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Slovo starosty

Vážení spoluobčané!
inule jsem věnoval celé Slovo starosty černým ubytovnám.
Udělal bych to nejraději zase, ale udržím se. Téma vás mimořádně zaujalo, díky za ty reakce, spolehněte se, že to byl
jenom začátek. Ti, kdo sledují obecní facebook, či přímo můj soukromý,
už vědí. Pro ty ostatní i s taktických důvodů připravím na toto téma text
až do příštího Echa. Nebude veselý, ale bude z něj jasné, že to myslíme
vážně. Takovou podporu napříč zdejší komunitou jsme s kolegy dlouho
necítili. Máme tu po třídírně další regulérní válku. Bude nekonečná,
ale ti, co udělali z Řeporyjí ilegální noclehárnu na ní nezapomenou,
slibuji a zdravím jménem všech poctivých ubytovatelů ty tři vykuky,
ke kterým vlétne komando v těchto dnech. Sedli jsme na celý operační
plán nejen s policií, ale také s příslušnými odbory Prahy 13. Bude to
nekonečné, ale začali jsme se konečně bránit a vysíláme signál, že
za blbečky nikomu nebudeme. Kdo byl v poslední době u mě nebo
u mých místostarostů v kanceláři, ten ví, v jaký generální štáb odboje
proti lelegálním ubytovnám se tu proměnila část interiéru. A zůstane
to tak, dokud bude třeba.
Odbudu teď na úvod jednu celkem drsnou zprávu pro rodiče našich
školáků, pro školáky samotné a vlastně pro všechny, kterých se nějak
dotýká zdejší školství. Asi víte, že jsme v plném budovatelském úsilí
na nádherné přístavbě, na kterou se děti i celý, perfektně v divokých
podmínkách spolupracující personál školy těší.
Není to jediná mise, které máme plnou hlavu. Chystáme se totiž
posunout celý ten chaos v areálu školy do sféry, která nemá v historii
zdejšího stavění obdoby. Ano, školní jídelna, další velký plán. Ten původní po obdržení devítimilionové dotace zněl rekonstruovat jídelnu
během prázdnin. Už několik týdnů v úzkém kruhu zasvěcených víme,
že tak jednoduché to nebude. Bude to naopak velmi složité. A všichni
budou trpět a nadávat. Jak řekl Churchill, nemohu vám slíbit nic než
krev, pot a slzy. Ale není jiné cesty. Nejde o to, že stavba bude stát
více, počítalo se s tím. Ale přišly obtíže s projektem, nebudu brečet
kvůli byrokracii, chtěl jsem být starosta, tak to mám, ale čelíme administraci související s projektovou dokumentací (nová nutnost zásadně
rozšířit původní podobu odvodnění), elektřinou (že budeme muset
budovat u školy další trafostanici, to bylo velké překvapení, ale rozkaz
je rozkaz) a samozřejmě jsme si drze požádali ještě o jednu dotaci tak,
abychom případně mohli dát plánované renovaci gastra co nejvíc.
Nezávisle na tom, jak dopadneme, musíme tedy chystat celý projekt
v jakémsi dvojím režimu, ale mám kolem sebe skvělé lidi a ve škole jsou
fantastičtí. Když jsem paní ředitelce řekl, že nás čeká rébus v podobě
nutnosti uzavřít jídelnu možná až do půlky listopadu, okamžitě začala
plánovat, namísto, aby mě zabila. Všichni dělají co mohou. Škola vás
bude informovat, doprava bude kolabovat, stavebníci obou projektů
o sebe budou zakopávat, rodiče budou šílet, děti budou část podzimu
jíst všude jinde než v jídelně, bude to divočina.
Ale jdeme do toho. Odměnou za vaší trpělivost a naše kaskadérství
bude snad v listopadu nová školní jídelna s vybavením odpovídajícím
současným trendům. A v únoru nová tělocvična a čtyři třídy. To za to
stojí. Ono by to šlo hrotit, ale chceme to udělat pořádně se štábní
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kulturou a vědomím, že chceme to nejlepší. Předem děkuji všem za pochopení a trpělivost. Odměna bude sladká!
Rád bych poděkoval všem, co se zúčastnili jarního uklízení. Za všechny chci jmenovat partu okolo Bubce, či zdejší KDU-ČSL, parta okolo Vojty
Kuchaře si neskutečně mákla. Ale bylo vás mnohem víc. Moc děkujeme. Obdivuju svojí sestru, která sbírá bordel celoročně, protože je tím
posedlá a pak ještě v rámci podobné akce zdvojnásobí úsilí a zblázní
všechny okolo sebe. Byli jste skvělí. Pořídím si medaile starosty a budu
je za to příště rozdávat.
Absolutorium zaslouží také všichni, kdo se organizačně podíleli
na taneční zábavě, kterou úřad uspořádal. Byla mimořádně úspěšná.
A byla moc fajn. Uděláme v na podzim další a rozhodl jsem se za pomoci
sponzorských peněz mimo rozpočet vylepšit i jí o jedno parádní překvapení. Ještě jednou díky celému kulturnímu výboru, personálu úřadu
a zastupitelům, všichni, politika nepolitika, nosili židle, rovnali stoly
organizovali tombolu a kopali za společnou věc. Byl jsem pyšný a dojatý.
Pyšný jsem také naše fotbalisty. Co si budeme povídat, kdo to sleduje,
ten ví, že zdejší kopaná má za sebou trpké roky. Sportovně i ekonomicky.
To, co se děje poslední rok a půl, mě naplňuje vírou, že se zase jednou
dočkáme časů, kdy se nás bál celý region a chodily stovky lidí. Pokládá
se nový trávník, skoro hotové je tréninkové hřiště a městská část se rozhodla poskytnou finance na úpravu tribuny a postupnou plynofikaci…
Vašek Hlaváček je skvělý předseda a má kolem sebe výtečnou partu.
Makají svépomocí a to, co předvádějí na hřišti v čele s Míšou a Ivanem
Pánkovými znamená, že po dlouhých letech, hrajeme o postup. Celé
jako kvůli rekonstrukci venku. Smekám před těmi z vás, co našim klukům jezdí fandit. Strašně bych jim ten postup přál. Ale ono je to jedno.
Blýská se na lepší časy a obec bude kluky dál, stejně jako všechny řeporyjské sportovce a oddíly podporovat. Mimochodem, máme poprvé
v historii cyklistický oddíl. Více info u Filipa Ptáčníka na náměstí, ještě
letos by měly Řeporyje poprvé uspořádat cyklistický závod. Těším se
na něj stejně jako na pivní slavnosti, které pořádá za měsíc zdejší pivovar. Obec přispěla nákladným záborem tržiště, které jsem z plezíru
nechal vyklidit i na den příprav před samotnou akcí. Nemůžu se dočkat
na pohled na prázdné náměstí Na Tržišti. Budu tam stát a vychutnávat.
Na podzim zvažujeme pouť. Ta auta tam parkovat musí, ale já ty zábory
miluju. Chtěl bych v této souvislosti trošku roztáhnout křídla o Vánocích.
S uzavírkou náměstí kvůli stromečku je takového papírování, že jsme se
rozhodli uspořádat celodenní vánoční trh, který vyvrcholí rozsvícením
stromku. Zavřeme podstatnou část náměstí na celý den. Jednou za rok
si to u téhle křižovatky snad můžeme dopřát.
A teď trošku vyhrožování. Bude mířit nejen směrem k omladině,
která si poslední dobou plete palouček a skládku s odpadkovým košem.
Hele děcka taky mi bylo šestnáct, tahal jsem tam holky, ochutnával
radosti života a řádil jako černá ruka, ale nepamatuji se, že tam po nás
zůstávala spoušť, která tam je pokaždé, když je hezky a na paloučku
se piknikuje přes den a zlobí v noci. Kontejnery jsou dvě stě metrů.
Vymyslíme nějaký ještě blíže. Budu rád, když je budete využívat a ne
zapalovat jako posledně kdy shořelo komplet stanoviště tříděného
odpadu v Koterovské. Na sociálních sítích jsem si následně hrál na šerifa a zkoušel pátrat. Víte, řada z vás má doma kamery, kterými chrání
majetek. Někteří se o tu informaci se mnou podělili. Stejně jako obec
nesmí archivovat výstupy z fotopastí, které jsme s vaším vědomím nasadili na nejbrutálnější hovada, co nám tu zakládají černé skládky. Řadě
z vás došlo, že sice nesmíme ty informace a záběry navzájem sdílet, ale
je dobré o sobě vědět. Možná už mohu prozradit, že dvě černé ubytovny, o kterých jsem psal minule a kam jsme poslali policejní komando,
jsem se štěstím našel tak, že jsem se pokoušel stopovat bytaře, kterého
natočil jeden z vás. Byla to klika, ale měla mimořádný efekt. Po požáru
těch kontejnerů jsme se díky informacím, kdo z vás má doma kameru,
pokusili vydat se po stopě těch žhářů. Moc nám nechybělo. Víme, kolik jich bylo a kudy šli. Nemáte li s tím problém, svěřte mi, že chráníte
svůj majetek kamerovým systémem. Bude to naše tajemství, které se
může hodit. Pro pobouřené dodávám, že tak, jak se pokoušíme lépe
chránit obecní majetek a zatápět vandalům, tak nikdy nezvednu ruku
pro kamerový systém. Nesnáším zbytečné fízlování a stejně bychom to
museli okamžitě odevzdat policii. Obec monitorovat nebudeme. Stejně
jako nechci, abyste dostávali zbytečné pokuty a důsledně jsme řešili
zábory kvůli maličkostem jako je uhlí. Nesnáším buzeraci slušných lidí,

Slovo starosty
nesnáším velkého bratra na každém kroku, soukromí je svaté. Ale tak,
jak se snažíme neomezovat zbytečně slušné lidi, tak často až na hranici
zákonnosti začínáme postupovat proti těm neslušným.
Týká se to ubytoven, skládek, grafitti. Máme omezené možnosti
a nejsme na divokém západě, ale lepší něco, než nic. Někdy jsou z toho
zajímavé příběhy.
Třeba zmizení kamenného kříže z božích muk na zbuzanské cestě.
To místo máte rádi. Byl to smutný pohled. Škoda vypadala na sto tisíc
korun. Řada z vás už ze sociálních sítí ví, že se „něco“ stalo a ti, jejichž
identitu si vezmu do hrobu, kříž vrátili. Poškozený, ale vrátili. Dohodli
jsme se s policií, že tím případ uzavřeme. Z rozpočtem MČ jsme následně
se čtvrtinovými náklady kříž i sokl zrenovovali a já se nechal hecnout
folowery našeho obecního facebooku a nechal na místě zasadit lípu.
Všechno to bylo dost na hraně. Ta boží muka jsou na soukromém pozemku, ale když se majitelé, pan farář a obec spojí s dobrým úmyslem,
tak se dílo muselo podařit. Díky všem, kdo se zasadili a díky všem, co už
tam zase uklízejí nepořádek, který se kupí nejen kolem lavičky u toho
kříže, ale v podobě bioodpadu na cestě k nové zástavbě. Dovolím si
drze vzkázat nejen do Horšovské a Ve Výhledu, že tři minuty autem,
u Austisu je skvělá kompostárna, kde si po sezoně dokonce vyzvednete
podíl z vámi dovezeného bioodpadu v podobě hnojiva. Využijte jí. Já
vám za to slibuji, že vám tam posílíme u kontejnerového místa svoz tak,
jak postupně posilujeme všude. Pokud jsou i vaše kontejnery na tříděný
odpad přeplňené, udělejte nám mobilem fotku (požadavek TSK) a pošlete nám jí jakýmkoli kanálem. Je to řešitelné, stejně jako se tu a tam
dá přidat nějaký ten kontejner třeba na kartonové obaly. Pruďte nás,
od toho jsme tady a máme s TSK dobrou součinost.
Závěrem veliké díky za reakce na můj článek o holocaustu a chybách
na desce U Pomníku. V hlavě mi uzrál plán na větší akci příští rok, která se
dotkne drobných nedostatků na pomnících stávajících a jednoho pomníku
a jedné pamětní desky, které plánujeme. Vše se včas dozvíte a než něco
uděláme, otevřeme diskusi. Už teď můžete přispět. Začali jsme s Petrem
Pacnerem a dalšími pomalu dávat dohromady jména našich padlých
v první světové válce. Něco mi říká, že je poslední šance na ten pomník
na Ořešské ulici umístit desku, jakou má každá pořádná obec, která
nezapomíná. Je to sto let. Věříme si. Zapojíme v konečné fázi i historiky
a odborníky na legionáře a dáme ten seznam všech našich padlých v první
válce dohromady. Něco mi říká, že když to neuděláme teď. Však víte.
Trošku nás pozlobil magistrát, který se rozloučil se společností ZAVOS, která dvacet let projektovala technickou výstavbu financovanou
městem. Pro Řeporyje to bude znamenat další zdržení rekonstrukce
Muzikovy a Tělovýchovné, na které je navázaná plánovaná revitalizace
náměstí. Ale snad jen o trošku. Strašně bych chtěl na náměstí během
svého mandátu kopnout do země. Děláme pro to všechno. A mimochodem, vypadá to, že se mezi uzávěrkou tohoto textu a vytištěním
tohoto čísla rozhodne o zdejším nádraží, které moc toužíme získat. Co
s ním uděláme, zatím nevím. Nabízí se dotační projekty, komerční využití
a tak dále. Slíbit mohu jediné. V koaliční smlouvě jsme ukotvili, že bude
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li to nádraží Řeporyjí, pak bude v první řadě zachráněna jeho původní
podoba. Zdejší nádraží si to zaslouží. Bude to neprůstřelná podmínka,
kterou si Řeporyje pohlídají. Ta budova je kusem naší historie a je za pět
minut dvanáct. Získáme-li jí, nenecháme jí spadnout a vrátíme jí zašlou
krásu, je to naše povinnost a je to jako s těmi pomníky a jmény padlých.
Teď nebo nikdy. Třídírna, ubytovny, dvě stavby v areálu školy, vandalové,
černé skládky, náměstí, fotbal, skatepark, hřbitov…. Hezky se to sní,
lopotně se to bude realizovat. Ale kde je vůle, tam je cesta.
Prvním hmatatelným důkazem budiž (konečně!!!!) dětské hřiště (ne
poslední), které za každou cenu chceme mít začátkem června hotové
u „letadel“. Osm let tam bylo jenom namalované. Díky zastupitelům, že
mi dovolili, abych populisticky sáhl do kasy pro půl milionu a dorazili

jsme to. Dlužíme těm dětem a vůbec mladým tady víc než skatepark
a jedno nové hřiště. Budeme hledat zdroje financování, kde to jen
půjde a už teď plánujeme drze, na pozemku, který nám ještě nepatří,
hřiště další. Jedno nové každý rok je určitě v našich silách a možnostech
vybudovat. Stejně jako je v silách nás všech občas zvednout ze země
nějaký ten cizí nepořádek.
Ještě jednou díky všem, kdo v posledních týdnech dobrovolně
a s nadšením pomáhali se vším, s čím bylo na obecním třeba pomoci.
Fantastické květnové dny vám jménem celého týmu zdejšího úřadu
a členů zastupitelstva přeje,
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Řeporyje ze dne 18. 3. 2019
Zápis z jednání č. ZMČ5 konané dne
18. 3. 2019
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.;
místostarosta - David Roznětinský; místostarostka - Lucie Seguin; Jiří Blažek - zastupitel;
Mgr. Pavel Bechyně - zastupitel; Jaroslav
Kejha - zastupitel; MUDr. Jozef Čupka, MPH
- zastupitel; Mgr. Lenka Fialová - zastupitel;
Mgr. Radek Hanák - zastupitel; Vojtěch Kuchař - zastupitel; Mgr. Michal Tuma - zastupitel; tajemník - Miloslava Jirasová
Starosta Městské části Praha-Řeporyje
(dále jen „předsedající“) zahájil jednání
v 18:04 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno
a zveřejněno na fyzické i elektronické
úřední desce úřadu. Při zahájení jednání je
přítomno 11 z jedenácti zastupitelů, tedy
nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Miloslavu Jirasovou.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Mgr. Radka Hanáka
a p. Jaroslava Kejhu.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského a p. Lucii Seguin.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje
navržený program jednání.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
5. Plán kulturních akcí pro rok 2019
Usnesení číslo: 0066/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se zápisem Výboru pro kulturu a společenské události MČ Praha-Řeporyje z 1. jednání
konaného dne 24. 1. 2019;
2) bere na vědomí
plán kulturních akcí pro rok 2019;
3) souhlasí
s konáním Řeporyjské tancovačky dne
30. 3. 2019 od 20:00 hod. v Řeporyjské
sokolovně.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen ZMČ
p. Jiří Blažek)
6. Výpůjčka částí pozemků pro umístění
kontejnerů - Klokánek
Usnesení číslo: 0067/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků
parc. č. 901/6, 1598/8 a 1613/2, vše v k. ú.
Řeporyje, a části pozemku parc. č. 14/1 v k.
ú. Zadní Kopanina, vždy o velikosti 6 m2 pro
umístění kontejneru na sběr textilu, obuvi
a hraček v rámci charitativního projektu
KLOK.TEX určeného na podporu (materiální
pomoc) Fondu ohrožených dětí (Klokánek).
2) bere na vědomí
informaci o zveřejnění záměru na úřední
desce fyzické i elektronické ve dnech
18. 2. 2019–6. 3. 2019.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
7. Rozpočet městské části na rok 2019,
střednědobý výhled rozpočtu do roku
2024, finanční plán zdaňované činnosti

Usnesení číslo: 0068/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) konstatuje, že
Městská část Praha-Řeporyje hospodaří
od 1. 1. 2019 dle pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria schválených
usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje č. 0589/2018/ZMČ33 ze dne 24. 9. 2018,
pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria r. 2019 byla zveřejněna
na úřední desce dne 8. 10. 2018,
od schválení rozpočtu bude MČ Praha-Řeporyje hospodařit dle schváleného rozpočtu, rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné
v době rozpočtového provizoria se stanou
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení,
návrh rozpočtu městské části na rok 2019,
návrh střednědobého výhledu rozpočtu
do roku 2024, návrh finančního plánu
zdaňované činnosti na rok 2019 a výhledu
do roku 2024 byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce úřadu dne 8. 3. 2018
a je zveřejněn dosud;
2) schvaluje
rozpočet hlavní činnosti Městské části Praha-Řeporyje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
na rok 2019 jako přebytkový s:
objemem příjmů ve výši: 35 162 700 Kč
objemem výdajů ve výši: 35 062 700 Kč
Výsledek hospodaření - přebytek - ve výši:
- 100 000 Kč, tvoří plánovaný příjem finančního daru do Fondu rezerv a rozvoje, jehož čerpání se předpokládá až v následujících letech;
střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Řeporyje na roky 2020–2024 s porovnáním
skutečnosti za roky 2014–2017 a očekávané
skutečnosti roku 2018 a 2019;
finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2019 a výhled finančního
plánu zdaňované činnosti do roku 2024;
3) schvaluje
výši neinvestičního příspěvku příspěvkové
organizaci Základní škola Praha 5-Řeporyje
pro rok 2019 ve výši 3 000 000 Kč;
4) schvaluje
výši neinvestičního příspěvku příspěvkové
organizaci Mateřská škola Praha 5-Řeporyje
pro rok 2019 ve výši 1 383 200 Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 2, Poznámka: hlasování se zdrželi členové
ZMČ p. Jaroslav Kejha a p. Jiří Blažek)
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8. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0069/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření v souladu s přílohou
č. 1 tohoto usnesení spočívající v přijetí
neinvestiční účelové dotace pro místní
knihovnu ve výši 3 200 Kč a přijetí dotace
z Operačního programu Praha - pól růstu
pro základní školu v celkové výši 402 800 Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
9. Schválení účetní závěrky MČ za rok
2018
Usnesení číslo: 0070/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
účetní závěrku Městské části Praha-Řeporyje za rok 2018;
Zastupitelstvo Městské části Praha-Řeporyje nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla
v rozsahu předložených podkladů v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních
jednotek, v platném znění, věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
2) schvaluje
výsledek hospodaření účetní jednotky MČ Praha-Řeporyje - zisk - ve výši
10 631 709,44 Kč včetně jeho převodu na SÚ
432 - výsledek hospodaření předcházejících
účetních období;
3) odsouhlasilo
navržené znění protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2018, které je uvedeno
v příloze č. 1 tohoto usnesení;
4) schvaluje
inventarizaci majetku a závazků za rok 2018;
5) ukládá
starostovi městské části zajistit předložení
informace o schválení účetní závěrky městské části sestavené k rozvahovému dni, a to
do termínu stanoveného Magistrátem hl.
m. Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen ZMČ
p. Jiří Blažek)
10. Schválení účetní závěrky ZŠ za rok
2018
Usnesení číslo: 0071/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Praha 5-Řeporyje za rok 2018;
Zastupitelstvo Městské části Praha-Řeporyje nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví

a finanční situace účetní jednotky;
2) odsouhlasilo
navržené znění protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2018, které je uvedeno
v příloze č. 1 tohoto usnesení;
3) schvaluje
přerozdělení hospodářského výsledku
za rok 2018 ve výši 118 876 Kč takto:
do fondu odměn: 50 000 Kč
do rezervního fondu: 68 876 Kč;
4) schvaluje
inventarizaci majetku a závazků za rok 2018;
5) ukládá
ředitelce základní školy zajistit předložení
informace o schválení účetní závěrky Základní školy Praha 5-Řeporyje sestavené
k rozvahovému dni v řádném termínu
stanoveném Magistrátem hlavního města
Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen ZMČ
p. Jiří Blažek)
11. Schválení účetní závěrky MŠ za rok
2018
Usnesení číslo: 0072/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 5-Řeporyje za rok 2018;
Zastupitelstvo Městské části Praha-Řeporyje nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla
v rozsahu předložených podkladů v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních
jednotek, v platném znění, věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
2) odsouhlasilo
navržené znění protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2018, které je uvedeno
v příloze č. 1 tohoto usnesení;
3) konstatuje, že
nebude provedeno přerozdělení hospodářského výsledku do fondů, protože příspěvková organizace ukončila hospodaření
s nulovým výsledkem;
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Usnesení číslo: 0073/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odpisový plán Mateřské školy Praha 5-Řeporyje pro rok 2019 v celkové výši odpisů dlouhodobého hmotného majetku
71 475 Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen ZMČ
p. Jiří Blažek)
13. Odpisový plán ZŠ Praha 5-Řeporyje
Usnesení číslo: 0074/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odpisový plán Základní školy Praha 5 Řeporyje pro rok 2019 v celkové výši odpisů dlouhodobého hmotného majetku
183 211 Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen ZMČ
p. Jiří Blažek)
14. Stavební úpravy smuteční kaple
v Řeporyjích - studie
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s dvěma variantami studie stavebních
úprav smuteční kaple na řeporyjském
hřbitově zpracované společností FEMME
ARCH, s. r. o.
Po projednání tohoto bodu bylo jednání
zastupitelstva městské části přerušeno
a došlo k slavnostnímu předání čestného
občanství Městské části Praha-Řeporyje
panu plk. Prof. MUDr. Vladimíru Benešovi,
DrSc., za mimořádný celospolečenský přínos v oblasti neurochirurgie a zasloužení se
o šíření dobrého jména Řeporyjí.
15. Novostavba RD na poz. parc. č. 154/51
k. ú. Stodůlky, v ul. U Řepory
Usnesení číslo: 0075/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 154/51
v k. ú. Stodůlky, v ulici U Řepory;

4) schvaluje
inventarizaci majetku a závazků za rok 2018;

2) souhlasí
se stavbou nového RD na pozemku parc.
č. 154/51 v k. ú. Stodůlky, dle projektové
dokumentace zpracovatele BABÁK ARCHITEKT.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)

5) ukládá
ředitelce mateřské školy zajistit předložení
informace o schválení účetní závěrky Mateřské školy Praha 5-Řeporyje sestavené
k rozvahovému dni v řádném termínu
stanoveném Magistrátem hlavního města
Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 2, Poznámka: hlasování se zdrželi členové
ZMČ p. Jiří Blažek a p. Vojtěch Kuchař)

16. Žádost o stanovisko k PD - Rekonstrukce kanalizace v ul. Anny Rybníčkové, K Velké Ohradě, Stiessova a Folmavská
Usnesení číslo: 0076/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k akci s názvem
Rekonstrukce kanalizace, ul. Anny Rybníčkové, Praha 13;

12. Odpisový plán MŠ Praha 5-Řeporyje

2) souhlasí
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se stavební akcí s názvem ”Rekonstrukce
kanalizace, ul. Anny Rybníčkové, Praha 13”,
dle projektové dokumentace zpracované
spol. KO - KA, s. r. o., projekční a inženýrská
kancelář; investorem akce je Pražská vodohospodářská společnost, a. s.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
17. Žádost o stanovisko ke změně ÚP,
K Třebonicům, parc. č. 1552/22 k. ú.
Řeporyje
Usnesení číslo: 0077/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
související 0404/2017/ZMČ23
1) se seznámilo
se záměrem žadatelů na změnu ÚP z důvodu vybudování domu pro seniory, příp. mateřské školy na pozemku parc. č. 1552/22 v k.
ú. Řeporyje, při ul. K Třebonicům;
2) souhlasí
se změnou současně platného územního
plánu na pozemku parc. č. 1552/22 v k. ú.
Řeporyje;
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 1, Zdržel
se: 2, Poznámka: proti hlasoval člen ZMČ
p. MUDr. Jozef Čupka, hlasování se zdrželi
členové ZMČ p. Mgr. Pavel Bechyně a p. Vojtěch Kuchař)
18. Novostavba RD na poz. parc.
č. 1532/98 v k. ú. Řeporyje, ul. Neffova změna stavby před dokončením
Usnesení číslo: 0078/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) nesouhlasí
se změnou stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1532/98 v k. ú. Řeporyje před
dokončením; důvodem nesouhlasného
stanoviska je změna koncepce celé stavby
podléhající novému stavebnímu řízení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
19. Výběrové řízení na přidělení obecního bytu č. 15 ve 2. NP BD na adrese
K Závětinám 727
Usnesení číslo: 0079/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
přehled a vyhodnocení podaných žádostí
o přidělení obecního bytu č. 15 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu na adrese
K Závětinám 727 v Praze 5-Řeporyjích.
2) souhlasí
s přidělením bytu č. 15 ve 2. nadzemním
podlaží bytového domu na adrese K Závětinám 727 v Praze 5-Řeporyjích žadatelce fyzické osobě - XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX
XXXXX XXX XXXXX.
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
nájemní smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
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20. Žádost o souhlas s konáním závodu
automobilů do vrchu
Usnesení číslo: 0080/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s konáním VIII. ročníku Českého mistrovství závodu automobilů do vrchu na trati
Cementárna Radotín - Zadní Kopanina
za těchto podmínek:
1. akce se bude konat jeden den, a to v sobotu 24. 8. 2019;
2. pořadatel požádá Policii ČR o zvýšenou
spolupráci (zákaz zajíždění vozidel
do horní části mimo komunikaci, zákaz
nočních tréninkových jízd, zajištění bezpečnosti závodu);
3. pořadatel zajistí důsledný úklid po závodu nejpozději do 31. 8. 2019;
4. pořadatel zajistí zákaz túrování motorů
po dojezdu do cíle.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel
se: 1, Poznámka: proti hlasovala členka ZMČ
p. Lucie Seguin, hlasování se zdržel člen ZMČ
p. Jiří Blažek)
21. Stanovení jednotného postupu při
řešení duplicitních vlastnictví pozemků
a jejich výkupu
Usnesení číslo: 0081/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se stavem zápisů duplicitního vlastnictví
pozemků v MČ Praha-Řeporyje v katastru
nemovitostí;
2) pověřuje
místostarostu MČ Praha-Řeporyje, p. Davida Roznětinského, k zahájení jednání
s duplicitními vlastníky pozemků, která
povedou k narovnání vlastnických vztahů.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
22. Různé - Vodovod Zadní Kopanina lokalita Chaloupky
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci starosty a místostarosty městské
části o přípravě stavby vodovodu na Zadní
Kopanině.
23. Různé - Žádost o prodloužení užívání
dočasných staveb a ploch Areál Skanska
Usnesení číslo: 0082/2019/ZMČ5
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s prodloužením užívání dočasných staveb a ploch Areálu Skanska Řeporyje
do 31. 12. 2022;

4) bere na vědomí
záměr společnosti Skanska, a. s., areál
ve střednědobém výhledu modernizovat.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
24. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informace zastupitelů a občanů o:
1) možnosti připojení městské části
do spolku měst „Otevřená města“
2) návrhu na vypsání soutěže ke zlepšení
a zkvalitnění života obyvatel městské
části
3) pokračování úklidu u nádraží v prostoru bývalých uhelných skladů
4) připravovaných kontrolách ubytoven
na území městské části
5) špatných podmínkách k bydlení na Řeporyjském náměstí
6) předpokládaném termínu 6. jednání
ZMČ dne 29. 4. 2019.
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor pro diskusi, v níž vystupovali
členové ZMČ i přítomní občané. Závěrem
předsedající poděkoval všem přítomným
za účast a ve 20:32 hodin veřejné zasedání
ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

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

E-mailová adresa do knihovny:
knihovna@prahareporyje.cz
Nabízíme Všem spolkům
a dobrovolným organizacím
zveřejnění výročních zpráv
a různých příspěvků
v místním časopise zdarma.

2) schvaluje
přijetí věcného daru - Konvektomat, blíže
specifikovaný v příloze darovací smlouvy od společnosti Skanska, a. s., jako vybavení
školní jídelny ZŠ Řeporyje;

Upozorňujeme
na uzávěrku dalšího čísla
Řeporyjského echa
pro přispěvatele

3) zplnomocňuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
darovací smlouvy mezi společností Skanska, a. s. a MČ Praha-Řeporyje.

20. května
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Informace pro voliče o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
na území Městské části Praha-Řeporyje
pro volby do Evropského parlamentu, konané
ve dnech 24. a 25. května 2019

Dne 24. 5. 2019 - od 14.00 hod. do 22.00 hod.
Dne 25. 5. 2019 - od 8.00 hod. do 14.00 hod.
VOLIČ JE POVINEN PROKÁZAT PŘI HLASOVÁNÍ SVOJÍ TOTOŽNOST A STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR PLATNÝM OBČANSKÝM PRŮKAZEM NEBO CESTOVNÍM PASEM ČR.
Volební okrsek č. 46001 – sídlo v budově „Staré“ základní školy Praha 5-Řeporyje (hudební škola), ul. Smíchovská č. p. 96,
Praha 5 a mohou zde volit obyvatelé ulic:
Bílovská, Dělená, Ebrova (ev.č. 100, 743) Folmavská (část), Havlůjové, Hlávkova (řadové domy), K Velké Ohradě, Kakosova, Ke Zdravotnímu
středisku (část) Koterovská, Losinská, Loučná, Lubenecká, Milenovská, Na tržišti (část), Nad Mušlovkou, Přídolská, Řeporyjské náměstí
(č. p. 49), Slatinová, Smíchovská, Stiessova, Toufarova, Všerubská, Wiesenthalova, Žilovská.
Volební okrsek č. 46002 - sídlo v budově „Staré“ základní školy Praha 5-Řeporyje (hudební škola), ul. Smíchovská č. p. 96,
Praha 5 a mohou v něm volit obyvatelé ulic:
Drahotínská, Folmavská (část), Hlávkova, Jáchymovská, Jindřicha Jindřicha, K tržišti, K Třebonicům, K Velkému Dvoru, Ke Zdravotnímu
středisku (část), Krteňská, Lažanská, Libečkova, Na Tržišti (č. p. 2, 28), Na Vrchu, Na Výrovně, Nad Schody, Nám. U Lva, Nedražická,
Nejdkova, Pavlovická, Postřekovská, Průhonek, Radouňova, Rudoltická, Řeporyjské náměstí (č. p. 522), Smíchovská (č. p. 142, 516),
U Hliníku, U Řepory, U Výkupního střediska, Ve Výrech.
Volební okrsek č. 46003 - sídlo přemístěno ze ZŠ do školní jídelny Základní školy Praha 5-Řeporyje, z důvodů probíhajících
stavebních prací na přístavbě školy, ul. Od Školy č. p. 596, Praha 5 a mohou v něm volit obyvatelé ulic:
Branaldova, Císařova, Černovická, Dalejská, Doušova, Drahovská, Draženovská, Ebrova, Eichlerova, Hasičů, Horšovská, K Holému Vrchu,
K Chaloupce, Chaloupky, K Zadní Kopanině, K Závětinám, Ke Zbuzanům, Konopova, Maxovská, Mládkova, Mrákovská, Muzikova,
Na Manoušce, Na Požáru, Na Zmrzlíku, Nad Náměstím, Neffova, Od Školy, Ořešská, Pod Manouškou, Raškova, Řadová, Řepíkova,
Řeporyjské náměstí (část), Sousední, Tělovýchovná, U Bubce, U Sila, U Skopců, Ve Výhledu.
V Praze dne 6. 5. 20129

Městská
policie
informuje

O

bytná zóna je zastavěná oblast,
jejíž začátek je označen dopravní
značkou „Obytná zóna“ a konec
je označen dopravní značkou „Konec
obytné zóny“.
Hry dětí na pozemní komunikaci jsou
dovoleny jen v obytné zóně.

Pavel Novotný, DiS
starosta MČ Praha-Řeporyje

Za účelem organizování dopravy
může obec v obecně závazné vyhlášce
obce vydané v přenesené působnosti
vymezit místní komunikace nebo jejich
úseky v obytné zóně, které nelze užít
ke stání nákladního vozidla nebo jízdní
soupravy.
V obytné zóně smějí chodci užívat
pozemní komunikaci v celé její šířce.
V obytné zóně smí řidič jet rychlostí
nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které
nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí
zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen

na místech označených jako parkoviště
V obytné zóně musí chodci umožnit
vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající
si v obytné zóně.
Při vyjíždění z obytné zóny musí dát
řidič přednost.
Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ MP Praha 13

Prosíme všechny přispívající do časopisu Echo
pokud můžete, své příspěvky posílejte
v nejčastěji používaných textových
editorech a ukládejte do formátu
s koncovkami.DOC.DOCX.RTF.TXT.
Fotky z fotoaparátů prosím neupravujte
a ukládejte do maximálního možného rozlišení. Přijmeme i foto v papírové podobě.
Děkujeme redakce.
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Letošní školní projekt Zdraví
a jeho host děti nadchl

N

a dlouholetou tradici celoškolních
projektů navázali letos řeporyjští
sérií přednášek věnovaných faktorům, jež výrazně ovlivňují život a zdraví
člověka. V rámci projektu nazvaného
Zdraví si děti mohly za asistence zdravotníků a policistů mimo jiné vyzkoušet, jak
poskytnout první pomoc lidem v ohrožení
života. Žáci také s odborníky diskutovali
o tom, jak předcházet různým zdravotním
neduhům. Nechyběla ani osvěta zaměřená
na zdravé stravovací návyky.
Do bohaté mozaiky výchovně vzděláva-

cího programu přispěla i nedávná beseda
s Janem Dohnálkem, zakladatelem obecně
prospěšné společnosti ICTUS (www.ictus.
cz), jejímž cílem je pomáhat lidem postiženým cévní mozkovou příhodou (CMP).
Pan Dohnálek, který na vlastní kůži zakusil
zákeřnost tohoto onemocnění, se v diskuzi

duben 2019
tvrdou prací na sobě zpět k plnohodnotnému životu. Možná právě proto se tento
„bojovník“ rozhodl zasvětit téměř veškerý
svůj volný čas pomoci lidem postiženým
CMP. Děti neskrývaly svůj úžas a obdiv,
když se od pana Dohnálka dozvěděly, jak
se navzdory svému téměř beznadějnému
stavu dokázal vrátit z invalidního vozíku
zpět na zasněžené horské svahy – k lyžování, které miluje a jemuž se aktivně
věnoval před onemocněním. Kdo jiný
by mohl o dlouhotrvajících nesnázích
spojených s neschopností mluvit a hýbat
se mluvit zasvěceněji než člověk, který si
touto těžkou zkušeností sám prošel? Při
setkání s panem Dohnálkem se naplnil cíl

projektu motivovat děti k nezištné pomoci
potřebným a získávat je pro zdravý životní
styl. Na příkladu pana Dohnálka mohly také
děti vidět, že bojovat s nepřízní osudu se
vyplatí.
Mgr. Zdeněk Kauer

D

návštěvu, kde byly děti obeznámeny s celkovým provozem knihovny, např. jak se
přihlásit, jaké žánry knihovna nabízí, na jak
dlouho se knihy půjčují a kolik stojí členský
poplatek. Povídali jsme si jak se o knihy
starat a jaké zajímavé knihy mají děti doma.
Četli jsme si klasické české pohádky, abychom v dětech v dnešní přetechnizované
době probudili zájem o knihu jako takovou.
Na závěr akce jsme společně recitovali básničky a zpívali písničky s jarní tematikou.
Velké poděkování patří naší milé knihovnici
p. Ivaně Cilečkové, která se nám po celou
dobu věnovala.
Vychovatelky ŠD
Ludmila Růžičková, Eva Staňová

Návštěva knihovny

ne 21. března jsme s prvňáčky ŠD
navštívili místní knihovnu u nás
ve škole. Jednalo se o informativní

s dětmi snažil poukázat zejména na to, že
tato závažná choroba představuje jednu
z nejčastějších příčin úmrtí ve vyspělých zemích a že k ní přispívají především vysoký
krevní tlak, ucpané cévy, srdeční arytmie,
kouření, cukrovka či zvýšená hladina
cholesterolu. Choroba se tedy neomezuje
výhradně na vyšší věkové skupiny, jak se
lidé často domnívají. Postihnout může
v podstatě kohokoli, dokonce i mladé lidi
či sportovce. Ti všichni se kvůli CMP mohou
náhle ocitnout v situaci, kdy jim jejich tělo
vypoví službu. Přesně to se stalo i panu
Dohnálkovi, jemuž se podařilo vrátit se

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

N

McDonald’s Cup 2019

a fotbalový turnaj jsme odjížděli
s obrovskou motivací navázat
na loňský úspěch, kterým byl postup na kraj, kde se povedlo uhrát krásné
3. místo.
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ním plavecké školy Velryba. Při 1. lekci byly
děti rozděleny do tří skupin dle plaveckých
dovedností. Každé skupině se věnovali až
dva instruktoři plavání. S využitím různých
pomůcek se učily správně dýchat a správnou techniku plavání. V první skupině
plaval instruktor s dětmi ve vodě, aby odstranil jejich strach a kontroloval správnost
plavání. Třetí skupina si vyzkoušela skákání
ze startovních bloků. V tomto rozdělení budou žáci plavat 10 dvouhodinových lekcí.
Michala Lebedova, Jana Zouvalová

Reprezentaci tvořili žáci ze čtvrtého a pátého ročníku. Turnaj byl zastoupen celkem
šesti týmy a postoupit mohl jen vítěz. Hned
první zápas ukázal, že úroveň ostatních
týmů je vysoká – výhra 1:0. Všechny zápasy
se nám podařilo vyhrát, až na ten klíčový
se ZŠ Bronzová. V něm bylo zpočátku
cítit napětí a vzájemné okukování. První
branku vstřelil náš tým. Za stavu 1:0 pro
nás se začalo hrát „o všechno“. Hra spočívala v aktivním napadání, a to i rozehrávky
od brankaře. Bezchybně jsme si rozebírali
hráče v obraně, a když přeci jen došlo
k nějakému propadnutí, tak jsme se dokázali zastoupit. Bohužel pak udeřil soupeřův
„snajpr“ a to hned 2x. Výsledná prohra 2:1
nás všechny moc mrzela. Nepostoupili
jsme. Pohár za druhé místo a medaile pro
nás byly chabou záplatou.
Karel Vancl

P

9
Základní škola
tu Člověk a jeho svět, ve kterém jsme se
o lidském těle zrovna učili. Z výstavy jsme
si odnesli diplom a nové informace.
Jana Zouvalová, Michala Lebedová

Práce s mapou

ráce s novou učební pomůckou (kobercem) do ČJS – vlastivěda. Dětem
se moc líbí a ihned si vyzkoušely s ní
pracovat. Jedná se o slepou mapu ČR a žáci
přiřazují názvy měst, krajů, řek, pohoří
a nížin. Následně si vše zkontrolují podle
mapy, která visí na tabuli.
Bc. Hana Zdvihalová

Plavecký výcvik 2. ročník

N

etradičně začal plavecký výcvik
ve druhém ročníku. Plavání probíhá
v Aquaparku Barrandov pod vede-

ladní ško
ák

h

ryj

Pra

a5

e

la

O

bě druhé třídy se vydaly na průzkum lidského těla. Na dobrodružné a interaktivní výstavě jsme
zjistili, jak funguje mozek, plíce, nebo srdce.
Na 7 stanovištích jsme se dozvěděli plno
neuvěřitelných věcí, které jsou v našem
těle. Doplnili jsme si tím učivo z předmě-

Z

Interaktivní výstava „Lidské tělo“

- Řep

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

K

onečně přišlo jaro. Na naší zahradě
všechno rozkvetlo, děti už si staví
z písku, jezdí na koloběžkách, hrají
si s míči, využívají skluzavky a houpačky.

a své povedené výrobky si mohli hned
odnést domů, kde se s nimi mohou těšit.
Největší akcí školního roku je jarní
výjezd na školu v přírodě. Do Lučan nad

I v dubnu přijelo za dětmi divadlo s pohádkou „ Žabí příběhy,“ zavítalo k nám Kino
do škol. Mladší děti sledovaly příběh VIKTOR a GARU a starší děti KORÁLOVÝ ÚTES.
K jaru patří i Barevný den v MŠ a letos byl
zelenožlutý. Děti přišly oblečeny v jarních
zelenožlutých barvách, soutěžily, malovaly,
tvořily a barevný den si všichni užili.
Modré pondělí před Velikonocemi patřilo Velikonočním dílničkám. Odpoledne si
rodiče s dětmi mohli vyrábět velikonoční
dekorace, malovali vajíčka, zajíčky, kuřátka,
slepičky, pletli pomlázku z vrbového proutí

chová. S vílou
Jizerínou děti
hledaly po klad a na závěr pobytu byl
veselý karneval se spoustou skvělých
masek.
Pobyt v Lučanech si děti
užily a přivezly si domů
hodně zážitků
a vzpomínek.
Věra Šottová

Nisou v Jizerských horách do penzionu
Kitty odjelo 36 dětí a 6 dospělých. Počasí
bylo skvělé, proto děti většinu času trávily
v lesích a na loukách. Také bylo připraveno
Sportovní dopoledne, za dětmi přijelo
divadlo s pohádkou O dráčkovi, děti navštívily ZOO v Liberci, se svými polárními psy
husky přijela česká musherka Jana Heny-

DĚTSKÉ SUDOKU

Nepodváděj, řešení zde, je jen pro
kontrolu. Koukej přes lupu.
Zpracoval: PePa
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Energií nabitá bláznivá umělkyně
to je April Popko, americká malířka žijící
a tvořící v krásném domě v pražských Řeporyjích. Štětcům a paletě se věnuje od dětství,
ovšem dnes své obrazy maluje především tak,
aby svým majitelům, ale i sobě, přinášela pozitivní energii a radost. Nejen o malování jsme
spolu hovořili v našem rozhovoru.
April, prozraďte nám o sobě něco
bližšího…
Ano, ráda. Pocházím z velké
polské rodiny žijící v malém
městečku Indian Orchard, což
je část Springfieldu v americkém státě Massachusetts.
Dětství jsem strávila se svými
čtyřmi sestrami v male chatě
na pláži na konci poloostrova
Cape Cod, kde jsme běhaly
bosy v písku. Jde o velice inspirativní místo, takřka na konci
světa, kam přichází mnoho
umělců pro jeho krásné světlo,
čerstvý slaný vzduch a nádherné západy slunce. Ráda na to
vzpomínám.
Co se týče mých studií, odjakživa jsem chtěla být učitelkou, poněvadž opravdu
miluji děti. A protože mě moji
rodiče ve všech mých snech
podporovali, mohla jsem studovat na univerzitách v Rhode
Islandu, USA a Queenslandu
v Austrálii, kde jsem se specializovala na základní vzdělávání
a komunikaci. Mám více než
25letou praxi a vyučovala jsem
na mnoha typech škol včetně

Prague British International
School. Nyní vyučuji soukromě
hodiny angličtiny.
Vedle toho se po celý život
věnuji umění, respektive má
rodina je velmi tvůrčí, takže
jsem v tom uměleckém světě
vyrůstala od malička. Dříve
jsem však vytvářela věci jen pro
své přátele a až teprve nedávno
jsem se stala povědomou také
jako umělkyně, malířka.
Z opačného konce světa do České
republiky… Co vás sem přivedlo?
Za mým příchodem do Česka stojí můj manžel, do kterého
jsem se před lety zamilovala.
S Ondrou jsem se potkala v létě
2000 právě na Cape Cod a jeho
napadlo, že bych mohla zkusit
žít rok v Praze… a teď skoro
o dvacet let později navíc se
třemi dětmi jsem stále tady
(smích).
A jak jste se nakonec ocitla v Řeporyjích? Proč jste si zvolila zrovna
tuhle okrajovou část Prahy jako
vaše bydliště?
Je to vlastně úžasný příběh.

S Ondrou jsme žili 14 let na Dívčích Hradech, kde jsme to měli
rádi, protože to bylo blízko
do přírody a také jsme na tom
kopci měli mnoho blízkých
přátel. Jakmile však naše děti
začaly vyrůstat a byt se začal
zaplňovat mými plátny, začínalo nám tam být dost těsno.
Do oka nám tehdy padl velmi
speciální dům v Řeporyjích,
ale než jsme ho stihli navštívit,
inzerát zmizel z nabídky. Začali
jsme se tedy zamýšlet nad bydlením na hausbótu na Vltavě,
pokračovali v hledání jiného
domu, nebo nějaké stavby
k rekonstrukci a tak, naštěstí
pak ale jakýmsi zázrakem byl
náš vysněný dům v Řeporyjích
znovu k prodeji a my už neváhali a později ho koupili.
Ve chvíli, kdy jsem vešla
dovnitř a dozvěděla se, že byl
dům postaven umělkyní, která
v něm měla svůj vlastní ateliér,
zamilovala jsem se na první
pohled. A to jsem tehdy také
zvažovala, že bych se s rodinou
vrátila zpět do Států… naštěstí
všechno dobře dopadlo a my
se nyní cítíme všichni velmi
spokojeni.
O Řeporyjích je známo, že je to takové město ve městě, že zkrátka život
zde běží tak trochu jako na vesnici.
Co si o tom myslíte?
Vesnický život je docela
dobrý. Oproti mému americkému životnímu stylu ve Státech
u oceánu je tento svět sice velmi odlišný, ale mně baví. Miluji
lidi v této komunitě a mám štěstí, že tu mám mnoho úžasných
přátel. Líbí se mi, že si zde děti
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Rozhovor
mohou hrát v bezpečí a svobodě a že mohou žít bilingvní
život s mnoha neuvěřitelnými
přáteli a rodinami v okolí. Jsem
plná energie, kterou s nimi chci
sdílet a jsem zvědavá, jak se náš
životní příběh bude zde dále
vyvíjet. Nechám to na vesmíru. Myslím, že máme štěstí, že
žijeme právě zde - je to takové
tajné zákoutí Prahy (smích).
V současné době se spíše než učitelství věnujete hlavně zmiňovanému umění. Jak jste se dostala
k malování?
Nikdy bych si nepomyslela,
že se jednou stanu umělkyní.
Bylo to jako by se hvězdy postavily do řady a v ten moment se
začaly dít zajímavé věci, pro mě
velmi klíčové události. Jednoho
dne jsem uspořádala malý
charitativní sousedský bazar
a jedné architektce se zalíbil
malý obraz, který ode mne
koupila za 300 Kč. Poté jsem
od ní dostala nabídku vytvořit
velké plátno o rozměrech 160 x
140 cm. Já jsem vůbec nevěděla, kde získat tak velké plátno,
kolik barvy bude potřeba, jak
dlouho to bude trvat nebo kde
vůbec najdu vhodný prostor
k vytvoření tak velkého obrazu
(smích). Její nabídku jsem ale
nakonec samozřejmě přijala
a byla to velká výzva.
Tvrdě jsem na obraze pracovala, v podstatě nonstop
i během nocí, protože v té době
bohužel vážně onemocněl můj
otec a já chtěla být s rodinou
v kontaktu i přes 6 hodinový
časový rozdíl. Bylo to smutné
a já nemohla spát, tak jsem
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malovala. Plátno bylo větší než
můj kuchyňský stůl, takže jsem
ho musela neustále stěhovat
kvůli jídlu a mým hodinám
angličtiny. Bylo to divoké období, ale já jsem si uvědomila,
že jsem si tu práci velmi užívala
a naplňovala a navíc spojila
s mým domovem. Byl to můj
způsob zpracování života v zahraničí, sdělování toho, co
jsem jako cizinec nemohla říct,
a vůbec sdílení své energie
s ostatními.
Teď mám svůj vlastní ateliér, mám stálé zákazníky, kteří
sledují mou práci a kupují obrazy do sbírky, a také vystavuji
po celém světě. Své obrazy
jsem ukázala ve Spojených
státech, České republice, Řecku, Itálii, Španělsku a Maroku.
Ráda pracuji na charitativních
projektech a spojuji lidi prostřednictvím umění, což je
další dobrý důvod, proč pít
šampaňské a cítit se být inspirován (smích).
Kde berete onu inspiraci pro svou
tvorbu?
Většina mé inspirace pochází z energie nabité během
malování a řekla bych chybějícího domova, který byl plný
barev, přírody a oceánu. Moje

rodina v Americe se hojně
věnuje rybaření, lovení humrů
a samozřejmě vodním sportům, a to mě hodně ovlivnilo.
Miluji jiskry na vodě, zvuk vln,
chlad z písku a vítr na kůži. Jsem
Američanka žijící v Česku a cítit,
že oba světy, ve kterých žiju,
jsou propojené, je pro mě velice důležité. Ráda svou energii
předávám druhým. Nyní tak inspiraci čerpám v okolní přírodě
zde v Česku, která je také plná
barev a struktur. Podívejte se
jen například na maková pole,
traviny, sníh, lesy… Na světě je
tak krásně!

Jak byste vlastně svoje malby
představila? Dají se někam zařadit?
Co by v nich měl člověk hledat,
potažmo najít?
Moje obrazy mohou být
klasifikovány jako abstraktní
umění. Existuje mnoho různých
tvarů a struktur, které lze využít. Já maluji několika různými
styly, ovšem dají se rozpoznat,
i přestože někteří majitelé
vlastnící větší sbírku mé práce, tvrdí, že lidé, kteří vidí mé
obrazy, se domnívají, že sbírku
tvořilo několik různých umělců (smích). Dělám různé série
reprezentující různé příběhy,
z nichž všechny ale představují
komunikaci, spojení, vibrační
energii a světlo. Populární je
například plachetnice, což je
obrazně řečeno jakýsi dopravní
prostředek do mého dalekého
domova. Velmi známé jsou
také kruhy, které představují
vibrační energii, již vytváříme
a jejímž prostřednictvím komunikujeme s ostatními. Přála
bych si, aby všichni lidé mohli
přijít ke mně do studia, aby
pocítili onu energii, kterou mé
obrazy vyzařují. Je to jiné než
na obrázku.

duben 2019
nosím velké náušnice, vlasy mám sepnuté do drdolu,
na sobě mám špinavou zástěru,
pomalované roztrhané džíny
a rukavice… Ráda během práce poslouchám muziku, a to
hodně nahlas. Někdy poslouchám online podcasty, abych
se dozvěděla něco nového…

a růžové šampaňské se jeví také
jako velice dobrý společník
(smích). Někdy i stojím na stolech, tančím, zpívám - energie
zkrátka musí pulzovat!
Co vám malování přináší?
Malování mi dává spoustu
energie, a když navíc vím, že
výsledky rezonují s ostatními
lidmi, přináší mi to velkou ra-

Máte nějaký zažitý rituál, podle
kterého malujete a bez kterého se
“v práci” neobejdete?
Moje rituály… hmm… jsem
docela flexibilní v tom, jak a kdy
malovat. Obvykle při malování

dost. Někdy se během práce
dostávám do zcela odlišného světa, kdy do malování
vkládám spoustu energie, ale
zároveň ji dostávám skrze své
obrazy zpět. Miluju proces samotného malování, při němž
mám pocit, že bych tím mohla
strávit zbytek života. Nápady přímo praskám ve švech
(smích).
S manželem vychováváte tři male
děti. Jak se dá skloubit práce umělkyně s péčí o tak velkou rodinu?
Dobrá otázka! Mám naštěstí
skvělého manžela. Je opravdu
neuvěřitelný v tom, jak moc
mě v mé práci podporuje.
Když jsme se poznali, věděl, že
moje rodina je trochu zvláštní
a velmi kreativní, takže věděl,
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do čeho jde (smích). Je trpělivý
v soužití s bláznivou umělkyní
v domě. Je to opravdu vzácný
člověk, naslouchá mým neustálým bláznivým nápadům
a snům, bere mě stále na hezká
místa na rande, vede náš rodinný podnik s nemovitostmi
a navíc je úžasný kuchař! Bez
něj bych tady už dávno nebyla.
Už jste to trochu nakousla…
O umělcích se říká, že žijí jakoby
v jiném světě, že jsou trochu mimo
realitu. Jaký na to máte názor?
To je velmi dobrá otázka.
Nemůžu mluvit za všechny
umělce, ale já osobně když

maluju, jsem opravdu jakoby
v jiném světě. Miluju to, protože vím, že jsem přesně tam,

Info z MČ
kde bych měla být – na druhou
stranu své umění beru opravdu
vážně. Vnímám ho jako svou
práci k obživě, jako seriózní
podnikání, do jehož tajů mě
zasvětil můj otec, takže nejsem
stále v oblacích (smích). Myslím,
že je to velmi dobrá investice
pro lidi. Přijďte se podívat
ke mně do studia a uvidíte…
Kde všude lze spatřit vaše obrazy?
Kde vystavujete? Je nějaká aktuální výstava, kam bychom se mohli
přijít podívat?
Moje obraz y jsou k vidění v mém studiu Art Studio & Gallery v Řeporyjích, kde
pracuji každý den včetně víkendů a kdokoliv mě tak může
na základě domluvy navštívit.
Dále vystavuji po celém světě,
ale vidět mě můžete i v různých
částech Prahy. Právě teď mám
svá díla na Andělu, v Karlíně, na Smíchově a Žižkově.
Skvělým místem, kde můžete
spatřit mé malby, je také můj
Instagram #aprilpopko, kde
je vše aktuálně zdokumentováno, případně mé webovky
www.PopkoProductions.com.
V současné době připravuji
výstavu, která se bude konat

od prosince 2019 do ledna 2020
na americkém velvyslanectví
v Americkém centru.
Co ráda děláte ve svém volném
čase, když zrovna nemalujete, nebo
nejste s rodinou?
Pokud si udělám pauzu
od svého umění, kdy kromě
standardního malování pořádám i workshopy pro děti a dospělé, ráda vyrábím šperky, peču
dorty a také fotím. Ráda trávím čas se svou rodinou doma
nebo si hraju s dětmi. Chodíme
do parku, na kola… a když zbyde
ještě chvilka, tak píšu.
A otázka na závěr – co dále plánujete kromě zmiňované připravované
výstavy?
Mám do budoucna tolik
plánů, že bych potřebovala, aby
den měl mnohem více hodin
(smích). Jedním z dlouhodobých projektů, na kterém pracuji, je psaní další knihy. Tentokrát
nepůjde o dětskou knížku, ale
bude pojednávat o životě mého
otce ve spojení s mou osobou.
Kniha bude zahrnovat spoustu
zajímavých příběhů z oblasti
umění, obchodu, chybět nebudou ani informace o mé široké

rodině a zmíním tam i způsob,
jakým mě otec po celý život
inspiroval, vychoval a udělal
ze mě takového člověka, jakým jsem. Naše životy totiž
tvoří kruh – stejně jako v mých
obrazech. Tatínek se narodil
v Evropě a pak po válce tvrdě
pracoval na svém americkém
snu. Zatímco já se přestěhovala
do Evropy a nyní si žiju svůj
vlastní sen já!
Hezčí konec
r o z h ovo ru
jsme si nemohli přát.
Děkuji.
Lenka Brychtová

Kulinářské okénko

Milé čtenářky, milý čtenáři!
Přišlo jaro se sluníčkem, zem
otvírá zlatým klíčkem, všechno
se raduje, zpívá si a notuje… tak
začíná básnička kterou si pamatuji
ještě z dětských let a kterou jsem
před lety právě v květnu recitovala
své mamince u příležitosti svátku
matek. Svátek matek, jehož velkou
propagátorkou byla Alice Masaryková u nás slavíme vždy druhou
květnou neděli již od roku 1923. Nikdo z nás by neměl na svou
maminku zapomenout, stačí kytička či třeba právě básnička :)
Ale maminku můžeme potěšit i něčím na zub, dnes spolu
ochutnáme chia semínka. Chia semínka jsou právem nazývány
superpotravinou, jsou plodinou šalvěje hispánské a jejich pozitivních účinků si byli vědomi již v Aztécké říši. Díky vysokému
obsahu zdravých tuků a omega-3 mastných kyselin, mají pozitivní vliv na srdce, cévy a nervy. Dokáží na sebe vázat vodu
a díky tomu ochraňují organismus před dehydratací, například
při sportovních výkonech. Lepší hospodaření s tekutinami
působí blahodárně i na pokožku a obsažené antioxidanty
zpomalují její stárnutí. Chia jsou oblíbená jako bohatý zdroj
bílkovin i mezi vegetariány, vegany a vhodná jsou i při bezlepkové dietě. Jejich pozitiva mohly bychom vyjmenovávat ještě
na mnoho řádku ale já bych byla pro, abychom se raději už
pustily do ochutnávání :)
Vaše Simča :)
simona.slivenecka@gmail.com
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Chia pudink
400 ml kokosového mléka
50gr chia semínek
Ovoce k dozdobení
Sladidlo – volitelné např. med
Chia semínka smícháme s kokosovým mlékem
a necháme
přes noc
odpočinout
v lednici.
Sladidlo není
třeba, kdo ale
neodolá, přidá
před uložením
do lednice,
lžící nebo dvě
kvalitního
medu.
Rozdělíme
do porcí
a dozdobíme
ovocem
dle chuti
a vlastní
fantazie.

14

Řeporyjské Echo 258

Kultura

Beseda s Janem Rychetským

V

elmi vydařená přednáška proběhla
na MÚ Řeporyje, dne 20. 3. na téma
Špionem běločechů v Rusku, pod
taktovkou novináře Jana Rychetského.
Mile překvapila hojná účast našich
spoluobčanů. Připravujeme pro vás další

zajímavé akce a přednášky. Pokud i vy
máte nějaký nápad, či sami máte o čem
povykládat, budeme se těšit na vaše
emaily (fialkalenka@hotmail.com).
Příště na viděnou.
Mgr. Lenka Fialová

Řeporyjská tancovačka

D

ne 30. 3. proběhla v místní sokolovně první Řeporyjská Tancovačka. Celá akce byla připravena
za pomoci členů kulturní komise obce
a produkčního týmu Divadla Řeporyje.
Všem, kdo se na přípravě, průběhu

duben 2019

a následném úklidu podílel, moc děkujeme!
Účast byla hojná a spokojenost
na obou stranách. O hudební doprovod
se postarala skupina Uvidíme. Do bohaté tomboly přispěla většina místních

podnikatelů, kterým bychom touto
cestou, také rádi poděkovali.
Doufáme, že se z této akce stane příjemná tradice. Již teď se těšíme na další ročník.
Za celý realizační tým vám moc děkuji
za podporu a účast.
Přeji krásné jarní dny.
Mgr. Lenka Fialová
Foto: Petra jansová
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Jarní úklid - poděkování

R

áda bych poděkovala všem, kteří přišli pomoci s úklidem v obci. Tentokrát
jsme dělali pořádek v okolí nádraží a musím přiznat, že jsme ani nečekali
tak velké množství odpadu na tak malém prostoru. Malou brigádu si také
udělalo pár dobrovolníků o den dříve v ulici Pod zahrádkami.
Díky za to, že se najdou lidé, kteří jenom nekritizují a rádi přiloží ruku k dílu.
Akce byla zdárně ukončena u šálku kávy s palačinkami.
Poděkování patří ÚMČ za likvidaci sebraného odpadu.
Za KDU ČSL Jiřina Hovorková – uklízíme si Česko

Realitní poradna

V

ážení čtenáři, přinášíme Vám pokračování realitní poradny. Děkujeme
Vám za zaslané dotazy, těší nás Váš
zájem. Protože se často ve Vašich dotazech
opakuje obava o právní stav věci, rozhodli
jsme se věnovat v tomto čísle pouze této
problematice a trochu více poodkrýt, na co
si dát pozor při nákupu i prodeji nemovitosti, resp. které dokumenty byste měli
mít připravené jako prodávající, nebo je
jako kupující prostudovat. Jsme Vám stále
k dispozici, volejte a pište, další dotazy
zodpovíme příště!
Zdraví Vás
David Matouch a Jiří Chudoba,
majitelé kanceláře

Jaké dokumenty bych měl vidět, než
koupím nemovitost?
Jako kupující určitě dáme přednost nemovitosti, která je důvěryhodná. Pokud
máme připravenou k nahlédnutí veškerou
dostupnou dokumentaci k nemovitosti, je
to pro nás další střípek k pozitivní emoci
spouštějící rozhodnutí koupit. Navíc se
dříve nebo později budou naši advokáti,
hypoteční makléři a další této dokumentace dožadovat. Jedná se o poměrně velké
množství dokumentů a jejich příprava
může zabrat nějaký čas. Nicméně pro nás
jako pro kupující je to demonstrace toho,
že ohledně námi vyhlédnuté nemovitosti
je vše v pořádku. Co bychom tedy vlastně
měli prostudovat? Přinášíme vám jasný
přehled věcí, na které byste neměli zapomenout u jednotlivých typů nemovitostí:
Prodej bytu v osobním vlastnictví
 list vlastnictví bytu a domu - výpis z Katastrálního úřadu
 nabývací titul - dokument, na základě
kterého poslední vlastník nabyl nemovitost, nejčastěji kupní smlouva, darovací
smlouva, usnesení o dědictví, usnesení
o vypořádání společného jmění manželů a další
 prohlášení vlastníka - dokument upra-

vující zejména užívání a spravování
společných prostor
 evidenční list předepsaných záloh
 vyúčtování služeb a všech energií
za uplynulý rok
 PENB - průkaz energetické náročnosti
budovy
 potvrzení o bezdlužnosti jednotky
na zálohách a proběhlých vyúčtování
vůči SVJ
 přesný půdorys, nejlépe i s kótami
 návrh rezervační smlouvy, smlouvy
o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvy
 návrh celkového procesu převodu
 údaje o stavu hospodaření SVJ
 plán oprav v domě
 proběhlé opravy v domě
 v případě zatížení bytu zástavním
právem banky její souhlas s prodejem
a příslib výmazu zástavního práva
po splacení hypotečního úvěru
Převod členských práv a povinností
v družstvu (prodej družstevního bytu)
 list vlastnictví domu (byty nejsou samostatně vymezeny, nelze tedy získat list
vlastnictví bytu
 nabývací titul
 nájemní smlouva na družstevní podíl
 evidenční list předepsaných záloh
 vyúčtování služeb a energií za poslední
rok
 potvrzení družstva o bezdlužnosti člena
na zálohách a proběhlých vyúčtováních
 prohlášení družstva, že proti členovi
není vedeno žádné řízení, které by vedlo
k jeho vyloučení
 potvrzení družstva o výši zůstatku anuity nebo potvrzení o splacení anuity
 přesný půdorys, nejlépe s kótami
 návrh rezervační smlouvy, smlouvy
o převodu členských práv a povinností
v družstvu, případně dohody o finančním vypořádání
 návrh celkového procesu převodu
 přehled proběhlých oprav v domě
 přehled plánovaných oprav
 údaje o stavu hospodaření družstva
 stanovy družstva
 údaje o poplatcích za převod podílu
a členství v družstvu
 v případě možného převodu do osobní-

ho vlastnictví také prohlášení vlastníka,
prohlášení družstva o termínu převodu,
procesu převodu a poplatku za převod
Prodej domu
 list vlastnictví
 nabývací titul
 kolaudační rozhodnutí na všechny
stavby (i garáž, kůlna, jímka, jsou-li
potřebné) včetně projektu a technické
zprávy
 vyúčtování služeb a všech energií
za předchozí rok
 PENB - průkaz energetické náročnosti
budovy
 přesný půdorys, nejlépe s kótami
 návrh rezervační smlouvy, smlouvy
o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvy
 návrh celkového procesu převodu
 územní plán obce, zejména regulativy
daného území
Prodej pozemku
 list vlastnictví
 nabývací titul
 doklady k zasíťování
 výpis z katastrální mapy
 návrh rezervační smlouvy, smlouvy
o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvy
 návrh celkového procesu převodu
 územní plán obce nebo územní rozhodnutí, zejména regulativy daného území
 případně stavební povolení a projektová dokumentace, pokud již existuje
 potvrzení o kapacitě čističky odpadních
vod a vodovodu
 potvrzení o ochraně spodních vod
Snažili jsme se být struční, ale bohužel
potřebných dokumentací je mnoho. Jsme
k dispozici pro doplnění nebo vysvětlení
uvedených věcí na telefonu 800 434 434
a emailu partner@re-max.cz
MÁTE DOTAZ?
NEVÁHEJTE NÁM NAPSAT NEBO
ZAVOLAT!
partner@re-max.cz
800 434 434
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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
Požáry
poté
blíže podíváme na vaše
Kdy
25. 5. se
2019
sobota
nálezyhod.
a kolem
poledne
přijdou na řadu
Start 10:00
od Pivovaru
Řeporyje
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!

Ve Studiu Bubec živo.
tudio poskytuje prostor k tvorbě studentům uměleckých
škol. Například zde vzniká diplomová práce studenta
Akademie výtvarných umění Tomáše Vovsa z ateliéru figurálního sochařství a medaile, školy Vojtěcha Míči.
V předvelikonočním týdnu
ve Studiu Bubec proběhlo
soustředění studentů ateliéru Performance Jiřího
Kovandy z Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem. Ti uchváceni
prostorem Bubce a okolím
a neskutečně vyvedeným
počasím pojmenovali svou
závěrečnou prezentaci „Itálie“. Vytvořili kolekci módních doplňků, které navodily přesvědčivou atmosféru
dovolené v oblíbené destinaci - divoká příroda, modré nebe, zlaté špičk y,
už slyšíte šumění vln?

S

Studio Bubec na jaro 2019 připravilo pestrý program.
ť už to bude v Galerii Bubec květnová výstava předního
českého umělce Jiřího Davida a jeho studentů a červnová tradiční umělecko - kulturní akce Art Safari, která má
letos téma „Muži“, tak pravidelné sobotní kreativní workshopy
s kulturním programem, ale i bohatý program na Den dětí.
A také již tradičně připravujeme letní Příměstské tábory 2019.

A
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Zahájili jsme pravidelné kulturní soboty
v Zahradě Bubec
aro jsme přivítali v Zahradě Bubec
v sobotu 30. 3. 2019 velkým úklidem,
zapojili jsme se do celosvětového akce
Ukliďme Česko, Ukliďme zemi a uklidili jsme
okolí areálu Bubec. Celkem jsme za 4 a půl
hodiny nasbírali víc než 30 pytlů odpadu.
Děkujeme všem zúčastněným. V Zahradě
Bubec jsme pak spálili Moranu, kterou
vytvořily děti v rámci výtvarného workshopu. A k tomu nám zahrál na kytaru žák ze
SZUŠ – Škola pro radost, v. o. s.
Kulturní soboty pokračovaly 13. dubna
tvůrčí dílnou „Maska a kostým aneb proměň se ve svého hrdinu!“ Během odpoledne děti vytvořily pod vedením lektorky
Moniky Urbáškové úžasné kostýmy. Dílna
se opravdu vydařila. A všichni už se těší
na další, které se budou konat 27. 4 a 18. 5.
V rámci kulturní soboty divadlo Liberta
předvedlo divadelní představení „Zlatovláska“ a všem se moc líbilo.

J

Jarní úspěchy SZUŠ

P

o úspěšném vystoupení našich
akordeonistů na soutěži vyhlášené
MŠMT ČR, se v následujících týdnech
do soutěží zapojili další žáci.
Pro dechaře byla pro letošní rok vyhlášena soutěž – komorní hra s převahou dechových nástrojů. Hned tři tria našich žáků ze
tříd Mgr. Kateřiny Chudobové a Lenky Kadochové se zúčastnila této soutěže a ve svých
kategoriích získala krásné třetí ceny.
Rovněž náš pěvecký sbor Kuřátka
pod vedením Mileny Kejhové a Ludmily
Bíňovcové se zúčastnil hned dvou soutěží. V pražském kole celostátní soutěže
vyhlášené MŠMT ČR získal druhou cenu
a o čtrnáct dní později na celostátní
přehlídce „Zahrada písní“ obhájil sbor již
poněkolikáté zlato.

Poslední z jarních soutěží byla celorepubliková soutěž ve čtyřruční hře na klavír
pod názvem „PER QUATTRO MANI“. Naši
školu zde reprezentovaly žákyně Tereza
Slancová a Klára Štětinová ze třídy Mgr. Renáty Klotkové. Zisk třetí ceny byl v této
soutěži opravdu vynikajícím úspěchem.
Protože ze všech soutěží, kterých se naši
žáci zúčastnili si odnesli krásná umístění,
přejeme, aby jim hudba v životě přinášela
jen radost.
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POZVÁNKA
na

ABSOLVENTSKÝ KONCERT,
ABSOLVENTSKOU VÝSTAVU
v rámci Libeňského jara mladých
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Libe Zenklova 1/35, Praha 8
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vás zve na

- koncert souborů
31.5.2019
18:00 hodin
České muzeum hudby

Karmelitská 388/2, Malá Strana

V. ŘEPORYJSKÝ
COUNTRY FESTIVAL
8.6.2019

15:00 hod.

Vystoupí kapely: ŠOLC BOYS, BIG BOY BAND,
VRAK, MEDÚZY, KUPLE, UTREJCH

OBČERSTVENÍ: točené pivo, grilované speciality

MÍSTO: SZUŠ Škola pro radost, Smíchovská 96/3, Praha 5 - Řeporyje

Řeporyjské Echo 258

duben 2019

Kultura

21

duben 2019
Kultura

Řeporyjské Echo 258

22

HASIČI ŘEPORYJE

DĚTSKÝ DEN

v neděli 2. 6. od 15 hod.

Přijďte se pobavit na různých
soutěžích, které jsou
na tento den připraveny.

Občerstvení zajištěno.

© Firma PIP
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Víkendové řádění ve Skryjích

P

oslední víkend v březnu jsme
se jako každý rok vydali s dětmi
a maminkami do Skryjí. Téma bylo
jasný. Doprava. Maminky měly za úkol
připravit si kostýmy. Děti během víkendu potkaly policisty s vězněm, letušky,
stavitele, autobusáky a námořníky. Podle
fotek určitě oceníte kreativitu maminek.
Opět nezklamaly.

V neděli proběhly závěrečné soutěže
a rozdání medailí. Sranda byla celý víkend,
počasí bylo na opalování a naši miláčkové
byly opět skoro nejhodnější. Víkendovka
s maminkami a dětmi je už naší tradicí a my
se těšíme na další rok.

Jak jsme si užili celý víkend můžete
vidět našich foto stránkách www.sdhreporyje.rajce.idnes.cz.
www.sdhreporyje.info

Páteční večer patřil rozdělení do skupinek a malování velkého autobusu
s pasažéry.
V sobotu dopoledne děti vyráběly
autíčka a letadla z ruliček od toaletního
papíru a odpoledne si vyzkoušely profese
našich maminek. Hledaly a počítaly cestující v autobuse, převážely vězně, přesouvaly rozbitou loď po řece, vezly materiál
na stavbu a zjišťovaly které kufry můžou
vzít na palubu letadla.

23
Hasiči
V květnu nás čeká řada závodů, tak
nám držte palce ať to cinká.
Hezké slunečné léto.
Lenka Lexová

24

Info z MHD
Letní sezóna v Muzeu MHD začíná v pátek
19. dubna 2019
etos poprvé bylo Muzeum MHD otevřeno i v zimních měsících, od 5. ledna
do 31. března 2019 o víkendech. Celkem bylo otevřeno 26 dnů, během kterých
do Muzea zavítalo 8 415 návštěvníků, což je
v průměru 324 návštěvníků denně. Rekordní
návštěvnost byla v sobotu 2. února 2019, kdy
se na historické tramvaje, autobusy a trolejbusy přišlo podívat 694 lidí.
V pátek 19. dubna 2019 začíná letní sezóna v Muzeu MHD, která potrvá do 17. listopadu 2019. Otevřeno bude o sobotách,
nedělích a svátcích od 9 do 17 hodin. Vstupné
do Muzea zůstalo nezměněno, 50 korun pro
dospělé a 30 pro děti od 6 do 15 let. Senioři
nad 70 let mají vstup zdarma.
Na pátek 19. dubna 2019 jsme připravili
jízdy unikátními muzejními exponáty. V době
od 10:00 do 16:30 bude v provozu tramvajová souprava složená z vozů mevro a krasin,
a také muzejní kloubový autobus Ikarus.
Tramvajová souprava i legendární autobus
absolvují celkem 7 jízd pro veřejnost. Jízdenky s místenkami na jízdy muzejními exponáty
budou v prodeji v pátek 19. dubna od 9:00
v pokladně Muzea MHD.
V pátek 19. dubna 2019 také poprvé
v letošním roce vyrazí na svou trať historická linka č. 41. Jezdí o sobotách, nedělích

L
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a svátcích od 12 do 17 hodin a neplatí na ní
běžný tarif Pražské integrované dopravy.
Dospělý zaplatí za jízdenku 35 korun a dítě
20 korun, je to ovšem jedinečná možnost,
jak si vychutnat pražské cestování do sedmdesátých let minulého století. Od letošního
roku bude linka 41 odjíždět z nové zastávky
Planetárium Praha, která byla zřízena na kusé
koleji za tramvajovou smyčkou Výstaviště
Holešovice.
Nové metro od července
a základě přepravních průzkumů
a po dlouhých vyjednáváních s Dopravním podnikem a Drážním úřadem bychom vám rádi představili novinku,
která výrazně zpříjemní cestování stovkám
tisíc lidí, kteří využívají přestupní stanice
metra. Nově totiž většina přestupů nebude
vůbec nutná.
Již dříve bylo i ze strany veřejnosti navrhováno využití spojovacích tunelů mezi linkami
metra k zavedení přímých spojů mezi jednotlivými trasami. Dlouholetou snahou naší
organizace je tyto spojovací tunely využít.
Zmíněné spojovací tunely sice doposud
nebyly zkolaudovány pro provoz s cestujícími, u drážního úřadu se však podařilo vyjednat výjimku alespoň pro zkušební provoz.
Úpravami musely projít také zabezpečovací
systémy všech linek.

N
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Od července se tak můžete těšit na devět
nových linek metra ve zkušebním provozu.
Pokud se osvědčí, zvažujeme zřízení dalších,
případně i vybudování nových propojek.
Dnes totiž například chybí přímé propojení
mezi trasami A a B, které je nutné realizovat
poměrně komplikovaně přes trasu C.
V souvislosti se zavedením nových spojení
se značně zvýší počet linek metra. Aby systém zůstal přehledný, rozhodli jsme se přejít
z písmenného modelu na model dvouciferných čísel. Každý koncový úsek má přidělené
číslo od 1 do 6 (např. Háje = 1). Číslo linky je
složeno ze dvou cifer vyjadřujících, které
konečné daná linka spojuje. Původní linky A,
B a C zůstanou zachovány, jen se změní jejich
označení na 34, 56, resp. 12. Barevné označení
tras zůstane zachováno pro snazší přechod
na nový systém. V souvislosti s touto úpravou pak bylo ještě nutné změnit označování
denních tramvají, které se tímto stalo kolizní
právě s novými linkami metra. Zde jsme využili toho, že tramvaje mají čísla právě 1-26
a proto budou tyto linky přeoznačeny na A-Z.
Podrobnosti naleznete v přiloženém
pracovním schématu, v komentářích ještě
pro dokreslení doplňujeme předběžný jízdní
řád linky 14. Věříme, že tato změna zlepší
cestování a usnadní orientaci v metru všem
našim cestujícím. Děkujeme za pochopení.
Zdroj: ROPId
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Velikonoce v našem životě
Velikonocích zaznívá radostné poselství
plné naděje o Jeho zmrtvýchvstání,
o prázdném hrobu. Jeho smrt a zmrtvýchvstání otevřelo cestu k definitivnímu přejití
z tohoto pozemského světa do světa Božího.
Tato cesta (záchrana) je připravená pro každého
člověka, a proto křesťané věří v posmrtný život.
O Velikonocích zvěstují, že v Ježíši Kristu život
zvítězil nad smrtí.

O

Výzva k proměně
V současném globalizovaném a neustále
měnícím se světě, má hlavní slovo tržní ekonomika. Ti, kteří vstupují do pracovního procesu,
jsou vedení, ať už jako jednotlivec či firma,
k restrukturalizaci a zavádění neustálých změn.
Cílem je efektivita, zisk. Mnohdy lze v praxi
pozorovat negativní reakce na zavádění těchto
změn. Především jde o nejistotu, kterou změna
s sebou přináší a také často způsob zavádění
těchto změn se koná necitlivým, bezohledným, dehonestujícím způsobem, což vyvolává
pochopitelný odpor, někdy až agresi, u těch,
kterých se tyto změny tykají.
Křesťanství vnímá změnu jako proměnu,
která je mírnější k člověku a respektuje jeho
důstojnost. Proměna zohledňuje jednotlivce,
ale také vývoj skupiny, kterou je třeba firma.
V procesu proměny se zohledňuje vše, co firma
doposud pozitivního vytvořila. Vše, co lidé
vytvořili si zaslouží úctu a respekt, ale na druhé
straně je důležité si uvědomit, že firma nenašla
ještě svou definitivní podobu, kterou by mohla mít, aby dosáhla úspěchu. Ve společnosti,
ve které funguje, musí neustále zohledňovat
aktuální situaci a podle toho přizpůsobovat
svou nabídku. Jde o neustálou proměnu. Také
v rovině osobního života můžeme sledovat
podobné zákonitosti. Na trhu je velké množství
knih, které lidem nabízejí možnost změny. Podle
různých autorů může člověk změnit svůj strach,
obavy, své pocity. Může si „naprogramovat“
osobní úspěch. Může od základu změnit svůj
život a pochopitelně hned! Je dobré si uvědomit, že žádné změny nelze dosáhnout snadno
a hned. Lidská duše se bouří proti takovým
naivním představám únikem do deprese. Lze
tedy s naprostou jistotou konstatovat, že taková
iluzorní představa není správná. Každá změna
totiž obsahuje v sobě určitou dozi agrese. Nutí
člověka, aby proti něčemu bojoval. Když bojuje
paradoxně naráží na adekvátně silný protitlak.
Někteří lidé na sobě dlouhodobě pracují, usilují
o změnu a ono se pořád nic nemění. Změna
se snaží dokonce namluvit člověku, že není
dobrý takový, jaký je, a že se proto musí změnit.
Proměna je naopak mírnější. Dovoluje člověku

přijímat se takovým jaký je a jakým se stal.
Zároveň si člověk uvědomuje i to, že ještě není
tím, kým by ze své podstaty mohl být. Změna
se z člověka snaží udělat úplně někoho jiného,
zatímco proměna si klade za cíl, aby člověk se
stal plně sám sebou, aby se čím dál tím víc stával
tím jedinečným člověkem, kterým je. Proměna
předpokládá naprostý souhlas s bytím. Všechno, co člověk v sobě pozoruje nebo objevuje,
smí být a vše má svůj smysl. Pouze člověk má
zjistit, jaký to vše má význam, jaký smysl pro
něj mají třeba jeho vášně, nemoci, konflikty
a problémy.
Proměna smrti
Ježíšovo zmrtvýchvstání je úplnou proměnou. Skrze tento fakt Bůh proměňuje smrt
v život, temnotu ve světlo, strnulost ve vitalitu,
strach v důvěru, hrob v místo naděje. Neexistuje
nic, co by Bůh nemohl proměnit. Naše prohry
mohou být novým začátkem. Jakýkoliv, sebetěžší životní kříž může být proměněn ve svobodu a volný prostor. Evangelista Lukáš vypráví
o události Kristova zmrtvýchvstání v souvislosti
se ženami, které se časně zrána vypraví s vonnými balzámy k hrobu, kde bylo umístěno Ježíšovo
tělo. Protože ho měly upřímně rády, chtěly jeho
tělo také nabalzamovat, chtěly se s ním rozloučit a navždycky si ho dobře uchovat v paměti.
Nenašly ho tam. Vstal z mrtvých.
Prvním znamením toho, co se stalo, je odvalený náhrobní kámen. Kámen lze vnímat jako
symbol toho, co člověka může zavalovat. Sám
o sobě je těžký a tedy může člověku být na obtíž, může mu bránit doopravdy žít. Může ležet
tam, kde se v člověku snaží vzklíčit život. Může
mu bránit vstát, vyjít z ulity a přiblížit se k druhým lidem. Tímto balvanem mohou být různé
starosti třeba o budoucnost, či jiné. Strach ze
zklamání, strach projevit své city, strach z toho,
že se člověk ztrapní, strach ztratit přízeň a přijetí
druhých. Může to být nejistota a zábrany, které
člověku nedovolí opustit představu, do níž ho
uzavřeli jiní lidé. Jako tíživý kámen mohou také
ležet na člověku i jiní lidé. Leží-li na jeho „hrobě“ těžký náhrobní kámen, podléhá pod ním
zkáze a rozkladu. Jak dlouho bude někdo své
nejvnitřnější pocity a potřeby uzavírat v hrobě,
tak dlouho bude vyloučen ze života.
Prvním krokem k tomu, jak prožít proměnu
vzkříšení na vlastní kůži, je vstoupit do hrobu
vlastního strachu a smutku, do hrobu svých
potlačených přání a potřeb, vnitřní temnoty,
rezignace a sebelítosti. Do hrobu vlastních
stínů, kam člověk pohřbil všechno to, co odřízl
od svého života.
Lze to uskutečnit jen díky tomu, že Bůh
skrze Ježíšovo zmrtvýchvstání proměnil tento
hrob. Už to není tedy hrůzostrašné místo. Lukáš v evangelijním textu konstatuje, že do něj
vstoupily ženy a spatřily tam dva muže v zářivém
šatu, kteří jim oznámili radostnou a plnou naděje
zprávu o Ježíšově zmrtvýchvstání. Tito andělé
vzkříšení stojí také uvnitř „hrobu“ každého člověka. Podobným způsobem oznamují, že právě
tam, kde člověk vidí pouze zmar, rozkvétá život
a že Bůh v něm už všechno proměnil. Ovšem,
aby to člověk zaslechl a aby dokázal ve svém
„hrobě“ objevit život, potřebuje tyto posly
(andělské bytosti). Bez nich by člověk zůstal
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Zprávy z fary
spoután temnotou a měl strnulé srdce. Jsou
to třeba lidé, kterým na druhém záleží, kteří jej
mají rádi. Mohou to být také lidé, kteří duchovně
druhé doprovází, nebo třeba psychoterapeuti,
kteří pomáhají, těm, kteří to potřebují, otevírat
oči, aby někdo byl schopen povšimnout si, jak
se jeho vnitřní „hrob“ proměnil v život. Člověk
ve svém vnitřním „hrobě“ potkává posly vzkříšení nikoliv vzkříšeného Krista osobně. Právě oni
kladou ženám podstatnou otázku: Proč hledáte
živého mezi mrtvými? Chce-li člověk se osobně
setkat se vzkříšeným Kristem, musí nakonec
vyjít z „hrobu“ ven a vrátit se opět do každodenního života. Vzkříšeného člověk nepotkává
v minulosti nebo nesetká se s Ním, když bude
neustále kroužit kolem svých ran a bolestí. Vstupuje do vnitřního „hrobu“, aby se setkal s vlastní
minulosti a vypořádal se tam s ní, ale nemůže
se tam „zabydlet“. Vzkříšení v lidském životě
znamená, že člověk uvěří tomu, že Bůh má moc
od základu ho obnovit, že má moc proměnit
v nový život i jeho minulost. Ženy v Lukášově
zprávě o vzkříšení reprezentuji také ženskou
stránku lidské osobnosti (anima), lidskou duši,
vnitřní intuici, tušení nových možností, tušení
toho, že lze žít skutečný vztah, něhu, intimitu,
upřímnost, otevřenost a opravdovost. Prožít
ve svém životě vzkříšení znamená mít odvahu
uvěřit svému vnitřnímu hlasu, důvěřovat své
duši, která chce žít plným a novým životem,
věřit vnitřním pocitům, obrazům duše, bohatství
svého vnitřního světa. V protikladu k tomu všemu je ovšem mužská stránka lidské osobnosti
(animus), to znamená hlasy lidského rozumu,
které se mu snaží namluvit, že všechno je jasný
nesmysl. Jde o myšlenky typu: Člověk má plnit
své povinnosti. Pravda je jen to, co člověk může
vidět na vlastní oči. Tady se už zkrátka nedá nic
dělat. Stalo se. Člověk by se měl držet zdravého
rozumu a nedůvěřovat krásným snům. Tito vnitřní
muži poměrně často mohou zabránit někomu
k novému „rozletu“. Udusí v zárodku život, který
se snaží vyklíčit. Nakonec zabraní tím proměně
lidského života. Zmrtvýchvstání v praktickém životě znamená najít novou, kreativní rovnováhu
a součinnost mezi ženskou a mužskou stránkou
lidské osobnosti.
Ve velikonočním období přeji každému
z nás, abychom našli odvahu nastoupit na cestu
vlastní proměny.
P. Mariusz Kuźniar, farář
Zveme na Noc kostelů do řeporyjského
a ořešského kostela 24. 5. 2019. Program
v jednotlivých kostelích lze najít na www.
nockostelu.cz
Jeden chlapík se zeptal Jaimeho Cohena? „Co je
podle tebe na lidech nejzábavnější?“
Cohen odpověděl: „To, že si neustále protiřečí:
spěchají, aby vyrostli, pak vzdychají po ztraceném
dětství. Obětují zdraví pro peníze a pak utrácejí
peníze, aby byli zdraví. Přemýšlejí o budoucnosti
s takovou netrpělivostí, že opomíjejí přítomný okamžik a nevychutnávají si přítomnost ani minulost.
Žijí, jako by neměli nikdy zemřít, a umírají, jakoby
nikdy nežili“:
Život z knihy Hostina pro duši od Bruno Ferrero
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Úvodní slovo
o vice jak dvouletém působení výkonného výboru jsme jste dostali
do období, které je pro nynejší vedení nejvíce náročné vzhledem k realizaci
více akcí zároveň. Ale jak jsme na výročních
schůzích deklarovali, svoje výzvy se snažíme dotáhnout do konce a dostát vytyčených cílů. Tímto nekončíme!
Jedním z nich byla výstavba nové hlavní
hrací plochy, která byla ve velmi špatném
stavu. Nyní tak všechny naše kategorie
odehrávají své zápasy na venkovní půdě,
a tak je jasné, že se body budou vozit ze
hřišť soupeřů o trochu obtížněji než z domácí půdy, na níž se hraje všem celkům
o poznání lépe.
Díky spořícím opatřením, sponzorským
darům a naší MČ Praha-Řeporyje jsme se
tak mohli pustit do úprav našeho areálu,
který se i nadále budeme snažit zvelebovat.
V případě vašich poznámek, nápadů
na zlepšení či nabídky spolupráce nás
neváhejte kontaktovat na fkreporyje@
gmail.com či facebookové stránce FK Řeporyje, z.s.

P

Rekonstrukce hlavní hrací plochy a přilehlé terasy
Ve středu 10. 4. byly započaty stavební
práce, jejíž výsledkem by měl být nový
trávník, na němž se během několika let

odehrají stovky zápasů. V prvotní fázi bylo
strženo cca 5 cm trávníkového porostu
a drnovité podloží zarovnáno. V další fází
došlo k výměně koncovek zavlažovacího
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Rozlosování zápasů FK Řeporyje - jaro 2019
Den

Datum

Hodina

SO

4. 5.

16.30

NE

5. 5.

SO

Soupeř

podzim

povrch

AFK Malešice - Řeporyje „A“

0:2

Tráva

17.00

Nebušice „B“ - Řeporyje „B“

1:3

Tráva

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

systému, který již správně nefungoval.
Posléze bylo na hřišti rozvezeno několik
tun křemičitého písku, který by měl tvořit
přibližně 80 % struktury nového porostu.
Firma Phillip specializující se na výstavbu
fotbalových hřišt by měla dokončit rekonstrukci našeho hřišti do konce měsíce
dubna. Už teď se těšíme na pořádný pažit,
který si náš klub zaslouží.
Společně s revitalizací našeho hřiště
dochází k rekonstrukci terasy, která dozná
významných změn. Celková proměna naší
terasy bude finalizována rovněž koncem
měsíce dubna a mezi největší změny bude
patřit krom celkové podoby i rozšíření
o grilovací zónu, která jistě potěší diváky
a mlsné jazýčky.

stavu. Domácí hrozili jen ze standardních
situací a nakopávaných balónů, prvních třicet minut zápasu jsme se s tím nedokázali
popasovat. Od třicáté minuty, po vyloučení
Aleše Burdy a hráče soupeře Ivana Pánka,
jsme konečně začali hrát, jak si představu-

A mužstvo
FK Řeporyje vs. TJ Sokol Cholupice… 1:1
K poslednímu domácímu zápasu před
plánovanou rekonstrukcí jsme se na domácí půdě postavili před pěknou návštěvou
Cholupicím, které stejně jako my vyznávají
černobílé klubové barvy. Celek, který je
opět na vzestupu doplnila řada kvalitních
hráčů a s nimi tak přišly i výsledky.
Proti aspirantovi na postup jsme nastoupili v sestavě: Bašta – Šmat, Vosmík
(C), Kubr, Šebesta – Walzel, Pánek I., Václavíček, Pánek M. – Pavelka, Rejzek. Na velmi
špatném terénu jsme se uchylovali pouze
k dlouhým nákopům, jelikož kombinační
hra na našem hřšiti nemohla být aplikována. Po jednom ze závarů zasekl obránci
Michal Pánek a prostřelil brankáře Malinského se zkušenostmi z ligové Slavie Praha.
Ve 30. minutě však došlo ke strkanici pod
tribunou, díky níž byl přísně vyloučen Ivan
Pánek a jeden ze soupeřů. Bohužel, toto
vyloučení oslabilo spíše náš celek a soupeř
se dostal “na kobylku”.
V druhé půli jejich tlak sílil a Cholupice
zaslouženě vyrovnali a ačkoliv oba celky
měly ještě příležitosti ke zvrácení skóre,
došlo k dělbě bodů za remízu 1:1.
Komentář soupeře: Utkání a náš výkon
ovlivnilo hřiště, které bylo v katastrofálním

jeme. V druhém poločase jsme Řeporyje
sevřeli, hrálo se prakticky jen na jednu
bránu, ale bohužel jsme opět neproměnili
spoustu šancí, nedokázali jsme to tam dotlačit. Jeden bod je pro nás ztráta.
TJ Sokol Bílá Hora vs. FK Řeporyje… 0:2
Po posledním domácím zápase jsme
se vydali na pouť venkovních zápasů,
v prvních z nich nás čekala Bílá Hora, která po zlepšených výkonech znamenala
nebezpečí. Zvláště po tom, kdy všechny
jejich domácí zápasy se do konce května odehrávají na umělé trávě, která má
nejmenší možné rozměry pro odehrání
mistrovského utkání.
Sestava proti celku na chvostu tabulky
byla vzhledem ke karetní absenci Ivana
Pánka pozměněna: Přída – Šmat, Hlaváček
(C), Kubr, Šebesta – Svoboda, Vosmík, Václavíček, Walzel – M. Pánek, Pavelka. Malé
rozměry hriště smazávaly rozdíly obou
celků, a tak drtivou většinu zápasu provázela řada soubojů. První zaváhání využil
Michal Pánek, který zužitkoval napadání
našeho týmu a dalekonosným obstřelem
nás poslal do vedení.
Druhá půle byla už v naší režii a bohužel
naší brankovou impotencí jsme zvítězili
pouze 2:0, a to když Tomáš Svoboda
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využil rychlý protiútok, který samostatně
zakončil.
SK Střešovice “B” vs. FK Řeporyje… 0:3
Řeporyjské áčko vyjelo do Střešovic, kde
nezískalo body dlouhé roky. Nepříznivé
počasí nás vyhnalo na umělou trávu, kde
jsme do zápasu šli v úvodní sestavě: Bašta –
Vodsloň, Kubr, Hlaváček (C), Šebesta – Walzel, Vosmík, Pánek I., Václavíček – Pavelka,
Pánek M.
Střešovice na nás vlétli a svou aktivitou
nám dělalo značné problémy, do kterých
nás agilní domácí dostávali. Zejména
výtečný výkon brankáře Bašty nás ve 30.
minutě zachránil od inkasování prvního
gólu. Bohužel ani my jsme neskórovali
po nebezpečných střelách Ivana Pánka
a Vosmíka, a tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu 0:0.
V druhé půli jsme udeřili hned ve 46. minutě, když Ivan Pánek skóroval z přímého
kopu ze 30 metrů a nechal tak vzpomenout
na legendární obstřely Roberta Carlose.
Hráči domácích z toho byli opařeni a my začali hrát hru, kterou jsme chtěli praktikovat
od úvodních minut. Do not nám navíc hrál
gól Michala Pánka, který přímo z rohového
kopu vsítil branku po zakroucení do vzdálenější šibenice, kam ani bránící hráč nemohl
doskočit. Poslední dortík zbaštil Ivan Pánek,
který proměnil penaltu po faulu na Davida
Pavelka a završil utkání na konečných 3:0
v náš prospěch.
Komentář soupeře: 270 minut bez vstřelené branky. Prohra se soupeřem, který nebyl
lepší než my. Opět trochu unikátní obdržené góly. Zápas řídila žena. Paní Evženie
Zubková. Do zápasu jsme vstoupili aktivně,
měli jsme míč mnohem častěji než soupeř
a strávili jsme v 1. poločase výrazně víc času
na polovině soupeře, než on u nás. Neinformovaný divák musel mít pocit, že my
jsme ti na třetím místě a soupeř na osmém.
Pustili jsme soupeře do jedné vyložené
šance. Pánkovu střelu však kryl Mulač. Nejvýraznější šanci měl Štyks. Náběhem přes
celé hřiště se dostal k perfektnímu centru
Šperla, jenže z 5 m trefil jen brankáře. A ani
další příležitosti jsme nevyužili. Vodička,
Šperl, Kašpar. Dobrý dojem z první části
nebyl ztvrzen brankou.
47’ Druhý poločas začal pro nás smolně.
Ivan Pánek si vzal trestný kop ze 30 m. Zřejmě špatně postavená zeď byla příčinou,
že střela těsně nad zemí zamířila přímo
k tyči. 0:1
Branka nás zaskočila, najednou jsme zase
tekli, přestože jsme hráli dobře. Po inkasované brance se hra vyrovnala, zmizely
příležitosti a čekalo se na pohlednou akci.
75’ Přišel okamžik kata, kdy tne sekerou.
Katem se stal Michal Pánek, který zakroutil
rohový kop na zadní tyč přímo do branky.
0:2
78’ Než jsme se stihli vzpamatovat z dalšího
smolného gólu, přišel nešťastný zákrok
Zimčíka v našem pokutovém území. Následnou penaltu proměnil Ivan Pánek. 0:3
Na výsledku už nic nezměnila trefená tyč
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Kašpara, a následně trefená tyč hlavičkou
Hory.
Olympia Radotín “C” vs. FK Řeporyje… 3:0
V dalším kole jsme se vydali do nedalekého Radotína, kde jsme se utkali s Olympií,
jejíž další celky bojují o postup do druhé,
respektive třetí ligy. Hráčská základna je
dostatečně široká, a tak jsme čekali v jaké
sestavě proti nám nastoupí. Radotínská
úvodní jedenáctka byla podle jmen dostatečně silná a byla nám jasné, že nás nečeká
nic jednoduchého.
Nastoupili jsme v sestavě: Bašta – Šmat,
Hlaváček (C), Kubr, Šebesta – Václavíček,
Pánek I., Vosmík, Walzel – Pavelka, Rejzek.
Ihned v první minutě došlo k pohromě, a to
když se soupeř uvolnil na naší půlce a tvrdou střelou z 25 m šel do vedení. Radotínská koleda tak přišla příliš brzo, a tak jsme
z toho byli vyplašení stejně jako dívky při
pohledu na velikonoční pomlázku. Úvodních 20 minut jsme ustáli a začali vystrkovat
drápky. Ovšem naše záblesky akcí nebyly
dotaženy do gólového úspěchu.
Do druhé půle nastoupili v drese Radotína hráči se starty ve třetí lize, a jejich
kvalita byla znát od úvodních minut druhého dějství. Naše další zaváhání tak využil
jeden z nejlepších střelců pražských soutěží
Bužík, a protože jsme nedokázali skóre brzo
korigovat, došlo na finální úpravu skóre
v podání hráčů Radotína – 3:0.
B mužstvo
Naše rezerva vstoupila do jarní části velmi vydařeně, a to když po čtyřech výhrách
nad Spartou Krčí, Slivencem a Suchdolem
nestačila na Střešovice, kterým v prořídlě
sestavě podleha na Velký pátek 2:0. I tak
však sídlí na předních pozicích a konečné
čtvrté místo nabírá stále silnější obrysy.
Komentář soupeře: Na Velký pátek
před 2019 lety ukřižovali Ježíše. Stejný
plán měl i C-tým Střešovic s protivníkem
z Řeporyj. Po nevydařeném podzimním
venkovním zápase, kdy Celtic ztratil vedení
2:0 a nakonec prohrál, byl tým namotivovaný neudělat stejnou chybu i v domácím
prostředí.
V případě výhry Řeporyj by si navíc oba
týmy prohodily místa v tabulce. Druhý
Celtic by vypadnul z TOP 3 na čtvrté místo,
FK Řeporyje by poskočily na místo druhé.
Zápas začal tlakem domácích. Hned v 5.
minutě se měnilo skóre. Akci z levé strany
rozjel Kubíček, který posunul míč na střed
na Vrbu. Ten vystřelil, zablokovaná střela se
odrazila do prava k nabíhajícímu Krejčímu,
který poslal nechytatelný oranžový projektil na zadní tyč. Tlak dočasně přerušila jen
výměna dresů za oranžovou sadu, zřejmě
aby spolu ladily dresy a nové zápasové
míče. Tento manévr vyšel dokonale a ve 20.
minutě se skóre měnilo podruhé. Vše začalo krásným přenesením hry zprava na levou
stranu na nabíhajícího Zrniče. Ten si balón
navedl do vápna a vystřelil. Střelu tečoval
bránící hráč, gólman skočil na prázdno
a míč se třepotal v sítí podruhé. 2:0. Poté
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se zápas zklidnil, Celtic se trochu uspokojil
brzkým vedením a hrálo se především
ve středu hřiště. Do poločasu si první šanci
vypracovali i hosté. Po vráceném balonu
z rohového kopu se z ničeho nic objevil
nebráněný hráč tváří v tvář Dražilovi, který
ale zasahovat nemusel, jelikož na poslední
chvíli střelu zblokoval Zuzák.
V druhém poločase se hrálo od vápna
k vápnu bez výraznějších brankových příležitostí. Celtiku chyběla přesnější finální
přihrávka a hosté se spoléhali na brejkové
situace, se kterými si ale obrana Střešovic
vždy s přehledem poradila. Za zmínku stojí
snad jen akce vedená z levé strany Morgensternem, který krásně nacentroval na Kubíčka. Ten si balon zpracoval a stál sám
před gólmanem Řeporyj. V zakončení mu
ale zabránil nesprávně zdvihnutý praporek
pomezního rozhodčího, který zřejmě v této
funkci debutoval. To ale bylo ze zajímavých
situací v druhém poločase vše. Céčko tedy
zaslouženě vyhrálo, především díky pevné
obraně a dobrému proměňování šancí.
Mládež
Školička
Naše předpřípravka zavítala na turnaj,
který se konal v sobotu 13. 04. v Radimi,
kde v konkurenci týmů domácích, Hrdlořezy, Újezdem nad Lesy, Bohnicemi
a Spartaku Kbely obsadil náš tým krásné
2. místo a mohli tak naši hráči převzít medaile a krásný pohár, z kterého měly děti
velkou radost.
Mladší přípravka
Mladší přípravka nadále bojuje ve své
soutěži se svými soupeři a vůbec se nebojí divokých výsledků. A protože těch
gólů padá tolik, kolikrát děti ani neví, jaký
je výsledek zápasu a kdo vyhrál. Budeme tak rádi, pokud radost ze hry bude
i nadále u dětí přetrvávat. V polovině
měsíce obdržela tato kategorie novou
sadu dresů, kterou zasponzorovala firma
Čermák & Hrachovec, jenž se na podpoře

našeho klubu podílí již řadu let. Za celý náš
oddíl moc děkujeme a těšíme se, jak budou
kluci dělat v nových dresech parádu.
Starší přípravka
Starší přípravka je první kategorií, kde
se u dětí klade důraz už i na výsledek.
Jan Borovička vede nadále své svěřence
ke zlepšení svých dovedností a na první
pohled je jejich zlepšení ihned znát. Hráči
během posledních 14 dnů odehráli přatelské zápasy, jelikož jejich soutěž byla i vzhle-
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dem k velikonočním svátkům pozastavena.
Udrží se na vítězné vlně?
Mladší žáci
Trenéři mladších žáků zažívají infarktové
zápasy svých svěřenců, a to když se skóre
otáčí z jedné strany na stranu. V posledním zápase na Ruzyni ztratili naši svěřenci
vedení 3:0 a Onřej Novák vyrovnal na 4:4
až v poslední minutě hry. I tak naši žáci
jsou na prvním místě tabulky s bodovým
odstupem na druhé Ďáblice.
Dorost
Náš dorost je jediným naším celkem,
který nám nedělá radost. Nejde tolik o výsledky, jako o přístup k tréninkům a samotným zápasům. I tak však věříme, že je zde
několik hráčů, kteří svou kvalitou od příští
sezóny jsou schopni doplnit minimálně
naší rezervu. Na našich odchovancích
chceme do budoucna určitě stavět.
Závěrečné slovo
Chtěli bysme poděkovat za rostoucí zájem o řeporyjský fotbal, který spatřujeme

nejen v naší malebné obci, ale i aktivitě
na sociálních sítích. Na facebooku náš sleduje více jak 550 našich fanoušků, a tak se
snažíme skrze jeho možnosti zásobovat naše
přiznivce příspěvky všeho druhu. Instagram,
který je předurčen ke sdílení fotoobsahu
nabírá rovněž nové fanoušky o náš klub.
Budeme se i nadále snažit, aby černobílá
barva byla zaseta v Řeporyjích minimálně
tak hojně jako Řepka olejka.
Za tradice, za fotbal, za Řeporyje!
Petr Vosmík
místopředseda FK Řeporyje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Muži A - A3A - 14 M-1.B/A

SK Čechie Smíchov 23
FK Řeporyje
23
SC Radotín
23
TJ Sokol Cholupice 23
FC Př. Kopanina B 22
AFK Slavoj Podolí B 23
FK FC ZLIČÍN B
23
FC Miškovice
23
SK Střešovice 1911 B 23
TJ Sokol Stodůlky B 23
TJ AVIA Čakovice 23
TJ Slovan Bohnice B 23
TJ Sokol Řepy
23
SK Zbraslav B
23
AFK Slavia Malešice 22
TJ Sokol Bílá Hora 23

17
14
14
15
13
11
10
9
9
8
7
7
7
6
5
1

3 3
6 3
5 4
1 7
5 4
4 8
4 9
6 8
4 10
4 11
4 12
4 12
4 12
3 14
1 16
2 20

94:24
53:33
69:44
51:27
60:29
69:33
49:47
51:42
58:56
46:50
39:47
29:45
34:51
36:66
35:106
21:94

54
48
47
46
44
37
34
33
31
28
25
25
25
21
16
5

Muži B - A4A - 21 M-2/A

1. MSM Academy
15 12 1 2 86:24 37
2. SK Střešovice 1911 C 16 11 3 2 45:19 36

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SK Modřany B
FK Řeporyje B
FK Sparta Košíře
AFK Slivenec B
TJ Slavoj Suchdol
TJ Sokol Lochkov
TJ Sokol Lipence B
SK Sparta Krč
TJ Sokol Nebušice B

15
16
15
16
16
15
15
15
16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FK FC ZLIČÍN
16
FC Háje Jižní Město 16
TJ Junior Praha
16
Spartak Kbely
16
SK GORDIC Kačerov 16
SK Aritma Praha B 16
FK Union Strašnice 16
FK Zlíchov 1914
16
A.F.K. Olym. Šeberov 16
Spartak Hrdlořezy 17
SK Dolní Chabry
16
FK Řeporyje
17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FK Řeporyje
SK Ďáblice
TJ Ruzyně
TJ Sokol Lipence
TJ Sokol Bílá Hora
TJ Slovan Bohnice
TJ Slavoj Suchdol
Fotb. akad. Praha
TJ Sokol Řepy
FK DUKLA Praha C

11
9
7
5
5
4
4
3
2

0
2
3
3
3
3
0
3
3

Sport
4 37:27
5 32:26
5 29:18
8 29:41
8 28:47
8 28:41
11 29:49
9 24:47
11 26:54

Starší dorost C2A - 32 D-1/A
16
13
11
10
7
6
7
6
6
4
3
1

0 0
1 2
2 3
2 4
1 8
3 7
0 9
2 8
1 9
1 12
1 12
0 16

88:9
91:23
66:34
47:41
44:43
47:54
33:54
44:48
52:61
34:67
27:56
25:108

Mladší žáci F3D - 67 MŽ-2/D
13
12
12
12
12
12
12
13
12
12

9
9
7
8
7
5
5
3
3
0

2
1
3
0
0
1
1
1
1
0

2
2
2
4
5
6
6
9
8
12

81:21
59:22
60:32
53:48
44:50
43:50
55:63
31:54
29:53
15:77

29
33
29
24
18
18
15
12
12
9
48
40
35
32
22
21
21
20
19
13
10
3
29
28
24
24
21
16
16
10
10
0

HANSPAULKA
řeporyjské celky / jaro 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

5. liga, skupina D

Pajzovna FC
6
Unreal Students FC 6
Sváteční mančaft
6
Penco FC
6
Ramutant CF
6
STS Chvojkovice - Brod 6
Sparta Pivaři AC
5
Hlavonožci na niti FC 6
Sokol Picasso B
6
AC SK Viktoria 1905 5
R.I.P. B
4
Integrita Jinonice
6

Gymstar

H

5
4
4
3
3
2
3
2
2
1
1
1

1
1
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0

0
1
2
2
2
2
2
4
4
4
3
5

34:21 11
24:12 9
24:15 8
20:15 7
10:18 7
22:21 6
14:17 6
11:10 4
18:24 4
16:17 2
5:14 2
12:26 2

lásím, že za uplynulý měsíc se nic vážného
nestalo. Vlastně stalo, naše milá vedoucí
Martina společně s trenérkou Haničkou,
úspěšně dokončily školení zdravotníků a stali se
z nich akreditované zdravotnice. Gratulujeme.
Cituji jejich pocit ze školení: „zrušíme soustředění,
zrušíme námi pořádané závody, otázka je zda
nezrušíme i tréninky“. Někdy holt platí, „kdo se
moc ptá, moc se dozví“ :-). Já pevně věřím, že naši

Veteránská liga, 3. liga, skupina B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Inter Lotyšák VET A 4
Hertha ZMZ VET
4
Stará Garda VET
3
Deko VET
4
Estudiantes VET B 4
Kehar club VET
3
Bránický tank VET 3
Jetoma FC
4
Stýbla Ďáblic VET 3
Dřevosprint SC
3
MVS Recycled
3
Rumové pralinky VET 4

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

0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

svěřenci byli, jsou a stále budou
v dobrých rukách. Pár drobných
úrazů jsme již zvládli a zřejmě se
v budoucnu nevyhneme dalším,
ale to je při sportu asi normální.
Naše závodnice se poctivě připravují na MČR v TeamGymu, které
se koná 10. května v Olomouci.
Holky i jejich trenérky, Kristýna,
Soňa a Kačka, věnují tréninku
mnoho času, dokonce obětují
i volné svátky a schází se v tělo-

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

28:6
23:4
23:4
19:10
16:12
8:11
9:14
11:23
3:10
5:14
4:22
5:24

8
8
6
6
5
3
2
2
1
1
0
0

Poslední utkání mužstva FC Pajzovna:
Sokol Picasso B
7:3
Ramutant CF
6:2
AC SK Viktoria 1905
5:4
Sváteční mančaft
3:2
Integrita Jinonice
7:4
Poslední utkání mužstva Dřevosprint FC:
Hertha ZMZ VET
3:6
Kehar club VET
2:2
Jetoma FC
0:6

cvičně. Jsou báječné, budeme jim
držet palce.
S ostatními již začínáme nacvičovat sestavy na závěrečné
přebory, protože konec sezóny se
kvapem blíží. V průběhu roku se
děti hodně naučily a teď musíme
všem předvést, jak jsme šikovní.
Také stále připravujeme a řešíme letní soustředění, letos máme
rekordní počet přihlášených a zaplníme celý hotel. Věříme, že bude
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krásné počasí a moc si pobyt užijeme.
GRATULUJEME naší trenérce Alence k jejím 70.
narozeninám a moc si přejeme, aby se s námi ještě
dlouho věnovala našemu poslání.

duben 2019
podaření. Vedoucí oddílů přednesli zprávy o činnosti za uplynulý rok. Diskutovali jsme o plánech
na rok příští a také jsme se museli trochu pochválit.
Sokolovna vzkvétá, s přispěním pana Kluganosta
a Řeporyjského divadla jsme dokoupili nové židle
a stoly, staré jsme s pomocí kulturního výboru MČ
Řeporyje, kteří připravovali tancovačku, zlikvidovali.
Trochu se nám tak uvolnilo místo a v období letních
prázdnin můžeme zase trochu sokolovnu „zkrásnit“.
oba příspěvky Simona Šťastná

TJ Sokol Řeporyje

V

pondělí 8. dubna jsme se sešli na Valné
hromadě. Zúčastnilo se 33 členů, kterým
děkujeme za aktivitu. Předsedkyně Míla
Roreitnerová přednesla a předložila zprávu o hos-

www.sokolreporyje.cz

P ř í j e m i n z e r c e • E-mail: info@tiskpip.cz
• Tel.: +420 603 167 905 • Tel./fax: +420 251 626 607
Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

Nabízíme pravidelné i jednorázové
pomocné zahradnické a úklidové práce
kolem vašeho domu po celý rok Apap in.
Telefon: 606 620 936.

Šicí stroje

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

Moderní čistírna peří

Něco málo z pavlačovek:

Dobré ráno mladá dámo,
z vesela ke dveřím na překvapení narazím.
Vstáváme, cvičíme na rohlíky se těšíme.
Na klice jsou, pohodu a svěžest Vám
přinesou.
Milý Pavle,
my všichni co tě máme rádi, Ti přejeme
všechno nejlepčí k narozeninám.

Provádíme zednické práce
fasády, obklady i dlažby.

Jan Szenko, tel.: 604 577 818
Koupím rodinný dům v Řeporyjích.
Tel.: 604 617 788
ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

ČERMÁK A HRACHOVEC

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.

Společnost zabývající se výstavbou
inženýrských sítí hledá pro posílení týmu
kolegu/kolegyni na pozici: stavbyvedoucí,
zámečník, vodovodní montér, strojník,
řidič a další.

Tel.: 606 312 174
www.cistirnaperi.cz

Více informací o volných pracovních pozicích
naleznete na www.cerhra.cz

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

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

Kadeřnictví ARNIKA se šestadvacetiletou tradicí
Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje, tel.: 251 626 147

• Malířské
a tapetářské práce

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.

Emil Uchytil
K Závětinám 727
155 00 Praha 5-Řeporyje

 Otevírací doba 

Mob.: 775 173 371

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

E-mail: UchytilovaJ@seznam.cz

www.kadernictviarnika.cz

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

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA
C

Jáchymovská 613/1, Řeporyje
M
www.reporyjskasokolovna.cz

K výročí 150. let
Smíchovského
pivovaru máme
speciální nabídku
piv na čepu.
Reklama Echo.indd 1

REALITNÍ AGENTURA

Arnika-89,5x65_2019.indd 1
27.4.2019
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Reklama_Emil.indd 1

 Tankové pivo Staropramen
Y
 Hotovky přes poledne a i o sobotách a nedělích
 Večer speciality kuchyně
CM
 Salónek - celoroční zahrádka
 Rauty, svatby, narozeniny
 Sportovní přenosy - wifi
MY
 Dětský koutek
 Venkovní dětské hřiště
CY

Otevřeno:

od 10.00 hod.
SO a NE od 11.30 hod.

Kontakty
a rezervace:

Hlávkova
130, 246

24.3.2019 14:36:59

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
U Lva
174, 301, 352,
266, 902

K

 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz
28.4.2019 20:51:40
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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

Hraj si, směj se, zlob!
Dnes máš vše
povolené.
Krásný Den dětí

T: 800 434 434
www.re-max.cz/partner

Partner
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