá smysl hořekovat na přespolní,
co si u nás rádi vytřídí svůj bordel, vykuky s odpadem z jejich
podnikání nevyjímaje. Přestaňte se nervovat něčím, co nemá
řešení. Vyfoťte nám ve dvou různých případech mobilem
přeplněné kontejnery a bordel okolo, postaráme se o častější svoz. Již se tak děje u závor, ve Slatinové, či v případě tří
kontejnerových míst v obytném souboru Šafránka. Nově od
1. března na základě vašich podnětů přibydou nádoby na
kovové obaly u stanovišť na Smíchovské a v Krteňské. Buďte
v součinnosti, neváhejte kontaktovat můj odbor HSO (Lenka
Bártová, hso@prahareporyje.cz), či přímo mailem mě osobně,
uděláme, co bude v našich silách. Není problém, aby i u vás
vyváželi v týdnu častěji, jen nám pomozte, ty dvě fotky mobilem za to určitě stojí. Řešíme u kontejnerů všichni to samé,
zažívám v Raichlové, kde mám byt, stejná nervová zhroucení
u narvaných nádob na tříděný odpad, jako vy.
Jedna věc mě trápí a řekněte si třeba, že fotrovatím. Já si
to řekl. Ale trápím se v okně své kanceláře, kde si čas od času
zapálím a pozoruji cvrkot, jednou věcí. Pozoruji od dvanácti
děti, co jdou ze školy a často neznají nic zábavnějšího, než
překonávat koleje všude jinde, než na přejezdu. Často jen
doprovázejí kamaráda, co odjíždí vlakem směr Zbuzany. Běhají tam a zpátky přes koleje, děsná sranda. Je jich opravdu
hodně. Občas na ně z okna řvu. Točím si to na mobil a chystám
na obecní facebook strašlivé video. Jednou jsem se neudržel
a vyletěl na ně. Tvářil jsem se při tom, že jdu normálně na zastávku směr Rudná u Prahy a když už jsem byl skoro u partičky,
která tam po náročné hře „přeběhni co nejvíckrát“ zevlovala,
přeběhla mi za zády jedna holčička koleje a já se otočil, odřízl
jí cestu k partě a seřval jí tak, že se chudák rozplakala. Její otec
by mě zabil. Holčička mě určitě nikdy v životě nebude volit.
Ale koleje už nepřeběhne, to vím. Mám dvě malé dcery. Takže
budu dál na vaše děti, co běhají přes koleje, křičet, vybývat
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mezi ně a způsobovat jim doživotní trauma, ale koukat na
to z okna s cigárem v puse nečinně prostě nebudu. PROSÍM,
vysvětlete doma dětem, že střet osoby s vlakem bývá v drtivé
většině případů fatální. Není to tak dávno, co vlak usmrtil dvanáctiletou dívku v Hlubočepích. Máme prostě v obci železniční
trať. Při jejím překonávání je třeba se nějak chovat, nebo se
jednoho dne prostě stane neštěstí. A víte, co je nejsmutnější?
Že to těm dětem často jdeme nejhorším příkladem sami. Zabil
bych chlápka, co obden vede od náměstí kolo a když jsou dole
závory, prostě se rozhlédne a vyrazí přes přejezd. Z druhé
strany na to kouká třicet dětí ze školky, co jdou na procházku.
Tohle je úplně špatně. Pojďme to nedělat. Pojďme přecházet,
když jsou šraňky nahoře. Pojďme doma promluvit s dětmi,
které by to mohly ignorovat a pojďme přímo na přejezdu
a v jeho blízkosti hrubě křičet na ty, kteří to porušují. Lepší
nápad zatím nemám, děkuji za zvážení.

Ségra, tedy zastupitelka Fialová, která vede výbor pro
kulturu, je s celým týmem v plné přípravě taneční zábavy,
kterou MČ uspořádá 30. března v sokolovně. Hodně nám
na místním spolkovém a společenském životě záleží. Jsem
až rozhazovačný, co se týče různých žádostí zdejších spolků
o příspěvky, podpoříme každou akci typu Pivní slavnosti atd.
Záleží mi na té tancovačce. Budu moc rád, když přijdete, budu
moc rád za příspěvky do tomboly od místních firem, ségra na
tom poctivě pracuje, rádi bychom tu trochu usnuvší tradici
tanečních zábav pořádaných úřadem MČ zase nakopli. Tak se
budu moc těšit, drazí spoluobčané.
Na tancovačce, při mých hodinách pro veřejnost, či u přejezdu, kde budeme bok po boku čekat, až se zvednou závory.
Fantastický vstup do jarních měsíců vám přeje
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
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Info z MČ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Řeporyje ze dne 21. 1. 2019

Zápis z jednání č. ZMČ4 konané dne
21. 1. 2019
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.;
místostarosta - David Roznětinský; místostarostka - Lucie Seguin; Jiří Blažek - zastupitel; Mgr. Pavel Bechyně - zastupitel;
Jaroslav Kejha - zastupitel; MUDr. Jozef
Čupka, MPH - zastupitel; Mgr. Lenka
Fialová - zastupitel; Mgr. Radek Hanák zastupitel; tajemník - Miloslava Jirasová
Omluveni: Vojtěch Kuchař
Neomluveni: Mgr. Michal Tuma
Starosta Městské části Praha-Řeporyje
(dále jen „předsedající“) zahájil jednání
v 18:02 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. Pavla Bechyně
a p. Mgr. Radka Hanáka.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského a p. Lucii Seguin.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
upravený program jednání takto:
1) Doplňuje se nový bod jednání - „Situace - Obytný soubor Stodůlky JIH
+ Komunikace V93 III. etapa“, který se
zařazuje jako bod č. 5.
2) Bod č. 7 - „Žádost soukromých vlastníků o převod místních komunikací
do správy MČ Praha-Řeporyje - ul.
Ve výhledu - část, Branaldova, Maxovská, Neffova, Černovická - část“ se
zařazuje jako bod č. 6.
3) Ostatní body jednání se posunují
v pořadí.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)

5. Situace - Obytný soubor Stodůlky
JIH + Komunikace V93 III. etapa
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se stanoviskem investora, spol. ARSENAL-EUROPE, s. r. o., jehož zástupce byl
na jednání ZMČ přítomen a předložil
zastupitelům několik variant řešení projektu Bytový komplex - Stodůlky Jih
a projektu Stodůlky Jih - RD - parcelace.

6. Žádost soukromých vlastníků o převod místních komunikací do správy
MČ Praha-Řeporyje - ul. Ve Výhledu část, Branaldova, Maxovská, Neffova,
Černovická - část.
Usnesení číslo: 0058/2019/ZMČ4
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí spoluvlastníků pozemků
parc.č. 1532/6 a 1532/16 v k.ú. Řeporyje
o bezúplatný převod těchto pozemků
do vlastnictví hl.m. Prahy, svěřené správy
MČ Praha-Řeporyje;
2) schvaluje
bezúplatný převod pozemků parc.č. 1532/6 a 1532/16 v k.ú. Řeporyje
do vlastnictví hl.m. Prahy, svěřené správy MČ Praha-Řeporyje po předložení
znaleckého posudku pro ocenění převáděných pozemků vlastníky pozemků.
Vlastníci pozemků zajistí odstranění
zástavních práv a jiných zátěží pozemků
před uzavřením smlouvy o bezúplatném
převodu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen
ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka, MPH, který
k projednávanému bodu jednání vyjádřil
svou podjatost)
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prostředky těmto subjektům:
TJ Sokol Řeporyje, poskytnuta částka
74 343 Kč, využita celá částka dle smlouvy s MČ;
FK Řeporyje, z.s. poskytnuta částka
143 000 Kč, využita celá částka dle smlouvy s MČ;
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Praha-Řeporyje poskytnuta částka
177 531 Kč, využita celá částka dle smlouvy s MČ;
Bc. Karlu Vanclovi poskytnuta částka
15 126 Kč, využita celá částka dle smlouvy
s MČ;
SZUŠ Škola pro Radost - poskytnuta
částka 50 000 Kč, využita celá částka dle
smlouvy s MČ;
Český svaz chovatelů, z.o., poskytnuta
částka 10 000 Kč, využita celá částka dle
smlouvy s MČ;
Český svaz chovatelů, z.o., okrasného
ptactva Praha 5 - Řeporyje poskytnuta
částka 15 000 Kč, využita celá částka dle
smlouvy s MČ.
2) schvaluje
předložené vyúčtování smluv o poskytnutí dotací.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
9. Novostavba RD na poz. parc.
č. 1532/98 v k. ú. Řeporyje ul. Neffova - změna stavby před dokončením
Usnesení číslo: 0061/2019/ZMČ4
Zastupitelstvo městské části
1) odkládá
vydání stanoviska do doby projednání
změny stavby rodinného domu na poz.č. 1532/98 v k.ú. Řeporyje před dokončením ve výboru pro výstavbu a rozvoj
zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)

7. Jednací řád finančního výboru
Usnesení číslo: 0059/2019/ZMČ4
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha-Řeporyje dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení a náplň
činnosti Finančního výboru dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen
ZMČ p. Jiří Blažek)

10. Žádost o souhlas s uložením optického kabelu do pozemku - při ul.
U výkupního střediska a Na tržišti a uzavření SoSB VBř
Usnesení číslo: 0062/2019/ZMČ4
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
uložení optického kabelu do pozemků
parc.č. 1598/1,1598/5, 1598/8, 1599/2
a 1623/1, vše v k.ú. Řeporyje, ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená
správa nemovitostí MČ Praha-Řeporyje
v rámci stavby „Připojení objektů FTTS
na síť TMCZ, 1. stavba Praha 13 - Řeporyje
- změna trasy, site 10802“.

8. Vyúčtování smluv o poskytnutí
dotací za rok 2018
Usnesení číslo: 0060/2019/ZMČ4
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zprávu Finančního výboru o kontrole
vyúčtování poskytnutých dotačních
prostředků za rok 2018.
V roce 2018 byly poskytnuty dotační

2) ukládá
žadateli (spol. ProTelPro, spol. s r. o.)
předložit smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
na dotčené pozemky v termínu nejpozději do 30. 4. 2019 Městské části Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
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11. Žádost o stanovisko ke stavbě
mostu (z ul. Ořešská na Ořech) pro
stavební povoleni
Usnesení číslo: 0063/2019/ZMČ4
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací předloženou společností TOP CON SERVIS, s. r. o.
na stavbu (oprava mostu X 031) na pozemcích parc.č. 1713/7, 1783/1, 1790, 1791
a 1792, vše v k.ú. Řeporyje;
2) bere na vědomí
potřebu opravy mostu přes Pražský
okruh v místě exitu č. 19 (z ul. Ořešská)
z důvodu zlepšení stavebně - technického stavu konstrukce.
3) souhlasí
s 2. finální etapou opravy mostu X 031
v místě exitu č. 19 za provozu s termínem
realizace v roce 2019.

s předloženou žádostí o nové stanovisko
pro územní rozhodnutí a stavební řízení
ve věci „K Třebonicům - rekultivace
komunikace, č. akce 1000033“ firmy
Sinpps, s. r. o.
2) odkládá
vydání stanoviska k předložené změně
žádosti rekultivace části komunikace
K Třebonicům.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
14. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s informacemi starosty a místostarostů
k těmto záležitostem:
a) cyklostezka Slivenec
b) černá skládka u dobývacího prostoru
na Zadní Kopanině

4) požaduje
zajištění průchodnosti pro pěší zachováním oboustranného chodníku na tělese
mostu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
12. Směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
Usnesení číslo: 0064/2019/ZMČ4
Zastupitelstvo městské části
1) ruší
s účinností od 22. 1. 2019 Směrnici
č. 2/2018/S k postupu orgánů Městské
části Praha-Řeporyje při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zpracovanou podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, schválenou usnesením Zastupitelstva Městské části Praha-Řeporyje č. 0575/2018/ZMČ32.
2) schvaluje
Směrnici č. 1/2019/S k postupu orgánů
Městské části Praha-Řeporyje při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení,
s účinností od 22. 1. 2019.
3) ukládá
tajemnici ÚMČ Praha-Řeporyje seznámit
zaměstnance úřadu MČ se Směrnicí
k postupu orgánů Městské části Praha-Řeporyje při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu uvedenou v příloze č. 1
tohoto usnesení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen
ZMČ p. Jiří Blažek)
13. Žádost o stanovisko-Rekultivace
komunikace K Třebonicům
Usnesení číslo: 0065/2019/ZMČ4
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
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c) park Řepíková - další umístění herních
prvků, studie umístění
d) záměr vybudování skateparku na pozemku parc. č. 848/1 v k. ú. Řeporyje
e) objednávka aktuálních leteckých
snímků městské části
f) památník Vlasovcům
g) jednání ve věci Řeporyjského náměstí
h) chodník na Zadní Kopanině.
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor pro diskusi, v níž vystupovali členové ZMČ i přítomní občané.
Závěrem předsedající poděkoval všem
přítomným za účast a ve 20:42 hodin
veřejné zasedání ZMČ Praha-Řeporyje
ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová

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

Upozornění pro rodiče

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

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
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Exkurze na dopravním sálu

D

ne 13. 12. 2018 navštívila třída IV.
A v návaznosti na preventivní program „Dopravní výchova“ Dopravní
sál fakulty dopravní v Praze. Jednalo se

únor 2019
o hlavních rozdílech železniční dopravy
oproti ostatním druhům, např. dopravě
silniční. Poté jsme se seznámili se základními principy řízení železničního provozu.
Výklad byl doplněn praktickými ukázkami
na reálném zařízení, které se běžně používá

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

TV jinak - KD Mlejn, IV. A

D

ne 9. ledna navštívila třída IV. A KD
Mlejn, kde děti zažily netradiční
výuku tělesné výchovy. Během
90 minut si děti vyzkoušely různé cirkusové
disciplíny jako žonglování, balanc a vzdušnou akrobacii.
Karolína Koutecká

o laboratoř určenou pro praktickou výuku
a výzkum v oblasti železniční zabezpečovací techniky a technologie řízení železniční dopravy. Po přivítání jsme si povídali

v reálném železničním provozu. Prezentovaných zařízení je celá škála od těch
nejstarších až po nejmodernější, ovládaná
počítačem. Všichni žáci si rádi vyzkoušeli
obsluhu těchto p ř ís t rojů
a s nadšením
sledovali výsledek svého
snažení – rozjezd vlaku
a jeho další
pohyb po modelovém kolejišti. Všem dětem se exkurze
velmi líbila, zejména obsluha
přístrojů.
Karolína
Koutecká

Řeporyjské Echo 256
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Základní škola

K
Prezentace závěrečných prací
žáků devátých tříd

Z

akončení středoškolského studia
maturitou a vysokoškolského studia státní zkouškou a obhajobou
závěrečné práce představuje v životě
absolventa významný mezník. Přestože se
na základní škole se závěrečnou zkouškou
nepočítá, můžeme v poslední době pozorovat sílící tendenci uzavírat povinnou
školní docházku slavnostní prezentací
různě zaměřených závěrečných prací.
K jedné ze základních škol, jejichž cílem
je rozvíjet u dětí klíčové kompetence
(vycházející z Rámcového vzdělávacího
programu základního vzdělávání) nevšedním způsobem, patří i Základní škola
Praha 5 Řeporyje. Již několik let zde žáci
devátých tříd vypracovávají ročníkové
práce, které následně představují při svých
prezentacích. Jak tvorba ročníkových prací
probíhá? Nejprve si učitelé vylosují, se
kterými žáky budou spolupracovat. Psaní
závěrečných prací předchází nejen poctivá
rešerše informačních zdrojů, ale hlavně

individuální rozhovory žáků s učiteli, kteří
jejich ročníkovou práci vedou, i s dalšími
experty. Setkání s odborníky si domlouvají
samy děti za minimální dopomoci svých
přidělených garantů (učitelů). Odměnou
za vynaložené úsilí jsou pro ně inspirativní
setkání s významnými českými osobnostmi z mnoha vědeckých oborů. Interview
žákům poskytl například přední český
kardiochirurg, prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.,
či známý astrofyzik a popularizátor vědy
RNDr. Jiří Grygar, CSc. K dalším osobnostem, které děti měly možnost vyzpovídat,
patřil také úspěšný letecký akrobat Ing. Petr
Jirmus nebo ředitelka Nadace Charty 77
paní Mgr. Božena Jirků.
Završením tvorby ročníkových prací jsou
jejich slavnostní prezentace. Těm nepřihlíží pouze okruh známých vyučujících
a spolužáků, ale také veřejnost. Vedení
školy k nim každoročně zve rodiče, členy
místního zastupitelstva či odborníky
z akademické obce. Jedním ze vzácných
hostů byl v loňském roce vedoucí Ústavu
etnologie Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy, doc. PhDr. Marek Jakoubek,
Ph.D. et Ph.D. Témata závěrečných prací
pokaždé postihují nějakou zajímavou oblast lidské činnosti a jsou vybírána velmi
pečlivě a ve vztahu ke školním osnovám.
Z jejich rozsáhlého výčtu bychom mohli
zmínit třeba putování za naší minulostí,
během kterého se děti snažily věrně
zachytit obrazy ze života českého krále
a římského císaře Karla IV. Jinou zajímavou
náplň představovaly úvahy žáků o tom, jak
by dnes vypadal svět a společnost, kdyby
například neproběhla průmyslová revoluce,
kdyby neexistovala zemská přitažlivost
nebo kulturní a etnické rozdíly, hudba či
lidské emoce. Vedle abstraktně zaměřených
témat se ale žáci zabývali také řešením
praktičtěji zaměřených úkolů. Jedním z nich
bylo plánování a organizování rekreačního
pobytu z pozice imaginární cestovní kanceláře. Sepětím s praktickou stránkou života
se vyznačovaly i letošní závěrečné práce,
jež byly zastřešeny názvem „Děkujeme,
že pomáháte!“ Žáci mohli nahlédnout
do zákulisí činnosti humanitárních organizací, obecně prospěšných společností
nebo občanských sdružení, která nějakým
způsobem pomáhají potřebným, hendikepovaným, nemocným či drogově závislým
lidem. Hlavním cílem letošních závěrečných
prací a prezentací bylo poukázat na to, že
nezištnou pomocí neobdarovává člověk
pouze potřebné, ale především sama sebe.
Mgr. Zdeněk Kauer
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Setkání

oncem ledna proběhlo na naší základní škole jedno zajímavé setkání.
V rámci výuky moderních dějin seznamujeme žáky pátých tříd i s událostmi
události roku 1968 a 1969.
Pozvání na besedu přijala paní Božena
Kotmelíková, která okupaci sovětskými
vojáky zažila na vlastní kůži jako spojovatelka v bývalé Meziměstské a mezinárodní
ústředně v Praze na Žižkově. Vyprávěla
tak dětem svůj příběh z této doby a děti
se zaujetím naslouchaly. Seznámila je
také s prací spojovatelky na meziměstské
ústředně. S tímto povoláním se v dnešní
době již žáci nesetkají.
Beseda byla provázána ukázkami dokumentárních filmů, písničkami a fotografiemi. Prostor byl i pro dotazy žáků.
Setkání bylo pro ně přínosem právě účastí
pamětníka, který je svým vyprávěním vtáhl
do těchto smutných okamžiků našich dějin.
Hana Zdvihalová
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Mateřská škola

Únor v mateřské škole

Z

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

ačátek letošního února byl na sněhovou nadílku štědrý. Děti si na školní
zahradě užily zimních radovánek.
Válely koule, stavěly sněhuláky, házely
sněhovými koulemi do terče a bobovaly.
I aktivity v MŠ se vázaly k zimě. Povídali
jsme si o životě zvířátek v zimě – o zimních
spáčích, o lese s krmelcem pro zvířátka,
o těžkém životě ptáčků v zimě. Také jsme
si povídali o zimních sportech.

ve třídě Koťátek, kde nás čekal kouzelník
a klaun Jakub. Kouzelník zábavnou formou učil děti poznávat barvy a rozvíjet
postřeh a fantazii. Děti byly kouzelníkem
zapojovány do vystoupení – soutěžily,
kouzlily, zpívaly a tancovaly. Každý z nich
byl na závěr odměněn.
Tímto zábavným dnem jsme si připomněli tradice a zvyky našich předků. Jako
například MASOPUST, který je velmi starým

nalo období čtyřicetidenního půstu, které
končilo až o Velikonocích. Na Velikonoce
se jistě všichni těší, hlavně děti. O těchto
tradicích, které se v minulosti vytrácely
a v současné době opět začínají ožívat, si
s dětmi také povídáme, prohlížíme obrázky
a čteme povídky.
Před tím nás ale v MŠ čeká vítání jara.

Po lednovém kurzu lyžování v Chotouni
nám 7. 2. začal kurz předplavecké výchovy
v Radlicích. Začátkům plavání předchází
seznamování s vodou – zkrátka nebát se jí.
K tomu dětem napomáhají vodní pomůcky

lidovým obyčejem. Je to čas od Třech králů
do Popeleční středy. Bylo to období tancovaček, plesů, maškarních bálů a karnevalů.
Bylo to také období zabíjaček a hodů
s množstvím masa a v tuku osmaženého

Po jarních prázdninách nejstarší děti navštíví opět základní školu, aby se zúčastnily
dalšího setkání s Dráčkem předškolákem.
Na toto setkání se vždy velmi těší.
Lenka Kloubková – učitelka

a hračky. Pod vedením instruktorů plavecké školky je výuka zábavná a děti dělají
velké pokroky. Čeká nás celkem 17 lekcí.
Na závěr kurzu bude snaha dětí oceněna
„Mokrým vysvědčením“. Vzhledem k tomu,
že se v letošním roce přihlásilo přes 40 dětí,
není možné z bezpečnostních důvodů jezdit MHD. Proto jsme požádali o příspěvek
na dopravu Městskou část Praha-Řeporyje
a bylo nám vyhověno. Tímto bychom
chtěli zastupitelům místního úřadu velice
poděkovat.
Hlavní akcí února byl KARNEAL V MŠ.
Nejprve jsme nazdobili třídy do veselých
barev a 5. 2. začala karnevalová show.
Krásné masky princezen, víl, šašků a jiných postav z filmů a pohádek přichystaly
dětem maminky, kterým za spolupráci
děkujeme. Průvod masek jsme zakončili

pečiva – především koblih. Jsou totiž kulaté
a zlatavé jako sluníčko. A slunce je známkou
jara, tepla, symbolem života a zárukou
bohaté úrody. Masopust byl veselý svátek
a poslední příležitost pořádně se najíst
masa do zásoby. Hned po něm totiž začí-

DĚTSKÉ SUDOKU

Nepodváděj, řešení zde, je jen pro
kontrolu. Koukej přes lupu.
Zpracoval: PePa
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Přistavení VOK na Bioodpad
I. pololetí 2019

Přistavení VOK
na I. pololetí 2019

Velkokapacitní kontejnery na neskladný odpad budou přistaveny
na níže uvedených místech v následujících termínech:

22. 3. 2019 (pátek)
26. 4. 2019 (pátek)
26. 4. 2019 (pátek)
24. 5. 2019 (pátek)
24. 5. 2019 (pátek)
21. 6. 2019 (pátek)
21. 6. 2019 (pátek)

Tělovýchovná u č. p. 442
K Závětinám mezi č. p. 727 a 757
Na Vrchu proti č. p. 749
Ve Výrech proti č. p. 328
U Skopců u č. p. 5
Na Zmrzlíku u č. p. 33
Náměstí u Lva u č. p. 112

a to vždy od 14:00 do 18:00 hod.
Co lze odložit do VOK
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako
je např. nábytek, sportovní náčiní, (lyže, jízdní kola apod.), koberce,
podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.
Co nelze odložit do VOK
 směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné
nádoby (popelnice, kontejneru)
 nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie
a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
 odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
 elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače,
přehrávače, telefony apod.)
 stavební suť
VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!

Harmonogram mobilního sběru
nebezpečných složek komunálního odpadu
na území hl. m. Prahy v roce 2019 – trasa Praha-Řeporyje

13. 3.–středa; 10. 5.–pátek; 10. 8.–sobota; 7. 11.–čtvrtek
1 Náměstí U Lva
2 ul. Ořešská (u trati)
ul. K Zadní Kopanině
3
(u zast. MHD Zadní Kopanina)
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po-pá
15:00–15:20
15:30–15:50

so
8:00–8:20
8:30–8:50

16:10–16:30

9:10–9:30

Více informací k mobilnímu sběru nebezpečných složek komunálního odpadu na území hl.m. Prahy včetně harmonogramu pro
celou Prahu naleznete na: http://odpady.praha.eu
Významnou novinkou v mobilním svozu nebezpečných odpadů
je rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností
(z fritování apod.). Olej
bude obsluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích.
Lenka Bártová,
vedoucí
hospodářsko-správního
odboru

Velkokapacitní kontejnery na bioodpad budou přistaveny na níže
uvedených místech v následujících termínech a časech:

30. 3. 2019 (sobota)
9:00–12:00 hod.
27. 4. 2019 (sobota)
13:00–16:00 hod.
25. 5. 2019 (sobota)
9:00–12:00 hod.
29. 6. 2019 (sobota)
13:00–16:00 hod.

Náměstí u Lva u č. p. 112
Řeporyjské náměstí u č. p. 8
Ve Výrech proti č. p. 328
Radouňova x Hlávkova

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky
rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny
a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.

UPOZORNĚNÍ:
Městská část Praha-Řeporyje není zodpovědná za případné změny časů
ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financovány z prostředků Magistrátu hl.m. Prahy a zprostředkovávají je svozové společnosti – konkrétně
v MČ Praha-Řeporyje je to společnost Pražské služby, a. s. V případě, že
zjistíte nedostatky v poskytovaných službách, nahlaste tuto skutečnost
prostřednictvím emailu na adresu: callcentrum@psas.cz, případně na podatelnu ÚMČ Praha-Řeporyje, tel.: 251 625 794.
Děkujeme za pochopení
Lenka Bártová, vedoucí hospodářsko-správního odboru

Městská policie
informuje

V

poslední době je stále více řidičů, kteří pokud se dopustí
nějakého dopravního přestupku v cizině, tedy přestupku který nebyl na místě řešen, ale byl zadokumentován
(např. překročení rychlosti), obdrží následně od příslušného
zahraničního orgánu výzvu („dopis“) k úhradě příslušné částky
(pokuty) v Eurech.
Česká republika je pro tyto případy
smluvně vázána, takže není problém,
aby dopis většinou našel svého adresáta v ČR. Tuto praxi začaly v poslední
době užívat zejména státy jako Francie,
Itálie, Německo…, někde ukládá pokuty stát a někde obec.
Jak to tedy je, pokud pokutu řidič neuhradí, je vymahatelná
a co se může stát?
Pochopitelně se řidič vystavuje riziku, že pakliže navštíví vozidlem konkrétní zemi znovu, tak v případě kontroly nastanou zřejmě velké komplikace, včetně hraniční možnosti „zabavení“ vozidla.
A pozor, i když už řidič nehodlá do konkrétní země vozidlem
nikdy zavítat, pohledávky jsou v některých případech „odprodány“
a vymáhání dlužné částky tak provádí „vymahačská“ firma, která
má mezinárodní působnost.
Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ MP Praha 13
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Těžko usnete u telky beze mě
Zdeňka Mahdala asi není třeba blíže představovat. Je to herec, moderátor, dabér, podnikatel
a také člen Rady Českého rozhlasu a bůhví co ještě. Ovšem ten, kdo ho zná trochu líp, ví, že
Zdeněk miluje Řeporyje, společnost, lidi a nezkazí žádnou legraci. O tom, jaké to je žít v Řeporyjích, jak se dostal k herectví, ale i o tom, jak se dělá dobrý dabing, byl náš rozhovor. Mrzí
mě jen, že už nám nezbyl prostor na téma namlouvání televizní reklamy do nejmenovaného
obchodního řetězce. Vždycky, když v televizi slyším jeho charismatický hlas, kterým mě láká
na slevy, mám opravdu chuť si dojít nakoupit. Tak třeba někdy příště.
Zdeňku, jste velký řeporyjský patriot, žijete zde již mnoho let. Co
pro vás tahle okrajová část Prahy
znamená?
Řekl bych, že kdysi okrajová.
Tím, že jsme skoro na metru,
tak se vzdálenost od centra
diametrálně zmenšila a jsme
již vlastně součástí té „velké
Prahy“. Když jsem tu poprvé se
štábem točil v osmdesátých letech v Prokopském údolí, ještě
coby student JAMU, tak jsem
tehdy měl pocit, že je to snad
blíž do Plzně, než na Václavák.
To jsem netušil, že mě sem
na sklonku života odvane osud.
Můj první dojem bych snad raději ani nezveřejňoval. Ale čím
delší dobu jsem tu pobýval, tím
více jsem získával na přesvědčení, že ta šedivá, neupravená
vesnice bez chodníků a s bahnitými cestami za Prahou,
s dominantou nesmyslného sila
přímo uprostřed, mi umožní

prožít snad mé nejkrásnější
životní období. Vše je o lidech.
Takže byť jsme součástí Prahy,
žijeme si tu krásně jako na vesnici. A to je k nezaplacení.
Znám instalatéry, topenáře,
řidiče, zedníky a ruku v ruce tu
všichni komunikují s majiteli
firem, s pány profesory, umělci.
Zkrátka radost.
Je něco co byste zde změnil a naopak?
Když projíždíte naší republikou a vidíte, kam se snad i ty
nejzapadlejší vesnice ať už
v Čechách nebo na Moravě
dostaly, co se týče občanské
vybavenosti, chodníků, silnic,
zeleně, tak nabudete dojmu,
že u nás v „Řepanově“ se jaksi
zastavil čas. Ořech měl skládku,
taky měli spravené komunikace, kanalizaci, vodu. Tady
uběhly desítky let, než se ledy
hnuly. Ale to vše zastíní místní

mezilidské vztahy, které uvidíte
snad jen v poslední vsi někde
na pomezí. Je trochu s podivem, jakým způsobem jsme tu
řízeni. Dílem patříme pod obecní úřad a z toho polovinu věcí
musíte řešit s Prahou 13, pro
které jsme Popelkou. A kdepak,
kdybyste chtěli zasáhnout
třeba s výjezdem do obecní
komunikace. To vás poženou
až na magistrát. Příště možná
už do Bruselu. Obdivuji, jak si
sami sobě umíme věci udělat
složitějšími, než ve skutečnosti
jsou. Ale asi si musí každý zasloužit své místo.
Dokázal byste si představit, že
byste žil jinde?
Dovedu si představit, že
bych žil jinde. Ale musel bych
tam zakotvit před třebas třiceti
lety. Teď už mě odsud nedostanete (smích).

A jak jste vůbec spokojen s novým
obsazením radnice? Co říkáte na výsledky voleb?
Pro všechny to byl asi překvapující výsledek voleb. Nicméně pro mě je to světýlko
na konci tunelu, že tato nová,
mladá vlna rozhýbe oceán
a budu doufat, že to bude ku
prospěchu všech a že na tom
vydělají řeporyjští. A že se nenechají smést tsunami, kterou,
doufám, sami vytvoří. Držme
jim palce!
Patříte k matadorům českého dabingu. Máte spočítáno, kolik rolí či
postav jste za celou svou dosavadní
kariéru namluvil?
Tady se budu pohybovat
pouze v relativních číslech
a budu velmi odhadovat. Nicméně když bych to přeci jen
měl nějak zprůměrovat, tak
jsou to tisíce titulů. Ať už jde
o větší role, nebo ty menší…
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Ale to už je otázka ekonomie
dabingu a o tom, my herci,
nikdy nemohli diskutovat. Při
rozjezdu TV Nova jsem se věnoval i režii a to po mně zbylo
cca 500 epizod různých seriálů,
telenovel, ale i celovečerních
filmů. Od Dynastie počínaje
přes Milenky až k MacGyverovi.
Škoda, že většina materiálů se
utopila při povodních v roce
2002. Ale i tak budete skoro
denně v obýváku u TV těžko
usínat beze mě (smích).

Rozhovor
takový dabing probíhá a lze vůbec
celý film natočit najednou?
Než se film začne opatřovat českou verzí ve studiu,
tak tomu předchází několika
týdenní dřina mnoha různých
řemesel, mohu-li to tak nazvat.
Začíná to překladem, který je

úpravy přestavuje cca hodinu
až hodinu a půl práce. Dříve
u VHS, to vydržely mašinky
tak 2-3 měsíce, dnes se to dělá
u počítače. A průměrný film
má kolem 60 stran. Je nejlepší,
když si úpravu dialogů dělá
sám hlavní tvůrce české verze,

Můžete nám prozradit, jak vůbec

torku z natáčení?
Tady vás zklamu. Nám přicházejí od tvůrců materiály,
označované jako „Music and
Effect“. A ty neobsahují mluvené slovo, nýbrž jen hudbu
a efekty jako jsou déšť, bouchnutí dveří, střelba, ale také ony
heky a dechy. Takže tyto části
se vesměs nedabují, jsou dodány s originálem. Takže herec
nestyda si na své v dabingu
nepřijde. Hm.
Myslíte si, že dobrý dabér musí být
hercem? Aby zkrátka dokázal svou
roli dobře zahrát a správně prožít?
Pozor. Dabér je v prvé řadě
herec. Je to herec, který i dabuje. Bez školy na jevišti není
možné být dobrým dabérem.
Ano, někdy se z dětských dabingových hvězd stanou hvězdy i v dospělosti, ale to proto, že
k tomu měly dispozice a u této
práce zůstaly a staly se herci.

Máte nějaký dabingový vzor?
Několik. Já zažil ještě chvíli
tu slavnou partu bardů, kdy
se ještě tvořilo technologií
po smyčkách, a když někdo
na obraze mluvil, museli být
všichni vedle sebe u jednoho
mikrofonu. A já, kandrdas po 8
letech v Divadle J. K. Tyla v Plzni, najednou stál vedle Ládi
Brabce, Slávečka Sejka, pana
Prachaře či Holého. Nemluvě
o dámách jako Květa Fialová
či Zlata Adamovská. Všechny
jsem hltal a koukal jim do kuchyně, abych jednou byl jako
oni. Můj velký kamarád Mirda
Moravec, poté, co obdržel
nějakou dabingovou cenu,
tak mi říkal, že dnes ji má on,
ale zítra ji můžu mít já. Ovšem
musím vypít cisternu skotský
a vykouřit vagon cigaret. Tak
se snažííím… (smích).
Vaším hlasem promlouvá nejeden
slavný herec, zmiňme například
osobního strážce Kevina Costnera
nebo amerického drsňáka Nicolase
Cage, kterého dabujete přes 20 let.
Jak se vám s ním stárne?
Oni mi stárnou všichni. Já
snad nemám z těch věkově
srovnatelných hvězd nikoho,
kterého bych nemluvil alespoň
v jednom či více filmech. Ale
některý jsou mi blíž. Woody
Harrelson, Eddie Murphy, Kevin Costner… a pochopitelně
zmiňovaný Nicolas. Dodnes
mě baví filmy typu Skála. Ne,
že bych byl tak velký samolibec,
ale takové filmy zkrátka můžete
vidět několikrát za sebou. Navíc
si vzpomenete na chvíle, kdy
jsem mohl stát vedle Ládi Brabčáka a žasnout nad jeho umem.
Škoda ale, že se Nikolas poslední léta nedostal k žádné pěkné
roli v hezkém filmu. Takže sice
stárneme spolu, ale on v San
Francisku a já tady u nás. A je
nám snad oběma fajn.
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pro dabing specifický. Nemůžete se rozkošatit a dostávat
do překladu své myšlenky a vylepšovat ho dle sebe, protože
jste limitováni délkou stejné
věty v originále. Tak například,
když postava řekne na obrázku
„Yes.“, nemůže to překladatel
přeložit větou „Já si myslím,
že souhlasím.“ To mu zkrátka
do pusy nenarvete. Ale vytvořila se tu skupina opravdu kvalitních překladatelů, kteří ctí to,
že překládají film a ne román.
A když máte dobrý překlad,
tak se ho ujme úpravce dialogů.
To obnáší to, že si každou větu
musíte znovu a znovu pustit
a zkracovat ji, či přidat slůvko,
někdy větu, aby vše pasovalo
pěkně na ústa originálu. Někdy si musíte pohrát s vokály
či s retnicemi. Na otevřené Á
nemůžete dát retnici M. Jen
pro názornost, stránka poctivé

tedy režisér. A na něm je i casting, aby film hezky, ale hlavně
dobře obsadil.
Já se vždy snažil při castingu vycházet z typu a najít
například za amerického herce,
kterého vidí diváci na plátně, adekvátní náhradu mezi
českými herci. Někdo zas dá
na hlas a vybírá herce podle
podobnosti hlasů. Podle mě
ale český divák originál nikdy
neuslyší, takže já vždy hledám
typ podobný originálu. Když
tedy na plátně pobíhá štramák
plný sex appealu, oslovím třeba
Michala Dlouhého, a nebudu nutit do protiúkolu Pavla
Rimského, byť je to taky jeden
z nejlepších dabérů, co znám.
Myslím, že naše čtenáře bude určitě zajímat, jak se dabují takové ty
choulostivé scény… Je na to nějaký
„fígl“? Máte nějakou vtipnou his-

Vy sám jste dokonce vystudovaný
herec. Jak jste se k herectví vůbec
dostal?
99 % lidí, které slyšíte v dabingu, jsou vystudovaní herci
a ostřílení desítkami rolí na divadelních prknech. Neexistuje
profese dabér. Je to herec.
A platí, že ne každý dobrý herec
je dobrý dabér a naopak.
Já jsem z malé vísky na pomezí Čech a Moravy. Rodákem
je mimo jiné i Pavel Trávníček.
No a to mi nějak dodalo na drzosti a zkusil jsem jít v jeho
šlépějích. V 15 letech jsem se
utrhnul od máminy sukně a šel
studovat SPŠ filmovou do 300
kilometrů vzdálené vesnice
Čimelice. Tam jsme ve volném
čase vytvářeli TV inscenace,
bez záznamu, ten neexistoval,
ale i fotili a točili filmy. Vždy to
někdo režíroval, někdo produkoval a organizoval a někdo
musel hrát. A to zbylo na mě
a na spolužačku Adrianu Vlasákovou, dnes Sobotovou. A celá
ta naše parta se dostala na vysoké školy ve svých oborech.
Já nastoupil na JAMU. Dostal
jsem po škole s Pavlem Kikinčukem „lano“ do plzeňské činohry
a tam jsem strávil skoro 8 let.
Následovalo Divadlo J. Wolkera
v Praze, Hudební divadlo Karlín
a divadlo ABC. Jenže to už jsem
hodně moderoval, Rádio Vox
Karla Svobody, pak Radio Alfa
a Nová Alfa, do toho talk show
Prima jízda na TV Prima, kde
jsem vytvářel servis VIP hostům
po dobu deseti let, sem tam
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dabing, navíc hypotéka a divadlo muselo stranou. Během
těch let na obrázku jsem získal
jakés takés kontakty, neb jak
se říká, kolik kamarádů máš,
tolikrát jsi člověkem a udělal
jsem si dabingové studio sám.
Nejdřív jedno, pak dvě a měl
jsem i čtyři. No a začala úplně jiná éra mého života. Ale
stále jste sám. Na volné noze
a musíte se o sebe postarat.
Sehnat práci. Jak dnes, tak
i jako herec za bolševika. Dnes
mám ještě spoluzodpovědnost
za ty, kteří se mnou tuto práci
spoluvytváří.
Dnes se tedy věnujete spíše dabingu ve vašem studiu. Nicméně občas
vás lze zahlédnout třeba v českých
seriálech. Sledujete je i jako divák?
To je spíše sporadická záležitost. To víte, žijeme v české kotlině a tady ten rybník
šoubyznysu je strašně malý. Jak
říkával můj šéf Karel Svoboda,
je to maximálně 200 rodin, co
v tomto rybníku plavou. „Když
tě někdo kopne pod vodou,
vydrž. Vždycky mu to budeš
moct vrátit. Jen si to musíš
pamatovat a chtít. Ale pozor,
platí to i obráceně. Takže se
chovej slušně a nic neodflinkni.“ A tím se léta řídím. No a tím,
že jsem vlastně svého času
opanoval kanály svým hlasem
skoro v každém filmu, tak to
mi moc kamarádů nepřineslo.
Navíc tvůrci mají pocit, že mám
dost a přeci mi ještě nebudou
přidávat na hromadu. Takové
české. Do toho jsem byl léta

veden jako moderátor Primy
a herecké příležitosti jaksi usnuly. Abych vám ale odpověděl
na otázku, sledováním seriálů
se v mém věku příliš nevěnuji.
Mám pocit, že toho ještě musím
hodně stihnout a den má jen
24hodin.
Pojďme se ještě vrátit k dabingu. Je
těžké najít zakázky v dabingu? Jaké
je podle vás největší úskalí v této
oblasti podnikání?
Přináší to stejná úskalí, jako
jiná snažení na poli podnikání.
Platební morálka zadavatelů je
mizerná, na druhou stranu kolegové herci se průběžně nějak
sdružují a přichází čas od času
s požadavky, které jsou snad
i v rozporu s dobrými mravy.
Ono srovnávat honoráře herců např. v německy mluvících
oblastech, kterýžto trh má sto
milionů, proti našemu několika milionovému, je nepoměr.
A my se tak ocitáme uprostřed
mlýnských kamenů. Klient by
to chtěl zadarmo a z druhé strany po vás chtějí nesmysl. Ale
zatím držíme. I odoláváme tlaku velkých nadnárodních firem,
které zásobují dabingem celou
Evropu. Jak to dlouho vydrží, je
ve hvězdách. Do toho upevňující se koruna, kde proděláváme
nemalé částky… Je opravdu
fajn, že si devizový rozdíl mohu
dát do nákladů. Ale když vám
udělá např. deset tisíc, stejně
zůstane 8 tisíc na vás.
Hodně času trávíte v zatemnělé
místnosti, našel jste si nějakou

kompenzaci, koníček?
Tak tady bych se mohl
opravdu rozkošatět, ale raději
to vezmu stručně. Můj koníček?
Lidi. A snažím se je pod různými záminkami shromažďovat.
Ať už při příležitosti různých
zábavných akcí v místních hostincích nebo společné výlety
na kolech, či na motorkách,
v zimě lyžařské zájezdy, v létě
jachta, tenis atd. Jsem blíženec.
Nic mi není cizí. Umím vše a nic
pořádně.
Jak vnímáte popularitu?
Tak to v mém případě není
zas tak horké. Ano, znají mě
U lva, v Sokolovně či v řeporyjském pivovaru. A možná v mém
rodišti, v Moravské Třebové.
A tato míra popularity je milá.
Poslední dobou se snažím řídit
radou mého spolupracovníka
Josefa Petráska, který mi tuhle
radil „ Mahýčku, kdo jde potichu, dojde dál“. Tak si na dobu
pomíjivé pseudopopularity
rád zavzpomínám, ale život je
potřeba žít i jinak. Někdy ale je
přeci jen trochu na obtíž. Jsem
členem Rady Českého rozhlasu
a tím, že jsem se v životě živil
pro mnohé jakýmsi podřadným komediantským řemeslem, tak vlastně nahrávám
na smeč jistým hodnotitelům,
kteří si opanují právo být chytřejší, než ostatní. Ale to je zase
jiná kapitola.

únor 2019
zeptal a vy byste na ní přesto rád
odpověděl?
Víte, já se většinou, díky mé
práci rozhlasového či TV moderátora, spíše vždycky ptal. Ale
tak, abych zpovídanému nahrával a on byl tou hlavní hvězdou,
nicméně samozřejmě tak nějak
přirozeně. Mými hosty byli
prezidenti, předsedové vlád,
špičkoví umělci, ale i olympijští
vítězové. A vždy jsem musel
myslet na to, nezeptat se zkrátka blbě. Byť se říká, že není
blbých otázek, pouze blbých
odpovědí. Takže na tuto vaši
otázku bych ale asi odpověděl
blbě. Nicméně to zkusím.
Na co jsem hrdý? Ne, nebojte, nejsou to ty tisíce nadabovaných titulů či stovky hodin živého rozhlasového a televizního
vysílání. Ale to, že kus Mahdala
vám tady po mně zůstane.
Sice jsou mé děti roztroušeny
po Evropě, ale tři z nich jsou již
tuplovaní Řeporyjáci.
Na závěr vám nechám prostor,
abyste cokoliv vzkázal svým sousedům a čtenářům Řeporyjského
echa.
Buďte šťastní a čiňte tak, aby
vám ostatní záviděli!
Děkuji za rozhovor a ať se vám
ve všem daří.
Lenka
Brychtová

Za svůj život jste už poskytl mnoho
rozhovorů. Je vůbec nějaká otázka,
na kterou se vás nikdy nikdo ne-

Výtvarná soutěž
Baví Vás kreativní tvorba – rádi kreslíte, malujete, vyrábíte koláže, modelujete a nebo vyrábíte
jinou technikou?
Zapojte se do výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje MČ Praha-Řeporyje.
Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích:

Předškolní děti  6 – 10 let  11 – 15 let
Téma výtvarné soutěže: „Co bych si přál v Řeporyjích“
Své práce doručte do 30. dubna 2019 do podatelny Úřadu městské části Praha-Řeporyje. V obálce označené heslem „Výtvarná soutěž“.
K výtvarnému dílu připište jméno a příjmení, datum narození, bydliště, číslo telefonu a nebo emailovou adresu
(pro možnost kontaktování v případě výhry).
Kulturní komise vybere nejlepší práce během měsíce května. V každé kategorii bude vyhlášeno 1. – 3. místo.
Slavnostní předání cen se bude konat během června na Úřadu městské části. Den bude upřesněn v květnovém čísle Řeporyjského echa. Výherci budou informováni.
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Kulinářské okénko

Milé č tenářk y,
milý čtenáři!
Nevím jak
Vy, ale já už nedočkavě volám
jaro, prozradím
Vám že kdy ž
p ůj d e te p ro cházkou proti
proudu Dalejáku do starých jezírek potkáte první sněženky co už ostýchavě vystrkují svoje hlavičky, čímž pomalu
proměňují příslib jara ve skutečnost.Nejen
rostlinky, ale i my lidé, pookřáváme pod
prvními hřejivými paprsky slunce. Nastává
čas dlouhých procházek a na mnohých
zahradách našich sousedů i prvního zahradničení. Ne nadarmo však pranostika
praví „Březen, za kamna vlezem… „ A tak
z takové venkovní aktivity, můžete ještě
přijít domů promrzlý a hladový. Pojďme si
tedy uvařit skvělé hovězí na houbách, bez
tradičního zahušťování a hlavně téměř bez
práce, které nejen zahřeje, zasytí, ale také
našemu tělu prospěje, neboť kvalitní hovězí maso, je mimo jiné přirozeným zdrojem
kyseliny linolové, která podporuje imunitu,
snižuje cholesterol a podílí se na odbourávání tuku… teď už nezbývá než usednout
ke stolu, otevřít lahev oblíbeného červeného a popřát Vám dobrou chuť.
Vaše Simča :)
simona.slivenecka@gmail.com

Milí přátelé divadla

S

velkou radostí jsem uvítala obnovení Divadla Řeporyje, které jako
pamětnice znám z dob svého mládí.
Myslím, že tato kulturní událost by neměla zůstat opomenuta.
Ochotnické divadlo v Řeporyjích má
dlouhodobou tradici. Na kulturním vyžití
v předválečném i poválečném období se
podílela řada řeporyjských občanů.
Po 1. světové válce se divadlo hrálo
v Sokole a v DTJ, v Řeporyjích fungovalo
několik divadelních spolků. Například
v roce 1935 uvedl pěvecký spolek Smetana v sále restaurace U Žbánků komickou
operu českého skladatele Viléma Blodka
V studni.
Po válečné odmlce začaly hrát divadelní spolky Havlíček a Wolker. Sokol obnovil svoji divadelní činnost Molierovým
Tartuffem pod vedením Dr. J. Koblihy.
Činnost divadelníků Sokola byla žánrově
velmi různorodá, uvedli například drama
Lištičky, které napsal František Langer
pod svým pseudonymem Hellén, nebo
Nestroyovu satirickou frašku Talisman.
Nejúspěšnějším představením byla bezesporu Shakespearova komedie Veselé

Hovězí na houbách

500 gr. hovězí zadní, 250 gr. hnědých žampionů, 1 l kvalitního / domácího hovězího
bujonu, 250 gr. zelenina pod svíčkovou, sůl, pepř, 3x cibule, 5x stroužek česneku,
2 pl sádla
Začneme tím že si všechno nakrájíme, hovězí maso na kostičky, cibuli a česnek
na drobno, žampiony na plátky, zeleninu pokud použijeme nemraženou, tak na tenké
nudličky. Na sádle osmahneme cibulku dost do hněda, přidáme česnek, žampiony,
zeleninu, vše pěkně osmahneme, přidáme maso a necháme zatáhnout. Podlijeme
vývarem a šup s tím do trouby. Na 170 °C necháme péct zhruba 3 hod. občas promícháme, v případě potřeby podléváme. Maso a pár pěkných kousku žampionů
vyndáme, štávu se zeleninou rozmixujeme do hladké omáčky, maso s houbami
vrátíme zpět, dosolíme, opepříme a máme hotovo, podáváme s rýží, nebo například
s květákovou placičkou.

paničky windsorské, v níž se v roli rytíře
Jana Falstaffa představil F. Šprunk. Autorsky se na divadelních představeních
Sokola podílela hlavně Milada Koblihová. Napsala detektivku Poslední obraz
nebo pohádku Šašek králem, která byla
uvedena na přírodním jevišti v Sokolem
zakoupené „Staročeské chaloupce pod
skálou“.
V nelehkém období padesátých let
skončila Chaloupka a i chuť do hraní.
Proto mne těší, že se kulturní tradice opět
probouzí.
Milí diva delníci, přeji
vám hodně
hezkých textů,
dobrou akustiku, hodně šikovných herců
a vždycky plný
sál diváků.
Naďa
Semotánová
(92 let)

Foto z divadelní hry Talisman od Johanna Nestroye
v podání řeporyjských ochotníků.
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Vakcinace psů, koček a fretek
proti vzteklině i dalším nákazám

17. 4. 2019
-

Očkování proběhne:
16–17 hod. - před ÚMČ Řeporyje
17.15–17.30 hod.
Zadní Kopanina, u autobusové zastávky
Kontakt: 603 332 053.

Oranžové kontejnery

V mrazech mohou zachránit život

Z

ima udeřila v plné síle. Z šatníků
vytahujeme ty nejhuňatější svetry
a čepice a v každodenním shonu nás
nejspíš sotva napadne, jak zvládají mrazivé dny lidé bez domova. Těm jde o život
a zachránit je může teplé oblečení. A třeba
právě to, které lidé odložili do oranžových
kontejnerů.
V Praze oblečení pro potřebné třídí
společnost POTEX, s. r. o. celoročně, nyní
v zimě má však každý kousek teplého oblečení pro lidi na ulici obrovský význam.
Neziskové společnosti Charita ČR, Naděje,
Progressive, CSSP a Sananim vítají každou
bundu, svetr, mikinu, čepici i šálu. Důležité
je i vrstvení oblečení, hodí se tedy i tílka,
trička, legíny, punčocháče či podvlékačky.

V loňském roce Potex předal charitám
37 574 kg vytříděného textilu. V současném mrazivém počasí je potřeba teplého
oblečení nejvyšší!
Pokud ani vám není lhostejná pomoc
lidem v nouzi, neváhejte probrat své šatníky a darovat teplé oblečení. Přehledný
seznam kontejnerů POTEX, s. r. o. v Praze
a okolí najdete na www.potex.cz.

Upozorňujeme
na uzávěrku dalšího čísla
Řeporyjského echa
pro přispěvatele

20. března

Řeporyjské Echo 256
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Holocaust a Řeporyje

D

o jaké míry se tato lidská zrůdnost
dotýkala i nás v Řeporyjích si dovolím připomenout ve svém článku.
Věděl jsem z vyprávění rodičů, že tento
smutný úděl se dotkl i naší rodiny. Bohužel
v mládí někdy člověk rodičům moc nenaslouchá a tak jsem měl matně v paměti jakýsi rodinný příběh. V současné době jsem
se začal řádně probírat všemi dokumenty
po mých příbuzných a nález, který jsem
objevil, mnou doslova otřásl. Potrhaná
obálka s nadpisem „Pozdravy z koncetráku
Otta“. Opravdu se v obálce nacházely dopisy z Terezína psané na různých papírech
a útržcích, které se asi podařilo sehnat. Byly
i datované – rok 1943. Některé obsahovaly
i malou kresbičku – přání k narozeninám.
Dovoluji si část z nich předložit, aby
zvláště mladá generace viděla něco konkrétního z tohoto období. Musím však
krátce sdělit životní příběh pisatele dopisů
pana Otakara Müllera. Židovská rodina
Müllerova, která měla tři syny Otu, Alfréda
a Pavla, žila v Řeporyjích. Jak to tak v životě
bývá, nejstarší z nich Ota našel zalíbení
v mojí tetě paní Marii Štětkové (Koblové)
a mladá láska byla na světě. Bohužel přišla
II. světová válka a židé začali být transportování do koncentračních táborů. Mysleli
si, že chodí „na práci“. Dostávali dopisy
s tím, aby se připravili s kufrem v určitý den
na transport a pak odjížděli. U nás se tradovalo, že se synové Müllerovi dobrovolně
přihlásili místo rodičů, aby ti nikam nemuseli. Opravdu tedy synové odjeli transportem do Terezína, odkud jsou zmíněné
dopisy, a čekali, co bude dál. Hrůzné je to,
že nevěděli, že jdou na smrt a očekávali,
že se vrátí domů (viz dopis). Bohužel
nedlouho po tomto psaní odjeli
do Osvětimi a již se nikdy
nevrátili. Ironií

Historie
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osudu je, že rodiče zůstali
v Řeporyjích a válku přežili.
Prohlédněte si, prosím,
tyto konkrétní dokumenty
toho, co se skutečně událo
a nesmí být zapomenuto
a nesmí se nikdy opakovat.
Vladimír Jindřich

Dnes byla zase
pouť ve Sv. Kříži.
Loni, když jsme
se dívali, jak lidé
chodí na pouť,
chtěl jsem se
s každým vsadit,
že příští rok již
tam budu na ni
jako svobodný
člověk, a zatím
kdoví, bude-li to
příští rok.
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Úspěch našich žáků na hudební soutěži - Allegro

P

oslední lednový víkend se již tradičně
nesl ve znamení umělecké soutěže
Allegro, která se koná v krásných
prostorách Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí. V porotě usedli umělci a pedagogové zvučných jmen, jakými
jsou například paní profesorka Michaela
Prokopová, která působí na Pražské státní
konzervatoři, Petr Kužvart, dlouholetý člen
skupiny Chinaski, Valentina Shuklina, dirigentka a skladatelka ND, Miloslav Richter,
člen Symf.orch.Českého rozhlasu a další.

Jsme rádi, že i tento rok se mezi našimi studenty našli tací, kteří nás úspěšně
reprezentovali. Žáci soutěžili v několika
kategoriích a získali tato ocenění:
Jäger Bernard, 1. místo a zvláštní ocenění
poroty
Nováková Laura, 1. místo
Špaček Matěj, 1. místo
Štětina David, 2. místo
Martínek Václav, 2. místo
Mináriková Natálie, 2. místo

Jindřichová Jana, 3. místo
Slancová Kristýna, 3. místo
Klímová Adéla, Mašková Adéla a Karolína
–Malé trio, 1. místo
Čížková Anna, Phungová Linda, Teclová
Kateřina- Velké trio, 2. místo

Ráda bych ocenila také práci našich
učitelů. Jejich nasazení, tvůrčí práci, motivaci studentů a lásku se kterou své poslání
vykonávají. Své zkušenosti, které předávají
dětem, bývají darem na celý život. Všem
patří veliká gratulace!
Lenka Kadochová – učitelka hry na klavír

Úspěšný leden v SZUŠ
Výtvarný obor
aše škola se pátým rokem zúčastňuje Celostátní dětské výtvarné
soutěže „Děti malují pro Konto
bariéry“. Soutěž má během roku 3 témata.

N

Výherní díla jsou otištěna
v charitativním kalendáři,
výtěžek z prodeje je věnován na pomůcky pro
hendikepované.
Podzimní úkol byl
ztvárnit poměrně těžké
a závažné téma „Bez růžových brýlí“, zabývající
se aktuálními problémy
dnešní doby. S dětmi z Přípravné výtvarné výchovy

jsme téma zpracovali jako
„Třídění odpadu“. Obrovskou radost nám udělalo
ČESTNÉ UZNÁNÍ Sabinky
BÖER (5 let), která naši
ZUŠ navštěvuje teprve
od září 2018 a jako jediná
byla oceněna v kategorii
V. ZUŠ a kroužky zájmového vzdělání – žáci do 6let.
Žáci v kategorii 7–10 let
zpracovávali zadané téma

Řeporyjské Echo 256
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s námětem „Zdravá a znečištěná planeta
Země“. V této kategorii již podruhé získala
3. cenu Kamila TERELYA (9let).
Nejstarší žáci v kategorii 11–15 let dostali
jen zadání soutěže a téma si vybrali vlastní.
Obrovským překvapením pro nás bylo,

Kultura

že oceněny byly z celé ČR pouze 3 práce
a všechny byly žáků naší školy.
1. místo – Lucie Císařová (15 let) – „Pytláctví“
2. místo – Alžběta Švarcová (14 let) –
„Plasty v oceánech“
3. místo – Peter Toperczer (12 let) – „Bez
růžových brýlí“

Kompostárna hl. m. Prahy
ve Slivenci otevírá již tento týden. Zahájen bude i výdej Pražského kompostu
pátek 22. února 2019 zahájí provoz
po zimní přestávce Kompostárna
hl. m. Prahy ve Slivenci, kam mohou
Pražané a další zájemci odvážet rostlinný
odpad. V loňském roce přijala kompostárna
celkem 2 162 tun materiálu a vyprodukovala 200 tun hotového kompostu, který je
oficiálně registrován jako organické hnojivo pod názvem Pražský kompost.
Slunečné a teplé počasí posledních dní
láká nejen k procházkám, ale pozvolna začínají práce na zahradách. V kompostárně, která
více než rok zpracovává rostlinný
materiál od firem
i drobných zahrádkářů, zkrátili
zimní přestávku

V

a otevírají ji pro zájemce již v pátek 22. února. Vedle možnosti odložit zde shrabané listí
či ořezané větve nabízí kompostárna také
hotový kompost, který byl oficiálně registrován jako organické hnojivo pod názvem
Pražský kompost. Kompost splňuje veškeré
limity chemických a fyzikálních vlastností
a může se využívat pro zlepšování kvality
půdy jak na zahrádkách, tak i při údržbě
a výsadbách městské zeleně.
Zdroj: web hl. m. Prahy

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

E-mailová adresa do knihovny:
knihovna@prahareporyje.cz
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Všem oceněným tímto gratulujeme.
Více informací o soutěži: www.detimaluji.cz
Informace o škole, foto a videa z akcí
naleznete na stejnojmenném facebooku
nebo webu www.pro-radost.cz.
Mgr. Tereza Toráčová
ředitelka SZUŠ

Nabízíme Všem spolkům
a dobrovolným organizacím
zveřejnění výročních zpráv
a různých příspěvků
v místním časopise zdarma.

Prosíme všechny přispívající do časopisu Echo
pokud můžete, své příspěvky posílejte emailem (info@tiskpip.cz) v nejčastěji používaných
textových editorech a ukládejte do formátu
s koncovkami.DOC, RTF, TXT. Fotky z digi
fotoaparátů prosím neupravujte a ukládejte
do JPG příp. TIF v rozlišení 300 DPI. Přijmeme
i foto v papírové podobě. Děkujeme
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Patrik Hábl ve Studiu Bubec
alíř Patrik Hábl se do Studia Bubec
rád vrací. Tentokrát zde během
ledna vytvořil sérii obrazů pro
svou novou výstavu. Malíř Patrik Hábl,
oceněný Waldesovou cenou a cenou
Europol a který patří mezi nejviditelnější
představitel české neštětcové malby, pracoval ve studiu BUBEC na obrazech pro svoji
novou výstavu RE:KONSTRUKCE. Výstava
probíhá v Galerii Villa Pellé Pelléova 10,
160 00 Praha 6, od 5. 2 do 5. 4. 2019.

únor 2019

M

Tomáš
Haleš

Obrazy
7. 3. – 29. 3.
19:15

Otevírací
doba:

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

Po - Pá
9:00 – 17:00

2019

Kurzy včelaření, řezbářství a keramiky

M

uzeum medu a českých Vánoc
v Ořechu pořádá od února a března kurzy praktického včelaření

(určeno úplným začátečníkům, kteří chtějí začít včelařit
pro radost a kvůli vlastnímu
medu). Od února
do dubna pořádá také kurzy dřevořezání
řezbářským nožem (pro začátečníky, kteří si
chtějí bezpečně vyzkoušet
svoje výtvarné
schopnosti,
vyřezat betlém
nebo loutku…).
Na říjen a listopad připravujeme kurz keramiky
pro úplné začátečníky

zaměřený na figurální tvorbu („Vytvořte
si vlastní rodinný betlémek“). Detaily
ke kurzům naleznete na www.muzeumceskychvanoc.cz.
Vladimír Glaser
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Kultura

Městská část Praha-Řeporyje
Vás zve na

Řeporyjskou tancovačku
30. března 2019 • 20 hod.

v místní sokolovně, Jáchymovská ul.
K tanci a poslechu hraje kapela „Uvidíme“
Bohatá tombola • Občerstvení • Taneční vystoupení
Prodej lístků s místenkami se uskuteční na MÚ u pí. Cilečkové
a online na webu Řeporyjského divadla /www.reporyjskedivadlo.cz

Vstupné: 150 Kč
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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.
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Stopařem československých legionářů na východě

N

ovinář a fotograf Jan Rychetský
putoval v pohnutém roce 2014,
kdy na východ od nás opět začaly
promlouvat zbraně, po Rusku a Ukrajině.
Z Prahy do Vladivostoku. Zhruba 16 000
kilometrů zdolal nejvíce vlakem, ale i autobusem, stopem či pěšky za necelé tři
měsíce. Při tom se zaměřil hlavně na místa,

kterými před sto lety prošli českoslovenští
legionáři. Tisíce bratrů, jak se tehdy legionáři oslovovali, se do Československa
vrátilo až v roce 1920, tedy dlouho po
vzniku republiky. Stoleté výročí jejich anabáze v Rusku si tedy budeme připomínat
ještě další roky. O svém putování napsal
knihu Špionem Běločechů v Rusku, která

je vlastně takovým křížencem historických
vzpomínek a současného cestopisu.
„To byla veliká věc, že jsme měli své vojáky a ukázali, že se dovedeme bít. A když
jsme z našich hochů na Rusi mohli udělat
korpus - to už jsem věděl, že máme vyhráno.“ T. G. Masaryk.
Jan Rychetský

 V září 1914 byl na svatého Václava na Sofijském náměstí v Kyjevě vysvěcen legionářský prapor a vznikla
Česká družina, základ československých legií v Rusku

 Mapa putování Ukrajinou a Ruskem

 Hlavní město největší ruské národnostní menšiny
Tatarů Kazaň, kde stojí obnovená mešita Kul Šerif

 Ve městě Penza, kde chtěli bolševici odzbrojit
legionáře, proběhl tatarský svátek Sabantuj
Fotografie japonského vojáka, který hlídá vagony
legionářů ve Vladivostoku, se stala legendární 
 Jan Rychetský mladší u jezera Bajkal
 Při příležitosti odhalení pamětní desky o sto let
později na Sofijském náměstí v Kyjevě
 Kniha, která o putování vznikla

 Na Sibiři je celkem rozšířeným náboženstvím
šamanství. Šamanka ze spolku Duch medvěda vzývá
v hlavním městě Tuvinské republiky Kyzyl oheň

 Fanatičtí fanoušci fotbalového klubu Sibir
Novosibirsk

 V prostředí dohasínajícího Euromajdanu se na
kyjevských náměstích vyvářela polévka pro sociálně
slabší občany
 Železniční nádraží ve Vladivostoku ze strany
přístavu
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Změna jízdního řádu vlaků
na Pražském semmeringu
od 2. 2. 2019
Na železniční trati Pražského
semmeringu z Hostivice přes
Zličín, Jinonice a Smíchov na
hlavní nádraží se v sobotu 2. února 2019 změní jízdní řád. Přibude tu nový ranní vlak ve
špičce všedních dní a zlepší se návaznosti některých
spojů. Úpravu jízdních řádů umožnila velká podzimní
rekonstrukce tratě, kterou zajistila Správa železniční
dopravní cesty.
Podzimní oprava tratě vyšla na více než 63 milionů
korun. Vznikla při ní nová zastávka Praha-Jinonice
přímo u stanice metra a několikanásobně se zvýšila
kapacita této jednokolejné tratě. Nově se mohou
vlaky potkávat mezi Zličínem a Smíchovem také ve
Stodůlkách, v Jinonicích a na Žvahově, což dříve nešlo.
Díky tomu může po trati projet více vlaků a je možné
jízdní řád vylepšit.
Největší novinkou je prodloužení ranního vlaku,
který dosud končil na Zličíně, až do centra Prahy.
„Jde o vlak, který teď jede z Noutonic přes Středokluky
a Hostivici na Zličín. Opravená trať ale umožní jeho další
cestu ze Zličína přes Cibulku, Jinonice a Žvahov až na
Smíchov a na hlavní nádraží. Díky tomu pojedou ráno
mezi 7. a 9. hodinou z Hostivice přes Zličín do centra
vlaky každých 30 minut,“ říká František Petrtýl, radní
Středočeského kraje pro oblast dopravy, s tím, že přímé
spojení s centrem Prahy ocení i obyvatelé obcí jako jsou
Hostouň, Dobrovíz, Středokluky či Tuchoměřice nebo
Noutonice, které přímé vlakové spojení do centra hlavního města neměly v pracovní dny ráno už dlouhá léta.
„Velký dík patří Správě železniční dopravní cesty, že se
pustila do intenzivních oprav tratí v celém Středočeském
kraji. Opravuje se na desítkách míst a opravovat se bude
i nadále, je to veliká změna k lepšímu,“ dodal Petrtýl.
Lepší přípoje z Kladna
Další změny na trati Pražského semmeringu ocení
ti, kteří cestují z Kladna nebo naopak do Kladna. Ranní
vlak z Hostivice na Smíchov bude nově navazovat těsně
před sedmou hodinou v Hostivici na rychlejší spěšný
vlak od Kladna a není to jediná novinka. „O víkendu
jezdí na této trati také Pražský motoráček KŽC. Nově bude
na Zličíně navazovat na spoje Českých drah od Hostivice,
a tedy i od Kladna. Dosud si tyto vlaky na Zličíně těsně
ujížděly, ale trať před rekonstrukcí to bohužel neumožňovala jinak. Nově mezi nimi budou moci lidé pohodlně
přestoupit. To znamená, že o víkendu bude po většinu
dne možné cestovat z Prahy 5 do Kladna vlakem každou
hodinu, dosud to šlo jen jednou za dvě hodiny,“ říká
ředitel ROPID Petr Tomčík. „Pokud využijete jízdenky
Pražské integrované dopravy, nemusíte řešit, se kterým
dopravcem jedete, platí u obou,“ doplnil Tomčík.
Trať si našla své cestující
Pražský semmering patří mezi tratě, na kterých narostl počet vlaků v posledních letech několikanásobně.
„Pokud byste se podívali do deset let starého jízdního řádu
v roce 2009, našli byste tu z pražského hlavního nádraží
do Hostivice jen čtyři vlaky za celý pracovní den. Dnes tu
jezdí linka S65, která je plnohodnotnou součástí systému
Pražské integrované dopravy a má v tomto směru 17
spojů denně. Řada lidí dříve říkala, že Pražský semmering
je pro osobní vlaky mrtvý a že už nikdy nevstane z popela.
Ukázalo se, že během pár let je všechno jinak, Praha se
Středočeským krajem tu objednávají osobní vlaky tak
často jako nikdy předtím a lidé se s nimi rychle naučili
jezdit,“ říká Jakub Goliáš, ředitel Regionálního obchod-

ního centra Českých drah pro Prahu a Středočeský kraj.
Počet cestujících ve vlacích Pražské integrované
dopravy loni opět rostl, na území Prahy je denně
využije skoro 160 tisíc lidí
V roce 2018 využilo vlaky Pražské integrované
dopravy na území Prahy průměrně 157 633 cestujících
každý pracovní den. Meziročně jde o velký nárůst
spojený s větším zájmem o cestování příměstskou
železnicí i se zapojením dalších rychlíků do systému
Pražské integrované dopravy. Nejvíce cestujících
využívá vlaky ve směru do Kolína, Benešova u Prahy
a Berouna. Roste také podíl cestujících, kteří preferují
při cestě příměstskými vlaky jízdenky PID před jízdenkami Českých drah.
Nejvytíženější pražské železniční tratě v systému PID v roce 2018:
Praha – Úvaly (a dále do Peček a Kolína): 37 tisíc
cestujících za den
Praha – Říčany (a dále do Benešova u Prahy): 34 tisíc
cestujících za den
Praha – Černošice (a dále do Berouna): 27 tisíc cestujících za den
Novinky spojené s jízdenkami Pražské integrované dopravy
Už několik měsíců funguje jedna důležitá novinka.
Cestující si mohou říct o jízdenku Pražské integrované
dopravy také na nádraží u pokladny ČD. „Každá železniční pokladna v Praze i ve Středočeském kraji vám pro
vaši cestu vlakem umí prodat jízdenku PID. Ta stojí pro
stejnou trasu často méně peněz než jízdenka Českých
drah. Určitě bych doporučil cestujícím, aby to vyzkoušeli.
Až pojedete příště třeba z Nymburka do Kolína, řekněte
si u pokladny o jízdenku PID a porovnejte, která cena pro
vás bude výhodnější,“ vysvětluje Martin Jareš, zástupce
ředitele IDSK pro dopravu.
Nejjednodušší a nejrychlejší nákup jízdenek Pražské integrované dopravy pro cesty po Praze nebo po
Středočeském kraji je v aplikaci PID Lítačka. Vyhledáte
si v ní spojení a rovnou si tam lístek i koupíte. Stačí na
to bankovní karta, která umožňuje platby přes internet. Jízdenku, kterou pak máte na displeji telefonu,
ukážete průvodčímu ve vlaku nebo revizorovi, pokud
vás zastaví a požádá o ni.
Autobusy PID se v roce 2018 omladily a už přes
70 % jich je nízkopodlažních
Rok 2018 byl již osmým rokem běžného měření
a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Díky pokračující obnově vozidel
je už 71 % autobusů v celém systému bezbariérově
přístupných a oproti roku 2017 se podařilo i přes končící desetileté smlouvy průměrný věk vozového parku
mírně snížit. Provoz městských linek v Praze zajišťovalo
v roce 2018 celkem 9 dopravců, příměstských linek
18 dopravců. Celkem je v systému PID zapojeno 19
autobusových dopravců.
„Rád bych ocenil všechny autobusové dopravce, kteří
se na zajištění jednotlivých autobusových linek v systému
PID podílejí, že i přes nelehkou personální situaci se s každodenními požadavky na zajištění cca 25 tisíc spojů utkali
statečně a že se i navzdory přetrvávajícímu nedostatku
řidičů na trhu práce daří zajišťovat plánovaný provoz bez
personálních výpadků,“ uvádí náměstek primátora hl.
m. Prahy a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.
U dalších standardů byla bohužel konstatována
nedobrá situace kvůli přetrvávajícímu nedostatku
řidičů napříč dopravci. To mělo i v roce 2018 za
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následek neplnění požadované kvality provedené
služby v některých aspektech a zvýšený počet závad,
které jsou sledovány v souvislosti s činností provozního personálu. Nutno však konstatovat, že s tímto
celorepublikovým problémem se dopravci vypořádali
nad očekávání uspokojivě a nyní již k personálním
výpadkům na linkách PID prakticky nedochází.
Standardy, u kterých došlo k celkovému zlepšení,
jsou bezbariérovost vozidel, ústrojová kázeň a čistota
vozidel. Naopak nejčastěji neplněnými standardy
bylo plnění grafikonu, garance bezbariérových spojů
a informování cestujících ve vozidlech.
„Rok 2019 bude posledním rokem měření a vyhodnocování standardů dle stávajících smluv, od roku 2020
budou platit nové, náročnější standardy, které by měly
přinést výraznější kvalitativní posun v poskytovaných
službách v rámci PID,“ dodává Adam Scheinherr.
„Zároveň očekáváme skokový nárůst kvality v oblastech Středočeského kraje, kde dojde v následujícím
období k integraci autobusových linek do systému PID,“
doplňuje Petr Tomčík.
Vybrané statistické údaje (k 31. 12. 2018)
 počet autobusových linek PID: 376
 počet autobusových dopravců PID: 19
 počet autobusů PID: 2 183
 průměrné stáří vozového parku: 8,5 let
 podíl bezbariérově přístupných autobusů: 71 %
 počet autobusových zastávek PID: 3 230 (dle
názvů), 6 892 (dle jednotlivých stanovišť)
 počet ujetých km autobusy PID za rok: cca 107 mil.
km, z toho:
 80 mil. km v Praze
 27 mil. km ve Středočeském kraji
Celkové hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění
standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou
(splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
ČSAD POLKOST
STENBUS
Dopravci s vyšší kvalitou
(splněno mezi 60 % a 80 % standardů)
ČSAD Česká Lípa
Autodoprava LAMER
ČSAD Slaný
ČSAD Benešov
ČSAD MHD Kladno
Dopravci s průměrnou kvalitou
(splněno mezi 40 % a 60 % standardů)
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
POHL Kladno
ABOUT ME
ARRIVA CITY
Valenta Bus
ČSAD Střední Čechy
Vlastimil Slezák
Kateřina Kulhánková
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než
40 % standardů)
Jaroslav Štěpánek
OAD Kolín
Zdroj: ROPId
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Umění naučit se vidět dobro

O

becně se dá říct, že v lidském životě platí biblický výrok „Hledejte
a naleznete“.
Zdá se, že každý člověk nalezne to, co
hledá. Někteří lidé jsou vnitřně naprogramováni na neúspěch, vlivem různých
faktorů, které je zásadně ovlivnily. Pak se
ovšem s neúspěchem dost
často ve svém životě setkávají. Mnoho lidí se ale v životě
řídí jiným „vnitřním kompasem“, který je v životě vede
pozitivní cestou, jako by šli
vysokohorskou túru, která
vede nádhernou krajinou.
Lidé, které potkávají, jsou
zdvořilí a ochotní. Zdá se jim,
že jsou obklopeni dobrotou
a štěstím. Samozřejmě, že
i občas přijde zamračený den
nebo prší, ale nakonec vše
dobře dopadne. Jakoby se
zhmotnil v životě těchto lidí
biblický výrok: „Bůh viděl, že všechno, co
učinil, je velmi dobré“.
Před několika lety chtěla skupina amerických vědců prozkoumat způsob, jak dosáhnout úspěchu při hledání štěstí. Oslovili
sto nejúspěšnějších a nejspokojenějších
lidí. Všechny informace, které od nich shromáždili, se snažili vyhodnotit počítačovou
metodou a najít společného jmenovatele
štěstí. Nebylo to ani vzdělání ani původ.
Někteří z nich neměli dokončenou ani
základní školu, jiní měli doktorát. Někteří
pocházeli z bohatých rodin, jiní naopak
z chudých poměrů. Nakonec počítačovou
metodou přišli na to, co mají společného.
Každý z nich byl „tím, kdo ve svém životě
hledá dobro“.
Stávat se vědomě člověkem, který hledá
a nachází dobro v sobě, v druhých lidech
i ve všech životních situacích není snadné,
ale není to nemožné. Záleží na každém jedinci, na jeho vědomém rozhodnutí změnit
postupně v sobě vnitřní naprogramování
na neúspěch, na zlo. Pokud je někdo negativní a hledá jen to špatné kolem sebe
a v sobě, tak nepochybně nalezne ve světě
velké množství zla. Když na sobě a na druhých bude hledat jen nedokonalosti, určitě
bude velmi úspěšný, neboť nikdo není
dokonalý. Ale na světě existuje také velké
množství dobra, stačí ho jen objevit. Člověk
totiž to, co hledá, najde. Stačí si představit
tři osobnosti, které kráčí stejnou ulicí. Každý z nich by hledal a nacházel něco jiného.
Politik by vnímal, kolik lidí zde bydlí a kolik
z nich ho může volit. Podnikatel by si kladl
otázku, na čem by se zde dalo vydělávat.
Architekt by přemýšlel, zdali jsou domy
dobře projektovány a zapadají do širších
vztahů v krajině.
Hledání dobra v sobě
Předpokladem pro to, aby se člověk postupně stával někým, kdo hledá skutečné

dobro, je vědomé rozhodnutí. Jedná se
o dlouhodobý proces, ve kterém se má
člověk stát sám sobě přítelem. Jde o vnitřní
změnu, proměnu, o nové zaměření. Podstatou té proměny je zaměřit se na dobré
věci v sobě. Hledání toho, co je v člověku
dobré, není domýšlivost nebo ješitnost.
Mělo by být vždy završeno aktem pokorné vděčnosti Bohu
za dobro, kterým člověka
obdařil. Bernard z Clairvaux,
velký středověký teolog,
filosof, myslitel a mystik, řekl,
že dokonalým vyjádřením
opravdové pokory je v Bibli
chvalozpěv Ježíšovy matky,
Marie, ve kterém vypráví
příbuzné Alžbětě o svém velkém štěstí: „…můj duch jásá
v Bohu mém spasiteli…od
této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,
že se mnou učinil veliké věci
ten, který je mocný.“ (Lk 1, 47-49). Na jejím
příkladu vidíme, že pokorný člověk nepopírá, ale oslavuje Boží dary, je vděčný za Boží
požehnání. Ten, kdo hledá skutečné dobro,
vnímá a přijímá s opravdovou pokorou
a vděčností četné dary, které mu dal Bůh.
Chce-li být někdo šťastný, musí si uvědomit, že hledání toho, co je v něm dobré,
je jediná rozumná věc, která ho doopravdy
může změnit.
Hledání dobra v druhých
Bible sděluje, že každý člověk byl stvořen podle Božího obrazu (Gn 1,27). Pochází
od Boha. Každý člověk má tedy nějaký,
osobitý, jemu vlastní aspekt Boží podstaty.
Jeho přirozenost je „naprogramována“
na dobro. Každý člověk je jako květina, jeho
dobrotu a krásu lze snadno přehlédnout
nebo považovat za samozřejmost. Saint
Exupéry napsal: „Dobře vidíme pouze
srdcem. To zásadní je očima neviditelné,“
proto je zapotřebí vnímat druhého člověka
„zblízka.“ Věnovat mu pozornost, čas, naslouchat mu. Je také důležité se dívat „za“
jeho slabosti a nedokonalosti, které mohou
zakrývat dobro. Hledat krásu, kterou ještě
nikdo nehledal dost dlouho nebo dost
hluboko, a proto ji nemohl najít, i přesto, že
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Zprávy z fary
mnoho lidí to bude považovat za naivitu.
V dnešní době málo kdo věří optimismu
těch, kteří usilovně a vytrvale hledají dobro v druhých lidech, kteří znova a znova
dávají šanci druhým. Krize v mezilidských
vztazích je většinou varovným signálem.
Je nebezpečím i příležitostí. Nebezpečím,
že vztah může skončit, ale také příležitostí
k tomu, aby dostal lepší kvalitu.
Hledání dobra ve všech životních situacích
Neexistuje život bez problémů. Paradoxně se dá říci, že problémy, které přicházejí do života, jsou největšími příležitostmi
k růstu. Jsou pro člověka výzvou a voláním
k tomu, aby využil schopností a darů, které
jen tušil, že má nebo o kterých doposud
vůbec nevěděl. Mohou otřást každodenní
rutinou a uvést do života nových možností.
Jde o to, aby se člověk naučil „přerámovat“
nepříjemné zkušenosti, a aby v nich našel
dobro. „Rám“ totiž upozorňuje na jisté
detaily, které jinak může člověk snadno
přehlédnout. Když člověk znovu „rámuje“
nepříjemnou zkušenost, musí se do ní
opět vnitřně ponořit i když je to mnohdy
bolestné nebo náročné. Analyzuje a hledá
to, co ho tato zkušenost naučila, co mu tato
situace, kterou prožil, vzala a co nového
naopak dala. Takto člověk zjistí, že se mu
sice zavřely jedny dveře, ale otevírají se
mu další. Důležité však je, hledání dobra.
Bůh hledá nejvyšší dobro
Svět, který Bůh při stvoření viděl jako
„velmi dobrý“ (Gn 1, 31), zůstává i přes
všechnu svou bídu, stále velmi dobrý. Ježíšův příchod na tento svět, byl projevem
Boží lásky k člověku. Bible říká: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna
na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl
spasen.“ (Jan 3,16) Uvnitř každého člověka,
v nejvnitřnější části jeho osobnosti přebývá
Bůh. Tam lze najít pravý obraz, který do něj
vtiskl samotný Bůh. Tam se člověk může setkat se samotným Stvořitelem. Toto setkání
ho může učinit šťastným. Ovšem jenom
ten člověk může mít podíl na tomto štěstí,
který ve svém životě vědomě a usilovně
hledá dobro v sobě, v druhém a ve všech
životních situacích.
P. Mariusz Kuźniar, farář

Vidět dobro ve všem - jedinečný vzkaz:
„…Jsem vděčná za svého muže, když si stěžuje, že není hotová večeře, protože to
znamená, že je se mnou. Za svoji dceru, když si stěžuje, že musí mýt nádobí, protože to
znamená, že je doma, a ne na ulici. Za hromadu prádla k žehlení, protože to znamená,
že mám co na sebe. Za oblečení, co je mi těsné, protože to znamená, že mám co jíst.
Za daně, co musím platit, protože to znamená, že mám zaměstnání. Za to, jak daleko
od domu musím parkovat, protože to znamená, že mohu chodit a že mám čím jezdit.
Za tu paní, co v kostele seděla za mnou a zpívala falešně, protože to znamená, že slyším. Za trávu, co je potřeba posekat, za okna, co se musí umýt, protože to znamená,
že mám domov. Za budík, co brzy ráno zvoní, protože to znamená, že jsem naživu.
Za svůj stín, který mne provází, protože to znamená, že jsem venku na slunci…“
Z knihy Bruna Ferrera „Hostina pro duši „
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pobídnutí po rychlé rozehrávce nepřímého
kopu Ivana Pánka.
Druhá půle pokračovala pěkným zápasem, závěrečnou čtvrthodinu si Roztoky
vypracovaly převahu, ovšem i vzhledem
k nepřesným centrům nedošlo k vážnějšímu ohrožení branky, a tak si Řeporyje
připsaly hubené vítězství 1:0.

Řeporyjský

FOTBAL
FK

ŘEPORYJE

1928

O

DD

ÍL KOPAN

É

www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.
Úvodní slovo
imní dny se krátí, západ slunce se
protahuje na pozdější hodiny. A to
znamená jediné, fotbalové jaro se
nezadržitelně blíží. Už se taky těšítě až ten
koloběh vypukne a ucítíte tu vůni čerstvě
střižené trávy? Jarní část sezóny bude
průlomová, neboť se v našem areálu bude
konat řada vylepšení, která pozvednou
kvalitu o stupínek výš. Největší změnou
bude rekonstrukce našeho travnatého
hřiště, na kterém vychováme další generace, které natáhnou již více než 90letou
historii našeho klubu. Pokud chcete být
v každodenním kontaktu s naším klubem,
sledujte i náš klubový Facebook či Instagram. Jakékoli náměty na zlepšení chodu
kluby rádi uvítáme na emailové stránce:
fkreporyje@gmail.com.

FK Řeporyje vs. TJ Sokol Vonoklasy
Zápas byl z důvodu sněhové kalamity
odložen na čtvrtek 21. 2. 2019 (po uzávěrce
měsíčníku).

Z

A mužstvo
Řeporyje i nadále hrají své zápasy
v rámci zimního Aritma cupu, kde doposud
zaznamenaly dvě výhry a jednu porážku.
V sobotu 23. 2. se navíc utkájí Řeporyje
proti Škvorci, účastníkovi středočeské 1.B.
třídy. Zápas se odehraje na UMT Újezdu
nad Černými Lesy.

zbuzanskou rezervou, která je pravidelně
doplňována o divizní hráče. I to dokládá
jak kvalitním kádrem Roztoky disponují
a jejich postupové ambice nejsou liché.
Zápas začal i přes nízké teploty ve vysokém tempu, a tak jsme se museli rychle přizpůsobit i vzhledem k absencím
na pozicích středních obránců. Roztoky
dobře kombinovaly a svou důslednou hrou
obránců nedávaly přiliš šancí pro četné
vytváření šancí. I tak však Řeporyje v druhé
části poločasu začaly ožívat a výsledkem
tomu byl i gol Walzela, který zužitkoval

FK Řeporyje vs. Zbuzany B – 10. 02. 2019
Řeporyje se v tomto zápase potkali
s kompletní absencí své zálohy a i kvalitní
hra hráčů Zbuzan, které byly doplńěny
o hráče svého áčka nám uštědřili drtivou
porážku 5:0 a srovnali tak účty vzhledem
k naší předchozí výhře. Příště opět v plné
síle, opět nasedneme na vítěznou vlnu.
Petr Vosmík
místopředseda FK Řeporyje

ARITMA CUP 2019

1.FK Zbuzany 1953 B
2.FK Řeporyje
3.Sokol Vonoklasy
4.SK Roztoky
5.Sokol Řepy
6.FK Sparta Košíře
7.SK Slov. Kunratice B
8.TJ Sokol Nebušice B

4
4
3
4
4
3
3
3

4
3
2
2
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
2
2
2
3
3

18:0 12
13:7 9
11:5 6
5:4
6
6:6
6
4:4
3
1:8
0
2:25 0

Aritma Cup 2019
FK Řeporyje vs. SK Roztoky – 27. 1. 2019
V druhém zápase zimní přípravy jsme
se utkali s týmem Roztok, hrající III. třídu
Středočeského kraje. Roztocký fotbal opět
ožil díky dobré práci vedení a příchodu kvalitních hráčů. Výsledkem je tak po podzimní
části hájení prvního místa o skóre před
Řeporyje se po minulém výprasku opět sešli v kvalitním složení a proti slabšímu soupeři Nebušice B si zastříleli
ve 4.kole Aritma cupu a vyhráli za nádherného počasí 10:1(2:0)
Horní řada (zleva) : Blažek M., Jarolímek P, Václavíček J., Šebesta J., Kubr M., Hlaváček V., Vodsloň T., Korecký
R., Borovička M.
Dolní řada (zleva) : Pánek I., Bašta V., Svoboda T., Pavelka D., Vopěnka J., Šmat F., Walzel Š., Přída A., Vosmík P.
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Gymstar

Ú

nor je krátký měsíc, navíc byly
prázdniny a také mnoho našich dětí
porazila chřipka. Přesto pár tréninků proběhlo, takže jsme úplně nezaháleli.

Kultura • Sport

Naše závodnice se připravují na další
závody a také na MČR v TeamGymu,
které se bude konat 10.–12. 5. 2019
v Olomouci. Pod vedením skvělé trenérky, baletky a choreografky Kateřiny,
stále pilují pódiovou skladbu. Nácvik
pódiové skladby je jak pro děvčata, tak

25

i pro Kateřinu velmi náročný. Většina
z nás si vůbec neumí představit jak těžké
je splnit všechny požadavky, které jsou
dané pravidly a vymyslet choreografii
tak, aby jí děti zvládly technicky i fyzicky
a ještě je to bavilo. Navíc musí zaujmout
i porotce a diváky. Ani výběr hudby není
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snadný, musí se střídat rychlé a pomalé
části a stejně jako pohyb i hudba musí
zaujmout. Nejsem žádný odborník, tak
se nemohu pouštět do podrobností, ale
jako laik musím Kateřině složit velkou poklonu. Je nejen profík, ale i člověk, který
miluje svou práci i děti a oni zase ji. Jako
každý rok náš oddíl připravuje dětský
karneval, který vypukne již 2. 3. 2019. Moc
se těšíme na přehlídku letošních masek
a hojnou účast.
Za kolektiv trenérů Simona
www.gymstar.cz

Nučice - Administrativní podpora
v logistické společnosti.
Práce vhodná i pro absolventy
se znalostí anglického jazyka.
Pro více informací volejte
na +420 776 447 560

Obec Ořech Vás zve na 23. ořešský

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E
V sobotu 16. března 2019 od 20 hodin v sokolovně

Šicí stroje

K tanci hrají

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

Kudrnáči a ABBA Revival

Moderní čistírna peří

Vstupné 150 Kč na místě (stoly si můžete zamluvit na 603 265 553).

Těšte se na tombolu, teplé i studené občerstvení.

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.

Tel.: 606 312 174
www.cistirnaperi.cz

Provádíme zednické práce
fasády, obklady i dlažby.

Jan Szenko, tel.: 604 577 818
Koupím rodinný dům v Řeporyjích.
Tel.: 604 617 788

• obaly a rozvoz v ceně
• speciální množstevní slevy

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

Byt po celkové rekonstrukci
bude k nastěhování během dubna.

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Restaurace

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

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:

od 10.00 hod.
SO a NE od 11.30 hod.

Kontakty
a rezervace:

Těšíme se na Vás.

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

Pro informace volejte na číslo
607 587 708 nebo pište na email
firma.simacek@seznam.cz

PRODÁM MED. Tel.: 731 467 122

ROZVOZ JÍDEL
PRO
FIRMY
• objednávky do 10 hod.

Nabízíme k pronájmu byt
garsonku (1+kk) v ŘEPORYJÍCH.

 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

Hlávkova
130, 246
U Lva
174, 301, 352,
266, 902

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
Kontakt:

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

GAME BAR ŘEPORYJE
Ořešská 797 - u závor
Otevřeno od 11.00 do 23.00 hod.
Nové a příjemné prostředí po celkové rekonstrukci.
Možnost rezervace salónku.

FB: Game bar, tel.: 731 406 121
• Jukebox
• šipky
• šachy
Těšíme se
na Vás!
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REFERENT SKLADU A PŮJČOVNY
TROUFÁTE SI NA SAMOSTATNOU PRÁCI VE SKLADU? ADMINISTRATIVA VÁM NENÍ CIZÍ?
ODPOVÍDÁTE-LI ANO, PAK HLEDÁME MOŽNÁ PRÁVĚ VÁS!
JSME RODINNÁ FIRMA S TRADICÍ OD ROKU 1990. PŮSOBÍME NA ČESKÉM A SLOVENSKÉM TRHU. PRODÁVÁME, PŮJČUJEME A OPRAVUJEME STROJE PRO SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ STAVEB. PODÍLÍME SE NA NEJVĚTŠÍCH STAVEBNÍCH PROJEKTECH A SPOLUPRACUJEME S NEJVÝZNAMĚJŠÍMI SPOLEČNOSTMI V OBORU.
STAVÍME NA KVALITNĚ ODVEDENÉ PRÁCI, DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI A DŮVĚŘE.
NÁPLNÍ VAŠÍ PRÁCE BUDE: PŘÍJEM A VÝDEJ ZBOŽÍ ZE SKLADU, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SPOJENÁ S PŘÍJMEM A VÝDEJEM ZBOŽÍ, VYKLÁDKY
A NAKLÁDKY ZBOŽÍ A STROJŮ, POMOCNÉ PRÁCE PŘI SERVISU STROJŮ
K PRÁCI POTŘEBUJETE: ZNALOST PRÁCE NA PC (OUTLOOK, WORD, EXCEL,…), ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY B, ŠIKOVNÉ RUCE, SAMOSTATNOST,
SPOLEHLIVOST, OCHOTU SE UČIT – CO NEUMÍTE, VYSVĚTLÍME/NAUČÍME
VÝHODOU: ZÁKLADNÍ ZNALOST AJ, PRŮKAZY VZV, JEŘÁBNICKÝ, STROJNICKÝ, SVÁŘEČSKÝ, ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY B+E, C,…
ODMĚNOU ZA DOBŘE VYKONANOU PRÁCI VÁM BUDE: ODPOVÍDAJÍCÍ PLATOVÉ OHODNOCENÍ,
13. PLAT, STRAVENKY, KARTA MULTISPORT, KURZY AJ VE FIRMĚ ZDARMA, SICKDAYS, SLUŽEBNÍ
TELEFON
MÍSTO VÝKONU PRÁCE – PRAHA 5-ŘEPORYJE
Jste pro tuto pozici ten pravý člověk? Pokud ano, kontaktujte nás na telefonním čísle: 774 995 424
a domluvte si termín pohovoru. Budeme se těšit.
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Odvlhčení zdiva,
stavební a zednické práce
Nabízíme:
 provedení dodatečných hydroizolací zdiva
 sanace, odvlhčení objektů
 sanační omítky, stěrkové izolace
 obnovy fasád
 jádrové a štukové omítky
 pokládky dlažeb a obkladů
 výkopové práce

TRUMF, renovace a sanace, s.r.o.
stavební a sanační firma s WTA autorizací pro oblast sanace staveb proti vlhkosti
Janského 2419/23, 155 00 Praha 5

Telefon: 777 773 127 • e-mail: info@trumfrenovace.cz

www.trumfrenovace.cz
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PIVOVAR ŘEPORYJE

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

RETRO VÍKEND

8.-10.3.2019

Přijďte na kuřecí prso
s broskví a sýrem
a jiné dobroty let minulých.

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
Solc-01-2017_zluta.pdf 1 11.1.2017 13:50:06
www.tiskpip.cz
Vazby plast od 16 Kč, drát od 29 Kč

9.3. OD 14h TURNAJ V PRŠÍ

VÍKEND PLNÝ STEAKŮ
29.-31.3.2019

REALITNÍ AGENTURA
C

M

Y

CM

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

MY

CY

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

www.pivovarreporyje.cz | FB @pivovarreporyje
tel: 274772837

KROUŽKOVÉ
VAZBY
NA POČKÁNÍ

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz

