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Slovo starosty

Vážení spoluobčané!
předvolební kampani jsme se my, lídři kandidátek,
všichni dušovali, že když vyhrajeme, bude naší prioritou boj proti plánované třídírně komunálního
odpadu. Zdejší téma číslo 1. Strašák, kterého se všichni bojí.
Úkol číslo jedna pro nového starostu, ať jím bude kdokoli.
Protože jsem chtěl vyhrát, potřeboval jsem se od ostatních
kandidátek odlišit. Hledal jsem něco, co tady všem vadí
úplně stejně jako pomyšlení na třídírnu. Něco dalšího, co tu
nikdo nechce a já proti tomu, když vyhraju, budu bojovat.
Něco, co všem vadí, čeho se lidi boji, co lidi nenávidí. Něco
na rozdíl od třídírny hmatatelného, aktuálního. Přemýšlel
jsem asi tak dvě vteřiny a volal grafikovi, že už vím, co musím
mít na plakátech na druhém místě seznamu věcí které chci
řešit, když vyhraju. A pak jsem vyhrál. A zděsil se, když jsem
si po vystřízlivění uvědomil, cože to na tom druhém místě
programu, který budu muset plnit, mám. Byly tam. „Jen přes
mou mrtvolu! Třídírna odpadu a další…
…Ubytovny!“
Vadí nám, dusí nás, štvou nás. Protože jsme civilizovaní,
spokojíme se většinou s nevraživým pohledem a negativními myšlenkami směrem k ubytovaným, často závadovým
osobám a sem tam si prostě odplivneme před hotelem
Koruna. Řeporyje jsou noclehárna pro zahraniční dělníky
a sociálně slabé. Své ubytovny tu mají ti i ti. Některé slouží
oběma skupinám dohromady. Žádná není prázdná. Naopak,
všechny vypadají, že jsou plné. A ví tu vlastně vůbec někdo,
kolik ubytovaných tu vlastně máme? Moment, vždyť mi
vlastně ani nevíme, kolik tu máme ubytoven.
Kolik tu máme mít třídíren odpadu vím naprosto přesně.
Nula! Chtěl bych to s kolegy dokázat. Byli bychom slavní. Kdybychom k tomu ještě dokázali fakt eliminovat pár ubytoven,
mám pocit, že bychom sahali po nesmrtelnosti.
Zničit plán na výstavbu třídírny. Zničit plán na zastavění
Řeporyjí ubytovnami, kterých tu bude tolik, že původní
obyvatelstvo bude vyhnáno ubytovanými, kteří se prostě
jinak nevejdou a vyženou nás snadno, neb jich bude 20× víc.

V

Fajn, konec srandy, jde se počítat: Když vynechám v zásadě bezproblémové a mimo problém stojící řeporyjské
poskytovatele podnájmů a provozovatele penzionů, máme
v naší městské části aktuálně sedm ubytoven (!), ve kterých
rovným dílem nocují pracanti z postsovětského bloku (jezdí
se sem jen vyspat, v zásadě nezlobí a naše ekonomika by se
bez nich zhroutila) a sociálně slabí CZ klienti ubytoven (když
není termín dávek, tak nikam nejezdí, často zlobí a Řeporyje
by se bez nich fakt nezhroutily)
Dohromady nějakých 500 lidí. Bohužel jich tu odhadem
dalších 500 přespává v ubytovnách ilegálních. Většinou se
jedná o rodinné domy a občas nebytové prostory, které
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vlastní podivný krajan ubytovaných, případně to má pronajaté od ještě podivnějšího eseročka z Nuslí, které vlastní další
krajan všech zainteresovaných.
Provozovatelům velkých ubytoven jsem jasně vzkázal, že
městská část zásadně přitvrdí v dosavadním přístupu. Pokud
budeme mít jen podezření, že noclehárna nemá v pořádku
všechny náležitosti, budeme systematicky udávat a trápit je
kontrolami. Slabá místa známe – odpadové hospodářství, hasiči, nedůsledná evidence a často ubytovávání cizinců na víza
a pasy někoho jiného.
Nedávno jsme si pozvali provozovatele ubytovny v hotelu
Koruna. Ptal se, proč je mezi úřadem a podnikem takové napětí, když nic neprovedl a papíry má v pořádku. Odpověděli
jsme mu, že právě proto. A že nemáme nic proti jeho ubytovně, krom toho, že je tam ubytovna, ale to mu říkáme mimo
záznam, protože se na to přímo zeptal.
Zatímco u Koruny alespoň víme, na čem jsme, máme podezření, že některé konkurenční podniky (jeden z nich nabízí
přes dvě stě lůžek) sice navenek vedou řádnou evidenci ubytovaných cizinců a papíry mají v pořádku, ale ve skutečnosti
z části poskytují ubytování v dalších, přilehlých budovách,
které nejsou pro provozování ubytovacího zařízení způsobilé,
zkolaudované a vlastně se jedná o další černé ubytovny tvářící
se jako součásti velké legální ubytovny. Chystáme se na ně.
Aby pochopili, že nemlátím prázdnou slámu, rád bych
je touto cestou upozornil, že v případě jejich zlobivějších
kolegů, cizinců, co si tady pronajímají rodinné domky v zástavbě a v nich načerno, bez evidence ubytovávají cizince, se
městská část jen v průběhu března obrátila s prvními dvěma
konkrétními podněty na cizineckou policii, a byla to úspěšná
spolupráce: V noci na 20. března vtrhla cizinecká policie úspěšně hned do tří nemovitostí, kde se během razie prokázala
přítomnost na černo ubytovaných cizinců. Pro představu,
nezdála se nám nedávno částečně rekonstruovaná barabizna
v Ebrově ulici. V té není od smrti bývalé majitelky nikdo hlášen,
dům patří Ruskému občanovi. Nikdo v něm není hlášen. Je ale
evidentně obýván. Fluktuace osob a pytle s odpadky hromaděny za domem, odkud jsou tiše hromadně odváženy, aby si
nikdo nevšiml, že v domě bydlí tajně více lidí, než v celé ulici
dohromady (!) PČR během zásadu našla v domě šestnáct (!)
ubytovaných občanů tří národností. Dohromady bylo ve třech
různých objektech (všechny pronajaté, či vlastněné občany
bývalého Sovětského svazu) identifikováno 26 ubytovaných,
nepřihlášených cizinců. Všechny tři nájemce objektů čeká
od PČR pokuta až 50 tisíc korun, věc bude rovněž postoupena
orgánům fin. Správy a OŽP ÚMČ Praha 13, kde se přimluvím,
aby se s tím nemazali. Podle policie se sice stává, že i v takto
odhalené nemovitosti zkouší provozovatel v ubytovávání
načerno pokračovat, ale většinou to nakonec vzdá poté, co
se policie opakovaně vrátí celé to zopakovat a ona se vrátí,
stejně jako se budu občas vracet já, či někdo z mých kolegů
z úřadu na kontrolu. Fakt mě mrzí, že nemohu v Echu uveřejnit, o které konkrétní adresy se u posledního zátahu jednalo.
V dalších případech, kdy máme na základě vašich podnětů nebo vlastního šetření podezření na černé ubytovávání
cizinců, budeme postupovat úplně stejně. Poslední úspěch
nás motivoval.
Podívejte, vím o případech, kdy bylo zdejším lidem v sousedství černých ubytoven vyhrožováno. Snažím se chápat
ty, co vědí a raději mlčí. Vzkazuji, že se není čeho bát. Stačí
SMS s adresou, třeba na můj soukromý mobil (602 633 434).
Připravená diskrétně přijmout informaci o vašem podezření
je také moje místostarostka Lucie Seguin (777 033 037), či
místostarosta David Roznětínský (608 675 763). Kdo nám píše
řešit nebudeme, nikdo to nebude řešit. Podělte se s námi
o své podněty, my je necháme prověřit. Anonymní podání
o podezření na nelegální ubytovávání cizinců můžete také
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adresovat přímo cizinecké policii na čísle 974 820 229.
Ta tři odhalená černá ilegální ubytování cizinců považujeme za jakousi první vlaštovku. Snad se podaří co nejdříve
udat nějakého dalšího vykuka.
Ubytovatelé, provozovatelé penzionů atd. z řad místních
se ze strany MÚ absolutně nemají čeho obávat, zejména
pokud dodržují základní pravidla. Nemáme v úmyslu vás
prudit. Hodláme prudit ubytovny. Je mi líto těch ubytovaných. Ukrajinští pracanti na polských vízech, kteří se přišli
jen vyspat a místo odpočinku stráví tři hodiny venku v dešti
kvůli razii ve tři ráno. Stejně jako je mi líto chudých, slušných
lidí na dávkách, v případě ubytoven nezřídka kdy matek samoživitelek s dětmi. To, co se odehrává v šedé zóně zdejšího
noclehárenského byznysu, celá ta továrna na provize z české
bídy a východoevropské levné pracovní síly, zvýšená kriminalita, vysoká koncentrace nežádoucích zjevů všeho druhu okolo
náměstí, stovky v Řeporyjích ilegálně ubytovaných, neohlášených cizinců, nepořádek, napětí a v neposlední řadě pověst
noclehárny – nic z toho dle mého v zájmu Řeporyjí fakt není.
Před pár týdny, v noci z 8. na 9. března, nám uprostřed
noci začaly v Řeporyjích levitovat autovraky. Dva, tři roky
se nehnuly z místa a hyzdily okolí, aby se najednou ocitaly
uprostřed komunikací, blokovaly dopravu, prostě totální
chaos způsobený nevysvětlitelnou silou. Vrak od vraku to
bylo jiné, někde ho okamžitě odtáhli, jinde jsem si s policií
vysvětloval týden, co budeme jako dělat s tím tři roky zde
parkujícím ohořelým autem bez kol, které se nadpřirozeně
vzneslo v noci na pátek a přistálo o pět metrů dál uprostřed
komunikace a brání v průjezdu vozidel směrem k nádraží.
Některé autovraky byly tu noc ukradeny, jiné si po dohodě
přeci jen po letech přišel odtáhnout majitel. Byla to neskutečná divočina, o které psali v novinách a přijela si to natočit
Prima. Sedm vraků, co jsem si myslel, že tu budou kvůli chybě
v legislativě navěky.
Ale kde je vůle, tam je cesta. Podle mě během pár dnů
nadpřirozeně zmizí i ty tři vraky, co tu ještě v ulicích máme.
Ukradnou je ufoni, nebo si je bude muset odvézt poté, co
samovolně odletí zablokovat silnici, městská policie. Je to fuk,
hlavní je, že problém, který roky vypadal, že je neřešitelný,
neřešitelný nebyl. Byly tady, otravovalo to, bylo jich pořád víc
a vypadalo, že tu budou na věky. A jsou pryč.
Moc bych Řeporyjím přál, aby si jednou mohly to samé říct
o zdejších ubytovnách.
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 5-ŘEPORYJE

oznamuje
všem rodičům budoucích prvňáčků, že

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

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2019/2020 proběhne

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

vedení školy

S

Děti ze ZŠ v knihovně

polupráce učitelek prvního stupně
ZŠ Řeporyje s místní knihovnou.
V budově školní jídelny je již několik

let umístněná knihovna, a proto ji se žáky
často navštěvujeme. V knihovně s dětmi
spolupracuje velmi příjemná paní knihovnice Ivana Cilečková. Pro děti připravuje
zajímavé programy a ve spolupráci s pedagogy ZŠ průběžně doplňuje doporučené
tituly nejen pro děti. Knihovnu využíváme
pro setkávání dětí ze čtenářského klubu.
Děkujeme za spolupráci!
Kolektiv učitelek 1.st. ZŠ

Základní škola Praha 5 – Řeporyje, Od Školy 596, 155 00 Praha 5
Tel: 251 625 914, e-mail: reditelka@zs-reporyje.cz, weignerova@zs-reporyje.cz
IČO: 47611219

Lyžařský výcvik POSTALM 2019

V

neděli ráno jsme vyjeli z Prahy
směr Rakousko Postalm na lyžařský
výcvik. Po příjemné cestě, při které
jsme celou dobu zpívali, jsme se dostavili
na místo. Hned po ubytování jsme začali

se zařazováním do skupin. Tenhle rok
jsme měli poprvé i čistě snowboardovou
skupinu, kterou vedla instruktorka Terezka.
Lyžařské skupiny si střídaly paní učitelky
Macourková a Lebedová. Jeden den jsme
vyrazili na běžky protáhnout si tělo. Každý
večer jsme organizovali program jako
například zdravovědu, poznávací hry a večerní sáňkování.
Lyžařský výcvik očima žáků: „V úterý
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26. 2. 2019 jsme se vydali na adrenalinový
výlet na běžkách. Důkladný dozor nad
námi držela paní učitelka Miška Lebedová.
Výlet byl pro mnohé z nás velice fyzicky
náročný, ale bylo to úžasné zpestření

Základní škola
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PROJEKT FYZIKÁLNÍ VELIČINY
Žáci 6.A a 6.B v hodině fyziky pracovali
na projektu o fyzikálních veličinách.
Co o tomto projektu soudí sami žáci?
Náš projekt ve fyzice
„…K projektu nás motivovala paní učitelka Studihradová, abychom si procvičili
probrané učivo. Na koláž jsme si sbírali

obrázky na téma – objem, délky, hmotnost,
čas a teplota… Spolupráce všech skupin
byla velmi dobrá. Po skončení jsme práce
odevzdali paní učitelce. Druhý den jsme
naše koláže hodnotili. Byli jsme překvapeni,
jak jsme všichni spolupracovali a vytvořili
krásné koláže…“
Kája, Ema

lyžařského kurzu a všichni bychom si ho
rádi zopakovali.“ Za 9. A, 8. B, 7. A Barbora
Gabrielová
„Dobře upravené a vyznačené sjezdovky,
ubytování, malá četnost lyžařů na svahu.“
Za 6. B, 6. A Matěj Blažek
„Lyžák je skvělý, musím říci, že máme ty
nejlepší zážitky. A hlavně máme velice krásné vzpomínky.“ Za 7.A, 7.B Lucie Valterová
a Natálie Blechová
Michala Lebedová, Lucie Macourková

„…Na projekt jsme byli spojeni s 6.B.
Zopakovali jsme si fyzikální veličiny, jednotky a jejich značky… Nejvíce se nám
líbilo, když jsme práce dokončili a mohli
jsme se podívat, jak krásný výtvor jsme
dokázali… O hodině matematiky jsme
hodnotili všechny ostatní koláže. Práce byla
super a moc za ní děkujeme paní učitelce
Studihradové!!!“
Matěj, Viky

Návštěva Národního divadla

V

březnu jsme se vydali na prohlídku
historické budovy Národního divadla v Praze. Museli jsme si přivstat,
protože o tyto prohlídky je veliký zájem. Při
cestě po Národní třídě jsme míjeli pomník,
který připomínal události ze 17. listopadu.
Učili jsme se o tom ve škole. Krása Národního divadla nás překvapila i ohromila.
Nejdříve vedly naše kroky do podzemí
k základním kamenům. Jeden tam byl
ze Slivence. Hezké byly i modely divadla.
Po celé budově jsme mohli obdivovat
obrazy Mikoláše Alše a dalších umělců,
kteří se na výzdobě ND podíleli. V divadle
je také kolem osmdesáti bust významných
osobností naší historie. Z hlediště jsme

obdivovali krásné lóže, balkony a hlavně
obrovský lustr. Pracovníci divadla nám
spustili oponu, kterou namaloval Vojtěch
Hynais. Po prohlídce ND vedly naše kroky
po nábřeží a mohli jsme tak vidět Žofín,
Tančící dům i sochu Aloise Jiráska. Krátce
jsme se také zastavili u rozstříleného okénka v kostele Cyrila a Metoděje v Resslově
ulici a vzpomněli si tak na hrdinský čin
našich parašutistů.
Hana Zdvihalová, Emilie Jirků

„…paní učitelka nám nechala tři týdny,
abychom si mohli připravit co nejlepší obrázky na dané téma. Mohli jsme si vybrat
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Základní škola
kamaráda, se kterým chceme na projektu
spolupracovat… Ten den přišel! Žáci
6.A a 6.B začali pracovat na projektu. Byl
velmi úspěšný… Když jsme koláže dokončili, odevzdali jsme je paní učitelce. Další
den jsme si je navzájem hodnotili body
0 – 10. Vystavené práce bodovala ještě 9.
třída. Moc děkujeme paní učitelce Darince
Studihradové za dvě nejlepší hodiny.“
Jakub, Jíra
„Ve škole jme pracovali na projektu - fyzikální veličiny. Doma jsme si připravili různé
obrázky k tomuto tématu… Zopakovali
jsme si jednotlivé fyzikální veličiny a jejich
jednotky. Byla to práce hezká a hlavně
zábavná. Doufáme, že bude další.“
Filip, Patrik
Myslím, že k reakcím dětí není třeba více
dodávat.
Mgr. Renata Šantorová

V

březen 2019

vznikají ostrovy a na mapách vyhledávali
nejznámější sopky světa. Na závěr jsme si
vytvořili vlastní vulkán. Jako magmatický
krb nám posloužil květináč a plastový
kelímek. Kráter jsme vyrobili ze sádry,
obarvili a sopka byla na světě. K samotnému výbuchu jsme použili vodu, ocet, jar,

Řemesla živě

e čtvrtek 28. 2. naši žáci 7. a 8. ročníku navštívili workshop „Řemesla
živě“. Měli možnost seznámit se
s různými tradičními i moderními řemes-

sodu a červené barvivo, aby láva vypadala
opravdu věrohodně. Pro všechny žáky to
byl pěkný zážitek a pro velký úspěch jsme
výbuch sopky museli několikrát zopakovat.
Karolína Koutecká

ly jako např. restaurátorství, výroba keramiky, truhlářství, stavebnictví, kadeřnictví,
ale i 3D tisk nebo výrobu masek pro filmový
průmysl. Žáci si mohli vlastníma rukama
vyzkoušet, jaké to je vymodelovat si vlastní
hrníček, zatlouct hřebík či zavrtat šroub,
postavit zeď, zapojit elektrický obvod či
uplést velikonoční košík. Pro všechny dívky
byly nejatraktivnější ukázky kadeřnického
umění, které jim budoucí kadeřnice předvedly na jejich vlastních vlasech. Klukům
se velice líbily ukázky 3D tisku a práce
s dřevem. Vydařenou akci jsme ukončili

procházkou sluneční Prahou, kde jsme
si ukázali významné památníky české
historie.
Jana Zborovjanová

V

Přírodověda nás baví!

e 4. A nyní v přírodovědě probíráme
neživou přírodu. Zkoumali jsme
vlastnosti hornin, nerostů a planetu
Zemi. Hravou kreativní formou jsme si vytvořili zemské jádro a další vrstvy planety
Země. Dalším tématem byly sopky. Pověděli jsme si o procesu sopečné činnosti, jak
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Březen v mateřské škole

J

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

aro už nám pomalu ťuká na vrátka.
My všichni se už těšíme, až odložíme
zimní kabáty a lyže vyměníme za kola,
koloběžky a kolečkové brusle.
Už začátkem měsíce nám sluníčko ukázalo jakou má sílu a tak jsme i my ve školce

s dětmi ze tříd Berušky, Želvičky a Sovičky
navštívili místní knihovnu, kde se děti
seznámily s prací knihovnice, s prostory
knihovny, s pravidly půjčování knih. Děti si
knížky mohly prohlížet a z vybraných knih
jsme si společně něco přečetli.

rybce“, „O perníkové chaloupce“.
Divadlo nás taky navštívilo v naší školce.
Tentokrát to bylo divadlo „Buchty a loutky“
s loutkovým představením „Sůl nad zlato“.

využili prvních jarních paprsků a vyběhli
jsme na naší krásnou školní zahradu. Děti
se již nemohly dočkat, až vytáhneme koloběžky, míče, švihadla, ale nejvíce se těšily
na tvořivé hry v pískovišti.
Březen je měsíc čtenářů, a proto jsme

S našimi předškoláky jsme naposledy
navštívili ZŠ – Dráčka předškoláčka. Poslední tvořivá dílna byla divadelní. Děti z MŠ
a ZŠ si společně nacvičily krátká představení známých pohádek např. „O Červené
Karkulce“, „O Šípkové Růžence“, „O zlaté

V tomto měsíci nás čeká ještě jedno
divadelní představení „Žabí příběhy“
a na konci měsíce chystáme pro děti akci
s názvem „Barevný den“.
Krásné jaro vám za kolektiv MŠ přeje
Aneta Koselková

DĚTSKÉ SUDOKU

Nepodváděj, řešení zde, je jen pro
kontrolu. Koukej přes lupu.
Zpracoval: PePa
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Info z MČ

Přistavení VOK na Bioodpad
I. pololetí 2019

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

27. 4. 2019 (sobota)
13:00–16:00 hod.

Řeporyjské náměstí u č. p. 8

25. 5. 2019 (sobota)
Ve Výrech proti č. p. 328
9:00–12:00 hod.
29. 6. 2019 (sobota)
Radouňova x Hlávkova
13:00–16:00 hod.
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.

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

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)

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

Městská
policie
informuje

B

ohužel v dnešní době je poměrně reálné, že se
můžete setkat na veřejném prostranství (park,
hřiště, pískoviště…) s odloženým „nebezpečným
odpadem“, zejména s použitými injekčními stříkačkami
a jehlami. Všem doporučujeme s takovým nálezem
nijak nemanipulovat, protože hrozí nebezpečí poranění a následných zdravotních komplikací (i vzhledem
k tomu, že materiál může být infikován).
V takovém případě je možné učinit nahlášení
nálezu prostřednictvím linky 156, která zajistí vyslání
strážníků na místo, tak aby mohl být materiál sebrán
a předán k likvidaci. Je potřeba přesně označit místo
nálezu, případně počkat na místě až do příjezdu hlídky.
Strážníci jsou pro takové případy proškoleni a jsou
vybaveni soupravou na sběr takového materiálu.
Upozorňujeme, že tato služba ovšem není určena
pro sběr či likvidaci nebezpečného odpadu, který
někdo vlastní a má ho u sebe doma a chtěl by se ho
zbavit tím, že ho předá městské policii.
Ing. Hynek Svoboda, ředitel OŘ MP Praha 13

Přistavení VOK
na I. pololetí 2019

březen 2019

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

26. 4. 2019 (pátek)

K Závětinám mezi č. p. 727 a 757

26. 4. 2019 (pátek)

Na Vrchu proti č. p. 749

24. 5. 2019 (pátek)

Ve Výrech proti č. p. 328

24. 5. 2019 (pátek)

U Skopců u č. p. 5

21. 6. 2019 (pátek)

Na Zmrzlíku u č. p. 33

21. 6. 2019 (pátek)

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!!!
Lenka Bártová,
vedoucí
hospodářsko-správního odboru
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Info z MČ

Volby do Evropského parlamentu

D

ne 17. 1. 2019 byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do Evropského parlamentu. V naší městské
části budou probíhat opět ve 3 volebních
okrscích.
Volby se konají ve dnech 24.–25. 5.
2019. Pokud nehodláte volit ve svém volebním okrsku, je od vyhlášení voleb možné žá-

Veřejné osvětlení

P

ro nahlášení havárií a poruch na
veřejném osvětlení kontaktujte
dispečink THMP na bezplatné lince
800 40 40 60 či na poruchyvo@thmp.cz

9

dat o vydání voličského průkazu, s kterým
můžete volit v jakémkoli volebním okrsku
na území ČR. O voličský průkaz můžete
požádat osobně nejpozději do 22. května
do 16.00 hodin na Úřadě MČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84. Žádost můžete také
zaslat poštou (musí obsahovat Váš úředně
ověřený podpis) nebo prostřednictvím da-

tové schránky,
a to nejpozději
do 17. 5. 2019
do 16.00 hodin.
Další aktuální
informace budou vyvěšeny na úřední desce.
Vlasta Brorovičková

Kontaktní formulář pro hlášení poruch
veřejného osvětlení a další informace
naleznete na stránkách https://thmp.
cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch a na

www.facebook.com/prahasviti/
Prosím nahlaste vždy číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru VO.
Helena Ševčíková

Napište nám, co vám v Řeporyjích schází

R

ádi bychom touto cestou vyzvali
občany Řeporyjí, aby se zapojili
do ankety „Co vám schází, štve vás
nebo naopak co vás těší v naší obci“. Je

nějaká akce, která by se měla v MČ pořádat,
je potřeba někde uklidit, něco vystavět
nebo zařídit? Máte nějaký nápad, který
by se v obci měl realizovat? Budeme rádi

za veškeré vaše podměty a vzkazy. Napište
nám na FB - Řeporyje oficiální vzkaz nebo
mail na spisovna@prahareporyje.cz.
Děkujeme a těšíme se na vaše podměty.

Neurochirurg Vladimír Beneš je čestným občanem Řeporyjí

Z

astupitelstvo o tom rozhodlo 18. prosince jednomyslně. Náš spoluobčan,
pan plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš,
DrSc., postrach zdejších tenisových kurtů,
obdržel čestné občanství naší městské
části. Bylo mu uděleno za mimořádný celospolečenský přínos a zasloužení se o šíření
dobrého jména Řeporyjí. Pan doktor si
přišel slavnostně občanství převzít na březnové jednání zastupitelstva a zatleskat mu
přišla spolu s paní
doktorovou třeba
početná skupinka
zdejších tenistů
a přátel.
Viditelně dojatý pan doktor pak
během děkovné
řeči dojal všechny
p ř í to m n é, kd y ž
zdůraznil, že přes-

to, že jsou s manželkou a dětmi náplavy,
jak se tu říká, našli zde skutečný domov. Již
20 let zde žijící pan doktor, si tak významné
ocenění od Řeporyjí považuje. Starosta MČ
pogratuloval jednomu z nejvěhlasnějších
světových neurochirurgů jménem zastupitelstva a jeho prostřednictvím všech občanů městské části k získání tohoto ocenění
a ujistil nového čestného občana Řeporyjí,
že je náš a že jsme na něj nesmírně hrdí.
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Pivo je jako alchymie

foto: Lenka Fialová

V polovině loňského roku byl v Řeporyjích uveden do provozu nový minipivovar symbolicky
pojmenovaný po této pražské městské části. Pivovar Řeporyje najdete v původní budově restaurace a bývalého prvorepublikového kina a o pivo se zde stará hlavní sládek a majitel v jedné
osobě Tomáš Mikulica, který má s vařením piva bohaté zkušenosti. Tento milovník piva a pivní
kultury nám vyprávěl o své cestě za pivem i o tom, jaké jsou trendy v oblasti pivovarnictví, nebo
o tom, jaké oblibě se těší například „Starostova sedmnáctka“, nový druh piva uvedený na počest
řeporyjského starosty Pavla Novotného.
Jak jste se k vaření piva dostal? Kdy
jste se rozhodl, že se pivu chcete
věnovat i profesně?
V 15 letech po skončení
základní školy člověk moc neví,
co dál za školu studovat a jak
naložit se životem. Já to naštěstí
v tomto ohledu měl docela
jednoduché, protože jsem měl
na výběr dvě možnosti – a sice
vzhledem k tomu, že matka
pocházela z pivařské rodiny
a otec zase z rodiny vinařů,
nabízely se tak vinařská škola
ve Valticích na Moravě, nebo
pivovarská škola tehdy v Plzni
a Praze. A protože jsem se narodil v Brně, tak jsem samozřejmě
jako teenager chtěl do velkého
světa a zvolil si tedy „studium
piva“ v Praze. Pravdou ale také
je, že mě to k pivu táhlo od dětství trochu víc a vždycky mě

výroba piva bavila i proto, že
můj děda byl 50 let zaměstnaný
v brněnském pivovaru, kam
jsem za ním často chodíval.
Po ukončení studií jsem
začal pracovat u velkého zavedeného pivovaru Starobrno.
V té době však také začaly
vznikat malé pivovary, což mě
zaujalo hned od začátku, ta jejich pestrost a hlavně možnost
si sám vařit pivo od začátku až
do konce mě moc lákaly, a tak
jsem se snažil najít uplatnění
právě tam… až jsem skončil
v Chýni, kde jsem působil přes
20 let.
Vaříte u vás v Řeporyjích pivo podle
stejné receptury jako v Chýni?
Ano, recepty máme úplně
stejné, jediný rozdíl je v tom, že
používáme nové technologie,
takže výsledná piva nejsou

úplně identická, ale řekněme
hodně podobná. Však každý
může přijít ochutnat, nebo si
pivo zakoupit přes ulici do PET
lahve či objednat sud.
Mohl byste několika slovy popsat,
čím je vaše pivo charakteristické,
jak se odlišuje od konkurence?
Pivo je nefiltrované, nepasterované, prostě živé. Jak
jsem už výše zmínil, snažíme
se dodržovat původní recepty
a na druhou stranu stále vytvářet nové. K osvědčeným se
pak vracíme.
Odkud berete slad a chmel?
Používám slady z Moravy,
konkrétně z Kroměříže, nebo
z humnových sladoven z Benešova u Prahy. Chmel beru autenticky podle toho, jaký druh
piva zrovna vařím. A protože
vařím podle různých receptů,

může tak jít o český žatecký
chmel, anglický či americké
aromatické odrůdy a tak.
Jaké pivo lidem u vás nejvíce chutná?
Nejvíce se prodává klasicky
světlá desítka Vilda, pojmenovaná podle našeho provozního,
která se vyznačuje vyváženou
hořkostí a sladovou plností.
Dále pak hostům chutná naše
světlá dvanáctka Prefunda,
která je výsledkem dlouholetého zdokonalování receptury
a vyrobena za použití tří odrůd
českých chmelů. Prefunda je
zase bývalý název této hospody ještě před naší rekonstrukcí
a je pravda, že jsem uvažoval,
že název hospody uchovám,
ale asi by to zbytečně vyvolalo
zmatek mezi lidmi (smích).
Nedávno jste začali nabízet také
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„Starostovu sedmnáctku“? Jak
vznikla tato myšlenka?
Začalo to už v Chýni, kde
jsem se tehdy kamarádil se
starostou, kterému jsem udělal Starostovu sedmnáctku.
Když jsem pak zjistil, že i náš
starosta Pavel Novotný udržuje
přátelské vztahy s personálem,
z nichž je řada přímo z Řeporyjí,
nabídli jsme mu, že pro něj také
připravíme tento speciál. A on
byl úplně nadšený (smích).
A co na to hosté, těší se „starostovo“ pivo oblibě?
Musím říct, že ano, a to
i přestože jde o silnější pivo,
kterých se nedá vypít příliš
mnoho. Dva tři kousky ale
člověk zvládne (smích). Plánujeme, že ji tak ještě třikrát letos
zopakujeme.
Kde hledáte inspiraci pro výrobu
piva, resp. jeho nových druhů?
Inspiraci hledám na cestách, spousta nových stylů
z Ameriky, Holandska, Belgie
a dalších „pivních“ zemí k nám
proniká v lahvích. Takže můžeme ochutnávat a pak „googlit“
recepty na internetu. Chodím také na ochutnávky piva
a hlavně sleduji konkurenci,
stále se koukám po nových
minipivovarech při cestování,
ať už u nás, nebo i v zahraničí.
Co podle vás ovlivňuje kvalitu piva

Rozhovor
nejvíce? Na čem záleží?
Na sládkovi (smích). A hodně záleží také na zvolených
surovinách, hygieně a sanitaci,
což je jeden z nejdůležitějších
předpokladů kvalitního čepovaného piva. A samozřejmě velký důraz se klade také
na ošetřování piva, což je v režii
sládka nebo hospodského.
Dá se vůbec pivo uvařit i doma,
zvládne to podle vás každý?
Spousta lidí si vaří doma
pivo. Já dokonce podporuji asi
15–20 domácích vařičů piva,
radím jim po telefonu, docházejí si ke mně pro suroviny,
společně ochutnáváme jejich
vzorky, které jsou pitelné. Nicméně u vaření piva je důležitý
technologický postup, u něhož
má každá část svůj čas a to
má v konečném důsledku vliv
na kvalitu piva. Nic se zkrátka
nesmí ošidit. A spoustu lidí, kteří jsou zpočátku nadšení, stejně
tak rychle odradí to dlouhé čekání, než pivo dozraje. Celý proces vaření piva trvá minimálně
měsíc a půl, přičemž uvaření
jedné várky okolo 10 hodin,
u toho ale prostě musíte stát
a ne každý to vydrží.
V čem je podle vás výhoda malých
pivovarů oproti těm velkým?
Malé pivovary jsou z mého
pohledu flexibilnější, jsou pány

svých rozhodnutí a navíc se dokážou rychle přizpůsobit trhu.
To je zřetelné hlavně v případě
nových pivních stylů, kterých
se na trhu urodí každý rok tak
dva tři a velké zalíbení shledávají především u mladých lidí.
Jde zejména o piva různých
ovocných příchutí, svrchně
kvašená piva IPA apod. A právě
na tyto trendy nejsou velké
pivovary schopny tak rychle
reagovat jako ty menší.
Jaká je podle vás současná pivní
kultura u nás?
Myslím, že je na dobré úrovni, pořád však dost daleko
za Němci, Dány, Holanďany…
bohužel komunismus se na rozvoji pivovarnictví hodně podepsal.
Jaké pivo máte vy, tedy sládek
řeporyjského pivovaru, nejradši?
Nejradši mám naši polotmavou dvanáctku, která má v sobě
takové jemné karamelové pohlazení, ale zároveň si zachovává říz a hořkost. Pokud bych
měl jmenovat pivo mimo naši
výrobu, tak jednoznačný prim
hraje pravý český ležák. To je
specifikum naší země a ten
mám nejradši.
Že je práce i vaším koníčkem asi
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bude zbytečné říkat…
Máte pravdu. Pivo je můj
koníček. Snažím se i ve svém
volném čase navštěvovat konkurenci a sledovat nové trendy,
a to jak při vaření piv, tak ochutnáváním.
Povězte, jak vidíte váš pivovar
v blízké budoucnosti? Kam byste
ho viděl rád růst?
Za loňský rok byl výstav
asi 1 000 hektolitrů, to jsme
ale otevírali v půlce roku. Letos bych chtěl objem navýšit
na 2 000 hektolitrů a zároveň
vyrobit dvojnásobek druhů
piva, tedy okolo 30. Pro mou
profesi sládka je zajímavé pořád něco vymýšlet a zkoušet,
nicméně musím se trochu
krotit. Přece jen nesmím zapomínat na to, že nejsme v centru
Prahy a lidi zde jsou trochu
konzervativnější a holdují spíše
těm spodně kvašeným pivům.
Děkuji za rozhovor a hodně
spokojených
zákazníků.

Lenka
Brychtová
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Kulinářské okénko

Milé č tenářk y,
milý čtenáři!
Těšíte se
na Velikonoce?
Já osobně se už
nemůžu dočkat.
Tyto křesťanské
svátky přicházejí současně
s jarem, které
ve mě probouzí energii a chuť zkoušet nové
věci. Třeba i nejrůznější recepty a přesně
tak jsem před lety objevila i recept, který
se stal v moji rodině už stálicí. Ačkoliv se
na nízkosacharidové stravě snažíme cukru
úmyslně vyhýbat, dnes ho přeci jen trochu
potřebovat budeme.Upečeme si totiž to
dokonalé, šťavnaté, bylinkami a máslem
vonící jarní kuřátko. Kuřecí maso je všeobecně velmi oblíbené, především kvůli
jemné chuti a rychlé přípravě. Je to maso
dietní a pokud použijeme kvalitní, ideálně farmářské kuřátko, stane se skvělým
zdrojem bílkovin, vitamínů a minerálů. Ale
teď už neztrácejme čas, upleťte pomlázky,
upečte kuřátko, nabarvěte vajíčka a hlavně – užijte si Veselé Velikonoce!

Nakládané kuřátko

200 gr. soli, 100 gr. cukru, pár větviček rozmarýnu, 150 gr. másla, celé kuře
Kuře očistíme a omyjeme pod tekoucí vodou. V rychlovarné konvici si mezitím
uvaříme 1 l vody. Vroucí vodu smícháme ve vyšší nádobě se solí a cukrem.
Mícháme do úplného rozpuštění a necháme vychladnout.
Poté do rozvaru naložíme kuře a po okraj
nádoby dolijeme
vodou, tak aby bylo
kuře celé ponořené.
Takto připravené, uložíme na noc (12 hod.)
do lednice.
Připravíme si pekáč
k pečení, kuře vyjmeme z nálevu, přendáme
na pekáček, přidáme
máslo, bylinky. Pečeme
při 190 °C do zlatova
zhruba hodinu a půl,
během pečení
poléváme vypečenou
šťávou. Podáváme se
zeleninovým salátkem
či bramborovou kaší.

Vaše Simča :)
simona.slivenecka@gmail.com

Klavírista Honza Jareš
Programy Magdalény
Společný jarní úklid
na prvním místě hitparády
iž se stalo tradicí, že naše místní or- Dobromily v Třebonicích

V

elký úspěch se podařil našemu
spoluobčanovi a skvělému klavíristovi Janu Jarešovi v hitparádě Česká
dvanáctka na Českém rozhlase Dvojka.
V měsíci březnu vyhrál první místo se svou
písní Doktor duší. Moc k úspěchu gratulujeme a všem přátelům a posluchačům
děkujeme za podporu.
Doktor duší k poslechu shlédnutí na
https://w w w.youtube.com/watch?v=7R9K_pkUUfY.

J

ganizace KDU-ČSL pořádá jarní úklid.
Budeme rádi, když nám pomůžete
v sobotu 13. dubna 2019 uklidit místa, kde
se soustřeďuje nepořádek a vznikají černé
skládky. Odvoz nasbíraného odpadu zajistí
místní úřad. Doporučujeme si vzít pracovní
rukavice, pytle na odpad zajistíme.
Duben je měsíc ekologických aktivit.
22. duben je celosvětově držený Den Země.
Původně souvisel s příchodem a vítáním
jara. Od roku 1970 je zaměřen na ekologii
a životní prostředí. V České republice se
k němu od roku 1990 přihlásili různé neziskové organice, až se dostal do širokého
povědomí lidí.
Později vznikla iniciativa Ukliďme Česko,
která připadá letos na sobotu 6. dubna.
Probíhají úklidy měst, obcí, chráněných
území a národních parků.
Budeme rádi, když se k nám připojíte.
Sejdeme se v 8.30 v parku u kostela.
A pokud se vám tento termín nehodí,
zkuste se někdy projít a cestou sebrat odhozený odpad. Určitě budete mít z takové
procházky dobrý pocit.
Vojtěch Kuchař

Jaro 2019
Od 24. 4. do 11. 10. 2019
Kemp Drusus Třebonice
EXKURZE do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily
Možnost tematických programů a školních i individuálních exkurzí do bylinkové zahrádky plné
skřítků, která získala certifikát „přírodní zahrada“
v kempu Drusus v Praze 5 Třebonicích. Všechny
zájemce prosíme o tel.objednání předem na:
775 690 806 Nově nabízím možnost objednání
poznávací botanické vycházky s ochutnáváním
planých rostlin pro vaši skupinu dětí či dospělých
přímo ve vašem okolí.
www.bylinkypromaminky.blogspot.cz

KDY

25.5. 2019 sobota

START

10:00 pivovar Řeporyje
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 Expedice 
Čeká vás zajímavá přednáška (30 min) na téma
Vypravte
se s námi hledat trilobity
moře a život v něm, kterou povede geolog
Mgr. Miroslav
Šulák.
do Prokopského
údolí

V lomu
poté
blíže podíváme na vaše
KdyPožáry
25. 5.se
2019
sobota
a kolem
poledneŘeporyje
přijdou na řadu
Start nálezy
10:00 hod.
od Pivovaru
Čeká vás špekáčky,
zajímavá přednáška
(30 min)si
na téma
moře aopeče
život v něm,
které
každý
dle libosti.
kterou povede geolog Mgr. Miroslav Šulák.
Kladívko
s sebou.
V lomu Požáry se poté
blíže podívámeanadobrou
vaše nálezy análadu
kolem poledne
přijdou
na řadu špekáčky, které si každý opeče dle
libosti. Kladívko
a dobrou
Těšíme
se na
vásnáladu s sebou.
Těšíme se na vás!

Předání obrazu poutního místa sv. Prokopa v Dalejském údolí

P

ánové K. Peterka, J.P. Hájíček a V. Jindřich
předali v kanceláři starosty dar pro řeporyjské
občany - kopii historického obrazu Prokopského kostelíka na plátně. Bude umístěn v prostorách
ÚMČ tak, aby si ho mohl každý občan prohlédnout.
Obraz je v soukromé sbírce.
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Holocaust a Řeporyje II: Kolik chyb máme na pomníku?

S

e zájmem jsem si v minulém Echu přečetl text pana Jindřicha „Holocaust
v Řeporyjích“, který pojednává o tragédií zdejší židovské rodiny Müllerových.
Rodiče válku přežili, ale nacisté jim povraždili všechny tři děti. Protože se rád hrabu
v našich kronikách, hned jsem věděl, že
musím napsat pokračování, ve kterém připomenu ještě jeden osud, neb holocaust
v Řeporyjích bohužel nebyli jen Müllerovi
a potom, při vší úctě a vděku k autorovi
textu, je potřeba uvést na pravou míru pár
nepřesností.
Ve snu by mě nenapadlo, že mě mírumilovná a ušlechtilá myšlenka připomenout
a upřesnit dávné příběhy coby starostu
obce přivede ke zjištění, že krom pár lehce
opravitelných chybiček v Echu, mám o čem
přemýšlet krzevá pár těžce opravitelných
chyb vytesaných do mramoru.
Ale nepředbíhejme. Pro začátek –
a doufám, že se autor únorového článku
na stejné téma neurazí – pár upřesnění
k příběhu z minulého Echa. Otta (*1918),
Alfréd (*1922) a Pavel (*1930) se dle mého
názoru „nepřihlásili dobrovolně do transportů namísto rodičů“. Nechci být zlý,
ale dle poměrně schovaného zápisu
v poválečné obecní kronice (1955), byli
Alfréd a Otta (jak si říkával, o čemž bude
ještě řeč) v Řeporyjích zatčeni 16. 1. 1942.
A skutečně strávili dlouhý čas v Terezíně,

odkud psali dopisy domů a já chci moc
poděkovat autorovi zmíněného textu panu
Jindřichovi za jejich uveřejnění. Jsou fascinujícím, smutným kusem nalezené historie
a je skvělé, že se v rodině pana Jindřicha
dochovaly díky tomu, že jeho teta Marie
Štětková měla s nejstarším synem Müllerových poměr.
Dovolím si ale na základě prostudování
dochovaných materiálů a jejich porovnání
s mezinárodní databází obětí holocaustu
rozporovat fakt, že měli „nedlouho po tomto psaní odjet do Osvětimi a již se nikdy
nevrátit“. Není na místě kárat autora. Poté,
co jsem se do věci ponořil a nechal nebohé
úřednice vynášet z archivu staré hřbitovní
matriky, parcelační protokoly, farní věstníky a domovní karty z padesátých let, jsem
pochopil, jak a proč byl tento mylný údaj
v rodině předáván dál a proč vlastně nebyl,
vzhledem k hrůze, ve které dožívali bez
zavražděných dětí rodiče Marek a Marie,
„důležitý“.
A jak, že to tedy bylo? Oba mladíci
strávili v Terezíně dva, možná dva a půl
roku. Zatímco pak je měl podle některých - dokonce mezinárodních - pramenů
1. 10. 1944 odvézt vlak smrti do Osvětimi
transportem, ze kterého nakonec přežilo
válku jen 377 z patnácti set židů, pravda
je jiná.
Alfréd a Ota v onom transportu nebyli

a v Osvětimi naposledy nevydechli. Smrt
našli doma. Pár kilometrů od Malé pevnosti
v Terezíně, v koncentračním táboře Richard
v Litoměřicích. Pár měsíců před koncem
války. Richard nebyl koncentrák s plynovými komorami. Byl to ve skutečnosti pracovní tábor pro práceschopné vězně, kteří
za nelidských podmínek budovali na okraji
Litoměřic podzemní továrnu, která měla
sloužit k výrobě zbraní, brutální pracovní
podmínky přeživší otroci v ní posléze měli
pracovat. Nikdo už se nedozví, za jakých
okolností oba chlapci v útrobách dolu
zemřeli. Mohu díky pečlivému kronikáři
a zahraničním pramenům poskytnou
jen smutná data jejich skonu - Alfréd
10. 1. 1945 a Otakar dva týdny po něm.
Když jsem se pídil po osudu nejmladšího z bratrů, v jednu chvíli jsem si vyčítal,
že jsem se rozhodl dát celý ten příběh
dohromady. Tak mi bylo úzko. Z textu
autora původního článku totiž vyplývá,
že měl celou anabázi absolvovat s bratry
a po jejich boku také „v Osvětimi“ zemřít.
Tvrdím, že všechno je jinak.
Pavel byl v době zatčení bratrů teprve
jedenáctileté dítě, které bylo doma útě-

Nacisté hledají Irmu Soferovou. Všimněte si názvu
Rübstich. Tak se Řeporyje jmenovaly za protektorátu
v letech 1939-1945
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64 let uplynulo od chvíle, kdy byl do jedné z kronik
učiněn tento zápis, který mohl dávno posloužit
k nápravě. Na jeho základě byly po autorově intervenci opraveny některé údaje v mezinárodní online
databázi obětí holocaustu. Nejvyšší čas opravit
i „databázi“ na našem pomníku v Řeporyjích.
chou rodině, která se musela třást hrůzou
o dva starší syny. Nacisté byli ale v jeho
případě důslední s krutostí, která mi vehnala slzy do očí - 17. května 1944, týden
po jeho čtrnáctých narozeninách (!!!) byl
v Řeporyjích zatčen.
Jsem si jist, že nezemřel v Osvětimi, kam
přijel s transportem, který vyjel z Terezína
28. října 1944. A jsem si bohužel také jist, že
se tak nestalo v roce 1944, jak je uvedeno
na pomníku u Lva a bohužel to není chyba
poslední. Tady se trošku zlobím na všechny,
kdo po roce 1955 měli při renovacích s pamětní deskou co dočinění. Chápu zmatky
v poválečné, logické touze co nejdříve
zbudovat důstojný pomník. Ale nerozumím
tomu, že si nikdo později nevšiml toho, že
dle mého nejpečlivější kronikář Řeporyjí
vůbec – pan Rudolf Bruder - už v pětapadesátém při zakládání nové kroniky, pravda
v trochu zastrčeném výčtu, ale s precizní
přesností popsal Pavlův konec během
pochodu smrti v lednu 1945.
Jak nás učí historie, 27. ledna 1945
dorazila Rudá armáda do koncentračního
tábora Auschwitz (Osvětim) a osvobodila
necelých 7000 těžce nemocných vězňů.
Pavel mezi nimi nebyl. Stráže SS totiž tváří
v tvář postupujícím rudoarmějcům odvedli
vězně, kteří byli schopni pochodovat, směrem na západ. Tak došlo k tomu, že větší
část vězňů nezažila osvobození vlastního
tábora, ale v danou dobu se nacházela
v jednom z děsivých pochodů smrti, deklarovaných jako evakuace, kde mnoho
z nich přišlo o život, často zastřelením.
Kolony vězňů se podle dobových pramenů
táhly krajinou a vězni umírali před očima
místních obyvatel. Mezi nimi i Pavel Müller.
Zemřel konkrétně během pochodu smrti
do Mauthaussenu, 30. ledna 1945. Šest dnů
po Otovi, dvacet po Alfrédovi.
Na pamětní desce na našem pomníku

Historie

nemá ani jeden z nich uvedené přesné
údaje, což mě nesmírně mrzí a dost mě
to zaskočilo. Autor původního textu
v minulém Echu třeba většinou označuje
nejstaršího ze sourozenců jako Ottu, což
je pochopitelné, protože si tak „Otta“
zřejmě nechal říkat a dopisy své milé tak
i podepisoval. Čert vem, že sem tam je
v uvedeném článku i „Ota“ a nejen tam.
Ale jmenoval se prostě Otakar, řeporyjské
domovní seznamy (rodina žila v č. p. 180)
a matriční knihy to říkají jasně. Zatímco by
to možná tak chtěl, jeho starší bratr Alfréd
by se asi divil, že nemá na mramorové desce dlouhé é v křestním jméně. A nejmladší
Pavel, dítě, které prošlo peklem malé pevnosti v Terezíně, Osvětimí a nakonec bylo
zřejmě po naprostém vyčerpání zastřeleno
během pochodu smrti, má na pomníku
rovnou špatný letopočet smrti. Snažím
se pro ty chyby najít pochopení. A pro ty
v textu, který připomínkuji dvojnásob. Což
se týká i pasáže, která říká, že „rodiče zůstali
v Řeporyjích a válku přežili“.
I tady si dovolím korekci. Tatínek, pan
Marek Müller (*1885) byl totiž nakonec
v době, kdy jeho děti umíraly, tedy na samotném konci války, dle záznamů „odvezen“ do Terezína, kde jej 21. 5. 1945 eviduje
Červený kříž coby přeživšího.
Nedalo mi to a zapátral jsem po dalších
osudech nebohých Marie (rovněž *1885)
a Marka Müllerových. Údajem o přežití
otce totiž jejich stopa v kronikách obce
končí, což mi přišlo zvláštní, protože díky
nekonečným výčtům různých poúnorových komisí, svazů, akčních orgánů, ale
i spolků, či seznamů lidí, kteří odcházeli
do pohraničí, se dá narazit na stopu snad
všech tehdy zde žijících rodin. Sami se můžete přesvědčit, kroniky jsou digitalizované
k dispozici na webu MČ.
Po Müllerových ani stopa. Nakonec
jsem měl štěstí díky dobré duši úřadu paní
Borovičkové, která po mé informaci o čísle
popisném, našla dvě přihlášky k trvalému
pobytu, které se nově zaváděly v Řeporyjích u všech parcelních čísel a od té doby
jsou evidovány. Nečekejte nic pozitivního.
Pan Müller zemřel v srpnu 1963 „v Bohnicích“. Marie o necelý rok později v „eldéen-
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ce“ v Roztokách.
Snad se na mě pan Jindřich nezlobí, že
jsem z dostupných pramenů krutý příběh
rodiny milého jeho tety upřesnil. Ještě
jedno mi bude muset odpustit – skutečnou
pohnutku, proč jsem se do toho vlastně
dal. Když jsem totiž dočetl jeho text o holocaustu v Řeporyjích, vzpomněl jsem si,
jak jsem loni v říjnu, krátce po volbách,
měsíc před svým uvedením do funkce
nasával historii Řeporyjí vepsanou do pěti
obecních kronik, vedených od roku 1850.
Uvědomil jsem si, že neštěstí Židů se u nás
netýkalo jen Müllerových. A že by příběh
holocaustu v Řeporyjích nebyl ucelený bez
připomenutí mnohem zapomenutějšího
osudu, než toho, který se vám s panem
Jindřichem snažíme připomenout.
Na pamětní desce pomníku u Lva totiž
mezi všemi těmi padlými vojáky, letci,
odbojáři a dalšími hrdiny, najdete krom
bratrů Müllerových ještě další dvě jména
patřící zdejším zavražděným Židům. Přes
nenápadnost jejich připomenutí v kronikách obce, mi zůstala v paměti od prvního
přečtení.
Irma a Otto Soferovi.
Postarší židovští manželé žili zjevně
nenápadným životem v domě č. p. 84, kde
dnes sídlí náš úřad. Irma, rozená Schneiderová (*1887) a její manžel (*1885) pro-

Světové databáze židovských obětí druhé světové
války mají jasno, stejně jako měl jasno před pětašedesáti lety pečlivý řeporyjský kronikář. Irma a Otto
zemřeli dle všeho v roce 1942. Pomník, který jejich
památku připomíná nese o dva roky špatný letopočet.
V Řeporyjích, kde byli doma a kde se tři roky skrývali
před nacisty. Kde jinde by to datum mělo být napsané
správně? Přesto není. Zatím.
vozovali v domě obchod s látkami. První
roky války se zjevně ukrývali. Měli dobrý
důvod. Byli krom Müllerových dalšími Židy
evidovanými naposledy v Řeporyjích a proto se po nich také zde německé a české
protektorátní úřady sháněly, jak dokazuje
např. dokument, dle kterého policejní
ředitelství v Praze na základně příkazu
německého soudu nařídilo pátrat po paní
Soferové v prosinci 1940 a dostává se mu
záporné odpovědi zdejšího četnictva.
Zatčeni byli nakonec oba manželé
na začátku února 1942. V Řeporyjích. Okolnosti nejsou známy.
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Historie

Pátrání po poválečném osudu nebohých rodičů Müllerových. Dvě zelené kartičky jsou přihlášky k pobytu
z roku 1950, které nakonec daly odpověď. Kdybyste
sami pátrali po něčem podobném, co se týká vašich
zdejších předků, přijďte. Nevyženeme vás.
Kroniky obce stroze uvádějí, že byli
po zatčení „odvezeni neznámo kam a více
se nevrátili“. Což je údaj, jehož sdělení
v poválečném bilancování rozumím.
Údaj, kterému nerozumím, je letopočet
1944, který na mramorové desce uvádí
jejich smrt. O Soferových toho v našich
archivech žalostně málo. Nevím, kde a kdo
tehdy ten údaj vzal a soudit, že si ho snad
musel někdo vycucat z prstu by bylo nefér
a nemístné. Ale proč tam autoři pomníku
prostě nenapsali rok, kdy Soferovy pohltila
nacistická továrna na smrt, nevím, bylo to
přeci stejně pohodlné a mnohem logičtější.
Chtěl jsem tomu přijít na kloub. Prošel
jsem snad vše, co se dalo, abych příčinu
toho omylu našich předků osvětlil. Nic. Že
mají nacisty zavraždění Řeporyjáci Otto
a Irma o dva roky (!) špatný letopočet úmrtí
po dlouhá desetiletí na poslední připomínce jejich bytí, vím jistě. A mrzí mě to. Jako
starostu a syna židovského obchodníka
dvojnásob.
Z dostupných zahraničních zdrojů se
totiž dá celkem snadno zjistit, že 17. 3. 1942
nastoupil Otto v Terezíně do Transportu
do Izbického Gheta na jihovýchodě Polska.
Toto ghetto bylo bohužel přestupní stanicí
do vyhlazovacího tábora Bełżec, odkud
prakticky nevedla cesta zpět. Je skoro
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jisté, že Otto byl s vysokou pravděpodobností zplynován krátce po svém příjezdu
ještě v roce 1942. Aby to bylo úplně jasné,
v tomto transportu bylo přesně tisíc vězňů
a přežili čtyři. Ocitnout se v Bełżecu byla
jistá smrt. Je to vyhlazovací tábor, kterému
ve smutném žebříčku smrti patří podle
některých odborných pramenů dokonce
historicky třetí místo mezi všemi koncentráky. Nacisté tu zavraždili bezmála pět set
tisíc židů. Jestli měl Otto díky těm čtyřem
přeživším titěrnou šanci, jeho manželka
neměla žádnou. V transportu z 15. 10. 1942
z Terezína do Treblinky odjelo dva tisíce
vězňů. Databáze obětí holocaustu konstatuje, že nepřežil ani jeden!

příběhy a to většinou mimořádně tragické.
Často po nich zbyly, tak jako v případě
Soferových, vlastně už jen ta písmenka
a čísla na desce na náměstí u Lva. Tím spíše

Nacisté vyvraždili během holocaustu 6
milionů židů. Mezi nimi byly i dvě rodiny
z Řeporyjí. Müllerovy a Soferovy.
A tenhle článek by měl končit už jen
prostým „Čest jejich památce“. Také jsem
to tam původně měl. Než jsem si uvědomil, že jim k tomu stoprocentnímu uctění
jejich památky dlužím drobnost – zamyšlení se nad tím, zdali bych jako starosta
neměl využít svého postavení a udělat
něco s tou pamětní deskou. Začnu tím, že
jak bude volná chvilka, projdu dostupná
data i zbylých třiadvaceti padlých hrdinů,
zdali těch pět větších či menších chyb
v údajích vepsaných do mramoru, který
nese seznam našich obětí druhé světové
války, je výčet konečný. A i kdyby byl, něco
mi říká, že bych to neměl nechat spát.
Nejsou to jen písmenka a čísla. Jsou to

bych ten titěrný zbyteček připomenutí jejich existence dal rád, s vaším očekávaným
pochopením, do pořádku.
Nic víc pro uctění památky Alfréda,
Otakara, Pavlíka, Irmy a Otty udělat stejně
nemůžeme.
Tak udělejme alespoň to.
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
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Co se dělo a děje v uměleckém Studiu
Bubec
Řeporyjský masopust slavil 4. narozeniny.
Masopust je stará církevní slavnost, která
vrcholí průvodem masek, tancem, veselou zábavou a tučnými hody. Je to poslední den, kdy
lidé přecpali své teřichy masem a to tak moc,
že se do Velikonoc od něj dokázali postiti.

Kultura

Ž

Bubce, rozdala dětem tradiční masopustní koblihy. Ty byly! Následoval nečekaný
výpad šermířů, či-li pozdrav Řeporyjského divadla. Průvod pokračoval za zpěvu
a tance až do Studia Bubec, kde maškara
Nevěsta s hlasem Luise Armstronga (Láďa
Veselý) připravila společně s Ženichem (Petrou) výborný guláš. Nechyběly znamenité
jitrnice a jelita od pana řezníka Svobody,
pivo a víno teklo proudem.
Program pak zpestřili žáci z SZUŠ – Škola
pro radost, kteří společně s paní učitelkou
Kateřinou Chudobovou a panem učitelem
Pavlem Čápem připravili ve Studiu Bubec
libozvučný koncert.
A pak už následovala tancovačka opět
s masopustními muzikanty Hova Duo.
Díky patří všem odvážným maškarám,
které dorazily a věříme, že příští rok náš
masopust bude směle konkurovat třeba
karnevalu v Riu de Janieru, nebo tomu
na Tenerife, či v Nice???
A proto chystejte se řeporyjští na 5.
masopust 2020 už dnes!!!
Váš tým Bubec

trachtace je vítanou příležitostí k poznávání se navzájem. A každý důvod, jak pěstovat
vzájemnou pospolitost, je podstatný důvod, proč udržovat masopust v Řeporyjích.
Letošní 4. masopust odstartoval správně
a podle masopustních pravidel předáním
klíče od Řeporyj starostou Pavlem Novotným maškaře Laufrovi. Hurá! Následovala

Nová výstava v Galerii Bubec
d 6. do 26. dubna 2019 bude v Galerii Bubec v Řeporyjích probíhat
výstava obrazů Vojty Horálka pod
názvem Po bitvě.
Výstava je průřezem tvorby posledních
let. Název výstavy odkazuje k jednomu
z vystavených obrazů, kterým by autor rád
upozornil na „malířštější“ cestu své tvorby,
kterou tento obraz reprezentuje. V poslední době totiž často pro své malířské
vyjádření používá netradiční materiály, jako
je plexisklo, textil, hliník atd. a pro výstavu
v Galerii Bubec se rozhodl ukázat obrazy,
kde je více klasické techniky olejomalby.
I když se tu a tam vyskytne kousek plexiskla
nebo netradiční formát či textil.
Na výstavě budou k vidění části cyklu
„Chrám přátel zeleně a zahrad“, ale také
část minisérie jídelních bitev.
Vernisáž proběhne v sobotu 6. 4. 2019
v 16 hodin v Galerii Bubec, Tělovýchovná
748, 155 00, Praha 5-Řeporyje.

ijeme v Řeporyjích ve vesnici a zároveň v Praze. Proč nevyužít vesnických starých zvyků? Dnes masopust
chápeme hlavně jako sousedské setkávání.
Známe se tu málo, většina obyvatel Řeporyj pracuje převážně v Praze a domů se
vracejí někdy jen přespat. Proto i takováto

O

Ve Studiu Bubec startujeme pravidelný
program sobotních akcí
sobotu 13. 4. od 10:00–16:00 proběhne ve Studiu Bubec výtvarný
workshop pro děti od 8 let. Maska
a kostým aneb proměň se ve svého
hrdinu!
Lektorka: Monika Urbášková
Cena: 350 Kč
Během sobotního dne si uděláme návrhy
kostýmu nebo masky svého hrdiny.
Od 16 hodin jsou děti, rodiče a široká veřejnost zváni na divadelní představení Zlatovláska, které zahraje Divadlo Liberta.

V

masopustní laškovná poezie budoucích
herců a hereček z dramatického kroužku
ZŠ v Řeporyjích. Děkujeme! Průvod se pak
vydal v čele s dechovou kapelou Hova Duo
z náměstí směrem k sokolovně. Tam maškary čekalo výborné pohoštění z kuchyně
Restaurace Sokolovna. Jarka, manažerka

V sobotu 27. 4. oslavíme v zahradě Bubec Den země
Od 12:30 do 17:00 bude připravena otevře-
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ná výtvarná dílna pro děti od 6 let
Co do přírody (ne)patří
Lektorka: Petra Lacinová
Cena: 350 Kč
Co do přírody nepatří - kombinovaná
technika (kresba, malba, asambláž). Umíš
třídit odpadky? – hry a soutěže na ekologická témata. Co do přírody patří – tvoření
v přírodě z přírody, land-art, objekty z přírodních materiálů.
Od 17 hodin se představí v zahradě Bubec
Ekodivadlo AMPI s hrou O půdě a zemědělci.
V sobotu 18. 5. se ve Studiu Bubec připojíme k celosvětovému Restaurant Day
aneb každý může ukázat své kuchařské
umění. Od 11:00 do 18:00 hodin si účastníci
akce budou moci pochutnat na dobrotách,
které připravili nejen kamarádi a sousedé,
ale i lokální výrobci a prodejci zdravé
výřivy.
Od 13:00 do 18:00 bude probíhat otevřená
výtvarná dílna pro děti od 10 let
Stromy a já
Lektorka: Petra Lacinová
Cena: 350 Kč
Kresba v plenéru na velké i malé formáty
(tužka, uhel, rudka, tuš). Poznávání druhů
stromů – soutěž, kvíz, pexeso. Jaké vlastnosti mají stromy podle keltského horoskopu? Můžou mít stromy vlastnosti stejně
jako lidé? Jaký strom jsem podle Keltů?
Můj strom – malba mého stromu života
(tempery nebo akryl na plátně).
V sobotu 1. 6. je Den dětí, proto jsme jsme
ve Studiu připravili pestrý program.
Od 10:00 do 16:00 budou připraveny dvě
řemeslné dílny.
Textilní dílna Návrat do budoucnosti pro
děti od 8 let.
Lektorka: Daniela Danielis
Cena: 400 Kč
Hlavní myšlenka je, pomocí historických
nástrojů připravit město budoucnosti.
Pomůcky: kolovrátky, tkací rámy. Historické
techniky: ruční šití, tkaní…
Děti si budou moci vyrobit od vlastního
oblečení až po textilních instalaci, která
bude připomínat malé textilní město.
Dřevodílna
Lektor: Stanislav Zábrodský
Cena: 400 Kč
Otevřená řemeslná dílna nejen pro pro
děti od 7 let.
Od 16:00 hodin bude připraven hudební
program „Děti dětem“.
Většina akcí je plánována v zahradě Bubec,
ale v případě nepříznivého počasí se budou
akce konat v hale Studia Bubec.
Více informací na webu www.bubec.cz nebo
Facebook.
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Kultura

Vynikající úspěch žáků akordeonové třídy

D

ne 16. 3. 2019 se sešli nejlepší akordeonisté ze všech pražských ZUŠ,
kterých je celkem 36, aby soutěžili
ve hře na akordeon. Tuto soutěž vyhlašuje
1x za tři roky MŠMT ČR a vítězové jednotlivých kategorií pak postupují do celostátního kola.
Této soutěže, která je považována
za velice prestižní, se zúčastnili i 4 naši
sólisté a jedno akordeonové duo, kteří

SZUŠ Škola pro radost - Výtvarný obor
Naše žákyně Polina Chestneyshaya byla
přijata na Střední uměleckoprůmyslovou
školu v Praze. Obor: Tvorba pro děti.

soutěžili v pěti kategoriích. Vedli si vynikajícím způsobem a získali celkem 3 první
a dvě druhé ceny.
Kryštof Březina – 1. cena, Kristýna
Kratochvílová – 2. cena, Michaela Šimánková – 2. cena, Daniel Šimánek – 1. cena
a akordeonové duo Kratochvílová, Březina
rovněž 1. cena.
Kromě těchto nádherných umístěních si
žáci Březina a Šimánek vybojovali postup
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do ústředního kola, kde budou 10.–12. 5.
soutěžit s žáky z celé ČR.
Do té doby je bude ještě čekat mnoho
práce a my jim budeme držet palce, aby
předvedli výkon jako v krajském kole.
Za zmínku ještě stojí, že výsledky našich
žáků nás zařadily mezi tři nejúspěšnější
školy z celé Prahy.

Řeporyjské Echo 257
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Medové perníčky
7. – 9. dubna 2019
od 9 do 17 hodin
Výstava, prodej a vlastnoruční
zdobení perníčků

Restaurace U Žbánků
Ořešská 334/23, Řeporyje

Kultura
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Vojta
Horálek

“Po bitvě”
6. 4. – 26. 4.
16:00

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

2019>>

Po - Pá
9:00 – 17:00

A2 plakat.indd 1
13.3.2019 8:33:33
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adresa JÁCHYMOVSKÁ 613/1, PRAHA 5 ŘEPORYJE
vstupenky WWW.REPORYJSKEDIVADLO.CZ
pořádá VŽDY TO JDE s.r.o. , info@vzdytojde.cz, tel: 704 221 012
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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Zprávy z divadla
řesto, že stále ještě probíhá nultá
sezóna našeho Řeporyjského divadla, už se chystáme na další. Jak jste
si již všimli, kromě her našeho domácího
souboru Divadlo A jiné, zveme i hosty.
Po úspěšném a podle Vašich ohlasů i velmi povedeném koncertu Spirituál kvintetu,
přislíbil svůj koncert, na sobotu 27. dubna
od 14:00, tedy na svůj svátek, pan Jaroslav
Uhlíř, se svými největšími hity, nazvaný
Hodina zpívání, zkoušení.
2. listopadu pak přívítáme další legendu.
Pana Václava Neckáře se skupinou Bacily
a jejich koncertním programem nazvaným Příběhy, písně a balady.
Moc bychom si přáli, aby se Řeporyjské
divadlo stalo i Vaším divadlem. Proto se
těšíme na Vaše nápady a doporučení, toho
co, nebo koho, byste rádi viděli nebo slyšeli.
Můžete nám zavolat na telefon 704 221 241,
nebo napsat na info@reporyjskedivadlo.cz.

P

Taneční kurzy v Řeporyjích?
áme do toho chuť, prostory,
termíny, máme o to zájemce, ale
chybí nám to hlavní, Ti, kteří by
nás to naučili. Jste-li to přímo Vy, ozvěte se nám a to buď telefonicky na tel.
704 221 012 nebo na info@vzdytojde.cz.
Mnohokrát děkujeme.

M

Petřínská rozhledna 17. března zezelenala

P

etřínská rozhledna je jedním z mnoha významných objektů, jejichž
slavnostní osvětlení má Technologie
hlavního města Prahy, a. s. od roku 2018
ve své správě. Ve spolupráci s Magistrátem
hlavního města Prahy se rozhodla uspořádat pro Pražany malé překvapení. Petřínská
rozhledna se rozsvítí zeleně na počest
svátku sv. Patrika
Každý rok 17. března lidé vycházejí
do ulic, tančí, popíjí a baví se. Den svatého Patrika se slaví nejen v Irsku či ve Velké
Británii, ale v posledních letech skoro
po celém světě. Se zelenou v mnoha provedeních se setkáte i u nás. Proč zelená
barva? Ústřední barvou tohoto původem
irského svátku je zelená. Lidé v tento
sváteční den nosí zelené oblečení, jedí
zelené jídlo jako např. zelené těstoviny,
špenát či pistáciovou zmrzlinu. V některých městech se dokonce lije do řek
i zelená barva.

Upozorňujeme
na uzávěrku dalšího čísla
Řeporyjského echa
pro přispěvatele

18. dubna

Znakem symbolizujícím tento den
je zelený trojlístek. Ten měl podle legendy sv. Patrik použít jako pomůcku
pro šíření křesťanství, konkrétně při objasňování teorie o Svaté Trojici. Lidé ho
v den Patrikova svátku nosí namalovaný
na obličeji nebo si jím zdobí oděv. Praha
se rozhodla připojit k oslavám stylově
nasvícením Petřínské rozhledny
zeleně.
Současné řešení světelné soustavy slavnostního osvětlení
Petřínské rozhledny pochází
z roku 2015. Soustava je osazena
celkem 40 kusy barevných LED
svítidel a v celé výši věže je rozdělena do čtyř segmentů. Díky
této technologii a čtyřbarevnému provedení svítidel RGBW
(červená, zelená, modrá a bílá),
lze nasvícení rozhledny variovat, jelikož jsou svítidla schopna
produkovat jakoukoli barvu.
Po nahrání programu ovládání
jednotlivých svítidel do řídící
jednotky osvětlení lze nastavit
i přechod jednotlivých barev,
nárůst intenzity a rotaci.
,Již v minulém roce jsme zajistili v součinnosti s Magistrátem
hlavního města Prahy různé
speciální varianty slavnostního
osvětlení Petřínské rozhledny.
Rozhledna byla nasvícená červeně mimo jiné na Světový den
dárců krve či na Světový den

dárců kostní dřeně. Barvu trikolory měla
třeba u příležitosti 100. výročí vzniku
Československé republiky, k uctění památky vojáků padlých v Afghánistánu
a na mezinárodní svátek dárcovství
Giving Tuesday,“ dodává Tomáš Jílek,
předseda představenstva Technologie
hlavního města Prahy, a. s.
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Realitní poradna

Vážení čtenáři, obyvatelé Řeporyj.
ako místní firma chceme pro zdejší obyvatele
přinést něco navíc, chceme být pro Vás užiteční.
Naším cílem je, abyste nás brali jako sousedy
a profesionály, kteří Vám vždy rádi pomohou. Důkazem
toho je i tato nová realitní poradna, která Vám dává
prostor ptát se na jakoukoliv problematiku ohledně
realit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy a pomůžeme
orientovat se ve spleti zákonů týkajících se realit, jejich
danění, apod. Neváhejte nám psát dotazy na e-mail
- partner@re-max.cz. Všechny dotazy zodpovíme
okamžitě a ty nejzajímavější zveřejníme v následujícím
čísle, samozřejmě anonymně… Pro toto číslo vybíráme
tu nejzákladnější problematiku z naší praxe. Těšíme se
na Vaše dotazy!
David Matouch a Jiří Chudoba,
majitelé firmy RE/MAX Partner
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Výpověď z nájmu z důvodu pozdního zaplacení
nájemného
Dobrý den chtěla jsem se zeptat ohledně pronájmu
bytu a výpovědi z pronájmu za hrubé porušení smlouvy.
Ve smlouvě mám uvedeno že platba nájemného proběhne vždy k 25. dni v měsíci, nájem jsem zaplatila 5.
den následujícího měsíce a pronajimatel mi dal hned
výpověd z nájmu bytu pro hrubé porušení smlouvy.
Výpověd z těchto důvodu je jeden měsíc (uvedeno
ve smlouvě). Výpověď mi byla odeslána 6. 11. , musím
byt vyklidit do 30. 11. ? Prosila by jsem kdyby to bylo
možné o rychlou odpověd jelikož situace je pro mě
matku samoživitelku s 3 dětmi celkem kritická.
Odpověď: Dobrý den, taková výpověď je dle platného
občanského zákoníku neplatná. Nejedná se o hrubé
porušení smlouvy. O tom se hovoří v případě prodlení
s platbou nájemného po dobu delší tří měsíců. A to
nehledě na to, co máte sjednáno ve smlouvě. Rozhodně dooručujeme obrátit se na advokáta, který tento
problém hravě vyřeší.
Koupil jsem developerský projekt s garáží, garáž
teď nemám
Dobrý den, moc Vás prosím o radu. V červenci jsme
uzavřeli kupní smlouvu, jejímž předmětem byl převod
pozemku, jehož součástí je stavba garáže. Uhradili
jsme kupní cenu, byl podán návrh na vklad do katastru
nemovitostí. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo
o budovu se dvěma garážemi, které nebyly jednotlivě
vymezeny a vlastnické právo k nim mělo přejít na dva
různé kupující, Katastrální úřad přerušil řízení a požádal
o doložení dokumentace ke stavbě. Následně nás kontaktovala realitní kancelář s informací, že garáž nelze
samostatně odprodat, že nám nabízí řešení výměny
za garáž jinou. Nyní jsme byli informováni, že majitel
se rozhodl garáže neprodávat a že dokonce odstupuje
od smlouvy. My jsme si však již museli vzít půjčku
na zaplacení kupní ceny, a to vzhledem k naší finanční
situaci (manžel nízké příjmy, já na mateřské dovolené)
za velmi nevýhodných podmínek. Za odstoupení
od smlouvy ze strany prodávajícího je sice ve smlouvě
ujednána určitá smluvní pokuta, ta nám však výdaje,
které jsme již v tuto chvíli museli vynaložit, pokryje
nejvýše z 20%. Je nějaká šance, že bychom měli i nárok
na náhradu škody, která nám tímto vznikla? Moc Vám
děkuji za odpověď a přeji krásný den!
Odpověď: Dobrý den, právo je logičtější, než se může
na první pohled zdát. Ve vašem případě je to stejné,
jako když Vám někdo rozbije kamenem okno. Zavoláte

sklenáře, ten okno opraví a škodu vymáháte po výtržníkovi. Stejně tak Vám někdo způsobil škodu tím, že Vás
nejprve uvedl v omyl, že garáž lze prodat samostatně,
a poté, co tento omyl vyšel najevo, od smlouvy odstoupil. Sice neznáme obsah smlouvy kupní, ale myslíme
si, že i samotné odstoupení od kupní smlouvy bude
ze strany prodávajícího kajně problematické, ne-li
nemožné a neplatné. Samozřejmě, pokud prokážete, že
výše uvedené kroky Vám způsobily majetkovou újmu,
kterou vyčíslíte, je zde jediný správný postup - vymoci
tuto škodu po viníkovi.
Podepsal jsem na prohlídce protokol o prohlídce s RK, majitel mi ale nechce přes ně prodat
nemovitost
Při prohlídce nemovitosti jsem podepsal protokol
o prohlídce a v něm, že bez souhlasu RK nebudu jednat
s prodejcem. Chci nemovitost koupit a podepsat smlouvu přes RK, ale prodejce nechce, protože RK s ním nemá
exkluzivní smlouvu a prodejce má svého právníka. Hrozí
mi v tomto případě nějaká sankce pokud podepíšu
smlouvu přímo s prodejcem?
Odpověď: Dobrý den, toto je velmi častý problém
a jedna z nepříjemných praktik některých realitních
kanceláří. Ty totiž považují uzavírání protokolů o prohlídce za nejlepší způsob ochrany proti obcházení.
Nicméně skutečnost, zejména právní, neméně i etická
je zcela opačná. Protokoly o prohlídce zavazují zájemce
o koupi uzavřít smlouvu kupní na konkrétní nemovitost pouze prostřednictvím zprostředkovatele, který
nemovitost ukázal. To by samo o sobě nebyl problém,
pokud by k tomuto jednání měl oprávnění od majitele
nemovitosti. To bohužel nemá, ostatně kdyby měl,
tento protokol by byl zbytečný. A právě zde je celý
problém tohoto závazkového jednání. Makléř totiž
zavazuje stranu obchodu uzavřít smlouvu s druhou
stranou, která o tom však ani nemá tušení. Jako takové
je toto jednání neplatné.
Makléři se tváří, že potřebují pouze „pro šéfa“ potvrdit,
že na prohlídce s klientem byli a klient, který netuší,
o co jde, dokument v dobré víře podepíše. Ve skutečnosti však podepisuje formu zprostředkovatelské
smlouvy výhradního charakteru. Tyto problémy by
nemusely existovat, kdyby realitní kanceláře školily
své makléře k tomu, že na začátku je vždy smluvní
vztah s prodávajícím a jeho plná informovanost.
Bohužel v naší praxi sledujeme spíše trend, že realitní
kanceláře masivně rozšiřují nabídku o nemovitosti,
kde majitel ani neví, kdo všechno ji veřejně nabízí.
Problematické protokoly pak používají jako „bubáka“
na nic netušící kupující.
Kupujeme družstevní byt, makléř chtěl po nás
podepsat protokol o převzetí před faktickým
předáním, teď se nám neozývá…
Dobrý den, kupujeme družstevní byt s převodem do OV
přes realitního makléře na volné noze. Jsme v stádiu,
že čekáme na faktické předání bytu, všechny finanční
záležitosti jsou vypořádané. Náš makléř se nás snažil
přimět k tomu, abychom předávací protokol podepsali před skutečným převzetím bytu. Důvody, které
uváděl, byly nepravdivé. V tuto chvíli s námi odmítá
komunikovat, proto máme podezření, že s bytem něco
není v pořádku. Jak máme dále postupovat? Co si před
převzetím bytu prověřit? Jak a kde můžeme na makléře
podat stížnost, která by měla faktický dopad na jeho
činnost?
Odpověď: Dobrý den, makléři na volné noze jsou dnes
již téměř „chráněný druh“. Nemají žádnou zodpovědnost, není možnost si na ně kdekoli stěžovat, takže přijít
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u milionového obchodu s někým takovým do kontaktu
bývá nezapomenutelný zážitek. Doporučuji kontaktovat převodce družstevního podílu případně přímo
bytové družstvo (bytová jednotka je jejich majetek)
a makléře pokud možno odstavte zpátky na jeho
„volnou nohu“. Rozhodně nepodepisujte nic předem,
předávací protokol je dokument svědčící o skutečném
stavu bytu ke dni předání a ten by nemusel být takový,
jaký si představujete. Zde je názorně vidět, jak je důležitý výběr realitního makléře. Vždy doporučujeme,
aby makléř zastupoval solidní velkou firmu, kde máte
jistotu odpovědnosti i zodpovědnosti, nepodceňujte
tento faktor.
Energetický štítek (PENB) nepotřebuji, uvedu
nejhorší třídu G…
Zdravím, je nutné udělat udělat PENB již při nabídce
a inzerci nemovitosti, myslím tím domy. Hrozí pokuta,
když PENB nemám a inzeruji to jako nejhorší G třídu?
Odpověď: Dobrý den, předložit průkaz nebo jeho
ověřenou kopii je povinnost každého vlastníka, který
se rozhodne svůj dům nebo byt prodat, i pronajmout.
Za nedodržení této povinnosti hrozí poměrně značné
sankce.
Novela vyhlášky stanovuje povinnost zprostředkovatele následovně; V případě prodeje nebo pronájmu
budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím
zprostředkovatele je prodávající povinen zprostředkovateli předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou
kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede
klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti
podle prováděcího právního předpisu z předané
grafické části průkazu v informačních a reklamních
materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo
pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede
v reklamních a informačních materiálech nejhorší
klasifikační třídu, tedy „G“.
Končím nájem, chci zpět kauci
Dobrý den, prosím o radu. Ve smlouvě o nájmu mám
uvedenou dobu určitou na jeden rok s výpovědní lhůtou
2 měsíce. Před uplynutím 1 roku jsem dala písemně
výpověď bytu 2 měsíce předem. Ve smlouvě stojí, že
celá výše kauce propadá ve prospěch pronajímatele
v případě nedodržení doby nájmu. Majitel mi kauci nechce vrátit, že jsem tuto dobu nedodržela a předčasně
jsem ukončila dobu nájmu. Já jsem ale dala výpovědní
dobu 2 měsíce. Náleží mi tedy kauce a nebo ne? Předem
děkuji za reakci.
Odpověď: Dobrý den, Vaše otázka se dotýká více,
poměrně frekventovaných problému najednou. Pokusíme se je objasnit postupně. V první řadě jsou smlouvy
na dobu určitou uzavírány právě proto, aby obě strany
měli vysokou míru jistoty, že po určitou dobu bude
nájemce hradit nájem a pronajímatel ponechá nájemce
v bytě. Zvláštní ujednání o předčasné (jednostranné)
výpovědi jsou časté, a pokud s nimi strany nemají
problém, pak je lze ve smlouvě sjednat. Nelze však
takové ujednání zároveň omezovat možnou sankcí. To
jde jaksi proti smyslu konsensu nalezenému v nájemní
smlouvě. Není možné, aby jedna strana souhlasila
s určitou rozvazovací podmínkou závazkového vztahu,
ale zároveň trestala její případné využití. A navíc,
s účinností nového občanského zákoníku jsou veškeré
smluvní pokuty v nájemních vztazích vyloučené a tedy
i neplatné a to nehledě na dobu, kdy jste nájemní
smlouvu uzavřela. Lze tedy s určitostí říci, že kauce
musí být po skončení nájemního vztahu vyúčtována,
případně celá vrácena nájemci.
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Sezonní posilové vlaky a autobusy 2019
Podobně jako v předchozích letech i v letošním
roce dochází v období hlavní turistické sezony
(od 30. března do 3. listopadu 2019) k posílení
kapacity vybraných příměstských autobusových linek, vedených do turisticky atraktivních
lokalit (zejména Mníšecko, Štěchovicko, Posázaví
a Jevansko) a také k zavedení posilových vlaků
jezdících o sobotách, nedělích a svátcích.
1) Vlaky
Stejně jako v minulém roce budou v provozu následující turistické vlaky:
Pražský motoráček
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích; nejede
24. 12. 2019 až 4. 1. 2020. Ve vlaku platí tarif PID
a ČD. Cestující bez platného jízdního dokladu si
zakoupí jízdenku PID u průvodčího ve vlaku.
Cyklohráček
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 23. března
do 28. října 2019. Ve vlaku platí tarif PID a ČD. Pro
skupiny 10 a více osob doporučujeme objednat
rezervaci na e-mail: prahanostalgie@cd.cz nebo
na cyklohracek@ropid.cz.
Výletní vlak Posázaví
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 23. března
do 28. října 2019. Ve vlaku platí tarif PID a ČD.
Ve vlaku je rozšířená přeprava jízdních kol.
V úseku Čerčany – Zruč nad Sázavou a zpět staví
vlak ve všech stanicích a zastávkách.
Poznámka 1: V úseku Zruč nad Sázavou – Čerčany
jede v sobotu, v neděli a o svátcích od 23. března
do 28. října 2019. V úseku Čerčany – Praha hl. n.
jede v neděli od 24. března do 20. října 2019 a také
22. dubna a 28. října 2019, nejede 21. dubna 2019.
V sobotu 20. a 21. dubna 2019 je ve stanici Čerčany
možný přestup na osobní vlak do Prahy.
Poznámka 2: Na trati podél Sázavy probíhají rozsáhlé výlukové práce, a tak je trasa vlaků různě
upravována. Sledujte informace na nádražích
a na webu www.pid.cz nebo www.cd.cz.
Výletní vlak Český ráj
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 23. března
do 28. října 2019. Ve vlaku platí tarif PID a ČD. Vlak je
složen z motorové soupravy a cestujícím je nabízena služba úschova během přepravy (do vyčerpání
kapacity). Pro větší skupiny zájemců doporučujeme objednat rezervaci na e-mail: info@cd.cz.
Cyklovlak Cyklo Brdy
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 23. března
do 28. října 2019. Ve vlaku platí tarif PID a ČD.
Posázavský motoráček
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 30. března
do 28. října 2019. Ve vlaku platí tarif PID, ČD a tarif
dopravce KŽC Doprava, s. r. o. Cestující bez platného jízdního dokladu si zakoupí jízdenku PID
u průvodčího ve vlaku.
Podlipanský motoráček
Jezdí v sobotu a neděli od 29. června do 1. září 2019.
Ve vlaku platí tarif PID, ČD a tarif dopravce KŽC
Doprava, s. r. o. Cestující bez platného jízdního
dokladu si zakoupí jízdenku PID u průvodčího
ve vlaku.
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Kokořínský rychlík
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 30. března
do 28. října 2019. Ve vlaku platí tarif PID, ČD a tarif
dopravce KŽC Doprava, s. r. o. Cestující bez platného jízdního dokladu si zakoupí jízdenku PID
u průvodčího ve vlaku.
Podtrosecký rychlík
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 30. března
do 28. října 2019. Ve vlaku platí tarif PID, ČD a tarif
dopravce KŽC Doprava, s. r. o. Cestující bez platného jízdního dokladu si zakoupí jízdenku PID
u průvodčího ve vlaku.
Rakovnický rychlík
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 30. března
do 28. října 2019. Ve vlaku platí tarif PID, ČD a tarif
dopravce KŽC Doprava, s. r. o. Cestující bez platného jízdního dokladu si zakoupí jízdenku PID
u průvodčího ve vlaku.
Výletní vlak Kozel expres
Jezdí v sobotu od 6. března do 28. září 2019 na trase Praha hl. n. – vlečka pivovaru Velké Popovice
a zpět. Výlet motorovou soupravou z Prahy hl.
n. do Velkých Popovic je s prohlídkou velkopopovického pivovaru, vstupenka na exkurzi je
součástí jízdenky.
V sobotu 8. června 2019 se ve Velkých Popovicích
koná tzv. Den Kozla 2019. V provozu bude parní
vlak v trase Praha hl. n. – Strančice – Velké Popovice a zpět vč. dalších vyhlídkových jízd mezi
Strančicemi a Velkými Popovicemi.
2) Autobusy
Posílení autobusové dopravy bude stejně
jako v předchozích letech aplikováno
především nasazením kapacitnějších kloubových vozidel nebo
zavedením zdvojených spojů
na nejplnější spoje. Stejně jako
v minulém roce dojde k zavedení
víkendového provozu mezi Nymburkem, Milovicemi a Benátky nad
Jizerou na lince 434 a rovněž k posílení
linky z Prahy do Sedlčan.
Linka 361: Zdvojené posily v nejvytíženějším
úseku Smíchovské nádraží – Štěchovice v sobotu
z Prahy v 8:05, 10:05 a 12:05 a v sobotu a neděli ze
Štěchovic do Prahy v 16:25 a 18:25.
Linky 317, 321, 382 a 387: Nasazení kloubových
vozidel.
Linka 341: Na jedno pořadí nasazeno standardní
vozidlo namísto midibusu.
Linka 434: V části trasy zavedení víkendového
provozu.
Linka 360: Linka je vytížena nejen o víkendech,
ale i ve špičkách pracovních dní. Dosavadní
dopravce Arriva nemá personální kapacity na posílení dopravy, a tak se o zlepšení stavu postará
nový dopravce v systému Pražské integrované
dopravy – ČSAD Autobusy České Budějovice.
Nováček v systému bude provozovat jeden pár
spojů v pracovní dny, které posílí spoje v nejzatíženějších časech špiček. Oba tyto spoje budou
provozovány také v režimu Středočeské integrované dopravy na návazné lince D60 v trase
Sedlčany – Milevsko.
O víkendech budou zavedeny v hlavní části trasy
Praha – Sedlčany dva páry spojů pro zajištění
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dostatečné kapacity zejména z důvodu vysoké
poptávky chatařů a výletníků z Prahy. Všechny
spoje budou na lince provozovány celoročně,
neboť jsou kapacitní problémy i v zimních měsících. Zároveň původně jen letní posilové spoje
provozované stávajícím dopravcem Arriva budou
provozovány celoročně. Vzhledem k problematice oběhů vozů dochází částečně ke změně
jízdního řádu formou posunu spojů.
Sezonní přívozy začnou jezdit opět
v sobotu 23. března 2019
Přívozy jsou už nějaký ten pátek nedílnou součástí
Pražské integrované dopravy. Letos slaví malé
jubileum, cestující je v rámci systému budou moci
využít už 15. sezónu. V roce 2005 byl k dispozici
přívoz jediný, nyní už jich je osm.
Rok 2018 byl pro pražské přívozy rekordní – bylo
přepraveno 1 170 000 cestujících (více než desetina cestujících cestovala s jízdním kolem) a desítky
tisíc dětských kočárků. Důvod k radosti z rekordních počtů však kalí fakt, že téměř polovina těchto
počtů souvisí s bezplatnou náhradní dopravou
za zřícenou Trojskou lávku a uzavřené pěší lávky
výtoňského železničního mostu.
Provoz přívozů Pražské integrované dopravy
bude i v hlavní sezoně 2019 organizován obdobně
jako loni.
Základem je celoroční provoz linek P1 (Sedlec – Zámky), P2 (V Podbabě – Podhoří) a P8
(Císařský ostrov – Troja). Od soboty 23. března
do svátečního pondělí 28. října budou v provozu
sezonní přívozy P3 (Lihovar – Veslařský ostrov),
P5 (Císařská louka – Výtoň – Náplavka Smíchov),
P6 (Lahovičky – Nádraží Modřany) a P7 (Pražská
tržnice – Ostrov Štvanice – Rohanský ostrov).
Večerní ukončení jejich provozu bude
opět přizpůsobeno dennímu světlu – od poloviny května do konce
prázdnin až do 21:00, do poloviny
května a v září do 20:00, v říjnu pak
pouze do 19:00.
Z důvodu velmi nízké poptávky
v časných ranních hodinách bude
provoz linky P3 začínat o hodinu
později, tedy v pracovní dny v 7:00
a v nepracovní dny v 8:00 (shodně s přívozy
P6, P7 a P8). Na lince P5 bude obnoven běžný
provoz podle Tarifu Pražské integrované dopravy,
tedy i s kontrolou jízdních dokladů převozníky
a provoz bude opět celotýdenně jednotně začínat v 8:00.
Sezonní přívoz P4 (Černošice, Mokropsy – Kazín) na Berounce bude v provozu od 1. června
do 29. září, časové polohy spojů budou upraveny
podle změněných poloh vlakových spojů linky S7.
Pro přívoz P7 mezi Holešovicemi a Karlínem je
připravováno nové bytelnější plavidlo HolKa II.
Na přívozech je provoz zajištěn palubovými plavidly s bezbariérovým přístupem z přístavních mol
se základní kapacitou 12 osob, na linkách P2 a P4
s kapacitou 40 osob a na lince P8 s kapacitou 100
osob. Pouze na přívozu P5 v okolí železničního
mostu je jako druhé posilové plavidlo provozován malý vltavský člun (s obtížnějším nástupem),
který je tak vlastně již nostalgickým plavidlem
připomínající počátky obnovy pražských přívozů
v polovině první dekády nového milénia.
Zdroj: ROPId
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Zimní měsíce s mladými hasiči

Z

ima je dlouhá a nám nezbývá nic
jiného, než si jí zpříjemnit pilným
trénováním, ale i zábavou.

2. 4. 2019 již uplyne
15 let co nás navždy
opustila paní

Ludmila Soldátová,

roz. Chaloupková.
Kdo jste ji znali, věnujte
ji prosím krátkou
vzpomínku.
Dcera s rodinou.

Druhý únorový pátek, ještě než se
všichni rozjeli na jarní prázdniny, jsme pro
děti uspořádali karnevalové odpoledne
plné her, soutěží a legrace s DJ Veselá
Huba s dětskou diskotékou a tvarováním
balónků. Všichni jsme prožili příjemné
odpoledne se spoustou zábavy a doufám,
že příští rok opět akci zopakujeme.
Ani letos jsme zimní přípravu nezanedbávali a pilně se připravovali na zimní
soutěž v uzlování, která se konala v Horních
Měcholupech v neděli 10. 3.
Naše mladší děti si ve velké konkurenci
vedly výborně a svou kategorii vyhrály.
Na 1. místě byla hlídka ve složení: Nejtková Karolína, Kremeníková Tereza, Lexová
Natálka, Zlochová Jana, Chocholatá Aneta.
Druhá hlídka obsadila krásné 2. místo a to
ve složení: Veronika Šomková, Veronika
Špátová, Vendulka Vavřincová, Rozálka
Břízová, Amélka Štobová
Ostatní se umístili na 12, 18, a 23 místě
z celkových 26. hlídek.
Velikou radost nám udělala Terezka
Kremeníková, která se s časem 15,59 s stala
Mistrem Prahy v kategorii mladších.
V letošním roce jsme do závodu zapojili
i jednoho jednotlivce v kategorii přípravka
Lukáška Zemana a ten se umístil na pěkném 6. místě z 12 závodníků.
Stejně jako v loňském roce při letošním
závodě v uzlování byla soutěž požárních
dvojic a v té se nám také podařilo obsadit
1. a 2. místo.
Ve starší kategorii ne všichni měli úplně
svůj den a tak si domů odvezli v uvozovkách jen 3. a 19. místo z celkových 24.
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Sport • Vzpomínky
Lepší hlídka byla ve složení: Tobořík Vašek,
Chocholatý Jirka, Šimková Klára, Schneider
Patrik, Košťál Honza.
V požárních dvojicích jsme se umístili
na místě 2. Také v této kategorii jsme
do soutěže zapojili i jednotlivce. Eliška
Melicharová získala 2. místo, Dominik Brož
obsadil místo 8 z celkových 48 závodníků.
Odpoledne soutěžila kategorie dorostenců, kde jsme měli v soutěži tři družstva.
Nejvíce obávanou disciplínou bylo psaní
testových otázek /dle směrnic pro činnost
dorostu/ I přes mé velké obavy ne všichni
to zvládli na výbornou. Chyby vyřadily
dvě družstva z bojů o medaile. Šimáčková Aneta, Jirasová Anita, Vanclová Alex,
Jezdinská Anička a Kája Dubová zavázaly
všech pět uzlů bez chybičky časem 17,47 s
a obsadily krásné 1. místo. I v této kategorii
se soutěžilo v jednotlivcích a tentokrát
nejlépe z našich uzlovala Aneta Šimáčková
11,87 s a obsadila 2. místo a Anitka Jirasová
za 12,15 s. obsadila 3. místo. Čtvrtá byla
Alex Vanclová s časem 13,25 s z celkových
50 závodníků.
Všem zúčastněným moc děkuji za jejich snahu a skvělou reprezentaci našeho
sboru.
Za SDH Řeporyje Iveta Svobodová

Dne 18. 4. by se dožil
80let manžel, táta, bratr
a kamarád pan

Ladislav Utratil.
Vzpomeňte s námi.
Rodina.
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Zprávy z fary

Cesta k opravdové radosti

P

ostní doba je časem hlubší reflexe nad smyslem lidského života. Přemýšlíme nad jeho
směřováním a konečným cílem, a to nikoliv
ve vzletných myšlenkách, ale zcela konkrétně, ba až
syrově na základě naší všední a často velmi rutinní
každodenní zkušenosti. Proč má pro člověka smysl
ráno vstát, proč dělá práci, kterou pak vykonává,
na co se denně těší a co naopak musí každý den
překonávat. A je to tak správné? Dojde touto cestou
jednou do svého stáří, do finále lidského putování
šťastný? Co vlastně člověka vede? Jsou to lidské
touhy, v negativním slova smyslu neuspořádané
vášně, které předurčují lidské jednání, předurčují
člověka k věčné nespokojenosti.
Dychtivost, či chcete-li přímo chtíč, pramení
z nesprávného pojetí existence, svého „já“, z klamného přesvědčení, že jestliže „má“ přání budou

naplněna, povede to k „mému“ trvalému štěstí.
Když však vycházíme vstříc přáním svého ega,
dosahujeme pouze jediného – nové vlny nenaplnitelných tužeb a pocit stálého hladu po štěstí.
Staří Řekové tvrdili, že tento typ dychtivosti škodí
lidskému zdraví a snižuje člověka na úroveň zvířete. Pokud se člověk chová jako zvíře, nezajímá
ho druhý člověk, vzájemnost ve vztazích, vede to
nakonec k hádkám a válkám. Budhismus v ní vidí
prapříčinu lidského utrpení. Podobně to vnímala
nejen řecká a římská filozofie, ale i starozákonní
mudrci, kteří spojovali řeckou a židovskou moudrost. Křesťanství poukazuje na fakt, že lidská
přirozenost je oslabená ve svých silách. Člověk
podléhá nevědomosti, utrpení, nakonec smrti,
a má od počátku svého života sklon ke zlu (hříchu).
Žádostivost a touha po uspokojení vlastních přání,
třeba i na úkor či s lhostejností k druhému, je hnacím motorem lidského špatného konání.
Destruktivní síla žádostivosti
Lidská žádostivost v sobě skrývá ničivý potenciál. Tato dispozice lidské přirozenosti má
mnohé podoby jako třeba nenasytnost, hrabivost,
chamtivost atd. S tím souvisí také touha hromadit víc a víc jen kvůli tomu, abych měl. Nebo
pomstychtivost v případě, že se něčí narcistní
duše cítí uražena. Další podoba je ziskuchtivost,
která žene někoho, aby vydělával čím dál tím
více peněz (ne vždy legální cestou), aby z nich
posléze co nejvíce získal na úkor ostatních. A už
tady se nám ukazuje, že podstatou žádostivosti
je egocentrismus. Člověk se neustále točí kolem
sebe, nezajímají ho moc ostatní, jen v případě,
když je může použít ve svůj prospěch. Dá se říci,
že je do sebe zamilován. Psychologie tento jev
popisuje jako narcismus. Bohužel tento fenomén

je v současnosti na vzestupu. Člověk neustále
a v různých formách na sebe upozorňuje, neustále
vyžaduje náklonnost a přízeň. Vnitřní prázdnotu,
samotu potřebuje kompenzovat velkou dávkou
vnější pozornosti. Neustále se předvádí. Svému
vyprázdněnému životu chce dodat na atraktivitě
jakoukoliv formu veřejné, virtuální prezentace
(televize, web, sociální sítě). Všechno, co dělá, je
jen pozitivní: super, cool, crazy. Takový člověk žije
jen tehdy, když se předvádí. Schází mu schopnost
být v klidu, být sám se sebou, se svými myšlenkami
či pocity, vychutnat si samotu. Ale asi každý z nás
už zažil tu zkušenost, že také všední, nenápadný,
na první pohled nezajímavý, život má svou krásu,
je hodnotný a stojí za to ho žít naplno.
Biblický pohled
Starý zákon dává žádostivost do souvislosti
s majetkem. Převážně považuje touhu po majetku
za neovládané puzení navyšovat vlastní majetek
na úkor chudých a utlačovaných. Tato neukázněná
lačnost po majetku svolává na člověka Boží hněv,
neboť Bůh si přeje milosrdenství a spravedlnost.
Chamtivost, podle židovského filozofa Filóna, je
zákeřnou, těžko léčitelnou vášní a zdrojem nešťastného života. Podle proroka Jeremijáše má žádostivost úzkou souvislost s podvodem, vydíráním
a utlačováním chudých, nevinných lidí bohatými
nebo dokonce kněžími a proroky. V tomto ohledu
prorok jasně ujišťuje, že ten, kdo se odřekne chamtivosti, bude mít vždycky dost všeho, co k životu potřebuje. Paradoxně ten, kdo chce stále víc, nakonec
přijde o všechno. Kniha Přísloví připomíná, že ten,
kdo se žene za ziskem (často také prostřednictvím
úplatkářství), žije v neustálém strachu, že nebude
mít nikdy dost. Naopak ten, kdo překonal honbu
po majetku, bude dlouho žít. Některé žalmy vybízí
člověka, aby se přimknul k Bohu a k jeho přikázáním, ne k honbě za majetkem. Také konstatují, že
je lepší mít to málo, co člověk poctivě získal, než
mít bohatství, ke kterému přišel člověk podvodem.
Nový Zákon čerpá ze židovské a řecké moudrosti a na různých místech hovoří o touze po majetku v souvislosti s neřestmi, jejímž opakem jsou
cnosti. Honba po majetku (chamtivost) je dávána
do souvislosti s nemravnosti. List Kolosanům vyzývá nově pokřtěné, aby svou lidskou přirozenost,
zraněnou hříchem, postupně ukáznili. V této souvislosti se zdůrazňuje chamtivost. Kdo jí podlehne, pro
koho peníze jsou v životě na prvním místě, oddává
se tzv. modloslužbě, dostává se pod její nadvládu,
až ho nakonec jeho modla zničí. List Římanům zařazuje chamtivost mezi jiné negativní lidské postoje.
Jejím zdrojem je odmítnutí Boha a jeho zákona,
který ukládá člověku milovat Boha a svého bližního,
tedy chtít pro něj dobro. Chamtivost je často spojená se závistí, zlomyslností a lstí. Vede k nesvárům
a někdy dokonce k vraždě. List Efezanům přičítá
tuto negativní vášeň prostopášnosti pohanů, kteří
Boha neuznávají, nemají s ním hluboký vztah, proto
vnitřně otupěli. Jejich otupělost vede k touze mít,
touze, která hledá naplnění v hromadění majetku.
Ovšem nikdy ho nedosáhne, protože jednou stejně
pomine. Hlad po věčnosti a skutečném naplnění
lidské existence, otázky po důvodech našeho bytí,
neukojí žádný z lidských výtvorů, žádné zboží ani
žádná sláva.
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Pokud člověk nemá s Bohem hluboký vztah,
začne postupně zažívat existenční prázdnotu
a bude hledat uspokojení v pozemských věcech.
Tato nenasytná touha nakonec připravuje člověka
o svobodu, důstojnost a vede ho k pádu. Člověka
totiž definuje a dotváří to, k čemu se upnul. Sama
silná vazba na hmotné věci ho proměňuje v pouhou věc.
Cesta k osvobození od žádostivosti
Biblické texty předkládají různé podoby žádostivosti. Anselm Grün, německý benediktinský
mnich, ekonom, filosof a teolog, ve své knize
Nenasytnost nabízí dvanáct kroků, které mohou
pomoci člověku, aby našel způsob, jak pracovat
se žádostivostí. Cílem je její proměna v radost
ze života. Jedna se o nelehký uvědomělý proces,
který se snaží nabídnout člověku pomoc stát se
samým sebou. K proměně vedou různé cesty,
které se vzájemně doplňují. Zdá se, že tři z nich
jsou klíčové. První cestou je rozhodnutí postavit
žádostivosti překážku. Aby k tomu mohlo dojít,
musí se člověk nejprve přiznat k vlastní žádostivosti. V pokoře ji vnitřně přijme a rozhodne se jí
postavit překážku, něco co ji zadrží. Stojatá voda
se mění v proud, když se splní určité podmínky.
Nejprve se musí postavit bytelná hráz, ve které se
udělá propusť, z které poté mohou proudy vytékat. Voda konečně dává do pohybu turbínu, která
proud vytváří. Na začátku celého procesu bylo
důležité rozhodnutí postavit překážku (přehradní
zeď), která nakonec pomohla proměnit živel (vodu)
v pozitivní energii (proud).
Druhá cesta vede také k proměně, ale jiným
způsobem. K proměně člověk dospívá, vypráví-li
Bohu a druhému člověku, ke kterému má důvěru,
o své neukázněné touze, aniž by se za to styděl.
Není to snadný proces, neboť vyžaduje trpělivost,
pokoru a odvahu. Je důležité ji odevzdat Bohu,
protože skutečně proměněno může být jen to,
co se vědomě a s důvěrou přizná před Bohem
a položí mu do rukou, kde jeho uzdravující moc
vše prostoupí a promění. To, co se děje v setkání
s Bohem, se také velmi pozitivně odrazí v setkáních
s druhým člověkem.
Třetí cesta vede skrze konkrétní jednání.
K proměně dochází v jednání. Člověk je schopen
si nacvičit nový postoj. Tím, že to zkouší, zároveň
v pokoře a s důvěrou žádá o Boží pomoc, se proměňuje on i jeho staré postoje. Postní doba je v křesťanské tradici příhodnou tréninkovou příležitosti
k získání vnitřní svobody. Člověk by si měl vědomě
zkusit odříci některé pokrmy, alkohol, televizi,
sociální sítě, nakupování atd., aby si otestoval, zda
je vnitřně svobodný. Takový trénink nemá být diktován vnitřními zákazy, ale potěšením z odříkání,
radostí z toho, že jsem to právě já, kdo velí svému
egu a není svázán vlastními neuspořádanými
vášněmi a touhami. Cesta odříkání je ve smyslu
obrazu hráze, kterou člověk buduje, aby dokázal
proměnit vodní energii v elektrický proud. Tím,
že se zřekne toho, čím mu žádostivost neustále
mává před očima, buduje hráz. Žádostivost se tak
může proměnit ve vnitřní svobodu. Potěšení, které
si člověk slibuje od žádostivosti, pocítí v daleko
větší míře ve vnitřní svobodě. Teprve pak nastoupil
cestu k opravdové radosti ze života.
Přeji nám všem, abychom v sobě měli opravdovou radost ze života.
P. Mariusz Kuźniar, farář
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BLEŠÍ TRHY
Máte doma pro Vás již nepotřebné
věci (oblečení, boty, hračky,
věci z půdy…).
Přijďte si je prodat na

1. Bleší trhy v Řeporyjích.
Trhy budou probíhat v areálu
fotbalového hřiště dne

18. května od 8–14 hod.
Cena za místo: SYMBOLICKÁ.
Přijďte všichni, někdo prodávat, jiní
nakupovat nebo jen se podívat.
Těšíme se na Vás.
Případní zájemci o místo prosím
kontaktujte mě na tel: 602 605 452
nebo napište email:
stipek011@seznam.cz
Zdeněk Štípek

Vítězem letošního Aritma Cupu
se staly Zbuzany „B“

V

letošním ročníku Aritma Cupu měl
po celou dobu navrch tým Zbuzan
a dokráčel si i v posledním kole pro
jednoznačné vítězství v turnaji s celkovým
skóre 39:2.

ARITMA CUP 2019

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

7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
4
3
3
2
1
0

0
0
1
1
1
0
2
1

0
2
2
3
3
5
4
6

39:2
25:5
22:16
11:11
17:20
6:40
13:15
4:29

21
15
13
10
10
6
5
1

Rozlosování zápasů FK Řeporyje - jaro 2019
podzim

povrch

Řeporyje „A“ - Sokol Cholupice

3:2

Tráva

15 30

Sparta Krč - Řeporyje „B“

2:2

Tráva

7. 4.

16.30

Bílá Hora - Řeporyje „A“

0:3

Tráva

NE

7. 4.

16.30

Řeporyje „B“ - Slivenec „B“

1:0

Tráva

SO

13. 4.

17.00

Slavoj Suchdol - Řeporyje „B“

3:2

Tráva

FOTBAL

NE

14. 4.

17.00

SK Střešovice 1911 „B“ - Řeporyje „A“

1:4

UMT

PÁ

19. 4.

13.00

Střešovice 1911 „C“ - Řeporyje „B“

2:5

Tráva

PO

22. 4.

17.00

Radotín „C“ - Řeporyje „A“

3:4

Tráva

SO

27. 4.

10.30

Avia Čakovice - Řeporyje „A“

2:5

Tráva

www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.

NE

28. 4.

17.00

Sparta Košíře - Řeporyje „B“

11

Tráva

SO

4. 5.

16.30

AFK Malešice - Řeporyje „A“

0:2

Tráva

NE

5. 5.

17.00

Nebušice „B“ - Řeporyje „B“

1:3

Tráva

SO

11. 5.

11.00

Slovan Bohnice „B“ - Řeporyje „A“

1:2

Tráva

NE

12. 5.

17.00

Svaz Mládeže - Řeporyje „B“

6:1

Tráva

ST

15. 5.

17.30

Modřany „B“ - Řeporyje „B“

3:1

Tráva

NE

19. 5.

17.00

FC Zličín „B“ - Řeporyje „A“

0:3

Tráva

SO

25. 5.

17.00

Čechie Smíchov - Řeporyje „A“

5.0

Tráva

SO

1. 6.

17.00

Sokol Lochkov - Řeporyje „B“

0:6

Tráva

NE

2. 6.

17.00

Podolí „B“ - Řeporyje „A“

0.0

Tráva

NE

9. 6.

10.30

Miškovice - Řeporyje „A“

1:1

Tráva

SO

15. 6.

14.00

Řeporyje „A“ - Stodůlky „B“

4:4

UMT-Motor

Řeporyjský
FK

ŘEPORYJE

1928

O

Č

DD
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as, kdy náš areál zasáhne rozsáhlá rekonstrukce travnaté plochy a přilehlé
terasy se nezadržitelně blíží, a tak
přelom března a dubna je posledním obdobím, kdy se stávajícím prostředím můžeme
rozloučit. A loučení by mělo být nejlépe
vítězné. V náhledu naleznete naší představu,
díky které by mělo dojít k většímu komfortu
pro návštěvníky. Součástí by měl být i prostor pro případné kulturní akce a grilovací
zóna, která potěší nejen labužníky.
V současné době tak čekáme na vhodné
klimatické podmínky, které uspíší zesílení
travnaté tréninkové plochy, která by mohla
být hojně využívanou plochou v období
rekonstrukce našeho hlavního hřiště, jenž

Den

Datum

Hodina

SO

30. 3.

15.30

NE

31. 3.

NE

Soupeř
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Sport
je naplánována na první půlku dubna.
„A“ mužstvo”
Aritma cup 2019
Aritma cup jsme zakončili na 3. místě
a neobhájili tak loňskou stříbrnou pozici
z osmi účastníků. Naše výkony byly jako
na houpačce, kdy jsme silnější týmy poráželi
a se slabšími ztráceli. Důležité je, abysme si
na „Jánošíky” nehráli i v soutěžních utkáních. Celkově však příprava splnila účel, a to
když se v našem kádru protočilo více jak
25 hráčů, kteří tak mohli nabrat zápasovou
praxi a rozšiřit svůj fyzický fond.
SK Zbraslav vs. FK Řeporyje – 9. 3. 2019
1:3 (1:2)
K prvnímu jarnímu utkání jsme se vydali
na Zbraslav, kde nás čekal předposlední
tým tabulky. V sázce byly tedy body, které
bylo naší povinností přivézt zpět do Řeporyj
a potvrdit tak naší podzimní výhru 4:0. Utkání bylo velmi ovlivněno nepříliš příznivým
počasím, které panovalo na hřišti našeho
protivníka. Do větrného zápasu, který by
roztočil i řetízkáč na Matějské pouti nastoupili Řeporyje v sestavě: Vopěnka – Šmat, Hlaváček (C), Borovička M., Šebesta – Pánek M.,
Václavíček J., Pánek I., Walzel Š. – Jarolímek,
Pavelka.
Řeporyje na nic nečekaly a udeřily hned
z první akce, která se na první pohled nevypadala nebezpečně. A to když dlouhý
pas za obranu přistál na hlavu nejmenšího
Walzela, který přeloboval vysokého brankáře. Náš tým se však nestihl ani nadechnout
a nejnebezpečnější útočník domácího týmu
Kovacs srovnal na 1:1 v 5. minutě utkání.
Důležitým momentem pak byla branka Jana
Šebesty, který překonal brankáře po standartní situaci. Tečku za tímto zápasem napsal Ivan Pánek, který udělal nejdřív kličku
stoperovi a následně překonal brankáře
střelou mezi nohy.
V prvním zápase jsme si tak připsali 3
body, které jsou vždy dobrým odrazovým
můstkem pro další jarní zápasy. O tom, že
odraz je důležitý pro psychiku do další faze
by mohl vyprávět i skokan na lyžích Roman
Koudelka .
FK Řeporyje vs. TJ Sokol Řepy – 16. 3. 2019
3:2 (1:0)
Po zisku tří bodů nás čekaly Řepy, které
byly deklasovány v prvním kole Cholupicemi. Jedná se o tým, který často silnějším
týmům body bere, o čemž se na podzim
přesvědčil i favorit soutěže Čechie Smíchov,
která na domácí půdě s nimi na podzim
remizovala.
Do zápasu naskočila po vleklém zranění
naše nová posila Václav Bašta, který tak
oprášil své rukavice, jenž vychytaly celou
řadu přeborovým střelců. A nutno říct,
že jeho zkušenost a cit pro hru bylo znát
od úvodní minuty.
Opět jsme zachytili první minutu utkání,
a to když se prosadil Hřivna. Radost mu však
zkazil praporek asistenta, který odmával
jeho offsidové postavení, neboť brankář
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hostí nebyl posledním hráčem v poli.
Na radost jsme si tak museli počkat do 40.
Minuty, kdy expres Hřivna si krásně obhodil
obránce, který kdyby trefil našeho hráče,
musel by si Hřivna vyzvednout nohy lesíku.
Dopadlo vše dobře a krásně naservírovaný
balón uklidil Ivan Pánek, který nestihl sklapnout mezeru mezi nohama jako Tomi Salo
v dobách své největší slávy.

Do druhého poločasu jsme nastoupili
bez zápasu, jako bysme ztratili náš elán
na cestě ze šaten. Špatnou rozehrávku Šmata pak Řepy potrestaly hezkou kombinací až
do prázdné brány. Druhá půle nabídla zcela
odlišný pohled oproti prvnímu poločasu
a Řepy se staly vyrovnaným soupeřem.
Do úniku jsme se dostali až v 77. minutě,
kdy soupeř srazil do své branky střelu Ivana
Pánka. Vyvrcholení nastalo v poslední pětiminutovce, a to když Řepy vyslali na rohový
kop brankáře Hermana, který byl u kontroverzního zákroku na Jarolímka, čímž tak
dal možnost vystřelit záložníkovi Řep, jenž
zpoza vápna nadvakrát tečovanou střelou
dopravil míč do sítě. V 92. minutě se však
Řeporyje dostaly k rohovému kopu, který
se dostal k Šebestovi, o němž je známo,
že tzv. “krasavce” dávat neumí. I tak i díky
jeho ‘’pamlsku”, po kterém by neštěkl ani
dobrman, vyhrály Řeporyje 3:2 a připsali si
další tři body do tabulky.
Prečtěte si i zápasový report z pohledu
fotbalového klubu z Řep:
„Ve druhém kole cestoval náš tým sice
nedaleko, zato však na půdu prvního celku
tabulky, Řeporyjí. V zápase náš tým nemohl
využít zelených dresů, protože ty si zabral
druhý tým pro nedělní Aritma cup.
Stejně jako v minulém utkání, naše
mužstvo trochu zaspalo a soupeř skóroval
již z první šance. Naštěstí tentokrát viděl
pomezní ofsajdové postavení, a mohli jsme
si tak oddechnout. Prvních třicet minut měli
domácí jasnou převahu, z které dokázali vytěžit jen dvě břevna a vedoucí gól po půlhodině hry. Náš tým se za tu dobu prezentoval
jen střelou Budínského po odraženém míči.
Přibližně od 35. minuty se hra vyrovnala, ale
srovnat i skóre už se do pauzy nepodařilo.
Druhý poločas začal náš tým výborně.
Už po pěti minutách předložil Semrád míč
před prázdnou branku Žovnirovi, který bez
problému míč uklidil do sítě - 1:1. V dalším
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proběhu zápasu byly šance na změnu skóre
na obou stranách, bohužel se ujala až střela
domácí „desítky“, kterou nešťastně tečoval
Petr Klíma - 2:1. Náš tým se pustil do útoku,
ale také musel dávat pozor na nebezpečné
brejky, ke kterým přispíval i pomezní sudí,
který má snad nějaké potíže se zrakem, neboť v jednu chvíli odmával postavení mimo
hru, které nebylo, aby v další situaci pustil
skoro metrový ofsajd.
Až dvě minuty před koncem, zahrával
náš tým rohový kop. Do pokutového území
přišel útok podpořit dokonce i Herman,
který přitom pravděpodobně fauloval domácího hráče, ovšem celé utkání chybující
rozhodčí byl jiného názoru, a tak mohl Budínský prudkou ranou poslat míč na branku,
kde ho ještě tečoval Fuzzi - 2:2. O chvilku
později pro změnu řeporyjský hráč fauloval v pokutovém území Semráda, ale sudí
to opět vyhodnotil opačně. Když běžela
druhá nastavená minuta, nedokázali naši

hráči odvrátit rohový kop. Po střetu Babola
s jedním z řeporyjských hráčů, dokonce většina hráčů přestala hrát, čehož soupeř využil
ke vstřelení vítězného gólu - 3:2. Následně
ještě dva naši hráči obdrželi červené karty
za řeči směrem k sudím“.
Mládež
Naše mládež opět hojně využívala
jihočeské městečko Borotín, které plně
vyhovuje naším požadavkům na kvalitní
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zázemí, kde mohli naši mládežníci rozvinout
sportovní všestrannost a ti starší vybrousit
fotbalovou techniku a gymnastickou průpravu. V Borotíně našli naši trenéři ideální
místo, kam se rádi vrací naši svěřenci, ale
i trenérské štáby, jenž se rozšiřují.
Školička přes celou zimu nadále trénuje
v hale, kde nadále rozvíjí pohybovou aparaturu a prohlubuje kladný vztah ke sportu
formou her, dovednostních soutěží ale
i strečinku, který se často zanedbává
i na profesionální úrovni.
Mladší přípravka odehrála na začátku
března turnaj v hale na Lužinách, kde i přes
nepříznivé výsledky došlo u některých
malých fotbalistů se seznámení s halovým
fotbalem. Naše děti se bavily, a tak se může
i nadále tvořit správná parta, která je vždy
základem úspěchu.
Starší přípravka pod vedením Jana Borovičky se postupně připravuje na letní přechod na polovinu hřiště, což bude pro kluky
významná změna. Kluci odehráli přípravné
utkání proti Královicím, které po výborném

Gymstar

N

abíráme formu. Děvčátka se oklepávají z nemocí a chodí na tréninky pravidelně, což je předpoklad
ke zlepšování se. Na posledních závodech
v Říčanech se holčičky v kategorii 0 (ročník
2011 a mladší) ve složení Adélka Vránová,
Anetka Stašková, Johanka Fialová, Ema
Císařovská, Adélka Karpíšková, Nikolka
Smejkalová a Laura Šilhánek umístily na 3.
místě. Holčičky jsou moc šikovné a mají
velký potenciál, hlavně je cvičení moc

Sokol Řeporyje

M

ěsíc březen je pro nás spojený
s přípravou
KARNEVALU.
Organizace a příprava
této akce je časově
i finančně náročná
a každý rok nás podporují sponzoři, proto

Sport
výkonu porazili 6:3. Roste
nám v nich další kvalitní
ročník.
Mladší žáci Řeporyje
kromě soustředění absolvovali i turnaj v konkurenci týmů Motorletu, Loděnic, Neratovic, Chrustenic,
Podolí, Stodůlek, Special
one, Admirz Praha a Jinočan/Zbuzan a obsadili
krásné druhé místo. Ve finále mladší žáci prohráli
až po penaltovém rozstřelu, a tak se dostalo i na slzy. I to je však
důkaz toho, že dětem na fotbale záleží.
Mladší dorost sehrál v neděli 17. 3. modelový zápas s naším B mužstvem, které sice
prohrál, ale získal alespoň obrázek o rozdílu
mezi mládežnickým a dospělým fotbalem.
Věříme, že i to bude hnacím motorem pro
mladé, které budeme chtít stále více zapojovat do dospělého fotbalu.
Závěrečné slovo
Čeká nás náročné období spojené
s přestavbou našeho areálu, který projde
významnou změnou. To přinese spoustu
venkovních zápasů a zajišťování tréninkových ploch v našem okolí. Těšíme se však,
že v létě se budeme radovat z areálu, který
bude v novém kabátu a přinese spoustu
radosti nejen během sportovních kláních.
Pokud se chcete podělit o vaše nápady
či připomínky, neváhejte nás kontaktovat
na fkreporyje@gmail.com. Sledujte dále
nejaktuálnější dění o chodu klubu na našem
facebooku a instagramu.
Petr Vosmík
místopředseda FK Řeporyje

baví a mají z každého úspěchu velkou
radost. Naopak v tomto věku se rychle
oklepou i z neúspěchu a nijak je neodradí
od dalšího trénování. Samozřejmě na tom
mají velkou zásluhu i trenéři, kteří jsou pro
ně oporou a radují se s nimi, povzbuzují
a někdy i smutní. Nesmím opomenout
ani rodiče, kteří určitě doma občas bojují
s nechutí svých ratolestí, kdy se jim prostě
nechce na trénink nebo závody. Určitě to
všichni známe.
Družstvo v kategorii I., ročník 2010
ve složení Lucie Koldovská, Tereza Pešková,
Simona Kubátová, Lucie Machciníková,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Muži A - A3A - 14 M-1.B/A

FK Řeporyje
18
SK Čechie Smíchov 18
FC Př. Kopanina B 18
Olympia Radotín C 18
Sokol Cholupice
18
FC Zličín B
18
SK Střešovice 1911 B 18
FC Miškovice
17
AFK Slavoj Podolí B 17
Avia Čakovice
18
Sokol Stodůlky B 18
Slovan Bohnice B 17
TJ Sokol Řepy
18
AFK Slavia Malešice 17
SK Zbraslav B
18
TJ Sokol Bílá Hora 18

12
12
11
11
11
9
8
7
8
7
5
5
5
4
3
1

4
3
4
4
0
2
4
6
2
2
4
3
2
1
3
2

2
3
3
3
7
7
6
4
7
9
9
9
11
12
12
15

47:29
62:18
46:23
55:37
35:22
37:31
50:36
29:23
51:19
36:42
32:39
22:33
28:45
27:89
23:53
17:58

29

40
39
37
37
33
29
28
27
26
23
19
18
17
13
12
5

Inna Michálková, Veronika Pavlištová a Kristina Kálalová, vybojovalo 5. místo. Medaile
sice nebyla, ale i tak holky předvedly krásné
výkony a závod si užily.
Také musím zmínit, že se velmi vydařil
dětský karneval, který GYMSTAR každý rok
organizuje jako oddíl TJ Sokol Řeporyje.
Děkujeme všem trenérům i členům, kteří
pomáhali a také všem sponzorům a těm, kdo
jakkoliv přispěli. Každé dítě si něco odneslo
a všichni jsme si užili báječnou zábavu.
Za GYMSTAR Simona
www.gymstar.cz
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chceme poděkovat všem, kteří přispěli,
zvláště pak Místnímu úřadu Řeporyje, společnosti Remax, BB Prachatice, Kadeřnictví
Arnika, Prodej masa Hrabánek, School
sport, Lékárnám v Řeporyjích, oddílu
ZTV, Řeporyjskému divadlu. Samozřejmě
i pracantům ze Sokolských řad, hlavně
z oddílu volejbalu, Gymstaru a našim
novým členům z divadla, kteří se opravdu

Příjem
inzerce

zapojují do práce v sokolovně.
Děkujeme a těšíme se na všechny při
dalších akcích Sokola a Řeporyjského
divadla. Sledujte program na stránkách
a facebooku TJ Sokol Řeporyje a Řeporyjské divadlo. Nejbližší akce bude
27. 4. 2019 – vystoupení Jaroslava Uhlíře
od 14:00 hod.
Za TJ Sokol Řeporyje Simona

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

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

Hledáme administrativní pracovnici/ka.

Šicí stroje

Vhodné pro 50+ Zdrav. znevýhodněné,
nebo půl roku na prac. úřadě.
Nabízíme plat 21 000 Kč.

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

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

Pracoviště Radlická 220,
kontakt: dealpro.sro@gmail.com

Moderní čistírna peří

Kontakt:

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

„NOVÝ“ GAME BAR ŘEPORYJE

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.

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

Tel.: 606 312 174
www.cistirnaperi.cz

Provádíme zednické práce

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

O

H

EC

FB: Game bar, tel.: 731 406 121

NOVĚ OTEVŘENÁ ZAHRÁDKA.

Jan Szenko, tel.: 604 577 818

• Jukebox
• šipky
• šachy

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

Těšíme se
na Vás!

fasády, obklady i dlažby.

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

Kadeřnictví ARNIKA se šestadvacetiletou22.3.2019
tradicí 15:34:18

Game bar-89,5x65.indd 1

Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje, tel.: 251 626 147

SKRIPTA,
BROŽURY,
MANUÁLY

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

Kadeřnictví  dámské, pánské, dětské, prodlužování vlasů,
pracujeme s přírodní kosmetikou INSIGHT dále pak DUSY, MATRIX a FANOLA,
prodej vlasové kosmetiky, dárkové poukazy.
Kosmetika  terapie tělovými svícemi - nastartuje samoléčebný proces,
prodlužování řas, ošetření pleti
od firmy CHRISTINA.
Solárium  vertikální, 1 min./12 Kč
s permanentkou 1 min./10 Kč.

 Otevírací doba 

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

www.kadernictviarnika.cz
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Inzerce

Realitní služby,
jaké si přejete
Jsme vaši sousedé a záleží nám na vás! V Řeporyjích se nám líbí, proto zde i bydlíme a pracujeme.
Chceme se podílet na místním rozvoji a také chceme dokázat, že jsme férová a profesionální realitní
kancelář. Jsme připraveni vždy ochotně poradit a nabídnout pomoc v oblasti realit a financí. Chcete
vědět jakou cenu má vaše nemovitost? Zdarma vyhotovíme tržní ocenění. Jsme tu pro vás!
David Matouch a Jiří Chudoba
T +420 800 434 434
E partner@re-max.cz
Řeporyjské náměstí 16
155 00 Praha 5 - Řeporyje
www.re-max.cz/partner

Realitní služby,
jaké si přejete

Partner
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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
Hájčí 2650/14, 155 43 Praha 5

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

www.trumfrenovace.cz

Trumf_184,5x134mm.indd 1

6.3.2019 15:15:56

Zveme Vás

Restaurace

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

KAŽDÝ PÁTEK
na

ZAHRADNÍ
GRILOVÁNÍ

PIVOVAR
ŘEPORYJE

Otevírací doba
PO-ČT 11:00-22:00
PÁ-SO 11:00-23:00
NE 11:00-22:00

ce
o
n
o
k
li

Ve
é
l
e
s
Ve

zelený čtvrtek = zelené pivo
jehněčí kolénko
nádivka

Těšíme se na Vás.
Rezervace míst na telefonech.

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.

Hlávkova
130, 246

Kontakty
a rezervace:

U Lva
174, 301, 352,
266, 902

 731 484 493
 603 943 121
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REALITNÍ AGENTURA
C

M

Y

CM

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

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz

