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Slovo starosty

Vážení spoluobčané!
amenolomy ČR se dlouho tvářily, že se v lomu chystají jen zabezpečovat a ne těžit.
Těžit a pak pochopitelně zavážet. Sami přiznávají, že by rádi
těžili za dva roky. Řeporyje toto samozřejmě považují za nepřijatelné. Respektujeme jejich právo na nakládání s vlastním majetkem, je
to jejich lom. Ale já sem nemohu pustit na deset let náklaďáky, mě
nezajímá, že dostanu miliony úplatků a Řeporyje desítky milionů
kompenzace, budou-li šikovné. Nic nebude!
Budeme do toho házet vidle a budeme zlobit, to já umím. Budeme
obnovení těžby v lomu bránit VŠEMI prostředky. Je tam surovina za 150
milionů. Zavézt to je kšeft za další půlmiliardu, to jen pro představu,
jak moc jim na tom záleží.
Nám zase záleží tom, aby to zůstalo tak, jak je to teď. Zabezpečit
a nazdar. Uvidíme. Ale nedáme se. Ti z vás, co jsou občansky aktivní,
dostanou myslím příležitost se předvést. Zatím to je na nás, právníci dostali jasné zadání vymyslet strategii a konkrétní kroky, kterými začnou
Řeporyje celý projekt rozbíjet, ničit a sabotovat. I kdybych měl zatarasit
cestu k lomu. Až budu potřeboval vás, ozvu se. Nemáme pravomoc
to prostě zarazit. Ale jsme vynalézavý. Ujišťuji vás, že to protistrana
pozná. Já tu žádnou těžbu, navážení a náklaďáky nechci a ani nikoho
takového neznám. Není co řešit. Boj! Ne boj, válka! Jako s třídírnou!

K

Šest měsíců jsme vyjednávali se společností Arsenal, která staví
jeden ze tří obytných souborů Stodůlky – Jih. Vadilo nám, že z druhou
stranou nebylo dříve vyjednáno NIC, co by se týkalo „spolupráce“.
V listopadu po volbách jsme odložili rozhodnutí týkající se metru
čtverečního komunikace a donutili Rusy sednout k jednacímu stolu.
Nebylo to od Řeporyjí korektní. Řeporyje měly v mezidobí 2013–
2017 žádat desítky milionů třeba v podobě stavby školy, školky.
Stěhuje se tam 1 700 nových lidí. Nemáme pro ně občanskou
vybavenost. Proč Řeporyje nechtěly nic, nikdy nepochopím. Jednali
jsme dohromady dvacet hodin. Proti nám ruské eseročko se sídlem
v Andoře. Právní servis za statisíce. Ale vyplatilo se. Dva pozemky
přímo v jámě lvové v hodnotě cca deset milionů korun. Na to, že tam
byla velká nula, je to slušné. Ale také smutné. Tak jak jedním dechem
chválím svůj vyjednávací tým v čele s Davidem Roznětínským a našimi
advokáty, tak je mi k breku z toho, co od takového partnera mohly
Řeporyje dostat PŘED územním rozhodnutím. Toto byla od nás čistá
partyzánština. S developerem se vyjednává mnohem dříve. To, jak
se tady vycházelo developerům vstříc bez požadavků na plnění, má
například Na Manoušce dalekosáhlé důsledky. Ještě roky sem budou
chodit stavebníci a zájemci o koupi pozemků a fňukat, že jsou vydíráni
ohledně přístupových komunikací atd. A já se budu stydět a vysvětlovat, že neumím odpovědět, leda bych mlátil starou slámu, což starosta
dělat nemá. Ten má uhasit a zahladit všechny průšvihy předchozího
vedení a chránit pověst úřadu. Činím tak se skřípějícími zuby, ale někdy
mi to v hospodě po druhém pivu, či mezi přáteli u grilu trošku ujede.
Není snadné vám dost věcí zamlčet. Týkají se zejména stavu, v jakém jsem našel hodpodaření a majetek obce. Ale dal jsem se na boj,
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tak bojuji. Změnil jsem několik směrnic, provedu personální opatření
a budu také muset změnit organizační strukturu zdejšího úřadu. Cítím
absolutní podporu svých koaličních partnerů a myslím, že proti nebude
nikdo v zastupitelstvu. Prostě ten úřad jednou předám, nebudu psát,
že lepší, ale jiný.
Mám k tomu od vás mandát. Jistě, to, jak jsem zklamal některé své
přátele vykuky, přináší daň v podobě drbů, které ale o sobě poslouchá
každý starosta. Rád bych jejich autorům vzkázal, že je naprosto v pořádku, že jsem pomlouván pokaždé, když někomu z nich šlápnu na kuří oko.
Neuhnu. Vymetu každou firmu nebo řemeslníka, který si tady z toho dělal
oslíčka. S úřednicemi, kterých se to týkalo, jsem si to vyřídil. Je mi jedno,
že o sobě slyším, že vyhazuji firmy, abych dohodil ty svých kamarádů.
Ukázaná platí. A ukázaná říká, že úřad nově transparentně soutěží zakázky a došlo ke kompletní změně směrnice pro samotná výběrová řízení.
Chci ujistit všechny ty, kteří se tu ucházejí o zakázky, že jsem přenastavil celý systém tak, aby NIKDO neviděl jejich nabídku až do chvíle
vyhodnocení nabídek.
S manželkou jsme si tuhle u vína bilancovali drby za červenec. Vyšlo
mi to jen na úplatcích na nějakých osm set tisíc plus hospoda v Sokolovně pro šváru.
Lidé moji, všichni máte mobil. Moje soukromé číslo je 602 633 434.
Kdykoli ho vytočte a zeptejte se mě, proč jsem tu kterou firmu vyhnal
kilometr od úřadu, proč jsem tomu kterému zdejšímu vykukovi šlápl
na kuří oko, jak to bylo s jakoukoli zakázkou, co se to proboha děje
ve zdejším Sokole. Jsou věci, které veřejně nevyslovím, ale jsem váš
starosta a rád vám odpovím na cokoli, co vás znepokojuje nebo trápí.
Karty na stole. Nemám se čeho bát. Na rozdíl od těch, kteří se děsí veřejné výměny názorů se mnou např. na facebooku, kde si občas popláču,
ale o to intenzivněji posílají do světa zaručené zprávy.
Je to přirozené a k mé práci to patří. Vás ujišťuji, že jsem zatím nic
neukradl, úřad jen za prvních 9 měsíců našeho mandátu vyboxoval pro
městskou část v plnění, většinou formou pozemků a hotovosti majetek
v hodnotě cca třicet pět milionů korun, nikdo tu nekrade a všichni makají. Řeporyje si nás za to platí. Slíbil jsem vám v programu, že se budu
vždy rozhodovat jen a pouze podle zájmu Řeporyjí, že udělám pořádek
na úřadu, který bude servisní organizací občanům, ne vykukům. Tak
podle tohoto programu konám a zodpovídat se budu jen a pouze vám.
Když bude v zájmu městské části, abych odstavil kamaráda od smlouvy s úřadem nebo donutil kamarádku odstoupit v tichosti s nějaké
funkce, tak tak činím z nějakých důvodů. Ne vždycky je to na Echo, ale
pokaždé to je v zájmu Řeporyjí. Je to strašně nepříjemné, mám z toho
jen problémy, ale Řeporyje mi za to platí jedenačtyřicet tisíc čistého
a slíbil jsem, že to budu dělat, tak to dělám a dávám ruku do ohně
i za své místostarosty a zastupitelstvo, které je nejlepší jaké jsme měli
za posledních sto let, nezlobte se na mě.
Mám koaliční partnery, kteří se nebojí ozvat, když se jim něco nelíbí. Mám konstruktivní opozici, která mi fakt nehází klacky pod nohy,
naopak, dobře jste to u voleb sestavili. Mám prostor na práci a změny.
Některá rozhodnutí jsou velmi nestandardní, často odvážná a riskantní,
ale nacházím pro ně bez problému podporu a věci se hýbou dopředu.
Jsem za to vděčný a tento prostor samozřejmě využívám. Že ne ve svůj
prospěch, to mi halt budete muset věřit a ti, na které opatření dopadají,
se s tím halt budou muset smířit. Nemám v úmyslu na nastaveném kurzu
cokoli měnit, sorry jako.
Závěrem telegraficky pár drobností. Přijďte 14. září podpořit naše
fotbalisty, hrají poprvé doma po postupu do A třídy. Mají to velice
těžké, bude neskutečně složité soutěž udržet, ale oni to dají. Bude to
hezké zahájení domácí sezony, poručil jsem opět nafukovacího mimoně
zadarmo pro děcka, bude veselo, kluci s pomocí úřadu zbudovali novou
tribunu a dělají první poslední. Sportovně to, ale bude jen na našich
fotbalistech. Pořádná návštěva jim pomůže! Já vezmu paní starostovou,
děcka a přijdu samozřejmě fandit, stejně jako moji kolegové z úřadu.
Doufám, že se uvidíme!
Děkuji našim hasičům za fantastický tábor pro děti, který opět uspořádali. Nejde o to, že mi tam jezdí děti. Tentokrát jsem se – přes pravidlo,
že rodiče nesmějí – dostavil, neboť jsem s Michalem „Rudou z Otravy“ Kavalčíkem přijel udělat dětem malou večerní estrádu. No prostě jsem ten
tábor osobně navštívil a byl jsem nadšen. Nepochybuji o tom, že máme
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nejen jednu z nejlepších výjezdových jednotek v regionu, ale fantasticky
se u nás také pracuje s hasičskou mládeží. To samé fotbal. Obě složky
budou mít i do budoucna naší plnou podporu, dělají mi fakt radost!
Hýbe se skatepark, přecházíme k výběrovému řízení na projektovou
dokumentaci, mám schválený záměr i studii, když Bůh dá, chci za rok
začít stavět. Příští rok nejpozději také začne rekonstrukce komunikací
Muzikovy a Tělovýchovné, to samé šest ulic nad sokolovnou. První dvě
ulice jsou navázané na revitalizaci náměstí. Mluví se o tom dvanáct let,
už nás to nebaví. Jestli do konce mandátu nedostanu to náměstí od keců
do kompletní rekonstrukce, tak jsem špatný starosta. Vidím to dobře,
mám kolem sebe skvělé lidi, děláme, co se dá.
V době kdy držíte toto Echo v ruce, svolávám mimořádné zastupitelstvo, konečně je za námi výběrko na rekonstrukci družiny. Stavět by se
mohlo začít v polovině října, bude to za pochodu, režim jídelny zůstává
naprosto beze změn, mimimálně do listopadu, prosím o respektování
složité situace okolo školy, budeme tam mít za plného provozu usazené dvě stavby najednou a při tom bude probíhat plná výuka. Proto mi
nefňukejte kvůli parkování a dalším omezením, budu svůj zájem jen
předstírat, všichni děláme první poslední, aby v únoru bylo hotovo, jak
v přístavbě tělocvičny a čtyř tříd, tak aby byla opravená družina. Následně
vysoutěžíme gastro, kuchyni postavíme přes prázdniny a začátek školního roku 2020 bude vypadat tak, že namísto starého areálu, bude děti
vítat moderní základka s mimochodem novým vedením. Není žádným
tajemstvím, že jsme se rozloučili s paní ředitelkou a aktuálně vypisuji
konkurz na novou. Školu má zatím ve svých rukách mnou pověřená
dosavadní zástupkyně Lenka Weignerová a vede si skvěle, jen tak dál!
Na obecním facebooku jsem na konci května upozornil pachatele,
který posprejoval rodině Klánově, Kranátově a dalším zdi ve Folmavské,
pod lesíkem a v okolí, že se má přiznat a obejde se to bez policie. Dnes
už vím, že se to k pachateli doneslo a nejen, že neposlechl, ale ještě
vyhrožoval té, která jej o to prosila.
Jak to vím? Povedl se nám malý pátrací zázrak. Už to vypadalo na tzv.
kriminalistický pomníček. Ale nakonec naše MČ na konci července
vytočila číslo vyšetřovatele a předala policii kompletní podklady pro
usvědčení konkrétního pachatele. Včetně časové osy, svědků, důkazů, je
vymalováno. Doufám, že mu přišijí i nebezpečné vyhrožování. Neřeknu
vám jak. Nikdy nepřiznám, že někteří z vás prostě mají doma kamery
a tuto informaci se mnou sdíleli, protože
si umíme pomoci.
Prostě chlapec strávil v Řeporyjích
na konci května jedinou noc u kamarádky na mejdanu. Šli se v noci projít
a chlapec předvedl své umění, bohužel nikoli milostné. Ráno odjel domů
do jiné městké části. To muselo být
překvápko, když si pro něj teď přišli.
Dobře mu tak. Máme ohledně vandalismu celkem slušné výsledky, nebojte
se případnou škodu ohlásit. Děláte
chybu, když to neuděláte. Máme dva
pachatele, třetí je znám Policii ve Stodůlkách, pokud máte „potagovaný“
dům, je reálná šance, že škodu odnese
původní pachatel, ale musíte trestný
čin ohlásit. Nechci se chvástat, ale pár
vandalů už – stejně jako ubytoven, majitelů autovraků apod – fakt poznalo, že
časy, kdy si Řeporyje nechaly, pardon,
s*át na hlavu, skončily. Původci škod,
které vidíte na fotografiích, byli VŠICHNI
usvědčeni a probíhají proti nim patřičné úkony. Veliké díky za součinnost některých z vás a policii České republiky. Rádi jsme pomohli.
A děkuji, že chodíte ve čtvrtek na mé hodiny pro veřejnost, píšete
mi mailem i na facebook, prostě jste v součinnosti. Takhle to má přesně
fungovat. Z vaší i naší strany. Tak snad nám to vydrží.
Přeji vám jménem personálu úřadu i členů zastupitelstva fantastický
zbytek léta!
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
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Info z MČ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Řeporyje ze dne 27. 6. 2019
Zápis z jednání č. ZMČ8 konané dne 27.
6. 2019
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.;
místostarosta - David Roznětinský; místostarostka - Lucie Seguin; Mgr. Lenka
Fialová - zastupitel; Mgr. Radek Hanák
- zastupitel; Vojtěch Kuchař - zastupitel;
Mgr. Michal Tuma - zastupitel; tajemník Miloslava Jirasová
Omluveni: Mgr. Pavel Bechyně; Jiří Blažek;
MUDr. Jozef Čupka, MPH; Jaroslav Kejha

Starosta Městské části Praha-Řeporyje
(dále jen „předsedající“) zahájil jednání
v 18:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno
a zveřejněno na fyzické i elektronické
úřední desce úřadu. Při zahájení jednání
je přítomno 7 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Vojtěcha Kuchaře
a p. Mgr. Radka Hanáka.
(Pro: 7, 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
navržený program jednání.
(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0121/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření v souladu s přílohou
č. 1 tohoto usnesení spočívající např.
v přijetí doplatku z obdrženého odvodu
z výherních hracích přístrojů za 1. pololetí
roku 2019 ve výši 358 000,- Kč, přijetí dotace
na činnost jednotky sboru dobrovolných
hasičů ve výši 330 000,- Kč, přijetí dotace
na obnovu historické cesty mezi Slivencem
a Řeporyjemi ve výši 400 000,- Kč, přijetí
dotace na Stavební úpravy a přístavbu
ZŠ ve výši 7 033 800,- Kč, přijetí dotace

na stavbu opěrné zdi Na Vrchu - odstranění havárie ve výši 2 500 000,- Kč, přijetí
dotace na Rekonstrukci gastro a elektrického vedení ZŠ a na vybudování dětského
hřiště v MŠ ve výši 5 700 000,- Kč, přijetí
dotace na nákup cisterny, rekonstrukci
a dovybavení JSDH ve výši 8 411 000,- Kč,
přijetí dotace na oděvy a defibrilátor JSDH
ve výši 309 000,- Kč, příjem 100% podílu
na celkové daňové povinnosti hlavního
města na dani z příjmů právnických osob
za rok 2018 ve výši 763 568,68 Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
6. Závěrečný účet MČ a PO MČ Praha-Řeporyje
Usnesení číslo: 0122/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
závěrečný účet Městské části Praha-Řeporyje a příspěvkových organizací zřízených
Městskou částí Praha-Řeporyje za rok 2018:
a) plnění rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha-Řeporyje za hlavní činnost s výsledky
po konsolidaci:
Příjmy celkem:
158 168 531,58 Kč
Výdaje celkem:
67 610 258,90 Kč
Saldo příjmů a výdajů - přebytek:
		
90 558 272,68 Kč
b) za zdaňovanou činnost MČ Praha-Řeporyje:
Výnosy celkem:
4 857 110,42 Kč
Náklady celkem:
2 101 341,07 Kč
Výsledek hospodaření - zisk:
		
2 755 769,35 Kč
c) za příspěvkovou organizaci Mateřská
škola Praha 5-Řeporyje - hlavní činnost:
Výnosy celkem:
10 767 590,42 Kč
Náklady celkem:
10 767 590,42 Kč
d) za příspěvkovou organizaci Základní
škola Praha 5-Řeporyje - hlavní činnost:
Výnosy celkem:
28 635 862,33 Kč
Náklady celkem:
28 635 862,33 Kč
e) za příspěvkovou organizaci Základní
škola Praha 5-Řeporyje - doplňková
činnost:
Výnosy celkem:
262 052,00 Kč
Náklady celkem:
143 176,00 Kč
Výsledek hospodaření - zisk:
		
118 876,00 Kč
2) schvaluje
a) finanční vypořádání Městské části
Praha-Řeporyje s rozpočtem Hlavního
města Prahy
- odvod ve výši 74 339 835,92 Kč. Jedná
se o nevyčerpané investiční dotace
z roku 2017 a 2018, které byly městské
části ponechány na stejný účel v roce
2019, a odvod místního poplatku ze
psů ve výši 75,- Kč, který bude odveden
v rámci finančního vypořádání na účet
HMP;
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b) finanční vypořádání Městské části Praha-Řeporyje se státním rozpočtem
- odvod ve výši 28 790,42 Kč. Jedná se
o vrácení nevyčerpané dotace na volbu prezidenta ČR ve výši 28 224,17 Kč
a odvod nevyčerpané dotace na volby
do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, na volby
do ZHMP a do zastupitelstva MČ ve výši
566,25 Kč;  
3) bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Řeporyje za období od 1. 1. 2018 do 31.
12. 2018;
4) souhlasí
ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, s uzavřením celoročního hospodaření MČ Praha-Řeporyje
za rok 2018 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření městské části Praha-Řeporyje
za rok 2018;
5) ukládá
a) odstranit nedostatky uvedené ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
Městské části Praha-Řeporyje za období
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018
a následně v příkazu starosty MČ k odstranění nedostatků č. 2/2018 v termínu
do 31. 8. 2019;
b) podat písemnou informaci o projednání
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem
a opatřeních přijatých k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve Zprávě Magistrátu hl. m. Prahy, odboru kontrolních
činností, v termínu do 12. 7. 2019;
c) podat písemnou zprávu o plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
na základě Zprávy o přezkoumání hospodaření v MČ Praha-Řeporyje za rok
2018 Magistrátu hl. m. Prahy, odboru
kontrolních činností, v termínu do 30.
9. 2019.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
7. Zpráva starosty MČ k situaci na ZŠ
Usnesení číslo: 0123/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
1) zprávu starosty městské části k situaci
na základní škole
2) rozhodnutí o pověření řízení základní
školy Ing. Lenkou Weignerovou k 30. 6.
2019;
2) souhlasí
s dohodnutými podmínkami v rámci
obsahu dohody o uvolnění z pracovního
poměru dosavadní ředitelky uzavřenou
mezi Mgr. Hájkovou a zřizovatelem.
3) bere na vědomí
informaci starosty o přípravě konkursního
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řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
8. Zpráva o stavu komunikací připravovaných k předání - Horšovská, Ke Zbuzanům
Usnesení číslo: 0124/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s technickým hodnocením stavu komunikací, které byly nabídnuty k převzetí, dle předložené technické zprávy
zpracované investičním referentem ÚMČ
Praha-Řeporyje;
2) bere na vědomí
odhad nákladů na částečné opravy částí komunikací Ke Zbuzanům a Horšovská ve výši
cca 1,2 mil. Kč, v případě komplexních
zásahů do komunikací je odhad nákladů
vyčíslen na cca 3,3 mil. Kč;
3) odkládá
své rozhodnutí ve věci převzetí výše uvedených částí komunikací od developera
do majetku hl. m. Prahy, svěřené správy
MČ Praha-Řeporyje do doby provedení
komplexních oprav dle ČSN.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
9. Novostavba RD na pozemku parc.
č. 154/40 a 154/91 v k. ú. Stodůlky, ul.
U Řepory
Usnesení číslo: 0125/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací stavby „Novostavba rodinného domu, p.č. 154/40,
15500 Praha 5 - Stodůlky“ zhotovitele: majo
architekti.
2) souhlasí
se stavbou RD dle projektové dokumentace, na pozemku p.č.154/40 a 154/91, oba
v k.ú. Stodůlky
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
10. Žádost o vyjádření ke studii - „Novostavba polyfunkčního domu Trunečkův
mlýn“ v Mládkově ul., Praha 5
Usnesení číslo: 0126/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s předloženou studií s názvem „Novostavba polyfunkčního domu Trunečkův mlýn,
Mládkova ulice, Praha 13-Řeporyje zpracovanou spol. PRINS spol. s r.o.;
2) neschvaluje
výše uvedenou studii - investiční záměr.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
11. Žádost o souhlas se stavbou nové
trafostanice v lokalitě za Makrem
Usnesení číslo: 0127/2019/ZMČ8

Info z MČ
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
na svém 6. jednání konaném dne 29. 4.
2019 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, kdy dojde
k dotčení pozemku městské části parc.č.
2179/1 v k.ú. Stodůlky; projednání žádosti
bylo odloženo a starosta městské části byl
pověřen k jednání s investorem;
2) bere na vědomí
že s developerem stále probíhají jednání,
která nejsou uzavřena, a proto odkládá projednání žádosti na některé příští jednání
zastupitelstva ZMČ, po uzavření jednání.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
12. Přístavba MŠ Řeporyje - hřiště - výsledky výběrového řízení
Usnesení číslo: 0128/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s nabídkami na stavbu nového hřiště v areálu MŠ v rámci výběrového řízení;
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změnových listů č. 9 -16.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
14. Dokumentace k územnímu řízení
a její projednání „ZŠ Malá Řepora“
Usnesení číslo: 0130/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s předloženou dokumentací k územnímu
rozhodnutí na akci: „Základní škola Malá
Řepora“ na pozemcích v k.ú. Stodůlky parc.
č. 151/246,151/251,151/333, 2779/1;
2) odkládá
projednání dokumentace na některé další
jednání zastupitelstva městské části z důvodu potřeby podrobnějšího vyjasnění
záměru s investorem;
3) pověřuje
k dalším jednáním s developerem místostarostu městské části Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )

2) bere na vědomí
zprávu o zrušení výběrového řízení dle
ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zák. č.
134/2016 Sb., v platném znění;

15. Žádost o závazné stanovisko k PD
„Úprava SSZ 5.602 - Poncarova - V73“
Usnesení číslo: 0131/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací na řešení
a úpravu světelné křižovatky Poncarova V73 a jejího výrazného bezpečnostního
posílení v rámci projektu V93 - III. ETAPA
(Obytný soubor Stodůlky);

3) souhlasí
s vypsáním nového výběrového řízení
na výběr dodavatele stavebních prací
v rámci akce: „Přístavba MŠ Řeporyje hřiště II“.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )

2) souhlasí
se záměrem na úpravu křižovatky v rámci
akce: „Úprava SSZ 5.602 - Poncarova V73“
na pozemcích parc.č.155/55 a 155/240 v k.
ú. Stodůlky.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )

13. Změnové listy č. 9 - 16 „Stavební
úpravy a přístavba ZŠ“
Usnesení číslo: 0129/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se změnovými listy č. 9 - 16 týkajícími se
akce „Stavební úpravy a přístavba základní
školy Řeporyje“ ve výši 2 292 333,74 bez
DPH na „Stavební úpravy a přístavbu základní školy Řeporyje“;

16. Prodej obecních pozemků parc. č.
1626/6 a 1626/7 oddělených z pozemku
parc. č. 1626/1 v k.ú. Řeporyje (mezi ul.
Folmavská a Rudoltická)
Usnesení číslo: 0132/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
vyhotovený znalecký posudek č. 1204/2019
o ceně nemovitosti - pozemek p.č. 1626/1,
k.ú. Řeporyje, obec Praha s celkovou cenou
zjištěnou podle cenového předpisu za oddělené části pozemku po zaokrouhlení
ve výši 54 600,- Kč ( t.j. cca 2 874,- Kč/m2)
že v souladu s usnesením ZMČ Praha-Řeporyje č. 0043/2018/ZMČ3 žadatelka dne
30. 1. 2019 uhradila cenu za vyhotovení
znaleckého posudku ve výši 1 500,- Kč;

2) souhlasí
s jejich provedením jako nutnými vícepracemi, jejichž celková hodnota činí
2 292 333,74 Kč; jedná se např. o provedení
sanačních omítek v kotelně, řešení bezpečnostního záchytného systému na střeše,
provedení otočné konstrukce basketbalových košů, přestavbu šaten, protisluneční
zasklení 4 ks oken v tělocvičně, zhotovení
úklidové místnosti, zhotovení skladu, doplnění lajnování pro badminton;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu

2) schvaluje
znění předložené kupní smlouvy na prodej pozemků 1626/6 (zastavěná plocha
o výměře 18 m2) a 1626/7 (druh pozemku
ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 1 m2), oba v k.ú. Řeporyje, oddělených
geometrickým plánem č. 2065-47/2016
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Info z MČ
z pozemku parc.č. 1626/1, druh pozemku
ostatní plocha/ostatní komunikace o celkové výměře 1 120 m2 v k.ú. Řeporyje
a pověřuje starostu městské části k jejímu
podpisu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )

5) pověřuje
starostu městské části k podpisu Smlouvy
o smlouvě budoucí darovací se smlouvou
o zřízení věcných práv a omezení a o poskytnutí součinnosti.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )

17. Zvýšení nájemného z pozemku parc.
č. 1427 v k.ú. Řeporyje (Haf Bez Obav
s.r.o.)
Usnesení číslo: 0133/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
záměr zvýšení nájemného z pozemku parc.č. 1427, druh pozemku ovocný sad, o výměře 5 059 m2 v k.ú. Řeporyje na cenu
4,- Kč/m2/rok; celkový roční nájem od 1. 7.
2019 činí 20 236,- Kč a je stanoven na dobu
určitou do 31. 7. 2020;

19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - ARSENAL-EUROPE s.r.o.
a KASAVIT III s.r.o.
Usnesení číslo: 0135/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) rozhodlo
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene (služebnosti)
mezi smluvními stranami ARSENAL-EUROPE s.r.o. a KASAVIT III (budoucí oprávnění)
a Městská část Praha-Řeporyje (budoucí
povinný);

2) pověřuje
zaměstnance úřadu MČ Praha-Řeporyje
ke zveřejnění záměru na úřední desce
Úřadu MČ Praha-Řeporyje;

2) schvaluje
text a znění Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene (služebnosti) uzavírané mezi smluvními stranami
ARSENAL-EUROPE s.r.o., KASAVIT III s.r.o.
a Městská část Praha-Řeporyje;

3) schvaluje
znění Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č.
SML 1140/2009 ze dne 30. 6. 2006;
4) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje po sejmutí
záměru z úřední desky k podpisu Dodatku
č. 3 k výše uvedené nájemní smlouvě.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
18. Smlouva o smlouvě budoucí darovací - KASAVIT III. s.r.o. a ARSENAL-EUROPE s.r.o.
Usnesení číslo: 0134/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) rozhodlo
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
darovací se smlouvou o zřízení věcných
práv a omezení a o poskytnutí součinnosti
mezi smluvními stranami KASAVIT III s.r.o.
(majitel), ARSENAL-EUROPE s.r.o. (investor)
a Městská část Praha-Řeporyje;
2) schvaluje
text a znění Smlouvy o smlouvě budoucí
darovací se smlouvou o zřízení věcných
práv a omezení a o poskytnutí součinnosti
mezi smluvními stranami KASAVIT III s.r.o.,
ARSENAL-EUROPE s.r.o. a Městská část
Praha-Řeporyje;
3) schvaluje
text a znění Darovací smlouvy (příloha č.
5 Smlouvy o smlouvě budoucí darovací se
smlouvou o zřízení věcných práv a omezení
a o poskytnutí součinnosti) mezi smluvními
stranami KASAVIT III s.r.o. (dárce) a Městská
část Praha-Řeporyje (obdarovaný);
4) konstatuje, že
platnost smluv je podmíněna souhlasným
stanoviskem Magistrátu hlavního města
Prahy s jejich návrhem;
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3) konstatuje, že
platnost smlouvy je podmíněna souhlasným stanoviskem Magistrátu hlavního
města Prahy s jejím návrhem;
4) pověřuje
starostu městské části k podpisu Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti).
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
20. Pravidla pro udělování medaile starosty/starostky městské části
Usnesení číslo: 0136/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
Pravidla pro udělování medaile starosty/
starostky Městské části Praha-Řeporyje dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
21. Projednání SOD s PVS ohledně projektové dokumentace 6x ulice Řeporyje
Usnesení číslo: 0137/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s předloženými smlouvami sepsanými pro
zajištění předání díla - kanalizace v ulicích
Libečkova, Drahotínská, Krteňská, Na Vrchu, Postřekovská, Řepíková a Muzikova
do majetku hl. m. Prahy, svěřená správa
PVS, a.s. a PVK, a.s.;
2) schvaluje
znění předložených smluv vedených v evidenci městské části pod č. SML 00039/2019
- 00041/2019;
3) pověřuje
starostu MČ Praha - Řeporyje k podpisu

shora uvedených smluv.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
22. Zpráva o výsledku výběrového řízení - Nákup CAS 30 pro JSDH Řeporyje
Usnesení číslo: 0138/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s výsledky výběrového řízení na dodavatele cisternové automobilové stříkačky
CAS 30 v rámci akce: „Dovybavení JSDH
Řeporyje“;
2) souhlasí
s výběrem vítězné firmy: KOBIT, s.r.o., se
sídlem Rozvojová 269, Praha 6;
se zněním kupní smlouvy na nákup automobilu CAS 30 pro JSDH;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
kupní smlouvy s vítězným uchazečem
výběrového řízení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
23. Návrh na pořízení změny územního
plánu zkráceným postupem
Usnesení číslo: 0139/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s návrhem na změnu územního plánu pozemků parc. č. 1465/1, 1465/38 a 1465/39,
vše v k. ú. Řeporyje, spočívající ve změně
funkčního a prostorového využití uvedených pozemků;
2) odkládá
projednání návrhu na pořízení změny
územního plánu zkráceným postupem
na některé z dalších jednání zastupitelstva
městské části.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
24. Žádost o stanovisko - pozemky v k.ú.
Třeboradice a v k.ú. Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0140/2019/ZMČ8
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žádost Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru
hospodaření s majetkem, o stanovisko
ke směně pozemků v k. ú. Třeboradice,
parc. č. 542/13, o výměře 2 363 m2, druh pozemku vodní plocha/koryto vodního toku,
ve vlastnictví fyzické osoby, za pozemek
v k.ú. Zadní Kopanina, parc. č. 67/1, o výměře 2 319 m2, druh pozemku lesní pozemek,
ve vlastnictví Hlavního města Prahy;
2) souhlasí
s navrhovanou směnou a upozorňuje, že
dle platného územního plánu se pozemek
nachází v ploše LR - lesní plochy a změna
využití pozemku se v budoucnu nepředpokládá.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
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25. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
podněty přítomných občanů týkají se např.
zlepšení veřejného prostoru v oblasti Řeporyjského náměstí s potřebou komplexního

řešení návrhů, využití vyhlašovaných dotací
apod.
(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor pro diskusi, v níž vystupovali

Přistavení VOK na Bioodpad
II. pololetí 2019

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

7
Info z MČ
členové ZMČ i přítomní občané. Závěrem
předsedající poděkoval všem přítomným
za účast a v 19:16 hodin veřejné zasedání
ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová

Přistavení VOK
na I. pololetí 2019

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

17. 8. 2019 (sobota)
od 9 do 12 hodin

Na Zmrzlíku u čp. 33,
Zadní Kopanina

13. 9. 2019 (pátek)

Tělovýchovná u čp. 442

13. 9. 2019 (pátek)

U Skopců u čp. 5

17. 8. 2019 (sobota)
od 9 do 12 hodin

Koterovská u trafostanice
(stanoviště TO)

11. 10. 2019 (pátek)

Na Vrchu proti čp. 749

11. 10. 2019 (pátek)

Nám U Lva u čp. 112

14. 9. 2019 (sobota)
Řeporyjské náměstí u čp. 8
od 9 do 12 hodin

25. 10. 2019 (pátek) K Závětinám mezi čp. 727 a 757

20. 10. 2019 (neděle)
Ve Výrech proti čp. 328
od 9 do 12 hodin

15. 11. 2019 (pátek)

20. 10. 2019 (neděle)
U Skopců čp. 5, Zadní Kopanina
od 9 do 12 hodin
30. 11. 2019 (sobota)
Radouňova × Hlávkova
od 13 do 16 hodin
Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky
rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny
a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.
------------------------------------------------------------------------------------UPOZORNĚNÍ:
Městská část Praha-Řeporyje není zodpovědná za případné změny
časů ani termínů přistavení VOK a BioVOK. Služby jsou financovány
z prostředků Magistrátu hl.m. Prahy a zprostředkovávají je svozové
společnosti – konkrétně v MČ Praha-Řeporyje je to společnost
Pražské služby, a.s.. V případě, že zjistíte nedostatky v poskytovaných službách, nahlaste tuto skutečnost prostřednictvím emailu
na adresu: callcentrum@psas.cz, případně na podatelnu ÚMČ
Praha-Řeporyje, tel.: 251 625 794. Děkujeme za pochopení

25. 10. 2019 (pátek) Na Zmrzlíku u čp. 33
Ve Výrech proti čp. 328

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

Lenka Bártová
vedoucí hospodářsko-správního odboru

Informace o začátku poskytování sociální služby:

O

d června 2019 jsme zahájili poskytování terénní sociální služby Raná péče (dle par. 54 zákona o sociálních službách) rodině
bydlící na území vaší obce.
EDA cz., z. ú. je registrovaným poskytovatelem této služby, je členem Asociace rané péče ČR a je součástí sítě sociálních
služeb ve vašem regionu.
Děkujeme, že o naší službě budete informovat další potenciální zájemce z vaší obce. Raná péče probíhá terénním způsobem,
k rodině s dítětem s postižením od 0 do 7 let dojíždí odborná poradkyně rané péče. Spolupracuje s ní při podpoře vývoje dítěte i při
vyrovnávání rodiny se situací, která jeho narozením nastala.
Služba je dle zákona poskytována rodině zdarma, je hrazena částečně z dotací kraje a částečně prostřednictvím obcí, jejichž
obyvatelé službu čerpají.
Za EDA cz, z. ú. Bc. Lucie Gregorová, poradkyně rané péče

https://www.eda.cz
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Zahájení školního roku:

Foto: Karel Peterka
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Organizace školního roku
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Zahájení školního roku pro 1. třídy: pondělí 2. 9. 2019, 9.00
Podzimní prázdniny:

úterý 29. 10. 2019 – středa 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny:

pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020

Vyučování začne (po Vánocích):

pondělí 6. 1. 2020

Konec prvního pololetí:

čtvrtek 30. 1. 2020

Pololetní prázdniny:

pátek 31. 1. 2020

Jarní prázdniny:

pondělí 17. 2. 2020 – pátek 21. 2. 2020

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 9. 4. 2020

Konec školního roku:

úterý 30. 6. 2020

Hlavní prázdniny:

středa 1. 7. 2020 – pondělí 31. 8. 2020

Zahájení školního roku 2020/2021:

úterý 1. 9. 2020

Úvodní třídní schůzky:

úterý 3. 9. 2019 1. stupeň - 17.00
(kromě 1. tříd)
6. tř. - 17.30, 2. stupeň - 18.00

Zápis do 1. třídy:

DĚTSKÉ SUDOKU

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

úterý 7. 4. 2020, 14.00 – 18.00

Mateřská škola opět vstupuje do nového školního roku

P

rázdniny nám utekly jako voda, věříme, že jste si všichni léta a letních
radovánek dosyta užili a nyní nám
začínají opět povinnosti.
V červnu jsme se rozloučili s našimi
předškoláky, kteří zanedlouho nastoupí
do 1. třídy základní školy a my, v mateřské
škole, přivítáme naše nejmenší.
O prázdninách, kdy byla mateřská škola
zavřená, probíhal generální úklid celé
budovy.

Jedno velké překvapení jsme si pro Vás
a ty nejmenší připravili. Během prázdnin
bylo vybudováno malé dětské hřiště u třídy
motýlků. Ve výklenku u třídy vzniklo kryté
pískoviště, dřevěný domeček na venkovní
hračky, herní prvky ( budou ještě dodány )
a krátká cestička pro jízdu na koloběžkách,
tříkolkách nebo dětských motorkách. Děti
tak budou mít svoje soukromí a blízko ke
své třídě. To vše za pomoci městského
úřadu v Řeporyjích, který také tuto akci

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

uhradil. Jsme velice rádi, že tato akce proběhla rychle a během prázdnin, že si děti
mohou hrát již v září v klidném prostředí
na naší zahradě a nebudeme se muset
omezovat kvůli bagrům, nákladním autům,
apod. Děkujeme moc.
Provoz mateřské školy zahájíme
v pondělí 2. září ve všech pěti třídách.
Provoz mateřské školy je od 6.30 hod. do
17.30 hod. Od 6.30 do 7.00 hod se děti
scházejí ve třídě soviček a od 16.00 hod. se
děti rozcházejí ve třídě koťátek.
29.10. – 30.10. 2019 jsou podzimní prázdniny, mateřská škola bude mít omezený
provoz.
23.12. 2019 – 2.1. 2020 bude mateřská
škola uzavřena z důvodu vánočních
prázdnin.
Během měsíce září bude rodičům dětí,
zejména předškolákům, nabídnuto několik
zájmových kroužků pro děti, které budou
probíhat přímo v mateřské škole.
Přejeme všem školákům i našim dětem
úspěšný vstup do nového školního roku
a rodičům hodně trpělivosti. Vstup do
prvních tříd ZŠ a i do mateřské školy je pro
děti vždy velkým stresem, proto budou potřebovat od svých rodičů velkou podporu.
Diana Schreierová, řed. MŠ
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MČ Praha-Řeporyje
vás zve na slavnostní křest
prvního řeporyjského nástěnného kaledáře na rok 2020
do obřadní síně ÚMČ.
Kmotry tohoto slavnostního aktu budou:
• prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
• jeden z nejstarších občanů Řeporyj a zdejší rodák Rudolf Šalamoun
• hudebník Karel Holas, Čechomor
• Mistryně ČR v Triatlonu amatérů žen, paní Renata Pazderová.

Křest proběhne 19. září 2019 od 16.30 hod.
Partner

Občerstvení pro vás zajistily firmy Remax a Svijany

Řeporyjské náměstí 16
155 00 Praha 5 - Řeporyje
www.re-max.cz/partner

Každý startuje na vlastní zodpovědnost
Dětem doporučujeme lékařskou prohlídku
Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku, které závodník způsobí sobě
nebo jinému účastníku, samotný závod je však pojištěný.
Pro závod je povoleno jakékoliv kolo v dobrém technickém stavu
Pro závod v kategorii I. je možno použít dětská odrážedla
Trénink na uzavřené trati je možný od 11 do 12:30 hod.
Pořadatel upozorňuje, že v ulici Ebrova je zákaz parkování.
Občerstvení po dobu závodu zajištěno

Dětský závod kol „O pohár starosty“
Plánek tratě:

Datum konání:		14. 9. 2019; od 13:00 hod.
Pořadatel:		MČ Praha-Řeporyje, BiciSport
Místo konání:		Prostor přírodního parku Skála
1:
Ředitel závodu:		Jaroslav Kejha
2:
Prezentace:		V místě konání závodu, nejpozději
		30 min. před startem kategorie 3:
Trať:		V prostoru přírodního parku,
4:
		délka okruhu 1 000 m.
5:
Ceny:		První tři v každé kategorii
Vyhlášení výsledků:		15 min. po dojetí posledního
6:
		závodníka v prostoru prezentace
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Kategorie:
0 – 4 let
5 – 6 let
7 – 8 let
9 – 10 let
11 – 12 let
13 – 14 let - dívky
13 – 14 let - chlapci

Dětský závod kol „O pohár starosty“

HELMA
Startují:
Závodit
se
bude
o
unikátní
poháry
a
další
hodnotné
ceny.
I.
0 – 4 let		2015 a mladší – hladký závod na 100 m.
POVINNÁ
II. Těšíme
5 – 6 let		2013
– 2014 –závodníky
hladký závod na 200 m.
se na všechny mladé
Různé:
Kategorie:
Kategorie I. a II. startují po dvojicích. Vítěze určí dosažený čas
 Závodí se dle tohoto rozpisu
Další
informace
přineseme
v
srpnovém
Echu
III.
7 – 8 let		2011 – 2012 – 1 okruh
1: 0Závodníci
– 4 let jsou povinni dbát pokynů pořadatelů
IV.
9 – 10 let		2009 – 2010 – 5 minut + 1 kolo

Každý
startuje na vlastní zodpovědnost
2:
5 – 6 let
V.
11 – 12 let		2007 – 2008 – 10 minut + 1 kolo
 Dětem doporučujeme lékařskou prohlídku
VI.
13 – 14 let (dívky) 2005 – 2006 – 15 minut + 1 kolo
3: 7Pořadatel
– 8 let neručí za škody na zdraví a majetku, které záVII. 13 – 14 let (chlapci) 2005 – 2006 – 20 minut + 1 kolo
způsobí
4: vodník
9 – 10
let sobě nebo jinému účastníku, samotný závod
V kategorii VI. a VII. mohou startovat žáci 9. tříd ZŠ
je však pojištěný.
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Start ve 13
a skále
Palouček n
poryje
Podmínky účasti: Ře

5:
6:
Závodníci mohou startovat jen s písemným souhlasem zákon-7:
tourde_A4.indd 1

11 – 12 let

 Pro závod je povoleno jakékoliv kolo v dobrém technic13 –stavu
14 let - dívky
kém

Pro
závod
13 – 14
let v- kategorii
chlapci I. je možno použít dětská odrážedla
 Trénink na uzavřené trati je možný od 11 do
12:30 hod.
HELMA
 Pořadatel upozorňuje, že v ulici Ebrova je zákaz parkování.

ného zástupce, který na něj bude v průběhu celého závodu
dohlížet.
ZávoditI. aseII.bude
o unikátní
poháryzávodníka
a další hodnotné
V kategorii
smí zákonný
zástupce
jistit proticeny.
pádu.Těšíme se na všechny mladé závodníky
Občerstvení po dobu závodu zajištěno
Pro všechny kategorie platí povinnost použít ochrannou přilbu.

Další informace přineseme v srpnovém Echu

tourde_A4.indd 1

27.07.2019 18:23:15

POVINNÁ

Jaroslav Kejha

27.07.2019 18:23:15
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Kulinářské okénko

Milé čtenářky,
milý čtenáři!
Během léta a na podzim vydává příroda
své nejlepší plody
a my často toneme
v záplavě čerstvého ovoce a zeleniny.
Metod, kterými se
dá úroda zpracovat,
tak aby se nezkazila,
je celá řada. Nejlepší je samozřejmě konzumace
čerstvě utržených plodů, následuje zavařování,
marmeládování, nakládání, sušení, moštování
a nemůžeme zapomenout ani na oblíbené nakládání ovoce do lihu na přípravu kvasu a pálenky
z vlastní zahrádky. U mě ale jednoznačně vede
mrazák, je to varianta nejsnadnější, nejrychlejší
a rozhodně taky nejpraktičtější. Když přijde den,
kdy prostě nestíhám, není nic jednoduššího než
vytáhnout v mrazáku uložené ovoce a k obědu
vyčarovat během chvíle a téměř bez práce, naprosto skvostné knedlíčky s ovocným přelivem.
Je to také možnost jak zpracovat zmražené či
zavařené ovoce staršího data a udělat si tak místo
i pro to letošní a jen tak mimochodem si i trochu
osladit den ;) .
Vaše Simča :)
simona.slivenecka@gmail.com

Knedlíčky s ovocným přelivem
250 gr tvarohu
70 gr dětské krupičky
70 gr hladké mouky
70 gr másla
1 sáček vanilínového cukru
špetka soli

Všechny suroviny smícháme a zpracujeme na ucelené těsto. Tvarujeme
malé kulaté knedlíčky a vhazujeme do vroucí vody,
vaříme, dokud nevyplavou
cca. 10min. – jeden knedlíček vyjmeme, rozkrojíme
a vyzkoušíme, dle potřeby
necháme ještě pár minut
povařit. Vybrané ovoce
rozmixujeme do hladkého
pyré. Knedlíčky vyjmeme
z vody, zalijeme ovocným
pyré a dozdobíme dle
zvyklosti a fantazie – pocukrujeme, posypeme strouhaným tvarohem, ozdobíme
čerstvým ovocem, šlehačkou, snítkou máty apod.
Na ovocný přeliv můžeme
použít meruňky, jahody či
jiné oblíbené ovoce.

.................................................................................
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Kultura
Koncerty v Řeporyjském divadle
Dne 2. listopadu 2019 od 19:00 uvedeme koncert legendy české populární hudby
pana Václava Neckáře nazvaný Příběhy,
písně a balady. Vstupenky v ceně 499,Kč jsou ještě k dispozici v předprodeji
na webových stránkách divadla www.
reporyjskedivadlo.cz
V sobotu 7. prosince 2019 od 17.
hodin se můžete těšit koncert vítěze prestižního ocenění Platinová Česká dvanáctka
(udělované za dvanáct vítězství v hitparádě
Českého rozhlasu 2, kam je ročně nasazováno kolem 150 nových písní), kterým
se stal pan Honza Jareš, náš řeporyjský
spoluobčan. Proto tento jeho jedinečný
koncert ponese jméno Honza Jareš
doma aneb Doktor duší v adventním
čase. Vstupenky jsou taktéž v předprodeji
na stránkách divadla.

Máte-li zájem o návštěvu koncertů,
sdělte nám, prosím, koho byste v Řeporyjském divadle rádi viděli a poslechli si.
Na výše uvedené otázky nám můžete
odpovědět e-mailem info@vzdytojde.cz,
vyplněnou anketu vytrhnout z časopisu
a s Vašim uvedeným jménem a telefonním
číslem vhodit do naší divadelní schránky
na adrese Jáchymovská 613/1 (budova sokolovny) nebo nám zatelefonovat či poslat
SMS na číslo 704 221 012.
Všichni, kteří odpoví do 15. září 2019
od nás získají jednu vstupenku zdarma
na jakékoli představení našeho domácího
divadelního souboru Divadlo A jiné, platnou do konce února 2020.

Hledáme účinkující na Řeporyjský vánoční kabaret-večírek
V sobotu 7. prosince 2019 od 20:00
pořádáme Řeporyjský vánoční kabaret-večírek, na kterém můžete vystoupit i Vy.
Pokud máte chuť a odvahu, předveďte
nám, co umíte. Preferujeme vystoupení
do maximální délky 15 minut. Může se
jednat o hudební či taneční vystoupení,
scénky, různé sportovní výkony apod. Fantazii se meze nekladou. Necenzurujeme.
O Vašem úspěchu, či neúspěchu rozhodne
pouze publikum. Kontaktujte nás buď
e-mailem na info@vzdytojde.cz, nebo telefonicky na 704 221 012 nejpozději do 30.
listopadu 2019. Těšíme se na Vás.
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eporyjské divadlo po své nulté sezóně začíná svou první sezónu. Děkujeme všem, kteří nás již navštívili
a těšíme se, že Vaše přízeň bude pokračovat
a že přijdou i ti, kteří ještě nepřišli.
Abychom naše divadlo bylo i Vaše a my
dále mohli zlepšovat jeho kvalitu, rádi
bychom znali Vaše názory a preference.
Proto přikládáme krátký dotazník za jehož vyplnění získate vstupenku zdarma.

1) Odkud znáte Řeporyjské divadlo
a) byl(a) jsem tam
b) z časopisu Řeporyjské Echo nebo jiného
časopisu
c) z plakátů
d) někdo mi o něm řekl
e) z Facebooku nebo jiných sociálních
médií
f) jiné (v případě uvedení napsat)
................................................................................
2) Na co byste nejraději do divadla šla
(šel)?
a) pohádka
b) konverzační komedie
c) absurdní drama
d) muzikál
e) historická hra
f) současná hra

g) jiné (v případě uvedení napsat co)
….............................................................................
3) Vidíte-li plakát na divadelní představení, co Vás na něm nejvíce zaujme?
a) název divadla
b) tvář herce
c) známost herce
d) název divadelní hry
e) autor hry
f) jiné (pokud uvedou, vypsat).
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Kulturní léto ve Studiu Bubec

L

etní sezóna ve Studiu Bubec opravdu nebyla
okurková. Léto jsme zahájili mimořádnou akcí,
20. června jsme v Galerii Bubec otevřeli výstavu
malíře Marka Hyksy. Tato výstava velkoplošných kreseb
a maleb je v galerii ke zhlédnutí do 13. září.
Na vernisáži výstavy vystoupil barokní orchestr
Collegium 1704, který se věnuje interpretaci staré
hudby s převažujícím zaměřením na období vrcholného baroka. Zejména díla skladatele Jana Dismase
Zelenky a jeho současníků. Byl založen v roce 1991
dirigentem, hornistou a cembalistou Václavem Luksem. Orchestr pravidelně vystupuje na mezinárodních
festivalech jako Schleswig-Holstein Musikfestival,
Uckermärkische Musikwochen, Arolser Barockfestspiele, Internationale Barocktage Stift Melk, Pražské jaro,
Festival de Sablé a Festival de musique de La Chaise
Dieu, například 18. června na festivalu Smetanova
Litomyšl doprovodil mezzosopranistku Magdalenu
Koženou a dva dny poté ho měli možnost vidět a slyšet
návštěvníci Galerie Bubec v Řeporyjích. Industriální
prostor haly Bubec, barokní hudba a výtvarné umění
vytvořilo neopakovatelnou atmosféru.
Kulturní program pokračoval tradiční akcí Art Safari
a to již po třicáté čtvrté. Na výstavě se představilo dvacet českých předních umělců, mezi nimi byli například
takové osobnosti jako Lenka Klodová, Vojtěch Horálek,
Ivana Lomová, Zdeněk Manina, Ivan Pinkava, Veronika Psotková nebo Lubomír Typlt. Tropický víkend
15. a 16. června vyplnil pestrý program a to jak pro
dospělé tak i pro děti. V sobotu zahrála mezinárodní
skupina výtvarníků a hudebníků MamaPapa banda
a The Sundrinker a v neděli roztančila Zahradu Bubec

skupina Rastafidli Orkestra. Měli jsme to štěstí, že
pozvání k čtení svých textů přijali básník, překladatel
a dramaturg literární kavárny Café Fra, v letošním roce
nominovaný na cenu Magnesia Litera za poezii 2018
Petr Borkovec a publicista a překladatel Tomáš Míka.

A protože letošním tématem Art Safari bylo téma
muži, připravili jsme speciální výtvarné dílny pro otce
s dětmi. Dětem přijelo zahrát divadlo Buchty a loutky.
Na muže byla zaměřena i módní přehlídka Plastic show
z dílny výtvarnice Ivany Hanzlíkové. A jako bonus pro
věrné návštěvníky byla připravena „Pomalá procházka
ode dneška do pravěku a zpět“ Prokopským údolím
a okolím s přírodovědcem Jiřím Sádlem.
A i během prázdnin bylo ve Studiu Bubec živo
a to díky dětem, které se účastnily příměstských táborů. Nejdříve to byl tábor zaměřený na různé textilní
techniky. V rámci druhého běhu děti tvořily loutky.
Na závěr týdenních táborů děti připravily prezentaci
a divadelní představení. Třetí běh byl věnován tématu
voda a všemu s ní spojenému. V pátek 16. srpna jsme
také otevřeli Klub Bubec, který bude fungovat jako
klubovna pro členy nebo jako mobilní bar v rámci
kulturních akcí Bubec o.p.s. Současně ve Studiu Bubec
pracovali na svých uměleckých dílech mladí umělci
a umělkyně, jak z Čech, tak ze zahraničí, kteří byli
vybráni do rezidenčního programu. S výsledky jejich
rezidenčního pobytu se bude moci veřejnost seznámit

13
Kultura
na výstavě Pick ‚n‘ Mix 21. září. A to už se dostáváme
k podzimnímu programu, který připravujeme. V sobotu 21. 9. se totiž poprvé ve spolupráci s MČ Praha
Řeporyje zapojujeme do sousedských slavností „Zažij
město jinak“ a tak se můžete se těšit na vernisáž již
zmíněné mezinárodní výstavy mladých umělců Pick ‚n‘
Mix v Galerii Bubec, na vystoupení žáků ZSUŠ – škola
pro radost pod názvem Kytarový Gang, na hudební

program v Zahradě Bubec, výtvarné wokshopy
pro děti, na ukázkovou hodinu arteterapie pro děti,
program pro teenagery – graffiti na legálu a skateboardové překážky a bude připraveno občerstvení.
A samozřejmě začne pravidelný provoz výtvarných
kurzů, o kterých jsme informovali již v minulém čísle.
Aktualizovaný rozvrh kurzů najdete na webových
stránkách www.bubec.cz.
Foto Petra Hájská, Jan Jirák
a archiv Studia Bubec
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Koncert pro Včelín

E

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OŘECH

kocentrum zaměřené na včely
a včelařství zcela vyhořelo 5. 6. 2019.
Sloužilo především školám, školkám
a veřejnosti v poznávání včel, jejich života
a obrovského přínosu pro lidstvo i přírodu.
Ze světového unikátu zbyly jen 4 ohořelé
stěny.
Dobročinný koncert Jaroslava Samsona Lenka se koná 19. 9. 2019. Doprovodný program začne od 16.00 hod,
samotný koncert od 19.00 hod.. 100 % ze
vstupného bude věnováno na obnovu
vyhořelého Včelína Ořech.
Vstupenky si můžete rezervovat na vcelinorech@gmail.com. Vstupné je 350,-Kč/
os (ale chcete-li přispět na obnovu Včelína

více, budeme rádi), děti do 12ti let v doprovodu dospělých mají vstup zdarma,
místa nejsou číslována. Vstupenky budou
k dostání na místě.
V doprovodném programu se můžete
těšit na volně otevřené Muzeum medu
a českých Vánoc, ochutnávky medu
a medoviny, zahradní golf, prohlídku
aktuálního stavu obnovy Včelína a další
zajímavosti.
Koncert se koná v areálu Včelína a Muzea v Ořechu, ulice K Ovčínu 325.
Aktuální informace na www.vcelinorech.cz.
Děkujeme všem za pomoc.
Včelín Ořech z.s.

Jaroslav Samson Lenk

Srdečně zveme
na benefiční koncert duchovní hudby
na obnovu vyhořelého Včelína Ořech

neděle 29. září 2019 v 19.00 hodin
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
v Ořechu
účinkuje: farní schola s doprovodem varhan
vstupné dobrovolné
adresa: Baarovo nám. 10, Ořech

edle řidičů, kteří s klidem zaparkují vozidlo vědomě v rozporu s dopravními předpisy (bohužel),
existuje i mnoho řidičů, kteří si neuvědomují, že
stylem parkování svého vozidla se mohou dopouštět
přestupku, resp. i když si to uvědomují, tak jim jejich
počínání nepřipadá nějak zvláště nepřípustné či závažné.
Na základě stížností si dovolujeme upozornit řidiče, kteří parkují vozidla na rozličných místech, která
jim osobně sice připadají jako vhodná pro odstavení

vozidla, že na takovém místě může být stání zakázáno
a mohou se dopouštět protiprávního jednání, tedy
páchají přestupek. Pochopitelně s vozidlem se nesmí
stát na místech, kde je umístěna příslušná svislá nebo
vodorovná dopravní značka (např. zákaz stání), navíc ale
podle zákona o provozu na pozemních komunikacích
platí i obecná ustanovení, kde je popsáno na jakých
místech se stát nesmí, tedy mělo by se dodržovat i to, co
je napsáno v jednotlivých paragrafech zákona.
Takže např., že při stání vozidla na pozemní komunikaci musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy (6 m celkem). Jistě
s ohledem na reálný stav, tedy na místní podmínky, na počet provozovaných vozidel, na parkovací kapacitu… pak
striktní dodržováni ustanovení zákona je mnohdy pro
mnohé zcela nepředstavitelné a určitě diskutabilní.

15
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Je potřeba si ale uvědomit, že někdy řidič svým
chováním (aniž si to vůbec uvědomí) omezí ostatní
účastníky provozu na pozemních komunikacích, a to
tak, že znemožní jinému výjezd, vjezd z (do) domu
či příjezd k domu. V takovém případě může nastat
i situace, kdy vozidlo může být odtaženo.
Ani chodník není určen k parkování vozidel (pokud
to není upraveno dopravní značkou) a je potřeba si
uvědomit, že jízdou a stáním vozidel může docházet
k ničení chodníků, na jejichž rekonstrukci byly vynaloženy nemalé obecní peníze.
Takže apelujeme na ty zodpovědné řidiče, aby si
vždy všímali, kde vozidlo odstavují a jestli zde vozidlo
odstavit mohou.
Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ MP Praha 13
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Městská
policie
informuje

V

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

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

Šicí stroje

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

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

Ráda pohlídám

PŘÍJEM INZERCE
E-mail: info@tiskpip.cz
Tel.: 603 167 905, tel./fax: 251 626 607

vaše dítě starší dvou let,

zkušenost, reference a ŽL mám.
Mluvím i francouzsky. Bydlím v Řeporyjích.

Tel.: 604 217 919

Zahájili jsme prodej sezónních rezervací.
HALOVOU SEZÓNU ZAHAJUJEME 14. ŘÍJNA.

3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol
Nabízíme:

• tréninkové hodiny dětí (individ. i skupin.) i dospělých,
• pořádání firemních nebo soukromých turnajů,
• vyplétání tenisových raket,
• prodej raket, tenisových míčů, omotávek atd.

Rezervace jednotlivých hodin na tel. 732 742 333.
Celosezónní rezervace a ostatní info na tel.: 737 256 524.

www.tenistami-reporyje.cz
Tenis-Tami-180x129,5.indd 1

23.8.2019 12:12:03
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Hasiči o prázdninách

www.sdhreporyje.info

V

šem začali prázdniny a my se
s dorostenkami, stále připravovali
na Mistrovství České republiky

tě lepší. Děkuji jim za skvělou reprezentaci
hl. m. Prahy a hlavně našeho SDH. Byly jste
skvělé…
Ještě jsem se nestačila rozkoukat a pořádně si odpočinou a už zase bylo nutné

v požárním sportu ve Svitavách kategorie
dorostu, na které jsme odjeli v pátek 5.
července. Soutěž začala následující den
během na 100m s překážkami a většina
našich holek si zaběhla svůj osobáček.
Bohužel konkurence byla veliká a v součtu
časů nám to stačilo na 10. místo. Testy,
které jsou součástí tohoto závodu zvládly
holky bez chyby, a tak mohly jít do dalšího
boje v klidu.
Druhý den nás čekala štafeta 4x100m
a požární útoky. Obě disciplíny nebyly
úplně podle našich představ a nějaké
chybičky by se tam určitě našly, ale i tak

to bylo v té velké konkurenci úžasné. Ze
štafety jsme brali 5. místo a z útoku místo 6.
V celkovém pořadí nám to stačilo na pěkné
8. místo z celkových 15. družstev. Na příští
rok máme ještě co pilovat, ale doufám, že
holky udrží takovou disciplínu a sebekázeň
jako doposud a určitě to bude příští rok ješ-

Celkové výsledky
MČR dorostu SH ČMS v PS

5. - 7. 7. 2019, Svitavy

Písková Lhota
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Úněšov

PL

0

13

Výčapy

VY

0

5
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Test

Běh na 100m s
přek.

Tr.Bodů

Štafeta 4x100m

P.

Celkové pořadí

14

1.pokus

Celkový součet bodů

P.

PÚ

ZPV

Kraj

SDH

startovní číslo

Dorostenky

Součet
Družstva

P.

vyrazit do hasičárny a začít připravovat
a nakupovat všechny potřebné věci na náš
každoroční tábor na Račím Hradě. Letos už
to je po osmé co se vydáváme letní hrátky
s našimi malými kamarády a musím říct,
že nevím, jestli si to užívají víc ty děti nebo
dospěláci. Každý rok mi přijde, že je víc a víc
dokonalejší a říkám si, že to už příště ani
nepřekonáme. Naštěstí máme naší Lucku
a teď k ní i Andreu, které všechno vždycky
vymyslí a dovedou k úplné dokonalosti.
Samozřejmě kluci musí všechny jejich
výmysly doladit materiálem a kulisami,
pak celé osazenstvo se stát velkým amatérským divadlem a vše je dokonáno.
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No, není to zase úplně, tak jednoduché
jak to vypadá, někdy to i trochu skřípe, ale
celkový dojem pro děti i jejich rodiče je
skvělý. A to je to hlavní a já všem, kteří se
tohoto všeho i sebemenší pomocí účastní.
Moc a moc děkuji. Bez Vás by to nešlo….
Letos jsme se 28. 7. objevili v Račiwoodu

na filmové akademii a celých 14 dní se
učili všechno, co ke správnému filmu patří.
Od scénáře, animace, dabingu, speciálních
efektů až po reportáže a natočení videí.
Dokonce děti přijeli navštívit i Pavel Novotný a Michal Kavalčík alias Ruda z Ostravy
a celý večer vyprávěli dětem, jak natočit co
nejlepší a nejúspěšnější video na YouTube.
Děkujeme všem dětem! Tolik hodných
dětí na jednom místě se jen tak nevidí . Je

super vidět v dnešní době tolik dětí nadšených z toho, že si můžou hrát. Děkujeme
za to, že si umí fandit, že si umí pomáhat,
a že nezkazí žádnou legraci. Obzvlášť pak

patří velký dík holkám a klukům z pátého
oddílu. Tak super partu nepamatujeme!
Díky i vám za to, jak jste nás celých 14 dní
bavili, jak jste se bavili a jak jste nám pomáhali, kdykoliv bylo potřeba! Račí hrad 2019
končí, ale krásné vzpomínky zůstanou! .
Už se zase těšíme na další rok. Pokud
chcete vědět víc podívejte se na naše
táborové stránky www.racihrad2019.wgz.
cz nebo všechny fotky najdete na rajčeti:
http://sdhreporyje.rajce.idnes.cz/.
Za SDH Řeporyje
Iveta Svobodová
a Lucie Šulcová
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ZO ČSCH Praha-Řeporyje

pořádá výstavu exotického ptactva v sále obecního úřadu

v Červeném Újezdě

Výstava otevřena: Pá 4. 10. 2018… 8.00 – 18.00 hod.
So 5. 10. 2018… 9.00 – 18.00 hod.
Ne 6. 10. 2018… 9.00 – 16.00 hod.
Dne 4. 10. 2018 bude v době od 8.00 – 12.00 hod. pro všechny
druhy škol s pedagogickým dozorem vstup na výstavu zdarma!!!
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti do 15 let 15 Kč

Noc sokoloven 2019

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ŘEPORYJE
Jáchymovská 613/1, P5 – Řeporyje
Tel.: 776 699 651, sistastna@seznam.cz

TJ Sokol Řeporyje

28. září od 16 hodin
Program:
• Prohlídka sokolovny a areálu
• Výstava historických fotografií a dokumentů
• Vystoupení gymnastek
• Vystoupení předškolních dětí
• Vystoupení žen
• Ukázka sebeobrany
• Možnost cvičení na nářadí
a hraní míčových her
• Ukázka divadelního představení
• Večerní promítání
• Opékání buřtů
• Možnost přespání, spacáky sebou, děti
v doprovodu dospělích
• A mnoho dalšího.

PILATES V ŘEPORYJSKÉ
SOKOLOVNĚ 2019/2020
Pravidelné lekce metody PILATES
začínají první zářijový týden.
Budeme se opět scházet v prostorách
malého sálu sokolovny každé úterý,
středu a čtvrtek od 19 hodin.
S pomocí PILATES se vaše tělo dostane
do kondice a harmonie, zlepší se držení těla,
koordinace a celková pohyblivost. V každé
lekci je důraz jak na posílení hlubokého
stabilizačního systému, tak na efektivní
používání svalů povrchových. Výsledek pravidelného cvičení budou záda bez bolestí
a efektivní tvarování postavy.

Těší se na vás Renata Otrubová
(723 750 298)
TJ Sokol Řeporyje
oddíl GYMSTAR

Přijme trenéra
nebo trenérku
sportovní gymnastiky. Zabýváme se
TeamGymem.
Práce na dohodu.
V případě zájmu kontaktujte
Martinu 604 150 002.

POZVÁNKA
Na mimořádnou Valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Řeporyje
konanou ve čtvrtek 19. září od 19 hodin v RESTAURACI SOKOLOVNA.
Zváni jsou

– všichni členi Tělocvičné jednoty Sokol Řeporyje
- zastupitelé MČ včetně pana starosty Pavla Novotného
- odstupující členi výboru

PROGRAM:
1. Zahájení a schválení programu
2. Návrhy na nové členy výboru
3. Volba nových členů výboru
4. Shrnutí a přednesení nově zvolených členů výboru
5. Diskuse a závěr
Předpokládaný konec jednání mezi 19:45 a 20:00 hod.
V Praze 2. 8. 2019

Simona Šťastná, jednatelka

TJ SOKOL ŘEPORYJE

Zahajujeme již 4. sezónu pravidelného

CVIČENÍ PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET
Začínáme ve čtvrtek 5. září 2019

ÚTERÝ: 16.00 – 17.00 a ČTVRTEK: 15.30 – 16.30 hod.
Zaměřuji se na všestranný pohyb, využíváme mnoho moderních
pomůcek, které máme k dispozici. Děti si osvojí správné návyky při lezení,
běhu, skocích, házení a naučí se základy potřebné k dalším sportům.
Cvičíme a hrajeme si.

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Začínáme v úterý 10. září

ÚTERÝ OD 10.00 DO 10.45 HOD.
Hrajeme si chvilinku, vezmeme si maminku.

MÍSTO: SOKOLOVNA ŘEPORYJE
Dotazy ráda zodpovím na emailu: sistastna@seznam.cz
Nebo telefonu: 776 699 651
Simona Šťastná, trenérka cvičení pro děti, rodičů s dětmi a gymnastiky
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Restaurace

Jáchymovská 613/1,
155 00 Praha 5-Řeporyje

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

Pivní slavnosti
28. září
od 14.00 hod.

Hlávkova
130, 246

- velký výběr piv
- občerstvení
- večer živá hudba
- skákací hrad

Těšíme se na Vás.

 603 943 121, 605 701 945

U Lva
174, 301, 352,
266, 902
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Jak neztratit sebe samého v dnešním chaotickém světě?

D

nešní uspěchaná doba, která je zaměřena na výkon a úspěch, je v mnoha
ohledech náročná na nejednoho
člověka. Občas někdo vyhledává odbornou
psychoterapeutickou pomoc anebo to někdo
řeší po svém, ne vždy vhodným způsobem.
Možná někdo z nás četl známou pohádku od bratří Grimmů Včelí královna? Podle
italského psychologa a psychoterapeuta
Osvaldo Poli tato pohádka může nám pomoct
pochopit, jak je důležité hledání a nalezení
vlastní identity. Ten kdo nežije v kontaktu sám
se sebou, nežije svůj vlastní život. Navíc má
pocit, že se nachází ve vnitřním vězení, které
nedovoluje, aby se jeho pravé já projevilo.
Nejedna podle toho, co doopravdy myslí nebo
co skutečně cítí. Je to zdrojem jeho frustrace
a vnitřní bolesti. Pokud tento stav trvá delší
dobu, může se takový člověk ocitnout v krizi.
V krizi člověk mnohdy ztrácí sebedůvěru,
sebeúctu. Období krize je však poslední moznosti, jak se někdo může naučit žít
autentickým způsobem.
Po dívejm e se p o drobně
na tuto pohádku, která připomíná, že sebeúcta je důležitou
součástí vnitřní proměny člověka.
Dále nás vede k tomu, abychom
zbytečně nedělali radikální změny.
Abychom neničili nic z toho, co se
nám jeví jako nepodstatné nebo
nedůležité, protože mnohdy to,
co se jeví jako bezvýznamné, se
totiž v životě často projeví jako
rozhodující. Často totiž k řešení
problémů dochází skrze něco, co
jsme chybně považovali za nepodstatné.
Dva princové odešli do světa hledat dobrodružství a dali
se na tak neřestný a nevázaný život, že se už ani nevrátili
domů. Jejích mladší bratr, kterému se říkávalo Hlupáček, je
šel hledat. Ale když je našel, vysmívali se mu, jak by vůbec
mohl takový hlupák chtít ve světě něco dokázat, jestliže to
nedokázali oni, mnohem chytřejší.

Z psychologického hlediska starší bratři
jsou představitelé lidské inteligence v její
pejorativních projevech jako prohnanost či
vychytralost. Mladší bratr naopak představuje tu část našeho já, kterou máme tendenci
podceňovat. Někdy potlačujeme naší intuici
v domnění, že je hloupá nebo nepatřičná. Nechceme považovat za špatné některé názory
či chování druhých a při tom je to až evidentní.
Bojíme se považovat za správné ty věci, které
skutečně správné jsou. Nebereme vážně naše
vnitřní hodnocení situace, to co nám napovídá
naše vlastní cítění a inteligence.
Všichni tři se vydali na cestu a přišli k mraveništi. Starší bratři
je chtěli rozkopat, aby viděli, jak budou mravenci vyděšeně
pobíhat sem tam a zachraňovat své kukly. Ale Hlupáček řekl.
„Nechte je na pokoji, nedovolím vám, abyste je rušili.“ Šli
tedy dál, až přišli k jezeru, po němž plulo hejno kachen. Dva
bratři si jich chtěli pár chytit, aby si je upekli, ale Hlupáček
znovu řekl: „Nechte ta zvířata na pokoji, nesnesu, abyste
je zabili!“ Nakonec přišli k úlu, v němž bylo tolik medu, že
vytékal ven po kmeni. Ti dva chtěli pod stromem rozdělat

oheň a vykouřit včely, aby si mohli nabrat medu. Ale Hlupáček je opět zadržel a řekl: „Nechte ta zvířata na pokoji,
nedovolím, abyste je nechali uhořet!“

se před ním objevil mravenčí král, jemuž předtím zachránil
život. Doprovázelo ho pět tisíc mravenců, takže zakrátko
našli všechny perly a vyrovnali je na hromádku do mechu.

Všimneme si postoje dvou bratrů, ti se
snaží zvířata ničit a zabíjet, naopak Hlupáček
je respektuje a chce, aby žili. Živí tvorové zde
reprezentují naši přirozenou, instinktivní,
stránku. Hlupáček, z psychologického hlediska, má respekt k sobě, k mimorozumovým
aspektům života jako třeba k intuici nebo
citům, emocím. Je tedy sám se sebou v kontaktu, nepotlačuje, co cítí a co vnímá. I když
je relativně mladý, je moudrý, protože neničí
nic ze sebe samého. Vše integruje a zbytečně
neodstraňuje, ale dává správné místo všem
aspektům své osobnosti.
Dva starší bratři v pohádce mají sice
negativní roli, ale na druhou stranu až tolik
se od nás neliší. Často pácháme násilí sami
na sobě, nerespektujeme svůj život a zabíjíme
to, čím žijeme, co cítíme, a vnímáme.

Mravenci představuji schopnost vidět
klady (perly), ocenit druhého i své přednosti,
tendence, které člověk v sobě nezabil, jak to
chtěli hloupí bratři. Ovšem pokud se člověk
pustí do změny života, může ho snadno přepadnout malomyslnost (jako Hlupáčka), že
nikdy nezvítězí nad některými povahovými
sklony. Přichází však nečekaně kouzlo. Vnitřní
síly, které nechal žít, ho v podstatě zachránily.

Tři bratři přišli do jednoho zámku – ve stájích
stáli zkameněli koně a nikde ani živáčka.

Takový postoj člověka vnitřně
blokuje, je nešťastný a mnohdy
schází mu sebeúcta. Náš život je
v takovém případě, jako v této
pohádce, zkameněly, strnulý jako
na zámku.
Procházeli všemi komnatami, až došli
ke dveřím se třemi zámky. Uprostřed dveří
ale byla škvírka, jíž se dalo do místnosti
nahlédnout. Uviděli tam šedivého mužíčka,
jak sedí za stolem. Zavolali na něho jednou,
zavolali podruhé, ale on je neslyšel. Zavolali
na něho potřetí, a tu vstal a vyšel z pokoje. Beze slova je dovedl k bohatě prostřenému stolu, a když se najedli a napili,
zavedl každého z nich do jedné ložnice. Nazítří zrána přišel
mužíček k nejstaršímu bratrovi, pokynul mu hlavou a zavedl
ho ke kamenné desce. Na ní byly napsány tři úkoly, které je
třeba splnit, aby byl zámek vysvobozen.

Šedivý mužíček drží v zajetí celý zámek.
Reprezentuje tu vnitřního nepřítele, který
vězní člověka a činí ho nešťastným. Lze ho zahlednout jen stěží, jen štěrbinou. To znamená,
že vyznat se ve vnitřních, emočních procesech
a pochodech není vůbec snadné. Člověk musí
zaostřit pohled a musí chtít se s mužíčkem setkat. Bratři volají na něho třikrát. Teprve až jsou
odhodlaní a neodbytní věnuje jim pozornost.
Ten ale přijímá výzvu a podrobuje bratry třem
těžkým úkolům. Je to proto, že náš vnitřní
nepřítel nevyklízí dobrovolně pozice, z nichž
po léta ovládal něčí osobnost. Úkoly vypadají
jako „nesplnitelné“, příliš složité.
První zkouška spočívala v tom, v lese pod mechem najít
tisíc princezniných perel; ale jestliže by při západu slunce
chyběla jedna jediná, ten, hledač perel zkamení. Nejstarší
bratr šel a hledal perly po celý den, ale večer jich měl jenom
sto. A proměnil se v kámen. Následujícího dne zkoušel své
štěstí mladší bratr, ale nevedlo se mu lépe než nejstaršímu.
Do večera jich našel jen dvě stě, takže zkameněl i on. Nakonec přišla řada na Hlupáčka: Pustil se do hledání perel
v mechu, ale bylo tak těžké perly najít a vyžadovalo to
tolik času! A tak si sedl na kámen a dal se do pláče. Ale tu

Druhým úkolem bylo vylovit z jezera klíč od princezniny ložnice. Když Hlupáček přišel k jezeru, kachny, které zachránil,
se vrhly do vody. Začaly se potápět a ze dna vylovily klíč.

Klíč symbolizuje schopnost otevřít srdce,
proniknout do nitra milované osoby. Zachráněné kachny (vnitřní síly, schopnosti, tendence)pomohly vylovit klíč, který také symbolizuje schopnost přemýšlení (ne povýšené
a banální), které vrací vztahu hloubku (dno
jezera). Hluboký člověk má tedy schopnost
otevřít srdce druhého.
Ale třetí úkol byl nejtěžší: Mezi třemi spícími princeznami
měl Hlupáček najít tu nejmenší a nejmilejší. Princezny si
byly úplně podobné a nikdo by je nedokázal odlišit, kdyby
ta nejstarší nesnědla kousek cukru, prostřední trochu sirupu
a ta nejmladší lžičku medu. Hlupáček musel podle vůně
dechu rozpoznat tu, která jedla med. V tom okamžiku se
objevuje včelí královna, kterou Hlupáček uchránil od ohně.
Prozkoumala ústa všech tří princezen, až se zastavila u té,
která jedla med. A tak princ poznal tu správnou.

Včelí královna reprezentuje intuici, kterou
v sobě nejmladší bratr nezničil, navzdory tlaku
z okolí. Dokáže proto rozpoznat, která z nich
je ta správná. Tajemství jeho úspěchu spočívá
v tom, že respektoval sebe sama a uchránil si
své nitro, to původní v sobě. Neodmítá sobě
vlastní způsob oceňování věcí (perly), svou
schopnost chápat skutečnost hlouběji (klíč
na dně jezera) a svou intuici (včelí královna).
Zkrátka uchránil svůj vnitřní život, zůstal sám
sebou a dal se do boje proti tendencím považovat za hloupé to, jak žije, přemýšlí a vnímá.
Tato krásná pohádka nás učí, že tyto
podmínky jsou důležité, chceme-li se „oženit
s princeznou“. Jde o podmínky spokojeného
partnerského života, ale také jde o to, abychom neztratili svou nejlepší stránku (princezna zde symbolizuje dobré stránky, vnitřní
hodnotu každého člověka).
Tehdy kletba zmizela, všichni se probudili ze sna a každý,
kdo zkameněl, se stal znovu člověkem. Hlupáček se oženil
s nejmladší a nejmilejší princeznou a po smrti jejího otce
se stal králem. Starší bratři se oženili s druhými dvěma
princeznami.

Život tedy znova na zámku rozkvetl.
Přeji nám všem, abychom respektovali
sebe sama a uchránili si své nitro, to původní
v sobě. Ať v našem vnitřním zámku pulzuje
život!
P. Mariusz Kuźniar, farář

Řeporyjské Echo 261

srpen 2019

Inzerce

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

Nabízím výuku anglického jazyka

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Mám 16letou praxi s výukou dětí i dospělých, firemní
výukou, překlady, namlouváním textů v angličtině.
Vystudovala jsem Karlovu Univerzitu, obor anglický
jazyk, tělesná výchova, mám certifikát FCE, základní
i všeobecnou státní zkoušku z AJ úroveň C1.

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

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

ČERMÁK A HRACHOVEC

zde v Řeporyjích.

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

Doučím vaše děti, připravím na certifikát FCE,
zlepším vaši úroveň anglického jazyka.

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

V případě zájmu mě prosím kontaktujte na 775 043 422.

Inz-Kaska.indd 1
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Otevírací doba
Pondělí - Sobota
11:00-23:00
Neděle
11:00-21:00

JÓGA PRO SENIORY
OD 12. ZÁŘÍ 2019 KAŽDÝ ČTVRTEK 10-11H
V ŘEPORYJSKÉ SOKOLOVNĚ - MALÝ SÁL

Cvičení v pomalém tempu, s prvky jógy
a s respektem k individuálním možnostem, pro ženy i muže.
Cena 80Kč/lekce. Rezervace není nutná. Vede Eva Krejčiříková 602762242

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

SKRIPTA,
BROŽURY,
MANUÁLY

Konopova 431/6 ČB kopie A5 od 0,90 Kč, A4 od 1,20 Kč
Tel.: 603 167 905 Laminování A6 od 6 Kč, A4 od 15 Kč

www.tiskpip.cz Vazby plast od 16 Kč, drát od 29 Kč

Polední menu Po-Pá
Rauty, svatby, večírky
Zahrádka
Sportovní přenosy na plátně

od ledna 2020 v provozu multifunkční sál
www.pivovarreporyje.cz FB @pivovarreporyje
Na Tržišti, Praha 5 - Řeporyje
tel.: 274772837

Přestaňte ztrácet čas
dlouhými cestami!
Pomůžeme s prodejem Vaší
nemovitosti, a najdeme Vám
domov kde je všechno blízko.

www.re-max.cz/partner

KONTAKTUJTE NÁS
A ZJISTETE CENU
SVÉ NEMOVITOSTI

ZDARMA

T 800 434 434
Partner
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Pražské veřejné osvětlení se dočká obnovy a smartifikace

R

adní hlavního města Prahy
rozhodli o obnově pražského
veřejného osvětlení. Ve schváleném rozsahu 150 miliónů korun ji
zajistí Technologie hlavního města
Prahy, a.s. (THMP), která má správu,
provoz a údržbu pražského veřejného osvětlení od 1. června 2018
na starost. Obnova má proběhnout
do konce roku 2020 hned v několika
oblastech. Bude se týkat nejen výměny svítidel, obnovy nátěrů či celkové
výměny stožárů veřejného osvětlení
(VO), ale i obnovy zařízení slavnostního osvětlení, věžních a veřejných
hodin. Bude zahájena postupná
přestavba zapínacích míst a jejich
vybavení komunikací, dále budou
v pilotním provozu nasazeny regulátory napájení zapínacích míst, jež
umožní snížit náklady na elektrickou
energii soustavy veřejného osvětlení.
Začne se i se společnou obnovou sítí
s přípravou pro síť nabíjecích stanic
včetně obnovy veřejného osvětlení
LED svítidly s komunikací.
„Investice do pražského veřejného
osvětlení byly dlouhodobě poddimenzovány. Přibližně jedna třetina stožárů je
starších 35 let a je tudíž po své životnosti.
Schválené projekty obnovy se týkají nejen
modernizace soustavy veřejného osvětlení,
ale i smartifikace, v rámci které se plánuje
vybavení LED svítidel a zapínacích míst komunikací a postupné rozšíření nabíjecích
míst pro elektromobily ze stožárů veřejného osvětlení,“ říká radní pro majetek
Jan Chabr.
Do roku 2030 město počítá s tím,
že se počet elektromobilů v metropoli
zvýší na minimálně 100 tisíc. Metropole
chce vyměnit tisíce lamp veřejného
osvětlení za dobíjecí. Město se proto
pustí do budování vlastní sítě. V rámci
obnovy sítí dojde do konce roku 2020

ke společné koordinované výměně
kabelů distribuční sítě PRE a sítě VO
hlavního města Prahy na Vinohradech
v ulicích Chodská, Kladská, Slovenská
a Slezská. THMP zároveň provede výměnu vybraných stožárů VO a instaluje
na nich nová LED svítidla s komunikací
a dynamickým řízením a osadí nabíjecí
stojany na připravené patice s využitím
smart cities technologií.
„V rámci obnovy osvětlení chceme ještě
letos zahájit pilotní projekt zapínacích
míst s komunikací, kde provedeme kompletní přestavbu vybraných zapínacích
míst s komunikací a doplníme je o regu-

Info z MHD

vající trase až do zastávky Raichlova, dále
pojede přes Amforovou, Luka, Kovářovu,
Mládí, Novou kolonii na Hůrku a přes
Polikliniku Lípa a Nové Butovice skončí
na Ovčím hájku. Tím může školní autobus
sloužit většímu množství dětí při cestě
do škol. Zastávka Amforová je v blízkosti
ZŠ Brdičkova a ZŠ Bronzová, zastávka
Luka zajišťuje spojení pro děti ze ZŠ Trávníčkova, zastávka Kovářova – KD Mlejn
slouží dětem ze ZŠ Kuncova a přilehlému
Gymnáziu Mezinárodních a veřejných
vztahů, zastávka Mládí je u stejnojmenné
ZŠ Mládí, zastávku Hůrka mohou využívat
děti směřující na Gymnázium Jaroslava Heyrovského, následující zastávka
Poliklinika Lípa je u ZŠ Mezi Školami
a konečná zastávka Ovčí hájek, kterou obsluhuje linka 266 i nyní, leží u ZŠ profesora

Změna trasy školní linky 266 od 2. 9.
2019
d 2. září 2019 dojde na základě
požadavku městské části Praha 13
ke změně trasy školní autobusové
linky 266. Cíl linky zůstane stejný, ale
v úseku mezi Řeporyjemi a Ovčím hájkem
pojede jinou trasou, s větším zásahem
na školy na území MČ Praha 13. Linka 266
do června letošního roku jezdila z Řeporyj
ulicí Smíchovskou a Jeremiášovou na Ovčí
hájek resp. do Nových Butovic.
Od 2. září 2019 pojede trasou přes Stodůlky a Mládí, přičemž zvládne obsloužit
větší množství škol na území Prahy 13.
Školní linka 266 bude vedena po své stá-

O

koncentrací osob, jako jsou např. stanice
metra, frekventované ulice apod.,“ dodává
místopředseda představenstva Technologie hl. m. Prahy Tomáš Novotný.
V neposlední řadě je plánována
i obnova technologie slavnostního
osvětlení architektonických objektů
HMP z důvodu provozního opotřebení
a stáří stávajících svítidel. Některá jsou
na hranici životnosti a díly jsou na trhu
nedostupné. Obnova bude zahájena
u objektů, kde jsou původní svítidla
v havarijním stavu. Jedná se například
o Kostel sv. Haštala, Kostel sv. Martina,
Jindřišskou věž či Národní divadlo. Dojde
k obnově i vybraných věžních a veřejných hodin. Nový pilotní koncept by měl
zajistit vzdálenou komunikaci správce
THMP s veřejnými hodinami.
RNDr. Helena Ševčíková

látory zajišťující formou optimalizace
parametrů úsporu elektrické energie a tím
prokazatelné snížení provozních nákladů
na soustavu veřejného osvětlen. Následný
postupný roll-out bude zahájený příští
rok,“ doplňuje předseda představenstva
Technologie hl. m. Prahy Tomáš Jílek.
Dále je plánována ve vybraných lokalitách plošná obnova nátěrů VO. Zde se
bude jednat buď o celoplošnou obnovu
nátěrů VO či částečnou obnovu nátěrů.
Rozsah bude stanoven podle míry poškození stožárů. Některé nátěry budou
provedeny ve formě tzv. antiplakátů.
„Od aplikace a obnovy tzv. antiplakátovacích nátěrů si slibujeme snížení
černých výlepů na stožárech VO, které jsou
problémem zejména v místech s vysokou

Otokara Chlupa. Na tuto
zastávku přijede autobus
nově ve směru
od Nových Butovic, takže děti
cestou do školy
nemusí překonávat po mostě
Jeremiášovu ulici.
Takto bude linka 266, určená primárně
dětem, sloužit k rannímu návozu dětí
do škol ve všech dnech školního vyučování.
Odjezd autobusu z Řeporyjského náměstí bude v 7:30 a příjezd na konečnou
zastávku Ovčí hájek v 7:48.
Odpolední spoje linky 266 pojedou
ve stejné trase jako dnes.
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Pražský železniční den na Smíchově
a Regionální den PID v Hostivici 7. 9.
2019
sobotu 7. září 2019 proběhnou
od 10:00 do cca 18:00 dvě velkolepé
dopravní akce, které budou vzájemně propojeny historickými i moderními
vlaky, tramvajemi a autobusy. Na vlakovém nádraží Praha-Smíchov se uskuteční
další ročník Pražského železničního dne,
v Hostivici se pak odehraje další z našich 
Regionálních dnů PID, a to při příležitosti 25 let od integrace veřejné dopravy
v oblasti Hostivice do systému Pražské
integrované dopravy. Bohatý doprovodný program čeká na všechny malé i velké
návštěvníky nejen na smíchovském či hostivickém nádraží, ale také přímo na Husově
náměstí v Hostivici při příležitosti konání
Městských pivních slavností.

V

terPanter“ ze Smíchova přes Radotín
do Krče a zpět
 třívozovou soupravou historických
tramvají mezi Smíchovským nádražím
a Sídlištěm Řepy
 historickými autobusy po okolí Smíchova či Hostivice
prezentace
Letiště
Václavatěšit?
Havla Praha
Na
co dalšího
se můžete
prezentace
pivovarů
z
ČR
 bohatý doprovodný program na nádraží
hudební
vystoupení českých
kapel
Praha-Smíchov,
na nádraží
v Hostivici
a mnoho
dalšíhonáměstí v Hostivici
a na Husově
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MHD • Poradna
 výstava lokomotiv s možností prohlídky
 výstava modelového kolejiště
 doprovodný program DDM Prahy 5
 prezentace Hvězdárny a planetária hl.
m. Prahy
 prezentace hasičské techniky SŽDC
 prezentace Letiště Václava Havla Praha
 prezentace pivovarů z ČR
 hudební vystoupení českých kapel
 a mnoho dalšího
Zdroj: ROPId

Čím se můžete svézt?
 parním vlakem vedeným lokomotivou
řady 556.0 „Štokr“ ze Smíchova do Hostivice či do Řevnic
 motorovým vozem řady M 131 „Hurvínek“ na okružních jízdách ze Smíchova
do Rudné u Prahy a do Hostivice
 vlakem vedeným lokomotivou řady
759 „Kyklop“ také na okružních jízdách
do Rudné u Prahy či do Slaného
 elektrickou jednotkou řady 660 „In-

Realitní poradna

Vážení čtenáři, přinášíme Vám pokračování
realitní poradny. Děkujeme Vám za zaslané
dotazy! Z došlých námětů vybíráme jeden
velmi zajímavý, týkající se provize realitní
kanceláře. „Jak je možné, že některé kanceláře nabízejí prodej nemovitosti bez provize?“
Přejeme Vám úspěšný vstup do nového školního roku a těšíme se na Vaše další dotazy!
Zdraví Vás
David Matouch a Jiří Chudoba,
majitelé kanceláře
Prodej nemovitosti bez provize - ušetřím?

Č

asto se při prodeji nemovitostí
setkáváme s touto lákavou nabídkou - „u nás provizi neplatíte“, nebo
„provizi platí kupující“. Chápeme, že tento
marketingový trik zní skvěle a jen těžko
mu lze odolat. Proč bychom přeci nevyužili profesionální službu, když je navíc
zdarma…
Jak to ale ve skutečnosti s tou provizí
je? Kdo ji platí? Bude to pro vás nakonec
výhodnější? Ušetříte, nebo proděláte?
Chcete, aby provizi platil kupující?
Je třeba zmínit, že provizi platí VŽDY
kupující, v jakémkoliv modelu jde z jeho
peněz. Vás by ale mělo zajímat, kdo si objednává službu. Chcete, aby to byl kupující

a pro Vás tedy služba zdarma? Pojďme se
podívat na několik úskalí, která Vás čekají,
když si při prodeji Vaší nemovitosti realitního makléře „objedná“ právě kupující
a ne přímo Vy.
Koho chleba jíš, toho píseň zpívej
Staré známé pravidlo platí i v realitách,
a to dvojnásobně. Realitka pracuje pro
toho, kdo platí. A tak si kupující elegantně
prosadí do kupních smluv například ustanovení o skrytých vadách, aby mohl nárokovat pozdější slevu. Další problém bývá
s reklamací služeb - jak můžete makléře
reklamovat a dožadovat se spravedlnosti
a náhrad, když s ním nejste vázáni žádným
obchodním vztahem? Sleva z „nulové provize“ je vždy nula a tak se makléř nemusí
na prodávajícího vůbec ohlížet! Navíc makléř nemůže zastupovat jak stranu kupující,
tak stranu prodávající. Prodávající chce co
nejvýhodněji prodat, kupující co nejvýhodněji koupit - jde o jasný střet zájmů. Čili
„koho chleba jíš, toho píseň zpíváš“ a Vy nakonec můžete dostat z prodeje nejen méně
peněz, ale jako bonus i pár problémů…
Mám peníze pod kontrolou?
Jednoduše - ne! Při dnešním stavu trhu
se běžně stává, že se ceny nemovitostí
oproti nabídkové ceně zvedají, kupující
jsou ochotni zaplatit i cenu vyšší. Jak to
pak vypadá v praxi s navýšením ceny, když
provizi neplatí prodávající? Zůstavá realitní
kanceláři. Např. máte na prodej byt v Praze

s tržní hodnotou 4 miliony Kč. Makléř Vám
nabídne prodej nemovitosti za 3,75 mil.
s tím, že je pro Vás služba zdarma, provizi
250 000,- zaplatí kupující. Potencionálních
kupujících se však sejde více a jsou ochotní
zaplatit i 4,2 mil. Kč. Vám ale připadá pouze
3,75 mil., zbytek realitce. Peníze nemáte
pod kontrolou a vydělává někdo jiný. Přijde
Vám to fér?
Menší počet zájemců s ohledem na hypotéku
Opět další problém, díky kterému můžete prodávat o hodně delší dobu. Hypotéka.
V dnešní době již těžko dosáhnete na 90%
hypotéku. Navíc banku zajímá oficiální
prodejní cena, čili ta bez provize. Kupující
se ocitá v ještě horší situaci - prostě na hypotéku nebude mít. A Vy tak jednoduše
přicházíte o mnoho možných zájemců.
A když je málo kupců, makléř tlačí na slevu
a prodej se vleče…
Zde jsme vyčetli pár „nepříjemností“,
které můžou plynout z prodeje bez provize.
Zvažte sami, jaká je lepší varianta…
MÁTE DOTAZ?
NEVÁHEJTE NÁM NAPSAT NEBO
ZAVOLAT!
partner@re-max.cz
800 434 434
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Zábava

Megabajty: Již 15 let spolu!

T

IB je s vámi již 15 let. Našimi kroužky
programování a robotiky, workshopy, tábory a dalšími akcemi prošlo
několik stovek dětí. Přijďte s námi oslavit
15. výročí naší existence. Připravili jsme

srpen 2019

s mBoty, roboti založený na Arduinu.
Kroužky programování a robotiky jsou v určeny
dětem mladšího
i staršího školního
věku, v TIBu vám
ochotně poradí,
který kroužek je
pro jaké dítě vhodný.
https://tib.cz, https://w w w.face book.com/tib.cz
Zuzana Kocíková

M E G A B A JTY

JIŽ 15 LET S VÁMI!
středa 11. září 2019 | od 14 do 18 hodin
FZŠ Trávníčkova
Í
Ř
Praha 13
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Scratch, Baltík a další. Můžete se
zde dozvědět podrobnosti o naší
nabídce kroužků programování
a robotiky pro děti. Z naší bohaté
nabídky upozorňujeme na novinky
Robotika pro pokročilé, kde si děti
sestaví svého funkčního robota
nebo pro mladší děti kroužek

mi
á
n
s
e
t
s l av

PROGRAM:

ukázky a workshopy
ksh
hopy
z našich kroužků
žků
programováníí – Baltík,
Scratch, C#, Java,
avaa, Unity,
HTML a robotiky
ikyy – WeDo,
Mindstorms, Oz
Ozobot,
zobot,
Micro:bit, Arduino,
du
uino, mBot,
3D modelování
n í a tisk.

již 15

TIB, z.s. | www.tib.cz | tib@tib.cz | tel.: 739 659 720
0

pro vás akci Megabajty aneb den
otevřených dveří, který se koná
ve středu 11. září na FZŠ Trávníčkova. Představíme vám naši činnost
a zveme vás na workshopy z oblasti
programování a robotiky, kde si
vše můžete vyzkoušet, např. Ozoboti, lego WeDo, lego Mindstorms,

©D
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Mistryně z řeporyjské pošty

Sport
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V

totiž visely diplomy, medaile, ocenění
a nejvýznamnější, ZLATÁ MEDAILE MISTRA
ČR V DÁMSKÉM TRIATLONU AMATÉRŮ pro
r. 2019!!!
Dále pak stejná zlatá medaile z roku
2018, stříbrné, bronzové a další ocenění
z různých závodů.
Takže naše paní poštmistrová, která
působí na poště v Řeporyjích již více než
18 roků, je mistryně ČR. Tato vdaná dáma
s dospělým synem relaxuje právě sportem.
Nevím sice proč tak náročným, ale zřejmě jí
to vyhovuje. Vždyť tento triatlon představuje plavání na 1500 m, jízdu na horském
kole 35 km a běh na 10,5 km. Trénuje prý

Řeporyjský

FOTBAL
FK

ŘEPORYJE

1928

O

DD

ÍL KOPAN

É

www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.

N

aše celky ještě nedávno skončily
své soutěže, ale přípravy na další
sezónu jsou již v chodu. Zejména
u A mužstva, které svou sezónu odstartovalo venkovími prohrami s týmem Zlíchova
a Zbraslaví. Přečtěte si o novinkách a všech
zápasech na našicho novým webových
stránkách www.fkreporyje.cz
A mužstvo postupuje do 1.A třídy
Ačkoliv bylo naším předsezónním
cílem držet se v klidném středu tabulky, vzhledem k výsledkům a lepšímu
vzájemným zápasům jsme se umístili
na třetím místě tabulky, což nás nakonec
katapultovalo do 1. A třídy, kde se budeme

Foto autor

yřizoval jsem běžné záležitosti, nákupy a též jsem potřeboval projednat
cosi s vedoucí pošty zde v Řeporyjích, paní Renatou Pazderovou.
Přišel jsem tedy krátce po 11. hodině
a zaměstnankyně mi sdělily, že šéfová jela
s poštou. Jezdí prý na kole, tak tu bude
brzy. Trochu jsem sice dal znát svůj údiv,
protože vím, že Česká pošta zde už pár roků
kola nepoužívá, ale budiž. Paní poštmistrová opravdu přijela během několika minut,
seskočila ze svého speciálu a vzala mne
do kanceláře. V ten okamžik mi bylo jasné,
proč občas rozváží poštu tímto dopravním
prostředkem. Nad jejím pracovním stolem

v Prokopském údolí, a jak je vidět daří se jí.
Poslední závody absolvovala právě letos v srpnu a druhé místo jí zajistilo účast
na mistrovství světa na Havaji.
Gratulujeme a držíme palce!
Vladimír Jindřich

prát o setrvání v této velice
kvalitně obsazené soutěži.
Naše skupina je obsazena
velkým množstvím týmů,
které mají ambice ihned
postoupit do pražského
přeboru. Čeká nás pěkná
konfrontace s výbornými
celky, na což se těšíme.
A protože vstupují Řeporyje do nové sezóny, došlo
i ke koupi nové sady dresů,
které udělají z našich hráčů
poněkud lepší tým .
Pohyby v kádru
Vzhledem k postupu
do vyšší soutěže muselo
dojít i ke zkvalitnění našeho mužstva, a tak do této
chvíle došlo k několika příchodům, které by měly pozvednout výkony naše týmu.
Příchody:
Lukáš Jelínek – zkušený fotbalista, který

dovedl jako kapitán Štěchovice od nižších
soutěží až do třetí ligy. Velmi dobře kondičně vybavený hráč, jenž může hrát nejen
ve středu, ale i na kraji zálohy. Lukáš přichází z Pikovic, které rovněž svou fotbalovostí

26

Sport
a vítěznou mentalitou dovedl k postupu
do vyšší soutěže.
Tomáš Ulman – střední obránce, kterého
i přes pokročilý věk zdobí dynamika a fot-
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Mládež
V sobotu 22. 6. se na našem tréninkovém
hřišti uskutečnil Méďův turnaj pro naši nejmenší kategorii - Školička / Ministar. Kromě
našich dvou celků spolu soupeřily i týmy
Stodůlek, Radotína, Motorletu, Petřín Plzeň,
Nehvizd a Čakovic

Ostatní
Řeporyje pro posezónní turnaj v Jinočanech namixovali tým áčka, béčka a staré
gardy a výsledkem bylo pěkné 2. místo.
V turnaji 6+1 bylo vidění řada týmu: Jino-

Naše mladší přípravka se zúčastníla
dvoudenního mezinárodního turnaje,
který pořádaly TJ Povrly. Turnaj byl napěchován více jak 40 týmy, a tak měli naši
„špunti“ možnost porovnat se s týmy
z ostatních krajů či jiných zemí. Naši borci
odehráli 14 zápasů, ze kterých odešli 8x
jako vítězové, 5x jako poražení a jeden
zápas skončil plichtou. I přes aktivní bilanci
náš tým obsadil konečné 30. místo ze 44
týmů. Inu nemilosrdný tabulkový klíč.
balové myšlení. Hráč, jenž si prošel Motorletem přichází posílit náš tým z Chotče, kde
patřil k nejvýznamnějším pilířům týmu.
Věříme, že jeho rozehrávka ze zadních řad
a klid na kopačkách značně zvedne kvalitu
našeho mužstva.
Marek Kouba – Marek se vrací po dvouletém hostování v Loděnici do známého
prostředí, kde se pokusí zabojovat o post
brankářské jedničky. Spolu s Václavem
Baštou by měli vytvořit kvalitní gólmanskou dvojici.
Jan Ďubašík – Honza se vrací po těžším
zranění opět k fotbalu. Jeho fotbalová
zarputilost a buldočí povaha v osobních
soubojích je vzhledem k jeho útlému věku
velkým plus. Po nabrání fyzické kondice
by se měl stát členem našeho A týmu, kde
se bude rvát o svou šanci. Rádi mezi námi
vítáme další řeporyjské hráče mladšího
věku, na kterých chtějí Řeporyje stavět.
Matyáš Petr – Další mladý hráč, který
operuje na kraji záložní řady. Jeho velkým
plus je uplatnění své rychlosti v nábězích
za obranu. Stejně jako Honza ještě zapracuje na svém fyzickém fondu, aby se mohl
prosadit do našeho mužstva.
Letní příprava
Řeporyje odstartovaly letní přípravu
v úterý 16. 7., na které se hlásilo 18 hráčů
kádru pro nadcházející sezónu, v které se
bude bojovat o udržení v 1.A třídě. Tréninky
probíhají vždy v úterý a čtvrtek od 18 hod.
První polovina tréninků je vždy zaměřena
na nabírání fyzické kondice v podobě
výběhů po okolí, druhá část tréninků je zaměřena již na fotbalové záležitosti. Během
letní přípravy budou probíhat i přípravné
utkání, kdy zejména ve středu a o víkendu
budou.
Kromě úterních a čtvrtečních tréninků
od 18 hod. čeká náš tým řada přípravných
zápasů:
TJ Sokol Stodůlky, výhra 4:1
SK Motorlet Praha B, prohra 3:7
SK Střešovice B, výhra 2:1
TJ Sokol Jinočany, remíza 4:4
SK Uhelné Sklady, prohra 1:5

Udělali jste nám radost, podobně jako
tatínkům, kteří si turnaj rovněž užívali.

čany, Zdice, Hokejová reprezentace U-20,
DHL a další. Králem střelců se stala naše
„Zlatá noha“ Patrik Štěpánek.

Rozlosování zápasů FK Řeporyje - podzim 2019
Den

Datum

Hodina

Soupeř

SO

10. 8.

10.15

Zlíchov - Řeporyje „A“

1:0

SO

17. 8.

17.00

Řeporyje „A“ - Zbraslav

2:5

SO

24. 8.

17.00

Lipence - Řeporyje „B“

hř. Lipence

NE

25. 8.

17.00

Slivenec-Řeporyje „A“

hř. Slivenec

SO

31. 8.

17.00

Řeporyje „A“ - Libuš

NE

1. 9.

17.00

Řeporyje „B“ - Sparta Krč

SO

7. 9.

17.00

Slivenec „B“ - Řeporyje „B“

NE

8. 9.

17.00

Aritma „B“ - Řeporyje „A“

SO

14. 9.

16.30

Řeporyje „A“ - 1999 Praha

NE

15. 9.

16.30

Řeporyje „B“ - Suchdol

SO

21. 9.

16.30

Čechie Smíchov - Řeporyje „A“

NE

22. 9.

14.15

Střešovice 1911 „C“ - Řeporyje „B“

SO

28. 9.

16.00

Řeporyje „A“ - Bráník

NE

29. 9.

16.00

Sparta Košíře - Řeporyje „B“

SO

5. 10.

14.00

Vltavín „B“ - Řeporyje „A“

NE

6. 10.

16.00

Řeporyje „B“ - Čechie Smíchov „B“

SO

12. 10.

15.30

Řeporyje „A“ - Střešovice 1911

NE

13. 10.

15.30

Bílá Hora - Řeporyje „B“

NE

20. 10.

12.45

Stodůlky - Řeporyje „A“

NE

20. 10.

15.30

Řeporyje „B“ - Modřany „B“

SO

26. 10.

14.30

Nebušice - Řeporyje „A“

SO

26. 10.

14.30

Točná - Řeporyje „B“

SO

2. 11.

18.45

Řeporyje „A“ - Dolní Chabry

um. Motorlet

NE

3. 11.

16.15

Řeporyje „B“ - Lochkov

um. Motorlet

SO

9. 11.

11.00

Modřany - Řeporyje „A“

NE

17. 11.

18.00

Řeporyje „A“ - Přední Kopanina „B“
Pohár

STŘ

28. 8.

17.30

Stodůlky - Řeporyje „A“

podzim

povrch

hř. Zbraslav

hř. Libuš
hř. Krč
um. Aritma

um. Motorlet
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V polovině července byla spuštěna nová
verze našeho webu, který by měl přiblížit
dění našeho fotbalového oddílu fanouškům, kteří by tak měli být opět o něco
„blíže“. Mrkněte na www.fkrepoyje.cz, kde
nyní probíhá měsíční testování během
něhož by měl být naplněn veškerý obsah
a aktuality o klubu.

Sport
V pondělí 22. 7. byl na území našeho
areálu natáčen medailonek o Michalovi
Jeřábkovi, hráči FK Teplice. Jeho finální

Dále Vás
chceme pozvat v neděli
8. 9. od 9.30
hod na naše
hřiště, kde

podoba by měla být odvysílána ve čtvrtek
24. 7. v rámci pořadu Fotbal Extra.

proběhnou závody létajících dronů
pro malé i velké. Občerstvení zajištěno.
Petr Vosmík ml.
Foto: archiv FK

Závěrečné slovo
Už se moc těšíme až fotbalový kolotoč
se opět rozběhne. Věříme, že nás budete
podporovat tento ročník minimálně stejně
jako ten minulý. Máme přichystáno řadu
změn a pro další kalendářní rok. Budeme si
i nadále snažit posouvat řeporyjský fotbal
kupředu. Buďte u toho s námi!

Gymstar

P

RAVĚKÉ SOUSTŘEDĚNÍ se letos
opět konalo v nádherném prostředí
u Orlické přehrady. Vyrazili jsme
v rekordním počtu 74 hlav a přesto, že bylo
pár úrazů a nevyhnuli jsme se ani střevním
potížím, tak jsme se všichni vrátili zdraví
a spokojení. Naše skvělé zdravotnice lepily,
zavazovaly, foukaly a chovaly s úsměvem

ve tváři a patří jim náš velký obdiv. Počasí
připomínalo spíš duben než léto, ale vlastně nám to bylo jedno, protože s dobrou
náladou berete vše tak, jak to je.
Šest pravěkých kmenů splnilo všechny
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Muži A - A2B - 13 M-1.A/B

SK Modřany
SK Aritma Praha B
SK Střešovice 1911
SK Dolní Chabry
SK Zbraslav
ABC Braník fotbal
FK Loko Vltavín B
TJ Sokol Stodůlky
FK Zlíchov 1914
TJ AFK Slivenec
1999 Praha
SK Libuš 838
FC Přední Kopanina
TJ Sokol Nebušice
SK Čechie Smíchov
FK Řeporyje

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

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

0 7:1
0 12:8
0 15:12
0 6:3
1 8:5
1 8:7
1 6:5
1 7:7
1 2:3
2 9:11
2 7:9
1 4:5
1 4:7
1 4:7
1 4:8
3 2:7

7
7
7
7
6
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
0

úkoly a prošlo evolucí až k dnešnímu člověku. (Zda se někde v evoluci nestala chyba
a lidstvo nemělo raději zůstat na stromech,
je téma na jiný článek, ale určitě stojí za zamyšlení.).
Přijel za námi bubeník Petr a společně
jsme si zabubnovali, zachřestili a zařvali.
Děti si na tuto akci vyrobily vlastní nástroje
a moc se jim povedly. Nechyběla ani noční
bojovka, výlet, táborák s opékáním buřtů,
otužilci se i koupali.
Pro závodní družstva připravila baletka
Kateřina novou pódiovou skladbu, kterou
s holkama pilně nacvičovala.
Na závěr byli všichni oceněni diplomy,
medailemi a hlavně sladkostmi.
Sezónu 2019/2020 zahájíme náborem nových členů ve středu 4. 9. 2019

od 16 do 18 hodin. Pravidelné tréninky
začnou v pondělí 9. 9. 2019 od 15:30. Více se
dozvíte na FB a našich stránkách. Na všechny se těší náš kolektiv trénérů.
Simona Šťastná
www.gymstar.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

Solc-01-2017_zluta.pdf 1 11.1.2017 13:50:06
Trumf_184,5x134mm.indd 1

6.3.2019 15:15:56

REALITNÍ AGENTURA
C

M

Y

CM

MY

CY

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

Specialisté na Prahu 5 a 6

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

CMY

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz
Kadeřnictví ARNIKA se šestadvacetiletou tradicí
Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje, tel.: 251 626 147
Kadeřnictví  dámské, pánské, dětské, prodlužování vlasů,
pracujeme s přírodní kosmetikou INSIGHT dále pak DUSY, MATRIX a FANOLA,
prodej vlasové kosmetiky, dárkové poukazy.
Kosmetika  terapie tělovými svícemi - nastartuje samoléčebný proces,
prodlužování řas, ošetření pleti
od firmy CHRISTINA.
Solárium  vertikální, 1 min./12 Kč
s permanentkou 1 min./10 Kč.

 Otevírací doba 

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

www.kadernictviarnika.cz

