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Laco DÉCZI & Celula New York:

Vánoční návrat do Řeporyjí!
Jiří X. Doležal exkluzivně pro Echo:

Řeporyje: Jaký starosta, takoví hlemýždi!
Smrad z VAFO Chrášťany:

Starostům došla trpělivost!
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Slovo starosty

Drazí Řeporyjáci.
ždycky jsem měl podzim rád, na rozdíl od většiny populace, která se
blbě smiřuje s tím, že léto je pryč a Vánoce na krku. Jenomže já, živíce
se psaním, jsem měl na podzim vždy nejvíc inspirace. A ty barvy.
To vše je pryč, jsem starosta. Pro toho je nástup zimy noční můrou neb
začíná každoroční psycho týkající se zimní údržby. Její zvládnutí je v očích
občana nemožné, i kdyby ves křižovalo padesát sypačů a starosta osobně
zachytával sníh již za letu. Vynadáno prostě dostanu, neb vždy je za co. Proč
máme najatý Prostor? Proč ne soukromníky? Proč není v šest ráno prohrabáno? Kde je četa, když je zamrzlá zastávka? Jen to ošmrdlali, to je zametání?
Proč není posypaná silnice zrovna u nás a támhle už projeli?
Máte svaté právo na tento každoroční folklor, stejně jako já mám svatou
povinnost udělat maximum v rámci organizace zimní údržby a nefňukat,
že to pak stejně v hospodě schytám. Letos si vezmeme stejnou firmu jako
loni, dělají, co se dá, prošli jsme plán na letošek detailně. Oslovím do zálohy
i soukromníky.
A jak že to vlastně chodí? Když lehce nasněží, vyjíždí v tzv. stupni 1 TSK
a řeší páteřní komunikace po celé Praze. Jak přijde „klasika“, tedy dvojka
nebo trojka, do čtyř hodin je v Řeporyjích Prostor. Prohrabe silnice do tří
centimetrů. Zbytek posolí. Nechávám opět udržovat všech 14 km zdejších
silnic, včetně těch, co nemáme ve správě, například lokalitu Šafránka, kde
nemá řeporyjská údržba co dělat, odkud dostanu opět nejvíc stížností a kam
pošlu údržbu zas.
Neumím si představit být starostou někde na Aljašce, stejně jako si
neumím představit, že by občan projevil krzevá zimní údržbu elementární
pochopení. Sám jsem také občan a motorista (v krátkých údobích, kdy
mám řidičák) a tak vězte, že se s tím popereme, jak nejlépe dovedeme. Už
aby bylo jaro.
Neříkám to kvůli stavbám, naopak. Tady se pracuje a staví furt, nejsme
na D1. V době kdy držíte v ruce toto Echo, už započaly práce na rekonstrukci
školní družiny. Děláme vše pro to, aby děti měly svůj komfort a během
podzimu a zimy, kdy se bude stavět, došlo k co nejkratšímu přerušení práce
ve školní kuchyni. Máme vedle sebe dvě rozjeté stavby, staví se za plného
provozu, prosím o maximální pochopení. Chci, aby bylo v únoru hotovo vedle
v přístavbě tělocvičny, vysoutěženo gastro, a to se udělalo spolu s dalším
o prázdninách a v září 2020 přišly děti do nové školy. Školu, která provozuje
perfektní halu s novými učebnami, opravenou družinou, novou kuchyní, ve
které se budou nabízet dva obědy. Jestli se to povede, toť otázka, ale my si
věříme. Doufám, že věčně nakrknutí rodiče – řidiči ocenili nová parkovací
místa u školy, která měla být zprovozněna až na jaře.
Další vzniknou, pokud záměr schválí zastupitelstvo atd., na místě, kde teď
stojí u bytovek plechové garáže. Pevně věřím, že jejich nájemci ocení, že přes
ukončení nájmu ze strany MČ k poslednímu prosinci dostali jako bonus tři
měsíce navíc na jejich likvidaci, během listopadu navíc budou mít k dispozici
kontejner na harampádí. Snažíme se jim situaci maximálně ulehčit, vím, že
jsou naštvaní, ale nešlo jinak. Městská část si podobně nevýhodný pronájem
prostě dovolit nemůže, navíc garáže dávno nebyly většinou využívány k parkování. Akce byla v plánu snad osm let, jen se čekalo na někoho, kdo se smíří
s tím, že mu v bytovkách klesnou preference u voličů, no tak jsem tady. Mezi
bytovkami se živelně parkuje na zeleni, v garážích nejsou auta, pozemky pod

V

Řeporyjské Echo 263

říjen 2019
nimi není možné pronajímat za stávajících podmínek, to bychom byli špatní
hospodáři. Ocením případné nápady a podněty k tomu, jak to parkoviště, či
ten prostor jako takový pojmout, jsem otevřený všem návrhům.
Budovat se bude brzy i na dalších místech, což mě přivádí k nápadu seznámit vás stručně s aktuálním stavem plánů výstavby infrastruktury.
Na spadnutí je dešťová kanalizace v Jáchymovské, soutěží se zhotovitel,
řešíme ještě drobné obtíže s napojovací šachtou z Postřekovské a Krteňské,
ale vše za chodu. V Jáchymovské, která je budoucím připojením dešťové kanalizace, musí být hotovo, aby mohlo být (konečně) kopnuto do země v šesti
ulicích nad sokolovnou.
Absolutní prioritou je dále Muzikova, která po rekonstrukci všeho poskytne
otočku autobusu, nezbytnou pro zahájení prací v rámci revitalizace náměstí,
dalšího zdejšího evergreenu, který nemáme v úmyslu nechat tu „na krku“
dalším generacím, ale naopak dovléct to do realizace. Muzikova je navíc klíčový
mezičlánek dalších plánovaných akcí dešťových kanalizací.
Chystáme se také na Tělovýchovnou, kde trvá náš požadavek na rekonstrukci komunikace včetně chodníků. S PVK řešíme součinnost při stavbě kanalizace
a souběžném budování skateparku.
Ten je ve fázi vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci.
Rádi bychom zkraje roku žádali o stavební povolení a v létě se pustili do díla.
Smlouva o přeložce splaškové kanalizace a smlouva o spolupráci, dvě
věci, po jejichž dotažení budeme možno zažádat o závažné stanovisko vodohospodářský úřad jako podklad pro spojené územní rozhodnutí a stavební
povolení u akce Řepíková – část Muzikovi. V Řepíkové čekají na rekonstrukci
jako na smilování boží, dobře to vím. Děláme na tom.
Na Kopanině se dočkají vodovodu za Chaloupkami. Bylo prodlouženo
stavební povolení na vodovod, který bude řešen zatím bez kanalizace, neboť
na tu si ještě chvilku v místě počkají a akce je možno realizovat odděleně.
Stavební povolení je naopak vydáno u projektu rekonstrukce povrchů,
dešťové kanalizace a přeložek ostatních sítí v ulicích Na Manoušce a Od Školy.
Začínají práce na dokumentaci pro výběr zhotovitele. Řešíme na křižovatce
obou ulic šílenost s napojením nového řadu dešťové kanalizace vedoucí
do obytné zóny do stávajícího vedení užitkové vody. Divoké, nestandardní
řešení, v této podobě nepředatelné PVK. Kdo má o Manoušce a divoké developerské partě okolo pana Chomenka přehled, ten se asi nediví, že vznikají
problémy, neboť vlastníkem řadu byl developer a uliční vpusť není dotčena
plánovanou stavbou. Snažím se to dramaticky neprožívat. Dobře vím, co
dramat mě a mé následovníky ještě v lokalitě čeká, skutečně bych nechtěl
být v kůži stavebníků, co ke mně na úřad přicházejí a svěřují mi příběhy, které,
týkají-li se nesnází s nečekanými obtížemi při přístupu na stavební pozemek,
ve mně evokují pocit otevírající se kudly v kapse a chuti zvednou telefon a vytočit 158. Jenomže oni už mají „od Chomenka“ hypotéku a nějak se dohodnout
musí. Chápu. Dotyčný zase musí chápat, že od něj Řeporyje (jinak dlouhodobě
mimořádně v problematice vstřícné) nepřevezmou některé komunikace
(Horšovská) ve stavu, v jakém se nám je pokouší „předat“ na svém pomalém
ústupu z Řeporyjí. Tak snadné to nebude, pane Chomenko, nemáme jitrnici
na čele a časy, kdy jste si tu diktoval, jak bude obec skákat, jsou nenávratně
pryč. Máme si ještě o čem povídat, nejen ohledně komunikací.
Pojďme k něčemu veselejšímu. V průběhu listopadu instalujeme na Řeporyjském náměstí a na Náměstí u Lva dvě řeporyjské knihobudky. Pevně věřím, že
o volné sdílení knih v nich bude zájem a že se bude našim knihobudkám vyhýbat
vandalismus, na který jsme tu v poslední době hodně hákliví a několik pachatelů
to velmi tvrdě pocítilo. Chci moc poděkovat ségře, zastupitelce Lence Fialové
a jejímu muži za práci, kterou na projektu odvedli a čas, který tomu věnovali,
ušetřili městské části cca polovinu prostředků, které by to normálně stálo.
Lenka si knihobudky v Řeporyjích vymyslela a je skvělé, že odteď dvě máme.
Máme také nově hasičskou přípravku. Požárnímu sportu se věnují obě mé
dcerky, je to radost na tu naší hasičskou mládež koukat. Malá Sára jela s hasiči
ve třech letech na tábor. Nelíbilo se mi to, ale chtěla jet, tak jela a perfektně
to zvládla, stejně jako naši hasiči. Teď jsem jim tam přivedl čtyřletou juniorku
s tím, že vím, že hasiči jsou od šesti, ale Sára mi rozkázala, že chce do hasičů.
Holky uspíšily vznik přípravky a naše pětičlenné družstvo si v Řepích na memoriálu v říjnu, v konkurenci dalších čtyř oddílů, doběhlo pro zlato.
Mrkněte na obecním Facebooku na video z jejich doběhu. Zatímco jiné
děti docházejí a i si poplakají, řeporyjská přípravka metelí do cíle jako o život.
Ten zápal, byli skvělý! Takhle si představuji reprezentaci městské části! Máme
skvělé hasiče, říkám to pořád.
Co nemáme skvělého, je voda v potoce. Už jsem to psal minule, tak jen
telegraficky. Na jaře se uskuteční velké uklízení. Ségra mě přesvědčila, ať to
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nechám na jaro a dám tak prostor všem, kdo by snad do Dalejského potoka
a dalších zdejších toků vyváděli z domů cokoli, co by nebyla dešťová voda.
Pevně věřím, že nic takového nebude na jaře objeveno. A že do potoka do roka
vrátíme raka říčního, jak jsem si usmyslel. Potřebuje stupeň znečištění 1. Zatím
máme 3–4. Máme co dělat!
Já taky, aby mě nezavřeli. Dělám si srandu, ale chci vám za něco moc poděkovat. Myslím, že řadě z vás neušlo, že jsem se dostal ve veřejném prostoru
do středu s komunistickým poslancem KSČM Zdeňkem Ondráčkem. Napsal
jsem po jeho „návštěvě“ okupovaného Krymu, že je vlastizrádce a měl by
viset a už to jelo. Budu se soudit, u mě nic vzrušujícího. Ale proč to sem píšu.
Víte, starosta v médiích u výslechu, starosta viněn z „podněcování k vraždě“
a Řeporyje? V klidu. Jasně, že to může někomu vadit, ale nikdo mi nic nevyčítáte,
nementorujete, je vám to v zásadě fuk a já vám za to děkuju. Ke mně tyhle
výstřelky patří a já jsem vám vděčný, že mi to tady nikdo nepředhazujete. Vím,
že má být uklizeno kolem kontejnerů, trápeni vandalové a autovraky, úřad má
fungovat a já mám makat a když to tak bude, ať si dělám v šoubyznysu to svoje.
Díky za tenhle přístup, hele já se fakt soudím a sekám jen se šmejdy nejhrubšího
zrna. Vážím si vašeho nadhledu, vím, nemáte to se mnou úplně snadné, ptají se
vás na mě, snažím se pracovat tak, abyste se za mě nemuseli stydět.
Když už jsem u toho,
přijel mě sem ve věci
podpořit předseda mé
partaje Petr Fiala. Stranou politiky, nikdo tak
důležitý v Řeporyjích
asi ještě nebyl. Já nevím, zda je pan profesor budoucí předseda
Vlády, nebo dříve skončí
na smetišti politických
dějin, ale byl jsem moc
Našemu hostovi jsme samozřejmě ukázali zdejší pyšný, že zcela nečenádraží, které se snažíme získat a zachránit. Moc se kaně přijel na krátkou
mu líbil i náš kostel.
návštěvu. Měli jsme
na přípravu pár hodin,
ale dělali jsme jako hostitelé, co se dalo.
Přivítali jsme pana předsedu s manželkou a dětmi na úřadu, kde dostal
od Řeporyjí dres zdejšího áčka (má rád fotbal) s vlastní jmenovkou. Představil
jsem mu své úředníky a pana místostarostu, se kterým jsme ukázali panu profesorovi naše nádraží a sdělili
mu plány. Pak jsem jej vzal
do našeho kostela a vyprávěl
mu o hřbitově, který okolo
byl, o nejstarších řeporyjských
rodech, o té věži, kolem které
šla ta naše řeporyjská historie.
Dali jsme štamprli v kavárně
no a zakončili to v pivovaru,
kde jsem panu předsedovi
představil zdejší stranickou
buňku, rodiče, paní ředitelku
školy a tak. Pivovar udělal
skvělé pohoštění, našemu Předseda ODS Fiala si ze Řeporyjí neodvezl jen
hostovi se moc líbila pro- vzpomínky. Na cestu dostal dres FK Řeporyje
hlídka, stejně jako kompletní se svou jmenovkou a od pivovaru pořádnou
produkce zdejšího pivovaru, zásobu zlatavého moku.
kterou si nadšeně vezl domů.
Věděl o našich autovracích, o boji s černými ubytovnami i sprejerech, které
se nám daří vypátrat, překvapil mě, co toho o Řeporyjích ví i stranou mých
výstřelků. Myslím, že se mu tady fakt líbilo, strávil tu o hodinu déle, než měl
a co vám budu povídat, jeho návštěva a podpora pro mě moc znamenala.
Povzbuzení do boje s komunistickou mlátičkou Ondráčkem i do další práce
tady! A myslím, že je dobře, že se tu zastavují mocní. Jsem rád za každého
z nich, nezávisle na stranické legitimaci. V boji s třídírnou odpadů nekoukám
napravo nalevo, kdo je kdo. Hlavně, že se může přimluvit. Záleží mi na tom.
A vím, že i vám. Těším se teď ale nejvíc na to, jak spolu v neděli 1. prosince
v 17:30 rozsvítíme vánoční stromeček. Přeji vám všem inspirativní podzim!
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz, 602 316 148
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Info z MČ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Řeporyje ze dne 30. 9. 2019
Zápis z jednání č.ZMČ11 konané dne 30.
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. Radek Hanák - zastupitel;
Vojtěch Kuchař - zastupitel; Mgr. Michal
Tuma - zastupitel; tajemník - Miloslava
Jirasová
Omluveni: Mgr. Lenka Fialová
Starosta Městské části Praha-Řeporyje (dále
jen „předsedající“) zahájil jednání v 18:03
hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že
zastupitelstvo bylo řádně svoláno a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce
úřadu. Při zahájení jednání je přítomno devět
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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Mgr. Michala Tumu
a p. Jaroslava Kejhu.
(Pro: 9, 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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
navržený program jednání tak, že bod jednání č. 20 a č. 9 se zařazují za bod č. 4, nově
se označují jako body č. 5 a 6 a ostatní body
se posunují v pořadí.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Návrh na pořízení změny územního
plánu zkráceným postupem - Zadní
Kopanina
Usnesení číslo: 0173/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
námitku podjatosti vznesenou navrhovatelem na změnu územního plánu zkráceným
postupem vůči členu zastupitelstva městské
části panu Davidu Roznětinskému;
2) nesouhlasí

s návrhem na pořízení změny územního
plánu zkráceným postupem u dotčených
pozemků fyzických osob v katastrálním
území Zadní Kopanina:
a) parc.č. 167/1, ostatní plocha, výměra
10 006 m2
parc.č. 166/3, ostatní plocha, výměra
30 m2
b) parc.č. 161/5, ostatní plocha, výměra
5 523 m2
parc.č 170/2, orná půda, v ýměra
24 443 m2
parc.č. 170/1, orná půda, výměra 9 251 m2
parc.č. 167/1, ostatní plocha, výměra
10 006 m2
parc.č. 166/3, ostatní plocha, výměra
30 m2
parc.č. 163, zahrada, výměra 578 m2
parc.č. 162, zahrada, výměra 281 m2
parc.č. 157/2, ostatní plocha, výměra
357 m2
c) parc.č. 167/1, ostatní plocha, výměra
10 006 m2
parc.č. 166/3, ostatní plocha, výměra
30 m2
parc.č. 163, zahrada, výměra 578 m2
d) parc.č. 167/1, ostatní plocha, výměra
10 006 m2
parc.č. 163, zahrada, výměra 578 m2.
Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se:
4, Poznámka: V 18:07 hodin se na jednání dostavil člen ZMČ MUDr. Jozef Čupka. Hlasování
se zdrželi členové ZMČ - p. David Roznětinský,
Vojtěch Kuchař, Jiří Blažek, Mgr. Pavel Bechyně)
6. Žádost o změnu ÚP parc.č. 1553/
8,9,10,11 a PK 218/2 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0174/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o pořízení změny ÚP SÚ hl.m. Prahy, spočívající ve změně kódu míry využití
plochy OB/B na OB/D pro pozemky parc.č.
1553/8, 9, 10, 11 a PK 218/2 v k.ú. Řeporyje;
2) odkládá
rozhodnutí ve věci změny ÚP SÚ hl. m. Prahy na některé příští jednání zastupitelstva
městské části z důvodu potřeby dalšího
jednání s investorem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
7. Vodovodní přípojka k parc.č. 64/20
a 1552/24 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0172/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektem k vybudování vodovodní přípojky k pozemkům parc.č. 64/20 a 1552/64
v k.ú. Řeporyje;
2) zamítá
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vydání vyjádření do doby předložení studie
nebo projektové dokumentace zamýšleného sportovního areálu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
8. Omezení a monitoring rychlosti
na Pražském okruhu
Usnesení číslo: 0175/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci místostarosty o jednání na magistrátu hlavního města Prahy ve věci uvažovaného snížení rychlosti na Pražském okruhu
v celé části úseku 515;
2) pověřuje
starostu městské části k sepsání a odeslání
žádosti na Ředitelství silnic a dálnic ČR
na snížení rychlosti ve shora uvedeném úseku Pražského okruhu na 80 km za hodinu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
9. Darovací smlouva na pozemky 1551/32
a 1552/27 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0171/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s návrhem darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování pozemků parc. č.
1552/27 a parc. č. 1551/32, oba v k.ú. Řeporyje, fyzickými osobami do vlastnictví
Hlavního města Prahy a svěřené správy
Městské části Praha-Řeporyje;
2) schvaluje
uzavření výše uvedené darovací smlouvy
a pověřuje starostu městské části k jejímu
podpisu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
10. Změna územního plánu - K Třebonicům
Usnesení číslo: 0176/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
v návaznosti na nabytí pozemků parc. č.
1552/27 a 1551/32 v k. ú. Řeporyje s podáním žádosti o změnu územního plánu jak
na nově nabyté pozemky, tak i na navazující
pozemky parc.č. 1552/22 a 1552/28 v k.ú.
Řeporyje. Změna spočívá ve změně využití
ploch na VV - veřejné vybavení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, 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: 0177/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací 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, vše v k.ú. Řeporyje, a s informací o jednání s investorem akce;
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2) odkládá
rozhodnutí o vybudováním kartáčové myčky
a čistírny odpadních vod v areálu čerpací stanice pohonných hmot na pozemcích parc.
č. 1722/3, 4 a 5, vše v k.ú. Řeporyje do doby
dokončení jednání s investorem akce.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
12. Zahradnictví Řeporyje - žádost o stanovisko k PD
Usnesení číslo: 0178/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k záměru rozšíření stávajícího zahradnictví v ul. Ořešská
v Praze 5-Řeporyjích na pozemku parc. č.
1530/19 v k. ú. Řeporyje a s informací o výsledku jednání s investorem akce;
2) souhlasí
se záměrem rozšíření stávajícího zahradnictví v ul. Ořešská dle projektové dokumentace pro územní a stavební povolení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
13. Nákup pozemku parc.č. 61 v k.ú. Řeporyje - kupní smlouva
Usnesení číslo: 0179/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
související 0119/2019/ZMČ7
1) se seznámilo
se zněním kupní smlouvy č. SML 00073/2019
k nákupu pozemku parc.č. 61 v k.ú. Řeporyje;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
kupní smlouvy č. SML 00073/2019 k nákupu
pozemku parc.č. 61 v k.ú. Řeporyje v předloženém znění.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
14. Smlouva o poskytnutí finančního
příspěvku - spol. Herbaria CZ, s.r.o. a Sentu a.s. a revokace usnesení 0160/2019/
ZMČ10
Usnesení číslo: 0180/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
1) revokuje
usnesení ZMČ č. 0160/2019/ZMČ 10 ze dne
4. 9. 2019 týkající se souhlasu s finančním
plněním z budoucí darovací smlouvy uzavřené se spol. Herbaria CZ, s.r.o. a Sentu a.s.,
v plném rozsahu;
2) schvaluje
text a uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku společnostmi Herbaria
CZ s.r.o. a Sentu a.s. ve výši 6 500 000,- Kč
a zrušení Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy číslo SML 00028/2012 s těmito
společnostmi;
3) 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: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
15. Revokace usnesení ZMČ 0137/2019/
ZMČ8
Usnesení číslo: 0181/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
související 0137/2019/ZMČ8
1) revokuje
usnesení ZMČ Praha-Řeporyje č. 0137/2019/
ZMČ8 ze dne 27. 6. 2019 tak, že z odst. 2 vyjímá schválení smlouvy č. SML 00039/2019
a č. SML 00040/2019;
2) schvaluje
nové znění smlouvy č. SML 00039/2019
o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami - Městská část Praha-Řeporyje, Pražská vodohospodářská společnost
a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
v rámci stavby „MČ Praha-Řeporyje, rekonstrukce ulic Libečkova, Drahotínská,
Krteňská, Na Vrchu, Postřekovská, Řepíková
a Muzikova“;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
smlouvy č. SML 00039/2019 v novém znění.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
16. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0182/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření v souladu s přílohou č.
1 tohoto usnesení spočívající např. v přijetí
účelové neinvestiční dotace na akci „EU Šablony II ZŠ Řeporyje, od Školy ve výši
1 578 209 Kč, navýšení neinvestičních výdajů
pro nákup agregátu hasičů nad rámec dotace, přesunů finančních prostředků z rezervy
na kulturu či přesunu finančních prostředků
na investice.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
17. Žádost o stanovisko k modernizaci
sítě elektronických komunikací
Usnesení číslo: 0183/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o vydání stanoviska k projektové
dokumentaci na stavbu s názvem „RVDSL2010 A -A SMNJ1HR-OK“ na pozemcích
parc.č. 1613/1, 1613/2, 1616, 866, 1614/1
a 1618/2, vše v k.ú. Řeporyje, k modernizaci stávající trasy podzemního vedení
telekomunikačních sítí v ulici K Chaloupce,
výměnou zastaralé sítě za novou;
2) odkládá
vydání stanoviska k předložené projektové
dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí, zpracované Ing. Janem Musilem č.
ČKAIT 0009938, na některé z příštích jednání
po projednání s investorem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
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18. Přístavba garáže s nástavbou RD čp.
573, Drahovská ul.
Usnesení číslo: 0184/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci k dodatečnému schválení „černé
stavby“ na pozemku parc. č. 981 a 982 v k.ú.
Řeporyje, v ul. Drahovská;
2) neschvaluje
dodatečnou legalizaci přístavby garáže
s nástavbou u RD č.p. 573/45, ul. Drahovská, parc.č. 981 a 982 v k.ú. Řeporyje,
neboť stavba by mohla být využívána jako
černá ubytovna;
3) trvá
na okamžitém odstranění stavby v souladu
s platnou legislativou.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen ZMČ
p. Jiří Blažek)
19. Vodovodní a elektro přípojka k pozemku parc.č. 781 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0185/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s předloženou projektovou dokumentací
na akci „Vodovodní a elektro přípojka k pozemku par.č. 781 v k.ú. Řeporyje;
2) odkládá
vydání stanoviska k žádosti o vyjádření
k projektové dokumentaci do doby projednání s investorkami.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se:
1, Poznámka: ve 20:47 hodin se z jednání vzdálil člen ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka hlasování se
zdržel člen ZMČ p. Jiří Blažek)
20. Žádost o stanovisko ke studii nového
RD na poz.parc.č. 1532/23 k.ú. Řeporyje,
při ul. Ořešská
Usnesení číslo: 0186/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o vydání předběžného souhlasu
s architektonickým záměrem - návrhem
stavby RD na pozemku parc. č. 1532/23
v k.ú. Řeporyje;
2) odkládá
projednání architektonické studie stavby
nového RD na pozemku parc.č. 1532/23
v k.ú. Řeporyje, a to z důvodu nevyjasněnosti vyjmutí půdního fondu, na kterém je
studie plánována;
3) pověřuje
starostu Pavla Novotného k jednání o této
studii s předkladatelem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: Ve 20:49 hod. se na jednání
vrátil člen ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka)
21. Plán zajištění kamenolomu Řeporyje
Usnesení číslo: 0187/2019/ZMČ11
Zastupitelstvo městské části
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1) se seznámilo
s Plánem zajištění kamenolomu Řeporyje,
Dobývací prostor Řeporyje, organizace Kamenolomy ČR s.r.o., zpracovaným v 5/2019
Ing. Anetou Maleňákovou, projektantkou,
a schváleným Milanem Trnkou, závodím
lomu;
2) souhlasí
s obsahem Plánu zajištění kamenolomu
Řeporyje, Dobývací prostor Řeporyje,
organizace Kamenolomy ČR s.r.o. zpracovaným v 5/2019 Ing. Anetou Maleňákovou,
projektantkou, a schváleným Milanem
Trnkou, závodím lomu, pouze v té části,
která je zpracována za účelem zajištění
kamenolomu;
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3) nesouhlasí
s obsahem Plánu zajištění kamenolomu
Řeporyje, Dobývací prostor Řeporyje,
organizace Kamenolomy ČR s.r.o. zpracovaným v 5/2019 Ing. Anetou Maleňákovou,
projektantkou, a schváleným Milanem
Trnkou, závodím lomu, v té části, která má
být podkladem pro případnou budoucí
těžbu, a proto ani nesouhlasí s takovým
provedením zajištění kamenolomu, které
by v budoucnu umožňovalo znovuobnovení jeho těžby.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )

1) bere na vědomí
informaci starosty o podnětu občanů na snížení rychlosti v dolní části ul. Smíchovská.
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 21:27 hodin veřejné zasedání
ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová

22. Různé
Zastupitelstvo městské části

MČ Praha-Řeporyje
a Bistro - kavárna Na náměstí
vás srdečně zvou na

Slavnostní rozsvěcení vánočního
stromečku na Řeporyjském náměstí,
Vážení zákazníci, po téměř čtyřech letech od otevření kavárny,
jsme se rozhodli rozšířit naší nabídku - začali jsme vařit!
Denně je pro vás připraven výběr z několika domácích jídel.
Zároveň je zachována stávající nabídka námi pečených dortů
a koláčů, čepovaného piva z Třebonického minipivovaru,
výborná káva a vše ostatní.
Děkujeme vám za dosavadní přízeň a těšíme se na vás!

které se bude konat 1. prosince
na 1. adventní neděli od 17.30 hodin.
Za Bistro a Kavárnu Na náměstí Filip Lubenský

17.25 - vystoupí starosta s uvedením programu a zdravicí občanům,
17.30 - rozsvěcení stromečku
K této příležitosti zazpívá dětský sbor Základní umělecké školy pásmo písní
s vánoční tématikou a dále vystoupí
prvňáčci a dramaťák
z místní ZŠ
KavarnaNaNamesti
Otevřeno: úterý - neděle
a nakonec Řeporyjské divadlo a možná dojde i na živý betlém.
Pro návštěvníky bude připravena bohatá možnost občerstvení a to především vánoční svařák,
bílý svařák s medem, dětský punč, špekáčky, vinné klobásky a mnoho dalšího.

Přijďte s námi oslavit zahájení adventu,
strávit příjemné chvíle s přáteli a nasát sváteční atmosféru.
Dovolujeme si občany upozornit, že v průběhu konání akce
(16.00 až 20.00 hod.) bude omezen průjezd přes Řeporyjské náměstí ulicí Nad Náměstím.
Veškerá doprava bude směřována Dalejskou ulicí pod viadukt.

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

30. 11. 2019 (sobota)
Radouňova × Hlávkova
od 13 do 16 hodin
Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní
štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny,
čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad),
jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky
nerozložitelné odpady apod.

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

15. 11. 2019 (pátek)

Ve Výrech proti č. p. 328

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

Řeporyjské Echo 263

říjen 2019

Městská
policie
informuje

N

astává doba hromadného přezouvání na zimní pneumatiky. I když
někdo jezdí na celoročních, někdo
jezdí celý rok na zimních, někdo na zimní
vůbec nepřezouvá a doufá, že se vždy nějak
vyhne souvislé vrstvě sněhu, ledu nebo
námrazy, aby se na něj povinnost jezdit
na zimních nevztahovala.
Tuto povinnost stanovuje § 40a zákona
č. 361/2000 Sb., kde se píše, že v období

od 1. listopadu do 31. března lze užít
motorové vozidlo k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, pokud se
na pozemní komunikaci nachází souvislá
vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze
vzhledem k povětrnostním podmínkám
předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá
vrstva sněhu, led nebo námraza…
Pokud jde o změnu z letních na zimní
a obráceně, je to tedy víceméně jen na řidiči, s tím, že nese případné riziko. Logicky
je ale potřeba počítat s tím, že jak se blíží
zákonný termín pro povinnost obout zimní
pneumatiky, bude v pneuservisech plno.
Pokud jde o stáří nebo opotřebení
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pneumatik, není dobré čekat až na úplnou
hranici zákonného limitu (4 mm hloubky
vzorku pro osobní automobily - u zimní
pneumatiky). Jakmile klesne hloubka
dezénu, začne pneumatika rychle ztrácet
své vlastnosti.
Nejde jen o hloubku dezénu, ale také
o stáří pneumatiky. Už u pneumatik starších šesti let začne docházet k degradaci
původních vlastností, ačkoli mají stále
dostatečnou hloubku dezénu. Takže je
dobré věnovat pneumatikám patřičnou
pozornost a to včetně jejich odpovídajícímu nahuštění, byť za to sankce nehrozí.
Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ MP Praha 13

Veřejná diskuse o školství, sportu a podnikání s radním Hl. města Prahy
PRO VELKÝ ZÁJEM ZMĚNA MÍSTA - nově sál ZUŠ
V koncertním sále ZUŠ 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

Buďte prosím ohleduplní k chodcům
a neblokujte chodníky.
Děkujeme.
Úřad MČ Praha-Řeporyje
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Základní škola

říjen 2019
Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: reditelka@zs-reporyje.cz
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Strašidelnou pohádkovou stezku
s řeporyjskými strašidýlky
5. listopadu 2019 sraz v 17.00 hod.
na paloučku na skále
17.15 Slavnostní zahájení,
dále následuje:

 Pohádková písnička v podání našich prvňáčků
 Slavnostní křest knížky Pohádky z Řeporyjí
 Pasování prvňáčků
 Autogramiáda spisovatele Petra Březiny
 Prodej knížky Pohádky z Řeporyjí
po slavnostním křtu v našem stánku.
 18.00 Ohňostroj a otevření pohádkové stezky
Stánek s občerstvením a opékání buřtů
Stezka bude uzavřena v 19.30 hod.
Všechny srdečně zveme!

Výstava Hry a hlavolamy

V

e středu 25. 9. jsme s žáky 9. tříd
navštívili výstavu Hry a hlavolamy
v Novoměstské radnici.

Žáci si zde prohlédli velkou řadu hlavolamů a pod vedením herních instruktorů si
zahráli různé deskové hry.
Na závěr jsme se zúčastnili hlavolamového
workshopu, kde si žáci sami vyzkoušeli vyřešit různě obtížné hlavolamy (složit obrazec, rozebrat různé drátové modely, dostat
kuličky do důlků, vyndat ježka z klece, atd.).
Pavel Jelínek

Řeporyjské Echo 263
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Projektový den na 1. stupni

iž po několikáté proběhl na naší škole
„Projektový jablíčkový den“, který je
u žáků a učitelů velmi oblíbený.
V prvních, druhých a třetích třídách vládla

P

Jablíčkový týden

oslední zářijový týden se konal
„Jablíčkový týden“. Každý den probíhali jednotlivé akce s tématy jablíček.
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Mimo jiné jsme se učili veselé říkanky,
zpívali písničky na dané téma, společně
jsme tancovali taneček Mazurka a učili se
společenskému chování při tanci. Dále jsme
luštili hádanky, křížovky, vyplňovali pracovní listy a malovali jablíčka různými výtvarnými technikami. Na závěr týdne jsme si
přečetli pohádkový příběh „O zatoulaném
jablíčku“ a odpoledne jsme venku křídami
kreslili jablíčka na asfalt. Těmito aktivitami
jsme se připojili ke společné akci celého 1.
stupně naší ZŠ.
Ludmila Růžičková

Školní družina v novém IT kabátu

N

ovinkou pro letošní školní rok je
možnost nahlédnutí veřejnosti
do našich plánovaných činností ŠD.
Na webových stránkách naší školy vznikla
nová záložka Školní družina, kde jsou pravidelně umísťovány plány jednotlivých oddělení ŠD na následující týden. Zároveň je
zde umístěna fotogalerie, kde uvidíte, jaké
činnosti děti v družině vykonávají.
Nabízí se tímto i větší možnost si doma
s dětmi popovídat o čase stráveném ve ŠD,
prohlédnout si společně fotografie a nechat si dětmi vyprávět, jak si společný čas
s kamarády užily.
Kristýna Brousilová

od rána netradiční nálada. Děti donesly
pochoutky z jablek, které doma připravily.
Zjistily, kolik různorodých jídel se z jablek

5. A na návštěvě v pekárně

D

ne 26. 9. třída 5. A navštívila pekárnu
Kabát v Michli. Děti měly možnost
nahlédnout do „zákulisí“ pekárny
a poznat, jak se dělá poctivé pekařské
řemeslo. Kromě zajímavých informací o vý-

dá připravit. Po první vyučovací hodině
proběhl raut. Následně žáci vypracovali
pracovní listy s jablíčkovou tematikou a povídali si o zdravé životosprávě. Bylo krásné
sledovat, jak je toto zdravé a místní ovoce
oblíbené u žáků.
Moc děkujeme všem rodičům za spolupráci.
Všichni se těšíme na další ročník!

robních postupech pekařských výrobků si
žáci vyzkoušeli plnění koblih, na kterých
si poté všichni pochutnali. Velkou radost
nám udělal dáreček v podobě čoko rohlíku
a celozrnného nanuku. Všem dětem se
exkurze moc líbila.
Karolína Koutecká
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Přespolní běh

aší žáci se zúčastnili obvodního kola
v přespolním běhu a malé kopané.
Přespolní běh probíhal za krásného
počasí v Prokopském údolí pod ZŠ Klausova. Získali jsme stříbrné medaile v kategorii

- pod židle a malovali nástěnné malby týkající se života v pravěku. Zde jsme využili
informace, které jsme si načetli v knize Doba kamenná, kouzelný atlas, který jsme
společně četli v loňském roce. Pravěk jsme
přežili a hurá do středověku.
Lucie Macourková
chlapců 4.–5. tříd a bronzové medaile v kategorii chlapců 6.–7. tříd. Malá kopaná se
konala na UMT ZŠ Klausova. Za sychravého
čekala na všechny děti odměna v podobě
sladkého jablka. Sportovní odpoledne bylo
vydařené, děti šťastné a příjemně unavené.
Rádi bychom poděkovali panu Z. Štípkovi
a jeho týmu za bezchybnou přípravu tohoto projektového odpoledne a těšíme se
na další spolupráci.
Lenka Jarolímková

počasí se nepodařilo žádnému z našich
týmů postoupit ze základní skupiny. Přes
obrovské nasazení a šikovnost, chyběla tro-

cha štěstí. Všem zúčastněným bych chtěl
poděkovat za dobré výkony a ukázkovou
reprezentaci školy.
Jiří Macák

V

Sportovní odpoledne
ve školní družině

e čtvrtek 29. 9. 2019 proběhlo
ve školní družině sportovní odpoledne plné zábavy a her, které se
konalo pod záštitou pana Zdeňka Štípka
z agentury PROFOTBALKEMP. Členové
fotbalového kempu se našim dětem aktivně věnovali, děti nadšeně plnily úkoly,
které pro ně trenéři přichystali. V závěru

D

4.B v pravěku
nešní opakovací hodinu jsme si
opravdu užili. Stali se z nás pravěcí
umělci. Nejdříve jsme modelovali

Věstonické Venuše, mamuty i šavlozubé
lvy. Pak jsme se schovali do svých jeskyní

N

Vřesoví mužíčci

astal podzim a žáci z 5. A se pustili
o pracovních činnostech do podzimního tvoření. Tento týden jsme
si vyrobili krásnou dekoraci - vřesového
mužíčka z barevného vřesu.
Všem dětem se práce velmi povedla.
Karolína Koutecká

Řeporyjské Echo 263
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Mateřská škola

Říjen v mateřské škole
Říjen ví jen něco málo,
o tom, co se v létě stalo.
Vítr fouká do mraků,
do pentliček od mraků.
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Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com

P

o teplých letních dnech tu máme podzim
a s ním nejen plno krásných barev v přírodě, ale zatím i dny zalité slunečními
paprsky, které si v mateřské škole užíváme
plnými doušky.
Chodíme co nejvíce ven (dopoledne i odpoledne), dokud nám počasí přeje. Umíme využít
všech možností, které nám podzimní příroda
nabízí. Sbíráme s dětmi různé přírodniny
(kaštany, žaludy, šípky atp.), které pak ve třídě
využíváme nejen ke hrám, ale i „učení“. Třída
želviček si udělala přírodovědnou vycházku
na skálu, kde děti využily i nejrůznější pomůcky
– dalekohled, lupu… a všechny nové poznatky
jsou pro ně velkým přínosem.
V úterý 15.10 jsme se s dětmi vypravili na výlov místního rybníka. Pro všechny to byl neopakovatelný zážitek – pro děti obzvlášť. K tomu
nám přálo pěkné počasí, tak co víc si přát.
V mateřské škole jsme tento týden uspořádali „Bramborový den“, kdy jsme pozvali rodiče,
aby si se svými dětmi trochu podzimně pohráli.
Vyráběla se různá strašidýlka, ježci, navlékaly
se korále, tiskly se obrázky z brambor – fantazii

rodičů a dětí se meze nekladly. Všichni jsme si
to náramně užili. Nechybělo ani občerstvení
od šikovných maminek. Těšíme se na další společné setkání, kterým bude zřejmě úklid školní
zahrady – tradičně s opékáním buřtíků, tak se
naše mlsné jazýčky mají na co těšit.
Všechny dětičky (hlavně ty nejmenší), se již
v prostředí mateřské školy dobře adaptovaly
a chodí sem s radostí za svými novými kamarády. S paní učitelkami se učí plno nových
básniček a písniček a pro nás dospělé je ta
největší odměna v jejich rozzářených očích
a spokojenosti rodičů.

Pro letošní rok plánujeme opět plno divadelních představení (dvě už proběhla), výletů
a akcí pro děti. Také zájmové kroužky už jsou
v plném proudu, takže děti tu mají o zábavu
postaráno opravdu celý den.
Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok,
stejně letos jako vloni, tak i napřesrok.
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu,
a nežli se nadějeme, zima už je tu.
Zpracovala Ivana Křivánková,
učitelka
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Řeporyje: jaký starosta, takoví hlemýždi!

Ř

eporyje se staly v dnešních dnech
tak výraznou a významnou lokalitou,
jakou byly naposledy před dvěma
tisíci lety. V roce 1977 (archeologický dozor
M. Fridrichová) na stavbě plynovodu mezi
Ořechem a Slivencem nalezeno celkem de-

nuty, dokud nebyl zvolen starostou Pavel
Novotný. Jediný starosta v ČR, který nazývá
komunisty pravým jménem. Zcela bez souvislosti se zvolením Pavla Novotného jsem
v lokalitě prováděl i sběry ulit hlemýždě
zahradního (Helix pomatia Linnaeus,1758),

vědně prohlásit – a archivovanými ulitami
doložit – že v Řeporyjích jsou kromě starosty
divní i šneci. A to takříkajíc obousměrně. Jak
ti největší, tak ti nejmenší.
V rámci svého výzkumu jsem nasbíral
z jedné lokality vždy alespoň 32 dospělých

vět archeologických objektů, datovatelných
do doby halštatské, časné doby laténské
a především starší doby římské. Pak dva
tisíce let Řeporyje skomíraly polozapome-

když jsem celorepublikově mapoval variabilitu ulit těchto plžů.
Proto nyní, když se vyhodnocování
výzkumu blíží ke konci, mohu tedy zodpo-

ulit. Dospělost jsem určil dle přítomnosti
vyvinutého zahnutého okraje zvaného
pysk či anglicky lip kolem celého ústí ulity.
Sbíral jsem jen prázdné mrtvé ulity, a při
sběrech nebylo ublíženo žádnému šnekovi. Po proměření vzorku ze západní části
Prokopského údolí jsem zjistil, že jsou statisticky významně menší než ulity ze zbytku
Prahy. Byly nejmenší. Vydal jsem se proto
do Prokopáku ještě jednou, a nasbíral další
dvě populace. Jednu z podobného místa
na východním počátku údolí – suchá step
bez stromů s kamenitým podkladem a sutí.
Druhou pak přímo z nivy Dalejského potoka.
Z lokality s vysokou vlhkostí a minimem
slunečního svitu. Obě dvě lokality měly

vápencový podklad. Po proměření jsem
zjistil, že jsem si nepomohl. Obě populace
ze stepi v Prokopském údolí byly nejmenší
z celé Prahy. Zato ta z nivy Dalejského potoka
byla největší.
Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl
k závěru, že to nemůže být ničím jiným než
vlhkostí. A začal v Praze hledat srovnatelně
suché a vlhké lokality. Nalezl jsem je na Praze
6. Stejně vlhko jako v nivě Prokopského údolí

říjen 2019

bylo v Bubenči v areálu Císařského mlýna.
A stejně sucho zase v Podbabě, na skalách
pod zříceninou. Přímo nad tratí, a měl jsem co
dělat, abych se nezřítil z třicetimetrové výšky.

A pak do Šárky: Vlhká v nivě Šáreckého potoka, suchá na Šestákově skále. A po proměření
zavládlo zklamání. Ti ze suchých skal v Podbabě a Šárce byli větší než ti ze suché skály
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v Prokopáku. A naopak – ti z vlhkého křoví
v Bubenči a v Šáreckém údolí byli menší než
ti z nivy Dalejského potoka. Žádné přijatelné
vysvětlení podivnosti rozměrů ulit hlemýžďů
v Prokopském údolí jsem nenašel.
Bylo by asi příliš odvážné tvrdit, že
v Prokopáku přistáli mimozemšťané a křížili
se s tamními šneky. Mimozemšťany ještě
nikdo neviděl. Zůstaňme při zemi, při hledání objektivně existujících příčin. Takže si
položme otázku: Mohou být v údolí, kde je
starostou Pavel Novotný, obyčejní hlemýždi?
Já myslím, že nikoliv. Každopádně je potřeba
pár let poté, co Pavlu Novotnému skončí
mandát, proměřit hlemýždě ještě jednou.
Pak se ukáže, zda za mimořádnými rozměry
zdejších šneků stál starosta.
Průměrný hlemýžď v rámci ČR: 38,5 mm délka
ulity.
Hlemýžď z nivy Dalejského potoka: 41 mm
délka ulity.
Hlemýžď ze západní stepi Prokopského údolí: 37 mm délka
ulity.
Jiří X. Doležal, amatérský
pozorovatel plžů, www.snailmutants.ord, jxd@jxd.cz
Jiří X. Doležal

Kulinářské okénko

Milé čtenářky,
milý čtenáři!
Podzim k nám dorazil v plné síle a s ním
i čas dýní. Dýně je nejvýraznějším plodem
podzimu a známe ji
v mnoha podobách
– muškátovou, špagetovou, máslovou,
hokaido…. Každá je
jiná a každá je využitelná na desítky způsobů. Dýně
se dá péct, vařit, zavařovat i zapékat. Je bohatým
zdrojem minerálů a cenných vitamínů. Pozitivně
ovlivňuje činnost trávicí soustavy. Je nízkokalorická
a lehce stravitelná, až 90% dýně totiž tvoří voda.
Nejčastěji se v obchodě či na záhonku setkáte se
sytě oranžovou, kulatou dýní, menšího vzrůstu jménem hokaido. Dýně hokaido se jako jediná nemusí
loupat, její slupka změkne při varu. Má sladší chuť
a krémovitou konzistenci a právě proto tento druh
nejraději používám od koláčů a polévek. Při správném skladování si sezónu dýní můžete prodloužit až
na druhou půlku zimy, kdy jejich krásná barva i chuť
přijde obzvlášť vhod. Obliba dýňové polévky v Čechách stále stoupá a receptů na ni je nepřeberné
množství. V dnešním základním receptu spojíme lahodnou kombinaci této typické podzimní zeleniny
s ovocem a s lehce štiplavou chutí zázvoru. Nebojte
se však experimentovat , do základu přidejte mrkev
, vývar zaměňte za kokosové mléko a dochuťte
šťávou z červeného pomeranče. A když už budete
u těch experimentů, zavolejte si na pomoc děti
a vyrobte si spolu alespoň jedno svítící dýňové
strašidélko 
Vaše Simča :)
simona.slivenecka@gmail.com

Dýňová polévka s jablky
1ks dýně hoikado
1ks cibule
2str česneku
olivový olej
3-4ks kuličky nového koření
2ks jablko
2cm čerstvého zázvoru
1l zeleninového vývaru
čerstvý přírodní kozí sýr
čerstvý koriandr
sůl a pepř

Cibuli nakrájíme na klínky, jablka na čtvrtky. Dýni vydlabeme, omyjeme a nakrájíme na menší kostky.
Zázvor oloupeme a pokrájíme na plátky. Ve vyšším hrnci na olivovém
oleji zesklovatíme
cibuli, přidáme
dýni, jablka a krátce
opečeme. Přidáme
nové koření, prolisujeme česnek, plátky
zázvoru a zalijeme
vývarem. Osolíme,
opepříme a vaříme
do změknutí dýně.
Poté vyjmeme nové
koření a polévku rozmixujeme do hladkého krému. Dochutíme
solí, přidat můžeme
dle libosti špetku
skořice nebo chilli.
Ozdobíme kozím
sýrem, koriandrem
a semínky.

Foto: autor.
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Bezradné městské části se kvůli zápachu obrací na primátora

P

řes deset let obtěžuje lidi bydlící
na západním okraji Prahy zápach,
pocházející z chrášťanské továrny
na psí žrádlo a granule VAFO, z jejíž výrobní
linky sjíždí například známé krmivo zn. Brit.
Osudy obyvatel Zličína, Řep nebo Řeporyjí
však celou dobu nikoho nezajímají, zastání
lidé nenašli u vedení Prahy, středočeské
hejtmanky Jermanové, natož Ministerstva
životního prostředí. Jediným výsledkem
jednání těchto institucí, přehazujících si
problém jako horký brambor, jsou tisíce
naštvaných lidí a pět naštvaných starostek
a starostů, kteří kvůli tomu zasedli za jeden
stůl:

„Je naprosto nezbytné začít řešit problém
s továrnou VAFO na úrovni hejtmanů krajů,
protože i Praha je vlastně krajské město. Proběhla už celá řada demonstrací, petic, ovšem
bezvýsledně. Na čističku u nás v Bubenči si
lidé taky dlouho stěžovali, nový provoz však
dokázal zápach úplně eliminovat. Navíc
u značně agresivního odpadu z celé Prahy.
Takže to jde, ne že ne,“ říká Ondřej Kolář /
TOP 09/, starosta Prahy 6.

primátorovi hlavního města k okamžitým
a zásadním krokům, který najdete v příloze. Kromě vyvolání jednání s dotčenými
institucemi je jedním z požadavků také prověření možnosti podání a přípravy návrhu
žaloby na zastavení výroby ve společnosti
VAFO, protože situace je opravdu bezvýchodná. Originál dopisu je samozřejmě
opatřen podpisy a razítky všech starostek
a starostů.

Starostky a starostové zápachem nejvíc
zasažených městských částí Praha-Zličín,
Praha 17, Praha 13, Praha-Řeporyje a Praha
6 proto napsali otevřený dopis s výzvou

Ondřej Šrámek
tiskový mluvčí
Úřad městské části Praha 6

Vážený
Vážený
pan pan
primátor
hlavního
města města
Prahy Prahy
primátor
hlavního
MUDr. Zdeněk Hřib

MUDr.
Zdeněk Hřib
Mariánské
náměstí 2/2
Mariánské náměstí 2/2
110
00
PRAHA
1
110 00 PRAHA 1
Vážený pane primátore,

V PrazeV9.
října9. 2019
Praze
října 2019

Vážený pane primátore,

jistě jste zaznamenal problém, který se vyskytuje již několik let na západním okraji Prahy a trápí hned několik městských částí
a jejich
obyvatele
najednou. Jedná
se o zápach,
který
produkuje
která má vokraji
Chrášťanech
jistě
jste zaznamenal
problém,
který se
vyskytuje
již společnost
několik letVAFO,
na západním
PrahyuaPrahy
trápívýrobnu
hned
krmivněkolik
pro domácí
zvířata.
Bohužel,
zápach
na
hranice
kraje
nebere
ohledy
a
obtěžuje
lidi
zrovna
tam,
kam
fouká
vítr.
Nejvíce
městských částí a jejich obyvatele najednou. Jedná se o zápach, který produkuje společnost
zasažené jsou tak městské části Zličín, Řeporyje, Praha 17, Praha 13 a Praha 6. Například Zličín a jeho zástupci se snaží obtěžujíVAFO,
která má
v Chrášťanech
u neúspěšně.
Prahy výrobnu krmiv pro domácí zvířata. Bohužel, zápach na
cí zápach
zkorigovat
od roku
2008, avšak stále

hranice kraje nebere ohledy a obtěžuje lidi zrovna tam, kam fouká vítr. Nejvíce zasažené jsou tak

Vedení
Zličína se
v této
věci zabývalo
i dvěma
peticemi,
které podepsalo
dohromady
několikZličín
tisíc občanů
hlavního
města.
městské
části
Zličín,
Řeporyje,
Praha
17, Praha
13 a Praha
6. Například
a jeho
zástupci
se
Nejvíce postižené městské části Praha-Zličín, Řepy, Řeporyje a Praha 13 se shodují na požadavku úplně zastavit výrobu, Prahy
snaží obtěžující zápach zkorigovat od roku 2008, avšak stále neúspěšně.
13 a 17 dokonce zastavení výroby požadují usneseními svých radních.

Vedení
Zličína se obtíží
v této
věciintenzivnějšího
zabývalo i dvěma
které
podepsalo
několikměsttisíc
Z důvodu
přetrvávajících
a stále
zápachupeticemi,
bylo svoláno
společné
jednánídohromady
zástupců uvedených
hlavního
města.
postižené
městské
části Praha
- Zličín,
Řeporyje
Praha
13 se
skýchobčanů
částí hlavního
města
Prahy.Nejvíce
Na tomto
jednání bylo
konstatováno,
že hlavní
městoŘepy,
Praha musí
v této a
věci
jednoznačně
podpořit
snahu
městských
chránitvýrobu,
životní prostředí
a životní
svých
obyvatel.
shodují
nauvedených
požadavku
úplně částí
zastavit
Prahy 13
a 17standardy
dokoncea komfort
zastavení
výroby
požadují
My, níže podepsané starostky a starostové pražských městských částí zasažených zápachem z výroby společnosti VAFO
usneseními
svých
radních.
Chrášťany,
Vás, vážený
pane
primátore, proto vyzýváme, abyste:
Z důvodu přetrvávajících obtíží a stále intenzivnějšího zápachu bylo svoláno společné jednání

1.) vyvolal jednání s vedením Středočeského kraje, kde bude tento problém řešen;
zástupců
částí hlavního
Prahy. zdravotnictví,
Na tomto jednání
konstatováno,
že
2.) vedl
jednání suvedených
představiteli městských
Ministerstva životního
prostředíměsta
a Ministerstva
potažmobylo
s představiteli
České inspekce
životního
a Hygienické
m. Prahy,
vedoucí k podpořit
ochraně obyvatel
m. Prahy před
zápachem zčástí
výrobny
VAFO;
hlavní prostředí
město Praha
musí stanice
v této hl.
věci
jednoznačně
snahuhl.
uvedených
městských
chránit
3.) vedl
jednání
s vedením
VAFO vedoucí
k zastavení
šíření
zápachu z výroby krmiv, případně k omezení, či úplnému zaživotní
prostředí
a společnosti
životní standardy
a komfort
svých
obyvatel.
stavení výroby;
4.) prověřil možnost podání a připravil návrh žaloby na zastavení výroby ve společnosti VAFO.

My, níže podepsané starostky a starostové pražských městských částí zasažených zápachem
z výroby
společnosti
VAFO
Chrášťany,
Vás, vážený
pane
primátore,
protořešit.
vyzýváme, abyste:
Předem
Vám děkujeme
za Vaši
ochotu
tento dlouhotrvající
a velmi
nepříjemný
problém

1. vyvolal jednání s vedením Středočeského kraje, kde bude tento problém řešen;
2. vedl jednání s představiteli Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví,
Mgr. Ondřej Kolář
JUDr. Marta Koropecká
Mgr. Jitka Synková
Ing. David Vodrážka
Pavel Novotný, DiS.
potažmo
s představiteli
České inspekce
životního
a Hygienické
Prahy,
starosta MČ Praha
6
starostka
MČ Praha-Zličín
starostka MČ
Praha 17 prostředí
starosta
MČ Praha 13 stanice
starostahl.
MČm.
Praha-Řeporyje
vedoucí k ochraně obyvatel hl. m. Prahy před zápachem z výrobny VAFO;
3. vedl jednání s vedením společnosti VAFO vedoucí k zastavení šíření zápachu z výroby krmiv,
V úctě
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& Celula New York

Řeporyjská
sokolovna

předprodej vstupenek
také na úřadu MČ Řeporyje
a v potravinách u Šťastných

Pořadatel:

Umělecká agentura 6p

Předprodej vstupenek online:

reporyjskedivadlo.cz

vstupné

400,-
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Program na listopad a prosinec 2019

11.12.
20:00

LACO DECZI & CELULA NEW YORK
Geniální trumpetista se vrací do řeporyjské sokolovny!
Mistrův poslední koncert v letošním roce!

14.12.
15:00

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ
Veselá pohádka podle Jana Wericha o malilinkatém království
OBNOVENÁ PREMIÉRA!

Řeporyjské Echo 263

říjen 2019

Info z MČ

17

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

18
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Otevíráme v říjnu, rezervujte si místa ještě dnes.
zbuzany@maxikovaskolka.cz
776 020 941

Pod Ouporem 419
252 25 Zbuzany
Pro více informací navštivte

www.jazykova-skolka.cz/pobocky/materska-skolka-zbuzany

Obec Ořech pořádá

PA V E L

L O H O N K A

ŽALMAN
Programy Magdalény Dobromily
- podzim 2019
www.bylinkypromaminky.blogspot.cz
Sobota 16. 11. 2019 • 15:00–18:00 hod.
Pivovar Třebonice
Martinská cesta za světlem pro rodiny s dětmi v Třebonicích
Přijďte si vyrobit lampión a projít cestu tmou vyznačenou kouzelnými lucernami za Martinem na bílém koni. Občerstvení v restauraci pivovaru a prodej originálních dárků a knih o bylinkách.
Prosíme o nahlášení počtu dětí předem sms: 775 690 806. Vstupné

VÁNOČNÍ KONCERT
V OŘECHU

Sobota 7. prosince 2019 od 18:00 v sokolovně.
Vstupenky v květinářství nebo na Obecním úřadě (Po, St).
Objednávky na 603 265 553.
Ceny vstupenek: 350, 300 a 250 Kč. Ořešští senioři nad 70 let 50 Kč.

je 50,- Kč pro každého účastníka programu a děti od 2 let.
Pátek 22. 11. 2019 • 17:30 hod.
Harmonizační studio Osm Praha 6
Vernisáž - zahájení výstavy obrazů – „Dcera, máma a babička“
Výstava tří generací žen z umělecké rodiny: Ludmily a Magdalény
Staňkových, a Ludmily Kröhnové. Tvorbu všech tří umělkyň spojuje
téma: ženy, květiny, víly… obrázky M.Staňkové lze zakoupit jako
dárkové pohlednice a kalendář, možnost zakoupení obou knih
Bylinek 1.+ 2. s věnováním autorky.
www.studioosm.cz

19
Info z MČ • Inzerce

Řeporyjské Echo 263

říjen 2019

Myslivecké sdružení informuje
Vážení sousedé,
rádi bychom předešli případným nedorozuměním a proto si vás dovolujeme
upozornit na nadcházející loveckou sezónu našeho mysliveckého spolku a současně vás informovat o našem pohybu v okolí
Řeporyjí a Třebonic.

hon rovněž na drobnou zvěř v lokalitách Třebonice (okolí kostela na Krtni
a Skansky)
 30. 12. 2019 proběhne hon na zákonem povolenou škodnou zvěř v okolí
kostela na Krtni, Skansky a rákosí pod
Manouškou.

Ve dnech:
 16. 11. 2019 bude probíhat hon
na drobnou zvěř v lokalitách Hliník, Řepora, Za silem, Rákosí pod Manouškou,
Požáry a Zavitá rokle
 7. 12. 2019 se uskuteční tzv. hlavní

Předem děkujeme za pochopení
a spolupráci a přejeme příjemné prožití
podzimních dnů.
Myslivecké sdružení Řeporyje z. s.

Rezervace štěňat středoasijského pasteveckého psa SAO
Chovatelská stanice Šunkmánitou Wakhan nabízí pouze pro seriózní zájemce možnost rezervace
štěňat SAO s PP vrh „A“ po velmi vyrovnaných povahách rodičů která přijdou na svět začátkem
listopadu 2019.
M: AJŠA URUMČA mohutná fena velmi klidné milé a hlavně vyrovnané povahy. 2x CAC. Její matka
Raanana Stariy Saltov import Ukrajina, otec Zardak Faraz pes krásného exteriéru a vyrovnané
povahy import Rusko.
O: GRYZLI ATLYN-DEPE pes krásného exteriéru a velmi klidné a vyrovnané povahy. Jeho matka Jena
Pro Atlyn-Depe Zogcza, CAJC, BOJ, BOB, otec Ali Pro Atlyn-Depe BOS Český junior šampion, klub.
vítěz mladých. V rodové linii má BENITO Zlatá louka - Grand šampion ČR 12x CACIB, 3x Res CACIB
Štěňata budou mít po rodičích ty nejvyšší předpoklady pro chov a výstavy, ale samozřejmě využití
i jako hlídací psi, k domu, na farmu, hospodářství, do rodiny.
Pro štěňata hledáme zodpovědné, milující majitele, kteří ocení
povahu, exteriér a zdraví.
Jen vážným zájemcům.
Více na mailu či telefonu:
ivo.geisler@gmail.com
+420 777 999 645

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA

Moderní čistírna peří

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

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

Šicí stroje

Ve výše zmíněných dnech v čase mezi
8:00–14:00 hodinou vás prosíme o zdrženlivost vstupu a pohybu v těchto lokalitách.
Všechny hony a lovy jsou předem
projednané a nahlášené na odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
Před každým honem jsou všichni myslivci
podrobeni kontrole Policií ČR, která je
o našem pohybu také informována.

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

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

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

Stavební parcela (nemovitost) s děleným
pozemkem vedle sebe – 4 000 m2 a 3 000 m2
k podnikatelským účelům, investičnímu
záměru nebo developerskému projektu
v místě Nučice u Rudné.
Podrobné informace tel. č. 778 02 08 29.

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
Kontakt:

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

Doučování a pomoc s přípravou
do školy pro žáka 6. tř ZŠ
Sháním doučování a pomoc s přípravou
do školy pro syna v 6. třídě ZŠ Brdičkova.
Nejlépe 2–3x týdně v okolí Praha 5, Luka,
Lužiny, Ohrada, Stodůlky, Řeporyje.
Vhodné pro studenta SŠ, maminku na MD,
důchodce atd. Jde mi o pravidelné procvičování látky, (určování slovních druhů, gramatika, převod jednotek, zlomky) potřebuji,
aby někdo nad synem seděl a kontroloval
ho při DÚ, byl mu k ruce, vysvětlil, čemu
nebude rozumět, přezkoušel ho z nové
látky - více méně suploval rodiče při domácí
přípravě do školy.
Možné termíny: PO 14:00-15:00, 18:0020:00, ÚT 14:00-15:00, 18:00-20:00, ST 16:3017:45, ČT 14:00-15:00, PÁ 15:00-17:00 hod.
Kontakt: 775 277 406

PŘIJMEME
pro
o chrá
chráněná
áněná
á

pracovní
pr
racovní místa

INVALIDU
 rodinná
od
á firma
ma v Řeporyjích
p yj
yj ch
 p
pohodové p
prostředí

Tel.: 606 620 936
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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Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
čtvr t

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. 12. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
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Zažij město jinak

S

ousedské slavnosti Zažít město jinak
sbližují sousedy a oživují veřejný
prostor měst už od roku 2006. Iniciátorem a hlavním koordinátorem sousedských slavností Zažít město jinak je spolek
Auto*Mat, který prosazuje lepší prostředí
pro kvalitní život ve městě. Podporuje
veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Motem jeho činností
je „Společně s vámi tvoříme město, ve kterém
chceme žít!“
Letos se poprvé do sousedských slavností zapojila i Městská část Praha-Řeporyje. Hlavním organizátorem akce bylo
umělecké studio Bubec, které s podporou
MČ připravilo bohatý program. A tak mohli
občané a návštěvníci Řeporyj v sobotu 21.
9. zažít ve studiu a zahradě Bubec v Tělovýchovné ulici například krásný koncert

Kultura

21

Davida Pomahače - křehký písničkář s duší
rockera a něžný rocker v pozici písničkáře.
A na závěr celého kulturního dne byl
promítnut dokumentární ﬁlm „Čas lesa“, F.
Drouet, Francie, 2018, kde se režisér snažil
zjistit, jaké jsou cesty k životaschopnému
lesu.
Součástí akce Zažít město jinak byla
i vernisáž výstavy Pick ‚n‘ Mix. Tato výstava
patří do série výstav mladých umělců, kteří
tráví tvůrčí léto v rezidenčním programu
studia BUBEC. Diváci mají tak možnost vidět
umění v jeho přirozeném prostoru, kde

nejenom z České republiky, ale i z Japonska
a Hongkongu.

kytarového souboru „Kytarový Gang“ ze
SZUŠ – Škola pro radost. Děti si vyzkoušely
práci se světlem v rámci fotografického
workshopu, vyrobit si dřevěné letadlo se
sochařem Ladislavem Plíhalem nebo ukázkovou hodinu „Studia W-Arte“ s lektorkou
Václavou Balabánovou.
Součástí slunečného odpoledne byla neformální prezentace kulturní organizace ze
Slovenska, která v rámci své činnosti přináší
současné umění na slovenský venkov a buduje kulturní centrum v bývalé mateřské
školce v městečku Dúbravice.
Večer v zahradě Bubec zpříjemnil koncert

A ještě pozvánka do galerie Bubec – v říjnu a i v listopadu vystavuje galerie Bubec
díla Pavly Voborník Kačírkové. Sochařka
připravila myšlenkově vícevrstevnatou
instalaci sestávající ze série maloformátových kruhových litých hliníkových obrazů
– objektů. Ty evokují zrcadla – pradávné
předměty denní potřeby odrážející vnější
podobu zachycených tváří. Přijďte se
podívat.
přímo vzniká. Pick
‚n‘ Mix propojuje rezidenční a výstavní
program studia BUBEC a zaměřuje se
nejen na prezentaci, ale i na samotný
vznik uměleckých
objektů a podporu
původní umělecké tvorby. V letošní
skupině rezidentů
se potkali umělci
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památný den sokolstva, 8. 10. 2019,
se naše nejstarší sokolky zúčastnily
pietního aktu v Tyršově domě.
Následovalo kladení věnců k památníku
bratrů a sester umučených ve 2. světové
válce. Od 18 hodin probíhal na Čertovce
Večer sokolských světel, pouštění lodiček
se svíčkami. I my jsme pustily několik lodiček za naše řeporyjské sokoly.
Eva Abrhámová

V

Památný den sokolů

Zájezd na vánoční trhy do Drážďan

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

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

adventní trhy do Drážďan

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…

Odjezd v 7.30 hodin z Řeporyjského náměstí.

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

Předpokládaný návrat na Řeporyjské náměstí cca 19.30 hod..

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

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).

Srdečně Vás všechny zveme!

Řeporyjské Echo 263
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Otevírací doba
dob
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
Objednávky na vánoční
podnikové večírky,
rauty, oslavy atd.

Restaurace

Tenis-Tami-88x62,5.indd 1

Lucie Dvořáková
Tel.: 737 012 104

28.10.2012 9:48:03

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

Jáchymovská 613/1, Řeporyje
www.reporyjskasokolovna.cz
 Tankové pivo Staropramen
 Hotovky přes poledne a i o sobotách a nedělích
 Večer speciality kuchyně
 Salónek - celoroční zahrádka
 Rauty, svatby, narozeniny
 Sportovní přenosy - wifi
 Dětský koutek
 Venkovní dětské hřiště

Otevřeno:

od 10.00 hod.
SO a NE od 11.30 hod.

Kontakty
a rezervace:
 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

Hlávkova
130, 246
U Lva
174, 301, 352,
266, 902
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Zahraniční úspěch SZUŠ

Z

ačátkem října se vydal náš mladší
pěvecký sbor Kuřátka na Mezinárodní sborovou soutěž „Bratislava
Cantat II“. Po dlouhé cestě si děti užily 4
dny v hlavním městě Slovenska – Bratislavě.
Sbor obhajoval zlato z r. 2017, což není
lehké, protože každý rok se část dětí
ve sboru mění.
Děti pod vedením Mileny Kejhové
a Ludmily Bíňovcové se pilně připravovaly
a předvedly nádherné výkony jak na koncertech v kostele Klaristky a v Jezuitském
kostele, tak v Primaciálním paláci v krásné
Zrcadlové síni při samotné soutěži.

Na večerním vyhlášení výsledků (zúčastnily se sbory z 9 zemí) jsme měli ohromnou
radost všichni, když sbor opět získal zlaté

ocenění a nádherný pohár.
S tímto krásným úspěchem se se šťastná
Kuřátka a jejich paní učitelky vrátila zpět
domů.

Akce školy – listopad a prosinec
LISTOPAD

1.–3. 11. - Mezinárodní akordeonová soutěž pořádaná Pražskou konzervatoří
18. 11. – interní koncert – sál školy – 18:00 hodin
29. 11. – interní koncert – sál školy - 18:00 hodin

PROSINEC

- předvánoční koncert pro dům pečovatelské služby U Agáty – Řeporyje
1. 12. - rozsvěcení vánočního stromu – náměstí Řeporyje
13. 12. - koncert sborů a instrumentalistů – kostel sv. Petr a Pavla Řeporyje - 18:00 hodin
20. 12. - koncert sborů – Hlahol - 18:00 hodin
20. 12. - Skladatelé dětem, děti skladatelům – HAMU – sál Martinů
21. 12. - koncert P. Kotvalda s Petrklíčem – kostel sv. Šimona a Judy - 19:00 hodin
18.–20. 12. - Vánoční výstava s workshopem pro děti 4–15 let - téma: „Vyrob si svou Vánoční ozdobu“

Řeporyjské Echo 263
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Vás zve na

VÁNOČNÍ

KONCERT
SBORŮ
koncertní sál Hlaholu
Masarykovo nábřeží 16, Praha 1

vstupné 50,-

20.12.2019
18:00 hodin

Vystoupí: sbory Broučci,
Kuřátka a Petrklíč/ sólisté
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Podzim u hasičů

T

ak jako každý rok, i letos v říjnu nám
končí další náročné období plné
různých akcí, soutěží a soustředění.
Na začátku října jsme se v hojném počtu
(54 osob) sešli na hasičárně a vyrazili na plánované soustředění do vesničky Skryje,
před pro nás tak důležitým závodem požárnické všestrannosti.

Celý víkend jsme se pilně připravovali
na ZPV, měli poctivé ranní rozcvičky, hráli
si, trochu pozlobili své vedoucí a všichni
spokojení a unavení odjížděli domů.
Branný závod nás čekal o týden později
v Letňanech. V závodě nám nastoupilo 5
pětičlenných hlídek mladších, 3 pětičlenné
hlídky starších a jedna hlídka přípravky.

Výsledek byl nad očekávání dobrý, neboť
naše, hlavně starší družstva prošly velkou
věkovou obměnou a nám se do jarního kola
hry Plamen ze ZPV zapisuje u mladších 3.
a 7. místo (z celkového počtu 28 hlídek),
u starších 2. místo (z celkového počtu 30
hlídek) a přípravka veze domu zlato (z celkového počtu 5 hlídek).
Nyní už nás čeká do konce roku pouze
závod v běhu na 60m s překážkami - (Memoriál Marty Habadové) v hale ve Stromovce. Doufáme, že i tam předvedeme jen ty
nejlepší výkony.
Na úterý 5. 11. připravujeme pro děti
společně se ZŠ další ročník Řeporyjských
strašidýlek, tak nezapomeňte přijít a my už
se na vás těšíme. Ale o tom až příště.
Za SDH Řeporyje Iveta Svobodová
foto: archiv SDH

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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Odvlhčení zdiva,
stavební a zednické práce
Nabízíme:
 provedení dodatečných hydroizolací zdiva
 sanace, odvlhčení objektů
 sanační omítky, stěrkové izolace
 obnovy fasád
 jádrové a štukové omítky
 pokládky dlažeb a obkladů
 výkopové práce

TRUMF, renovace a sanace, s.r.o.
stavební a sanační firma s WTA autorizací pro oblast sanace staveb proti vlhkosti
Hájčí 2650/14, 155 43 Praha 5

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

www.trumfrenovace.cz

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

6.3.2019 15:15:56

REALITNÍ AGENTURA
C

M

Y

CM

MY

CY

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

Specialisté na Prahu 5 a 6

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

CMY

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

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

 Otevírací doba 

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

www.kadernictviarnika.cz
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Zprávy z fary
Křesťanský sloupek
ilí přátele v kontextu „Dušiček“
rád bych nám všem nabídnul pár
myšlenek k zamyšlení od italského
salesiánského kněze a spisovatele Bruno
Ferrero.

M

Proč se zapalují svíčky
Na stěně jednoho kostelíka v Pyrenejích
je umístěn tento nápis. „Pane, dej, ať je
tato svíce, kterou zapaluji, světlem mých
rozhodnutí a starostí. Ať je ohněm, v němž
spálíš moje sobectví, pýchu a vše špatné.
Ať je plamenem, který zahřeje moje srdce
a naučí mě lásce. Nemohu ve tvém kostele
zůstat dlouho, ale nechávám tu v této svíčce
kousek sebe. A uvnitř sebe malé světélko
jako dar pro každého, koho potkám.“

Veď mě Ty, laskavé Světlo, skrze temnoty,
které mě obklopují, veď mě Ty! Noc je temná
a jsem daleko od domova, veď mě Ty! Podepři
mé vratké nohy: nežádám, abys mi ukázal, co
mě čeká za obzorem, jen jeden krok mi bude
stačit. Nikdy jsem se necítil tak jako nyní, nikdy
jsem neprosil, abys mě vedl Ty. Rád jsem si
vybíral a hledal cestu sám, teď mě ale veď Ty!
Měl jsem rád oslepující den a navzdory strachu
bylo moje srdce otrokem pýchy, nevzpomínej
na minulá léta. Tak dlouho mi tvoje síla žehnala a jistě mě povede dál, suchopárem i bažinou,
přes útesy a řeky, dokud nevybledne noc. Až
přijde ráno, znovu spatřím úsměv oněch andělských tváří, které už tak dlouho miluji a které
jsem pro tak málo ztratil. (John H. Newman)
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jsem na to nedokázal odpovědět, ale druhý
den jsem cítil, že mám něco v levé ruce.
Byl to malý košíček… Uvnitř byly výčitky, samé „měl jsem…“ a „kdybych býval
věděl…“.
Tenhle košík byl úplně zbytečný. K čemu
jsou takové výčitky? Hned jsem ho upustil
a košík navždy zmizel. Zanedlouho jsem
ucítil něco v pravé ruce: byl to další košík.
Pozorněji jsem se do něj podíval a viděl jsem
věci, které jsem dostal a uchoval během
života: úsměvy, pohlazení, skutky a slova
lásky, krásná setkání, večeře, telefonáty, pohledy… a mnoho dalšího! Je toho tam dost
pro všechny, od malých až po velké. Tento
košíček je sice malý, ale je jedinečný a je můj.
A tak ho dál plním dalšími radostmi.
Říkám mu košík laskavých skutků.

Rabín Moše Levi učil: Jak bychom měli
milovat, jsem se naučil od jednoho venkovana. Seděl s dalšími rolníky v jedné hospodě.
Dlouho byl zticha jako všichni ostatní, ale když
mu víno stouplo do hlavy, zeptal se jednoho
z mužů vedle sebe: „ Řekni, máš mě rád, nebo
nemáš?“ Ten druhý mu řekl: „To víš, že Tě mám
moc rád.“ Ale rolník opáčil: „Říkáš, že mě máš
rád, ale nevíš, co potřebuji. Kdybys mě měl
opravdu rád, tak bys to věděl.“ Druhý na to
neměl co říci a rolník, který položil otázku,
se opět odmlčel. Ale já jsem pochopil. Vědět,
co druzí potřebují, a nést tíhu jejich bolesti,
to je skutečná láska. Ten muž se to nenaučil
ve škole: naučil se to v hospodě, pod vlivem
vína, když přetékal emocemi a na slovech
nezaleželo.
Jako stromy

Můj košík
Před pár dny jsem si položil otázku: co tu
po sobě zanechám, až odejdu? V tu chvíli
Již nežijící italská novinářka a spisovatelka Oriana Fallaci ve své knize „Nic a tak to
je“ vzpomíná na jeden rozhovor s pětiletou
neteří.
Přišla za mnou malými krůčky s váhavostí
dítěte, které něco chce. Sedla si na jeden
kufr, houpala si nožkou a upřeně se na mě
dívala…
,Opravdu odjedeš?’ ,Ano, Elisabetto.’ ,Tak
to já budu dneska spát u tebe.’ Řekla jsem:
tak dobrá, hned si běžela pro pyžamo a kníž-
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ku Život rostlin a vlezla si ke mně do postele,
droboučká, bezbranná a spokojená. Za pár
měsíců jí bude pět let. Pevně jsem ji objala
a začala jsem jí číst knížku. Najednou se mi
podívala přímo do očí a zeptala se: ,Co to
je život?’
S dětmi mi to nejde. Neumím mluvit jejich
jazykem, uspokojit jejich zvědavost.
,Život je doba mezi narozením a smrtí.’
,A to je všechno?’ ,Ano, Elisabetto, to je
všechno!’ ,A smrt je co?’ ,Smrt je, když skončíme a už tu nejsme.’ ,Jako když na podzim
uschne listí na stromě?’ ,Tak nějak.’ ,Ale strom
neskončí, že ne? Přijde jaro a on se znovu
narodí.’ ,S lidmi to tak není, Elisabetto. Když
někdo umře, je to už napořád. Už se znovu
nenarodí.’ ,I ženy? A děti?’ ,Ano, i ženy a děti?’
,To není možné!’ ,Ale ano, Elisabetto.’ ,To je
nespravedlivé!’ ,Já vím, tak už spi.’ , Já spím,
ale nevěřím ti. Já si myslím, že když někdo zemře, je jako strom, který na podzim uschne,
ale na jaře se znovu narodí, takže život musí
být ještě něco jiného…!’
Má pravdu Elisabetta? Anebo teta, která
tvrdí: „Když někdo umře, je to napořád. Už
se znovu nenarodí“. Saducejové, tedy ti lidé,
kteří si utahovali z Ježíšova nebe a věčnosti,
jsou mezi námi stále. A někdy je saducej
uvnitř nás, to když se pořád ptáme. „Jak je
to možné?“
Přeji nám všem, abychom v těchto
dnech, když budeme zapalovat svíčky
a vzpomínat na své blízké, si uvědomili, co
tento symbol znamená. Abychom se nebáli
být světlem pro ostatní. Košík je symbolem
dobrá, kterým můžeme obdarovat ostatní.
Je ale důležité vědět, co lidé potřebují, když
je chceme mít skutečně rádi. Abychom žili
život smysluplně je dobře znát základní
pravdu o životě, že je to vzácný dar od Boha,
a že jsme byli Ním stvoření z lásky a pro
lásku. Bible (žalm 90) nám také říká, že „…
našich let bývá úhrnem sedmdesát, u toho,
kdo je při síle, osmdesát. Většina jich je lopota a trýzeň, neboť rychle pomíjejí, a my
odlétáme…“, proto bychom měli žádat
Boha, aby byl naším Světlem (jak to formuloval ve své modlitbě John H. Newman)
a naučil nás počítat „naše dny“, abychom
získali moudrost srdce, která je velkým Božím darem, jenž pomáhá člověku prožívat
čas s citem pro zodpovědnost. Podstatou
této moudrosti je poznání nejhlubšího
smyslu lidského života a jeho pokračování
v Bohu.
Krásné podzimní dny
P. Mariusz Kuźniar
Naše modlitby, vzpomínky na zemřelé,
na ty, které jsme měli rádi, mají velký význam. Proto Vás všechny zvu 1. listopadu
na 18.00 hodinu do ořešského kostela
na bohoslužbu za naše zemřelé. Po mši
bude následovat průvod na místní hřbitov, kde se bude konat krátká společná
modlitba za všechny zemřelé. V sobotu 2.
11. 2019 v 11.00 – bude se konat bohoslužba za zemřelé na hřbitově v Řeporyjích,
ve 12.15 na hřbitově na Krtni.
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Podzimní a zimní změny v Pražské integrované
dopravě
Listopadové změny v autobusech
a základě aktuální situace dojde na počátku
listopadu k úpravám jízdních řádů cca 20 autobusových linek. Jejich přehled najdete na konci
tiskové zprávy.
„Chystáme po dohodě s Prahou i s dopravci změny tak,
aby se dotkly jen minimálního počtu cestujících a přitom
se snížil počet řidičů, kteří jsou každý den potřeba. Nejde
jen o úpravy jízdních řádů, ale prověřujeme i možnosti, zda
by v některých situacích nepomohla výměna linek mezi
dopravci. Poslední roky ukazují, že občas je pomoc jednoho
dopravce druhému velmi důležitá. Ten, který pomohl dnes,
může naopak při problému s počtem řidičů potřebovat
pomoci příště,“ doplnil Petr Tomčík, ředitel ROPID.
„Za DPP vnímáme, že je potřebné se na celý systém
pražské MHD dívat komplexně, flexibilněji reagovat
na vývoj poptávky a jednotlivé linky podle toho optimalizovat. Řešením určitě není rušení linek, ale úprava
jejich frekvencí, změna tras nebo prodloužení do dalších
oblastí nebo jejich spojování, jinými slovy přeskupování
kapacit. K tomu ale potřebujeme relevantní průběžné
údaje. V metru máme automatické sčítače cestujících,
proto metro dokážeme řídit velmi efektivně. Napasovat
nabídku na skutečnou poptávku ale musíme i u autobusů
a tramvají. Systémem automatického počítání cestujících
máme aktuálně vybaveno téměř 300 autobusů a probíhá
finalizace SW úprav pro zpracování naměřených dat.
Do dvou let bude tímto systémem vybaveno dalších 200
nových autobusů. Data ze systému automatického počítání cestujících chceme začít využívat již od ledna 2020,
společně s ROPIDem je budeme analyzovat a využívat
k optimalizaci autobusových linek stejně jako u metra,“
uvádí Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.
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Nové vyhrazené pruhy pro autobusy
Veřejná doprava tvoří nejdůležitější páteř dopravy
ve městě. Aby byl provoz spojů Pražské integrované
dopravy rychlejší a plynulejší, existovalo na začátku
letošního roku už 88 vyhrazených jízdních pruhů pro
autobusy o celkové délce 32,5 kilometru.
Technická správa komunikací by měla ještě letos (pokud
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www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.
Úvod
ezóna pozvolně plyne a většina
soutěží je již ve své třetině. Naše
celky se v listopadu rozloučí se svojí
podzimní částí sezóny a postupně se začnou připravovat na část jarní, která by už
nemusela mít přívlastek ‘‘azylová“, neboť
řada zápasů i tréninků se musela odehrát
mimo naše hřiště vzhledem odlehčení vytíženosti našeho trávníku. Ačkoliv je hřiště
zrekonstruované, jedním z našich hlavních
cílů je ho dát do 100% kondice podobně

S

to klimatické podmínky na podzim dovolí) nově vyznačit čtyři delší vyhrazené pruhy, které mají už všechna
potřebná povolení.
• Strakonická (nový vyhrazený pruh místo krajnice
v úseku Lahovický most – K Sádkám)
• Kamýcká (nový vyhrazený pruh v klesání v úseku
Suchdolská – K Sedlci)
• Kukulova (nový vyhrazený pruh ve stoupání k nemocnici Motol)
• Plzeňská (nový vyhrazený pruh od zastávky Krematorium Motol až k zastávce Hlušičkova)
V šesti lokalitách (křižovatka Bucharova–Plzeňská, Kbelská, Libušská, Michelská, Opatovská a Rabakovská) je připraveno vyznačení kratších vyhrazených
pruhů, většinou v okolí křižovatek, na současných
krajnicích nebo v návaznosti na stavbu nového ostrůvku
na přechodu pro chodce.
Jízdní řády v lednu a únoru
Nejméně cestujících využívá kromě letních prázdnin
veřejnou dopravu v Praze v lednu a únoru (o 16–18 %
oproti závěru roku). Přestože se úbytek cestujících
v lednu i v únoru týká všech druhů PID, metro i tramvaje
budou v lednu a únoru jako páteřní systémy města
jezdit v plném rozsahu. K dílčím omezením dojde pouze
v autobusové síti.
„Budu upřímný, musíme nechat řidiče autobusů trochu
vydechnout od nekonečných přesčasů a dát jim možnost
vybrat si také dovolenou, aby pak všechno jezdilo, jak
má, zejména v měsících, kdy cestuje v Praze nejvíce lidí.
V lednu a únoru, kdy je poptávka skutečně nejnižší, se tak
intervaly autobusů na základě dohody s vedením města
i dopravním podnikem a dalšími dopravci mírně prodlouží.
Půjde o pokles o cca devět procent oproti běžným všedním dnům roku. Není to takové omezení jako o letních
prázdninách a budou i linky, například 180 či 201, které
pojedou úplně normálně,“ doplňuje náměstek ředitele
ROPID Martin Šubrt.
Informování o skutečném čase příjezdu autobusů
V lednu 2020 se také DPP připojí k systému zveřejňování
informací o skutečném příjezdu/odjezdu jednotlivých
spojů autobusových linek do/ze zastávek. Informace
bude DPP předávat do jednotné databáze, která je

jako Ústřední vojenská nemocnice našeho
prezidenta republiky během jeho rekondičního pobytu.
Stejně tak jako vláda ministryně financí
předložila návrh na státní rozpočet Poslanecké sněmovně, i my se musíme ohlížet
do budoucna a reflektovat naší finanční
situaci. S jediným rozdílem oproti státu,
neupínat se ke schodkovému rozpočtu.
A tak nás v budoucích měsících čeká např:
postavení sítí za brankou na tréninkovém
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bude zveřejňovat v rámci systému MPVnet, aplikace
PID Lítačka a dalších webových a mobilních dopravních aplikací. Cestující v pražské MHD tak budou mít
od ledna přehled u 100 % městských i příměstských
spojů o jejich skutečném příjezdu/odjezdu do/ze
zvolené zastávky.
Více nízkopodlažních autobusů
Pražský dopravní podnik chystá další obměnu autobusů
v návaznosti na postupné vyřazování starších vysokopodlažních Karos i nízkopodlažních CityBusů. Vzhledem
k zajištění náhradní autobusové dopravy mezi Hlubočepy a Barrandovem během rekonstrukce tramvajové tratě
v Nádražní ulici bude DPP moci vyřadit vysokopodlažní
kloubové autobusy až na konci června 2020.
Nová parkoviště P+R
Přímo v Braníku u tramvajové konečné vznikne nové
P+R pro 115 automobilů. To začnou řidiči využívat
letos v prosinci. A přesně 9. prosince se otevře také
nové parkoviště P+R Běchovice střed, které se nachází
přímo u vlakové zastávky a najde tu parkování 64 aut.
Hledáme řidiče. Za volant už od 19 let?
Celá Česká republika řeší, jak přilákat nové zájemce
za volant autobusu. V Praze a nejbližším okolí je
však kvůli velmi nízké míře nezaměstnanosti situace
složitější. V takové situaci je extrémně složité nahradit
řidiče autobusů, kteří postupně odcházejí do důchodu.
„Situaci s řidiči se nám díky obětavosti všech lidí v provozu, plánování operativních záloh, motivačními opatřeními a práci kolegů z náboru daří dlouhodobě zvládat. Letos
za prvních devět měsíců se nám povedlo stabilizovat počet
odchodů řidičů, který je oproti minulému roku nižší o více
než pětinu (o 22 %), ale aktuálně nám vše zkomplikovala
změna v systému proplácení nemocenské. Od 1. července
se proplácí i první tři dny marodění, což se projevilo růstem
nemocnosti ve všech profesích, u řidičů v září meziměsíčně
o téměř tři procentní body na celkových 10 %. Nicméně
se snažíme společně s městem hledat řešení, například se
snažíme motivovat řidiče navázáním některých odměn
na počet odpracovaných hodin, využívat benefit sick days
místo nemocenské a podobně,“ uvádí Petr Witowski.
Zdroj: ROPId

hřišti, zpracovávání projektu s možností výstavby nové umělé trávy, zastřešení grilovací koutku či položení podlahy v hospodě.
Zvýšený zájem o náš klub
Ačkoliv se našemu A mužstvu výsledkově vůbec nedaří, dělá nám radost hojné
návštěvy na naše domácí zápasy. A tak se
náš areál opět stává místem, kde se místní
mohou potkávat, vychutnat si dobrou
klobásu z řeporyjského roštu či vyzkoušet

Rozlosování zápasů FK Řeporyje - podzim 2019
Den

Datum

Hodina

Soupeř

podzim

povrch

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“

um. Motorlet
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Sport
šťastnou ruku při koupi tombolového lístku. Těší to tak nejen hráče při utkání, ale
i klubovou pokladnu, která může z těchto
zisků pomoci alespoń na částečný chod
klubu.
Zvýšený zájem o náš klub reflektujeme
i prostřednictvím našeho nově zřízeného
webu www.fkreporyje.cz či sociálních sítí,
kde např. na Facebooku máme více než 600
aktivně sledujících, kteří aktivně podporují
náš klub. Staňte se součástí našeho týmu

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

Muži A - A2B - 13 M-1.A/B

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

12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
11
12
10
12

9
7
6
6
6
5
5
5
5
4
5
4
3
3
1
0

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

41:15
22:13
29:17
26:18
32:26
20:14
24:23
25:27
15:19
22:17
21:19
18:28
20:28
18:26
14:26
11:42

29
24
21
20
19
19
18
18
18
17
17
14
10
10
6
2

a sledujte nás na facebooku či instagramu.
A mužstvo
Naše A mužstvo neproživá ideální
období , neboť se krčí na samém dně
tabulky a ačkoliv odehrálo řadu vyrovnaných zápasů se špičkou skupiny, stačilo to
pouze na dva body. Loňskou postupovou
sezónu jsme kvitovali, že náš kádr nepoznamenalo žádné zranění. Tuto sezónu se
naopak kupí jak houby po dešti. Bylo by
však alibistické se schovávat za ona zranění,
kvalita 1.A třídy je vysoká a nutno říct, že
v posledních letech šla její kvalita strmě
nahoru. Nezbývá nám tak než se nadále

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

Muži B - A4A - 21 M-2/A

SK Modřany B
10
FK Sparta Košíře
10
FK Řeporyje B
10
TJ Slavoj Suchdol 10
TJ Sokol Bílá Hora 10
TJ Sokol Lochkov 10
SK Střešovice 1911 C 10
SK Sparta Krč
10
TJ Točná
10
SK Čechie Smíchov B 10
TJ Sokol Lipence B 10
TJ AFK Slivenec B 10

7
6
6
6
5
5
5
3
3
3
2
0

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

1
2
4
4
3
4
5
4
5
5
5
9

20:10
34:13
27:17
29:24
29:25
25:18
21:22
22:24
22:22
22:25
12:33
12:42

23
20
18
18
17
16
15
12
11
11
9
1

TJ Sokol - oddíl Gymstar

L

etošní 4. ročník Memoriálu Hany Myšákové je úspěšně za námi.
Jedná se o vzpomínkový závod
na památku naší úžasné trenérky Haničky
Myšákové, která nás před lety naprosto
nečekaně a neplánovaně opustila.
Byla to trenérka gymnastiky tělem i duší
a my jsme neměli lepší nápad než uctít její
osobu pohybem, který měla tak ráda.
Tak se již čtvrtým rokem sjely gymnastické týmy z celé republiky, aby si ve sportovní
hale na Lužinách připomněly krásu a strasti
gymnastického Teamgymu.
Tento jedinečný závod je v plné režii
Sokola Řeporyje – oddílu GYMSTAR.
Všichni se organizace této události již
předem děsíme, nemůžeme nic stihnout,
všechny informace se mění během minuty,
družstva se přihlašují a odhlašují v závislosti na neuvěřitelných okolnostech, spousta
věcí nefunguje, jak má. Rodinní příslušníci
a kamarádi jsou většinou zaúkolováni

a vtaženi do procesu příprav.
Nastane den D, respektive závěr dne D
a všichni jsme opravdu hodně pyšní na to,
že jsme schopni uspořádat takovou mega
akci .
V letošním ročníku se nám dostalo
i velké podpory od místního úřadu v Řeporyjích, neboť ceny pro nejmladší kategorie
přišel rozdat pan starosta Pavel Novotný.
Stručné osobní hodnocení:
- 41 družstev holek i kluků z celé ČR v pěti
kategoriích
- náš oddíl GYMSTAR vybojoval dvě bronzové a jednu zlatou medaili
- všichni diváci fandili spravedlivě a neúnavně
- úrazy se tentokrát nekonaly
- všichni dostali nějakou cenu a byli spokojeni
- všechny hudby byly nahrány správně
a podařilo se je spustit
- elektřina vypadla asi jen dvakrát
- máme okolo sebe úžasné lidi, kteří nám

říjen 2019
makat a zvyknout si na tempo a kvalitu této
soutěže, abychom se vrátili na jaře silnější
a uspěli či si osvojili tuto soutěž pro rychlý
návrat v případě sestupu.
Dobrým signálem o snaze zabojovat
do poslední chvíle je rozhodnutí vydat se
na soustředění do Čáslavi, která disponuje
ideálním areálem pro tyto přiležitosti. Součástí samotného areálu je kromě hlavního
hřiště i velké hřiště s umělou trávou, multifunkční hřiště, posilovna, sauna, atletický
ovál či stezky v přilehlém parku. Soustředění proběhne 15.1.-19.1. a mělo by jet 23
osob včetně realizačního týmu.
Petr Vosmík

Mladší žáci - F3D - 67 MŽ-2/D

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

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

8
7
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8

8
7
6
6
4
4
4
2
1
1
0
0

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

0
0
1
1
4
4
4
5
4
6
7
7

87:12
87:6
46:11
37:21
63:27
34:48
32:48
22:34
13:17
29:76
15:89
6:82

24
21
19
19
12
12
12
7
5
4
1
1

pomohli přestěhovat nářadí do haly
a zpět
- máme okolo sebe úžasné lidi, kteří si
vzali na starost občerstvení, když nám
na poslední chvíli oznámili, že v hale
nefunguje bufet
- máme okolo sebe úžasné lidi, kteří
věnovali svůj čas víkendového volna
na jakoukoliv pomoc se závody.
Takže závěr …, když bude okolo nás
tolik ochotných a skvělých lidí, asi do toho
půjdeme zase .
Za kolektiv trenérů
Hana Krejčíková

www.gymstar.cz
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Inzerce

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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INFORMACE PRO DĚLNÍKY UBYTOVANÉ VE ZDEJŠÍCH UBYTOVNÁCH!
říjen 2019

Inzerce

ŠÍŘENÍ TOHOTO TEXTU MEZI NĚ JE V ZÁJMU ŘEPORYJÍ! Děkuji, starosta.

ЯКІ ПОСЛУГИ МИ ПРОПОНУЄМО?
Консультації

·Юридичні консультації з питань легального перебування на території Чехії
·Допомога у порозумінні офіційних документів
·Визнання іноземної освіти (нострифікація)
·Пошук лікарів та надання інформації про медичне страхування
·Асистенція у пошуку школи, роботи та житла
·Інші питання

Курси чеської мови

Курси для дорослих та дітей

Освітні та культурні заходи·

·Інформація про життя в Чехії та чеське
законодавство
·Можливість знайти нових друзів

Усний переклад та супроводи

·Допомога в орієнтації у чеському суспільстві
·Надання контактів експертів з інших сфер
·Усний переклад професійних консультацій
·Супроводи до державних установ (лікарні, школи та ін.)
www.icpraha.com

ВСІ ПОСЛУГИ
БЕЗКОШТОВНІ

ukr@icpraha.com
+420 775 751 748

ukr1@icpraha.com
+420 608 987 097

КАКИЕ УСЛУГИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Консультации

·Юридические консультации по вопросам легального пребывания в Чехии
·Помощь в понимании официальных документов
·Признание иностранного образования (нострификация)
·Поиск врачей и предоставление информации о медицинском
страховании
·Ассистенция в поиске школы, работы и жилья
·Другие вопросы

Курсы чешского языка
·Курсы для взрослых и детей

Образовательные и культурные мероприятия
·Информация о жизни в Чехии и чешском законодательстве
·Возможность обрести новых друзей

Сопровождения и устный перевод

·Помощь в ориентации в чешском обществе
·Предоставление контактов специалистов из других областей
·Устный перевод профессиональных консультаций
·Сопровождения в госучреждения (больницы, школы и др.)

www.icpraha.com

rus@icpraha.com

ВСЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНЫЕ
+420 775 553 730

