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Slovo starosty

Vážení spoluobčané!
inule jsem vás informoval, že příslušný výbor MHMP by měl v době
krátce po uzávěrce Echa rozčísnout převod našeho nádraží směnou
s ČD do majetku města a co je v Řeporyjích města, je vlastně v případě zájmu Řeporyjí a naopak. Povedlo se. V žádném případě nestahujme
kalhoty, ač brod je skutečně na dohled, ale vypadá to, že to by bylo, aby nebylo.
No prostě už jsme byli obhlédnout barák, ač nemáme klíče. Anebo ještě jinak.
Zapsané v katastru to fakt ještě nemáme, ale „nocležníky“, co vykopli dveře
přístavku za účelem přespávání už jsme nechali nekompromisně vykopat
městskou policií a stejně dopadne každý, kdo bude ubližovat nádraží, ač
(zatím) má od něj klíče někdo jiný. Bereme tu budovu už za svojí, tak důležité
bylo hlasování, které pro nás dopadlo dobře. Zbytek už budou jen krev, pot,
slzy a peníze, to vám říkám. Ale nelze jinak. Když ne my a v nejbližších letech,
tak už nikdo. A co jsem v té budově viděl, když jsem do ní vstoupil (ve sklepě
metr vody atd.) to nebylo dobré. Musíme tomu baráku jednou vrátit jeho
původní podobu. Za jakékoli peníze, i soukromé, je mi fuk, co tam bude.
Jestli za peníze EU komunitní centrum, nebo soukromá restaurace. Dotáhnout
převod. Najít od kohokoli 35 mega. Zachránit budovu, než o ní nenávratně
Řeporyje přijdou. Je tu od roku 1888! Je to, stejně jako kostel a jeho okolí,
naše historie. Tu musíme chránit, stejně jako MUSÍME zachránit to nádraží.
Bude tu dál, tečka hotovo dvacet. Nic jiného nás v té věci nezajímá. Nesmí!
Musíme být ale důslední, máme pár let, zub času je nekompromisní.
Na čas hodně myslím ve válce s černým ubytováváním cizinců v Řeporyjích.
Při tom běhání po těch objektech, vylepování letáků v azbuce na jejich fasády
a nekonečné administraci hodně přemýšlím o tom, proč se tohle stalo. Nejen
u nás, ale mnohde jinde. Blbé zákony, do toho nulová vůle se do toho pustit,
což v boji s tím opravdu chápu. Nikomu nedávám nic za vinu. Prostě hochům
se nekladl ze strany naší i systému žádný odpor. Devět legálních ubytoven,
skřípáme zuby, ale nemůžeme nikomu bránit v podnikání. Ale dalších JEDENÁCT rodinných domů plných nepřihlášených zahraničních dělníků, často je
nezkolaudované jako ubytovna. Máme tu statek č.p.1 (Smíchovská 20) kde
jsem jsou podle kolaudace tři byty a sklad. Dle magistrátu rodinný dům.
Realita? Rok se to pokusně prodává za 31 milionů jako činžovní dům. Žije tam
několik desítek lidí. Byli jsme si jisti, že to porušuje vše a žijí tam nepřihlášení
cizinci. Počtvrté v krátké době na náš podnět zasahovalo komando cizinecké
policie. Samozřejmě jsme měli pravdu. Rus, co to s kamarády provozuje, to
samozřejmě pronajal jinému Rusovi, ten tam „ubytovává zaměstnance“.
Hodil jsem jim do toho vidle, jak nejkrutěji umím. Cizinecká policie, udání
na stavební a další úřady, obeslal jsem realitky, že prodávají černou stavbu
plnou Ukrajinců a že já bych to koupil a podepsal se služebním mailem. Do
hodiny stahovali všichni inzeráty a pán tam teď dělá rekonstrukci narychlo.
Nenávidí mě. Má sakra důvod. Jak jsme totiž jednoduchou investigací zjistili,
provozuje stejná skupina i černé ubytování v domečku v Ebrově ulici. Jsou
tam velké problémy, ohlásil jsem policii vniknutí na vedlejší pozemek (sám
vnikávám při vylepování těm šmejdům na pozemky i do objektů, chci abyste
to věděli, porušuji zákon, budete mě soudit vy a Bůh) a poslali jsme tam
cizineckou. Mimochodem, cizinecká policie je skvělá a pomáhá nám, co se dá.
Vytáhla mimochodem ven šestnáct cizinců. Ta skupina tu, jen co víme,
teď má po vsi možná padesát načerno ubytovaných cizinců. Každý platí 150
korun denně, tipuji. Víte, co je to za byznys? Kolik toho mají po Praze, po
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republice? Nekonečný byznys s chudáky, co dřou, jdou se vyspat a vytáhnou je
ven uprostřed noci, zatímco původci toho všeho zakládají další eseročka a mají
ze systému i Řeporyjí dobrý den.
Víte jedna věc je populisticky bojovat s ubytovnami. To starosta a úřad
prostě aktivně nahlašují vše příslušným orgánům atd. Víc dělat nemůže, lid
vidí, že dělá, ale… Podívejte se na internet, je to všude stejné, fenomén černého ubytování cizinců je průser. Blbě se to řeší, původci se složitě postihují.
Starostové bezmocní, tak volají na poplach, že jim to lid vyčítá a shora se moc
pomoci nevolají. Tak jsem přemýšlel, zde neexistuje způsob, jak těmhle klukům,
co si z Řeporyjí udělali noclehárnu pro své chudáky udřené krajany, ukázat
prostředník a nějak je skutečně donutit to legalizovat a začít dělat co, musí
každý domácí provozovatel penzionu, který nám jak blbec nosí poplatky a platí
daně. Jak je třeba i donutit se spakovat a jít si dělat dobrý den ze zákonů někam
jinam. Já bych tak chtěl jednu, jedinou černou ubytovnu vypráskat. Doopravdy.
Jako ty autovraky, kterých už máme „na pažbě“ devět.
Pak mi došlo, že jsem prostě známý člověk, píší o mně jako o jednom
z nejvlivnějších zjevů na sociálních sítích, jsem prostě vidět, dobře víte, o čem
mluvím. Že by se na mě blbě útočilo ve smyslu pomsty. Že mám HODNĚ kamarádů. No prostě pozval jsem do Řeporyjí redaktory MF Dnes a štáb České
televize z pořadu Reportéři ČT. Natočili jsme zajímavý materiál. Nebude se vám
na to hezky dívat. Ukázal jsem televizi Řeporyje jako noclehárnu. Uvidíte mě,
coby svého starostu, který má ctít zákon, přelézt plot na adrese Smíchovská
42 a dělat šílené věci, protože psychologická válka s Ruskými hovady se prostě
vede takhle. Jejich dělník prostě najde ráno ve sklepě s uhlím vzkaz od Řeporyjí a volá bossovi, že starosta je šílenec a psychopat a boss se podívá, kdo je
starosta a vidí na jeho facebooku ten barák, ten sklep, ten fenomén, vidí, že
jsem pako, že nám je všechno jedno, že je problém a profackovat mně (jako jiné
starosty) bude složitější. Že už mě zastrašovali a zkusili nám něco šoupnout,
vám rád povím u piva, veřejně nikdy. Nemám důkazy, jen hezkou historku.
Mimochodem, u jednoho zastrašování přes telefon nějakého dělníka, co mi byl
podán na dvoře ubytovny, odkud jsem vysílal živě na facebooku, byli shodou
okolností novináři. Viděli, co se tu děje. Napíší o tom. Ten už mi volat nebude,
tím jsem si jist. A granát na úřad taky nehodí, už je to moc rozjeté, jsem jak na
jevišti, dělám to schválně. Kdepak, tohle je jinačí problém. Třeba ho přiměje
jít „podnikat“ jinam. Roky jim nikdo nekladl nejmenší odpor. V tomhle státě
se jim s tímhle byznysem daří. V Řeporyjích mimořádně.
A teď asi uvidí tihle ruští nájezdníci, pardon podnikatelé v realitách a stavebnictví, sami sebe v televizi. Tohle, poprvé za ty roky, co nám tu řádí, se jim
FAKT líbit nebude. Média! Já nevím, zda to neskončí úplným fiaskem, ale zatím
jsem na nic chytřejšího nepřišel. Vzal jsem kluky z Mladé Fronty a Reportérů
do ČT nejen na statek č.p.1 a do Ebrové pod chaloupku, kde už je zase v baráku
(úředně tam není nikdo hlášen) více lidí než v celé ulici. Vzal je do „Vejrů“, kde je
na konci další průser a hned vedle nám jiný vykuk staví „dlouhodobé ubytování
pro osm rodin“, s čímž nic nenadělám, ale činil tak bez stavebního povolení.
V Řeporyjích to není jeho první barák. Ukázal jsem novinářům také Smíchovskou
42 nebo Růžový barák u ústí ulice K Třebonicům. Pak tajný průchod z baráku
na Ořešské, kde nemá majitel živnost na 12 pokojů pro (alespoň přihlášené)
Bulhary a ti vycházejí zadem brankou k Nádraží. Před kamerami ČT mi slíbil,
že to dá do pořádku. Alespoň jeden.
Když nic, tak tohle těm otrokářům a „hoteliérům“ z Východu ukáže, že
v Řeporyjích se s nimi odteď fakt mazat nebudeme. Jsem dostatečně provařený
a na očích na to, abych se jich musel bát. Manželka u vytržení zrovna není,
ale neřekne mi půl slova. Stejně tak chci poděkovat místostarostům a svým
úředníkům. Všichni si uvědomují, že trochu dráždím hada, ale nenašel se jediný,
kdo by mi řekl, že nemá v popisu práce čelit případným následkům téhle mé
partyzánštiny. Za to jim patří velký dík. Vidí, že to má smysl, že má smysl pro
to trochu riskovat.
Bude to nekonečné, ale věřím, že – stejně jako nad třídírnou nebo autovraky – nakonec něčeho dosáhneme. Po „rozruchu“ s vraky mi napsala krásný mail
místopředsedkyně TOP 09 Adamová-Pekarová, která je autorkou předložené
novely zákona o odpadech. Psala, že se to táhne, ale po naší hurá akci s levitací
a UFOny, která zaujala média, předložilo i hnutí ANO novelu a je dost možné,
že i Řeporyje přispějí ke změně legislativy, na což jsem pyšný a motivuje to.
Kéž by se jednou zlepšilo postavení místní samosprávy třeba v rámci vyhlášek
o ubytování, nebo se změnil rovnou zákon o pobytu cizinců, který by jejich
nehlášení sankcionoval brutálně a ne směšně jako teď.
Ještě jeden zajímavý příběh pro vás mám. Najdete ho v jiné části Echa a je
o nálezu vzácné sochy, kterou na obecním pozemku co bude skatepark, tři
metry od plotu Bubce našel náš místostarosta David Roznětinský. Zvláštní,
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jak se tam doslala a neuvěřitelné, že ta divná věc v kopřivách Davidovi stála za
zájem a trochu zapátrání. Nikomu jinému, a to ležela kousíček od sochařského
studia, podezřelá nebyla. Byl jsem mimořádně pyšný, když jí za naší účasti na
Praze 4 odhalovali. Považovali jí za navždy ztracenou. Rád bych proto tady ve
svém sloupku Davida pochválil před celou vesnicí, skutečně mimořádný čin
a skvělá práce!
Teď jedna omluva. 10. června budu myslím přebírat nové dětské hřiště
„u letadel“. Jako správný populista bych tak měl činit s fotografem a hrát si na
obecním Facebooku a v Echu na nejlepšího starostu na světě, protože jsem si to
prosadil a expresně zadministroval. Nic nebude. Já se stydím. Stydím se za to,
že Řeporyje doposud tohle prakticky neřešily. Ať se na mě předchozí mocipáni
a mocipaní nezlobí, ale zrovna na tomhle místě měli studii hřiště osm let (!).
Bylo tak směšně snadné to prosadit. Je to obecní pozemek, nepotřebujete na to
stavebko, projekt, nic. Stojí to půl milionu, nemáme peněz fakt nazbyt, ale tohle
si dovolit můžeme, co můžeme, musíme! Udělala se soutěž s pevnou cenou, za
měsíc hotovo, smlouvu jsem podepsal teď, v květnu a devátého června bude
hotovo! Rád bych, aby prckové a jejich rodiče vzali tohle hřiště jako omluvu
a závazek nás, zastupitelů, že odteď budou Řeporyje každý rok, po celý náš
mandát budovat ročně alespoň jedno takové hřiště. Tohle není o ODS, Pirátech,
nebo Nezávislých. Není to politika. Je nás tam jedenáct a nikdo neřekl půl
slova a neřekne ani příště, já to cítím, proto drze mluvím v tomhle i za opozici.
Městská část s bezmála pěti tisíci obyvateli (do dvou let šest) nemůže mít dvě
hřiště, má jich mít sakra deset. Tohle se změní, slibuji vám to.
Stejně jako chci slíbit, že dokud mě nesestřelí nějaký jiný zájemce o trůn,
tak nedáme pokoj těm ubytovnám. To je jako s tou třídírnou, autovraky,
černými skládkami. Jsou to boje, které je svatou povinností vést i když jsou
to často boje úmorné a bez vítězství. Už totiž ten boj samotný vést je strašně
důležité. Byli bychom špatní komunální politici, kdybychom jej nevedli. Byl
bych špatný starosta.
Děkuji za podporu všem, kteří respektují to, že při těchto nestandardních
válkách často překračuji všechny meze. Nejde o to, že by jinak bojovat nešlo.
Jde o to, že jsem si jist, že by to sice bylo také líbivé a byly za to politické
body a přízeň voličů, ale byl by to boj v zásadě marný. A takové já vést neumím.
Já chci vyhrávat. A díky podpoře vaší a kolegů v zastupitelstvu mám pomocí
prostředků, které nově používáme, alespoň šanci.
Řeporyje mají šanci. A stejně tako nesnáším prohry v osobním životě,
v soutěžním pokeru, v šoubyznysu, nebo třeba prohry Slavie Praha, nesnáším
teď prohry Řeporyjí.
Ostatně za to, aby Řeporyje začaly, když ne vyhrávat, tak sakra v některých
zoufalých situacích alespoň začít pořádně bojovat, si nás platíte. Proto jste si nás
zvolili. Abychom, jak nejlépe dovedeme, hájili zájmy městské části a jejich lidí.
A aby jste neměli vedle zahradě dvacet nepřihlášených cizinců, plné popelnice
bordelu a nebylo pomoci, to v zájmu vašem a Řeporyjí tedy skutečně není.
Tak jednáme a tak uvažujeme a budeme v tom pokračovat starostou počínaje a posledním opozičním zastupitelem konče. Osobně na to dohlédnu, a proto
zase budu první, kdo osobně uprostřed noci vleze do ilegální ubytovny, vplíží se
do sklepa a tam nechá obrovský plakát se vzkazem od Řeporyjí provozovateli.
V azbuce. Koho zajímá víc, odkazuji na obecní facebookový profil, nebo se stavte
u mě. Je to velká jízda. Centrifuga. Vůbec jsem s tímhle nepočítal, když jsem
před volbami sliboval, že se na ty ubytovny podíváme. Tak jsme se podívali.
Více asi uvidíte v televizi, které jsem ukázal i strukturu, která to u nás
organizuje a osoby v jejím čele. Taky se možná uvidí v televizi. Ti budou čumět!
Stejně jako čuměli na ten plakát ve sklepě.
Nikdy v životě jsem se tehdy tolik nebál, ale to říkám jen vám, svým ovečkám, tady v Echu, soukromě. Bál jsem se. Ale ten pocit, že oni díky těmhle
partyzánským akcím a mediálním exhibicím zjistí, že se NEBOJÍ Řeporyje
a budou se jim bránit, ten byl k nezaplacení. Cítíte to také, že jo? Lepší pocit
neznám. To mě žene.
Kdo ví, třeba je takhle jednou vypráskáme definitivně. Jistě, je to naivní
představa přehnaně sebevědomého, energetického floutka, co ho to ze začátku
baví a je čerstvý, ale kde je vůle, tam je cesta a žijeme v době, kdy je možné
asi opravdu všechno. Třeba abych se stal starostou, v Řeporyjích bylo všem na
očích více černých ubytoven, než těch oficiálních, aby levitovaly autovraky.
Kdo by to byl kdysi řekl…
Přeji vám jménem svých spolupracovníků v zastupitelstvu a na úřadě
fantastické léto a uvidíte, že - jak říká jeden šílený boss, co je zrovna u kormidla – bude líp!
Pavel Novotný, starosta@prahareporyje.cz
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Překlad letáku pro načerno ubytované
Vážení nelegálně ubytovaní cizinci,
objekt, ve kterém bydlíte, bude v příštím období terčem
zvýšených kontrol živnostenského úřadu, stavebního
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úřadu, České obchodní inspekce a samozřejmě CIZINECKÉ
POLICIE. S těmi všemi bude intenzivně v součinnosti naše
městská část v rámci boje s ilegálním provozováním
ubytování v Řeporyjích. Všechny represe nejsou a nebudou
primárně namířeny proti vám, slušným dělníkům z východu, bez kterých by se česká ekonomika zhroutila. Budou
namířeny proti tomu, kdo vás tu ilegálně ubytovává
a porušuje přitom vše, co vůbec porušit lze. Vystavuje
vás tak nebezpečí častých kontrol ze strany Policie a sebe
závažným sankcím.
Podle zákona č. 326/1999 o pobytu cizinců na území
České republiky je ten, kdo od vás vybírá peníze za nocleh,
zjevně NELEGÁLNÍM UBYTOVATELEM CIZINCŮ, což je u nás
trestné. Pokud se chcete vyhnout zjevným obtížím, které
přijdou, odstěhujte se, nebo tlačte na toho, kdo objekt
vlastní, či ho má v nájmu, aby svou činnost zlegalizoval!
Ten, komu platíte, vás má do tří dnů nahlásit policii coby
ubytované cizince, musí vést domovní knihu, dodržovat
místní vyhlášky týkající se poplatků z ubytovací kapacity
a v neposlední řadě, mít živnostenské oprávnění k provozování ubytovacího zařízení a toto zařízení musí být
pro tento účel zkolaudováno. NIC z toho váš ubytovatel
NERESPEKTUJE a městská část Praha Řeporyje se bude

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Řeporyje ze dne 29. 4. 2019
Zápis z jednání č. ZMČ6 konané dne 29. 4. 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.
Omluveni: –
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 deset 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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Jaroslava Kejhu a p. Mgr. Radka Hanáka.
(Pro: 10, 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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)

4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
navržený program jednání.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)

5. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0083/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení
spočívající např. v přijetí pojistného plnění, doplatku podílu
z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných
technických zařízení za období 1. 7. 2018–31. 12. 2018, finančních prostředků z Operačního programu Praha - pól růstu na
modernizaci zařízení a vybavení ZŠ Řeporyje, účelové investiční
dotace z rezervy na rekonstrukci gastro a elektrického vedení
ZŠ Řeporyje, ponechání nevyčerpaných finančních prostředků
z dotací poskytnutých městské části v roce 2018, vyúčtování
taneční zábavy pořádané městskou částí.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka:
hlasování se zdržel člen ZMČ p. Jiří Blažek)
6. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
Usnesení číslo: 0084/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) ruší
ke dni 30. 4. 2019 Směrnici č. 1/2019/S k postupu orgánů
Městské části Praha-Řeporyje při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu zpracovanou podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
schválenou usnesením Zastupitelstva Městské části Praha-Řeporyje č. 0064/2019/ZMČ4.
2) schvaluje
Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
č. 2/2019/S podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

odteď k němu chovat stejně bezohledně jako on k městské
části a zákonům České republiky a tento stav potrvá do té
doby, dokud v tomto objektu bude nelegální ubytovna,
tedy dokud váš „domácí“ neuteče, nebo svůj byznys
nezlegalizuje.
Je mi líto, že pro vás nemám lepší zprávy a že budete v nejbližších měsících opakovaně konfrontováni s následky,
které sebou nově ilegální ubytovávání v Řeporyjích pro
jeho organizátory ponese. To samé čeká provozovatele
této ilegální ubytovny. Toho mi ale, na rozdíl od vás, není
ani trochu líto. Pavel Novotný, starosta.

zakázek, v platném znění, v souladu s přílohou č. 1 tohoto
usnesení, s účinností od 1. 5. 2019.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 3, Poznámka:
v 18:11 hodin se na jednání dostavil člen ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka,
MPH hlasování se zdrželi členové ZMČ: p. Jaroslav Kejha, p. Mgr.
Pavel Bechyně, p. Jiří Blažek)
7. Žádost o prodej části pozemku par. č. 14/1 u č. p. 4 a 24
v k. ú. Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0085/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o prodej části obecního pozemku parc. č. 14/1 v k.ú.
Zadní Kopanina označeného jako „díl a“ (viz nákres skutečného
zaměření průběhu oplocení v příloze žádosti);
2) schvaluje
záměr prodeje „dílu a“ obecního pozemku v sousedství objektu
bývalého statku č. p. 4 a 24 o výměře 106 m2 dle nákresu skutečného zaměření průběhu oplocení, části pozemku parc. č. 14/1,
druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace o celkové
výměře 1 516 m2 v k.ú. Zadní Kopanina, žadatelům, a pověřuje
starostu MČ k zadání zpracování znaleckého posudku ke stanovení ceny pozemku v místě a čase obvyklém a zaměstnance
úřadu ke zveřejnění záměru prodeje na úřední desce úřadu po
vyhotovení tohoto znaleckého posudku.
Žadatelé uhradí veškeré náklady s přípravou prodeje spojené
nezávisle na realizaci prodeje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
8. Žádost o koupi části pozemku parc č. 119/1 v k. ú. Řeporyje (ul. U Hliníku)
Usnesení číslo: 0086/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o prodej části obecního pozemku parc. č. 119/1
o výměře 297 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Řeporyje
(v ul. U Hliníku);
2) schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 119/1 o výměře 297 m2,
druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Řeporyje, a pověřuje starostu MČ k zadání zpracování znaleckého posudku ke stanovení
ceny pozemku v místě a čase obvyklém a zaměstnance ke zve-
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řejnění záměru prodeje na úřední desce úřadu po vyhotovení
tohoto znaleckého posudku.
Žadatelé uhradí cenu za vyhotovení znaleckého posudku a rovněž i veškeré náklady s přípravou prodeje spojené nezávisle
na realizaci prodeje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka:
hlasování se zdrželi členové ZMČ p. Jiří Blažek a p. Lucie Seguin)
9. Přidělení obecního bytu č. 7 v přízemí na adrese Ebrova
109/2
Usnesení číslo: 0087/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žádost o přidělení obecního bytu č. 7 v přízemí BD na adrese
Ebrova 109/2 v Praze 5-Řeporyjích;
2) souhlasí
s přidělením bytu č. 7 v přízemí bytového domu na adrese Ebrova 109/2 v Praze 5-Řeporyjích žadatelce - fyzické
osobě - XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXX XX XXX
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu nájemní smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
10. Dětské hřiště Řepíková - výsledky výběrového řízení
Usnesení číslo: 0088/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na akci: „Praha Řeporyje - Dětské
hřiště Řepíková“;
2) souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky na uvedenou akci, kterou
nabídla firma FLORA SERVIS, s. r. o., Brno;
3) zplnomocňuje
starostu MČ Praha-Řeporyje, Pavla Novotného, DiS., k podpisu
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka:
hlasování se zdržel člen ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka, MPH)
11. Přijetí daru pro MČ - pozemek parc. č. 194/2 v k. ú.
Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0089/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
přijetí pozemku parc. č. 194/2 v k.ú. Zadní Kopanina, o výměře
2895 m2, druh pozemku trvalý travní porost, od soukromých
osob do vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa
nemovitosti Městská část Praha-Řeporyje;
2) zplnomocňuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k jednání o převodu pozemku
a následnému podpisu smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka:
hlasování se zdržel člen ZMČ p. Jiří Blažek)
12. Dodatek č. 2 a 3 ke SML00058/2017 - projektová dokumentace na rekonstrukci ulic
Usnesení číslo: 0090/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s nutností přijetí dodatků č. 2 a č. 3 ke smlouvě o dílo
č. SML00058/2017 týkajících se vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci 5 ulic v MČ Praha-Řeporyje, z důvodu rozšíření předmětu díla o stavební úpravy
komunikací nad rámec smlouvy (dodatek č. 2) a z důvodu
úpravy termínů realizace díla na základě nedodržování

správních lhůt dotčených orgánů (dodatek č. 3);
2) souhlasí
se zněním dodatků č. 2 a č. 3 ke smlouvě o dílo č. SML00058/2017;
3) zplnomocňuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu dodatků č. 2 a č. 3 ke
smlouvě č. SML00058/2017.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
13. Dodatek č. 2 ke SML00070/2018 - projektová dokumentace na rekonstrukci dešťové kanalizace
Usnesení číslo: 0091/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s nutností přijetí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
č. SML00070/2018 týkajícího se vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci dešťové kanalizace 6 ulic v MČ
Praha-Řeporyje, z důvodu úpravy termínů realizace díla na
základě nedodržování správních lhůt dotčených orgánů;
2) souhlasí
se zněním dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML00070/2018;
3) zplnomocňuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě
č. SML00070/2018.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
14. Dodatek č. 1 ke SML00061/2018 - PD přístavba jídelny
ZŠ
Usnesení číslo: 0092/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s nutností přijmout dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. SML00061/2018 týkající se zhotovení projektové dokumentace k přístavbě jídelny u ZŠ, z důvodů dodatečných požadavků
dotčených orgánů státní správy;
2) souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML00061/2018;
3) zplnomocňuje
starostu MČ Praha-Řeporyje, Pavla Novotného, DiS., k podpisu
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML00061/2018.
4) bere na vědomí
informaci místostarosty městské části o možnosti účasti členů
zastupitelstva na kontrolních dnech, které se konají vždy ve
čtvrtek od 9:00 hodin;
rovněž je možné provést zastupitele stavbou a seznámit je
s probíhajícími pracemi na místě i mimo tento termín, po
předchozí domluvě se stavbou.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
15. Vyhlášení programů pro poskytování dotací na rok
2019
Usnesení číslo: 0093/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) rozhodlo
o vyhlášení Programu pro poskytování dotací v celkové výši 282 000 Kč v těchto oblastech:
1) Využití volného času dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let
pro organizace působící na území MČ Praha-Řeporyje
Tento program se dále dělí na:
a) Sportovní činnost - celková výše dotace 180.000 Kč;
b) Kultura - celková výše dotace 80.000 Kč;
2) Podpora spolků působících na území MČ Praha-Řeporyje
v celkové výši 22.000 Kč.
Program bude zveřejněn na úřední desce ÚMČ Praha-Řeporyje
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ode dne 20. 5. 2019 do 31. 8. 2019. Lhůta pro podání žádosti je
od 24. 6. 2019 do 24. 7. 2019.
2) schvaluje
Programy pro poskytnutí dotací dle přílohy č. 1 a 2 tohoto
usnesení.
Žádosti o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 a 4 tohoto usnesení
včetně evidenčního listu členské základny a jmenných seznamů
členů spolků/organizací.
Text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 5 a 6 tohoto usnesení.
3) ukládá
tajemnici finančního výboru zajistit zveřejnění programu na
fyzické úřední desce úřadu a na úřední desce úřadu způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
16. Vyjádření ZMČ ke změně funkčního využití pozemků
v k. ú. Třebonice
Usnesení číslo: 0094/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s návrhem soukromé osoby na změnu funkčního využití pozemků v k. ú. Třebonice, parc. č. 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5,
603/1, 603/2, 603/4, 603/5, 604/1, 604/2, podaným k projednání
radou a ZHMP v rámci zadání změn vlny 12 Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy;
2) nesouhlasí
se změnou funkčního využití pozemků v k.ú. Třebonice, parc.
č. 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 603/1, 603/2, 603/4, 603/5,
604/1, 604/2 z lesů na ornou půdu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
17. Vyhlášení VŘ na nákup hasičského vozidla z účelové
investiční dotace z Rezervy pro MČ a jednotky SDH
Usnesení číslo: 0095/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
vyhlášení výběrového řízení na nákup hasičského vozidla
z účelové investiční dotace z Rezervy pro MČ a jednotky SDH;
2) souhlasí
se složením výběrové komise z členů JSDH Řeporyje a zástupců
MČ v libovolném počtu bez užšího jmenování;
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
18. Žádost o souhlas se stavbou nové trafostanice v lokalitě
za Makrem
Usnesení číslo: 0096/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí firmy ELEKTROŠTIKA, s. r. o., o souhlas se stavbou,
s projektovou dokumentací a s plánovanou výstavbou nové
trafostanice v rohu ul. U Řepory (lokalita za Makrem) a přemístěním kabelů VN a NN do této trafostanice z původní rušené
TS4332 za účelem připojení objektu plánované nové školy
k elektrovedení; městské části je svěřen do správy stavbou
dotčený pozemek parc. č. 2179/1 v k. ú. Stodůlky;
2) odkládá
projednání tohoto bodu na některé z příštích jednání ZMČ;
3) pověřuje
starostu městské části Praha-Řeporyje k dalšímu jednání
s investorem akce.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
19. Žádost o posun a rozšíření stávajícího sjezdu na MK v ul.
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U Řepory pro poz. parc. č. 154/40 a 154/91 v k. ú. Stodůlky
Usnesení číslo: 0097/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o posun a rozšíření stávajícího sjezdu pro 2 vozidla
k pozemku parc. č. 154/40 a 154/91 v k.ú. Stodůlky, ul. U Řepory;
2) souhlasí
s posunem a rozšířením stávajícího sjezdu k pozemkům parc.
č. 154/40 a 154/91 v k.ú. Stodůlky.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
20. Žádost o zřízení sjezdu na MK Smíchovská (taras) pro
pozemek parc. č. 268 v k. ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0098/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektem ke zřízení sjezdu z pozemku parc. č. 268 v k.ú. Řeporyje při ul. Smíchovská na pozemek parc. č. 1590/4 a 1590/1
v k.ú. Řeporyje (taras);
2) souhlasí
se zřízením sjezdu z pozemku parc. č. 268 v k.ú. Řeporyje, dle
projektové dokumentace zpracované autorizovaným technikem pro pozemní stavby v 12/2018.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
21. Předložení Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě - prodloužení doby trvání nájmu se společností Skanska, a. s.
Usnesení číslo: 0099/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
související 0082/2019/ZMČ5
1) schvaluje
znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemků (č. SML
00054/2012) se společností Skanska, a. s., který se týká prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2022.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
22. Stavební úpravy a přístavba ZŠ Řeporyje - změna
stavby před dokončením
Usnesení číslo: 0100/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
sdělení Úřadu městské části Praha 13, odboru stavebního,

že změnu užívání části stavby v 1. nadzemním podlaží stávající
školy z tělocvičny na šatnu pro 270 žáků a stavební úpravy
v nenosných příčkách (vybourání otvoru pro dveře a dozdívky
příček v prostoru 1. nadzemního podlaží, úpravy povrchů
podlah a stěn) v rámci stavby „Stavební úpravy a přístavba ZŠ
Řeporyje“, posoudil jako Změnu stavby před jejím dokončením
a bude ji projednávat při vydání kolaudačního souhlasu nebo
kolaudačního rozhodnutí.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
23. Delimitace stavebních akcí - „Komunikace Řeporyje
- Od Školy“,“Rekonstrukce dešťové kanalizace“, „Rekonstrukce ulic“- na MHMP
Usnesení číslo: 0101/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
delimitaci plánovaných stavebních akcí na území MČ Praha-Řeporyje na Magistrát hlavního města Prahy:
a) Rekonstrukce ulic a Rekonstrukce dešťové kanalizace (týká
se ulic: Libečkova, Krteňská, část ul. Na Vrchu - od Hlávkové
po Libečkovu, část ul. Postřekovská - od Jáchymovské po
Libečkovu, část ul. Drahotínská - od Hlávkové po Libečkovu, Řepíková);
b) Komunikace Řeporyje - Od Školy (etapa Jih se týká ulic: Na
Manoušce, část ul. Od školy - od Ořešské po ul. Na Manoušce, část ul. Drahovská - od Ořešské po ul. Na Manoušce).
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
24. Dodatečné povolení stavby RD na pozemku 1726/1
v k. ú.Řeporyje
Usnesení číslo: 0102/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
související 0602/2018/ZMČ33
1) konstatuje, že
stavebník na základě požadavku zastupitelstva městské části
Praha-Řeporyje doplnil svoji žádost o schválení předložené
projektové dokumentace stavby rodinného domu na pozemku
parc. č. 1726/1, k.ú. Řeporyje, ze dne 20. 8. 2018 souhlasným
stanoviskem společnosti ČEZ Distribuce, správcem vedení
vysokého napětí;
2) souhlasí
s dodatečným povolením stavby rodinného domu na po-

MUDr. Jiřina Štěpánková
– lékařka řeporyjských generací

S

hlubokým zármutkem jsem přijal druhou květnovou středu zprávu o úmrtí dětské lékařky MUDr. Jiřiny Štěpánkové,
mimořádné osobnosti, která se zaspala do srdcí několika
generací Řeporyjáků.
Paní doktorka sloužila zdejšímu zdravotnictví bezmála padesát let a z rozhovorů s dalšími zarmoucenými jsem zřel, že
zdaleka nejsem jediný, kdo k paní doktorce tak nějak nepřestal
chodit ani po dovršení dospělosti.
Popravdě jsem si myslel, že paní doktorka je nesmrtelná.
Byla součástí celého mého života, stejně jako celých životů řady
mých o mnoho starších přátel, o které pečovala od narození, aby
posléze věnovala stejnou péči jejich dětem. V naší rodině tomu
nebylo jinak. Byla součástí mého dětství, dospívání, dospělosti.
Neuvěřitelně vitální, chápavá, moudrá. A prostě nezničitelná,
promiňte mi to. Vždyť ještě měsíc před svým odchodem do
lékařského nebe ordinovala v Řeporyjích. V osmdesáti letech!
Milovala své životní poslání, stejně jako její zdejší dětští
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zemku parc. č. 1726/1 v k.ú. Řeporyje, Ořešská ulice, Praha
5, dle projektové dokumentace zpracované autorizovaným
architektem v 07/2018.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka:
hlasování se zdržel člen ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka, MPH)
25. Smlouva o spolupráci se spol. ARSENAL-EUROPE, s. r. o.
Usnesení číslo: 0103/2019/ZMČ6
Zastupitelstvo městské části
1) zplnomocňuje
starostu městské části k jednání se společností ARSENAL EUROPE, s. r. o. vedoucímu k získání pozemku pro výstavbu
nové mateřské školy v k.ú. Stodůlky (Obytný soubor Stodůlky
JIH).
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
26. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s podněty občanů i členů zastupitelstva:
p. Abrhám - kameny umístěné při sjezdu z ul. Nad Schody brání
provozu (budou odstraněny v 05/2019)
p. Hladík - situace v ul. Ve Výrech a v areálu spol. STAPO
p. Čubová - koncepce Řeporyjského náměstí, více se zaměřit
na veřejný prostor
p. Blažek - informoval o zpracování nového obchvatu Ořecha,
doporučuje plánovanou cyklostezku neumístit přímo k ul.
K Austisu
p. Mgr. Bechyně - úklid na Zadní Kopanině
p. Kuchař - výsadba stromů na horní části Řeporyjského
náměstí (Eurovia).
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 21:18 hodin veřejné zasedání ZMČ Praha-Řeporyje ukončil
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument
zveřejněn v upravené podobě.

pacienti po generace milovali jí. A musela milovat Řeporyje, se
kterými spojila drtivou část svého profesního života.
Pohřbena byla v rodném Ondřejově, nádherné vsi kousek
od Říčan. Chci abyste věděli, že jeden z nejkrásnějších věnců
u její rakve, byl samozřejmě ten od naší městské části. Býval
bych jménem Řeporyjí nechal poslat desetkrát větší, kdyby to
šlo. Ale pořád by to nemohlo ani za mák vyjádřit náš skutečný
vděk. Ten opravdu není měřitelný věnci ani ničím jiným. Je
nekonečný a trvalý.
Pokaždé, když uvidím naše „zdravotní středisko“, vzpomenu
si na ní, stejně jako se „za ní“ nezapomenu zastavit, až budu
mít cestu do kraje jejího dětství. Protože, jak to moje vlastní
bylo spojeno s Řeporyjemi, tak bylo spojeno s laskavou paní
doktorkou Štěpánkovou. Vím, že takových jsou jen mezi těmi,
co čtou tyto řádky, stovky. Dohromady nás, jejích zarmoucených a s vděkem vzpomínajících řeporyjských „dětí“, jsou tisíce.
Je mi strašně líto, že zemřela.
Nikdy na ní nezapomenu. Stejně jako na ní nikdy nezapomenou Řeporyje. Čest její památce!
Odpočívejte v pokoji, paní doktorko…
Pavel Novotný
starosta MČ
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Nález v Řeporyjich...

D

obrá věc se podařila a na začátku
byl malý zázrak, co se udál v Řeporyjích.
Místostarosta David Roznětinský není
na rozdíl ode mě kulturní barbar a tak se
mu prostě nepozdávala betonová „věc“, co
objevil při jedné z našich výprav na obecní
pozemek ve Sportovní ulici, kde má MČ
zázemí technické čety a dá-li Bůh, bude
tam stát skatepark.
V kopřivách, tři metry od plotu studia
Bubec ležela socha, která dle něj jevila
znaky uměleckého díla. Na pozemku, kde
na první pohled už nebylo co ukrást objevil
něco, co mu připomínalo tvorbu slavného
sochaře a malíře Miroslava Chlupáče a tak
pro jistotu po návratu na radnici zadal do
Google slova „chlupáč“ a „socha“ a zažil
pocit, který znají jen hledači pokladů. Tedy
ti šťastní.
Sedící figura z cyklu Vetřelci a Volavky
vytvořená v mezidobí 1965-1973, z ružbašského travertinu stávala před KC Novodvorská mnoho let, zahrála si ve filmu
Můj brácha má prima bráchu a v roce 2010
zmizela.
Jak a proč, nikdo neví. Stejně jako, jak se
objevila v Řeporyjích, kde devět let mezi
harampádím, obrostlá kopřivami čekala
na uvědomělého dobrodince, zázrak, či
definitivní zkázu.
Nález naše MČ ohlásila a následně předala nadšené delegaci v čele s tehdejším
starostou Prahy 4 Petrem Štěpánkem, který
přijel osobně poděkovat svému „zelenému“ kolegovi a našemu místostarostovi za
nevšední překvapení v podobě nalezení
dávno odepsaného artefaktu.
Po měsících restaurování jsme s Davidem přijali od nové starostky Prahy 4 Ireny
Michalcové pozvání na slavnostní setkání
u příležitosti navrácení sochy do veřejného
prostoru.
Dílo legendárního sochaře bylo umístěno o nějakých sto metrů dál od místa, kde
se původně nacházelo a to na důstojnější

místo před KD Novodvorská.
Před zástupci Národní
galerie, vedení MČ Praha
4, restaurátory a dalšími
hosty poděkoval moc hezkým proslovem Davidovi a Řeporyjím za nález
a navrácení vzácného díla
zdejší šéf přes kulturu, místostarosta Michal Hrozas
tím, že jejich městská část
se považuje za velkého
dlužníka Řeporyjí.
Za naší městskou část jsem po pochvalné ódě na nálezce poděkoval za milé
pozvání a slíbil, že pokud v Řeporyjích zase
něco vzácného, co bylo Praze 4 odcizeno
v bodláčí najdeme, bude nám ctí to opět
poctivě odevzdat, protože taková věc
je přeci samozřejmost, u nás se nekrade
a nikdy nekradlo a navíc víme, že až se
něco cenného, co zmizelo od nás, najde
v křoví na Novodvorské, také nám to Praha 4 vrátí a když proběhlo toto ujištění se

o vzájemných vřelých vztazích a budoucích
případných navraceních zmizelých uměleckých děl, pozval jsem paní starostku
a její suitu na návštěvu do Řeporyjí, načež
jsme se odebrali ke slavnostní tabuli plné
řízků všeho druhu, kterou pro nás k mé
další nekonečné radosti za odměnu nechali
domácí připravit.
Vidět tu sochu v její navrácené kráse na
tak důstojném místě bylo vážně moc fajn
a byl jsem na svého místostarostu a Řeporyje jako takové moc pyšný.
Pavel Novotný, starosta MČ

Foto z předávání sochy. Uprostřed v bílém starostka
Prahy 4 Irena Michalcová.
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Děti v Bubci

áci páté třídy navštívili v dubnu Sochařské studio Bubec. Zahájili jsme
tak spolupráci naší ZŠ s tímto studi-
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jsme si prohlédli celé studio i s přilehlým
venkovním prostorem a komunitní zahrádkou. Na té se dětem moc líbilo. Na
jednotlivých exponátech si mohly i hrát.
Největší úspěch však měla rozhledna. Rádi
přijímáme nabídku Studia Bubec pěstovat
si na zahrádce různé rostlinky a využívat
v rámci pracovního vyučování dřevodílnu
studia. Děkujeme paní Janíčkové za hezký
zážitek.
Hana Zdvihalová

T

Čarodějnice ve škole

ak jako každý rok jsme ve školní
družině slavili „ Čarodějnice“. Dopoledne děti ve svých třídách měly
výuku s pravou čarodějnicí a po obědě

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

Výroba elektřiny v pátých třídách
Ekocentrum Podhoubí – pořad „Elektřina - dobrý sluha ale zlý pán“
rogram byl zaměřen na problematiku spotřeby elektrické energie
v domácnostech. Žáci si vyzkoušeli
vyrobit jednoduchou baterii. Seznámili
se s procesem vzniku elektřiny a dali si do
souvislosti využívání elektrické energie
a související dopady na přírodu. Vyzkoušeli si, jaké by to bylo, kdyby místo rodičů
hospodařili (s elektřinou) doma oni. Na
závěr se zamysleli, kolik stojí cesta elektřiny do našich zásuvek a jak by sami mohli
elektřinou šetřit.
Hana Zdvihalová

P

na ně v družině čekala další čarodějnická
zábava. Na začátku odpoledne se dozvěděly o historii tohoto svátku, přečetly si

Postřehy žáků:
Celý projekt začal hrou „šibenice“. Vyšlo
nám slovo SPOTŘEBIČ, o kterém jsme
si pak dlouho povídali. Potom jsme se
krátký příběh a pak již plnily nejrůznější
úkoly (kresba čarodějnice, skládání jmen
čarodějů a čarodějnic z jednotlivých pís-

em. Žáky zaujala právě probíhající výstava
Vojty Horálka „Po bitvě“. U jednotlivých
obrazů probíhala živá diskuze. Následně

men a jiné). Odpoledne se vydařilo a již se
těšíme na další akci.
Za ŠD Eva Staňová a Martina Bejvalová
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ho ven a počkáme až se v něm nějaký hmyz
zabydlí. Bylo to hodně snadné a zábavné,
chtěl bych to dělat znova.
Patrik a Jonáš (6.B)
Nám se to strašně moc líbilo, hlavně hledat
materiál na domeček a ještě spolupracovat
dohromady. Každý si přinesl klacíčky, kůru,
šišky, paní učitelka základ a začali jsme
vyrábět. Moc nás to bavilo a doufáme, že
v budoucnu budou podobné práce.
Veronika, Marie a Bea (6.B)

snažili rozsvítit žárovku (2 Volty) pomocí
dvou citronů. Pokus se nám nepovedl, tak
jsme místo citronů použili mrkev. To už
se rozsvítila. Lektorka nám také ukázala
obrázky, na kterých byly druhy elektráren
a my v prezentaci uváděli jejich výhody
a nevýhody. Pořad byl zajímavý, už teď se
těším, jaké téma bude příště.
Ester
Všechny týmy prezentovaly různé elektrárny. Náš tým vymyslel na toto téma scénku.
Natálie T.
Pokoušeli jsme se rozsvítit žárovku pomocí
citronu a jablka. Prezentovali jsme elektrárny. Náš tým dostal za úkol prezentovat
vodní elektrárnu.
Dominik
Měli jsme přednášku o elektrických spotřebičích a pracovali jsme v pěti týmech.
Zkoušeli jsme, jestli dva měděné hřebíky
a jablko, citron nebo mrkev rozsvítí malou
žárovku. Také jsme měřili, kolik má citron
Voltů.
Rozálie

N

Hmyzí domky

a hodinách přírodopisu se naši
šesťáci učí čím je pro nás hmyz
užitečný, ale také čím nám může
škodit. Pro zahradu je přínosné nalákat
návštěvníky z hmyzí říše, kteří nám mohou
pomoci s některými škůdci nebo s opylo-

Tvoření domečku bylo v pohodě, sice mě
moje skupina nepustila k tvoření a tak na
mě zbyla funkce uklízeče (popeláře).
Vojta (6.A)
váním, a připravit pro ně nějaké speciální
úkryty. Proto jsme se rozhodli připravit
domečky pro užitečný hmyz u nás ve škole
a připevnit je na stromy v klidných částech
pozemku. Žákům se tvoření moc líbilo
a z domečků měli velkou radost. Můžete
si přečíst jejich ohlasy.
Domeček se mi velmi líbil. Dali jsme do
toho velké úsilí a myslím, že se to vyplatilo.
Ale nejvíce se mi na tom líbí, že je z přírodních materiálů.
Petr (6.B)
Hodina se mi líbila, protože byla oddechová. Stavěli jsme baráček pro hmyz z různých
materiálů, které jsme našli v přírodě. Dáme

Děkuji moc všem žákům za práci na domečku, chtěla bych je pochválit za jejich
šikovnost, radost z tvoření a spolupráci.
Domečky se jim moc povedly a všichni
jsme je obdivovali.
Mária Zelenková (učitelka)

D

Kouzelník Reno

ne 13. 5. 2019 v rámci projektového
dne navštívil naši školní družinu
kouzelník. Sám velký Kouzelník
Reno. Předvedl dětem mnoho svých
kouzel, při kterých mu samy děti pomáhaly jako asistenti. Za svoji šikovnost
byly kouzelníkem odměněny sladkostí
a obecenstvem velikým potleskem. I jedna
paní vychovatelka pomohla s karetním
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Technika malování na hedvábí
Vyráběli jsme hedvábné vitráže pro maminky k jejich svátku. Dostali jsme kolečko
s napnutým hedvábím a pan lektor nám
hedvábí postříkal vodou. Kolečko jsme
nabarvili barvičkami a pak ho posypali solí.
Když kolečka uschla, tak se sůl odsypala
pryč. Konturkou se vše dozdobilo. Doufám,
že se můj výrobek bude mamince líbit.
Aneta

kouzlem. Jako vyvrcholení programu nám
Reno vykouzlil z plyšového králíčka živého
zakrslého ušáka. Kouzelníka děti na závěr
odměnily velikým potleskem. Po skončení
programu si mohly králíčka prohlédnout
zblízka a dokonce pohladit.
Za ŠD Eva Staňová a Martina Bejvalová

V

Recitační soutěž

měsíci březnu probíhalo v jednotlivých třídách 1. stupně naší školy
základní kolo soutěže v recitaci.
Vítězové z jednotlivých tříd postoupili do
celoškolního kola, které se uskutečnilo
5. dubna. Za podpory spolužáků recitovali
žáci básně svých oblíbených autorů. Porota

měla velice těžké rozhodování, protože
projev žáků byl na velice dobré úrovni.
Jejich úsilí tedy ocenila diplomy, knížkami
a drobnými dárky. Soutěž ukázala i pěkný
vztah našich žáků k poezii, který se snažíme
na prvním stupni pěstovat a podporovat.
Hana Zdvihalová

Květen v mateřské škole

J

e to s podivem, ale letošní květen je
mimořádně studený. I přes to je jaro
v plném proudu. Zahrada i okolí školky
rozkvetlo, všechno se zelená a kvete.

Začátkem května proběhl zápis do mateřských škol, příští rok bude i naše školka
opět plná.
K zápisu se dostavilo 42 dětí. Bylo přijato

33 dětí a 9 dětí přijato nebylo. Nepřijaté
děti nesplňovaly kritérium trvalého pobytu
v Řeporyjích nebo kritérium věku tří let.
Všechny děti z Řeporyjí, které dovrší věku
3 let do konce září 2019 byly přijaty. Ostatní
nepřijaté děti mohou být přijaty pouze tehdy, pokud se uvolní místo v mateřské škole.
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Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com

Pořádáme výpravy do okolí, mladší
děti byly v Prokopském údolí, putovaly
údolím Dalejského potoka, nejstarší děti
navštívily včelín v Ořechu, kde absolvovaly
program pro mateřské školy Kája a Kája.
Děti zábavnou formou získaly všechny
informace o životě včel a prohlédly si též
přilehlé arboretum. Všichni si zadováděli
v lanovém centru.
Chodíme na koňskou farmu, pozorujeme, jak se všude v přírodě kolem probouzí
nový život. Čekáme, kdy kachny na rybníku
pod školkou vyvedou malá kachňátka.
V polovině května jsme pro maminky
připravili dárky, přáníčka a básničky ke
Dni matek. Maminky to potěšilo, některé
i dojalo.
V květnu se též uskutečnila návštěva fotografa, který udělal snímky všech tříd, aby
měly děti jednou památku na kamarády
z mateřské školy. Za dětmi přijelo divadlo

s představením Staré pohádky české, a také
Mobilní planetárium s programem Jak měsíc putoval ke slunci na návštěvu.
Předškoláčkům se už bezstarostný život
krátí, chystají se na odchod do základní
školy. Ještě si ale užívají her a volnosti na
zahradě školky.
Mgr. Zdeňka Dohnalová,
učitelka

DĚTSKÉ SUDOKU

Nepodváděj, řešení zde, je jen pro
kontrolu. Koukej přes lupu.
Zpracoval: PePa
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Duše Čechomoru - Karel se svým celoživotním souputníkem, kytaristou a zpěvákem Františkem Černým. Foto: archiv Karla Holase.

Nabrali jsme s Čechomorem další dech
Karel Holas je nejen slavný houslista, zpěvák a frontman Čechomoru, jedné z nejslavnějších
tuzemských kapel současnosti. Je to také Řeporyjský patriot, který u nás našel druhý domov.
Rozhovor s ním v Echu vám vlastně už dávno dlužíme. Věděli jste, kterého dalšího slavného
Řeporyjáka zná přes padesát let, co skutečně poslouchá když je sám a co ho to tehdy napadlo
dát se s Čechomorem na lidovky?
Narodil jste se
ve Svitavách,
ko nze r v ato ř
jste vystudoval
v Brně a s rodinou žijete
v p r a ž s k ýc h
Řeporyjích. Jak
Lenka Brychtová
jste se vlastně
v Řepor yjích
ocitnul a co se vám na tomto místě
k bydlení líbí nejvíce?
Velmi jednoduše. Hledali jsme
bydlení v Praze 5 nebo v jejím
okolí a náhodou jsme našli domek na prodej v Řeporyjích. Bydlí se nám tady moc dobře, líbí
se nám, že to máme kousek do
přírody, ale i pár minut na metro.
Povězte, jak se k vám chovají vaši
sousedé, kteří vědí, že jste „ten
z Čechomoru“?

Sousedské vztahy máme dobré,
v tom máme opravdu štěstí.
Nemyslím si, že je to tím, že hraju
na housle v kapele, ale proto, že
všichni naši sousedé jsou prostě
milí lidé… Jednoho souseda
znám dokonce už přes padesát
let, Zdeňka Mahdala (pozn. autorky: rozhovor s ním jsme přinesli
v únorovém Echu). Vyrůstali jsme
spolu v Moravské Třebové a v hudebce jsme seděli ve stejné lavici.
Po nějaké době jsme se kdysi
dávno potkali tady v Řeporyjích
a zjistili jsme, že máme domy ve
stejné ulici (úsměv).

U nás doma se hrávalo často.
Táta hrál na harmoniku a my
jsme zpívali. Když mi bylo pět
let, otec mě vzal do Lidové
školy umění, kde mě vyzkoušeli
a řekli, že bych to měl zkusit na
housle. A od té doby mě housle
neopustily a já je.

Působil jste v mnoha kapelách,
mimo jiné jste jedním ze zakládajících členů kapely České srdce a přes
20 let jste členem zmíněné unikátní
kapely Čechomor. Jak jste se vůbec
dostal k hudbě?

Jak vás vůbec napadlo přijít s obyčejnými, leckdy úplně zapomenutými lidovkami a zazpívat je
v tak moderním hávu, jak je pro
vás typické?
Hodně mě inspiroval fran-

Prozraďte nám, co posloucháte
v soukromí za hudební žánr? Jaká
muzika se vám líbí?
Od Bacha, přes Janáčka, až
třeba po Petera Gabriela. Mám
ale rád i klid a praskající oheň
v krbu (smích).

couzský hudebník Alan Stivell,
který mě v roce 1993 přizval ke
spolupráci na albu Again a se
kterým jsem následně koncertoval po Evropě. Stivell je skvělý
muzikant, který vedle své původní tvorby sbírá bretaňskou
lidovou hudbu a přetváří ji,
podobně jako my tu naši. Líbilo
se mi, že skoro zapomenuté
nádherné písničky, které si
zpívalo už jen pár bretaňských
babiček na poli, dokázal upravit
tak, že v nich jejich původní
kouzlo zůstalo a teď si je spolu
s ním na každém koncertě zpívají tisíce mladých lidí.
V Čechomoru jsme lidové
písničky hned po revoluci často hrávali na ulici, jak
v Praze, tak i po evropských
městech. Když jsme se pak
ocitli ve studiu, začali jsme je
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aranžovat a experimentovat
a při tom jsme si ověřili, že
i naše lidová hudba snese
rockovou proměnu, a když se
to udělá dobře, neztratí nic ze
své původní krásy.
Čekali jste takový úspěch? A to, že
vaše písničky budou lidi bavit tak
dlouho?
Hraní nás vždycky hodně bavilo,
dodnes nás hodně baví a jsme
rádi, že pořád baví i ostatní.
Že budeme úspěšní, jsme na
začátku určitě nečekali, ale ani
jsme to nijak neřešili. Úspěch
nás nakonec potkal až ve zralém
věku, takže k němu, stejně jako
k písničkám, koncertům a k našim fanouškům přistupujeme
s velkou úctou a pokorou. Jsme
rádi, že naší hudbou můžeme
dělat radost, ale taky pomáhat.
Už třináct let podporujeme,
spolu s naším generálním partnerem pojišťovnou Kooperativa, Pomocné tlapky. To je
společnost, která vychovává
asistenční psy, kteří pomáhají
ulehčit život hendikepovaným.
S Čechomorem jste loni oslavili
30 let na hudební scéně a vydali
nové CD Nadechnutí, které v porovnání s ostatními alby zní ale trochu
jinak. Můžete nám říci, k jaké
proměně to vlastně došlo a proč?
S Frantou Černým nás baví
vymýšlet neobvyklá hudební
spojení. Když jsme přemýšleli,
co si nadělíme ke 30. výročí,
jak se „nadechneme“ do další
třicítky, rozhodli jsme se udělat
zbrusu nové písně a vybrali
jsme si k tomu skvělou dechovou kapelou Kumpanovi
muzikanti. Tak vzniklo album
NADECHNUTÍ a my jsme opět
vykročili novým, pro nás do té

Rozhovor
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doby neprobádaným směrem.
Musím přiznat, že to bylo velké
rozhodnutí, protože jsme s Frantou dechovku do té doby neměli
moc rádi. Oba pocházíme z malého města, kde byla dechovka
neustále okolo nás. Hráli ji pořád
v rádiu, v televizi, žádná slavnost
se bez ní neobešla a poslouchat
ji nám donedávna způsobovalo
trochu muka. Ale teď, když jsme
si ji upravili podle sebe, nás to
s „dechařema“ neuvěřitelně
baví. S Kampanovými muzikanty jedeme letos už druhé KooperativaTour po celé republice
a podle ohlasů máme úspěch
napříč generacemi!
Je zajímavé, že se ještě nenašla jiná
kapela, která by zkusila kopírovat
váš styl hudby. V dnešní době obecně velmi typický jev. Nemyslíte?
Je to skvělý pocit, když se povede udělat něco originálního.
Ale jsme v zajetí postupů, které
už stejně dávno vymyslel někdo
jiný, takže je to vlastně zázrak, že
se nikomu nepodobáme. Už se
nám ale ozvalo docela dost fanoušků, kteří se díky naší hudbě
rozhodli začít hrát na hudební
nástroj. Dozvěděli jsme se dokonce, že se naše písničky učí na
některých hudebních školách,
na naše úpravy se cvičilo na akcích České obce sokolské. Máme
radost, že jsme inspirativní právě tímhle způsobem.
S kapelou Čechomor jste procestoval kus světa. Je nějaké místo, kde
byste si rád zahrál, ale zatím se vám
nepoštěstilo?
Takových míst je víc, uvedu aspoň jedno, které jsme navštívili
během turné po USA. V horách
Rocky Moutains je místo, které
se jmenuje „Red Rocks Amphi-

Karlovi kamarádi ze Řeporyjí společně s Františkem Černým během nedávného
přepadu u Karla doma, kdy mu přišli sborově zazpívat k narozeninám. Se Zdenkem
Mahdalem se Holas zná 50 let.

Čechomor letos načal čtvrté desetiletí své existence. Foto: archiv Karla Holase.
theater“. Není to jen tak obyčejné přírodní divadlo, je posazené
v prudkém svahu mezi skalami
v nádherné krajině a vejde se
tam přibližně deset tisíc lidí. Na
mě to tam působilo jako mystické místo, kde se kdysi proháněli
indiáni a na kterém hráli skvělé
hvězdy – od Jimiho Hendrixe po
Pink Floyd. Tam bych si jednou
taky moc rád zahrál.
Kde hledáte inspiraci pro svou
tvorbu? Řekněte, jak vznikají nové
písničky Čehomoru?
Písničky vznikají průběžně,
vlastně pořád. Píšeme si nápady „do šuplíku“ a když přijde
vhodná doba, třeba když se
rozhodneme natočit novou
desku, vybereme ty, které se
hodí nejvíc. Nejlepší inspirací
jsou nejen staré zpěvníky, samotné původní lidové písničky,
ale i debaty, které o písničkách
s Frantou vedeme.
Vaším stálým hostem na koncertech byla skvělá písničkářka Lenka
Dusilová, která s vámi nazpívala
desku Proměny z roku 2001, jež
vám přinesla obrovskou slávu.
Nyní s vámi vystupuje osobitá

Martina Pártlová. Jak vznikla spolupráce s touto zpěvačkou, kterou
mnozí znají z muzikálů a z tria Tři
v jednom?
Martinu jsme oslovili na základě
doporučení a vyšlo to skvěle.
Má zajímavou barvu hlasu,
která se dobře pojí s Frantovým,
nikdy nepokazí žádnou legraci
a zkrášluje náš pánský kolektiv.
Vaše pracovní tempo je neuvěřitelné. Stíháte odpočívat? Co na to
vůbec říká vaše rodina?
Všechno se dá zvládnout, když
se chce a na odpočinek si čas
pokaždé najdu. Na to jsou Řeporyje jako dělané. Procházky
se psem v Prokopáku, nebo
posezení na vyhlídce na skále
nad Řeporyjemi - to jsou skvělá
místa pro dobití energie.
Co byste si přál ještě dokázat – ať
už v hudebním světě, nebo v soukromém životě?
Mým cílem je žít a užívat si život
ve zdraví se svými blízkými
ještě hodně dlouho. A v hudebním světě pokud možno stejně
dlouho dělat radost ostatním
naší hudbou a novými hudebními nápady.
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Kulinářské okénko

Milé čtenářky, milý čtenáři!
Již jako dítě jsem milovala černobílé filmy, obdivovala jsem roby
krásných žen a galantnost mužů.
Všichni si jistě vzpomeneme na
krále elegance Oldřicha Nového, či
se nám vybaví král komiků Vlasta
Burian. Tito nezapomenutelní muži
a jejich filmy jsou pro mě symbolem
první republiky v niž se zrodil i další
král a to král sýrů – Hermelín.Konkrétně v roce 1923 v Hesově na Přibyslavsku vzniká mlékařské
družstvo, kde se rozhodnou napodobit delikátní francouzský
sýr Camembert jehož recepturu k nám pravděpodobně dovezl
jeden z českých sýrařů který se při své službě v armádě dostal až
do Normandie, a vyrobí tak první ručně formovaný sýr s bílou
plísní na povrchu – Přibyslavský Camembert. Samotná výroba
české verze camembertu se musí přizpůsobit českým podmínkám, vyrábí se z pasterizovaného mléka a také z jiného druhu
ušlechtilé plísně, díky níž má sýr lahodnou chuť a příjemné
aroma. Camembert je však chráněná značka, je tedy jasné že
třeba najít pro vyrobený sýr jméno nové a tak se v roce 1946
zrodí Hermelín. Pojďme mu teď spolu přidat trochu té prvorepublikové noblesy a naložit ho do neodolatelné kombinace
ořechů a tymiánu.
PS : naložte sýr do pěkné sklenice a použijte jako dárek ke
dni otců, jedlé dárky jsou totiž stejně ty nej 
Vaše Simča :)
simona.slivenecka@gmail.com

Jemně nakládaný hermelín
3 ks hermelínu • 200 gr sýra s modrou plísní
2 str česneku • 200 ml rostlinného oleje
čerstvý tymián • sůl • bílý pepř
hrst vlašských ořechů
Trochu ořechu a tymiánu dáme stranou pro naložení, zbytek rozmixujeme spolu s česnekem, solí, pepřem a trochou
oleje na hrubé pesto.
Hermelín podélně
rozkrojíme a poté
rozřízneme ještě
na polovinu. Vnitřek sýra potřeme
pestem, vložíme
plátek sýra s modrou plísní a zase
přiklopíme. Vkládáme do sklenice,
přidáme ořechy,
pár snítek tymiánu.
Zalijeme olejem,
pevně uzavřeme
a necháme tři dny
zrát při pokojové
teplotě.

Vítání občánků 2019

S

lavnostní vítání občánků v Řeporyjích
proběhlo dne 26. 4. 2019. Do obřadní
síně naší městské části se dostavilo 8
holčiček a 5 chlapečků v doprovodu rodičů

a blízkých příbuzných. Všechny přítomné
přivítal pan starosta Pavel Novotný a paní
místostarostka Lucie Seguin. Také děti
z mateřské školy přišly přivítat svým vystoupením rodiče i miminka Tímto bychom
chtěli též poděkovat za spolupráci paní ředitelce Mateřské školy p. Dianě Schreierové
a paní učitelce Aničce Semotánové. Pan
starosta ve svém projevu byl potěšen, že se
naše městská část stále rozrůstá. Rodičům
i dětem popřál mnoho zdraví, spokojenosti
a úspěchů při výchově nových občánků.
Rodiče se podepsali do pamětní knihy, po
osobní gratulaci pana starosty a paní místostarostky, obdrželi pro miminko pamětní
list a drobný dárek. Rodiče měli možnost

se vyfotografovat i s miminkem u kolébky.
Mezi nové občánky byli přivítáni: Amalie Volkova, Jan Kristián Kobliha, Tadeáš
Navrátil, Michaela Tajcnerová, Matyáš
Kafka, Alfréd Palkovský, Amálie Horáková,
Valentina Riva, Zora Ryvolová, Lukáš Nečas,
Sofie Hubálková, Antonín Zima.
Vlasta Borovičková
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Městská
policie
informuje

V

souvislosti s nadcházejícím teplejším obdobím a s možným výraznějším suchem může dojít k situaci,
kdy hl.m. Praha vydá NAŘÍZENÍ, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru, kdy je zakázáno provádění
některých činností.
Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle NAŔÍZENÍ považuje:
a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti
50 m od jeho okraje
b) lesopark, park, zahrada a další porosty
umožňující vznik a šíření požáru
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje
d) plocha zemědělských kultur, které jsou
svým rostlinným charakterem schopny
vznícení a šíření požáru

Podle NAŘÍZENÍ jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto
místech zakázané následující činnosti:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného
ohně (například pálení klestu a kůry,
spalování hořlavých látek na volném
prostranství)
b) kouření (s výjimkou elektronických
cigaret)
c) používání pyrotechnických výrobků
d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně
e) odhazování hořících nebo doutnajících
předmět
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou
zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.
Dále platí ovšem výjimka, že rozdělávat oheň… a kouřit v lesoparku, parku
zahradě a v porostech umožňujících vznik
a šíření požáru lze při splnění následujíc
podmínek:
a) provozovatel činnosti (organizátor akce)
předem vyhodnotí podmínky provo-
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zování činnosti s ohledem na místo,
dobu a specifika činnosti a prokazatelně
nastaví taková opatření, aby nedošlo ke
vzniku požáru;
b) provozovatel činnosti (organizátor akce)
oznámí záměr provedení činnosti na
krajské operační a informační středisko
Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy před zahájením činnosti,
c) provozovatel činnosti (organizátor akce)
zajistí před zahájením činnosti asistenci
jednotky požární ochrany, přičemž je
povinen řídit se pokyny jejího velitele.
POZOR: Grilování či rozdělávání ohně je,
ale omezeno i v době, kdy není vyhlášeno
zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Podle
vyhlášky hl.m. Prahy O ochraně veřejné
zeleně, jsou totiž ve veřejné zeleni některé
činnosti zakázány, a to včetně rozdělávání
a udržování ohně – používání přenosných
grilů na dřevo nebo dřevěné uhlí se považuje za manipulaci s otevřeným ohněm.
Grilování je tedy povoleno pouze na oficiálních stanovených místech.
Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ MP Praha 13

Omluva
mlouváme se za mystifikaci v minulém čísle
ohledně dopravy v metru. Na oficiálních
stránkách PID umístili tento článek jako
aprílový žertík. Bohužel došlo k tomu, že jsme
si článek neověřili později a otiskli. U dopravy
v metru tedy k žádné změně nedochází.
Děkujeme

pro odbavení a kontrolu revizorem je stále potřeba
ňující bezkontaktní nákup jízdenek. Na letošek připředložit buď kartu Lítačka, či bezkontaktní platební
pravujeme výběrové řízení na bezkontaktní terminály
kartu, nebo In-Kartu ČD. Ověření časového kupónu
do autobusů. Během příštího roku by tak bezkontaktní
nákup jízdenek kartou měl být k dispozici ve všech
přímo v aplikaci pomocí QR kódu nebo technologie
NFC je v plánu v následujících měsících.
prostředcích MHD.“
Platba je jednoduchá, cestující na displeji autoDalší novinkou, kterou mobilní aplikace přináší, je
možnost aktivování jízdenky na daný čas. To znamená,
matu zvolí jazyk a druh jízdného, následně přiloží
svou platební kartu a přístroj mu vydá již označený
že pokud cestující ví například již ve 12:45, že pojede
autobusem ve 13:15, může si aktivovat jízdenku přímo
lístek. Jednou2/4
transakcí lze pořídit jednu jízdenku. Na
Nehledejte
drobné,
jízdenku
zakoupíte
ve
všech
na tento konkrétní čas již v předstihu a nemusí tak řešit
terminálech
bude
možné
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také
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a Týnce
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Informace z Lékárny Řeporyje
Problém jménem CHOPN
Česku žijí desetitisíce lidí s chronickou obstrukční plicní nemocí
(CHOPN) nebo astmatem, kteří o své
nemoci nevědí nebo její příznaky ignorují.
Včasná léčba by těmto lidem zlepšila kvalitu žití nebo i život prodloužila!
V naší lékárně na Ořešské ulici nabízíme
svým spoluobčanům v týdnu od 3. 6. do
7. 6. možnost absolvovat jednoduché spirometrické vyšetření, které ukáže, v jaké kondici jsou jejich plíce. Měření pomocí malého

V

přístroje trvá i s vyhodnocením několik
málo minut. Tento tzv. screeningový test je
určen pro ty z vás, kdo trpíte dlouhodobým
kašlem, zadýcháváte se, dýcháte znečištěný
vzduch v zaměstnání nebo v místě svého
bydliště. Dále jej samozřejmě doporučujeme kuřákům. Objednat se k měření
může ale kdokoliv, a to na telefonním čísle
lékárny 251 626 132 nebo prostřednictvím
e-mailu narozny.vl@gmail.com.
Tato akce je zároveň poslední zdra-

květen 2019
votnickou akcí pro
veřejnost, protože
naše lékárna po 25
letech ukončí z ekonomických důvodů
k 30. červnu 2019
svoji činnost.
Chci touto cestou poděkovat a popřát hodně zdraví
našim klientům, a především těm z nich,
kteří nám zůstali věrni až do současnosti.
Držitelé klientských karet mají možnost
během června vyčerpat svá bonusová
konta.
PharmDr. Vlastimil Nárožný

Zmenšení objemu tříděného odpadu

I

nformační kampaň oddělení odpadů
Magistrát hl. m. Prahy poté stále naMHMP pokračuje výmluvným mottem vyšuje četnost svozu odpadu, po městě
„Šlápněte na to!“ a upozorňuje na po- se pohybuje každý den velké množství
třebu zmenšení objemu tříděného odpadu svozových automobilů, ale nádoby na
před vhozem do nádob.
V termínu od 21. 5. do 1. 7.
2019 bude motiv sešlápnuté
plastové lahve umístěn na vybraných reklamních plochách
města. Obrázek znázorňuje
plastový odpad, nicméně má
za cíl obecně upozornit občany na uvědomělé nakládání
se všemi složkami tříděného
odpadu. V poslední době se
Zmenšením objemu
nejvíce potýkáme s problézefektivníte svoz odpadu.
mem nerozložených kartoDěkujeme, že pomáháte!
nových krabic, které poté

tříděný odpad jsou v některých případech
poloprázdné, ač se zdají na první pohled
plné, a kdyby byl do nich odpad uvážlivěji
ukládán, obsluha těchto nádob by mohla
být méně častá a efektivnější.
Video, kde je názorně ukázáno, jak by vypadaly modré
nádoby na papír v případě
rozkládání kartonových krabic
apod. je možné shlédnout
zde:
https://tv.idnes.cz/domaci/
preplnene-kontejnery-papir-trideny-odpad-triky-poloprazdny.V190506_160327_idnestv_smls

Šlápněte
na to!

v nádobě zabírají podstatnou část prostoru, nádoba je
rychle plná a odpad se začne
hromadit v okolí stanoviště,
je rozfoukáván do okolí apod.

Převzato z portálu MHMP
- odd. odpadů
Lenka Bártová,
vedoucí hospodářsko-správního odboru

odpady.praha.eu
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Vycházky s M.D. Staňkovou

Neděle 2. 6. 2019 14:00 – 19:00
Malebné údolí v Zadní Kopanině u Prahy
Neděle živelných žen
Jak si užít své ženství s jógou, bylinami,
aromaterapií s Ivetou Wollerovou,
Magdalenou Dobromilou Staňkovou a Lenkou Dorou Stejskalovou
Cena: 800 Kč zahrnuje nápoje a dobroty
s bylinami a vlastní aromasměs vztahující
se k létu a ženství v nás. Bude možnost zakoupit knihy o bylinkách a kreslené pohlednice M.D.Staňkové. Přihlášení a info o místě:
aromalenka@volny.cz, www.studioosm.cz
Čtvrtek 6. 6. 2019
Dobřichovice – centrum CKP
Bylinková snídaně s Magdalénou Dobromilou a Ivetou Kučerovou
Bohaté pohoštění a inspirace pro život
v souladu se sebou – v cyklu Pohodová

snídaně se zajímavou osobností od 8:30h.
Bylinková procházka spojená s poznává-

ním, sběrem a ochutnáváním bylinek pro
zdraví, krásu a vitalitu od 17:30 – 19:30h.
Více na: www.zivaradost.cz, rezervace
místa u Ivety Kučerové: zenske@centrum.cz
Pátek 14. 6. 2019 – 16.00 – 19.00
Kemp Drusus Třebonice
Bylinky svatojánské s M. Dobromilou
a Andreou Popprovou
pro rodiny s dětmi v Třebonicích
Přijďte si s dětmi prožít kouzlo svatojánských bylinek se skřítky, společně si
zazpívat, uvít věnečky z devatera kvítí
a dozvědět se více
o používání léčivých bylin. Bylinkové občerstvení a tvoření s přírodními barvami.
Exkurze do zahrádky s prodejem nových
dětských knih A.Popprové a knih Magdalény Dobromily.
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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
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SZUŠ Škola pro radost – Výtvarný obor Celostátní soutěž
a období březen – květen nás čekalo vyhod- ho vzdělávání obsadili krásné 2. místo – a to náš ve hře na akordeon
nocení tří soutěží.
kolektiv žáků:Kačenka Plecerová, Klárka Rose, Vítek

Z

I přes to, že na VV soutěžích vždy ocení
jen zlomek došlých prací, získali jsme následující
ocenění:
30. 3.–v soutěži „Vykoumej komiks“, kterou pořádal DDM Vinohrady získala Juditka Součková 2.
cenu v kategorii 1.–3. třída za svůj komiks „Příběh
sněhuláka“. V její kategorii bylo oceněno ze 110
komiksů pouze 10. Společně s krásnými cenami
dostala pozvání na víkendový kurz tvorby příběhů
s komiksovou umělkyní a ilustrátorkou Kateřinou
Čupovou.
29. 4.–proběhlo vyhodnocení soutěže Pestrý
svět – téma: „Hudba“, pořadatel Neviditelná výstava. Soutěže jsme se zúčastnili druhým rokem
a získali jsme opět ČESTNÉ UZNÁNÍ, za které gratulujeme naší žákyni z Přípravné výtvarné výchovy
Sofince Rudolfové – (kategorie 6 – 8 let - dílo „Kytara“). Z celé ČR bylo opět oceněno pouze 10 prací.
2. 5. - Děti malují pro Konto bariéry: je soutěž, na
kterou posíláme
práce již čtvrtým
rokem a získali
jsme zde mnohá
ocenění (viz náš
web www.pro-radost.cz/úspěchy).
Jarním tématem
bylo: Les očima reportéra – zde jsme
v Kategorii VI: ZUŠ
a kroužky zájmové-

Veselý, Laura Haruštiaková (díla: Motýlí křídla).
Všem oceněným ještě jednou moc gratulujeme!
Zároveň bychom Vás rádi pozvali na naši
výstavu v prostorách SZUŠ (24.–27. 6. 2019, 15:00–
18:00 hodin). Zde uvidíte některá z oceněných děl,
práce našich absolventů a mnoho dalšího.
Mgr. Tereza Toráčová

V

e dnech 10.–12. 5. 2019 se sešli nejlepší mladí akordeonisté z celé ČR,
aby soutěžili v ústředním kole žáků
ZUŠ ve hře na akordeon.
Z krajského kola si vybojovali postup
dva naši žáci, kteří v Plzni reprezentovali
naši školu.
Ve 4. kategorii Kryštof Březina získal
úžasnou 2. cenu a v 9. kategorii pak Daniel
Šimánek nádherné čestné uznání 1. stupně.
Oběma žákům gratulujeme k úžasnému
úspěchu a přejeme, aby jim hudba i nadále
přinášela mnoho radosti.
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Art Safari

#34
Kurátorka:

Daniela Kramerová
Umělci:

Studio BUBEC o. p. s. pořádá:

Karíma Al-Mukhtarová
Matouš Háša
Vojtěch Horálek
Jiří Houska
Blanka Jakubčíková
Josefína Jonášová
Lenka Klodová
Vojtěch Kovařík
Ivana Lomová
Zdeněk Manina
Jan Matýsek
Ondřej Mestek
Jan Miko
Miroslav Pelák
Ivan Pinkava
Veronika Psotková
Štěpán Rubáš
Marek Škubal
Lubomír Typlt
MICL

Doprovodné programy:
Neděle

15:00 > divadlo pro děti – Zlatá Husa –

10:30 > pomalá procházka ode dneška do

pohádka s dřevěnými řezbovanými

pravěku a zpět – Jiří Sádlo / sraz na

loutkami. Podle krásné německé pohádky

zastávce Raichlova / bus 174 – trasa jen

bratří Grimmů sepsaly a hrají Buchty

cca 3 km, podle lidu uzpůsobíme, kudy jít.

a loutky.

Jdeme pomalu a liknavě a zevlujeme
okolo. Uvidíme kytky, hmyzy, šutry, stavby,

16:00 > zahájení výstavy

terén.

16:30 > módní přehlídka – Plastic show /

14:00 > výtvarné dílny pro otce s dětmi

Adresa:
Bubec o. p. s.
Tělovýchovná 748
Praha 5, Řeporyje
www.bubec.cz

Libor Winkler
a Veronika Winklerová

Sobota

Spoje:
Metro B - Luka bus 352, 174...;
Řeporyjské nám.,
vlak-Smíchovské n.

pro muže konkrétní i abstraktní / Ivana
15:00 > literární čtení – Tomáš Míka /
básník, prozaik, publicista a překladatel
17:00 > koncert - The Sundrinker

Petr Borkovec / básník, překladatel
a dramaturg literární kavárny Café Fra,

17:30 > koncert – Kolena – podivuhodné

v letošním roce byl nominován na cenu

pražské trio / zpěvák a trumpetista

Magnesia Litera – Moleskine Litera za

Zdeněk „Hmyzák“ Novák, kdysi opora

poezii 2018

Projekt podpořili:

Hanzlíková

legendárního voice-bandu Ženy /
baskytarista Josef Jindrák, známý

17:00 > koncert – Rastafidli Orkestra /

z vydavatelství Polí5 i alternativních

reggae-ska-dub’n’bass kapela hraje

Skrytý půvab byrokracie / Martin Tvrdý

skladby vlastní produkce míchající reggae,

aka Bonus

ska, dub, jazz, drum’n’bass a latino
prokládá jamajskými a jazzovými

19:00 > koncert – MamaPapa banda /

klasikami v nestandardních aranžích.

mezinárodní skupina výtvarníků
akordeon, klarinet, housle je charakteristickým a nezaměnitelným nástrojem
kapely „znějící kořen“.

Organizátor:

a hudebníků / mimo běžné nástroje jako
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Studio Bubec připravilo na červen dvě významné události

B

ěhem víkendu 15. a 16. června proběhne ve Studiu Bubec již tradiční
dlouholetá akce Art Safari, o které
jsme již informovali v minulém čísle. A dru-

há významná akce bude vernisáž výstavy
malíře Marka Hyksy, na které budeme mít
jedinečnou příležitost poslechnout si koncert mezinárodně uznávaného pražského

Co je to 5G internet?

5

G internet je pojem, se kterým se
všichni budeme setkávat čím dál
častěji. Zkratka 5G znamená již pátou
generaci internetu a oproti těm předchozím půjde o výraznou změnu.

5G technologická evoluce přinese několik zásadních novinek, které ulehčí a zjednoduší náš život. „Sítě páté generace jsou
navrženy s důrazem na dosahování vyšších
přenosových rychlostí v řádu Gbit/s a také
na snížení hodnot latence (rychlosti odezvy
v síti) s hodnotami pod 1 milisekundu. Díky
těmto vlastnostem je možné zákazníkům
již dnes nabídnout nové služby, které jim
zpříjemní život, ušetří čas a dopřeje větší
volnost. Jedná se například o služby IoT, výstavbu takzvaných chytrých měst, zavedení autonomních automobilových systémů,
virtuální a augmented reality a dalších,“ říká
Lukáš Vejrych, CTO Nordic Telecom.
Internet věcí přichází
Dočkáme se tedy masivního využití
takzvaného IoT (Internet of Things neboli
česky – internet věcí). Do internetové sítě
se totiž ve větším měřítku začne připojovat
kromě počítačů a mobilních telefonů i ob-

rovské množství senzorů, zařízení a strojů.
Současné sítě 4G nebudou schopny unést
zvýšený tok přenášených dat a hlavně by
nezvládly odbavit požadavky obrovského
množství připojených IoT zařízení (pohybující se v řádech milionů). To ovšem pro
5G sítě nebude problém. Poskytovatelé
internetu proto už s předstihem investují
nemalé prostředky do výstavby sítí páté
generace. Nebude to dlouho trvat a dočkáme se prvních zařízení s podporou 5G sítí.
Rychlý, rychlejší, nejrychlejší
Nová generace sítí nabídne především
rychlejší a stabilnější internet. Dnes téměř
nepředstavitelná rychlost stahování 1
Gbit/s by se měla stát po nástupu nových
sítí standardem. Rychlost ale není jediná

barokního orchestru Collegium 1704.
Vernisáž a koncert proběhne 20. 6. ve
20 hodin. Nenechte si ujít.

výhoda, kterou 5G sítě přinesou. Masivní
nárůst datového toku, lepší pokrytí signálem a téměř okamžitá odezva umožní
například rychlou komunikaci bezpečnostních systémů nebo tzv. smart prvků
ve městech, popřípadě využívaní virtuální
a augmented (rozšířené) reality.
Autonomní vozidla
Výše zmíněná odezva je klíčová také
pro autonomní řízení automobilů. Reakce
vozidel s tímto systémem se může zkrátit až
o desítky milisekund (pod 1ms), což mimo
jiné sníží jejich brzdnou dráhu, a tedy i počet případných nehod. Je tedy zcela jasné,
že nástup autonomních vozidel změní
dopravu tak, jak ji známe.
Zvýšení produktivity firem
Díky okamžité komunikaci s vysokým
datovým tokem bez časových prodlev se
také očekává zvýšení efektivnosti podniků. Nejenže 5G sítě pomohou svými
vlastnostmi k širšímu zavedení robotizace
a automatizace do výrobních podniků,
ale poskytnou také přesné informace
o veškerých procesech a stavech výroby
s téměř nulovým zpožděním. To vše by
mělo ve výsledku vést k nárůstu světové
ekonomiky.
Nordic Telekom
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8. 6. 2019 od 7:00 do 12:00 hod.

Hasičský sloupek

U

ž se stalo tradicí, že v naší obci
pořádáme pálení čarodějnic. Bohužel nebylo možné, kvůli stavbě
uspořádat tuto akci v areálu školy, a tak
jsme byli nuceni ji uspořádat jinde. Myslím,
že palouček na skále byla nakonec dobrá
volba. Od většiny zúčastněných jsme sklidili
jen slova chvály. Doufáme, že i vám ostatním se tam líbilo. Nesmím zapomenout
poděkovat firmě Maso Uzeniny KK Miloš
Křeček za sponzorský dar v podobě opékacích párků a Místnímu úřadu za finanční
příspěvek a skákací hrad – mimoně. Dále na
akci přispěl nemalou částkou i Magistrát Hl.
m. Prahy. Všem moc děkujeme.
Po přivítání jara už nás čeká jen a jen
samé soutěžení. Nepodcenili jsme se celou
zimní přípravu, tak doufám, že to zúročíme.
První nám to předvedly naše děti na memoriálu v Řepích, když mladší B obsadilo 2.
místo a starší 3. místo v požárních útocích.
Mladší A, to mělo rozběhnuté na vítězství,
ale bohužel nevydržela jedna hadice a útok
nedokončili. Ale i tak víme, že na soutěž
Plamen, která nás čeká 25. 5. jsme dobře
připraveni.

Druhý den soutěžily dorostenky. V 1.
kole dorostu předvedly opravdu pěkné
výkony. Bohužel v Praze nemáme v této
kategorii žádnou konkurenci, a tak se

23
Info z MČ
musí holky zlepšovat samy pro sebe a vše
se ukáže až na MČR dorostu ve Svitavách
5.–7. 7. 2019
Starší děti 26. 5. budou bojovat o postup do 2. kola hry Plamen, které nás čeká
8.–9. 6. 2019. Vítěz druhého kola pojede na
MČR hry Plamen ve Vlašimi 29. 6.–1. 7. 2019.
Ale o tom až příště…
Za SDH Řeporyje Iveta Svobodová
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www.sdhreporyje.info

Realitní poradna

V

ážení čtenáři, přinášíme Vám pokračování realitní poradny. Děkujeme
Vám za zaslané dotazy, těší nás Váš
zájem. Došlo nám mnoho dotazů na téma
cen nemovitostí. Jak ji správně určit, co
hraje největší roli, a to s ohledem na prodej
i koupi nemovitosti. Pokusili jsme se pro Vás
problematiku trochu shrnout a poradit, jak
správně určit cenu nemovitosti. Těšíme se
na Vaše další dotazy!
Zdraví Vás
David Matouch a Jiří Chudoba, majitelé
kanceláře

Jak správně určit cenu nemovitosti?
Téma všech témat, které ovlivňuje
množství faktorů. Pokud se chystáte koupit
nebo prodat nemovitost, máme pro Vás pár
dobrých rad, které Vám určitě pomohou
s orientací v této problematice. Pokud si
stejně nejste jisti, neváhejte nás kontaktovat, poradíme Vám rádi a zdarma!
Trh
To nejdůležitější, co musíme udělat
na počátku, je průzkum trhu. Ať chceme,
nebo ne, cenu nám nakonec v drtivé většině určí právě situace na trhu. Ideální je
získat relevantní data ohledně prodaných
nemovitostí za poslední období. To nám
jednoznačně ukáže, kolik byli schopni lidé
utratit za dané nemovitosti v naší lokalitě
v námi určeném období. Není úplně jednoduché se k těmto datům dostat, získáme je
z kupních smluv na katastru nemovitostí.
My pro tyto účely používáme placené cenové mapy, které poskytují i mnoho dalších
údajů ohledně dlouhodobého vývoje trhu.
Ve chvíli, kdy máme analýzu prodaných
nemovitostí, porovnáme ji s nemovitostmi
právě prodávanými. Vzhledem k tomu, že
jsou nabídkové ceny většinou nadhodnocené, doporučujeme odečítat cca 10%
z této ceny.
Jaro není léto…
Dalším důležitým faktorem bude také
období, ve kterém chceme koupit nebo
prodat. Poptávka po nemovitostech totiž
podléhá sezónním výkyvům a jak jsme si

již řekli, o ceně rozhoduje trh, čili množství
poptávky. V průběhu letních prázdnin (zejména na jejich začátku) nemůžeme čekat
extrémní zájem o nabídku nemovitostí.
Stejně tak celý prosinec má většina lidí
v hlavách přípravu na Vánoce… Nejvyšší
zájem je tak v měsících březen až červen
a také září až listopad. Je dobré přihlédnout
k tomuto faktu a očekávat podle toho cenu,
nebo ještě lépe prodávat v dobrém období,
nebo kupovat v horším období…
Spěchám? Dostanu méně
Dalším zásadním faktorem je, jak moc
na nákup nebo prodej spěcháme. Prodávání pod tlakem je stresující a často končí
prodejem pod cenou a je tedy výhodnější
pro kupující. Je třeba si uvědomit, že prodej
nemovitosti v dobrém období a lokalitě,
kde je zájem o nemovitosti, trvá 3 - 4 měsíce. A to pouze za předpokladu, že vše
půjde dobře a bez komplikací. Pokud má
prodávající dostatek času na prodej, může
prodávat za cenu větší. Ovšem v případě,
že bude inzerovat cenu přemrštěnou,
může být výsledná cena mnohem nižší
a tedy opět výhodnější pro kupujícího.
Nemovitost se bude dlouho “válet” na
realitních inzertních portálech, “provaří
se”, nebude o ní takový zájem a většinou
v časovém stresu se prodá za nižší cenu, než
je tržní. Zkrátka dobře ocenit nemovitost
je zásadní.
Individualita především
Dalším důležitým faktorem je osobitost
dané nemovitosti. Prodávající si samozřejmě myslí, že jejich nemovitost je výjimečná.
Žijí v ní nějakou dobu, zvykli si na ní a jsou
s ní srostlí… Kupující se ale na ní dívají
jinýma očima, jejich pohled bývá opačný
- snaží se najít vady a nedostatky. Musíme
se proto oprostit od emocí a v klidu sepsat
klady a zápory dané nemovitosti. Co nám
cenu nemovitosti zvyšuje? Například pěkný
výhled, dobrá orientace, cihlová stavba,
osobní vlastnictví, klidné místo a pěkné
okolí, blízkost MHD, dobrá občanská vybavenost, balkon a terasa, parkovací stání,
výtah apod.
A co naopak cenu snižuje? Panelová
stavba, družstevní vlastnictví, nehezký
nebo žádný výhled, byt v prvním nebo posledním patře, rušné okolí, vysoké provozní
náklady, větší vzdálenost dopravy apod.

Zamysleme se tedy nad individualitou
dané nemovitosti. Pokud najdeme více
záporů než kladů, nebude se zřejmě cena
pohybovat nad tržní cenou. Naopak, pokud
jsme našli mnoho kladů a zápory téměř
žádné, budeme počítat s vyšším zájmem
potencionálních kupců a tím pádem vyšší
cenou.
Nepodceňujme prezentaci
Prezentace nabídky naší nemovitosti je
také velmi důležitá s ohledem na výslednou cenu. My vždy svým klientům sestavujeme plán prodeje a také marketingovou
strategii propagace nabízené nemovitosti.
Pokud prodávající pracuje tímto způsobem
a dokáže navíc profesionálně nemovitost
nafotit a prezentovat, přiláká mnohem více
zájemců. Při takové strategii je prodej většinou rychlý a za velmi dobrou cenu. S tím
musí kupující počítat a je v tomto případě
důležité zaměřit se na výše uvedené rady
a byť rychle, tak rozmyslet, protože je jednoduché podlehnout emocím a navyšovat
cenu…
Jak z toho ven?
Možná Vám přijde složité orientovat
se v cenách nemovitostí. Je jasné, že lidé
nejsou profesionálové na vše, proto Vám
v problematice cen nemovitostí vždy rádi
poradíme a pomůžeme!
MÁTE DOTAZ?
NEVÁHEJTE NÁM NAPSAT NEBO
ZAVOLAT!
partner@re-max.cz
800 434 434

Dne 17. 5. 2019 oslavil pan

Vladimír Lexa

životní jubileum 70 let.
K jeho jubileu přeje rodina
a připojuje se
i ÚMČ Řeporyje.
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Když Bůh je vzdálen, když zdánlivě mlčí…

M

nozí lidé se potýkají s otázkou nevyslyšených
modliteb. Modlí se a Bůh mlčí. Možná přemýšlí, jestli tam Bůh vůbec je. Tato zkušenost
Božího mlčení, nebo dokonce Jeho nepřítomnosti,
není v křesťanském životě nic neobvyklého. Papež
František připomíná, že toto mlčení zažil také samotný Ježíš na Kříži: „Mlčení Boha, zkušenost, že
Všemohoucí a Otec je daleko, je rozhodující etapou na
pozemské cestě Božího Syna, vtěleného Slova. Visící
na dřevě kříže naříkal nad bolestí, kterou mu působilo
toto mlčení: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“
Mnohé osobnosti křesťanských dějin svědčí, že
Boží mlčení není náhodné. Jedná se o jednu z největších zkoušek, které člověk zažívá ve vztahu k Bohu.
Bůh se vzdaluje a mlčí, proto, aby člověka vtáhl do
hlubšího vztahu s Ním. Je-li zkušenost mnohých
světců pravdivá, pak je ticho nezbytným krokem
k prohlubování vztahu mezi člověkem a Bohem.
Tato období „Božího mlčení“ sv. Jan od Kříže,
mystik šestnáctého století, popsal jako „temná noc
duše“. V jeho pojetí se jedná o vysoký stupeň duchovního pokroku, který zažije málokdo z lidí. Nicméně,
pocit, že modlitba a Písmo ztratily zvuk a že naše
duchovní cesta míří do slepé uličky, je mnoha křesťanům důvěrně znám. Bible nás ujišťuje, že nás Bůh
neopustil, i když jeho přítomnost zrovna necítíme. On
je všudypřítomný. Ježíš slíbil, že nás nikdy neopustí.
Apoštol Pavel vyznává, že nás nic nemůže odloučit od
Boží lásky. Bible nás tedy nenechává na pochybách, že
když Bůh mlčí, není od nás vzdálen, a to i v případě,
že to takto můžeme vnímat. Dnes je s námi a byl
i vždycky před tím. Není v našich životech přítomen
méně, než v době, kdy jsme Jeho hlas zřetelně slyšeli
a cítili Jeho radost. Jenom na chvíli jakoby vypnul naši
schopnost vnímat Jeho přítomnost, právě kvůli tomu,
aby snížil naši závislost na vnějších věcech a naučil nás
něco důležitějšího.
Je důležité si pamatovat, že modlitba je setkání
a vztah, hluboký vztah, ke kterému nemůže být ani
Bůh, ani člověk přinucen. To, že nám Bůh může dát
pocítit svou přítomnost, nebo naopak ponechat
nás s pocitem své nepřítomnosti, je součástí tohoto
skutečného živého vztahu. Kdybychom mohli Boha
přinutit se s námi setkat, kdykoliv si to zrovna přejeme, pak by to nebylo žádné setkání a žádný vztah.
Můžeme to učinit s obrazem, s vlastními představami,
ale ne s živým Bohem, podobně jak to nemůžeme učinit s druhým člověkem. Vztah musí začínat a rozvíjet
se ve vzájemném přátelství, v atmosféře důvěry, úcty,
svobody. Neměli bychom se soustřeďovat na to, co
nám ten přátelsky vztah může dát, ale jednoduše měli
bychom milovat Boha – našeho přítele. Měli bychom
si uvědomit v první řadě podstatnou skutečnost, že on
je Bůh a že on nás stvořil. On stvořitel nám dává nabídku hlubokého, přátelského vztahu, jehož základem je

vzájemné odevzdání se. Měli bychom se snažit poznat
jeho vůli, i přesto, že mnohdy nejsme schopni ji plnit.
Všechna naše vřelost a intenzita naší modlitby má
pramenit z Boží přítomnosti, z víry v něho, naší touhy
po něm. Měli bychom mu důvěřovat a věřit tomu, že
on nejlépe ví, co každý z nás potřebuje. Bůh stoji vně
našeho života, připravený vzít jej celý na sebe jako
vzal svůj kříž. Když se mu s důvěrou celé odevzdáme,
skutečně bude nám záležet hlavně na něm. Budeme
mít také jistotu, že vše, co nosíme v našem srdci, na
čem nám záleží, o co si děláme starost, odevzdali jsme
do těch nejlepších rukou.
P. Mariusz Kuźniar, farář

********************
K zamyšlení
Z knihy Bruno Ferrero Hostina pro duši
Boží modlitba
Když jsi dnes ráno vstával, pozoroval jsem tě
a čekal jsem, až na mne promluvíš, aspoň krátce, až
se mne zeptáš na názor nebo mi jen tak poděkuješ za
něco pěkného, co jsi včera prožil. Ale viděl jsem, že
máš napilno s vybíráním oblečení do práce a s hledáním klíčků od auta. Dál jsem čekal, zatímco jsi běhal po
domě, chystal sis snídani, naposledy ses přičísl (jak jsi
jistě slyšel, přesně vím, kolik vlasů máš). Doufal jsem,
že si najdeš minutku, aby ses zastavil a řekl mi aspoň
ahoj, ale měl jsi moc práce. Tak jsem pro Tebe rozsvítil
nebe, naplnil jsem ho barvami a hlasy ptáků a svěžím
povětřím. Ale ty sis toho ani nevšiml. Pozoroval jsem
tě, když jsi trochu nervózní rychle jel do práce a trpělivě jsem čekal celý den. Se všemi tvými aktivitami
jsem si pomyslel, že jsi moc zaměstnaný na to, abys
mi něco řekl. Když ses vrátil domů, viděl jsem, jak
jsi unavený, tak jsem seslal drobný deštík, aby voda
odplavila tvůj stres. Myslel jsem, že budeš rád a trochu
si na mě vzpomeneš, ale rozčílil ses a ošklivě jsi klel.
Tolik jsem si přál, abys na mne promluvil, moc času by
ti to přece nezabralo. Pak jsi zapnul počítač. Trpělivě
jsem čekal, zatímco jsi do něho koukal a večeřel, ale
opět jsi se mnou zapomněl promluvit. Viděl jsem, jak
jsi utahaný, a pochopil jsem tvoje mlčení, a tak jsem
zhasnul nádheru nebe, ale ve tmě jsem tě nenechal.
Vyměnil jsem ji za ohromující záplavu hvězd, i když tě
to nezajímalo. Když jsi popřál dobrou noc své rodině,
běžel jsi do ložnice a hned jsi usnul. Vždy bdím nad
spánkem svých dětí a kolébal jsem i tvoje sny, protože
i když to ty nevidíš, já jsem tady pro tebe pořád. Mám
víc trpělivosti, než si dokážeš představit. Chtěl bych tě
tím naučit, kolik trpělivosti musíš mít s ostatními. To
všechno, co se ti líbí, jsem stvořil jen a jen pro tebe.
Mám tě moc rád a každý den čekám na tvoji modlitbu.
Ať se ti den vydaří! Znovu vstáváš a já budu znovu
čekat, že si vzpomeneš. Moje láska tě ani na okamžik
neopustí. Tvůj přítel Bůh.
Jeden muž zabloudil na poušti. Když později o svém
strašlivém dobrodružství vyprávěl přátelům, přiznal se,
že si ze zoufalství klekl a prosil Boha o pomoc. „A Bůh
tvoji prosbu slyšel?“ „Ale kdeže! Než to stihl udělat,
nějaký průzkumník mi ukázal cestu.“
***
Z knihy Bruna Fererro Další příběhy pro potěchu duše
Dva přátele…
Před mnoha lety žili v Číně dva přátel. Jeden uměl
nádherně hrát na harfu. Druhý měl úžasné vyvinutou
vzácnou schopnost naslouchat. Když první z nich
hrál nebo zpíval o horách, ten druhý říkal:“ Vidím
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ty hory, jako by byly tady přede mnou.“ Když první
hrál o potůčku, druhý povídal: „Slyším vodu, jak zurčí
mezi kameny“. Ale jednoho dne ten, který naslouchal,
onemocněl a umřel. První z přátel uřezal harfě struny
a už nikdy na ni nehrál.
Opravdu existujeme jen tehdy, když nám někdo
naslouchá. Největší dar, který můžeme někomu dát,
je skutečně tomu druhému naslouchat. Jedna velmi
citlivá dívka řekla učiteli o problému, který ji moc
trápil. Učitel jí doporučil, ať si o něm promluví s rodiči.
Dívka to zkusila, ale přestože rodiče viděli její úzkost
a zmatek v duši, prohlásili to za hloupost a změnili
téma. Prý „přehání“, „určitě to překoná“ a tak dál.
Nechtěli o tom diskutovat, jako by se problém vyřešil
sám od sebe jen tím, že si ho nebudou všímat. Teprve
tehdy, když se jejích dcera pokusila o sebevraždu,
začali vyjadřovat údiv: „ Proč jsi nám neřekla, že máš
nějaký problém?“ „ A proč jste mě neposlouchali, když
jsem vám to říkala?“
Jedna holčička napsala: „ když jsem večer v posteli, otočím se ke zdi a povídám si se sebou, protože
já se poslouchám.“
********************
Špetka humoru
Z knihy Erica Marshala a Stuarta Hample Děti píší
Bohu:
„Milý Bože, proč se musím modlit, když stejně víš,
co chci? Ale když tě to potěší, tak já se tedy modlit
budu.“ Zuzana.
Z knihy Roberta Rothmanna Mezi nebem a zemi:
Nedoslýchavost
Na Marka Twaina naléhala jeho choť, aby se
vždycky před jídlem hlasitě pomodlil. Jednoho dne
k nim zavítal na návštěvu starý mississippský kapitán, kterého Twain poznal během svého bouřlivého
mládí. Domácí pán se tedy začal modlit, když tu ho
náhle kapitán přerušil? „Co to říkáte?“ „Modlitbu před
jídlem.“ „Jak prosím? Nerozumím vám.“ „Modlitbu
před jídlem,“ odpověděl Twain poněkud hlasitěji.
„Musíte trochu víc nahlas!“ „Ke všem čertům, modlím
se!“ zařval Mark Twain.
********************
Pozvánka
Pouť v kostele sv. Jana a Pavla na Krtni se
uskuteční 22. 6. 2018 v 16.00 hodin. Všichni
jsou srdečně zváni! Symbolické koláčky
jsou vítány.
Pouť v kostele Petra a Pavla v Řeporyjích
se uskuteční 30. 6. v 11.00 hodin. Po mši
sv. bude následovat společné agapé před
kostelem. Předem děkujeme těm, kteří
přinesou něco na společný stůl.
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FK Řeporyje, z.s.
Úvodní slovo
ráva byla zaseta, terasa dodělána. Máme z toho
velkou radost. Takovou, že bysme rádi tuto
novinu sdíleli prostřednictvím ČTK, ale pro
tentokrát jsme rádi i za Řeporyjské Echo. Ano, chybí
dodělat ještě celá řada detailů a několik ‘’much’’,
které přijdou na řadu v následujících týdnech. Avšak
hrubá stavba je u konce. Sláva, hurá, na našem novém
pažitu budem rozdávat soupeřům bůra J.

T

Rekonstrukce hlavní hrací plochy a přilehlé terasy
Jak již bylo zmíněno v úvodním odstavci, hlavní
část zmíněné rekonstrukce je za námi. Nyní bude následovat ještě dvojí dosetí a chemické ošetření. Jsme

asi jedni z mála, které pravidelný příval dešťových
kapek v druhé polovině května těší. Téměř ideální

podmínky pro zhoustnutí travnatého porostu, jak
na hlavní hrací ploše, tak i na té tréninkové, kam již
budou moci být brzy vypuštěny naši nejmenší. Tak

teď ještě trochu slunečních paprsků, ale nebojte, to
máme ve smlouvě rovněž.
Na terase byla dohotovena zámková dlažba i grilovací zóna. Byla zapojena elektřina na její osvětlení,
aby byla bezpečnost vysoká i v pozdních hodinách.
Na začátku měsíce května budou nainstalováno
dřevěné zábradlí v klubových barvách, stějně jako
lavička, která bude usazena podél celé venkovní části
terasy. Jedním z doplńků bude i usazení našeho loga
o rozměru 100x100 cm na vzdálenou stěnu terasy.
Klubové barvy se musí ctít za každé situace. První
zatěžkávací zkoušku bude mít terasa 15. 6. 2019 od
16.30, kdy se bude konat rozlučka se sezónou. Terasu
tak čeká ostrý křest.
Brigáda
Termín brigády byl stanoven na sobotu 8. června
se začátkem v 9h ráno. Rádi bychom tak požádali
všechny naše fanoušky, hráče, funkcionáře, děti
a jejich rodiče o sounáležitost. Hlavními body bude
řada rutinních věcí, které bysme bez vaší pomoci tak
rychle nezvládli. Od nátěru laviček, přes odvezení
sutě ze stavby až po věci, týkající se nové terasy. Na
podzim roku 2018 se sešlo cca 25 lidí, díky kterým
jsme zahájili zatravnění tréninkového hřiště. Budeme
rádi za každou pomocnou ruku, která posune náš
areál opět o krůček dál. Samozřejmostí je zajištění
nápojů a menšího občerstvení z grilu pro všechny
brigádníky. Budeme se těšit.
A mužstvo
TJ Avia Čakovice vs. FK Řeporyje – 0:0
Čakovické hřiště bylo vzhledem k plánovanému
festivalu Majáles hůře dostupné, a tak jsme mohli
věřit, že stejně tak naše obrana bude neprůstupná
podobně jako policejní bariéry. O to se měla postarat
sestava: Bašta – Šmat, Kubr, Vosmík, Šebesta – Pánek M., Václavíček., Pánek I., Walzel – Pavelka, Rejzek.
Ačkoliv se čakovický tým nacházel na děleném
desátém místě tabulky, od úvodních minut hýřil svojí
aktivitou a měl zjevně lepší pohyb než naši hráči.
Byl to paradox, neboť tělesné dispozice některých
hráčů domácíh by se neztratily ani v americkém fotbale. A právě toho se snažili domácí využít, kdy svojí
čakovickou Avii chtěli zaparkovat v našem vápně,
kam často létaly centry. Pro drtivou většinu z nich
si však došel brankář Bašta nebo byly odvráceny
našimi obránci. My hrozily z našich brejků Walzela
a individuální akce mladšího Pánka, všechny tři akce
však zůstaly nevyužity. Ať už vzhledem k nepřesnosti

Rozlosování zápasů FK Řeporyje - jaro 2019
Den

Datum

Hodina

NE

9. 6.

10.30

SO

15. 6.

14.00

Soupeř

podzim

povrch

Miškovice - Řeporyje „A“

1:1

Tráva

Řeporyje „A“ - Stodůlky „B“

4:4

UMT

Muži A - A3A - 14 M-1.B/A

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

S Čechie Smíchov 27
FC Př. Kopanina B 26
SC Radotín
27
TJ Sokol Cholupice 27
FK Řeporyje
27
AFK Slavoj Podolí B 27
FC Miškovice
27
SK Střešovice 1911 B 27
FK FC ZLIČÍN B
27
TJ Sokol Stodůlky B 27
TJ AVIA Čakovice 27
TJ Slovan Bohnice B 27
SK Zbraslav B
27
TJ Sokol Řepy
27
AFK Slavia Malešice 26
TJ Sokol Bílá Hora 27

20
17
17
18
16
12
11
11
11
10
8
7
8
7
5
4

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

MSM Academy
19
SK Střešovice 1911 C 19
SK Modřany B
19
FK Sparta Košíře
19
FK Řeporyje B
19
TJ A.F.K. Slivenec B 19
TJ Slavoj Suchdol 19
TJ Sokol Lochkov 19
TJ Sokol Nebušice B 20
SK Sparta Krč
19
TJ Sokol Lipence B 19

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

FK FC ZLIČÍN
20
FC Háje Jižní Město 20
TJ Junior Praha
20
Spartak Kbely
20
SK GORDIC Praha 20
SK Aritma Praha B 20
FK Union Strašnice 20
FK Zlíchov 1914
20
A.F.K. Olym. Šeberov 19
SK Dolní Chabry
20
Spartak Hrdlořezy 20
FK Řeporyje
21

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

SK Ďáblice
16 13
FK Řeporyje
16 11
TJ Ruzyně
16 10
TJ Sokol Bílá Hora 16 9
TJ Sokol Lipence 16 8
TJ Slavoj Suchdol 16 7
TJ Slovan Bohnice 16 7
Fotb. akademie Praha16 6
TJ Sokol Řepy
16 4
FK DUKLA Praha C 16 0

3 4
5 4
5 5
1 8
7 4
4 11
7 9
5 11
4 12
5 12
4 15
6 14
3 16
4 16
1 20
2 21

Muži B - A4A - 21 M-2/A
15
13
12
10
10
6
6
5
5
5
6

1
3
0
3
2
3
3
3
3
3
0

3
3
7
6
7
10
10
11
12
11
13

104:27
83:32
89:52
63:33
68:45
77:51
58:55
72:63
57:62
57:56
54:60
34:53
42:72
38:65
44:143
32:103

63
56
56
55
55
40
40
38
37
35
28
27
27
25
16
14

106:31
55:31
45:40
45:23
39:36
35:50
36:56
35:54
38:62
33:57
44:71

46
42
36
33
32
21
21
18
18
18
18

Starší dorost C2A - 32 D-1/A
20
15
13
13
9
7
8
7
7
7
5
1

0 0
2 3
3 4
2 5
1 10
3 10
0 12
2 11
1 11
1 12
1 14
0 20

114:13
114:29
86:49
65:50
60:54
57:66
40:72
53:79
68:82
41:61
38:76
32:137

Mladší žáci F3D - 67 MŽ-2/D

nebo dobře postavenému
břevnu. A tak jsme si mohli
o poločasové přestávce
pobrukovat písně jako na
nedalekém hudebním festivalu:,Dám dělovou ránu,
bum bum bum bum‘‘ či
‚,Sraž nás na kolena.‘‘
Bohužel, ani to nezabralo. Druhý poločas měl
zcela podobný scénář, ke
vstřelení rozdílové branky

1
2
3
0
0
1
1
1
1
0

2
3
3
7
8
8
8
9
11
16

25

79:27
98:28
77:37
58:60
58:73
72:77
52:64
43:57
36:69
21:102

60
47
42
41
28
24
24
23
22
22
16
3
40
35
33
27
24
22
22
19
13
0

26

Sport
nedošlo a tak se oba týmy rozešly smírně 0:0 a naše
šance na zisk dalších tří bodů odlětěly stejně jako
rozlítaný ptáček v hospodě IV. cenové kategorie.
AFK Slavia Malešice vs. FK Řeporyje – 4:6
Nezvykle studené zimní počasí přivítalo naše hráče v areálu Malešic, kde se nám dlouhodobě nedaří,
ačkoliv malešický tým hraje dlouhodobě o záchranu.
Malešice, jejichž kostru tvoří hráčí z postsovětských
republik byli opět na nás připraveni a odhodláni
získat body, které by vzkřísily určitou jiskru naděje
o záchranu. A my jim dali příležitost, aby vzplála.
Nebyl to zápas pro slabé povahy, tepová frekvence
by se blížila maximu.
Zápas měl hororový scénář, s dobrým koncem
pro náš tým. Ačkoliv jsme šli do vedení, nedokázali
jsme náskok udržet a ještě v 81. minutě prohrávali
4:2. Pak však došlo k proměnění pokutového kopu
a vstřelení gólu P. Štěpánkem, který byl opět na
správném místě. Téměř v závěru poslal náš tým do
vedení Rejzek, který tak alespoň částečně odčinil
zahozené šance. Emotivní závěr zakončil I. Pánek po
střele do prázdné branky, kterou brankář opustil ve
snaze pomoci zbytku týmu při standartních situacích
v závěru utkání. Power play využita, 3 body si nakonec
Řeporyje po špatném výkonu odvezly.
TJ Slovan Bohnice B vs. FK Řeporyje – 2:2
Do areálu Bohnic jsme přijeli v sobotu dopoledne,
se třemi náhradníky. V Bohnicich nepanují ideální
poměry mezi A a B týmem, kdy se jedná o zcela
oddělené jednotky. Bohužel bohnická rezerva je
tak odsouzena k sestupu do II. třídy, jelikož jejich
A mužstvo je již jistým sestupujícím z 1.A třídy. Je tak
dost možné, že po této sezóně vznikne pouze jeden
tým hrající soutěž 1.B. S Bohnicemi nás čekají vždy
vyrovnané zápasy, kde rozhoduje většinou jedna
branka. Sestava doznala pár změn: Přída – Šmat,
Hlaváček (C), Štěpánek P., Šebesta – Pánek M., Vosmík,
Pánek I., Walzel – Pavelka, Rejzek.
Úvodní dějství provázel vyrovnanný průběh.
Bohnice disponovali velmi šikovnými mladými hráči,
kteří nám svou kreativitou dělali ve svém středu problémy. I tak jsme se dostávali do úniků po zachycení
chybných rozehrávek soupeře. Jednu z nich málem
využil Michal Pánek, který se nečekaně odhodlal ke
střele z 30 m a jeho pumelice skončila na břevně
domácího brankáře. Ve 20. minutě se dostal odražený
balón k Ivanovi Pánkovi, který z těžkého úhlu zamířil
přímo do šibenice, neboť ho obránci nepochopitelně
neatakovali. Od té doby si naše mužstvo vytvářelo
další šance a na ztečovaný centr Walzela do břevna
odpověděl zanedlouho Pavelka, který využil přihrávku do gólové pozice, kterou využil. Od druhého gólu
domácí mančaft více zabral a my začali mít problémy,
presto jsme šli do vedení 2:0 po polovině utkání.
Domácí tým začal druhou půli stejně jako zakončil
tu první. Domácí výborně kopali rohové kopy přímo
do brány a jen těžko jsme odolávali. Zasloužený
trest nastal v 60. minutě nastal, kdy odražený balón
uklidil z hranice vápna domácí hráč za záda brankáře
Přídy. To domácí nakoplo a v 82. minutě vyrovnali po
střele, kterou Přída neudržel a po větším důrazu domácích došlo ke skórování na konečných 2:2. Velkou
smůlou bylo trefení spojnice Pavelkou. Trefili jsme tři
břevny, hraje se avšak na góly a výsledek odpovídá
předvedené hře.
FC Zličín B vs. FK Řeporyje – 1:6
Řeporyje jeli do nedalekého Zličína, který v po-
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slední době velmi zapracoval na změnách areálu.
Kromě nově vybudované restaurace v nedávné době
přibylo i zázemí, které je pro krajské soutěže nadstandardní. Kromě prostorných šatech se zde nachází
i prosklená konferenční místnost s poháry, a tak kromě širokoúhlé televize se místní vedení může koukat
i na odkaz historie, kterou zde místní hráči zanechali.
Snad jednoho dne bude takové zázemí stát i u nás.
Oproti zápasu v Bohnicích došlo ke třem změnám
v sestavě: Bašta – Šmat, Kubr, Hlaváček (C), Šebesta – Václavíček, Pánek I., Vosmík, Walzel – Pavelka,
Pánek M. Ihned od první vteřiny jsme zahrozili, a to
když Ivan Pánek ihned z rozehrání zkusil překvapit
brankáře, a ten měl co dělat aby tým uchránil od
pohromy z první vteřiny zápasu. Netrvalo dlouho
a opět jsme zahrozili několika brejky po ziskání míče,
který následoval po dobrém napadání. Ve 12. minutě
Václavíček se dostal k balonu na hranici vápna a ačkoliv střela nebyla razantní, brankář na ní zcela nevidel
a skončila v síti. O několik minut později se opět dostal
Václavíček k balónu a z voleje nás trefil do dvoubrankového vedení. Nadále jsme byli nebezpečnějším
týmem, ale ke konci poločasu nastal desetiminutový
úsek hry, kdy jsme pouze odvraceli jeden centr za
druhým a dostali se pod tlak. Do většího klidu nás
pak mohl dostat Pavelka s Ivanem Pánkem, avšak
jejich velké příležitosti nebyly využity, a tak jsme šli
do kabin opět s dvougólovým vedením.
Nechtěli jsme, aby „Csaplárova past“ sklapla stejně jako v předchozím zápase, a tak jsme vstoupili do
druhé půle s větší vervou. Důležitým momentem bylo
vsítění branky Davidem Pavelkou, který tak dlouho
hledal spoluhráče až přeloboval brankáře domácích.
Hostě se dostali zpátky do hry v 65. minutě, když centr
si nepohlídala naše pravá strana a Zličín korigoval na
1-3. Pět minut na to však Ivan Pánek krásně zakroutil
svůj přímý kop za tyčku a poslala domácí do kolen.
Zbytek zápasu se již dohrával, a tak Jiří Václavíček
mohl završit svůj hattrick po patičce Jana Borovičky
a Ivan Pánek vsítit po hezké kombinaci s Walzelem
svůj druhý gól.
B mužstvo
Naše rezerva se po sérii špatných výsledků vydala
do Modřan, kde ve středu 15. 5. předehrávala své kolo,
neboť Modřany o následujícím víkendu slavili krásných 100 let od založení klubu, kdy se této události
zúčastnili i hráči sparťanské staré gardy či ženského
týmu. Béčko bylo posíleno o pár hráčů z A týmů
a výsledkem tomu byla výhra 4:2 a potvrzení umístění
nejhůře do 5. místa v konečné tabulce.

Mládež
Školička
Hráči předpřípravky se zúčastnili dvou turnajů
a výsledkem bylo krásné druhé a třetí místo na turnaji v Hrdlořezích a Čakovicích. Na dětech je vidět
zlepšení a upřímná radost z každého gólů. Zklamání
z porážek pak vždy přebije zisk medailí či dort od
pořadatelů turnaje.

květen 2019
Na turnaje je soupiska rozdělena na Old boys
a Young boys podle ročníků narození, a tak i ti naši
nejmenší mají možnost seznámit se soutěžními zápasy a tedy i emocemi, které běžný trénink nenabízí
v takovém množství.

Děkujeme všem rodičům, kteří společně s dětmi
dovytváří skvělou partu a budeme se těšit na další,
kdy přivítáme r. 2012 a mladší každé pondělí a středu
na trénincích.
Mladší přípravka
Mladší přípravka nadále bojuje ve své soutěži.
Svoje soutěžní zápasy si obohatila i na turnaji trojic,
tedy formě, která vede ke zlepšení fotbalové techniky
a individuálních návyků. Klan Rychtaříků je jedním
z rodů, které dělaly Řeporyjím svými výkony radost.
Václav Rychtařík alias „Zubr“ má v Řeporyjích svého
vnuka Jakuba, který po roce v našem klubu si začíná
s balónem více a více rozumět.
Starší přípravka
Starší přípravka je pod soustavnou kontrolou Jana
Borovičky, který aplikuje fotbal kombinuje kombinační fotbal po zemi. Mix individualit a řeporyjských
srdcařů začíná sklízet ovoce. Kluci se přechodu do
mladších žáků nemusí vůbec obávat.
Mladší žáci
Mladším žákům se nedaří již jako na podzim
a opustili první příčku, kterou přepustili Ďáblicím,
jenž vedou tabulku již o pět bodů. Řeporyje mají
náskok dvou bodů na třetí Ruzyni, a tak stále živí
nadějí na postup. Naděje umíra poslední
Starší dorost
Starší dorost bojuje s docházkou a svým přístupem nedělá trenérům žádnou radost. Vzhledem
k nízkému počtu hráčů dojde dočasně k fúzi týmů
Řeporyj a Stodůlek, které se potýkají se stejným
problémem.
Závěrečné slovo
Sezóna se blíží k cíli a už teď je jasné, že bude považována za úspěšnou. Odvedlo se spoustu výkonů
na hřišti i mimo něj. Na nás teď již bude dotáhnout
všechny věci do konce a dostat do pucu náš vzkvétající areál před začátkem nadcházející sezóny. Pokud
chcete sledovat aktuální dění o chodu klubu, sledujte
nás na Facebooku či sociální sííti Instagram. Od nové
sezóny se můžete těšit I na zcela nové webové stránky, kde budete mít vše jako na dlani.
Petr Vosmík
místopředseda FK Řeporyje
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HANSPAULKA
řeporyjské celky / jaro 2019

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

5. liga, skupina D

Pajzovna FC
7
Sváteční mančaft
8
Ramutant CF
8
Unreal Students FC 8
Penco FC
7
Sparta Pivaři AC
7
Sokol Picasso B
8
STS Chvojkovice - Brod 8
Hlavonožci na niti FC 7
R.I.P. B
7
AC SK Viktoria 1905 6
Integrita Jinonice
7

6
5
5
4
4
4
3
2
2
2
1
1

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

0
2
2
2
2
3
4
4
4
5
5
6

43:23
29:18
14:20
27:22
24:18
17:20
21:26
24:25
13:12
10:20
17:20
15:30

13
11
11
10
9
8
7
6
5
4
2
2

Gymstar

K

onec závodní sezóny našich gymnastek se
pomalu blíží. Tak, jako každý rok, jsme tedy
vyrazili na závod MČR v teamgymu, který proběhl ve dnech 10.–11. 5. 2019, tentokrát v Olomouci.
Závody byly náročné, protože se sešly nejlepší týmy
z celé České republiky, aby poměřily své síly na přeskoku, tumblingu a v pódiové skladbě. V pátek jsme
se rozcvičovaly až do 22. hodiny, pak rychle na kutě,
a v sobotu ráno v 7.00 jsme už byly opět v hale. Pro
některé z nejmladších děvčat teamu JUN I. to byly
první veliké závody. Nervozitu si ochutnaly hned
na prvním nářadí – přeskoku. Na dalších nářadích
ale zabojovaly, výrazně se zlepšily a získaly skvělé
6. místo z 18 zúčastněných družstev.
Starší dívky z JUN II statečně bojovaly o své nej-

Veteránská liga, 3. liga, skupina B

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

Hertha ZMZ VET
7
Stará Garda VET
6
Inter Lotyšák VET A 6
Kehar club VET
6
Deko VET
6
Estudiantes VET B 6
Dřevosprint SC
6
Jetoma FC
6
Bránický tank VET 7
Stýbla Ďáblic VET 6
Rumové pralinky VET 6
MVS Recycled
6

7
6
5
4
4
3
3
2
1
0
0
0

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

0
0
1
1
2
2
2
4
6
5
6
6

39:10
36:8
33:9
30:20
37:15
19:15
22:22
20:32
18:52
6:27
9:32
14:41

14
12
10
9
8
7
7
4
2
1
0
0

Poslední utkání mužstva FC Pajzovna:
Ramutant CF
6:2
AC SK Viktoria 1905
5:4
Sváteční mančaft
3:2
Integrita Jinonice
7:4
Unreal Students FC
9:2
Poslední utkání mužstva Dřevosprint FC:
Kehar club VET
2:2
Jetoma FC
0:6
MVS Recycled
6:2
Rumové pralinky VET
4:1
Bránický tank VET
7:5

lepší výkony v opravdu velké konkurenci. Celodenní
čekání a nervozita vybrala svou daň a přišly i malé
chybičky. Přesto holky zazávodily a skončily na hezkém 12. místě ze 17 zúčastněných družstev. Dostaly
se mezi nejlepší gymnastky v ČR. V kategorii JUN II
mohou závodit ještě několik let, tak pevně věříme,
že toto družstvo má ještě mnoho, co ukázat. Všichni
jsme si závody moc užili a gymnastika nás moc baví.
Už se pomalu těšíme na další závodní sezónu.
Za Sokol Řeporyje
Soňa Jarošová
To bylo zase TÓČO!!!
Tentokrát se holky předvedly v nových, blýskavých dresech a moc jim to slušelo. Nehledě na
umístění, máme ty nejhezčí holky!!! Jsou to holky
z Řeporyj .
Všem zúčastněným ještě jednou veliké gratulace
a díky.
Gymnastickým hvězdičkám… že vydržely mnohdy dlouhá čekání a přesto odvedly bezva výkon.
Gymnastickým rodičům a přilehlým známým
a příbuzným… že umožnili dětem závodit, obětovali
víkend, volný čas, peníze a auta a fandili nebo aspoň
drželi palce doma.
Trenérkám… že na závodech rovněž strávily svůj
volný čas a někdy přebíhaly od jednoho družstva
k druhému jak na koštěti a na poslední chvíli předělá-

valy řady, dle nastalé situace, pletly culíky, odpovídaly na otázky, honily děti do chumlu a nakonec měly
velkou radost ze všech svých půjčených holčiček
Ufffff… už se těšíme na další závody!!!

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

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

Šicí stroje

VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA

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

Moderní čistírna peří

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

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

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

Tel.: 606 312 174
www.cistirnaperi.cz

Echo

Pokud by se chtěl k nám někdo přidat, rozšířit
trenérské řady a věnovat se tak s námi volnočasovému vyžití dětí v naší malé obci, budeme moc rádi.
Chceme, aby ti naši malý řeporyjáci neseděli
u počítačů a přestali civět do mobilů. Rádi bychom
jim nabídli i víkendové aktivity a k tomu potřebujeme další dospěláky.
Nemusíte být trenérem gymnastiky, náš oddíl
Vám zajistí kvalitní, akreditované proškolení.
Martina Kurková
Tel.: 604 150 002, gymstar@seznam.cz

ČERMÁK A HRACHOVEC

Společnost zabývající se výstavbou
inženýrských sítí hledá pro posílení týmu
kolegu/kolegyni na pozici: stavbyvedoucí,
zámečník, vodovodní montér, strojník,
řidič a další.
Více informací o volných pracovních pozicích
naleznete na www.cerhra.cz
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Restaurace

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

Zveme Vás na

Jáchymovská 613/1, Řeporyje

16. 6. 2019
PROGRAM 2019:

Otevírací doba

P.R.D.I. – 14:00 – 15:00
Qjeten – 15:25 – 16:10
Fajnbeat – 16:35 – 17:35
RTA band – 18:00 – 19:00
Life Events – 19:25 – 20:00
Houpací kůň – 20:30 – 22:00

Po-Čt 11:00-22:00
Pá-So 11:00-23:00
Ne 11:00-22:00

Hlávkova
130, 246

Kontakty
a rezervace:

U Lva
174, 301, 352,
266, 902

 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

O

Kontakt:

H

EC

www.pivovarreporyje.cz FB @pivovarreporyje
Na Tržišti, Řeporyje
tel: 274772837

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

Od tužky až po nábytek

PŘIJMEME

u nás vybavíte FIRMU,
ŠKOLU I DOMÁCNOST

do rodinné firmy,

INVALIDU

vyberte a objednejte na:

www.apap.cz

- pohodové prostředí

přímo v prodejním skladu
Praha 5-Řeporyje, K Třebonicům 17

Tel: 606 620 936

Po-Čt 7:30 - 17:00 hod. Pá 7:30 - 16:00 hod.

tel.: 245 008 960

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

REALITNÍ AGENTURA

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

 Otevírací doba 

Otevřeno:

od 10.00 hod.
SO a NE od 11.30 hod.

Inzerce

Polední menu Po-Pá
Sportovní přenosy
Zahrádka
Rauty
Zmrzlina
Svatby
Pivo
Večírky

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.

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

M

Y

CM

MY

CY

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

Specialisté na Prahu 5 a 6

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

CMY

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

www.kadernictviarnika.cz

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz
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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

Pro vás dům 5 + kk
Pro ně nový svět
Za jednotlivými realitními případy se ukrývají příběhy
našich klientů. Při prodeji nemovitosti zůstávájí
vzpomínky na zde prožité momenty. Naopak
v případě nového bydlení se mysl našich klientů upíná
k představám o nové budoucnosti a vizím.
Posláním RE/MAX je porozumět všem našim klientům.
Poskytnout jim profesionální radu a služby, které jim
zabezpečí rychlý, jednoduchý a bezstarostný nákup či
prodej nemovitosti za tu nejlepší možnou cenu. Svěřte se i
vy do péče jednoho z více než 1200 proškolených makléřů
a začněte tak novou kapitolu svého života s námi.

Řeporyjské náměstí 16, 155 00 Praha 5

T: 800 434 434

www.re-max.cz/partner
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Řeporyjské Echo 259

Inzerce

květen 2019

Řeporyjské Echo 259

květen 2019

Inzerce
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Nově ve hře.
Autorizovaný dealer a servis značek
Nissan, Alfa Romeo, Fiat,
Fiat Professional a Jeep.
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Řeporyjské Echo 259

Inzerce

Řeporyje
Zbuzany
Ořech

květen 2019

Cena instalace 495 Kč z původní
ceny 1850 Kč

