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Slovo starosty

Vážení spoluobčané!
okud patříte k obyvatelům šesti na rekonstrukci dešťové kanalizace
a nové povrchy čekajících ulic nad sokolovnou, brzy se dočkáte.
Projekt je ve finále, k realizaci dojde ihned poté, co bude dokončena dešťovka v Jáchymovské ulici, na kterou vše naváže. Veliká pochvala
místostarostovi Davidu Roznětínskému, který přesvědčil investora i zhotovitele, aby se „svezla“ i ulice Ke Zdravotnímu středisku.
Svého zástupce Davida, stejně jako druhou místostarostku Lucii
Seguin, bych rád vyzdvihl i v jiných souvislostech, protože mě občas
zamrzí, jak přes mou – všichni víte, o čem mluvím – nepřehlédnutelnost
není často vidět práce mých kolegů, včetně všech zastupitelů. Speciálně
u Davida a Lucie chci říct, že uvolnění místostarostové jejich kvalit, jsou
něco, co bych přál každému kolegovi starostovi. Špatně placení, schopní,
poctiví, efektivní. Bavím své přátele při grilovačkách historkami třeba
o tom, jakým způsobem teď Řeporyje hájí své zájmy, což je sféra, která
– ať se na mě minulé vedení nezlobí – doznala zejména při způsobu
a efektivitě vyjednávání totální revoluce, která se zatím vyplácí.
Řeporyje od základů obměnily svůj právní tým a přešly na zcela nový
styl vyjednávání. Půl roku třeba trvalo od Řeporyjí trošku „nekorektní“
vyjednáváním s ruským developerem, investujícím jeden ze tří obytných souborů Stodůlky – Jih. Tento jaksi nebyl v minulosti „požádán“
o „spolupráci“ v podobě zbudování občanské vybavenosti. Nebyl „tam
u Makra“ jediný. S těmito chlapci se vyjednávat „zapomnělo“ a dva roky
po územku si na metru čtverečním komunikace v majetku MČ postavit
hlavu od nás nebylo pěkné. Hrozili soudem, který by vyhráli. Ale dva roky
by jim stála stavba za miliardu. Jednali jsme dohromady 30 hodin během
11ti meetingů. Díky bohu za naše skvělé advokáty a Lucku s Davidem.
Sám bych ty Rusy, se kterými jsme se nakonec dohodli tak, jak jsme si
na začátku vytyčili, nedal.
Opakovaně se při podobných jednáních stavím do role patriotistického magora, který neustále držkuje, že je mu všechno jedno, protože
„dycky Řeporyje“ a víc mě nezajímá. Protože jsem statutár, zastupuji
zde radu a je to můj kýžený podpis pod smlouvou, tak předstírám různé
stupně šílenství a David coby rozvážný mediátor v roli příčetného krotitele starosty pošuka klidným hlasem ujišťuje protistranu, že bychom
i ustoupili, ale Novotný je magor, nikdo ho neovládá a že bude dobré
v něčem mu vyhovět, než se zasekne a bude po jednání. Náš sehraný
tandem doplňuje zdánlivě nenápadně, ale mimořádně účelně fascinujícně minimalistká „sfinga“ Lucie, která probodává protistranu nedůvěřivým pohledem a neustále si dělá poznámky, či něco pirátsky hledá
v laptopu. Je to velmi nepříjemné a toto se násobí, když po půl hodině
mého řádění a Davidovo bohorovnosti krotitele starosty, se kterým ale
názorově „bohužel“ souzní, pronese Lucie své „promiňte, ale teď jsem
myslím úplně nepochopila vaši motivaci, tedy pro pořádek a vzájemné
porozumění se musím zeptat…“ a následuje dotaz, na který protistrana
nezapomene do příštích Vánoc. Lucie má koule. Všichni tři máme. Mají
je naším prostřednictvím Řeporyje. Jsme určitě i lidé chybující a ne vše
se povede, ale jednáme prostě velmi tvrdě, někdy až na samotné hraně
přijatelného. Jaký to dělá dojem, nevím, mě zajímá vždycky výsledek.
A výsledky se dostavují.
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Dva pozemky uprostřed obytného souboru Stodůlky Jih v hodnotě cca
10 milionů korun. Pět milionů korun od třetího do party, který tak dlouho
před třemi lety mával před Řeporyjemi maketou (!) školy a sliby třech
pozemků, až Řeporyje nedostaly nic. Bohužel pro něj, má teď další plány
právě tam, co máme vedle od Rusů pozemek. Tedy jsme se vrátili ke starým
záležitostem a dluhům. Pět milionů dar, jeden a půl cíleně na dětské hřiště.
Vedle bude stát Lidl. Kdo má pindy, ať si uvědomí, že pořád lepší, než aby
tam stály další a další bytové domy. Dar dva miliony korun na skatepark
a studii rozvoje, která bude stát dvě stě tisíc a zoufale jí potřebujeme. Zaplatí ji Lidl, stejně jako kus skateparku. Původně jsme chtěli zkusit milion
a nějak jsme přehnali „vyjednávání“. No co už.
Potřebujeme peníze. Skatepark, hřiště, obnova technického zázemí
a autoparku čety, přístavba školky a milion dalších věcí, na kterými ční
strašáci v podobě potřeby další školky a nádraží, které buď spadne, nebo
to po převzetí dokážeme zachránit.
Záda nám kryjí dvě renomované advokátní kanceláře, které si na sebe,
ale sakra vydělají a bez kterých by to nešlo. Proč dvě? No protože na dvě
operace prostě potřebují Řeporyje specialisty. Tou první je válka s plánovanou třídírnou (jednáme, lobbujeme, vyhrožujeme, makáme, je to
na první pohled neporazitelné, ale jsme rozhodnuti slavně zvítězit nebo
zemřít) a potom je tu další jobovka, kterou považuji za KATASTROFU, což
jste minule v Echu nepochopili a já vás na ní tedy musím připravit znovu.
Majitel zdejšího lomu delší dobu v pokud možno co největší tichosti
připravoval a dále připravuje prostřednictvím rozsáhlých podání a zatím
úspěšných postupů obnovení těžby. Zbytečně se děsíte, to ještě není to
nejhorší. Těžba (v lomu je ještě surovina za odhadem 150 milionů) a dotěžení znamená revitalizaci a tedy… zavážení! Největší kšeft všech kšeftů.
Kdo vlastní okolo Prahy lom, vydělá. V případě toho v Řeporyjích to laicky
odhaduji na další půlmiliardu.
Obrovský byznys. Zkoušeli to na mě různí vychcánkové, ještě jsem ani
nebyl jmenován. Kroužili kolem mě měsíce hned po zvolení. Vzduchem
létaly miliony, provize a projekty amfiteátrů, megaparků a dalších „luxusních finále“ revitalizace po zavezení. Ono je to všechno pěkné: no tak se to
zaveze, stejně to skoro neovlivníme, je to soukromý lom, povolení si stejně
zlobbují, „starosta se nakapsuje“, Řeporyje si vyhádají, budou-li šikovné,
desítky milionů, já nevím na školku, slíbí se nám obslužná komunikace
od Slivence, o které „nebudeme vědět“ a nakonec budeme rádi ještě za golfový resort, superpark s hřišti a grilovacími místy, rozhlednou a vodopádem
na místě bývalého, bordelem, pardon krásnou hlínou zavezeného lomu.
Realita? Sedm až deset let náklaďáky, o kterých mi nikdo nevymluví,
že nakonec nebudou projíždět vesnicí za nadávání obyvatelstva a defenestrování určitě „uplaceného vedení úřadu“, armageddon na hranici
chráněného území druhého stupně a výsledek revitalizace opožděný o pět
let a třetinový oproti očekávání.
Jsme malí páni, musíme respektovat soukromé vlastnictví a nakonec
se stejně asi budeme muset vyrovnat se situací. Ale náš výše popsaný
vyjednávací „psychotým“ s advokáty za zadkem prostě vyjedná, co se dá.
Ale do doby, kdy bude nutné se domluvit, přecházejí Řeporyje do režimu
TOTÁLNÍHO ODPORU. Opravte mě, jestli se pletu, ale my NECHCEME těžbu
v lomu, NECHCEME tu šňůry náklaďáků, NECHEME hluk a všechnu tu devastaci komunikací a prostředí, které takové dlouhé roky trvající vytěžování
a zavážení přináší. A to s veškerým respektem k tomu, že lom je cizí a být
náš, taky chceme půlmiliardu.
Takže advokáti z Frank Bold, renomovaná úderka, dostali po třídírně
další práci. Zadání stejné: vymýšlet uličnictví, právní kličky, brousit mi vidle,
říkat mi, kde mám postavit barikádu na příjezdové komunikaci k lomu (ta
cesta je naše a je to asi tak to jediné, co hraje v té nerovné, blížící se bitvě
pro nás), na kdy svolat demonstraci, kolik založit občanských sdružení,
podávat žaloby, námitky, přivazovat se k bagrům, prostě zlobit. To mi šlo
ostatně vždycky. Pakliže máme s kolegy hájit zájmy Řeporyjí a jejich lidí,
pak jinou cestu než vztyčit prostředník a pustit ze řetězu advokáty a elán
bojovat, nevidíme.
A že na konci obojí prohrajeme, tak, jak je to předurčeno a ještě budu
poslouchat, že jsem měl ze všeho provize (což poslouchám u VŠEHO stejně
a k mé práci tohle chápat a vyrovnat se s tím prostě patří) a akorát se vyhodily peníze za advokáty (Novotného advokáty, z toho postavil barák) plus to
politicky znamená fatální problém (on sem pustil náklaďáky, no jo, zná se
s Kočkou a za vším je Rittig kámo a s tím se Novotný jistě domluvil dávno,
proto to dělal), to je všecko v pořádku, já to přijímám a není to absolutně
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pro celek podstatné. To je můj boj, náš boj v koalici, která v těchto časech
dostala klíče od úřadu. My s drby počítáme vždy, u všeho a ať to jakkoliv
dopadne. Protistrana musí, ale počítat s tím, že se Řeporyje budou VŠEMI
PROSTŘEDKY bránit.
My to tu prostě nechceme. Dáme to druhým stranám sakra důrazně
vědět, na to se spolehněte.
Veliké díky fotbalistům za skvělý program a upravený areál v rámci
prvního domácího zápasu po postupu do A třídy. Oddíl vzkvétá za podpory
obce i diváků, všechno je super, ale body chybí. Chci vás hecnout, bylo vás
tam snad 300, rekord A třídy, choďte dál, kluci to fakt budou mít strašně těžké, zachránit soutěž bude mimořádně složité a potřebují vás na tribunách.
Poděkování panu faráři Hájíčkovi za obraz Prokopského údolí s kostelíkem nad Hlubočepy v podobě, kterou dávno vzal čas. Nádherné dílo zdobí
interier budovy úřadu a jsme na něj pyšný.
Přibyly tam – v mezipatře a kanceláři starosty – i dvě nádherné velkoformátové fotografie z leteckého snímkování, které si Řeporyje dopřály přesně
v intervalu. Vybírali jsme z několika nabídek, i tak to nebylo zadarmo a mě
bylo líto si za těch čtyřicet tisíc „jen“ vyzdobit kancelář a halu úřadu. Proto
jsem si vymyslel plakát, který jste našli v Echu. Snad se vám nápad i plakát
líbí stejně jako kalendář Řeporyjí na rok 2020, který dostal název Tehdy
a teď a zdejší fotografičtí nadšenci v čele s Karlem Peterkou, Vladimírem
Jindřichem a Frantou Vondruškou dostali za úkol zachytit ze stejného
úhlu stejná místa, jaká fotili jejich otcové a dědové fotografové před lety.
Pokud máte o kalendář zájem, pospěšte si. Na podatelně úřadu jich
už moc nezbývá, myslím, že jsme zralí na dotisk, což by mě při původním
počtu 400 ks z nichž šlo do prodeje tři sta, ve snu nenapadlo. Cenu jsem
nastavil na 150 Kč, je o padesát korun levnější, než být měl. A je krásný!
Zdejší Sokolové si zvolili novou starostku Simonu Šťastnou. Její
předchůdkyni Míle Roreitnerové chci upřímně poděkovat za roky, které
nelehkému poslání dala a troufám si tvrdit, že to byla ona, kdo zdejší TJ
udržel na nohou. Je to srdcařka, která mě kdysi přivedla do komunální
politiky, nebýt jí, nejsem dnes starostou a mám ji moc rád. Nemá smysl
tajit, že jsem měl v poslední době výhrady k dění v Sokole, ale jedním
dechem dodávám, že v Míle měl, má a mít bude zdejší tělovýchovná jednota velkou srdcařku. Sokol je samostatná, svébytná jednotka, které jsem
slíbil do budoucna maximální podporu a součinnost a moc děkuji všem,
kteří pro zdejší jednotu pracují a dobrovolně budou pracovat dál. Simoně
a novému jednateli Honzovi Kluganostovi přeji hodně sil a energie do nelehké mise, která přináší situace, které dobře znám ze starostování – tlaky,
nutnost udělat předem složité, nepopulární rozhodnutí, které bude přijato
s nevolí, nutnost říct do očí nepříjemnou pravdu, povýšit zájem celku nad
kamaráčoft a tak dále a tak dále. Mají můj obdiv a absolutní podporu, ať
se Sokol dále vydá jakoukoli cestou. Nebudou to mít snadné, nikdo nikdy
jejich práci pořádně neocení a nedocení a přesto je krásná a má smysl,
Simono, Honzo, dobře to znám, držte se. Jsme s vámi!
Nechal jsem opravit celý systém obecního rozhlasu. 9 let mlčel. Mohl
jsem ho demontovat. Mohl jsem ho nechat dál reznout. Mezi starosty se
o tom bavíme. Já jsem staromilec, ten rozhlas mám rád, a protože jste
mi svěřili tu pravomoc, tak jsem prostě udělal rozhodnutí. Oprava, která
ještě probíhá, stojí 27 tisíc korun. Ne každému je po chuti mé nedělní
půlhodinové vyhrávání, chápu to. Leze-li vám to tak na nervy, šup sem
s peticí a uvidím-li, že lid se bouří, rozhlas utichne. Ale předám ho jednou
dál spravený. Mimochodem, není problém komukoli zahrát k narozeninám,
jsme pro každou srandu. Dostali jsme po výzvě od vás desítky kazet a desek,
je to retro, je to připomínka dob, které už se nevrátí a já jsem toho přítel.
Budu rád za vaše názory a podněty k věci. Nejste moji rukojmí a vnímám,
že ne každý chce v neděli po obědě slyšet dechovku a Hurikána. Ale hrát
se v nějaké formě bude, jako za starých časů.
V zatáčce u srdíčka na náměstí došlo k sedmé dopravní nehodě za čtyři
měsíce! Je zjevné, že zejména pří příjezdu od shora na náměstí mívají někteří problémy, násobí se to v zimě. O opilcích se nebavím. Začneme tam
administrovat snížení rychlosti na tom krátkém úseku, taková nehodovost
není normální a první výstupy z monitoringu hovoří pro nějakou regulaci.
Nechci, aby na tom rohu nad „Kovomatem“ jednou někoho smetlo auto.
Výběrové řízení na zhotovitele budovy školní družiny je ve fázi lhůty
pro případné rozporování, pokud nenastanou potíže, začneme stavět co
nejdříve. Vítězná firma Auböck se dá brzy do díla. Dlouho jsem zvažoval,
že napíši k věci něco více, protože jsem v průběhu řízení několikrát dost
„tekl“, ale nebylo by to fér. Buď jak buď, obě stavby v areálu školy mě dost
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naučily i učí a už dnes vím, že tak, jak jsme se rozloučili s řadou stávajících
dodavatelů služeb, některými lidmi atd., tak se prostě bez rozpaků rozloučím s některými dalšími, klidně jen kvůli pocitu.
Stále platí, že řemeslník, poptáváme často zejména dobré zedníky, se
může s klidem účastnit našich výběrek, stačí sledovat úřední desku a další
kanály. Je mi ukradené, že ti, kteří tu skončili na hodinu, po hospodách
říkají, že jsem se zbavil skoro všech starých firem a dohazuji si kamarády.
Nezajímá. Kdykoli mi zavolejte a já vám rád řeknu, proč tu ten, či ta firma
skončili. Tady se bude hrát fér, nastavili jsme na to mechanismy, myslím,
dostatečně. Stejně tak, když budu mít jistotu, že je v zájmu obce, aby
tenhle ventil šel a opravil zrovna ten a ten, tak mu to přidělím a hotovo
dvacet. Pro mě je podstatné, že se mohu ráno podívat do zrcadla a mám
v pořádku účty na radnici. Stejně vám nezbývá než mě a mému týmu věřit,
sorry. Manželka už se směje těm drbům. Spočítali jsme si tuhle u vína, že
jen na úplatcích za červen jsem měl podle drbů, co se nám donesly, udělat osm set tisíc plus, usiluji o hospodu pro švagra. Tohle k práci starosty
patří. Za vše mohu, ze všeho něco mám, ruka ruku myje a bokem mám
statisíce. Je to nevděčná, ale krásná práce, mám jí rád a dělal jsem bulvár
dost dlouho na to, abych se nad tohle povznesl. Mimochodem roznašeči
těchto zvěstí jsou strašní amatéři. Kdyby si pořádně nastudovali moje
pravomoce, tak přitvrdí. Vůbec třeba netuší, že mohu sám poptávkovým
řízením teoreticky přidělit zakázku v hodnotě až dvě stě tisíc! Byla mi
svěřena mnohem větší pravomoc, než si mnozí pomlouvači uvědomují
a měli by se dovzdělat a dát tomu štábní kulturu a vyšší level. Já se drby
dlouho živil a prodával krzevá ně časopisy a články. Točily se v tom desítky
vydavatelských milionů. Proto mi některé zkazky připadají debilní tak, že
nechápu, že jim někdo věří. Vymyslím padesát lepších, uvěřitelnějších,
přijďte se kdyžtak poradit, jsem profesionál. A pozvnesu se pak, jiné už to
nebude, vím to a je to tak v pořádku.
Na co jsem se FAKT nepovznesl, bylo to, co jsem nalezl v Dalejském
potoce v rámci natáčení svého pořadu, ve kterém pro internetovou televizi
Mall Tv s veškerým ohledem na soukromí zdejších lidí reflektuji svou práci.
Je to fajn v tom, že si přivydělám stávající prací a ještě se mi tím štábem
a tlakem daří prudit třeba staré dobré černé ubytovny. Chystám v tomto
ohledu myslím celkem překvapení jedné z nejznámějších ubytoven v Řeporyjích. To budete koukat. Ale k věci.
Jednomu z dílů, které jsem dotočil, se svěřuji divákům s fenoménem
znečišťování Dalejského potoka. Říkám tam, že tu vedu krom každodenních půtek své „velké“ boje, třídírna, těžba v lomu, černé ubytovny. Je
to ten typ bojů, ve kterých lidé ocení už jen samotný boj, nečekají, že
vyhraji. Ale já věřím, že vyhrát lze. Ale pak jsou tu, promiňte mi to, hovna
v potoce. Označuji to jako „Mount Everest“ zdejší politiky. A říkám, že se
mi každý směje, když mu říkám, že bych chtěl všechny ty přepady, tajné
vývody fekálií a splaškové vody z praček atd. prostě vymýtit, že to nejde
a přijdu v televizi s nápadem vrátit do Dalejáku raky, kteří tu dříve žili, než
jsme fekáliemi a průmyslovou vodou udělali z potoka, který teče dvěma
chráněnými oblastmi jen v našem katastru, močku.
No, a protože je to televize, vyrazil jsem v gumovém obleku do koryta
podívat se, kam to vrátím raka. Přátelé, stranou televize, kde se jednu
chvíli doslova probořím do fekálií a hraju si na „geroje“, vám chci říct,
že jsem prošel jenom od nádržky dolů k Bubci a snad sto metrů tam
a zpět od mostku na náměstí
a zůstal jsem v naprostém
šoku. Bordel, odpadky, tajné
trubky z domů, které jsou
dávno připojené na kanalizaci
a prostě „nepřepojily“, totální
devastace toku, který jsem se
rozhodl za každou cenu uvést
do lepšího stavu. Jak já se styKameraman ze štábu pořadu
Extrémní starosta Jan Šebek
měl nedávno co dělat i po šichtě.
Na fotce jednoho z přihlížejících
dětí pomáhá po skončení natáčení dostat z potoka suvenýr,
který tam zapomněl nějaký
dobrák.

děl před kameramanem za Řeporyje. Kluk, co se mnou týden předtím v noci
vlezl do sklepa černé ubytovny plné Ukrajinců, byl zděšený až v Dalejáku.
Pod mostem na náměstí jsem dokonce našel obrovskou pneumatiku snad
z traktoru. Chudák kameraman po skončení natáčení musel pochopit, že
jí v tom korytu prostě nenechám a tak jí se mnou rval ven.
Poprosil jsem ségru, která je tu zastupitelkou o zorganizování velkého
dobrovolného podzimního úklidu potoka a přítoků. Sám jsem myslím
našel cestu, jak ty, kteří vypouštějí do potoka znečištěnou vodu a dokonce
fekálie, donutit tohoto zanechat a při tom je nenapráším „vejš“. Nesnáším
bonzování a buzerování lidí, nota bene úřady. Vaše sousedské spory, pálení
bordelu v kotlích, nebo všemožný vandalismus (viz článek v další části Echa)
se vždy snažím do poslední chvíle řešit „doma“. A daří se.
To samé zkusím teď a předem říkám všem, kteří (ano, vím, někteří
nemáte kanalizaci, to mě mrzí) se podílejí na znečišťování potoka, že mě
rozhodně příště – udělali-li to – volit nebudou. Budou mě nesnášet. A je
mi to jedno. Ten potok za to stojí. 3.–4. stupeň znečištění, fekálie, průmyslová voda, zmar. Rak potřebuje jedničku. A já chci do potoka vrátit raka
doopravdy, už ne jen v televizi. Předem děkuji všem, kdo pomohou, kdo
začnou byť jen brát na tu vodu ohledy, kdo mi dají vědět o tom, že někdo
má to „srdce“ vypouštět tam fekálie. V Bubci žijí ryby! Když já viděl, co jim
někteří z vás posílají za „dárky“. Zkusím s tím něco udělat, dá se to porazit,
já tomu věřím a cítím velkou podporu zastupitelstva i každého, s kým
o tom mluvím. Prosím ty, co se na znečišťování potoka a jeho přítoků u nás
podílejí, aby to laskavě vzali na vědomí a zvážili likvidaci svých „tajemství“
dříve, než je k tomu všemi prostředky, které Řeporyje a moje fantazie mají,
k tomu stejně dotlačíme. Byla to smutná výprava, kterou jsem podnikl, ale
máloco mi o Řeporyjích a některých jejích lidech řeklo tolik, jako koryto
Dalejáku. Na úřadu mě po návratu brali v těch rybářských kalhotech hadicí.
Sprchoval jsem se třikrát. Kameraman mi volal druhý den, že pořád smrdí.
Cenná a poučná zkušenost, kterou zúročím. Rak bude rád.
Závěrem jedno potěšení. Přišel jsem z šoubyznysu a médií a tak se občas
objeví na úřadu nějaká ta známá tvář. Jezdívají se za mnou většinou poradit, když mají trable s bulvárem, nebo se prostě zastaví přátelé z branže.
Nedávno jsem tak provedl po našem kostele třeba Lucku Vondráčkovou,
Jitku Schneiderovou, Láďu Hrušku a další. Úřednice už si zvykly, že máme
občas návštěvu s hvězdným prachem za sebou. Ale když se u nás na úřadu
objevila Jiřina Bohdalová, to bylo jiné. Přišla legenda.

Živoucí legenda filmového plátna Jiřina Bohdalová na úřadu v Řeporyjích.
Byl jsem moc rád, že jsem „tetu Jiřinu“ mohl u nás na radnici přivítat
a pohostit. Vítaný je a bude i každý z vás, moje pravidelné čtvrtky pro veřejnost jsou využívány v míře, která mě nepřestává překvapovat. V půl třetí
se zavře úřad a zůstávám sám. Nikdo vás nebude řešit, neuvidí vás žádný
úředník, přijďte se mi bez obav svěřit s čímkoli. Půjde-li to, pomohu, stejně
jako moji kolegové, nebo úřad, v jehož čele z vaší vůle stojím.
Omlouvám se, že jsem se opět tak rozepsal, maminka mě za to peskuje.
Že je to k neučtení. Že je to zajímavé, ale dlouhé a někteří lidé by ocenili
text kratší. Rád bych mamince vzkázal, že jsem na to dnes myslel a nedopadlo to. Milá maminko, milý unavený čtenáři, bohužel. Jiný už nebudu.
Na rozdíl od vody v Dalejáku!
Pěkné prožití babího léta vám jménem všech svých spolupracovníků
přeje,
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz, 602 316 148
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Veřejná diskuse o školství, sportu
a podnikání s radním Hl. města Prahy

V obřadní místnosti MČ Řeporyje se dne 22. 11. 2019 (pátek) od 15 hod.
uskuteční veřejná diskuse pro občany MČ Řeporyje a další zájemce o téma školství, sportu,
a podpory podnikání v MČ Řeporyje v návaznosti na plány a projekty magistrátu Hl. města Prahy.
Pozvání k veřejné diskusi přijal radní Hl. města Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory
podnikání PhDr. Mgr. Vít Šimral Ph.D et Ph.D (Piráti).
Výše uvedená témata jsou vysoce aktuální pro rozvoj a budoucnost Řeporyjí,
které jsou nejenom naším bydlištěm,
ale i místem pro aktivní život, regeneraci a budovaní společenství nás všech.
Na Vaše dotazy a podněty budou odpovídat i přítomni zástupci zastupitelstva a vedení MČ Řeporyje.
Rádi bychom tímto zahájili širší diskuzi s Vámi - obyvateli naší MČ o budoucnosti a podobě Řeporyjí.
Jedním z kroků, jak lépe umožnit komunikaci mezi úřadem a občany, případně mezi kompetentním odborem
a občanem, je i zavedení nové mobilní aplikace „Mobilní rozhlas“, kterou zastupitelstvo MČ schválilo na svém
posledním zasedání začlenit do veřejného dění na území naší MČ.
Lucie Seguin - místostarostka MČ Řeporyje
MUDr. Jozef Čupka MPH - zastupitel MČ Řeporyje

Projekt Šetříme občanům

Vážení občané,
přihlašte se do celorepublikového projektu Šetříme Občanům.
Tento projekt pomáhá domácnostem, firmám i místním spolkům
snížit cenu elektřiny, plynu a vody.
V roce 2018 se v Praze-Řeporyjích v domácnostech díky projektu
ušetřilo 112 212 Kč.
Čím víc nás bude, tím lepší cenu vysoutěžíme. Přidáte se?
Neváhejte kontaktovat paní Martu Božíkovou, konzultantku pro
Vaši městskou část:

Přistavení VOK na Bioodpad
II. pololetí 2019

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

 +420 736 769 370
@ marta.bozikova@setrimeobcanum.cz
www.setrimeobcanum.cz
Při osobní návštěvě Vám bude vše profesionálně vysvětleno.
Vznik projektu byl iniciován samotnými obcemi, které reagovaly na přání občanů bezpečně získat lepší podmínky odběru
elektřiny a zemního plynu. Do celorepublikového projektu jsou
zapojeny desítky tisíc domácností ve více než 800 obcí a měst.
Společně se zárukou jasných smluvních podmínek, garantovaných cen a bezstarostného procesu případné změny dodavatele
je služba v rámci projektu poskytována bezplatně.

Přistavení VOK
na I. pololetí 2019

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

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

11. 10. 2019 (pátek)

Na Vrchu proti č. p. 749

11. 10. 2019 (pátek)

Nám U Lva u č. p. 112

20. 10. 2019 (neděle)
U Skopců č. p. 5, Zadní Kopanina
od 9 do 12 hodin

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

30. 11. 2019 (sobota)
Radouňova × Hlávkova
od 13 do 16 hodin

15. 11. 2019 (pátek)

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.

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

a to vždy od 14:00 do 18:00 hod.
VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!
Lenka Bártová
vedoucí hospodářsko-správního odboru
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Výbor pro výstavbu a rozvoj

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. VVR5 konané dne 26. 8. 2019
Přítomni: Mgr. Radek Hanák - předseda výboru; Karel
Doláš - člen výboru; Ing. Jiří Chmelíř - člen výboru; Marie
Vaňatová - člen výboru; investice - Ing. Milan Chroust
Omluveni: Daniela Čubová
Neomluveni: Jan Gebauer, Ing. Iveta Kopřivová
Předseda VVR zahájil jednání v 18.00 hodin, kdy byli
přítomni 4 členové Výboru a ten je tudíž usnášeníschopný.
Program jednání:
1. Rekonstrukce a přístavba rodinného domu v ul.
Smíchovská 338
Usnesení číslo: 0018/2019/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací ke sloučenému řízení pro
rekonstrukci a přístavbu RD v ul. Smíchovská, č. p. 338;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit projektovou dokumentací
ke sloučenému řízení na rekonstrukci a přístavbu RD v ul.
Smíchovská, č. p. 338.
Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
2. Stavební úpravy a změna využití garáže na nebytový prostor v ul. Konopova 431
Usnesení číslo: 0019/2019/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
se žádostí o souhlas se stavebními úpravami a změnou
využití garáže na nebytový prostor v ul. Konopova 431,
Praha-Řeporyje;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s navrhovanou stavbou
a zároveň s dotčením sousedních pozemků parc. č. 1603

a 1079/1 v k.ú. Řeporyje stavbou.
Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
3. Vodovodní přípojka k parc.č. 64/20 a 1552/24
v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0020/2019/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektem k vybudování vodovodní přípojky k pozemkům parc.č. 64/20 a 1552/24 v k.ú. Řeporyje;
2) doporučuje
ZMČ souhlasit s vybudováním vodovodní přípojky k pozemkům parc.č. 64/20 a 1552/24 v k.ú. Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
4. Žádost o stanovisko k vybudování kartáčové
myčky a ČOV na pozemcích parc.č. 1722/3, 4 a 5
v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0021/2019/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací k vybudování kartáčové myčky
a ČOV na pozemcích parc.č. 1722/3, 4 a 5 v k.ú. Řeporyje;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s výstavbou kartáčové
myčky a ČOV v areálu stávající benzinové pumpy FATO
za předpokladu dodržení všech povinností souvisejících s nakládáním s odpadními vodami.
Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
5. Žádost o stanovisko ke studii pro výstavbu objektu pro bydlení v místech bývalého Trunečkova
mlýna
Usnesení číslo: 0022/2019/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Řeporyje ze dne 19. 8. 2019
Zápis z jednání č. ZMČ9 konané dne 19. 8. 2019
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.; místostarosta
- David Roznětinský; místostarostka - Lucie Seguin; Jiří
Blažek - zastupitel; Mgr. Pavel Bechyně - zastupitel;
Jaroslav Kejha - zastupitel; MUDr. Jozef Čupka, MPH zastupitel; Mgr. Lenka Fialová - zastupitel; Mgr. Radek
Hanák - zastupitel; Vojtěch Kuchař - zastupitel; Mgr. Michal Tuma - zastupitel; vedoucí HSO - Lenka Bártová

1) určuje
zapisovatelkou p. Lenku Bártovou.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)

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 11
z jedenácti zastupitelů, tedy nadpoloviční většina,
a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Mgr. Radka Hanáka a p. MUDr. Jozefa Čupku, MPH.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského
a p. Lucii Seguin.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)

Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části

4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí

září 2019
1) se seznámil
se studií k výstavbě nového objektu pro bydlení na základech Trunečkova mlýna;
2) konstatuje, že
vybudování venkovních parkovacích míst je v rozporu
s platným územním plánem;
3) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje vydat souhlasné stanovisko ke studii
výstavby nového objektu pro bydlení na základech zříceniny Trunečkova mlýna.
Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
6. Žádost o stanovisko k PD na novostavbu RD
na pozemcích parc.č. 340 a 341 v k.ú. Řeporyje,
ul. Radouňova
Usnesení číslo: 0023/2019/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací k výstavbě nového RD na pozemcích parc.č. 340 a 341 v k.ú. Řeporyje;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s výstavbou nového
RD na pozemcích parc.č. 340 a 341 v k.ú. Řeporyje (ul.
Radouňova), dle PD, zpracované Ing. Jakubem Švecem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
7. Zahradnictví Řeporyje - žádost o stanovisko k PD
Usnesení číslo: 0024/2019/VVR5
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektem na rozšíření stávajícího zahradnictví v ul.
Ořešská, na pozemku parc.č. 1530/19 v k.ú. Řeporyje;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s rozšířením stávajícího
zahradnictví v ul. Ořešská, dle předložené PD.
Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin.
Zapsal: investice - Ing. Milan Chroust

informaci starosty MČ o vyřazení bodů jednání,
vedených v původně zveřejněném programu jednání
pod č. 8, 9 a 10 z programu, neboť je nutné jejich
projednání ve Výboru pro výstavbu a rozvoj.
2) schvaluje
navržený program jednání.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
5. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0145/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření v souladu s přílohou č. 1 tohoto
usnesení spočívající např. v přijetí dotace z operačního
programu v rámci výzvy Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II
ve výši 405 739 Kč, přesun mezi položkami na finanční
dar ve výši 50 000 Kč na krytí výdajů spojených se
startem na MS v terénním triatlonu na Hawai z dotace
z obdrženého odvodu z VHP, či zapojení nevyčerpané
dotace ve výši 18 134 394,17 Kč ze SR na přístavbu ZŠ
z roku 2018 do rozpočtu 2019.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
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6. Dohoda o grantu - WiFi4EU
Usnesení číslo: 0141/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci starosty o uzavření Dohody o grantu v rámci
nástroje pro propojení Evropy - WiFi4EU a dodatečně
vyslovuje svůj souhlas s jejím uzavřením.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
7. Přístavba MŠ Řeporyje - hřiště - II. - výsledky
výběrového řízení
Usnesení číslo: 0142/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s nabídkami na stavbu nového hřiště v areálu MŠ
v rámci výběrového řízení;
2) souhlasí
s výběrem dodavatele stavebních prací na akci „Přístavba MŠ Řeporyje - Hřiště - II.“- firmou STAVSPORT
PRAHA, s. r. o., která předložila nejvýhodnější nabídku;
3) souhlasí
se zněním Smlouvy o dílo č. SML0064/2019 na akci „Přístavba MŠ Řeporyje - hřiště - II.“, která byla z důvodů
neprodleného zahájení prací podepsána již 31. 7. 2019.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
8. Rozhodnutí - plynovodní přípojka Ebrova
č. p. 79
Usnesení číslo: 0143/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozhodnutí odboru dopravy Úřadu městské části Praha
13 o povolení zvláštního užívání komunikace v ul.
Ebrova v Praze 5, v termínu 22.–26. 7. 2019 z důvodu
stavby plynovodní přípojky k objektu č. p. 79.
2) konstatuje, že
objekt č. p. 79 v ulici Ebrova, Praha 5 není využíván
v souladu s kolaudačním rozhodnutím, nýbrž jako
tzv. černá ubytovna.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
9. Přidělení dotačních prostředků pro rok 2019
Usnesení číslo: 0144/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se zprávou Finančního výboru MČ Praha-Řeporyje
o posouzení a kontrolu dotačních projektů předložených organizacemi a spolky v souladu s vyhlášenými
programy pro poskytování dotací na rok 2019.
2) schvaluje
přidělení dotačních prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu městské části na rok 2019 takto:
1) Program Využití volného času dětí a mládeže
ve věku od 6 do 18 let pro organizace působící
na území městské části Praha-Řeporyje:
a) Sportovní činnost - celková výše dotace 180 000 Kč,
přiděleno 180 000 Kč, z toho:
Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje - Gymstar, Jáchymovská 613/1, Řeporyje, 155 00 Praha 5 - přidělena
dotace ve výši 80 000 Kč;
Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje, nohejbal, Jáchymovská 613/1, Řeporyje, 155 00 Praha 5 - přidělena
dotace ve výši 3 000 Kč;

FK Řeporyje, z.s., Tělovýchovná 642, Řeporyje,
155 00 Praha 5 - přidělena dotace ve výši 40 000 Kč;
SDH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Řeporyje, Hasičů 1081/3a, Řeporyje, 155 00 Praha
5 - přidělena dotace ve výši 54 000 Kč;
Bc. Karel Vancl, Na Manoušce 668/11,155 00, Praha-Řeporyje - přidělena dotace ve výši 3 000 Kč.
b) Kultura - celková výše dotace 80 000 Kč, přiděleno
40 000 Kč, SZUŠ - škola pro radost, zbylých 40 000 Kč
bude použito pro potřeby kulturního výboru ZMČ.
2) Program Podpora spolků působících na území
městské části Praha-Řeporyje - celková výše
dotace 22 000 Kč, přiděleno 22 000 Kč, z toho:
Český svaz chovatelů, Základní organizace Praha
5 - Řeporyje - přidělena dotace ve výši 10 000 Kč;
Český svaz chovatelů, Základní organizace okrasného
ptactva Praha 5 - Řeporyje - přidělena dotace
ve výši 12 000 Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
10. Knihobudky
Usnesení číslo: 0146/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci starosty městské části o možnostech instalace dvou tzv. knihobudek s předpokládaným umístěním
v ul. Řeporyjské náměstí a náměstí U lva.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
11. Vodovodní a kanalizační přípojka - ul. Drahotínská 931
Usnesení číslo: 0147/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s žádostí a projektovou dokumentací pro územní
souhlas ke stavbě „Přípojka vodovodu a kanalizace
pro objekt č. p. 931“;
2) souhlasí
se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k rodinnému domu č. p. 931 v ul. Drahotínská v Praze
5 - Řeporyjích za podmínek:
- stavebník pořídí před zahájením prací fotodokumentaci části komunikace, v níž bude vedena vodovodní
a kanalizační přípojka
- po provedení prací uvede komunikaci do původního
stavu a po dobu 2 let bude zajišťovat při poklesu
vozovky v části komunikace, v níž byla uložena vodovodní a kanalizační přípojka, následnou opravu tak, aby
komunikace byla minimálně ve stejném stavu jako před
začátkem prací na přípojce
- před zahájením výkopů a částečném uzavření komunikace předloží dopravně-inženýrské rozhodnutí
(DIR) a dopravně-inženýrské opatření (DIO) na úřad
MČ Praha-Řeporyje
- navržené DIO a DIR nesmí při provádění stavebních
prací na přípojce omezit provoz na komunikaci, příjezdy a přístupky do objektů
- v rámci DIR a DIO schváleného odborem dopravy ÚMČ
Praha 13 podá stavebník před zahájením prací přiznání
k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
na úřadu MČ Praha-Řeporyje
- po celou dobu realizace prací budou komunikace
dotčené stavbou i příjezdem ke stavbě udržovány
v čistotě, veškeré znečištění ihned odstraněno a podle
potřeby povrch kropen k zabránění prašnosti.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
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12. Novostavba rodinného domu Malá Řepora II,
parc.č. 151/654, k.ú. Stodůlky
Usnesení číslo: 0148/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací novostavby dvoupodlažního rodinného domu s vestavěnou garáží pro 1
osobní automobil s oplocením v lokalitě Malá Řepora
II, na pozemku parc.č. 151/654 v k.ú. Stodůlky a nemá
proti stavbě námitek.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
13. Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 1587/6 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0149/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí Odboru hospodaření s majetkem, Oddělení
využití a správy pozemků MHMP o vydání souhlasného
stanoviska k prodeji pozemku ve vlastnictví Hlavního
města Prahy parc.č. 1587/6, druh pozemku ostatní
plocha/jiná plocha o výměře 90 m2 v k.ú. Řeporyje.
2) souhlasí
se žádostí Odboru hospodaření s majetkem, Oddělení
využití a správy pozemků MHMP a vydává souhlasné
stanovisko k prodeji pozemku ve vlastnictví Hlavního
města Prahy parc.č. 1587/6, druh pozemku ostatní
plocha/jiná plocha o výměře 90 m2 v k.ú. Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
14. Schválení nájemní smlouvy - části pozemků
1633, 1626/1 a 771/4 v ul. Rudoltická
Usnesení číslo: 0150/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
související 0107/2019/ZMČ7
1) schvaluje
text smlouvy na pronájem částí pozemků parc.č. 1633,
druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace,
parc.č. 1626/1, druh pozemku ostatní plocha/ostatní
komunikace, a parc.č. 771/4, druh pozemku ostatní
plocha/jiná plocha, o celkové výměře 324 m2, vše v k.ú.
Řeporyje, dle aktuálního zaměření skutečného stavu
oplocení, spoluvlastníkům objektu č. p. 869, na dobu
neurčitou za cenu 85 Kč/rok/m2, což činí 27 540 Kč/rok.
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu smlouvy na pronájem pozemků.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
15. Informace o stavu vypořádání vyúčtování
služeb spojených s užíváním obecních bytů
za rok 2018
Usnesení číslo: 0151/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci o stavu vypořádání vyúčtování služeb spojených s užíváním obecních bytů v MČ Praha-Řeporyje
v roce 2018 včetně informace o výsledku přezkoušení
fakturačních (patních) vodoměrů a dále informaci o splácení dlužného nájemného;
2) schvaluje
provést zpětné rozúčtování vyreklamovaných částek
za vodné a stočné v jednotlivých bytových domech
v souladu se stanovenou výší odběru vody po pře-
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zkoušení správnosti údajů vodoměrů v poměru odečtů
orientačních bytových vodoměrů z konce roku 2018.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
16. Výstavba kanalizace v ul. Tělovýchovná
a okolí
Usnesení číslo: 0154/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci starosty MČ Praha-Řeporyje k záměru budování a obnovy kanalizace v ulici Tělovýchovná a okolí;
2) nesouhlasí
se záměrem budoucího zbudování větve označené
jako Stoka 381 - DN300=748 m v ulicích K Holému
Vrchu a Na Požáru. V souvislosti s touto větví splaškové kanalizace v řešené oblasti MČ přehodnotila své
předchozí stanovisko a uvítá srovnatelnou investici
PVS v jiné části MČ.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 4, Poznámka: Hlasování se zdrželi p. Čupka, p. Kuchař, p. Bechyně
a p. Blažek)
17. Žádost o stanovisko - stavba prodejny potravin na pozemcích parc.č. 151/599 a 151/598
v k.ú. Stodůlky
Usnesení číslo: 0152/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s předloženou studií na vybudování prodejny potravin
v ul. Jáchymovská, na pozemcích parc.č. 151/599
a 151/598 v k.ú. Stodůlky;
2) souhlasí
se studií na stavbu prodejny potravin na pozemcích
parc.č. 151/599 a 151/598 v k.ú. Stodůlky;
3) souhlasí
se zněním Dohody o příspěvku pro MČ od investora spol. Exit Park Tau;
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4) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu Dohody
o příspěvku.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1,
Poznámka: Hlasování se zdržel p. Blažek)
18. Výběrové řízení - veřejná zakázka - „Opěrná
zeď v ul. Na Vrchu“
Usnesení číslo: 0155/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se zadávací dokumentací k veřejné zakázce na výběr
zhotovitele stavebních prací - Opěrná zeď v ulici
Na Vrchu;
2) souhlasí
s výběrovým řízením na výběr zhotovitele stavebních
prací pro stavbu Opěrné zdi v ul. Na Vrchu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
19. Výskyt dřevomorky domácí ve sklepních
prostorách BD č. p. 180
Usnesení číslo: 0153/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci o výskytu dřevomorky domácí ve sklepních
prostorách BD č. p. 180 v ul. K Závětinám;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k zahájení nezbytných
kroků vedoucích k likvidaci plísně v bytovém domě
a omezení jejího dalšího výskytu, prostřednictvím
odborné firmy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
20. Údržba stávající polní cesty v koridoru pozemku p.č. 1677/1 k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0156/2019/ZMČ9
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Řeporyje ze dne 4. 9. 2019
Zápis z jednání č. ZMČ10 konané dne 4. 9. 2019
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.; místostarosta
- David Roznětinský; místostarostka - Lucie Seguin; Jiří
Blažek - zastupitel; Mgr. Pavel Bechyně - zastupitel;
Jaroslav Kejha - zastupitel; MUDr. Jozef Čupka, MPH zastupitel; Mgr. Lenka Fialová - zastupitel; Mgr. Michal
Tuma - zastupitel; tajemník - Miloslava Jirasová
Omluveni: Mgr. Radek Hanák - zastupitel; Vojtěch
Kuchař - zastupitel
Starosta Městské části Praha-Řeporyje (dále jen „předsedající“) zahájil jednání v 18.02 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno
a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce
úřadu. Při zahájení jednání je přítomno 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. Jaroslav Kejha a p. Mgr. Michal
Tuma.
(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

září 2019
se zpracováním projektové dokumentace pro stavbu
- Údržba stávající polní cesty ve stupni dokumentace
pro provedení údržby.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
21. Stanovení termínů jednání ZMČ
Zastupitelstvo městské části
1) stanovuje
termíny jednání zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
v období září - listopad 2019 takto:
pondělí 30. 9. 2019;
pondělí 21. 10. 2019;
pondělí 25. 11. 2019
Čas jednání bude vždy upřesněn v pozvánce.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: ve 20.35 hodin
odešel p. Bechyně)
22. Různé
1) informace o nákupu nákladního elektromobilu pro
pracovní četu;
2) informace o nabídce aplikace Mobilní rozhlas v rámci
tzv. Smart infrastruktury
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zprávu místostarosty MČ Praha-Řeporyje o možnosti
nákupu nákladního elektromobilu pro pracovní četu
MČ prostřednictvím dotačního programu.
2) bere na vědomí
zprávu starosty MČ o nabídce aplikace Mobilní rozhlas
v rámci tzv. Smart infrastruktury.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor
pro diskusi, v níž vystupovali členové ZMČ i přítomní
občané. Závěrem předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ve 21.00 hodin veřejné zasedání ZMČ
Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: vedoucí HSO - Lenka Bártová
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
navržený program jednání.
(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
5. Opěrná zeď v ul. Na Vrchu - výsledky výběrového řízení
Usnesení číslo: 0158/2019/ZMČ10
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s výsledky výběrového řízení na zhotovitele opěrné
zdi v ulici Na Vrchu;
2) souhlasí
s výběrem vítězného uchazeče na zhotovení opěrné
zdi - firma HES stavební, s. r. o., IČ 28143213;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
6. Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje - výsledky výběrového řízení
Usnesení číslo: 0159/2019/ZMČ10
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Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s výsledky výběrového řízení na výběr dodavatele
stavebních prací: Stavební úpravy a přístavba jídelny
u ZŠ Řeporyje;
2) souhlasí
s výběrem vítězné firmy - Auböck, s. r. o., IČ26089785;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
7. Souhlas s finančním plněním z budoucí darovací smlouvy uzavřené se spol. Hebaria CZ, s. r. o.
a Sentu, a. s.
Usnesení číslo: 0160/2019/ZMČ10
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s finančním plněním ze Smlouvy o uzavření budoucí
darovací smlouvy č. SML 00028/2012 budoucími
dárci - společnostmi Herbaria CZ, s. r. o. a Sentu, a. s.
formou odstupného ve výši 5 000 000 Kč namísto uzavření darovací smlouvy v souladu s Částí I., Článkem II.
odst. /5/ uvedené smlouvy a ve výši 1 500 000 Kč
namísto uzavření darovací smlouvy v souladu s Částí II.,
Článkem III. odst. /3/;
2) pověřuje
starostu městské části k podpisu darovací smlouvy se
společností Herbaria CZ, s. r. o. a Sentu, a. s. o přijetí
finančního daru ve výši 6 500 000 Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: v 18.11 hod. se na jednání dostavil člen ZMČ
p. Jiří Blažek)
8. Rekonstrukce a přístavba rodinného domu
v ul. Smíchovská 338
Usnesení číslo: 0161/2019/ZMČ10
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí
a stavební povolení na rekonstrukci a přístavbu RD v ul.
Smíchovská 338/42 v Praze 5-Řeporyjích;
2) nesouhlasí
s rekonstrukcí a přístavbou rodinného domu v ul.
Smíchovská 338/42, jedná se o „černou“ ubytovnu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1,
Poznámka: v 18.14 hod. se na jednání dostavil člen ZMČ
p. MUDr. Jozef Čupka, MPH hlasování se zdržel člen ZMČ
p. Jiří Blažek)
9. Stavební úpravy a změna využití garáže na nebytový prostor v ul. Konopova 431
Usnesení číslo: 0162/2019/ZMČ10
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
předložení žádosti stavebníků spolu s projektovou dokumentací a souhlasným stanoviskem spoluvlastníka;
2) souhlasí
se stavebními úpravami a změnou využití garáže na nebytový prostor v ul. Konopova 431, dle PD zpracované
Ing. Miloslavem Vajtrem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)

10. Vodovodní přípojka k parc. č. 64/20 a 1552/24
v k. ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0163/2019/ZMČ10
Zastupitelstvo městské části
1) odkládá
vydání stanoviska pro účely územního souhlasu k vybudování vodovodní přípojky k pozemkům parc.č. 64/20
a 1552/24 v k. ú. Řeporyje v ul. K Třebonicům na některé z příštích jednání ZMČ, po projednání žádosti
s investorem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
11. Žádost o stanovisko k vybudování kartáčové
myčky a ČOV na pozemcích parc. č. 1722/3, 4 a 5
v k. ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0164/2019/ZMČ10
Zastupitelstvo městské části
1) odkládá
vydání stanoviska k vybudování kartáčové myčky
a čistírny odpadních vod v areálu stávající čerpací stanice pohonných hmot FATO, na pozemcích parc.č. 1722/3,
4 a 5 v k.ú. Řeporyje, na některé z příštích jednání ZMČ,
po projednání žádosti s investorem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1,
Poznámka: hlasování se zdržel člen ZMČ p. Jiří Blažek)
12. Žádost o stanovisko ke studii pro výstavbu
objektu pro bydlení v místech bývalého Trunečkova mlýna
Usnesení číslo: 0165/2019/ZMČ10
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se studií pro výstavbu objektu pro bydlení v místech
bývalého Trunečkova mlýna;
2) souhlasí
se studií k výstavbě nového objektu pro bydlení na základech bývalého Trunečkova mlýna.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
13. Žádost o stanovisko k PD na novostavbu RD
na pozemcích parc. č. 340 a 341 v k. ú. Řeporyje,
ul. Radouňova
Usnesení číslo: 0166/2019/ZMČ10
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací ke stavbě nového rodinného domu na pozemku parc. č. 340 a 341 v k. ú. Řeporyje,
v ul. Radouňova;
2) souhlasí
s výstavbou nového RD na pozemcích parc. č. 340
a 341 v k. ú. Řeporyje, v ul. Radouňova, dle projektové
dokumentace, zpracované Ing. Jakubem Švecem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
14. Zahradnictví Řeporyje - žádost o stanovisko
k PD
Usnesení číslo: 0167/2019/ZMČ10
Zastupitelstvo městské části
1) odkládá
vydání stanoviska k záměru rozšíření stávajícího zahradnictví v ul. Ořešská v Praze 5-Řeporyjích na některé
z příštích jednání ZMČ, po projednání s investorem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1,
Poznámka: hlasování se zdržel člen ZMČ p. Jiří Blažek)
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15. Žádost o stanovisko k PD na výstavbu nového
RD na pozemku parc. č. 154/47 v k. ú. Stodůlky
(plocha za Makrem)
Usnesení číslo: 0169/2019/ZMČ10
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací na stavbu nového rodinného domu v k. ú. Stodůlky, parc. č. 154/47, v ulici
U Řepory - lokalita za Makrem;
2) souhlasí
se stavbou nového rodinného domu na pozemku parc.
č. 154/47 v k. ú. Stodůlky dle projektové dokumentace
zpracované Ing. arch. Lubomírem Korčákem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
16. Omezení a monitoring rychlosti na Pražském
okruhu
Usnesení číslo: 0168/2019/ZMČ10
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
podnět člena zastupitelstva k uvažovanému snížení
rychlosti na Pražském okruhu v celé části úseku 515;
2) odkládá
projednání tohoto bodu na příští jednání zastupitelstva
městské části.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
17. Výběrové řízení na zajištění výkonu TDI
a koordinátora BOZP při akci Přístavba jídelny ZŠ
Usnesení číslo: 0157/2019/ZMČ10
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s výsledky výběrového řízení na zajištění výkonu
technického dozoru investora a koordinátora BOZP při
realizaci stavby - Stavební úpravy a přístavba jídelny ZŠ;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu příkazní smlouvy s vybraným uchazečem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
18. Různé - Smlouva o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas
Usnesení číslo: 0170/2019/ZMČ10
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s návrhem Smlouvy o poskytování služeb komunikační
platformy Mobilní rozhlas;
2) schvaluje
uzavření výše uvedené Smlouvy a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: hlasování se zdrželi členové ZMČ p. Jiří Blažek
a p. MUDr. Jozef Čupka, MPH)
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor
pro diskusi, v níž vystupovali členové ZMČ i přítomní
občané. Závěrem předsedající poděkoval všem přítomným za účast a v 19.46 hodin veřejné zasedání ZMČ
Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová
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Pomozte nám s pátráním

Ú

řadu MČ se posledním půlroce podařilo několikrát samostatně, případně v součinnosti s PČR
uspět v nekonečném souboji s původci vandalismu a další kriminality na území MČ. Došlo k zadržení,
či identifikaci několika pobudů (tagování, vandalismus),
jeden z nich byl dokonce neznámým způsobem přinucen jít se po zdemolování zastávky na náměstí a svém
následném odhalení sám doznat na Policii na Luka.

Městská část také přispěla k nalezení historického
motocyklu, který pomocí letáků dlouho hledal majitel.
Tomu byl ukraden z jedné z budov sochařského studia
Bubec. I tento příběh skončil nečekaným happy endem.
Posledním úlovkem byl pachatel vandalismu
na zdech několika domů pod lesíkem ve Stiessově ulici
a dál směrem k Ebrově ulici. Tento po dvouměsíčním
pátrání už málem „z boliga“, ale měl mimořádnou
smůlu na sociální sítě a kamery, které nám někteří
z vás přiznali, že mají doma
a my tam můžeme v mimořádných situacích požádat
o součinnost. Informace,
že tajně monitorujete krom
majetku i okolí vašeho
domu, zejména ulici, je
pro nás mimořádně cenná
a vedeme jí v přísně utajeném režimu. Díky vzájemné
důvěře tak dnes starosta
městské části disponuje informacemi o osmi místech,
která monitorujete a městská část tak může snadno
provést vlastní investigaci
a výstup, patřičně ošetřený
tak, aby byl z obliga majitel
kamery, postoupit dále.
Nějak takto se podařilo

Také vás už našt valo, že váš oblíbe ný produkt má zase nižší g ramáž,
ale je stále za stejnou cenu? To se vám u nás nestane.
Množství si u většiny výrobků určuje te sami na váhu.
Přijďte vyzkoušet, ja ké je to nakupovat
bez obalu a bez odpadu.
Těší se na vás vaše
NEOBALENO

NEOBALENO

Zázvorkova 25/3 (rondo)
Stodůlky, 155 00 Praha 5

www.neobaleno.cz
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identifikovat onoho sprejera, následně vytěžit svědky
a vše předat zdokumentované Policii i s identitou a jasnými důkazy proti pachateli. Bez vaší pomoci a podnětů
by něco podobného nebylo možné.
Aktuálně vás městská část žádá o pomoc s identifikací dvou osob, kterých „se výše uvedené v žádném
případě netýká“, jestli si rozumíme. V souladu s GDPR
skutečně není možné ukazovat nějaké obličeje a tvrdit
o nich, že patří nějakým pachatelům a tak dále. Tedy
těchto dvou ksichtů se nějaká kriminalita „v žádném
případě netýká“.
Jedná se o dvě osoby, zaznamenané 3x při zabloudění do cizího objektu, kde „v žádném případě
nic neukradli“. Městkou část zaujaly jejich mimořádné
kaskadérsko atletické výkony a ráda by je po ztotožnění oslovila s nabídkou reprezentovat MČ v požárním
sportu. Omlouváme se za kvalitu fotografií, o kterých
vám neřekneme, kde byly pořízeny, čím a kým. Vězte,
že v Řeporyjích, v okolí Stiessovy ulice, kde chlapci opakovaně uprostřed noci předváděli výkony, za které by se
nemusel stydět kdejaký běžec na 110 m překážek s tím,
že se v cíli otočí a běží zpátky s něčím, co si v cíli vypůjčil.
Jeden z pachatelů, pardon atletů, kteří závodí většinou spolu, ale i samostatně, nosí nápadnou modrou
mikinu značky The Punisher. Viděn byl opakovaně
na Ořešské ulici, občas vysedává také na lavičkách
„na srdíčku“ na Řeporyjském náměstí.
Identita obou, asi 185 cm, vysokých mužů, odhadem
ve věku 25–30 let, by nás mimořádně zajímala. Městská
část ocení jakoukoli informaci na čísle 602 316 148,
na mailu starosta@prahareporyje.cz a pokud starostu
nemusíte, tak na kterémkoli mailu nebo telefonním kontaktu městské části. Zachování anonymity garantováno.
Děkujeme!
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Městská část Praha-Řeporyje
Vás zve na

Řeporyjskou tancovačku II.
9. listopadu 2019 • 20 hod.

v místní sokolovně, Jáchymovská ul.
K tanci a poslechu
hraje kapela
Vynyl Band

Bohatá tombola • Občerstvení • Taneční vystoupení

Půlnoční překvapení: STANDA HLOŽEK
Prodej lístků s místenkami se uskuteční na ÚMČ u pí. Cilečkové.

Vstupné: 150 Kč
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Tenis ze mě udělal opravdového občana obce
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Asi bychom u nás jen těžko hledali většího odborníka na lidský mozek než je Vladimír Beneš,
český lékař a přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemonice v Praze. Tento špičkový neurochirurg, který se často dostává do styku s pacienty na hranici života a smrti
a na sále provádí ty nejriskantnější zákroky, působí tak trochu „božsky“ i v civilu. Je to sympaťák,
což mi potvrdí i sousedé z Řeporyj, které se staly před dlouhými lety jeho domovem a které ho
nedávno ocenily coby čestného občana. Vášnivě cestuje a na svých exotických výletech sbírá
střevlíky a jiné brouky, na tenisových kurtech pak zase medaile.
Vážený pane
doktore, letos
jste byl jmenován čestným občanem Řeporyjí
za mimořádný
celospolečenský
Lenka Brychtová
přínos a zasloužení se o šíření
dobrého jména
naší městské části. Co na to říkáte?
Klišé v otázce se asi nedá nepoužít.
A jak mám pak bez klišé odpovědět. Ale
jasně, mám z toho radost, vážím si toho
a to myslím vážně. Vyjma rodiny je obec
nejnižší jednotka, se kterou se člověk
ztotožňuje. A tudíž velmi významná, více
než ty vyšší – město, stát. Uznání na této
úrovni mne tedy nesmírně potěšilo.
S rodinou zde žijete více než 25
let. Co vás sem přivedlo a jak se
vám tu žije?
Já jsem ze Střešovic, manželka ze Spořilova (nemůže za to, i na druhé straně
Vltavy žijí lidé). Když jsme se po dvaceti
letech v Ústí nad Labem vraceli do Prahy,
vydal jsem pokyn – bydlení do 10 minut
autem od špitálu. Trvalo to rok a byla to
náhoda, inzerát v Lidovkách. Když mne
sem pak manželka poprvé vezla, měl
jsem jakési spojení z dětství Řepy - Řeporyje. Ale jeli jsme a jeli. Až do Řeporyj
a už jsme v nich zůstali.
Je něco, co byste rád, aby se zde
změnilo, respektive zlepšilo?
Nevím, je toho dost a nevím, zda to jako
obec dokážeme. Odstranit silo a ohavné
bytovky u hřiště, dobýt ztracená území
Ohrady a Stodůlek a prosolit rybníček
u viaduktu, abychom jako jediní v zemi
měli moře.
Povězte, jaký máte názor na, řekněme, trochu kontroverzní postavu

starosty Pavla Novotného, který
je známý tím, že si v ničem nebere
servítky?
Anamnesticky, kdy žil výrobou a ničením
celebrit, které byly slavné, aniž by kdo
věděl proč, nic moc. Špatná kvalifikace na starostu. Ale jeho nadšení pro
věc, láska k obci, až horečná aktivita,
historické exkurzy dobře dokumentované, schopnost generovat PR pro
obec, netradiční akce (vzpomeňme
vraky a černé ubytovny), jsou neoddiskutovatelně pozitivní. Jsem zvědav, jak
to bude vypadat, až narazí na levicově
aktivistický pražský magistrát. Určitě se
ho však nebojí a v některých tématech,
asi z neznalosti, s ním souzní. Fandím
mu, protože mám rád jevy a lidi, kteří
jsou mimo konvencemi dané mantinely.
Když jsem dostala zadání udělat
s vámi rozhovor, stálo v něm mimo
jiné také „jezdí po celém světě
hledat brouky“. Jak jste se dostal
k takovému koníčku? A co přesně
sbíráte?
Plzeňský děda byl učitel, jako děti nás
vláčel na dlouhé procházky a já jednou
sebral brouka. Už mi to zůstalo a nejstarší mnou chycený brouk ve sbírce
má rok 1962. To mi bylo devět. Mnoho
let jsem sbíral střevlíky, rod Carabus.
Centrum výskytu a zároveň malé znalosti představovaly čínské vysoké hory
zhruba podél východní hranice Tibetu.
Tam jsem byl, obvykle kolem 3 000
metrů vysoko, asi 12×. A přivezl jsem pár
nových druhů. Nejen že to bylo svízelné,

s Číňany, respektive Tibeťany, je jedno,
kteří, obojí jsou nám zcela cizí a z našeho
pohledu přihlouplí, s dopravou, stravou,
počasím, ale také proto, že nakonec jsem
se tam přes měsíc trápil a do sbírky jsem
zařadil 4–5 brouků. Prostě jsme to,

To bylo letos, v Zambii. Zpočátku jsme se
k tamním slonům chovali velmi důvěrně.
Vypadali přátelsky. Když nám stádo
chtělo jít přes tábořiště, zahnali jsme
je snadno cinkotem klíčů a voláním, že
máme holé ruce. Poté jsme však v jedné
rezervaci jeli za autem s kamarády, ti asi
slonici s mládětem vylekali, ona byla
blízko cesty schovaná za křovím. Když
jsme se tam vyhoupli my a já uviděl slona
2 metry od nás, ještě jsem stihl říci „Hele
Oldo, sloníček“. Ale to už jsem také viděl
dým z chobotu a plameny z uší a slon
prudce zaútočil. Na měkký podbřišek
za předními běhy. Tedy do blatníku
za předními koly. Ten zdevastoval a sám
si tím zlomil kel. To už jsem stál na plynu
a druhý úder sjel po obojích dveřích
a zadním blinkru. Jeli jsme jako o závod
a prvně se ohlédli asi po pěti kilometrech. Slon nikde. Ale od té doby jsme si
na slony dávali pozor. Zvláště když nám
pak rangeři řekli, že v Zambii jsou sloni
opravdu velcí a agresivní.
Pojďme se vrátit ještě k těm broukům. Jak vlastně velká vaše sbírka
je? A máte v ní nějaký opravdu
vzácný kus, na který jste pyšný?
Teď je to asi 30 000 kusů a jsou skoro
po celém domě. Vzdoruje mi kuchyň
a ložnice. Vzácné, to je velmi relativní
pojem. Ale za vzácné považuji ty, kteří
jsou popsáni jako nový druh z mých
lovů. Těch je asi 20. Asi nejlepší je jeden
střevlík, který se jmenuje po manželce -

hlavně my Češi, prosbírali. Tak jsem začal
jezdit jinam, Austrálie, Indonésie, Afrika,
Mexiko, Jižní Amerika. Je to pohodlnější,
najaté auto je často i přespávárnou, kuchyní a zdrojem světla k lovu. Obvykle se
dá i snáze domluvit. A já zase, jako dítě,
začal sbírat skoro všechno. Ale většinu
rozdám známým a kamarádům. Ti pak
občas popíší nějaký nový druh. Pro mne
již dlouho je hlavní ten lov, nikoliv sbírka.
Při jedné vaší výpravě někde v Africe vás prý napadl slon…

13
Rozhovor
Neublížit. Mediků se vždy ptám, s jakým
postižením by nechtěli žít. Variace jsou
velké, psychické poruchy, ochrnutí
na všechny čtyři končetiny, slepota,
porucha vědomí, kdeco. Ale jediným
společným jmenovatelem je vždy centrální nervový systém, mozek a mícha.
A ty neregenerují, jednou ztracenou
funkci již nedokáží obnovit. Zachránit
život za cenu těžkého postižení je
chybné, medicina je i o milosrdenství.
Pro nás je prostě špatný výsledek smrt
a těžké postižení. Tomu musíme zabránit
a podle toho musíme operovat.
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evae, a který je doposud znám jen z toho
jednoho exempláře, který jsem chytil.
A další z velmi ceněného rodu Chrysina,
pro nezasvěcené něco jako chroust, kterých jsme s kamarádem chytili šestnáct
asi před 10 lety v Mexiku, a dosud je také
nikdo další nesbíral.
Pak několik, kde byl lov pamětihodný
– bylo třeba nutné přebrodit ve čtyřtisícovce asi 50 metrů široký výtok
z jezera, který nebyl zamrzlý jen proto,
že voda tekla. Pár střevlíků v pastech
v promočeném dva metry vysokém
bambusovém lese, odkud jsme museli
dvakrát zpět do civilizace 40 kilometrů pěšky, protože veškerý provoz byl
z neznámých důvodů jen v protisměru.
Nebo velký africký svižník z Botswany,
kterého jsem chytil v noci s čelovkou
asi kilometr od tábořiště. Když jsem se
otočil, ve světle čelovky jsem zhruba
vy výši pasu viděl dvě velké zelené oči.
A v té chvíli mi došly baterky. A mnoho
dalších brouků je takto vzácných. Když
otevřu kteroukoliv krabici a kouknu
na brouka, kterého jsem sám chytil,
vybaví se mi, jak to bylo, obvykle jaké
byly strázně lovu.
Říká se o vás, že jste mimo jiné
také postrachem zdejších tenisových kurtů. Je to vedle brouků
další koníček, kterému se věnujete
ve svém volnu?
Já hrál jako student, na střední a vysoké.
Nikdy mi nikdo neřekl, jak to hrát, ale
hrál jsem rád. Pak léta nebyl čas a začal
jsem znova asi před 10 lety tady v Řeporyjích. Hraji nadšeně a blbě. Ale je tam
výborná parta podobných nadšenců,
místních. A teprve zásluhou tenisu
jsme víceméně začali žít v Řeporyjích.
Do té doby jsme tu žili rádi, měli jsme tu
přátele, ale víc jsme chodili do divadla,
na různé večírky a výstavy. Tenis z nás
udělal opravdové občany obce, protože
praví domorodci nás přijali mezi sebe.
Postrachem kurtů jsem pouze sám sobě,
v mém věku tělo již neposlechne i naléhavý signál ke změně směru pohybu.
Snad proto pan Jiras nahradil kovové
plůtky mezi kurty, které jsem trvale
porážel a poškozoval, záchytnými sítěmi.
No, ale na druhou stranu, všechny turnaje jsem tu již vyhrál, ovšem až na jednu
výjimku - díky spoluhráči.
Patříte mezi světové špičky neurochirurgie. Svému oboru se věnujete přes 40 let, stejně tak se
jím zabýval váš otec, a nyní i syn.
Byla neurochirurgie vaším jasným
tipem při volbě povolání?
Nad ničím jiným než nad medicínou jsem
vážně neuvažoval. Nakonec nemocnice
jsou jedním z mála míst, kde je trvale
teplo a čisto, jsou tam nadprůměrně
chytří a kreativní lidé, je tam velké
procento žen. Těžko najít na práci lepší
prostředí. Po nultém ročníku na ortope-

dii mi bylo jasné, že to bude chirurgický
obor, první den ročníku čtvrtého pak
byla jasná neurochirurgie. Ale asi jsem
ji měl dánu geneticky. Nikdy jsem
nelitoval. Nesmírně pestrý, vzrušující
a přitažlivý obor, kde je stále ještě plno

nepoznaného. Určitě nejtěžší a nejriskantnější, ale také nejkrásnější chirurgie.
Ve skutečnosti mi celá ostatní medicína
připadá dost nudná a jednotvárná.
Ale nechci se dotknout kolegů, nevím,
kdo to bude číst, a věřím, že i oni mají
ve svých oborech jistě také plno zajímavého. To jenom já nechápu co.
Jste rád, že v této tradici pokračuje
i váš syn? Musel jste ho do studií
přemlouvat, nebo zkrátka vášeň
pro tuto práci zdědil po vás, potažmo dědovi?
Táta mně a já synovi jsme nikdy neřekli,
co mám nebo syn má, dělat. Oba jsme se
rozhodli zcela svéprávně a samostatně.
Ale asi to bylo predeterminováno. A že
syn dělá stejný obor jako já, ano jsem rád
a můj táta určitě také.
Co vás na neurochirurgii tak fascinuje, co se vám na ní líbí?
Zasahujeme v nejsložitější hmotě vesmíru. A právě jen a pouze vesmír je
s jedním lidským mozkem srovnatelný.
Nic jiného. Miliardy nervových buněk,
stamiliardy spojení nervovými vlákny,
funkce, které dosud ani neznáme, jedinečnost. Mozek je člověk, jen mozek má

individualitu, emoce, kreativitu, vědomí.
To žádný počítač, který bude na bázi křemíku, nikdy nedokáže. Opravdu umělou
inteligenci si lze představit jen na bázi
organických sloučenin, tedy uhlíku.
Dnešní roboti, jsou stále jen přitroublé
stroje. A ostatní orgány? Ledviny lze
snadno přirovnat čističce odpadních
vod, játra velké chemické továrně, srdce
vcelku jednoduché pumpě, cévní oběh
dopravní infrastruktuře. Pouze mozek
lze přirovnat jen a pouze vesmíru.
Na základě čeho mozek jako část
centrálního nervového systému
určuje, kolik nám toho do vědomí
pustí? Souvisí s tím nějak stupeň
inteligence?
To se nedá odhadnout, protože ani
nevíme, co všechno mozek dělá. Ale to,
co pustí do vědomí (i tento termín je promiskue, nikdo dosud nedokázal vědomí
dobře definovat) je jen zlomeček. Musí
řídit oběh, srdeční frekvenci, hladiny
minerálů a cukru, separátní cestou řídí
všechny žlázy s vnitřní sekrecí, stará se
o imunitu. Ale také zajišťuje třeba pohyb,
neříká nám, že jdeme nebo řídíme auto.
Zrakem vidíme mnohem víc, přitom
do vědomí nám třeba pustí jen pohyb
tenisového míčku. Tedy mně zrovna
ne, ale Federerovi také ne, i když u mne
a u něj je důvod jiný. Já reaguji, až když
je míč u mne, Federer naopak ještě než
jej soupeř zahraje. A představte si, jak
je jeden Federerův úder složitý pohyb.
Přitom je zcela automatizovaný, určitě
nad ním nepřemýšlí, na to ani není
čas. Mozek ho prostě provede, aniž by
mu řekl jak. Tohle by stroj nedokázal.
A upřímně, tenis není nejsložitější lidská
činnost. Vstoupí-li do hry abstrakce,
jsme o několik řádů jinde.
Mozek však obvykle do vědomí pustí
vše, co nějak souvisí s ohrožením či
nebezpečím, tedy bolest, která je jedním
ze základních signálních mechanizmů
organizmu. A taky, aniž by o tom informoval, otočí hlavu za hezkou ženskou. Tu
již, naštěstí, do vědomí pustí.
Dá se říct, co je podle vás v chirurgii
mozku nejdůležitější?

Spoustu orgánů lze nahradit,
transplantovat. S mozkem je to
tedy jiné?
Když si shrnete to, co je v předchozích
odstavcích, tak je jasné, že transplantovat mozek nepůjde nikdy. Vždy by šlo
o transplantaci těla, ne mozku. Mozek by
byl příjemcem, tělo dárcem. Ale ani to
nejde. Sešít svaly, cévy, periferní nervy,
zrekonstruovat páteř, to vše umíme
a je to vcelku jednoduchá technická
záležitost. Ale neumíme a dlouho asi nebudeme umět, rekonstruovat centrální
nervový systém. V tomto případě horní
krční míchu. Neznám experimentální
protokol, kde by nějaký transplantát,
kmenové buňky, embryonální nervová
tkáň, co já vím, dokázal překlenout
defekt a obnovit funkce. Do budoucna
mi přijde slibnější technická cesta –
neuroprotézy. Ale to je na jiné povídání.
V čem je lepší neoperovat, než operovat? Jde o samotný zásah do těla
organismu? O riziko operace?
To neplatí obecně, ale v určitých situacích. Proč operovat nádor, který nedělá
potíže a neroste? Proč nemocného
zbytečně vystavovat rizikům operace?
Říká se tomu observace, sledování,
a je to legitimní léčebný postup. To, že
něco vidím na počítačové tomografii či
magnetické rezonanci, ještě neznamená,
že musím něco podniknout. Neoperuji
snímky, ale pacienta. Ale popravdě, neoperovat je svým způsobem závažnější
rozhodnutí. Stane-li se něco, malér může
být z toho, že jsem neoperoval, ne, že
jsem operoval. To si vždycky dokáži
zdůvodnit.
Vážený pane doktore, závěrem,
měl byste něco, co byste rád vzkázal svým sousedům v Řeporyjích
(a nejen jim)?
Zachovat si zdravý rozum, nevěřit dogmatům, jedno jaké barvy. Vždy zbystřit,
objeví-li se malá skupinka, která jediná
ví, co je správně a co je pro vás nejlepší.
Chovat se za všech okolností poctivě,
správně a intuitivně rozeznávat, co je
dobře a co je špatně.
A podporujte svého šerifa. Zatím to
dělá dobře.

Foto: archiv Vladimíra Beneše.
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V

Hravé počítání ve 2.A

rámci hodiny matematiky si žáci 2.A
měli možnost vyzkoušet počítání
s hracími kostkami. Dvojice vymýšlely příklady na odčítání i sčítání z čísel, která
jim náhodně padala.

září 2019

Pohádky z Řeporyjí jsou na světě!

K

nížka Pohádky z Řeporyjí spisovatele Petra Březiny, kterou doprovodili svými kresbami žáci místní

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

základní školy, je konečně na světě.
Navazuje na úspěšné Pohádky zpod Vidoule z roku 2015, které se už dočkaly jak
divadelní, tak i rozhlasové podoby. Více
se o autorovi můžete dozvědět na jeho
stránkách www.vasepohadky.cz.
V deseti pohádkách se opět můžete těšit
na originální postavy a jejich podivuhodné příběhy. Čeká na vás švec Prdkolka,
obr Gigant, mladý kníže Filip von Sifon
i hrnčíř Metoděj. Každý z nich se postaví nepřízni osudu i zlu, aby nakonec

všichni došli zdárně ke šťastnému konci.
Můžeme prozradit, že jedna z pohádek
se jmenuje O Řeporyjském království,
šaškovi a Stáří.
Představy čtenářů pak do originální
obrazové podoby převedly šikovné ruce
malých umělců ze ZŠ Praha 5 – Řeporyje
v krásných barevných ilustracích.
Nová knížka bude slavnostně pokřtěna
na akci Řeporyjská strašidla 5. listopadu
2019, kde bude i možnost jejího zakoupení.
Petr Březina

Festival vědy

na travnaté ploše u Vítězného náměstí (Kulaťáku) na Praze 6 a v prostorách Národní
technické knihovny.

Z

ačátkem září jsme s žáky 8. tříd navštívili Festival vědy 2019
Vědecký jarmark je společným

projektem vysokých škol, akademických
a volnočasových institucí, který vznikl již
před sedmi lety.
Vědecká laboratoř se nachází pod širým
nebem na mnoha venkovních stanovištích

Řeporyjské Echo 262
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Celoroční hra - STŘEDOVĚK

Ž

áci čtvrtých tříd se budou o středověku nejen učit, ale budou ho i prožívat
v celoroční hře.
Během roku se postupně stanou žoldnéři,
pážaty až rytíři. Každý správný rytíř má svůj
erb a chce mít svůj hrad.
Hra nám navazuje na učivo vlastivědy,
zapojena je i finanční gramotnost i čtení
starých pověstí. Žáci se naučí orientovat
v mapě ČR a poznají historii známých hradů
a zámků.
Těšíme se na společný výlet do historie.
Martina Bejvalová, Lucie Macourková

Zjistíte zde, že: „Věda má rozmanité podoby a využití“, jak uvádí Pavel Bělobrádek,
vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace.
Je to outdoorová akce, která je určena
dětem, studentům i zvídavé veřejnosti bez
omezení věku.
P. Jelínek

V

Přespolní běh

prvním školním týdnu nemohl
chybět přespolní běh, který je již
u nás tradicí. Závod se odehrával
na „Skále“ za velmi pěkného počasí. Mladší
žáky čekal kratší okruh, zatímco starší děti
měly trasu náročnější.
Všichni ale závod zvládli, děti předvedly
velmi hezké výkony a za povedené dopoledne jim moc děkujeme. Poděkování
patří také žákům devátých ročníků, kteří
pomáhali s organizací celé akce.
Lucie Wilczková

D
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Noví prvňáčci

ne 2. září 2019 do prvních tříd ZŠ
Praha 5-Řeporyje nastoupili noví
žáci. Naši prvňáčci. Se vstupem
do školy jim pomáhaly paní učitelky a paní
vychovatelky. Důležitou funkci převzali
žáci 9. tříd, kteří v „PROJEKTU SPOLEČNĚ
DO ŠKOLY“ doprovázeli děti. Před školou
si převzali nejmladšího spolužáka, ukázali
mu šatnu a společně pokračovali do své
třídy. Pomáhali také s taškou a dalšími
pomůckami, které potřebují žáčci ve škole.
Cestou si společně povídali a prvňáček měl
krásný pocit, že má staršího kamaráda ze
školy. Zájem deváťáků byl překvapivě
veliký, za což jim děkujeme.
Na závěr projektu se všichni sešli a darovali
si obrázky jako poděkování.
Teď prvňáci pokračují ve škole se svými
paní učitelkami. Čeká je těžká práce, naučit
se všechna písmena a čísla do 20.
Michala Lebedová, Jana Zouvalová
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Nový školní rok v mateřské škole

Š

kolní rok jsme v MŠ zahájili v pěti
třídách, ve kterých je zapsáno celkem
120 dětí. Ve třídě Motýlků jsou děti
3 leté, ve třídě Koťátek děti 4 leté, třída

Berušek s dětmi ve věku 4–6 let a třídy
Soviček a Želviček s předškolními dětmi.
Pro nejmenší děti bylo o prázdninách vybudováno nové hřiště, na které jsou ještě
během září umisťovány nové hrací prvky.
Od října mohou děti navštěvovat kroužky
keramiky, angličtiny a tanečků, ve druhém
pololetí děti absolvují kurz plavání v bazénu v Radlicích a lyžařský kurz v Chotouni.
V jarních měsících pojedou starší děti
na školu v přírodě.
Na každý měsíc je pro děti připravené
divadelní představení, v září je to pohádka divadla Krab „Jak medvědi vařili“.

 ČIPOVÁNÍ PSŮ 

září 2019
Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com
Připravujeme pro děti výlety jak do blízkého okolí školy tak i vzdálenější. Nejbližší
výlet s vánoční tématikou je naplánován
na prosinec. Připravujeme také společné
akce s rodiči - výtvarná odpoledne, úklid
zahrady za pomoci rodičů s opékáním
buřtů, vánoční besídky ve třídách, zahradní
slavnost při rozloučení s předškoláky.
Pro děti je v naší školce připraven pestrý
školní rok a přejeme dětem, rodičům i nám
pracovníkům školy, aby byl úspěšný.
Jana Jůzová - učitelka

DĚTSKÉ SUDOKU

Majitelé psů se během měsíce října přihlásí přes MČ Praha-Řeporyje
na čipování. Následně nám MČ nahlásí počet zájemců.
ČIPOVÁNÍ PROBĚHNE PŘED BUDOVOU ÚŘADU.

ŘEPORYJE – 28. 10. 2019 • 15.00–15.30 hod.
Cena 500,- Kč.

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011

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

Místní knihovna
v Řeporyjích
OTEVÍRACÍ DOBA:
Středa 12.00 hod. – 18.00 hod.
E-mailová adresa do knihovny:
knihovna@prahareporyje.cz

Řeporyjské Echo 262
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Kulinářské okénko

Milé čtenářky,
milý čtenáři!
Prázdniny skončily,
děti vytáhly školní
brašny a neodvratný
příslib podzimu je tu.
Těším se … na stromy
co budou hrát všemi
barvami, na dlouhé
procházky ve spadaném listí, na polní
cesty lemované červenými šípky, pouštění draka
i sbírání kaštanů. Na dlouhé romantické večery
u vína, všudypřítomné svíčky co zalijí pokoj teplým světlem a pohladí mě po duši. Na chladná
rána co k poledni protnou paprsky slunce, třpytící
se kapky rosy v pavučinkách. Na všechny knihy
co mě u hrnku horkého čaje s citronem čekají.
Ve vzduchu bude cítit vůně mokrého dřeva a hub,
smíchaná s kouřem z prvních zažehnutých komínů a v mé kuchyni s podzimem začnou vonět
jídla hřejivá, poctivá – jako od babičky. Přesně
taková je i tato česnekem a majoránkou vonící
domácí sekaná.
S přáním krásného podzimu
Vaše Simča :)
simona.slivenecka@gmail.com

Domácí sekaná

500 gr mletého hovězího
250 gr mletého vepřového
2 ks nesolené starší housky
200 gr čedaru vcelku
150 ml mléka
1 ks střední cibule
2 stroužky česneku
2 čj soli
1 čj pepře
2 čj sladké mleté papriky
2 ks vejce + 2 bílky
½ hrsti majoránky
1 hrst nasekané petržele
Troubu předehřejeme na 120 °C.
Housky nakrájíme na drobné
kostičky a namočíme do mléka.
Ve větší míse smícháme vše kromě bílků. Z housek vymačkáme přebytečné mléko a přidáme ke směsi. Směs ručně a dobře propracujeme,
necháme chvíli odležet. Z masa vypracujeme šišku, přendáme na plech,
pomažeme bílky. Podlijeme trochou vody a pečeme 1 hodinu, poté
teplotu zvýšíme na 160 °C a ještě 30–40 minut dopékáme. Podáváme
s bramborovou kaší a vychlazeným pivečkem.
Tip: nepodceňte výběr kvalitního masa a navštivte svého řezníka či
farmáře, nebudete litovat.

Křest prvního řeporyjského kalendáře
Rád bych osobně přidal poděkování pánům Karlovi Peterkovi a Františku Vondruškovi. Bez
jejich snímků vlastních a z rodinných archivů by kalendář nemohl vzniknout, jsou nádherné!
Poděkovat se rovněž sluší ještě zdejší veřejnosti, která se zúčastnila opravdu v hojném
počtu, mimořádnou radost mi udělala přítomnost mého táty, který do společnosti chodí
minimálně a udělal mě i hostům svou přítomností velkou radost. Kalendář vydala MČ a financovala jej z vlastních zdrojů. Zhruba tři čtvrtiny nákladů se vrátí samotným prodejem.
Před plným pokrytím, či ziskem jsme upřednostnili lidovou cenu, za kterou si kalendář
můžete zakoupit. Je o něj ohromný zájem, který mě nesmírně těší.
Pavel Novotný, starosta MČ

Foto: P. Brodský.

D

ne 19. září. jsme na úřadě pokřtili řeporyský kalendář 2020 s podtitulem Tehdy
a teď. Učinili jsme tak „dvacítkou“ Svijanami, uvařenými speciálně pro tuto příležitost.
Hodnocení přenechám jako autor námětu
ostatním, ale děkovat musím. Těm, co pomáhali
při křtu, spoluautorům, panu Vozábovi za zapůjčení aparatury a těm, kteří mi umožnili zhotovit
některé fotografie. Největší dík patři SDH Řeporyje, díky němu byla vytvořena titulní fotografie
kostela z vysokozdvižné plošiny. Děkuji rodině
Jarolímků, pustili mě do ložnice a tak vznikla
fotka pomníčku proti restauraci U Žbánků. Díky
Honzovi Jirátovi, několikrát jsme totiž poničili
úklid v bytě jeho dcery, abychom docílili efektního snímku školy. Poděkování majitelům domu
U Klempířů, díky kterým vznikla efektní fotka
přejezdu.
Díky kmotrům: Pan doktor Beneš doslova utekl
z nemocnice, aby mohl „na otočku“ přijet. Překvapil pan Karel Holas, vyndal housle a zahrál řeporyjskou hymnu, kterou sám složil a věnoval městké
části. Akt ozdobila svým šarmem naše mistryně
v triatlonu poštmistrová Renata Pazderová a vše
ukončil krásnou vzpomínkou jeden z nejstarších
řeporyjských občanů pan Rudolf Šalamoun, který
se rozhlédl po obřadní síni a prohlásil: „Tady je to
teďko krásný, maminka mi tu v devětatřicátým
kupovala kalhoty a to takový nebylo“.
Děkujeme Remaxu za chlebíčky a veliké poděkování paní Borovičkové, která nejenom, že
bděla nad celým průběhem, ale samozřejmě byla
hlavním motorem závěrečného úklidu.
Vladimír Jindřich

Kmotři kalendáře, poštmistrová, triatlonistka Renata Pazderová, jeden z nejstarších občanů Řeporyjí
pan Rudolf Šalamoun, Vladimír Jindřich, starosta MČ Pavel Novotný a pan Karel Holas.
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Tour de Skála – dětský závod kol O pohár starosty

Z

a krásného počasí, proběhl 14. 9.
na skále v Řeporyjích, první ročník
dětského závodu kol - Tour de Skála.
Závodu se zúčastnilo krásných 70 závodníků ve věku 4-15 let. V doprovodu rodičů si
všichni užili báječný sportovní den.
Nejmenší závodníci na krátké trati jeli
famozní časy a nadšeně podporovali své
soupeře v cíly. Nejstarší kategorie měla
náročnou trať, ale popasovala se s ní
skvěle. Všem závodníkům na závěr předal
medaile a poháry starosta MČ Řeporyje
Pavel Novotný.
Moc děkujeme všem partnerům: řeznictví Svoboda za skvělé občerstvení a zázemí
pro závodníky, Cukrárně Řeporyje za dob-

roty, Bicisport za ceny a pomoc v průběhu
a přípravě závodu, firmě Tiskpip za veškeré
tiskoviny a pomoc, Robertu Musilovi za grafiku na banner a diplomech a April Popko
za 5 000 Kč z dražby obrazu. Jaroslavu Kej-

hovi za přípravu a organizaci závodu. Všem
členům kulturního výboru obce, bez nichž
by se akce nekonala. Připravujeme pro vás
na jaro závod kol pro dopělé účastníky
a také Run Řeporyje. Mějte krásný podzim.
Lenka Fialová

Programy Magdalény Dobromily v Praze i jinde … říjen 2019
Čtvrtek 3. 10. od 17:00–19:00 hod.
a dopoledne v pátek 18. 10. od 10 hod.
Městská knihovna v Praze – pobočka
Lužiny Praha 13
Beseda o BYLINKÁCH
s autorkou knížek o bylinkách Magdalenou Dobromilou Staňkovou. Jak je
pěstovat, sbírat, vařit z nich a připravovat
léčivé přípravky? Lidové tradice babek
kořenářek a osobní zkušenosti z 2. dílu
knížky Bylinky pro děti a maminky
obohatí vaši lékárnu i kuchyň. Vstupné
zdarma s možností zakoupení obou knih
Bylinek 1.+ 2. s věnováním autorky.
Sobota 5. 10. 2019 – 15.00–18.00 hod.
Kemp Drusus Třebonice
Indiánské odpoledne pro rodiny s dětmi
v Třebonicích
Přijďte si s dětmi vyrobit vlastní hudební nástroje a zazpívat si u ohně, střílet
z luku, zahrát si hru o Robinsonovi, uvařit
společně indiánskou polévku na ohni
a upéct placky. Přihlášky předem jméno
rodiče a počet dětí sms na: 775 690 806
mail: majdas@volny.cz
Neděle 20.10.2019 – 14:00 – 19:00
Neděle živelných žen
u Lenky Dory Stejskalové na Zadní Kopanině. Poznávání podzimních bylin,

koření a planých plodů, kulinářského
i léčivého použití dýní i dýňového oleje
a společná příprava dobrot s Magdalénou Dobromilou podle její nové knihy
Bylinky 2. Aroma tvoření s Aromalenkou pro podporu imunity před zimou.
Setkání zakončíme úplňkovým rituálem
hojnosti. Cena je 900,- Kč s občerstvením
a osobním olejem v ceně. Počet míst
je omezený je třeba rezervace předem
u Lenky na: 606 702 546
www.bylinkypromaminky.blogspot.cz

MĚŘENÍ CÉVNÍHO VĚKU
Lékárna Tilia, Jáchymovská 258, Řeporyje

Změříme vám cévní věk a zjistíme,
v jaké kondici jsou vaše cévy.
Měření je určené pro osoby od 18 let, zejména je pak
vhodné pro osoby nad 40 let, se zvýšeným krevním tlakem,
se zvýšeným cholesterolem, cukrovkou, kuřáky.
Objednat se můžete na tel. 251 625 901
nebo emailu lekarna.tilia@seznam.cz
Více informací na

www.facebook.com/lekarna.tilia
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Přepište učebnice aneb Prvosjezd Dalejského potoka

S

jezd Dalejského potoka z Řeporyjského náměstí se zdá být nemožný. Ale
právě pokus o vykonání věcí zdánlivě
nemožných může posunout lidstvo zase
o krůček dál. Letitá dohoda s Lukášem,
že ihned po přívalovém dešti vyplouváme, stále platí. Současně máme na mysli
i zásadu Járy Cimrmana vštěpovanou
osobám, které zásadně ovlivní chod dějin
– převratné události směřujte do takových
dnů, jejichž data se budou v budoucnosti
školáci snadno učit.
1. 9. 2019 – datum sedí, k večeru přichází
přívalový déšť. Volám Lukáše, sraz za půl
hodiny s lodí na náměstí. Při úprku do sklepa pro loď si klíče od bytu nechávám zabouchnuté uvnitř, slézám v lijáku po fasádě
z horního patra, vylamuji okno, otevírám
byt, znovu pádím do sklepa, nafukuji loď
– vše běží jako na drátkách.
Lukáš bere přítelkyni Petru, naloďujeme se a vyplováme. Prší. Z mostu mává
manželka, pes a Lukášův kamarád – jediní
svědkové této historické události.
Rozvodněný potok vyžaduje obratnost
a nejvyšší dovednosti při řízení mezi zrádnými balvany, často padáme z lodi sráženi
ve vysoké rychlosti větvemi a roštím.
Po půl kilometru Perta uráží o balvan
kameru z helmy, uvolněná kamera jí rozráží
obličej. Déšť, dravý tok, krev... a to teprve
začínáme. Výzvy k ukončení Petra – jako
správná drsná kanadská žena – odmítá.
Osud však rozhoduje za ní. Po dalším kusu
plavby proráží dno a tím totálně demoluje
loď. Cesta smrti tím pro ní končí.
My však jedeme dál.
Ač to vypadá neuvěřitelně, potok zrychluje, kmenů přibývá a světla naopak ubývá.
U Trunečkova mlýna potok udělal z asfaltky řeku.
Rveme se s větvemi a divokým proudem. Pokud mám pocit, že to konečně
jede, znamená to jediné – jsem na lodi sám,
Lukáš vypadnul a brodí se daleko za mnou.

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E
Nabízíme pravidelné i jednorázové
pomocné zahradnické a úklidové práce
kolem vašeho domu po celý rok Apap in.
Telefon: 606 620 936.

Moderní čistírna peří

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

Potok, který normálně vypadá jako stružka,
nám ukazuje, co umí.
V jednu chvíli mám zaklesnutou nohu v roští nade mnou, ležím
na zádech v lodi a silný
proud loď pomalu odsouvá pode mnou dál.
Naštěstí přiskakuje Lukáš a zachraňuje mne.
Obcházíme bývalou
vápenku a za ní slézáme – už je skoro tma
– kolmou stěnu koryta.
Naloďujeme se a zběsilá
jízda pokračuje.
Kopřivy, trní, kopřivy,
klacky, kopřivy.
Že budeme skákat
s lodí metrové skoky jsem si představit
opravdu nedovedl.
Nejrychlejší část je
okolo nádraží Holyně.
Řítíte se do neprostupné stěny z větví (většinou šípky a akáty)
a nemáte nejmenší potuchy, co vás čeká za ní
(pokud jí prorazíte).
Konečně kotvíme
u vlakové zastávky. Totálně promočení, zablácení a ošlehaní trny
a kopřivami nastupujeme i s lodí do vlaku
a tradááá zpět do Řeporyj.
Kdyby Vás něco podobného napadlo, radši
na to hned zapomeňte!
(Budete tak jako tak
přinejlepším druzí -:)
Viktor, Petra a Lukáš

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

Šicí stroje

opravy i v bytě zákazníka.
Petr Meyer, tel.: 603 341 927
ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

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

JS Zmrzlík shání schopného
údržbáře a traktoristu na částečný úvazek.
Práce vhodná i pro fyzicky zdatného důchodce.
info: 777 706 587, zmrzlik@ddmpraha.cz

ČERMÁK A HRACHOVEC

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

První radost v novém školním roce:
Výtvarná soutěž - Děti malují pro Konto
bariéry: (uzávěrka v červnu 2019).
Téma: „Když nemůžeš, přidej víc“

Hasiči v září

K

aždoročně začínáme sezónu v Třebonicích a letos tomu nebylo jinak.
Vlastně bylo…. Svůj um předvedli
i naši chlapi. Kluci bojovali proti dorostencům ze Stodůlek a vítězství jim uteklo o dvě
vteřinky. Rozhodně se nemají za co stydět.
Družstvo dorostenek závodilo v kategorii ženy a první místo bylo jejich.

Gratulujeme našim oceněným žákům:
7. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového
vzdělání – děti 11-15 let:
1. místo – Adam Zobaník (13 let)
bohužel na medaili nedosáhli, ale jejich
výkony byly také skvělé.
Starším se útok poslední dobou také
daří, zaběhli za 17 s a umístili se také na 2.
místě
Děkujeme všem co běhali … dětičkám,
klukům, holkám, dorostenkám, mladším,
ale i těm starším co do toho šli.
Po delší době něco o naší VÝJEZDOVÉ
JEDNOTCE, která měla za poslední měsíc
spoustu aktivit….
Začneme u soboty 14. 9., kdy se kluci se
svojí technikou zúčastnili celopražské akce
Den IZS na Výstavišti. Tam byly k vidění
všechny složky Integrovaného záchranného systému, které předváděly svoji
techniku, vybavení, ukázky jejich práce,
celoročních činností, zodpovídaly otázky
zvídavých návštěvníků atd. Jo a bol tam aj
parádný vrtuľník až zo Slovenska!
Hned druhý den, v neděli ráno, se
konalo cvičení nositelů dýchací techniky
v podzemních prostorách bývalé „Vá-

A co naše děti? Jeden trénink, první
závody po prázdninách a zase jsme cinkali.
Kategorie starší 1.místo a kategorie mladší
1. a 4. místo. Byla to úžasná medailová
neděle.
Ani další víkend jsme nezaháleli a vyrazili na závody do Lipenců. Tam všichni

předvedli úžasné požární útoky. Ani vyšší
18 nestačila na medailovou pozici. Našemu
B týmu mladších se podařilo zaběhnout
18,20 s, a tak obsadili krásné 2. místo. A a C

penky“. Sklepní prostory se zakouřily, aby
podmínky byly co možná nejpodobnější
skutečnému požáru. Minimálně co se
nějaké viditelnosti týče, protože pokud se
hasič vrhne do neznámého zakouřeného
objektu nevidí nic. Pak může spoléhat pouze na sebe, svého parťáka, dýchací přístroj
a hadicové vedení, a to je třeba trénovat,
co možná nejvíce.
Ani naše vyprošťovací družstvo nespí
na vavřínech. Těm se totiž blíží MČR dobrovolných hasičů ve vyprošťování osob

Čestné uznání – Alena Rožková (14 let)
Čestné uznání – Nela Grmelová (14 let)
Čestné uznání – Yen Nhi Nguyenová (15 let)
Mgr. Tereza Toráčová

z havarovaných vozidel, kam se kluci probojovali jako zástupci Hl. m. Prahy. Proto
je potřeba sem tam nějaký trénink a jeden
z nich se konal právě v neděli. Vyzkoušelo
se nové hydraulické vyprošťovací zařízení,
potrénovala se předlékařská péče, stabilizace vozidla a vlastně tak nějak všechno.
Ještě pořád to ale není všechno, ve středu 18. 9. se konalo další cvičení. Tentokrát
věnované předlékařské pomoci. Pomoc
byla zavolána z vyhlídky na skále, s informací, že se tam při lezení zranili lidé.
Po příjezdu na místo udělali hasiči průzkum, zjistili počet zraněných, rozsah jejich
zranění a zraněným poskytli správnou
předlékařskou pomoc. Proto jsou taková
cvičení důležitá, aby všichni věděli co mají
při opravdovém zásahu dělat.
Tak, teď už je to vše, ale brzo s něčím
zase přispějeme. Mějte se a přejeme Vám
hezký víkend.
Více fotek najdete na: https://sdhreporyje.rajce.idnes.cz/
Za SDH Řeporyje Andrea Svobodová

Pozounový večer
Slavnosti adventního kalendáře

1. 12. 2017
2. 12. 2017

Kultura

Tematické dny a slavnosti na Striezelmarktu

září 2019

583. drážďanský vánoční
trh Striezelmarkt

Náměstí Altmarkt

sestávající ze série maloformátových
kruhových litých hliníkových obrazů –
objektů. Ty evokují zrcadla – pradávné
předměty denní potřeby odrážející vnější
podobu zachycených tváří.

Srdečně Vás všechny zveme!

Na cestu potřebujete platný OP (nebo pas) a nezapomeňte na měnu v EURECH!
Pokud se chcete s námi vydat na cestu, je nutné složit částku 300 Kč předem
u pracovnic na Úřadu MČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84,
v úředních hodinách (pí. Cilečková – 251 625 794).

Cena za cestu do Drážďan a zpět je 300 Kč za osobu.
V ceně není zahrnuto cestovní pojištění.

Předpokládaný návrat na Řeporyjské náměstí cca 19.30 hod..

Příjezd do Drážďan 9.30-10.00 hod., odjezd z Drážďan v 17.00 hod..

S

Odjezd v 7.30 hodin z Řeporyjského náměstí.

ochařka Pavla Voborník Kačírková,
absolventka Ateliéru sochařství II
pod vedením profesora Jana Ambrůze se dlouhodobě zabývá tvorbou
monumentálních sochařských instalací
s konceptuálními přesahy zasazených
do volného prostoru i do interiéru.
Pro výstavní prostor Galerie Bubec
Pavla Voborník Kačírková připravila
myšlenkově vícevrstevnatou instalaci

Pozvěte své známé a přátele a pojeď te s námi nejen za nákupy,
ale rovněž zažít krásnou předvánoční atmosféru Drážďan.
Ochutnat pravou německou štolu a svařené víno…

adventní trhy do Drážďan

dne 30. 11. 2019 (sobota) autobusový jednodenní zájezd na

Vážení spoluobčané,
MČ Praha-Řeporyje pro Vás pořádá o prvním adventu

Zájezd na vánoční trhy do Drážďan

Řeporyjské Echo 262
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Pavla Voborník Kačírková / Míjení

Podzimní sezóna autorských výstav v Galerii Bubec, Tělovýchovná 748, Praha-Řeporyje, začíná výstavou Pavly Voborník
Kačírkové „Míjení“.

Výstavu zahájíme 12. 10. 2019
v 15 hodin a bude možné ji
navštívit až do 31. 10. 2019.
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září 2019
potlesku a srandy. Divadlo žije. Pojďte
ho žít s námi!

Dva muži
v šachu

L

etos zahajují naši divadelní sezónu.
Hru Miroslava Horníčka uvedeme
v sobotu 26. října 2019 od 18:30.
Bojovat s lidskou hloupostí a pošetilostí
lze jedině humorem.
Vstupenky možno zakoupit na webových stránkách divadla nebo přímo
na místě před představením. Těšíme se
na Vás.
Přidejte se k nám. Staňte se hercem,
herečkou či divadelním technikem
Pražský soubor s desetiletou tradicí
rozšiřuje ansámbl. Do svých řad přijme
zapálené divadelníky, herce i techniky,
tváře do první linie i pracanty do zákulisí.
Pokud máte opravdu rádi divadlo, jste
pro nás ti praví! Hrajeme celým srdcem,
pyšníme se kladnými kritickými ohlasy,
přehlídkovými cenami za herecké výkony i dramaturgii a režijní přístup a s vaší

pomocí budeme ještě lepší, větší, známější. Žádáme spoustu vašeho volného
času - nabízíme
jedinečnou prax i, zkušeného
režiséra, lektorské vedení pro
z a č á te č n í k y,
domácí scénu
v Řeporyjském
divadle, spoustu

Hledáme účinkující na Řeporyjský
vánoční kabaret-večírek
V sobotu 7. prosince 2019 od 20:00
hod. 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.
Jan Kluganos

Medové perníčky
Omlouvám se, ale vánoční prodej perníčků
se v restauraci U Žbánků letos konat nebude.
Perníčky lze objednat přes e-shop
www.eshop.medovypernik.cz
a následně vyzvednout v Nučicích.
Děkuji za pochopení
Dana Jeřábková

Medové perníčky
Omlouvám se, ale vánoční prodej perníčků
se v restauraci U Žbánků letos konat nebude.
Perníčky lze objednat přes e-shop
www.eshop.medovypernik.cz
a následně vyzvednout v Nučicích.
Děkuji za pochopení
Dana Jeřábková
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Otevírací doba
Pondělí - Sobota
11:00-23:00
Neděle
11:00-21:00

Polední menu Po-Pá
Rauty, svatby, večírky
Sportovní přenosy na plátně
Přijímáme rezervace na vánoční večírky
www.pivovarreporyje.cz FB @pivovarreporyje
Na Tržišti, Praha 5 - Řeporyje
tel.: 274772837

TENISOVÁ HALA ŘEPORYJE

3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol

Rezervace hodin: 732 742 333

www.tenistami-reporyje.cz
VIZITKY
GRAFIKA
KROUŽKOVÁ VAZBA
BAREVNÉ
KOPÍROVÁNÍ
LAMINOVÁNÍ
TEPELNÁ VAZBA
DIPLOMOVÉ PRÁCE
RAZÍTKA
Tisk na PVC
a samolepy

Tenis-Tami-88x62,5.indd 1

Lucie Dvořáková
Tel.: 737 012 104

28.10.2012 9:48:03

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
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Info z MČ

Chtěli byste začít tvořit?

Hledáte zajímavého koníčka, kde budete mít možnost trávit čas v pohodě, odtrženi
od hektického života v práci?

P

řidejte se k nám. Otevřeli jsme novou
pobočku našeho výtvarného ateliéru
Mozaika na Praze 5, Jinonická 60.

Tvůrčí činnosti jsou nám lidem přirozeně
vlastní, mají obohacující účinek na naši psychiku i zdraví a kromě toho si budete odnášet
s sebou domů mnoho krásných obrázků.

V každém věku se můžete začít věnovat
malbě i kresbě. Momentálně zahajujeme
výuku pro dospělé. Na přelomu roku vypíšeme i kurzy pro děti. Program budeme mít
pro všechny, kteří se chtějí malování věnovat
z pouhé radosti či relaxace, stejně jako pro ty,
kteří by se chtěli výtvarnému umění věnovat
profesionálně anebo jít na studia. Mnoho
kurzů budeme postupně přidávat.
V našem ateliéru vás povedou umělci, kteří
mají za sebou kromě uměleckého školy také

Info z MHD

Nebojte se mobilní aplikace PID Lítačka
Všechny jízdenky PID pro jednotlivou jízdu
pro Prahu a Středočeský kraj už rok snadno
zakoupíte v mobilu.
dyž byly na počátku léta 2019 osazeny
do všech pražských tramvají bezkontaktní terminály, které umožňují si zakoupit
trojici základních jízdenek PID, setkalo se to
s velkým ohlasem veřejnosti. I média informovala, že Praha konečně umožňuje koupi jízdenek
moderním způsobem. Přitom už od srpna 2018
mají všichni Pražané, obyvatelé Středočeské ho kraje i návštěvníci tohoto regionu možnost
si koupit veškerý sortiment jednotlivých jíz denek PID (s platností od 15 minut po 3 dny)
v mobilní aplikaci PID Lítačka. Stačí k tomu
chytrý mobilní telefon a platební karta (a ani
nemusí být bezkontaktní).
Přestože spuštění aplikace PID Lítačka bylo
v srpnu 2018 výrazně komunikováno, mnoho
cestujících stále tuto možnost nezaregistrovalo.
Někteří třeba stále zůstali u SMS jízdenek. Ty ale
neplatí ve vlacích a příměstských autobusech

K

září 2019
Více informací o kurzech naleznete
na www.ateliermozaika.cz nebo nám
napište na mail info(zavináč)ateliermozaika.cz.

léta vlastní tvůrčí činnosti i lektorské praxe.
Jsou to všechno milé bytosti s velkou dávkou
empatie a trpělivosti.
Náš nový ateliér se Vám bude líbit. Veškeré
pomůcky jsou od nás k dispozici zdarma
v umělecké kvalitě. K práci určitě nebude
chybět kafíčko, čaj a vždy nějaká dobrota
k zakousnutí. Odpočinout si můžete na na-

šich krásných houpačkách..-)). Autobus 149
staví pár metrů od našich dveří a nabízí skvělé
spojení pro celou Prahu 5 i 6.
Využijte možnosti získat celodenní worshop zdarma, pokud se přihlásíte na jakýkoli
náš semestrální kurz do 20. 10. Tato akce je
pouze do naplnění kapacity..-)), proto doporučujeme neváhat.
Těšíme se na Vás
Ateliér Mozaika
a bez české SIM karty je nemohou využít ani turisté. Aplikace PID Lítačka už tato omezení nemá.
Může jí využívat Čech i turista, člověk s kontaktní
či bezkontaktní platební kartou, ceny jízdenek
jsou bez přirážek či poplatků za odeslání SMS
a jízdenky platí ve všech prostředcích PID v Praze
a na celém území Středočeského kraje.
Co hlavně aplikace PID Lítačka umí?
 Najde vám nejvhodnější spojení a současně
nabídne správnou cenu jízdného.
 Pokud máte dlouhodobý kupón na nějaké
pásmo v PID, při vyhledání ceny za jízdu
zohlední tento kupón a nabídne již jen potřebnou doplňkovou jízdenku pro kupónem
nepokrytá pásma.
 Nabízí celý sortiment jízdenek PID platných
v Praze a Středočeském kraji (jízdenku platnou od 15 minut ve Středočeském kraji až
po třídenní jízdenku pro území Prahy).
 Jízdenky z aplikace nemají žádné omezení platnosti jako SMS jízdenky. Je možné je
využít plnohodnotně ve všech prostředcích
Pražské integrované dopravy.
 Aplikaci mohou využít plnohodnotně i zahraniční turisté, neboť je k dispozici i anglická verze.

Takovéhle krásné prostory jsme si pro Vás připravili
a takto je zhodnotil můj syn Davídek:
Mamí, tady je to supéér. To se bude určitě všem líbit.
 Po uložení vaší platební karty koupíte jízdenku, na kterou jste zvyklí, na dvě kliknutí.
 Umožňuje nakoupit až 10 jízdenek najednou
(vhodné při cestě větší skupiny cestujících).
 Jízdenky si můžete nakoupit do zásoby
a aktivovat je, až když potřebujete.
 Aktivaci (obdoba označení papírové jízdenky) můžete provést rovnou při koupi
jízdenky, nebo si nastavit konkrétní čas, kdy
jízdenka začne platit. Třeba dle odjezdu
vašeho spoje.
 Vždy vidíte, jak dlouho vám ještě jízdenka bude platit. Aplikace vás současně
upozorní na blížící se konec platnosti
vašeho kupónu.
 V závěru roku 2019 bude pak v aplikaci
možné dlouhodobé kupóny i zakoupit a plnohodnotně se jimi i prokazovat.
Kde si aplikaci může cestující stáhnout?
Stačí přejít na adresu app.
pidlitacka.cz a tam zvolit,
jestli si aplikaci chcete stáhnout z Google Play či App
Store. K dispozici jsou verze
pro obě platformy.

Řeporyjské Echo 262

září 2019

Realitní poradna

Vážení čtenáři, přinášíme Vám pokračování
realitní poradny. Děkujeme Vám za zaslané
dotazy! Z došlých námětů vybíráme jeden
velmi zajímavý, týkající se přípravy nemovitosti na prodej. Ptáte se, jak a jestli je vůbec
důležité nemovitost připravit k prodeji.
Přečtěte si náš názor, který vychází z praxe
a zkušeností našich makléřů.
Přejeme Vám krásný podzim a těšíme se
na Vaše další dotazy!
Zdraví Vás
David Matouch a Jiří Chudoba,
majitelé kanceláře
Jak dobře připravit nemovitost k prodeji

P

okud se chystáte prodat nemovitost, určitě uvažujete o tom, jestli
stojí za to nemovitost k prodeji
připravit.

Není to zbytečné?
Proč bych to měl ale dělat, když se
v dnešní době prodá cokoliv? Já nechci
mnoho zájemců, stačí mi ten jeden,
který to koupí. Nechci klamat lidi, chci,
aby nemovitost na fotce vypadala
tak, jak ve skutečnosti vypadá. Takové
a další názory slýcháme denně a jsou
naprosto pochopitelné. Samozřejmě se
dá i s většinou souhlasit a i tak lze prodat
nemovitost. Ne však za maximální cenu,
naopak, někdy i o desítky procent levněji.
Pokud Vy chcete co nejvíce potencionálních zájemců a dosáhnout tak maximální
možné ceny určitě svou nemovitost
dobře připravte! V tomto článku Vás
necháme nahlédnout pod pokličku naší
každodenní činnosti. Prozradíme Vám,
proč dokážeme prodat velmi výhodně.
Psychologie
Prodej nemovitosti je prostě psychologie, pracujeme s emocemi lidí.
Zájemcům také často chybí představivost a nedokáží se oprostit od vybavení,
které se v nemovitosti právě nachází.
Celkovým výsledkem našeho snažení

tedy vždy musí být vzbuzení dobrého
pocitu u potencionálních kupujících.
A to jak při prezentaci na fotografiích
a na serverech, tak také při samotné
návštěvě nemovitosti.
Jak na to?
V první řadě je třeba řádně uklidit.
Cílem je nemovitost “odosobnit”. Nejde
jen o běžný úklid, na který je většina z nás
zvyklá. Zájemce nechce vidět v kuchyni
rychlovarnou konvici, prostředek na mytí
nádobí, topinkovač a mýdlo, které nám
dala k narozeninám babička… Také není
zvědavý na typ šampónu a tělového mléka, které používáme a rádi necháváme
v koupelně na vaně, mimo jiné, ještě delikátnější věci… To si často neuvědomíme,
proto je velmi dobré přizvat “nekoho
zvenčí”, kdo úklid s námi zkonzultuje. My

se vždy snažíme vzbudit dojem hotelového pokoje, kde se chce každý ubytovat.
Projděte si nabídky pětihvězdičkových
hotelů v evropských metropolích pro
Vaši inspiraci, stojí to za to!
Je také velmi dobré vymalovat a opravit nejviditelnější šrámy, díry po sundaných obrázcích, otlučené rohy a praskliny. Mnohem lépe se prodává nemovitost
čerstvě bíle vymalovaná, než šmoulí
pokojíček po odstěhování tří dětí…
Jednoduše odstraňte nedokonalosti,
které vzbuzují negativní pocity. Stejně
tak upomínkové předměty z dovolené,
obrázky naší rodiny či jiné různé zvláštnosti se do prezentace nemovitosti
prostě nehodí.

25
Poradna • Přání
a nastupuje ta chvíle na profesionální
prezentaci. V našem případě nastupuje
tým lidí včetně design asistentky a fotografa. Zde je vhodné doladit nemovitost
vkusnými a vhodnými dekoracemi,
polštářky, ustlat správně postele, naaranžovat květiny atd. Vše v neutrální, spíše
chladivé barvě. A poté nezbývá než jen
nafotit a správně nemovitost popsat.
Zde jen doporučujeme fotit se správným vybavením, pokud možno zabírat
co největší prostor, případně skládat jednotlivé fotografie do panoramatických.
Výsledkem by měla být pěkná, barevná
(pozor ne přesvícená) fotografie, ze které
získáme povědomí o místnosti.
Aktivujte smysly
A jdeme na prohlídku. Samozřejmě
máme připravené všechny dokumenty
a náležitosti k náhlednutí případným
zájemcům (již v minulosti jsme zde psali,
jaké dokumenty potřebujeme k prodeji).
Nezapomínáme ale také aktivovat smysly. Pomůže nám vůně čerstvě uvařené
kávy, jablečného štrůdlu nebo vanilky.
Nic také nezkazíme tichým podkresem
příjemné hudby.
Hurá do toho
Pokud využijete těchto rad a tipů,
čeká Vás úspěšný prodej nemovitosti
dle Vašich představ. Navíc Vám zůstane
příjemná vzpomínka na Vaši nemovitost
v podobě krásné prezentace a fotografií.
No a pokud se na to zrovna necítíte,
věřte, že pro nás je toto denním chlebem
a moc nás to baví. Vyzkoušejte si tedy
práci profesionálů, stojí to za to!

MÁTE DOTAZ?
NEVÁHEJTE NÁM NAPSAT NEBO
ZAVOLAT!

Jdeme na prezentaci
V tuto chvíli máme již nemovitost
vymalovanou, uklizenou, odosobněnou

Blahopřejeme ke kulatým
narozeninám paní

Heleně Hōrbingerové
rozené Hnolíkové
a rádi bychom jí tímto
se sestrou a jejími dvěma
vnuky popřáli vše nejlepší
a hodně zdraví.

partner@re-max.cz
800 434 434

Dne 2. 10. 2019 již
uplynulo 10 let co nás
navždy opustila maminka,
babička a prababička, paní

Miroslava
Stiessová.

Vzpomeňte s námi.
Rodina
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Zprávy z fary

Je dobře žít život v souladu se svou identitou

D

nešní lidé mnohdy nežijí v souznění se sebou.
Neumí, nebo se jim nechce, se ponořit do svého
nitra. Nenaslouchají svému nitru. Další pohádka,
kterou chci nám všem nabídnout, nás učí, že když se
naše identita nemůže projevit, život se jakoby zastaví
na mrtvém bodě. Pokud nechceme být nešťastní,
nezbývá nám nic jiného, než se vydat na cestu hledání.
Pohádka bratři Grimmů Ďábel se třemi zlatými vlasy (Tři
zlaté vlasy děda Vševěda), popisuje putování každého
člověka, který chce „ pochopit“, proč je nešťastný,
aby se mohl vzchopit a začal opět žít. Příběh vypráví
o mladém muži, který si chce vzít královskou dceru.
Od krále, dostal těžký úkol, má přinést králi tři zlaté
vlasy děda Vševěda.

Mladík přišel do jednoho velikého města. Strážní u brány se ho
zeptali, proč z fontány na náměstí, v níž obvykle teklo víno, už
neteče ani voda. „Když nám řekneš, dáme ti za odměnu dva
oslí potahy plné zlata,“ řekli mu. „Rád“, odpověděl mladík.
„Počkejte, až se vrátím.“

Vyschlá fontána je symbolem nedostatku života,
vyprahlosti, kterou zakoušejí mnozí vyčerpaní a depresivní lidé. Kladou si otázku: „Proč jsem tak nešťastný?“
Odpovědět na tuto otázku znamená odhalit příčinu,
která zabíjí identitu člověka a brání žít naplno.

Přišel k jinému městu a i tam se ho stráž zeptala: „pověz nám,
prosím, proč strom, který obvykle plodil zlatá jablka, už nemá
ani listy? Když nám řekneš, darujeme ti za odměnu dva oslí potahy se zlatem.“ „Rád,“ odpověděl mladík. „Počkejte, až se vrátím.“

Další obraz, podobným způsobem ukazuje realitu,
života, která nikam nevede a nečiní člověka šťastným.
Neplodný strom symbolizuje neplodnost života, který
člověk žije, života, který nepřináší plody. Další, třetí už
obraz, opětovně ukazuje bolest nešťastného člověka. Jde
o obraz námahy a práce, která je permanentní a nedává
člověku možnost odpočinku, na který má každý nárok.

Šel dále svou cestou a přišel k velké řece, kterou musel překonat.
Převozník mu řekl: „Pověz mi, prosím, proč musím, pořád veslovat a nikdo mě nevystřídá, a budu ti vděčný.“ „Rád,“ odpověděl
mladík, „počkej, až se vrátím.“

Mladý muž má nesnadný úkol,
musí najít odpověď na otázku, proč je něčí život vyhaslý
(jako vyschlá fontána), proč
je neplodný (jako strom bez
ovoce) a strašně vyčerpaný (jako
převozník, který nenachází
odpočinku). Hledání pravdu
o podstatě lidského života, hluboké zkoumání lidského nitra,
příčin základních problémů,
není snadné, mnohdy až nahání
člověku strach. Chatrč děda Vševěda je tedy symbolem
všeho neznámého, čeho se člověk podvědomě bojí.

Když se dostal přes řeku, našel dědovu chýši: Tam uvnitř bylo
všechno černé a začouzené. Děd nebyl doma, byla tam jen jeho
chůva, která seděla na veliké pohovce. „Co chceš?“ zeptala se
ho. „Tři zlaté vlasy děda Vševěda,“ odpověděl mladík. „Jestli tě
tu děd Vševěd uvidí, zabije tě,“ řekla chůva. „Ale můžu pro tebe
něco udělat.“ Proměnila ho v mravence a řekla mu: „schovej se
mezi cípy mé sukně, tam jsi v bezpečí.“ „Dobrá,“ odpověděl on.
„Chtěl bych vědět, proč z pramene, který obvykle dával víno, už
neteče ani voda; Proč stromu, který dříve plodil zlatá jablka, už
nerostou ani listy; a proč převozník musí stále veslovat a nikdo
ho nevystřídá.“ „To jsou těžké otázky“, odpověděla stařena. „Ale
buď potichu a dávej pozor na to, co řekne děd Vševěd, až mu
vytrhnu tři zlaté vlasy.“

Ten, kdo hledá pravdu, se musí naučit být maličkým.
Občas si musí nechat pomoci od moudré, zkušenější
osoby, která, ví (tuší)co v té či oné životní situaci dělat.
Není snadné se orientovat ve vlastním nitru a správně
pochopit všechny vnitřní procesy, které ovlivňuji rozvoj
lidské osobnosti, zejména ty,
které na člověka negativně
působí. Je dobře, když se,
ten kdo hledá pravdu, spoji
s někým, kdo umí zacházet
(chůva) i s méně šlechetnými
vlastnostmi lidské povahy
(děd Vševěd), které se mnohdy projevují nechtěně nebo
podvědomě. Je nezbytné
tedy, aby děd Vševěd usnul,
aby bylo možné poznat tajemství.

Neuplynulo mnoho času, když se vpodvečer děd Vševěd vrátil.
Zavětřil napravo, nalevo a řekl: „Čichám, čichám člověčinu! Je
tu něco divného!“ Začal všude hledat a slídit, ale marně. Chůva
mu vyčinila a řekla mu: „Nerozházej i tu všechno jen kvůli tomu,
že něco cítíš, právě jsem uklidila. Posaď se a sněz si svou večeři!“
a tak se děd Najedl a napil, pak si položil hlavu na chůvin klin,
řekl, že je unavený, a poprosil ji, aby ho trochu vískala ve vlasech.
Za chvilku už dřímal, odfukoval a chrápal.

Když člověk přestane racionalizovat, se ospravedlňovat, vysvětlovat, omlouvat, to co se v něm děje, když
„usnou“ jeho obranné mechanismy, objeví se ještě
jasněji pravda.

A tak stařena uchopila jeden zlatý vlas, vytrhla ho a hodila
na zem. „Au“ vykřikl děd vševěd. „ co se děje?“ „měla jsem zlý
sen,“ odpověděla chůva, „a tak jsem tě zatahala za vlasy.“ „ Co
se ti zdálo?“ „Zdálo se mi, že fontána, ze které obvykle teklo víno,
vyschla a neteče z ní už ani voda. Jak je to možné?“ „Kdyby jen
věděli.“, odpověděl děd Vševěd. „ Na dně fontány pod kamenem
sedí ropucha. Když ji zabijí, opět poteče víno.“

Ropucha je skrytou příčinou, která brání životu fontány.
Symbolizuje zdroj emoční slabiny, která způsobuje
osobní problémy.

Chůva ho začala znovu vískat, až
usnul. Chrápal, až se třásly okenní
tabulky. Pak mu vytrhla druhý vlas.
“Au, co to děláš?“ vykřikl vztekle děd
vševěd. „ Jen se nerozčiluj!“ odpověděla chůva. Co se Ti to zase zdálo?“
„Zdálo se mi, že v jednom království
roste strom, který kdysi plodil zlatá
jablka, a teď na něm neroste už ani
listí. Jak je to možné?“ „kdyby jen
věděli…,“ odpověděl děd Vševěd.
„Pod zemí je myš a ta hlodá kořeny.
Když ji zabíjí, strom znovu ponese
zlatá jablka. Pokud ale bude myš
hlodat dál, jabloň uschne docela!“

Myš poukazuje na lidské obavy, strachy, na nevědomé
motivace, na nevyřešené problémy, které podkopávají
kořeny a tím znemožňují žít plodný život.

Chůva ho znovu začala vískat, dokud opět neusnul a nezačal
chrápat. Pak mu vytrhla i třetí zlatý vlas. Děd Vševěd vyskočil
a začal jí vyhrožovat, ale ona ho uklidnila a řekla mu „Měla jsem
ošklivé sny.“ „ Co se ti zase zdálo?“ „Zdálo se mi o převozníkovi,
který musí stále veslovat sem a tam a nikdo ho nevystřídá.
Jak je to možné?“ „To je hlupák!“ odpověděl děd Vševěd. „Až
zase někdo přijde a bude chtít nechat převézt, musí mu strčit
do ruky veslo. On pak bude volný a převozníka bude muset
dělat ten druhý!“
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Dědovo vysvětlení je skutečnou diagnózou pro všechny
lidí, kteří pořád jen dávají, aniž by něco očekávali
zpět, stále jen někomu „dělají sluhy,“ v důsledku jsou
vyčerpání. Nemají odvahu (z různých důvodů) vyzvat
partnera, aby se podílel na dobrém fungování rodiny
či partnerského vztahu.

Pak už ho chůva nechala spát.
Jakmile nastalo ráno, děd Vševěd
odešel. Když si byla jista, že je
pryč, vzala mravence ze záhybu
své sukně a proměnila ho zpátky
v mladíka. Pak mu dala tři zlaté
vlasy a řekla mu: „Slyšel jsi, co říkal
děd Vševěd?“ „Ano“ odpověděl,
„a všechno si pamatuji.“ „Nic
jiného už nepotřebuješ,“ řekla
mu. „Teď se vrať nazpátek.“ Mladík
chůvě poděkoval a z chýše děda Vševěda odešel.

Tři zlaté vlasy symbolizují moudrost, realistické poznání
nás samých, nové pochopení věcí. Toto poznání je cenné
jako zlato, protože člověk jej potřebuje pro „řešení
problémů“.
Když přišel k převozníkovi, který ho měl převézt na druhou
stranu řeky, ten chtěl hned vědět odpověď na svou otázku.
„Nejdříve mě převez na druhý břeh,“ řekl mu mladík, „pak ti to
povím.“ Když vystoupil z loďky, řekl mu: „Až zase přijde někdo,
kdo bude chtít převézt na druhou stranu, vlož mu veslo do ruky
a vyskoč na břeh.“ Pak šel mladík dál, až došel do města, kde
stál usychající strom, strážní se ho hned zeptali na odpověď.
A tak jim řekl, co slyšel od děda Vševěda: „Zabijte myš, která
hlodá kořeny, a strom zase začne nést zlatá jablka. Strážní mu
poděkovali a za odměnu mu darovali dva oslí potahy zlata, které
měly jet s ním. Pak přišel do města s vyschlou fontánou a i tady se
ho strážní hned ptali na odpověď. Opět jim tedy opakoval slova
děda Vševěda: „Pod kamenem se skrývá ropucha, najděte ji
a zabijte, a z fontány znovu poteče víno.“ Strážní mu poděkovali
a darovali mu další dva vozy se zlatem.

Mladý muž vyřešil náročné situace, jelikož „věděl“, kde
hledat odpovědi, a znal skutečné příčiny problému.
Ve skutečnosti všechno souvisí s tím, jak někdo rozumí
symptomům problémů. Jen tehdy, když člověk vnímá
problémy pravdivě a moudré, má naději, že bude
schopen své těžkosti řešit. Pohádka má vtipný a poučný
závěr. Král na rozdíl od mladíka nešel hledat žádné zlaté
vlasy děda Vševěda, a proto si neuvědomoval svou
slabost (chtivost) a v důsledku prohrál.

Když král uviděl čtyři oslí potahy zlata, řekl celý spokojený. „Ale
pověz mi, můj milý, odkud máš všechno tohle zlato? Vždyť je to
nesmírné bohatství!“ „Našel jsem ho poblíž řeky a ještě tam
nějaké je,“ odpověděl. „Můžu si tam taky nabrat?“ ptal se král,
plný chtivosti. „Kolík jen chcete!“ odpověděl mladík. „ U řeky je
převozník, nechte se od něho převézt a na druhé straně je zlata
dostatek!“ a tak se starý král rychle vydal na cestu. Když přišel
k řece, zamával na převozníka, aby ho vzal s sebou. Ale jakmile
přijeli na druhý břeh a král se chystal vystoupit, převozník, mu
vtiskl do ruky veslo a sám vyskočil z loďky.

Je podstatné žít v souladu se svou identitou, která je
vzácným pokladem. Pohádka učí, že je důležité svou
identitu chránit před psychologickými parazity, které jí
oslabují. Cesta k znovuzrození předpokládá uvědomění
si vlastních emočních slabin, které vysávají životní sílu.
Hledání pravdy o sobě je tedy rozhodující a osvobozující.
Přeji nám všem, abychom našli odvahu hledat pravdu o sobě, abychom se nebáli žít v souladu se svou
identitou
P. Mariusz Kuźniar, farář
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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
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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
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www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.
Úvodní slovo
Sezóna je ve svém plném proudu a některé soutěže jsou dokonce již ve své první
čtvrtině. Jedním z hlavních milníků letošní
sezóny 2019-2020 bylo otevření našeho zre-

konstruovaného hřiště, které bude muset
být nadále šetřeno minimálně do dalšího
vegetačního období, kdy by měla tráva
natrvalo zesílit natolik, aby vydrželo dlouhodobou zátěž i v nepříznivých podmín-

kách, které podzim a jaro přináší. Tím opět
nabírá na životě otázka umělé trávy, která je
jedním z hlavních cílů výkonného výboru.
Fotbalový ročník tak oproti loňské sezóně,
kdy byly vynaloženy velké finanční náklady,
bude sezónou stabilizační. V tomto období
budou připravovány veškeré podklady pro
naplnění našich dlouhodobých cílů. Kromě
těch dlouhodobých, kde na vrcholu pyramidy sílí umělá tráva s dostatečně velkým
zázemím jsou i cíle kratšího rázu. Mezi ně
můžeme řadit zrealizování plynofikace
na území celého areálu, výměnu oken
v hospodě Na Hřišti, výměnu podlahy,
rekvalifikaci trenérů či nákup klubového
oblečení pro realizační týmy.
Radost nám dělá rovněž spuštění nových webových stránek www.fkreporyje.cz,
které jsou hojně navštěvovány. Vzhledem
k jejich možnostem a pěkné grafické úpravě
se tak můžete pravidelně dozvídat nové
informace o dění v klubu či reportáže ze
zápasů. Stejně tak zažívají rozmach naše

facebookové stránky, které dosáhly mety
600 fanoušků, kteří tak mohou být našemu
dění ještě o trochu blíže. Děkujeme!
A mužstvo
Naše A mužstvo se potácí na dně tabulky, ačkoliv po postupu do 1.A třídy odehrála
řadu vyrovnaných zápasů, které však nedokázalo zlomit v tříbodový úspěch. Našemu mužstvu neprospělo, že 6 ze 7 utkání
odehrálo na venkovní půdě. Paradoxně
ve chvíli, kdy náš tým předvádí „koukatelný“ fotbal, tříbodové úspěchy nepřichází.
Parta v kabině má však nyní pevné základy
a bude nadále bojovat o udržení v soutěži.
5.kolo: SK Aritma Praha B vs. FK Řeporyje - 1:1 (1:0)
Naše áčko se vydalo na v pořadí 5.
venkovní zápas v řadě, s vírou že můžeme
získat první body v 1.A třídě na půdě dosavadního lídra tabulky - Aritmy B, která je
pravidelně doplňována o hráče divizního
A mužstva, což byl případ i v tomto zápase. Neměli jsme tak co ztratit a pokusili se
poprat o premiérové body v soutěži, avšak
bez použití násilí jako v poslední době tolik
populárních zápasech MMA. Naděje byla
podpořena kvalitní sestavou pro tento
zápas. Svůj debut na stoperech zažilo duo
Ulman - Tůma, které trenérovi Hlaváčkovi
vykrystalizovalo jako Shakespearovi Romeo
a Julie v jeho nejslavnější hře. Jen té lásky
u našich stoperů nebylo, ale kvalitní mix,
kde se snoubí Tůmy kvalitní hlavičkové
souboje, které nadále zlepšuje zhlédnutím
videí Sergia Ramose a zkušenosti rychlonohého Ulmana. V útoku dostal opět
příležitost Jarolímek, který se vrátil na svůj
post útočníka, kde tak nadále může větrat
obrany jako hoteliér své pokoje v parných
dnech.
Do zápasu jsme vstoupili s vyčkávací taktikou a nechali hrát domácí, kteří drželi míč,
avšak do dobrých střeleckých pozic se Aritma nemohla dostat. Využila až dlouhého
autu nejlepšího hráče utkání Modra, jehož
dlouhý aut byl prodloužen k Vávrovi, jenž
trefil míč z voleje lépe než deblista na US
Open a domácí se tak mohli radovat ve 20.
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minutě. Posledních patnáct minut poločasu
jsme se dostávali do nebezpečnějších situací i my, ale lob Walzela ani střely ze střední
vzdálenosti úspěch nepřinesly. Onen
kýžený úspěch nepřinesly ani standardní
situace, které si vždy sebral dvoumetrový
brankář domácích, který si účes mohl místo
hřebenu upravovat břevnem.
Druhý poločas začal tlakem domácích,
kteří se snažili zužitkovat rohové kopy
a dlouhé auty. Výborně je však odvracel
brankář Bašta, čekající na svůj nový dres jak
na smilování a Tůma s Jelínkem, kteří nacházeli balóny rychle jako kapsáři peněženky
v centru Prahy. Po ustání menšího tlaku
jsme udeřili i my a to když zpětný balón
trefil Jelínek krásně pod klacek z 25 m. Škoda pouze toho, že tento gól, který řadíme
do kategorie krasavec nebyl zaznamenán
na jakékoliv zařízení. Po vstřelení branky se

odehrála vyrovnaná pasáž hry, kterou mohl
překlonit v náš prospěch Ivan Pánek, který
však oproti zvyklostem svůj samostatný
únik na brankáře neproměnil. Posledních
deset minut už naši hráči jeli na doraz a nechali tam veškeré fyzické síly, za což jím patří
respekt. Odměnou tak byl premiérový bod
v soutěži, který bude doufejme ideálním
odrazovým můstek pro další kola.
6.kolo: FK Řeporyje vs. Praha 1999 - 1:1
(1:0)
První domácí zápas na zrekonstruovaném hřišti odehrály Řeporyje před pěknou
kulisou více jak 250 diváků, kteří se přišli
podívat na nové hřiště a na výkon domácího mužstva, které doznalo po postupu
pár změn. Hojná účast na tento zápas byla
způsobena i doprovodným programem,
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Rozlosování zápasů FK Řeporyje - podzim 2019

jehož součástí byl skákací hrad Mimoň,
tombola, prodej klubových předmětů
a rovněž Řeporyjský rošt, na kterém bylo
k dostání krkovice, stehenní steaky, klobásy,
kukuřice či hermelíny. A naším fanouškům
jsme chtěli dopřát požitek i na hrací ploše,
kde byla naším soupeřem Praha 1999, která
se skládá z fotbalistů, kde většina z nich si
odehrála své v pražském Motorletu.
Proti týmu, který byl předchozím působištěm Michala Pánka, jsme šli s odhodláním vyhrát a „pokřtít“ nové hřiště tím
nejlepším způsobem. Ačkoliv trávník je
ještě na několika místech řídký, mezery
v obraně jsme chtěly zahustit dobrou
poziční hrou, kterou jsme se prezentovali
v předchozím duelu na Aritmě. V první půli
se odehrávala vyrovnaná partie, avšak my
jsme měli v úvodních deseti minutách dvě
ložené šance, ale střely Jarolímka a Jelínka
po hezké akci, zůstaly nepotrestány. Pak
Praha 1999 začala velmi dobře kombinovat ve svém středu a vytvářela si zajímavé
průniky z křídel, jenž však zůstaly přivřeny.
Důležitý moment nastal na konci první
půle, kdy si útočník hodil míč mezi Pánka
s Václavíčkem a byl správně nařízen pokuto-

vý kop, který nemilosrdně proměnil nejlepší
střelec hostů Chačaturov.
Naše hra nebyla špatná, a tak nebyly
potřeba udělat o poločasové přestávce
razantní změny. A hned na začátku druhého poločasu jsme se dočkali, a to rychleji než na příjezd příměstského autobusu
do zastávky. Přetažený balón našel nikým
nehlídaného Jelínka, který měl dostatek
prostoru najít centrem Rejzka, jenž se hlavou nemýlil a srovnal na 1:1. Po vstřelené
brance přišla řada standardních situací,
které však obrany ubránily. Rozhodnutí

Den

Datum

Hodina

Soupeř

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“

měl na kopačkách Ivan Pánek v 80. minutě,
který vystřelil do protipohybu brankáře.
A ačkoliv už většina domácích fans slavila
gól, brankář vytasil zákrok kola jako v dobách Lva Jašina. A tak náš kapitán dále čeká
na gólový zářez, který však brzy přijde.
Oba týmy se tak po vyrovnaném průběhu hry rozešly smírně 1:1.
7.kolo: SK Čechie Smíchov vs. FK Řeporyje – 3:2 (2:1)
V 7. kole jsme zavítali na půdu našeho
tradičního soupeře - Čechii Smíchov, která minulou sezónu opanovala 1.B třídu

a zaslouženě postoupila. Společně s nimi
a Přední Kopaninou jsme do této soutěže
proklouzli i my, a tak se mohli těšit opět
na pikantní souboje s mezinárodním
mixem, kterým tento tým disponuje.
Vzhledem k velkému počtu cizinců neměla Čechie podařený vstup do soutěže,
ale od třetího kola se naplno rozjela, a to
zejména po návratu svých „legionářů“ ze
svých domovin. My chtěli navázat na poslední vydařené výkony, které však nebyly
odměněny plným bodovým ziskem.
K utkání jsme se však nedostavili v ade-

podzim

povrch

um. Motorlet

Muži A - A2B - 13 M-1.A/B

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

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

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

FK Řeporyje B
SK Modřany B
SK Střešovice 1911 C
TJ Sokol Bílá Hora
TJ Sokol Lochkov
TJ Slavoj Suchdol
FK Sparta Košíře
TJ Točná
SK Čechie Smíchov B
TJ Sokol Lipence B
SK Sparta Krč
TJ Sokol Lipence B

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

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

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

28:12
15:5
25:19
21:14
21:18
16:8
15:13
11:11
17:18
11:16
16:20
13:12
14:20
10:22
11:22
8:22

Muži B - A4A - 21 M-2/A
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

19:7
15:5
13:10
19:14
13:5
16:20
15:7
14:11
12:19
7:21
11:18
7:24

19
17
16
15
15
14
11
11
11
11
10
9
7
7
4
2

15
14
12
11
10
9
8
8
5
5
3
0

Mladší žáci - F3D - 67 MŽ-2/D

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

SK Ďáblice B
SK Motorlet Praha
TJ Slovan Bohnice B
SK Třeboradice
TJ Sokol Řepy B
TJ Slavoj Suchdol
TJ Ruzyně
TJ Sokol Bílá Hora
FK Řeporyje
FK Dukla Praha ženy
TJ Sokol Lipence
Deutscher FC Prag

5
4
4
4
5
5
4
4
4
5
4
4

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

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

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

56:5 15
49:7 12
29:3 12
14:9 9
27:33 9
34:19 6
26:13 6
10:7 5
2:21 1
14:51 1
2:35 0
5:65 0
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kvátním počtu pro mistrovské zápasy,
neboť svatby, zranění a pracovní povinnosti
nepustily takový počet hráčů, kdy z omluvenek bychom poskládali skoro celý další tým.
Omluvenky přibývaly trenérovi rychleji než
body na klubové kartě Billa. Konkrétně
chyběli: Bašta, Svoboda, Vodsloň, Jelínek,
Walzel, Jarolímek, Rejzek, Václavíček či
Petr. I tak však hlavní coach postavil kvalitní
sestavu, jenž se měla porvat o další body.
Správce Čechie Smíchov pokropil jednu
stranu hřiště více než je zdrávo, a tak bylo
důležité vyhrát los, neboť na některých
místech byly 2 cm kaluže, které kvalitní
hře nepřidávaly. Úvodní minuty hry byly
vyrovnané s větším držení míče domácích,
naši hráči poctivě bránili od poloviny hřiš-

tě a čekali na svojí šanci. Ve 32. minutě se
k odraženému balónu dostal Luca Croce
a vystřelil střelu, která přelobovala našeho
brankáře Koubu - domácí šli do vedení 1:0.
Netrvalo ani pár minut a přišel centr z levé
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strany, na který nedosáhl náš brankář Kouba a nejnebezpečnější hráč domácích Roni
Karbuz pohodlně hlavičkoval do prázdné
brány. Nutno říci, že náš brankář si vybral
slabší chvíle, zřejmě se nechal inspirovat
žijící brankářskou legendou Kariusem
a prohrávali jsme 2:0. V té chvíli jsme měli
několik náznaků a pěkných kombinací, ale
nedotáhli jsme je k úspěchu stejně jako
šroub u povolené laťky. To se podařilo až
ve 45. minutě, kdy po balónu za obranu
unikl Pavelka, jehož zfauloval brankář domácích v pokutovém území a Ivan Pánek si
otevřel konečně svůj gólový účet jako většina mužů vychlazeného „lahváče“ u přenosů
ligy mistrů. Tzv. šatňák nás nakopl, naopak
domácí lehce znervózněl.
Druhý poločas jsme nastoupili na stranu,
kde místo fotbalové hřiště bylo oraniště,
jenž by se hodilo více o pár desítek metrů
vedle, kde probíhalo mezistátní rugbyové
utkání. Nesnažili jsme se položit „pětku“
nýbrž vstřelit další gól, což se povedlo
po Pavelkově úniku, který obešel gólmana
a z úhlu korunoval svůj kvalitní výkon 2:2.
Domácí byli lehce zaskočení a my po chvíli
málem dokonali obrat tvrdou střelou
Vosmíka, kterou parádně zneškodnil domácí brankář. Byla to pasáž hry, kdy jsme
byli deset minut lepším týmem a byli blízko
vstřelení další branky. Bohužel se tak nestalo a v 84. minutě vsítila Čechie rozhodující
branku po rohovém kopu, kdy z hranice
malého vápna hlavičkoval střídající Basel.
Ačkoliv Řeporyje podaly kvalitní výkon,
na body to opět nestačilo. Nyní nás čeká

Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje

B

ěhem letních prázdnin se okolo
naší jednoty vyrojilo mnoho nepodložených informací a spekulací.
Nebudu se k nim vyjadřovat, jen chci uvést
na pravou míru odstoupení Míly Roreitnerové z funkce starostky TJ Sokol Řeporyje.
Rozhodla se odstoupit již v dubnu letošního roku, vyhověla mé prosbě a zůstala
ve funkci, abychom měli čas se domluvit
na kandidátech do výboru jednoty.
Chtěla bych sestře Míle Roreitnerové
poděkovat za její čas strávený nezištnou
prací pro naši tělocvičnou jednotu. Jenom
díky ní, stále Sokol v Řeporyjích funguje
a sdružuje více než 200 členů. Také jí děkuji,
že mi umožnila s ní pracovat a předala mi
své zkušenosti. Ovšem nevím, jestli jsem
schopná jednat s lidmi s takovou trpělivostí
a taktem, ale budu se snažit.
19. září se konala volební mimořádná
valná hromada, sešlo se 35 delegátů a tři
hosté, zastupitelé MČ Řeporyje.
Valná hromada tělocvičné jednoty dle
Stanov ČOS schválila 6 členný Výbor
jednoty
starostka – Simona Šťastná
místostarosta – Jaroslav Kejha

jednatel – Jan Kluganost
hospodářka – Eva Krejčiříková
předseda odboru sportu – Zbyněk Jiras
kronikář – Ondřej Karafa
a kontrolní komisi
předseda – Jiří Hájek
člen – Vojta Bartovský
člen – Hana Merhautová

září 2019
vedoucí soutěže - Braník. Na Domácí půdě
jsme snad silní a budeme se snažit uzmout
favoritovi body.
B mužstvo
Naše rezerva úspěšně vstoupila do sezóny a vede si na výbornou. Výborné je slabé
slovo nebo po pěti odehraných kolech má
na svém kontě 15 bodů s vynikajícím skóre.
Naše rezerva chytla začátek sezóny, kdy
i přes čtyři venkovní zápasy si drží 100%
bilanci a těží i ze širšího kádru A mužstva,
kdy někteří hráči chodí rozšířit své minuty
i v našem béčku, a tak panuje oboustranná
spokojenost. Za zmínku stojí střelecká pohoda Ďubašíka a Jarolímka, kteří shodně
zatížili svá střelecká konta pěti zásahy.
Veškeré recenze ze zápasů jsou k dostání
na našem novém webu.
Mládež
Většina soutěžních zápasů našich týmů
se rozběhla začátkem září, kde si naše kategorie zvykají na přechod na větší hřiště.
Přivykají si tak více na podmínky, které jsou
stále blíže velkému fotbalu. Nás tak může
těšit a zároveň i trochu trápit, že kolem
některých fotbalistů krouží i větší kluby,
a tak někteří naši fotbalisté už zkoušejí štěstí
např. ve Slavii či Motorletu. Všem našim
odchovancům přejeme v jejich dalším působení hodně štěstí a budeme rádi, pokud
naše mládežnická líheň bude generovat
nadále fotbalisty, kteří si budou pamatovat
jejich první fotbalové kroky.
Petr Vosmík

dne, není nutné být senior, jen mít chuť
udělat něco pro sebe.
V sobotu 28. září byla v plánu NOC SOKOLOVEN, bohužel ve stejný den probíhají
i pivní slavnosti. Stejná situace vznikla i loni
a měli jsme malou účast. Proto akci NOC
SOKOLOVEN posunujeme na 19. října.
Program upřesním a omlouvám se.

Děkujeme za důvěru. Slibuji, že se budeSimona Šťastná
me snažit pokračovat ve zvelebování
areálu Sokola a zároveň bychom rádi
oživili Tyršovu ideu
sokolství. Máme sice
jinou dobu, ale tato
idea je stále aktuální. Morální hodnoty
člověka se nemění.
V září začal svojí
činnost nový oddíl
„JÓGA PRO SENIOKAŽDÝ ČTVRTEK 10-11H
RY“, pod vedením
V ŘEPORYJSKÉ SOKOLOVNĚ - MALÝ SÁL
instruk tork y Ev y
Cvičení v pomalém tempu, s prvky jógy
Krejčiříkové. Přijďte
a s respektem k individuálním možnostem, pro ženy i muže.
vyzkoušet, pokud
Cena 80Kč/lekce. Rezervace není nutná. Vede Eva Krejčiříková 602762242
máte čas dopole-

JÓGA PRO SENIORY
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září a všichni se teď můžeme soustředit
na práci s dětmi, abychom mohli na vá-
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TJ Sokol - oddíl Gymstar

V

kročili jsme do další, již 12 sezóny
našeho oddílu. Letošního náboru
se zúčastnilo 59 děvčat v rozmezí 3
až 13 let. Po náročném vybírání jsme přijali
25 nových členů.

a celkem využíváme tělocvičnu 10 hodin
týdně. Rozpisy jednotlivých skupin a časů
najdete na našich webových stránkách.
Momentálně připravujeme 4. ročník
Memoriálu Hany Myšákové, vzdáváme
jím čest naší báječné kamarádce, kolegyni
a trenérce, která nás nečekaně brzy opustila. „Haničko, myslíme na Tebe a věříme,
že na nás dohlížíš.“
Závod proběhne v neděli 6. října ve sportovní hale Lužiny (Bellušova 1877/68)
od 10:00 hod.. Zveme všechny příznivce,
aby nám přišli fandit.
Zároveň prosíme případné sponzory
o příspěvek na ceny soutěžícím, uvítáme
i materiální dárky (reklamní předměty, sladkosti, knihy...), informace na 776 699 651.
To je asi to nejdůležitější z náročného
Náš oddíl tedy tvoří 116 dětí a 11 trenérů.
Tréninky probíhají v tělocvičně sokolovny

nočních přeborech ukázat
výsledky.
Krásný podzim všem čtenářům za oddíl GYMSTAR.
Simona
Šťastná

www.gymstar.cz

Pro vás pronájem 1 + kk
Pro ni vlastní svoboda
Za jednotlivými realitními případy se ukrývají příběhy
našich klientů. Při prodeji nemovitosti zůstávájí
vzpomínky na zde prožité momenty. Naopak
v případě nového bydlení se mysl našich klientů upíná
k představám o nové budoucnosti a vizím.
Posláním RE/MAX je porozumět všem našim klientům.
Poskytnout jim profesionální radu a služby, které jim
zabezpečí rychlý, jednoduchý a bezstarostný nákup či
prodej nemovitosti za tu nejlepší možnou cenu. Svěřte se i
vy do péče jednoho z více než 1200 proškolených makléřů
a začněte tak novou kapitolu svého života s námi.

T: 800 434 434

www.re-max.cz/partner

Partner

2018
2 01
5 · 2 016 · 2 017
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Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
čtvrt

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost

