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Slovo starosty

Vážení spoluobčané!
bsolvoval jsem několik porad starostů o tom, jak
komunikovat voličům zvýšení daně z nemovitosti.
Městské části dostaly danajský dar v podobě pravomoci rozhodnout o zvýšení výměnou za odvod daně
přímo do obecní kasy. Navýšení koeficientu samozřejmě
odnese starosta (jako všechno) a tak jsme dostávali rady
typu dělat mrtvého brouka, lidi dostanou papír z finančáku, neuvědomí si často, že v tom „jede“ obec, radili nám
chlácholit, že to je pro obec, hodit to na magistrát, neříkat
vám nic, komunikovat to co možná nejtišeji a být rádi, že
to přišlo rok po volbách a ne před. Rady dobré, ale nebudu
z vás dělat blbce. Ano, Řeporyje zvedají také a ano, bylo v mé
moci to změnit. Dokonce jsme se na čas kousli při hlasování
na svazu malých městských částí. Jako jedni ze tří celkově.
Nejsem z toho vůbec nadšený, nevítám to s šampaňským
v ruce a to mi věřte, že o obecní kase a jejích potřebách vím
své. Ale to v žádném případě neznamená, že jsem neměl
tu moc zasáhnout a že to házím na jiné. Prosím, vyčítejte
to případně mně osobně, nebudu přenášet odpovědnost
na zastupitelstvo, zastupuji zde radu, byl to můj definitivní
podpis pod navýšením koeficientu, tak to prostě je, kašlu
na rady píáristů ze školení. Ujišťuji vás, že peníze půjdou
přímo do investic a budeme za ně stavět třeba dětská hřiště.
Každou korunu získanou těmito odvody přímo do rozpočtu
MČ, obrátím dvakrát v ruce a pak jí dáme na občanskou
vybavenost Řeporyjí, které jsou dobrou a drahou adresou,
ale mnohde to stále vypadá na pravý opak. Snažíme se to
změnit. Řeporyje nikdy tolik neinvestovaly na tolika frontách
najednou, jsem odpovědný za to, aby ruku v ruce s tím řádně
a zodpovědně, s vyrovnaným rozpočtem hospodařily a ty
peníze budou dobře a účelně investovány jen a pouze zpět
do Řeporyjí a jejich občanské vybavenosti. Přebírám za to
plnou odpovědnost, za rozhodnutím si stojím a nebudu
z vás dělat pitomce ze strachu, že mě nebudete příště volit.
Pojďme k něčemu o poznání veselejšímu.
Dlouho jsem přemýšlel, zda to napíšu. Rozum velí mlčet
a nedávat vám naději tam, kde by bylo prozíravější vyčkávat.
Politicky dělám možná zbytečnou chybu, ale co už. Risknu
to, kdyžtak mě na konci mandátu vynesete v zubech z úřadu
a dožiji v posměchu. Ale vy máte právo zrovna v téhle záležitosti na první nadějnou zprávu po letech. Začínáme vyhrávat nad tou plánovanou třídírnou komunálního odpadu!
Když říkám, že vyhráváme, tak mám na mysli, že válka,
kterou jsme před rokem vyhlásili tomu záměru, už zdaleka
nevypadá předem prohraná. Naopak. Začali jsme tahat
za delší konec provazu. Nebudu vás unavovat výčtem
podpůrných argumentů a informací, které mě k tomuto
smělému tvrzení vedou. Až bude konec války, dobrý nebo
špatný, vítězoslavně nebo zoufale vám to všechno převyprá-
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vím. Prostě vyhráváme. Vděčíme za to celému zastupitelstvu,
které nám s Luckou a Davidem dalo absolutní volnost udělat
cokoli, co se dá, i kdyby nás právníci měli přivést na buben
a místo třídírny tam měl stát komplex bordelů.
Jsme úplně jinde, než před rokem. Poslední, tři hodiny trvající jednání na IPRu znamenalo poprvé v té nekonečné sérii
schůzek, vyjednávání, handlování a doprošování se všude
možně návrat domů, který byl optimistický. Sice zatím těsně,
jak jen to jde, ale vyhráváme. Uvědomuji si, jak je pro mnohé
z vás takový výrok z úst starosty zásadní a jaké zklamání mohu
způsobit těm, kteří se k němu upnou. Přesto jej po roce práce
celého týmu okolo mě vynáším. Možná i proto, abych si sám
upletl bič a vyrobil si nůž na krk.
Slibuji, že uděláme vše pro to, abychom tento nadějný
výstup prvního roku válčení přetavili v zázrak v podobě
vygumování té kogenerační jednotky z nového metropolitního plánu. Jen to dá Řeporyjím a vám jistotu! Zbytek jsou
kecy v kleci. Nikdy ta obava nezmizí, dokud to tam bude
namalované. Ukázaná platí. Dvanáct let je to tady volební
téma číslo jedna. Strašák ve vzduchu, byl bych špatný velitel
ozbrojených sil, kdybych nežil sen o tom, že porazíme to, co
vypadalo neporazitelně. Kdo ví, kdy by to začali fakt stavět.
Možná nikdy. Ale strašilo by nás to dál a možná také v tom
metropolitním plánu dál bude. Jednoznačně to u toho sjezdu
z dálnice může stát. Ale já vám říkám, že tomu projektu zatápíme. Jednáme na několika frontách. Položili jsme na stůl vše, co
šlo. Řeporyje stáhly VŠECHNY připomínky k metropolitnímu
plánu mimo tuto. Hrajeme vysokou hru, uvědomujeme si to
a je někdy těžké handlovat s Řeporyjemi jako takovými, jak
na trhu. Nikdy jsem nehrál tak důležitou partii pokeru, ve kterém nehraji a neriskuji jen za sebe a některá rozhodnutí, jak
jsou závažná, tak jsou intuitivní a přitom musí být ta jediná
správná. Šachová partie o třídírnu. O Řeporyje. Být na to
sám, zešílím. Probíhají intenzivní jednání. Domnívám se, že
upravený návrh metropolitního plánu by mohl být do roka
venku. Pak ještě přijde veřejné projednání a pak definitivní
vydání. Ale láme se to všechno teď. Držte nám palce.
Díky za disciplinovanost okolo „dvojité“ stavby v areálu
školy a blízkém okolí. Začali jsme rekonstruovat budovu
družiny, zatímco vedle finišuje stavba přístavby. Veliké díky
nejen rodičům, zaměstnancům, dětem a také řidičům, kterých se to dotýká, za trpělivost! Největší dík, ale patří mým
místostarostům za nekonečné výlety v holinách na kontrolní
dny (já jsem držen na úřadu jako zlá nestvůra, co drží kasu
a kvér, kdyby někdo vyslovil zbytečně slovo vícepráce) a paní
zastupující ředitelce Weignerové, která se s tím skvěle pere.
Cením si její výkony o to víc, že nemá k ruce zástupce. To mě
přivádí k myšlence informovat vás, že budu v půlce prosince
znát jméno vítěze konkurzu na ředitele, který jsem vyhlásil
a k Novému roku uvedu do funkce s nelehkým zadáním
pozvednout úroveň naší školy jeho vítěze, či vítězku. Je co
zlepšovat, tvrdit opak by bylo lhaní si do kapsy a já nepochybuji o tom, že jsme na dobré cestě a konkurzní komise
bude mít šťastnou ruku. Stále platí, že stavba tělocvičny jede
podle plánu, ostrý, plný provoz spustíme zřejmě na konci
března, půjde li vše dál hladce. O hodiny v hale je mimořádný
zájem ze strany různých sportovních a jiných klubů a spolků, ale zejména o víkendech je stále prostor pro rezervaci
dlouhodobých pevných termínů. Cenově jsme zohlednili
potřeby a možnosti subjektů, které tu dlouhodobě masově
pracují s dětmi a mládeží, jinak o výši pronájmu rozhodl ten,
co stejně rozhodne vždy - trh. Mimochodem, běží výběrko
na pozici správce, nabízíme zajímavý job, více info na webu
školy i úřadu.
Dvě drobnosti z kategorie pohřebnictví. Slíbil jsem v lednu
návštěvníkům hřbitova zbudování zděné toalety. To platí,
jen jsem nevěděl, že stavět na pohřebišti je z hlediska sběru
razítek asi tak stejně složité, jako stavět letadlovou loď. Záchod samozřejmě bude. Co nebude, je situace, která potkala
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nájemce hrobových míst vedle v Třebonicích. Na Krtni nově
stojí desetiletý pronájem o sto procent víc. Pět a půl tisíce
je palba, měl jsem pár telefonátů nazlobených nájemců
od sousedů a ujistil je, že se stejně jednou spojíme a pokusím
se v případě zájmu vyhovět jim s hrobovým místem v Řeporyjích za podmínek, které platí pro naše občany. Ty jsem
musel v podobě oznámení na hřbitově uklidňovat, protože
začali lehce panikařit. Dorovnat ceny na Krtni by znamenalo
zečtyřnásobit (!) současné ceny nájmů hrobových míst u nás!
Jak to? Inu, Řeporyje totiž mají nejlevnější hrobová místa
v metropoli! Skutečně je tomu tak, představujeme v tomto
až bizarní výjimku. Když jsem po zvolení navštívil hřbitov,
abych pozdravil naše skvělé hrobníky a nechal se našimi
úřednicemi uvést do problematiky provozu, v první chvíli
jsem se našim cenám podivil. Prý je to proto, že naposledy se
zvedalo v devadesátých letech a od té doby si nikdo politicky
netroufl na to sáhnout. Hm, já udělat případný nepopulární
krok v zájmu celku fakt problém nemám, ale tento nepopulární krok Řeporyje pod naším vedením fakt neudělají. Svým
způsobem mě to prvenství baví, jsem na něj pyšný a poplatky
za hrobová místa se v dohledné době měnit nebudou. To si
snad ještě dovolit můžeme. Najdu ty peníze jinde. Kdekoli
jinde! Na hřbitově je fakt hledat nebudu.
Co si dovolit, ne že nemůžeme, ale nechceme, je zbytečné
pořizování kvant reflexních samolepek do sběračů, které
jsme po obci rozmístili. Chodci, zejména děti si z nich mohou zdarma vzít praktickou samolepku na oblečení, nejen
v zimním období jde o věc, která může zachránit život. Věděl
jsem, že to dětem a dalším nezodpovědným nedá. Zhotovitel
mě upozorňoval na to, že „první várka“ bude nemilosrdně
zlikvidována kdekým, že se to děje všude. Namítal jsem, že
v Řeporyjích žijí civilizovaní lidé a hodné děti a v klidu rozmístil dva a půl tisíce samolepek do pěti zásobníků. Nestálo
nás to na startu korunu, dělám jim reklamu na Instagramu.
Ještě, že jsem neměl ve smlouvě dát na sociální sítě výsledek „prvního kola“. Do dvou dnů rozebráno, polepená celá
družina a škola a jeden zásobník byl dokonce už druhý den
poškozený. Zatímco pro děcka, která prostě vidí samolepky
zadarmo a nemají rozum, mám pochopení a chybu hledám
i u sebe v tom, že jsem nespustil důraznou informační kampaň (ech, vědět tak, že je potřeba) tak pro ty, co to poničili,
jsem pochopení nenašel a pocítili to. Byli svým odhalením
překvapeni ještě více, než já tím, jak start projektu neslavně
dopadl. Před zahájením provozu dvou knihobudek celkem
depresivní návrat do reality, ale nevadí. My doplníme zásobníky, vy prosím doma vysvětlete ratolestem, že jste pyšní
na to, že chápou, že ty reflexní samolepky nepatří po dvaceti
do kapsy a na zdi záchodů školy, která v kampani moc pomáhá, ale po jedné, dvou na oblečení chodců. Že jsou důležité,
stejně jako je důležité dát co proto každému kamarádovi,
který to nechápe. Strašně bych se styděl, muset to ukončit.
I proto předem hlásím zdejším uličníkům, že jsem se rozhodl
osobně dát pár hodin kulišárně, v rámci které budu osobně
důmyslně maskován na stráži u těch zásobníků. Když jsem
manželce věc prezentoval, málem umřela smíchy, ale líbí se
jí to. Líbit se to nebude tomu, koho chytím. Ale to se snad
nestane, jsme v Řeporyjích, ne někde v ghettu.
Děkuji všem, co se podíleli na taneční zábavě, zejména
kulturnímu výboru, skvělá práce a opět velký úspěch a fajn
večer. Skvělá byla i Noc strašidýlek, pro mě akce roku, klobouček hasičům a škole. Moc děkuji všem, kdo se podíleli na vyprodání koncertu Laca Déczi, který pořádám a ve strachu, že
udělat to „na obec“, bude ztráta, jsem do toho šel sám. Laco
mě podpořil v boji s komunistou Ondráčkem, má Řeporyje
rád a čeká ho během koncertu od nich překvapení. Já byl
překvapený zájmem. Děkuji za něj, lístky jsou rozebrané.
Na místě ve VELMI omezeném počtu bude možno zakoupit
lístky na stání a pokusím se každého takového někam posadit,
více slíbit nemohu. Jsem pyšný na to, že geniální trumpetista
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a jazzman s kapelou odehrají svůj poslední letošní koncert
před Vánoci právě v Řeporyjích.
Stejně tak jsem pyšný na podporu a pochopení, jakou
tu má záměr zbudovat pomník Vlasovcům. Mimořádně
kontroverzní počin, za který si vyslechneme. Vlasovci si
přišli pro vykoupení a soudit je musí historici, ne Řeporyje.
Ty, stejně jako Praha 5 a metropole jako taková, vděčí Vlasovcům za mnohé, kroniky hovoří jasně. V příštím Echu vás
čeká materiál, který k tématu zpracoval renomovaný historik
Pavel Žáček a řada dalších informací k tématu, které vzbudí
pozornost, ale vy jste zvyklí. Budeme druzí na světě po New
Jersey, kdo uctí památku tří set Vlasovců, kteří padli během
povstání a doslova zachránili Prahu před zničením. Pomník
vznikne na zahradě hudební školy na rohu Smíchovské
a Jáchymovské a o jeho podobě bude ještě diskuse. Řeporyje, které v příštím roce chystají renovaci pomníků v rámci
rozpočtu, na to rády přispějí. Jsem pyšný na to, jak se k věci
staví zastupitelstvo a zdejší veřejnost a žádám každého, kdo
mi chce vmést do obličeje, že Vlasovci si to pro své dřívější
činy nezaslouží, či, že je to pro Řeporyje riskantní (pomník se
fakt nebude líbit komunistům, bude obecně budit emoce),
či chce k diskusi o celé věci veřejně přispět, ať tak učiní nyní.
Nejen v lednovém Echu dostanou slovo všichni, kdo o něj stojí.
To samé platí pro případné jednání o věci se mnou osobně,
případně vás rádi uvidíme na prosincovém zastupitelstvu,
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kde budeme o záměru definitivně rozhodovat. Stojíme před
odvážným, ale dle mého jednoduchým rozhodnutím. První
reakce elit, novinářů a historiků po publicitě, které se tomu
už dostalo, mě utvrzují v tom, že to takhle má být. A že je to
správné a důležité.
Důležitý byl pro mě osobně i pro Řeporyje rok, který právě
končí. Tohle je poslední letošní vydání Echa a úměrně tomu
jsem se zase rozkecal, omlouvám se. V prostoru vymezeném
(a opět překročeném) pro „slovo“ starosty už Vám jen chci popřát co nejvíc pohody v rámci svátečního zastavení se, které
myslím všichni letos obzvláště potřebujeme. Nenechte se
unést každoročním zběsilým vánočním shonem, vydechněte,
promluvte si s blízkými, užijte si sváteční atmosféru, vzpomeňte na ty, co nás letos opustili a obejměte ty, které nikdy
nechcete opustit vy. Strašně jsem poslední dobou zanedbával
rodinu. Čím blíž jsou Vánoce tím více na to myslím. Vánoce
jsou v tomhle magické. Připomínají nám to, na co v téhle
divoké, nekompromisní, zrychlené době často zapomínáme:
nenahraditelnost rodinného kruhu, domova, zastavení se
a zamyšlení nad tím, co je SKUTEČNĚ důležité. Mamon, dárky,
dokonce ani třídírna komunálního odpadu to fakt nejsou.
Přeji Vám všem požehnané Vánoce a co nejlepší vykročení
do roku 2020.
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz, 602 316 148

Reflexní samolepky pro chodce

V

Řeporyjích byly na pěti místech
rozmístěny zásobníky na reflexní
samolepky pro chodce, zejména
rodiče myslím ocení tuto aktivitu směřující pro větší bezpečí dětí ve zdejším
provozu. Velmi ocením, když drobné
papírky, slepené ze zadní části reflexního terčíku, skončí v nádobce k tomu
určené a především – když se nenajde
„inteligent“, který bude opět tak důležité reflexní samolepky s logem MČ
hromadně krást a lepit je všude možně
apod. Po České republice je podobných
zásobníků již více než 700 a prý se s tímto
problémem obce zatím po zajetí nepotýkají, tak pevně věřím, že u nás rovněž
nic podobného nehrozí. Zásobníky jsou
umístěny 2x v blízkosti školy, na obou
náměstích a u odbočky do lokality
Šafránka. Upozorněte na ně svoje děti,
ať se nestydí reflexní samolepky využít
například na školní aktovku, či zadní
část oblečení. Nejen v zimním období
se jedná o výbornou věc přispívající
k bezpečnosti chodců.
Pavel Novotný

Městská část Praha-Řeporyje
a zaměstnanci Úřadu
městské části Praha-Řeporyje
přejí všem klientům a občanům
městské části pokojné prožití
vánočních svátků a šťastné
vykročení do nového roku 2020.
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Výbor pro výstavbu a rozvoj

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
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usnášeníschopný. Jednání byli dále přítomní členové ZMČ p. Lucie Seguin a p. David
Roznětínský.

Jednání bylo zahájeno v 18.05 hodin, kdy
bylo přítomno 5 členů VVR, ten je tudíž

Výbor pro výstavbu a rozvoj DOPORUČUJE ZMČ:
1) souhlasit s výstavbou nového RD na pozemku parc.č. 1530/162 v k.ú. Řeporyje;
2) zahájit jednání s investorem stavby
„Řeporyje – Jáchymovská“, která povedou
k naplnění usnesení ZMČ č. 0410/2017/
ZMČ23 o spolupráci při výstavbě;
3) souhlasit s výstavbou nového RD na pozemku parc.č. 154/58 v k.ú. Stodůlky;
4) souhlasit s architektonickou studií na výstavbu nového RD na pozemku parc.č.
1532/23 v k.ú. Řeporyje;
5) nepodpořit změnu ÚP pro pozemky parc.č. 1553/8,9,10,11 a PK 218/2 v k.ú. Řeporyje.
Jednání skončeno v 19.30 hodin.
Zapsal: Lenka Bártová, vedoucí HSO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva

na pozemcích č. 848/20 a 848/21 v k.ú.
Řeporyje, v obci Praha s celkovou cenou
zjištěnou podle cenového předpisu
po zaokrouhlení ve výši 622 500,- Kč.

Zápis z jednání č. VVR6 konané dne 23.
10. 2019
Přítomni: Mgr. Radek Hanák - předseda
výboru; Daniela Čubová - člen výboru; Jan
Gebauer - člen výboru; Ing. Jiří Chmelíř člen výboru; Marie Vaňatová – člen výboru;
Lenka Bártová - zapisovatelka
Omluveni: Karel Doláš, Ing. Iveta Kopřivová
Program jednání:
1. Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 1530/162 k.ú. Řeporyje
- lokalita Manouška
2. Žádost o souhlas vlastníka pozemků

s jejich dotčením v rámci stavby dopravní a technické infrastruktury pro soubor
„Řeporyje - Jáchymovská“
3. Stavba rodinného domu na pozemku
parc.č. 154/58 k.ú. Stodůlky, lokalita
Malá Řepora
4. Studie nového RD na pozemku parc.č.
1532/23 k.ú. Řeporyje - při ul. Ořešská
x Neffova
5. Projednání žádosti o změnu ÚP parc.
č. 1553/8, 9, 10, 11 a PK 218/2 v k.ú.
Řeporyje

MČ Praha-Řeporyje ze dne 4. 11. 2019
Zápis z jednání č. ZMČ12 konané dne
4. 11. 2019
Přítomni: starosta - Pavel Novotný,
Dis.; místostarosta - David Roznětinský;
místostarostka - Lucie Seguin; Jiří Blažek
- zastupitel; Jaroslav Kejha - zastupitel;
MUDr. Jozef Čupka, MPH - zastupitel;
Mgr. Radek Hanák - zastupitel; Vojtěch
Kuchař - zastupitel; Mgr. Michal Tuma zastupitel; Mgr. Lenka Fialová – zastupitel; Lenka Bártová - zapisovatelka
Omluveni: Mgr. Pavel Bechyně, zastupitel
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 9 z jedenácti zastupitelů,
tedy nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Lenku Bártovou.
(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.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0188/2019/ZMČ12
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření v souladu s přílohou
č. 1 tohoto usnesení spočívající v:
 přesunu finančních prostředků na investiční akci Stavba opěrné zdi v ul.
Na Vrchu ve výši 480 000,- Kč,
 přesunu finančních prostředků v rámci položek na opravy zametacího
stroje HAKO ve výši 50 000,- Kč,
 vrácení f inančních prostředků
na opravy v ZŠ z finanční výpomoci
na přefinancování projektu Modernizace zařízení a vybavení škol ve výši
250 000,- Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
6. Schválení KC a KS na koupi pozemků parc.č. 848/20 a 848/21 v k.ú.
Řeporyje
Usnesení číslo: 0189/2019/ZMČ12
Zastupitelstvo městské části
související 0120/2019/ZMČ7
1) bere na vědomí
v yhotovený znaleck ý posudek č.
1232/2019 o souboru nemovitých věcí

2) schvaluje
výkup pozemků 848/20 a 848/21 v k.ú.
Řeporyje za cenu 750 000,- Kč jako dílčí
krok směřující k realizaci zamýšlené investiční akce: vybudování skateparku při
ul. Tělovýchovná - text kupní smlouvy
3) pověřuje
starostu městské části k podpisu kupní
smlouvy v souladu s tímto usnesením.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
7. Žádost o prodej části pozemku parc.
č. 1415/7 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0190/2019/ZMČ12
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o prodej části pozemku parc.č.
1415/7 o výměře 98 m2 v k.ú. Řeporyje.
2) odkládá
rozhodnutí do doby vyhotovení geometrického plánu na oddělení dotčené
části předmětného pozemku bez studny
a vyčíslení skutečné výměry oddělované
části k prodeji.
3) pověřuje
starostu MČ k zadání místního šetření
za účelem vyhotovení geometrického
plánu na oddělení části pozemku se
studnou.
Žadatel uhradí veškeré náklady spojené
s přípravou prodeje nezavisle na realizaci
záměru.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
8. Novostavba rodinného domu
na poz.parc.č. 1530/162 v k.ú. Řepo-
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ryje, při ul. Pod Manouškou
Usnesení číslo: 0191/2019/ZMČ12
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č.
1530/162 v k.ú. Řeporyje;
2) souhlasí
se stavbou nového rodinného domu
na pozemku parc.č. 1530/162 v k.ú.
Řeporyje dle předložené projektové
dokumentace, zpracované ing. Janem
Kozákem, ČKAIT 0602367.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )

9. Obytný soubor „Řeporyje-Jáchymovská“, souhlas s dotčením pozemků pro uložení inž. sítí
Usnesení číslo: 0192/2019/ZMČ12
Zastupitelstvo městské části
související 0410/2017/ZMČ23
1) odkládá
vydání stanoviska k dotčení pozemků
ve správě MČ Praha-Řeporyje stavbou inženýrských sítí v rámci stavby obytného souboru „Řeporyje - Jáchymovská“ do doby
uzavření smlouvy o spolupráci s MČ;
2) ukládá
starostovi MČ Praha-Řeporyje zahájit
jednání s investorem, která povedou
k uzavření smlouvy o spolupráci s MČ,
spočívající v příspěvku na infrastrukturu
MČ ve výši 4 710 000,- Kč, jak je uvedeno
v usnesení ZMČ č. 0410/2017/ZMČ23.
V 18.20 hodin se dostavil člen ZMČ
Mgr. Radek Hanák
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
10. Stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství
na území MČ Praha-Řeporyje v roce
2020
Usnesení číslo: 0193/2019/ZMČ12
Zastupitelstvo městské části
1) stanovuje
a) obřadní síň Úřadu městské části
Praha-Řeporyje jako úředně určenou
místnost pro uzavírání manželství
na území MČ Praha-Řeporyje v roce
2020;
b) dobu pro uzavírání manželství na území MČ Praha-Řeporyje v roce 2020
v době od 10:00 hod. do 12:00 hod.,
a to ve dnech 20. 3., 18. 6., 18. 9., 13.
11.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
11. Žádost o stanovisko k modernizaci
sítě elektronických komunikací
Usnesení číslo: 0194/2019/ZMČ12
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o vydání stanoviska k projektové dokumentaci na stavbu s názvem „RVDSL2010 A -A SMNJ1HR-OK“
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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) souhlasí
s vydáním stanoviska k předložené
projektové dokumentaci ve stupni pro
územní rozhodnutí, zpracované Ing. Janem Musilem č. ČKAIT 0009938.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
12. Vodovodní a elektro přípojka
k pozemku parc.č. 781 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0195/2019/ZMČ12
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
své rozhodnutí do doby vyřešení úpravy
rekonstrukce komunikací dotčených
stavbou vodovodní přípojky pro uvedený pozemek, ve svěřené správě MČ
Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
13. Pravidla rozpočtového provizoria
na rok 2020
Usnesení číslo: 0196/2019/ZMČ12
Zastupitelstvo městské části
1) stanovuje
Pravidla hospodaření Městské části
Praha-Řeporyje v období rozpočtového
provizoria na rok 2020 v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
14. Žádost o stanovisko k PD na novostavbu rodinného domu na poz.
parc.č. 154/58 v k.ú. Stodůlky
Usnesení číslo: 0197/2019/ZMČ12
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací ke stavbě
nového rodinného domu na pozemku
parc.č. 154/58 v k.ú. Stodůlky;
2) souhlasí
se stavbou nového rodinného domu
na pozemku parc.č. 154/58 v k.ú. Stodůlky, dle projektové dokumentace,
zpracované Ing. Alžbětou Podstavskou,
ČKAIT 3000078.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
15. Znovuprojednání žádosti o vyjádření ke studii nového RD na poz.
parc.č. 1532/23 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0198/2019/ZMČ12
Zastupitelstvo městské části
související 0186/2019/ZMČ11

1) se seznámilo
s výsledkem jednání s předkladatelem
architektonické studie;
2) schvaluje
architektonickou studii - návrh stavby
nového rodinného domu na pozemku
parc.č. 1532/23 v k.ú. Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
16. Znovuprojednání žádosti o změnu
ÚP parc.č. 1553/8,9,10,11 a PK 218/2
v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0199/2019/ZMČ12
Zastupitelstvo městské části
související 0174/2019/ZMČ11
1) se seznámilo
s výsledkem jednání, které proběhlo
s investorem;
2) nesouhlasí
s pořízením změny ÚP SÚ hl.m. Prahy
spočívající ve změně kódu míry využití
předmětných pozemků z OB-B na OB-D.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
17. Směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
Usnesení číslo: 0200/2019/ZMČ12
Zastupitelstvo městské části
1) ruší
ke dni 4. 11. 2019 Směrnici č. 2/2019/S
k postupu orgánů Městské části Praha-Řeporyje při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu zpracovanou
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, schválenou usnesením Zastupitelstva Městské části Praha-Řeporyje č.
0084/2019/ZMČ6.
2) schvaluje
Směrnici pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č. 9/2019/S podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení, s účinností
od 4. 11. 2019.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 2, Poznámka: Hlasování se zdrželi p. Blažek a p. Čupka)
18. Projednání PD a zhotovitele akce:
„Řeporyje - Údržba cesty“
Usnesení číslo: 0201/2019/ZMČ12
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k akci: Řeporyje - Údržba cesty;
2) souhlasí
s realizací stavby s názvem: „Řeporyje Údržba cesty“ stavební firmou TIRAST,
dle předložené PD včetně výkazu výměr
s uvedenými náklady, v souladu se směrnicí MČ Praha-Řeporyje č. 9/2019/S.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: Hlasování se zdržel p.Jiří
Blažek)
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19. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
konání 13. veřejného zasedání ZMČ Praha-Řeporyje v pondělí dne 16. 12. 2019.
2) bere na vědomí
informaci místostarosty k jednáním
s vlastníky pozemků v oblasti „Ve Výhledu“ o jejich výkupu a souhlasí s dalšími
administrativními kroky, které povedou
k uzavření kupní smlouvy na předmětné
pozemky.

3) bere na vědomí
rozhodnutí starosty MČ Praha-Řeporyje
o udělení medaile starosty těmto laureátům:
1. občan USA Laco Déczi za nekompromisní dlouhodobé občanské postoje
ke proviněním prominentů bývalého
režimu;
2. pan J.D. a slečna T.T. oběma za odvahu
při svědectví, která pomohla odhalit
závažnou trestnou činnost na území MČ
Praha-Řeporyje;
3. Lucie Šulcová a Iveta Svobodová za mi-

7
Info z MČ
mořádný a dlouhodobý přínos k výsledkům mládeže jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha-Řeporyje v požárním
sportu.
(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 v 19.30 hodin
veřejné zasedání ZMČ Praha-Řeporyje
ukončil.
Zapsal: Lenka Bártová

Informace Úřadu městské části Praha-Řeporyje o provozu o vánočních svátcích
pondělí dne 23. 12. 2019:
--------------------------------------------------------- zavřeno
pátek dne 27. 12. 2019:
--------------------------------------------------------- zavřeno
pondělí dne 30. 12. 2019:
 otevřeno pro podatelnu a úřední jednání
v úředních hodinách v době
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 hodin
 tento den se naposledy v roce 2019
provozují tzv. příjmové agendy

(např. pracoviště Czech Point, ověřování podpisů
a listin, přihlašování k trvalému pobytu
a další agendy závislé na příjmu či výdeji
finančních prostředků v hotovosti),
a to od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin
úterý dne 31. 12. 2019:
--------------------------------------------------------- zavřeno
Děkujeme za pochopení a přejeme
všem klientům klidné prožití
vánočních svátků.

Pět medailí starosty MČ Řeporyje zná své majitele

P

an Dostál (Czechoslovakia moto
fichtl půjčova) před pár týdny
projevil mimořádnou statečnost
a občanskou uvědomělost, když si všiml
u nás v kavárně letáku s v létě ukradeným
historickým motocyklem v Řeporyjích.
Vylepoval je tu měsíce zoufalý majitel, inu
motorka po dědovi, srdcovka. Pan Dostál
dobře věděl, že pokud podniknu ve věci
kroky a úřad informuje PČR, čeká jej prozrazení před pachateli a aniž bych to chtěl
více specifikovat, nabídl se, že půjdeme
li touto cestou, je ochoten podstoupit
celkem kaskadérskou akci. Tu následně
skutečně podstoupil poté, co jsme se
s v tu chvíli na úřadě přítomnou paní

místostarostkou spojili s obětí, něco ověřili a prostě zavolali policii. Dva dny poté
došlo k realizaci na Praze 6, dopadení
pachatelů a především zajištění ukradené
motorky! Majitel měl slzy v očích, když se
dozvěděl o zázraku, ve který už nedoufal.
Pan Dostál je jedním ze dvou (z celkově letos pěti) oceněných, kterým jsem se
letos s vědomím zastupitelstva městské
části rozhodl udělit medaili starosty MČ
„Za mimořádné přispění k objasnění
trestné činnosti spáchané na území Řeporyjí“, druhou předám co nevidět svědkyni,
která mi po štěstí při investigaci a následném objasnění odloženého případu
posprejování zdí v okolí Stiessovy ulice,
potvrdila při projevení neskutečného

pamatováka svým klíčovým svědectvím
nejen identitu pachatele a přítomné a dosud mlčící svědkyně jeho řádění, ale velmi
statečně se rozhodla proti němu svědčit
a já mohl s pocitem, že je vymalováno,
zavolat kriminálku, že jsme ho chytili.
Pachatel, zadržený v říjnu v Říčanech se
prý velmi divil, že jeho květnové řádění
v Řeporyjích nezůstalo bez odezvy. Pachateli už bylo sděleno obvinění.
Zbylým třem oceněným budu medaile
předávat v průběhu prosince, v jednom
případě v rámci koncertu v Sokolovně
a ve dvou na výroční schůzi našich hasičů
a tedy se k nim vrátím v příštím čísle.
Pavel Novotný,
starosta MČ

Medaile starosty MČ může být udělena fyzickým i právnickým osobám a je udělována
starostou městské části Praha-Řeporyje. Medaili je možno udělit za přínosné aktivity
v oblasti kultury, práce s mládeží, sportu, sociální a zdravotní oblasti a oblasti podnikatelské, případně za mimořádný projev lidskosti, či hrdinský čin. Návrh a udělení ceny
MČ předkládají členové ZMČ, představitelé občanských sdružení spolků organizací
a dalších institucí prostřednictvím svých statutárních zástupců. Občanský návrh
na udělení medaile starosty tedy stačí formálně předat prostřednictvím některého ze
členů zastupitelstva, případně se s návrhem obrátit přímo na starostu. Návrh by měl
být zpracován v písemní formě a musí obsahovat srozumitelné odůvodnění. O udělení
medaile rozhoduje starosta městské části a předkládá své rozhodnutí zastupitelstvu
MČ na vědomí. Vyznamenaný obdrží pamětní listinu o udělení medaile starosty, která
je podepsána starostou městské části a dále originální pamětní medailí.
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Listopad v základní škole

J

Řeporyjská strašidýlka

iž podruhé jsme zahájili každoroční
akci školy na „Paloučku na skále“, která
proběhla 5. 11. 2019. V 17.15 po úvodním slově starosty obce a vedení základní
školy zazpívali prvňáci s deváťáky pohádkovou písničku. Spolupráci prvních a devá-

tých tříd si užili jak žáci, tak pedagogové.
Text písničky nám napsal pan Petr Březina
a zhudebnili ji Klára Kubištová a Radoslav
Jileček. Poté následoval slavnostní křest

knížky „Řeporyjské pohádky“ od Petra
Březiny. Knihu pokřtili společně členové
dramatického kroužku naší školy a pan
starosta Pavel Novotný. Knížku „Pohádky

z Řeporyjí“ ilustrovali žáci základní školy,
právě proto je pro školu a obec Řeporyje
výjimečná. Program zakončil ohňostroj
od SDH Praha 5-Řeporyje. Všichni, kteří
chtěli domů, museli projít „Pohádkovou
cestou“, na konci které je čekala sladká
odměna a magnetická pamětní placka.
Velké poděkování patří všem prvňáčkům,
deváťákům, pracovníkům základní školy,
SDH Praha 5-Řeporyje, panu starostovi
Řeporyjí, panu Petrovi Březinovi, panu
Jilečkovi a v neposlední řadě i panu Janu
Jansovi.
Michala Lebedová, Jana Zouvalová

P

Bramborový den ve 3.B

rojektový den byl kromě pečení
a pojídání dobrot z brambor zaměřen hlavně na práci s textem. Tato
dovednost je velice důležitá ke správnému porozumění textu nejen při čtení, ale

například i při řešení slovní úlohy nebo při
vypracování kontrolní práce. Žáci dostali
stránku textu, ve kterém byly základní
informace o bramborách. Podle zadání

pak v textu jednotlivé informace vyhledávali, podtrhávali, zapisovali a odpovídali
na otázky. Třeťáci už tedy vědí, odkud se
k nám do Evropy dostaly brambory a před

listopad 2019
Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: reditelka@zs-reporyje.cz
čím Evropu uchránily. Těmito aktivitami
jsme tak propojili český jazyk, čtení i sloh.
V rámci předmětu člověk a svět práce pak
žáci škrábali brambory a následně jsme
si z nich upekli bramborové lupínky. Při
škrábání brambor jsme soutěžili o nejdelší
celistvou slupku. Děkujeme maminkám
i všem blízkým, kteří se zapojili, aby připravili pokrmy z brambor na náš „dobrůtkový
stůl“.
Hana Zdvihalová

M

Poznáváme vesmír

ěsíc říjen patřil v pátých třídách
tématu VESMÍR.
Žáci ve dvojicích lepili, barvili
a tvarovali. Připravili různá pozadí z různých materiálů a na závěr své výtvory
doplnili o texty.

Díky možnosti tzv. mobilní učebny, jsme
mohli ve skupinkách vyhledávat zajímavé
informace o planetách a na základě získaných poznatků jsme vytvořili barevné plakáty, které jsme si navzájem prezentovali.
V rámci mezipředmětových vztahů jsme
tak využili nabytých znalostí – při výtvarné
výchově, jsme vytvořili 3D model sluneční
soustavy. Dále jsme zúročili své znalosti při
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BRAMBORIÁDA

ak jako každý podzim, tak i letos si
naše školní družina užila svůj „Bramborový týden“.
Letos se konal v termínu od 21. do 25. 10.
Jeho součástí je i společné sportování,
nazvané „BRAMBORIÁDA“.
Na školním hřišti paní vychovatelky připravily tematicky zaměřené disciplíny např.
BĚH OKOLO METY S BRAMBOROU NA LŽÍCI,
SBĚR BRAMBOR DO KOŠÍKU, SROVNÁVÁNÍ
BRAMBOR DLE VELIKOSTI a další.
Děti závodily jako o život a vzájemně se
hlasitě podporovaly. Akce se vydařila i díky
počasí a již se těšíme na další společné
aktivity.
Eva Staňová

tvorbě Slunce, Měsíce, souhvězdí a struktury zemského tělesa. Při pracovních činnostech jsme si pomocí sušenek Oreo názorně
ukázali jednotlivé fáze Měsíce.
Celou problematiku astronomie si zpestřujeme čtením knihy od Stephena Hawkinga
– Jirkův tajný klíč k vesmíru.
Toto téma jsme si všichni velmi užili a práce nás bavila, což dokazují následující
fotografie.
Vesmír je nekonečný a naše fantazie také.
Karolína Koutecká

Vaření děvčat ze 7.A a 7.B
práce, ke které budou mít odpor, ale aby
jim přinášela radost.
Kamila Brettschneiderová
ladní ško
ák

h

ryj

Pra

a5

e

la

Z

V

ýuka probíhá každý druhý čtvrtek
v měsíci. S děvčaty se učíme pracovat se všemi surovinami, které jsou
k vaření potřeba. Už umíme upéct muffiny,
zadělat kynuté těsto, zpracovat maso. Čeká
nás výroba pomazánek, zadělávání těsta
na Vánoční cukroví a spousta dalšího. Našim cílem je, aby vaření nebyla pro děvčata

o
- Řep

D

Přípravy ve ŠD
– pasování prvňáčků

ne 5. listopadu se konalo již tradiční
pasování našich malých prvňáčků.
Letos byl součástí této akce i křest
knihy „Pohádky z Řeporyjí“. Děti společně
ve školní družině trénovaly svá vystoupení,
probíhal nácvik písničky a společná příprava postaviček pro pohádku, kterou na akci
ztvárnily. Děti přistupovaly k přípravám
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velice zodpovědně a na předvedení své
práce se velice těšily. Paní vychovatelky,
které odvedly s dětmi velký kus práce, měly
radost z nadšení dětí a poté i z jejich výkonu
na akci samotné.
Kateřina Špačková

B

Kniha „Pohádky z Řeporyjí“

K

nihu „Pohádky z Řeporyjí“ si můžete
zakoupit v kanceláři základní školy
Řeporyje od 8.00 do 15.00 hodin.
Kniha bude také v prodeji na akci „Rozsvícení vánočního stromečku.“

Vycházky ke koním

ěhem září a října jsme s dětmi z 2A
několikrát, v rámci školní družiny,
navštívili chovatelskou stanici koní
v Řeporyjích. Za pěkného počasí koně
běhali ve volném výběhu a děti si je
mohly pohladit. Během jedné z návštěv
jsme měli štěstí na paní chovatelku, která
dětem ochotně povyprávěla o chovu koní
a o náročné péči o ně. Dětem se na těchto
procházkách moc líbí a jistě v nich budeme
pokračovat i v zimních měsících pokud to
počasí dovolí.
Mirka Novotná

Vítání občánků v obřadní síni MČ Řeporyje

D

ne 15. 11. 2019 proběhlo na naší Městské části vítání občánků. Na této akci
vystoupili se svým kulturním pásmem děti z mateřské školy pod vedením
paní učitelky Lenky Kloubkové. Děkujeme
tímto paní učitelce i dětem a těšíme se
na další spolupráci.
Pan starosta přivítal přítomné rodiče
i ostatní hosty a po jeho projevu a zapsání do pamětní knihy byli dětem předány
upomínkové předměty na tento slavnostní
den. Malý zájem byl o pořízení fotografií dětí
v kolébce o to větší zájem byl o foto s panem
starostou. Byli uvítání do života tyto děti:
Laura Kužílková, Benjamin Bělohlávek, Oli-

vie Hoffmannová, Matys Braunsperger,Jáchym Mendl, Tereza Zuzáková, Ester Knězů,
Jakub Ledvina, Viktor Hoidar, Michal Bursa.

Další vítání občánků plánujeme cca
duben – květen 2020.
Vlasta Borovičková
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Podzim v mateřské škole

Sluníčko se rozloučilo,
s kytičkami, s travičkou,
na cestu jim zamávalo,
paprskovou ručičkou.
Jděte honem všichni spát,
musím podzim přivítat.

P

odzim je v plném proudu a venku
se nám vystřídalo teplé počasí
za mrazivé. Začalo nám padat listí
a pro paní učitelky to znamená spousta
kreativních nápadů, co s dětičkami můžou vyrábět. Poslední dny tepla a sluníčka jsme si užívali naplno na naší zahradě.
Tím pro nás ale řádění na zahradě pomalu končí a už se budeme těšit na první
sníh, až budeme moci provětrat sáňky.
Začátkem měsíce nás navštívilo divadélko s pohádkou „O námořníku
Čepičkovi“, která se dětem moc líbila.
Koncem listopadu nás opět navštíví pán

se zajímavou ukázkou dravců a cizokrajných ptáků a jako bonus dětem ukáže pár
svých kouzel. Děti se o dravcích dozvědí
určitě něco zajímavého.
Dále jsme si pro všechny rodiče i děti
připravili na předposlední víkend v listopadu, každoroční akci Úklid na zahradě
MŠ. Odměnou pro nás všechny bude
ohýnek, kde si určitě budeme moci upéct
buřtíky a trochu se ohřát.
V prosinci nás čeká Mikulášská besídka
s Jiřím Helekalem, kde se děti pořádně
zařádí. Dále nás koncem prosince před
Vánoci čekají Vánoční besídky, kdy každá
třída i těch nejmenších si připraví zajímavý program pro rodiče i prarodiče.
Můžeme se tedy opět těšit na pestrý
program, který nás čeká i v dalších měsících v Mateřské školce.

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

Zpracovala Apolena Pelichovská

DĚTSKÉ SUDOKU

Nepodváděj, řešení zde, je jen pro
kontrolu. Koukej přes lupu.
Zpracoval: PePa
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S radostí oznamujeme, že se vám otvírá možnost komunikovat s úřadem MČ přímo a efektivně pomocí platformy Mobilní rozhlas.
Zaregistrovat se můžete zcela zdarma přes aplikaci v telefonu Mobilní rozhlas / Zlepšeme Česko nebo přes počítač na webu
www.prahareporyje.mobilnirozhlas.cz.
Mobilní rozhlas funguje obousměrně. Díky zapojení do systému můžete od obce dostávat informace (preference si nastavíte)
a také úřadu posílat vaše podněty.
Zpětná vazba od vás občanů je pro nás velmi cenná.
Děkujeme, že nám pomůžete zlepšovat Řeporyje.
MČ Praha-Řeporyje

Pražské služby a AVE jsou připraveny na vánoční
a novoroční svoz odpadu

K

onsorcium Pražské odpady 20162025, které tvoří Pražské služby, a.s.
a AVE Pražské komunální služby
a.s., zajistí během vánočních svátků svoz
směsného a tříděného odpadu na území
metropole. Program svozu je vytvořen
tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob
a nevznikal kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2019 budou zajištěny standardní pracovní směny
a svoz směsného odpadu bude probíhat
dle příslušných svozových plánů, tedy jako
v běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních místech provádíme svozy třídě-

ných složek odpadu v posíleném režimu.
U tříděného odpadu budou v kritických
oblastech posíleny svozy v období 23. 12.
- 31. 12. 2019, jinak bude vše probíhat také
dle příslušných svozových plánů.

Vánoční stromky do popelnice nepatří
V případě, že máte veřejně přístupnou
popelnici nebo kontejner na směsný odpad lze stromky volně odložit vedle nich,
v ostatních případech (činžovní a rodinná
zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme
o odložení vánočních stromků k nejbližším
kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené

vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně
snižují jejich kapacitu.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe
den před odvozem komunálního odpadu,
aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouho dobu.
Stromky jsou do vozů na komunální odpad
nakládány v běžných svozových dnech
a jejich odvoz bude probíhat po celý leden
a únor. Výjimka platí pro umělé stromky.
Pokud už stromek dosloužil, rozhodně
nepatří do kontejneru na tříděný či směsný
odpad, ale do sběrného dvora.

Svoz směsného odpadu:
23.–31. 12. 2019

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

1. 1. 2020

svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2.–6. 1. 2020

bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:
23.–31. 12. 2019

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

23.–31. 12. 2019

v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu

1. 1. 2020

Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2.–6. 1. 2020

bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Městská
policie
informuje
Portál občana: bodový systém řidiče
Od února 2019 je možné přes Portál
občana nově zjišťovat údaje z centrálního
registru řidičů. Každý řidič si tak může pohodlně zjistit stav bodového konta řidiče
nebo jiné důležité informace odkudkoli jen
za pomoci připojení k internetu.
Jaké informace zjistí řidič online přes
Portál občana?
• Stav bodového konta řidiče a přehled
spáchaných přestupků
• Detaily k řidičskému oprávnění
• Přehled o končící platnosti řidičského prů-

kazu nebo průkazu profesní způsobilosti
řidiče
Jak se přihlásit do Portálu občana?
K přihlášení do Portálu občana potřebujete vlastnit jednu ze dvou možností níže:
elektronický občanský průkaz eObčanka
nebo datovou schránku.
eObčanka
Elektronický občanský průkaz eObčanka zajišťuje prokázání totožnosti na nejvyšší možné úrovni na dálku. Tyto občanské
průkazy se vydávají od 1. července 2018.

Občanský průkaz vám umožní bezpečné
přihlášení k dostupným online službám.
Jejich aktuální seznam naleznete na Portálu veřejné správy (www.gov.cz).
Datová schránka
Pro přihlášení prostřednictvím datové
schránky je nutné mít zřízenou datovou
schránku fyzické nebo podnikající fyzické
osoby.
Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ MP Praha 13

Základní škola Praha 5-Řeporyje přijme
správce školního hřiště a tělocvičny s nástupem od března 2020.
Nabízíme plat 25 000–30 000 Kč, k dispozici je služební byt.
Pracovní doba dle provozu sportovišť.
Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail:
weignerova@zs-reporyje.cz, 725 700 400.
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Jednání starostů na magistrátu o výrobně VAFO

N

a magistrátu MHMP proběhlo 22.
listopadu asi nejdůležitější jednání
od chvíle, kdy od Chrášťan poprvé
zasmrádla výrobna granulí VAFO.
Před časem jsme společně se starosty Prahy 6 a 13 a starostkami Zličína a Řep formou
veřejné výzvy vyzvali pražského primátora
MUDr. Zdeňka Hřiba, aby vstoupil do celé
věci a ze své pozice vyvolal jednání se Středočeským krajem, dle nás klíčovým hráčem,
a pomohl nám apelovat na hejtmanku Středočeského kraje.
Následoval řetězec událostí, které vlastně
plynule navázaly na to, co se děje poslední měsíce. Došla nám trpělivost. Řeporyje patří mezi
postižené obce, ačkoli zdaleka nezažívají to, co
třeba takový Zličín. Jedna věc je podporovat
z našich peněz občanská sdružení, právníky
a petice, případně kecat, ale bylo potřeba
skutečně se zapojit. Myslím, že se povedlo
strhnout tu správnou lavinu.

Hlubučkovi, za energii, kterou do věci vkládá.
Dále jsem uvedl, že tak, jak vidím na vydaných
prostředcích zjevnou snahu VAFO Chrášťany
problém skutečně řešit a oceňuji to, že spolu
už nějakou dobu mluvíme namísto toho,
abychom na sebe posílali advokáty, tak Řeporyje, stejně jako další zainteresované městské

Setkání se odehrálo v jednaní síni kanceláře primátora HLMP

Pražský primátor vyslechl apel starostů postižených
smradem z Chrášťan a svolal všechny strany ke stolu.
Setkání bylo mimořádně konstruktivní
a průlomové. Sešli se starostové, co se jinak nemusejí a hlavně všechny strany, včetně VAFA.
Tomu věřím, že se snaží situaci řešit. Ale to už
roky. A smrad trvá. Aktuálně vytvořili zvláštní
tým a jejich zástupce doslova do zápisu prohlásil po jednom z mých výlevů, že „jim máme
dát pár měsíců, během kterých poznáme, co
dovede novinka v podobě tzv. studené plazmy
na čištění vzduchu a neuspějí-li, mohu s nimi
naložit jako s Řepkou a Kristelovou“, což mě
v tom zmaru naplnilo drobnou nadějí.
Problematika je myslím dostatečně diskutovaná v médiích, není proto třeba připomínat
dosavadní vývoj kauzy táhnoucí se od roku
2011 a neschopnost oprávněných orgánů
účinně zakročit, často i kvůli nedokonalým
zákonům a vyhláškám.
Na setkání jsem poměrně razantně prezentoval stanovisko jak Řeporyjí, tak v závěru
do usnesení i pětice starostů nejvíce postižených městských částí. Uvedl jsem, že jsme jen
sedláci z Řeporyjí a nemáme patent na rozum,
ale umíme si tady spočítat, že firma, která má
čtyřmiliardový obrat a tři čtvrtě miliardy čistý
zisk ročně, kdyby mohla, tak problém vyřeší.
Myslíme si, že ho vyřešit nedokáže, protože by
to jinak dávno udělala. Ocenil jsem zjevnou
snahu všech problém skutečně vyřešit, ne
o tom jen kecat a poděkoval primátorovi za to,
že vyslyšel náš apel a jeho náměstkovi Petru

části obviňují ze zjevné liknavosti a neochoty
ve věci efektivně jednat Středočeský kraj, který
činíme zodpovědným za to, že se scházíme až
teď. Za mimořádně rozpačitý jsem dále označil
náš dojem z toho, že hejtmanka SČ Kraje Jaroslava Jermanová (ANO) vyšle na toto jednání
svého náměstka Peteru (ČSSD), který, ač jsou
přítomní všichni klíčoví hráči, včetně primátora, v polovině jednání s omluvou, že má další
povinnosti, za těmito odjede a následně jsem
na něj i hejtmanku po jednání prostřednictvím
sociálních sítí zaútočil s tím, že „děkujeme
za projevený zájem“.
Obecně mám pocit, že se věci daly do pohybu. VAFO má dva měsíce po Vánocích na začátek práce expertního týmu a vyhodnocení
efektu nového opatření, které firma označuje
za skutečně převratné a schopné trvale neúnosnou situaci zlepšit. Jsme domluveni, že
se ve stejném složení, doplněném zástupci
expertní komise sejdeme na začátku března
k dalšímu.
Neodpustil jsem si přítomným sdělit,
že pakliže se plazma projeví jako všech sto
předchozích „zlepšováků“, Řeporyje slušně
a s předstihem oznamují, že zvažují přechod
k formě guerillové války, neboť chytrých hlav
a diplomatů sedí v místnosti dost, ale skutečně
natvrdo ještě VAFU a sousednímu kraji nikdo
nepředvedl jiný typ války a že u nás jsme takto zvyklí řešit problémy tam, kde jiná řešení
selhala a měl jsem pocit, že zejména zástupci
VAFO, mě kupodivu brali přes jistou nadsázku vážně. Ujistil jsem je, že už jsem dvakrát
navrhoval ostatním starostům a primátorovi
jednat o VAFO přímo před výrobnou, že Řeporyje zajistí na plac před fabrikou kulatý stůl,
občerstvení a média a hlasů pro jsem v obou

případech pár našel. Teď se cítím být jako
největší střelec z nich povolán k tomu, prostě
to vzít na sebe, začít před VAFEm vartovat
ve stanovém městečku, kde budu pořádat tiskovky a týden bydlet, aby mě tam pak střídali
ostatní k tomu ochotní starostové.
Měl jsem dobrý pocit z toho, jak se na to
směrem k zástupcům VAFA a torzu zástupců
SČ kraje tvářili ostatní starostové v čele s primátorem, se kterým si přes propasti mezi
jeho a mou stranickou legitimací na platformě
vedení Prahy poměrně rozumím, přátelím se
s ním na sociálních sítích a překvapuje mě
svým zájmem o má alotria. Já nejsem z Pirátů
v čele HMLP kdovíjak nadšený, ale cítím, že
jeho zájem o naší úderku proti VAFO je upřímný, stejně jako jej při krátkém setkání po jednání zevně upřímně potěšil drobný dárek
v podobě knížky Pohádky z Řeporyjí pro jeho
děti, dokonce si vynutil společnou fotku se
mnou a knihou, kterou nezveřejňuji jen proto,
že nechci, aby mě v ODS zabili. Celkově to ale
dokresluje atmosféru jednání, takový David
Vodrážka se s Hřibem FAKT nemusí, ale tady
všichni upřímně táhneme za jeden provaz.
A překvapivě dobrý byl i můj pocit se separátního setkání se zástupci VAFO, kteří nás
evidentně berou vážně i když jsme „jen“ Řeporyje, stejně jako berou vážně situaci. Nehrají
to, vidí, že jim nebude dopřán klid. Že je třeba
tu situaci efektivně vyřešit, protože my to nechceme čuchat, stejně jako nechceme být před
občany MČ za ty, co mají ruce v klíně v situaci,
kdy si nedovede poradit ani ministerstvo, ČIŽP
a kraj hledá jednu výmluvu za druhou, aby si
se situací nemusel zkoušet poradit.
Na zářijové demonstraci proti VAFO před

Starosta Prahy 13 David Vodrážka, senátor volebního
obvodu do kterého spadá Zličín a Praha 6 Jiří Růžička
a starosta Řeporyjí Pavel Novotný
budovou Ministerstva životního prostředí
jsem v projevu k demonstrantům na závěr
prohlásil, že nemáme v Řeporyjích problém
s během na dlouhou trať, že jsme vytrvalci
a zůstaneme v tom se všemi poškozenými
až do konce s tím, že pravda a láska musejí
nakonec vyhrát nad Smradem a VAFEM
a po jednání na magistrátu mám po delší době
pocit, že nakonec se právě toto sice pozdě, ale
přeci jen stane.
O dalším vývoji ve věci vás budu samozřejmě informovat.
Pavel Novotný,
starosta MČ
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Povinné označování psů

O

d 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území
České republiky mikročipem.
Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se Státní veterinární
správa v souvislosti s „povinným čipováním“ psů setkává.

Pořizovací cena mikročipu se pohybuje
mezi 120–450 Kč a závisí na jeho typu. Další
částku si soukromí veterinární lékaři účtují
za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy
začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem.
Od tohoto data by měl být na území České
republiky označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi,
kteří mají jasně čitelné tetování provedené
před 3. 7. 2011.

Není „čipování“ pro psa nebezpečné či
zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce
cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je
sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal
mikročipu je vyroben z biokompatibilních
materiálů, na které organismus zvířete
nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem
informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj
energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.

Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech
psů na území ČR by mělo být přínosem
zejména v těchto oblastech:
 zjištění identity psa v případě potřeby
kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní
správa, obce atd.).
 účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel
a předpisů (např. počtu držených zvířat,
jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody
zvířat) a postih chovatelů v případě
týrání zvířat,
 umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska
veterinárních, tak z hlediska finančních
předpisů,
 bude možné prokázat vlastnictví psa,
což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes
způsobí dopravní nehodu, psi pytláci
atd.),
 zatoulané řádně označené a evidované
zvíře má podstatně větší naději, že se
vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho
návrat je operativnější.
Kdo označení mikročipem provádí,
jaká je jeho cena? Najdu někde seznam
veterinárních lékařů, kteří „čipování“
provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí
soukromí veterinární lékaři, kteří jsou
oprávněni vykonávat veterinární léčebnou
a preventivní činnost (jsou registrovaní
u Komory veterinárních lékařů ČR:
https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).

Kdo bude provádět kontroly, zda mají
psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.

Jaké hrozí sankce v případě nesplnění
této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020
hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo,
jako kdyby neměl platné očkování proti
vzteklině.
Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již
nějaký? K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb.
(veterinární zákon) nezavádí povinný zápis
do jakéhokoli registru psů. Povinností je,
aby v dokladu o očkování proti vzteklině
(tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo
uvedeno číslo mikročipu. Obec si však
může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Řada obcí včetně největších měst
(Praha, Ostrava, …) to již takto nastaveno

listopad 2019
roky má. V ČR je provozováno také několik
soukromých databází, do nichž mohou
chovatelé označeného psy registrovat
dobrovolně a za poplatek. V rámci projednávání aktuální (další) novely veterinárního
zákona byl v Poslanecké sněmovně v září
2019 předložen poslanecký návrh, podle
kterého by k zavedení centrální evidence
označených psů vedené státem mělo dojít
k 1. 1. 2022. O podrobnostech návrhu se
aktuálně jedná.
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona
zavádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým
zvířetem plánujete cestovat do zahraničí.
V takovém případě se povinnost označení
zvířete mikročipem stanovená evropskou
legislativou již řadu let vztahuje nejen
na psy, ale také na kočky a fretky.
Další informace k cestování se zvířaty
naleznete zde:
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022).
Musím jej nechat čipovat ještě v roce
2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě
zmíněné novely veterinárního zákona je
s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa
proti vzteklině platné pouze pokud je pes
označen mikročipem, případně označen
čitelným tetováním provedeným před 3.
červencem 2011. Není tedy možné tuto
proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil,
je nutné nechat psa označit nejpozději
do konce roku 2019, jinak bude očkování
považováno za neplatné.
Zdroj: Státní veterinární správa

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
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My name is Bond, James Bond!

….
Hmm.. tak spíš ne, no. 
….
menuji se Bětka, nejsem ani James Bond
a dokonce ani Bond girl. Jsem holka
z Moravy, pražská náplava. Nic tak neobvyklého. Do Prahy, konkrétně Řeporyj, jsem se
přestěhovala před rokem a půl kvůli práci. Dost
velkou náhodou, která se později ukázala jako
velmi šťastná. Dalejské a Prokopské údolí téměř
za dveřmi je totiž něčím, co člověku po tom
každodenním pražském shonu dá pocit, že
není ve velkoměstě .. když se tedy vykopete
z domu a nescrollujete jen facebook. J
Ale proč to všechno vůbec píšu a proč by
Vás nějaká Bětka z Řeporyj měla zajímat?

J

V prosinci se chystám udělat docela bláznivou věc. Na to mě totiž užije. A taky je to tak trochu součást mé práce. Pracuji pro humanitární
organizaci ADRA, která pomáhá lidem v nouzi,
u nás i v zahraničí. Jsem sice holka z PRu, ale
abychom zajistili, že všechny projekty, které
ve světě máme, dobře
fungují a finance
od českých dárců
někdo někde neprošustroval, tak musíme do toho světa
jet a všechno to
důkladně na vlastní oči zkontrolovat.
V půlce prosince
nasednu na 174ku,
pojedu na Luka,
z Luk na Zličín, ze

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

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

Šicí stroje

Zličína na letiště a odtud poletím 3,5 hodiny
do libanonského hlavního města Bejrútu.
Současná situace v Libanonu sice dává tušit
notnou dávku potenciálního ohrožení, ale jako
pravidelná návštěvnice kostela sv. Petra a Pavla
na tom našem malebném náměstí věřím, že
naše životy jsou vedeny a neseny velkou rukou
Nebeského Otce … a to stačí. (Uvidíme, jaká
hrdinka budu na libanonské půdě ).
ADRA v libanonském údolí Biká pomáhá
syrským uprchlíkům v jednom uprchlickém
táboře, aby měli přístup k pitné vodě, ženy
k vložkám a děti a senioři k plínkám. Dost zásadní věci pro každodenní fungování. Libanon je
zemí, kam před konfliktem v Sýrii uteklo vůbec
nejvíce lidí. Naší vizí je pomáhat lidem v místě,
odkud pocházejí, aby nemuseli podstupovat
strastiplnou cestu do Evropy, byli ve svém kulturním kontextu a až válka v Sýrii skončí, mohli
se poměrně snadno vrátit do své země a začít
pomalu pracovat na její revitalizaci.
Čeští dárci už umožnili v uprchlickém táboře
výstavbu jednoho velkého vodojemu a rozdání
340 hygienických balíčků a to zvláště těm rodinám, které mají staré a hendikepované členy.
A aby byla celá situace dobře monitorovaná,
zjištěny aktuální potřeby na místě a posbíraná
svědectví lidí, kteří díky pomoci českých dárců
nežijí v životohrožující nouzi, odjede do Libanonu i Bětka…
Držte mi palce, modlete se nebo si na mě
prostě jen vzpomeňte.. až do světa ponesu
slávu Řeporyj. 
Na začátku příštího roku Vám slibuji, za podpory pana starosty Novotného, uspořádat
přednášku a diskuzi o tom, jak to na místě

Přijmeme fyzicky zdatného
muže do výkupu palet
na Ořechu. Tel.: 602 614 135
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ó
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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 !

skutečně vypadá, jací lidé tam žijí a jestli to co
děláme je skutečně efektivní způsob jak měnit
svět v lepší místo. Budu se moc těšit na Vaše
názory a vlastně už teď Vám přeji Veselé Vánoce a rok 2020 plný radosti … a když jí tolik
nebude, tak vytrvalosti to kousnout, vydržet
a prostě se nedat. 
Cokoliv Vás o mé práci a cestě zajímá, Vám
ráda zodpovím na e-mailové adrese: alzbeta.
kalabova@adra.cz. A také Vám připíšu i to, jak
i Vy konkrétně můžete někomu změnit život.
Protože jak praví staré židovské přísloví .. „Kdo
zachránil jeden život, zachránil celý svět.“

PŘIJMEME
pro chráněná

pracovní místa

INVALIDU
 rodinná firma v Řeporyjích
 pohodové prostředí

Tel.: 606 620 936
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Kulinářské okénko

Milé čtenářky,
milý čtenáři!
Vánoce už nám
nezadržitelně klepou
na dveře a já už se letošních vánočních příprav nemůžu dočkat.
Každoročně opráším
léty prověřené recepty, obléknu sváteční
zástěru, naliju si skleničku svého proslaveného bezvaječnáku a vykrajuji ,peču a zdobím dlouho do noci. Rohlíčky,
linecké, úlky, nepečené kuličky .. Klasiky na našem svátečním stolech rozhodně nesmí chybět,
bez těch by Vánoce nebyli Vánocemi. Každý rok se
mi osvědčilo sázet nejen na tradici, ale i na originální a neotřelé kousky. Když se osvědčí, obohatí
tak můj vánoční receptář o další skvostný kousek.
Stejně jako to před lety udělaly tyhle famózní
kakaové crinkles. Pojďte je se mnou i Vy letos
vyzkoušet … jsem si jistá, že i u Vás se zabydlí :)
Sladké Vánoce a šťastný Nový rok
Vaše Simča :)
simona.slivenecka@gmail.com

V

ážení přátelé Řeporyjského divadla, v sobotu 7. prosince 2019
od 17. hodin se můžete těšit
na koncert zpěváka, klavíristy a našeho
řeporyjského spoluobčana Honzy Jareše,
který se svou písničkou Doktor duší získal
prestižní ocenění Platinová dvanáctka
udělované za dvanáct vítězství v hitparádě Českého rozhlasu, kam je ročně
nasazováno kolem 150 nových písní.
Proto tento jedinečný koncert, který
Honza odehraje v doprovodu špičkových
instrumentalistů Jaromíra Helešice (bicí)

Crinkles

200 gr hladké mouky
150 gr třtinového cukru
30 gr kakaa
75 gr másla
2 ks vejce
1/2 vanilkového lusku
lžička kypřícího prášku
špetka soli
moučkový cukr na obalení
Všechny ingredience
smícháme do kompaktního těsta a dáme přes noc
odpočinout do lednice.
Druhý den odebíráme
ideálně čajovou lžičkou
těsto ze kterého vytvoříme malé kuličky.Ty bohatě obalíme v moučkovém cukru, klademe na plech vyložený pečícím
papírem s dostatečným rozestupem. Pečeme na 170°C přesně 12min.
Crinkles tak budou na povrchu křupavé a uvnitř příjemně vlačné.

a Tomeše Smetany (basa), nese název
Honza Jareš doma aneb Doktor duší
v adventním čase.

V pondělí 11. 11. 2019 převzal Honza
Jareš výroční cenu Legenda nočního
proudu v kategorii Objev roku.

Řeporyjské Echo 264
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Kultura

XVII. VÝSTAVA BETLÉMŮ

7. prosince 2019,
sobota od 12 do 18 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v Řeporyjích
Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše betlémy, které společně vystavíme.

Příprava a instalace začíná od 10.00 hodin v kostele




Těšíme se, že společně strávíme příjemné odpoledne s adventní atmosférou.
KDU-ČSL Řeporyje a farnost.
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Studio Bubec v Revoluční

Pojítkem výstavy byla svobodná tvorba
bez cenzury. Zastoupeni byli např. Tomáš
Císařovský, Jiří Černický, Jiří David, Epos 257,
Dáša Šubrtová, Jindřich Štreit, Maxim Velčovský, umělecká skupina Ztohoven a další.
Každý večer po celou dobu trvání výstavy byl připraven doprovodný program,
koncerty, diskuze, performance, filmové
projekce.
V prosinci chystá Studio Bubec vernisáž
výstavy mladého výtvarníka Daniela Sušky
a předvánoční setkání příznivců Studia a to
10. 12. v 19:00 hodin. Jste srdečně zváni.

16 nových stromů od skautů!

M

ěstská část navázala spolupráci
s organizací dobrovolníků Sázíme stromy, která se zabývá
vysazováním nových stromků na území
metropole. Skauti z Prahy 10, z oddílu,
který si říká Strážci majáku, se do akce
zapojili a to nejenom nabídkou zasazení
stromků, ale rovnou i sbírkou! 2. listopadu

se tak po dohodě všech zainteresovaných
stran objevili v Řeporyjích, kde zasadili 15
nových stromů, šestnáctý najdete těsně
vedle vchodu do bývalého Kina.
V Koterovské a Nad Mušlovkou tak
přibylo několik javorů a hlohů a došlo
i na jeden ořech. Přítomným tatínkům skautům a jejich skautským ratolestem
na místě poděkoval
starosta městské části Pavel
Novotný s místostarostou Davidem Roznětínským a protože
oddíl nedávno
přišel o klubovnu na Praze 10,
skauti se dočkali
překvapení v podobě nabídk y
v y b u d ov a t s i
„Chatu v jezerní
kotlině“ na krásné louce, kterou
nedávno získala městská část
darem na Zadní

Kopanině a která je pro podobné aktivity
jako stvořená.
Pokud máte pocit, že někde „ne obecním“ by to slušelo novému stromku,
případně byste prostě chtěli na takový
stromek dokonce přispět, ozvěte se nám,
ale postačí nám samozřejmě námět.
Kde je vůle, tam je cesta, zejména, když
jde o nové stromy v Řeporyjích. Strážcům
majáku, stejně jako organizaci Sázíme
stromy ještě jednou touto cestou moc
děkujeme!

Foto: Petr Brodecký

S

tudio Bubec se v listopadu, konkrétně
od 8. do 24. 11. 2019 připojilo k Festivalu svobody 2019, který zaštiťuje
nezávislé občanské iniciativy a organizace
pořádající akce k výročí 17. listopadu.
Na symbolické adrese Revoluční 30, Studio
Bubec společně s Nadací Suška - Shameti
a pod kurátorským vedením Čestmíra Sušky a Radka Wohlmuta uspořádalo výstavu
s názvem Revoluční 30, 30let svobody
na vlastní kůži. Zastoupeni byli umělci všech
generací, kteří se vyjadřují různými technikami, ať je to malba, video nebo graffiti.

listopad 2019
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Spolehlivý realitní makléř

Roderik Hyrman

603 456 275
roderik@hyrman.cz
www.realitni-asistent.cz

Co je pro Vás skutečně důležité?
Zdraví a láska.
Rodina a přátelé.
Klid a bezpečí.
Střecha nad hlavou.
Pokud chcete úspěšně prodat byt nebo jinou
nemovitost anebo hledáte nový domov,
volejte poctivého a přátelského profesionála.
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SZUŠ Škola pro radost – Výtvarný obor

Úspěch v soutěži – Namaluj zvíře ze
znaku (Heraldická zvířata)
OO Praha a sdružení „Na vlastních
nohou - Stonožka“ - naše žákyně
Anna Vařeková zvítězila v kategorii
žáků 12–15 let, z 2200+ prací, 84 škol
- oceněny v této kategorii 4 práce. Při
slavnostní vernisáži jsme se setkali s ředitelem ZOO Praha Miroslavem Bobkem,
panem kardinálem Dominikem Dukou,
ředitelkou hnutí Stonožka paní Bělou
Jensen a malířem Janem Sovákem.
Aničce moc gratulujeme.

Z

Vystaveno bylo dílo Lucie Císařové
„Lev“, které získalo mimořádné ocenění
kardinála D. Duky, žákyně spolu s učitelkou T. Toráčovou dostaly pozvání
na slavnostní mši v katedrále Sv. Víta - 6.
12., předávání cen a prohlídku Arcibiskupského paláce na Pražském hradě.

„Asi jako spousta lidí jsem si nepřipadala, že jsem vytvořila něco výjimečného,
a ani teď si to nemyslím.
Havran mi zkrátka připadal jako dobrý
nápad. Každopádně mě velmi potěšilo, že
si to myslí ostatní, a že jsem byla pozvána
na vernisáž v zoo. Ze začátku jsem byla
docela nervózní, ale naštěstí ocenili ještě
17 dalších lidí, takže jsem nebyla zavalena
pozorností. Všichni se ke všem chovali
mile a já jsem si to nakonec velmi užila.
A nakonec považuji za důležité upozornit
na jídlo zadarmo, které si mohl vzít každý
návštěvník zoo (když tedy šel kolem Gočárových domů)“. Anna Vařeková
Tereza Toráčová

Vystoupí: sbory Broučci,
Kuřátka a Petrklíč/ sólisté

listopad 2019

20.12.2019
18:00 hodin

vstupné 50,-

Masarykovo nábřeží 16, Praha 1

koncertní sál Hlaholu

KONCERT
SBORŮ

VÁNOČNÍ

Vás zve na

Řeporyjské Echo 264

Kultura
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Mezinárodní akordeonové dny

V

e dnech 31. 10. – 3. 11. 2019 se v Praze
uskutečnil již 5. ročník mezinárodního soutěžního festivalu pod názvem
„Mezinárodní akordeonové dny v Praze“.
Tento festival pořádá Pražská konzervatoř
ve spolupráci s festivalovou agenturou
CTA. Letošního ročníku se zúčastnilo 236
akordeonistů z 12 států. Během festivalu se
kromě soutěžících představilo na různých
koncertech několik vynikajíjcích světových
akordeonistů.
Naše škola vyslala na tuto soutěž akor-

deonové duo K. Kratochvílová – K. Březina,
které soutěžilo v kategorii do 19 let. Přesto,
že toto duo věkovým průměrem 12,5 roku
bylo v této kategorii nejmladší a soutěžilo

Akce školy – 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

Úřad MČ Praha-Řeporyje
přeje Všem, kteří měli
v měsíci listopadu
narozeniny, vše nejlepší, hodně zdraví,
spokojenosti a štěstí
v osobním životě.

Velká gratulace řeporyjskému rodákovi

Jiřímu Blažkovi,

který dne 22. prosince 2019 oslaví
svých úctyhodných
devadesát let.
Milující manžel, otec,
dědeček, pradědeček,
sedlák a vášnivý včelař,
jemuž celá rodina
přeje pevné zdraví
do dalších let.

listopad 2019
s žáky, kteří již studují na konzervatořích,
podali úžasný výkon a po zásluze si vybojovalo stříbrné ocenění.

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“

Dne 22. listopadu 2019 by se dožil pan

Čestmír Novotný

84 let.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 20. prosince oslaví krásné
životní výročí naše maminka, paní

Stanislava Říhová.

Děkujeme jí za lásku
a péči, kterou nám
celý život dává,
a do dalších let přejeme
hodně štěstí, zdraví
a pohody.
Za všechny gratulanty
děti s rodinami.

Řeporyjské Echo 264
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Odvlhčení zdiva,
stavební a zednické práce
Nabízíme:
 provedení dodatečných hydroizolací zdiva
 sanace, odvlhčení objektů
 sanační omítky, stěrkové izolace
 obnovy fasád
 jádrové a štukové omítky
 pokládky dlažeb a obkladů
 výkopové práce

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

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

www.trumfrenovace.cz

Trumf_184,5x134mm.indd 1

6.3.2019 15:15:56

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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Ubytovny a vraky: Bitvu jsme vyhráli, válku zdaleka ne!

V

loňském roce bylo o Řeporyjích slyšet
zejména v souvislosti s naším bojem
s autovraky a ubytovnami. Desítky
článků v médiích nás označily jako městskou
část, která se postavila absurdním zákonům
o odpadech a ubytování cizinců v obou případech za hranou zákonnosti, ale efektivně
a v situaci, kdy jí nic moc jiného nezbývalo.
Co se vraků týče, dokázali jsme se zbavit
k dnešním datu DVACETI autovraků. Ty
unášeli spřátelení mimozemšťané, odtahovali si je prostřednictvím přímé konfrontace
po našem pátrání a nátlakem přes sociální
sítě a média samotní majitelé, během jediné
březnové noci navíc došlo k nevysvětlitelné
levitaci sedmi vraků, které následně odtáhla
jako překážku v dopravě Městská policie. Dle
předkladatelky novely zákona o odpadech,
nové šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, se bude i díky nám možná snadněji
prosazovat změna zákona, kterou po „rozruchu v Řeporyjích“ začalo prosazovat i vládní
hnutí ANO. Máme v zásadě uklizeno, ale ne
úplně. Víte-li o opuštěném vozidle, které je
alespoň rok prokazatelně na místě, zasílejte
nám prosím dál fotografie a informace. Není
možné po vás žádat, abyste auto vytáhli
do silnice a volali 156, ale na začátku každého „zázraku“ je vaše součinnost v podobě
informace, fotografie apod. To samé se
týká černých ubytoven zahraničních děl-

níků. Podařilo se hodně, ač válka to bude
nekonečná a vyhrát nejde. První vyklizená
ubytovna v Ebrově 79 motivuje. Stejně jako
totálně vypruzený majitel slavného statku
na Smíchovské 1. On i další tři vykukové
dostali první pokuty a náš teror pokračuje.
Na základě našich podnětů 8x v obci proběhl
zásah cizinecké policie, která byla pokaždé
úspěšná ve zjištění nelegálního ubytování
nepřihlášených cizicnů. Není v našich silách
vyhnat tento byznys z obce, ale budeme-li
pokračovat v tomto tempu, naučíme mafiánské obchodníky s ubytováním levné pracovní síly z východu, že v Řeporyjích je horká
půda. Svádíme bitvu na Smíchovské 42, kde
třikrát natáčela televize a městská část tam
i u všech ostatních žadatelů z řad majitelů
vytrvale přijímá záporná usnesení u žádostí
o stavební úpravy. Začal spolupracovat stavební úřad na Praze 13, ale při současných
zákonech si stejně musíme pomoci hlavně
sami. Aktuálně jsem podal další podněty
cizinecké policii. Soustředíme se na černé
ubytovny u Bubce, ve Výrech na konci, kde
proběhl dramatický zásah policie, monitorujeme situaci v ulici Ve Výhledu, kde jsou
zřejmě další dvě ilegální ubytovny, šokující
podnět mám z rohu Řadové a Horšovské, je
to nekonečné, ale nepřestaneme je trápit podáními a polepováním objektů informacemi
pro dělníky, z čehož jejich bossové šílí ještě

více než z Policie. Ujišťuji vás, že peklo zažívá
i provozovatel ubytovny sociálně slabých
v hotelu Koruna, který nás obviňuje, že mu
bráníme v podnikání a má pravdu. Nemám
žaludek na to ukázat vám fotodokumentaci,
kterou se mi podařilo investigací získat, ale
krajská hygienická stanice má na čem pracovat. Aktuálně máme v obci nějakých patnáct
„ubytoven“ tvářících se jako prázdné rodinné
domy a není to konečný počet. Prosím, víte-li o něčem podobném ve vaší blízkosti, můj
mail a mobil je dostatečně znám, NIKDY vás
nikdo nebude konfrontovat, váš podnět
bude přísně důvěrný, ale setkávám se často
se situací, kdy se bojí celé okolí dát podnět,
snad ze strachu z Rusů. Nebojte se poslat mi
blbý anonym, my se také nebojíme.
Děkuji těm z vás, kteří aktivně informují
cizineckou policii a stavební a živnostenské
odbory ÚMČ Praha 13. Vaše informace
a naše nasazení přinášejí první vlaštovky.
Začali jsme v roce 2019 hodně zlobit. Budeme v tom samozřejmě – u vraků i černých
ubytoven – i s vaší součinností, s kolegy
místostarosty Seguin a Roznětínským, našimi úředníky a za podpory zastupitelstva
pokračovat po celé volební období. Vaše
spolupráce i třebas jen pouhým anonymem,
má smysl.
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz, 602 316 148

Listovní Doručovatel/ka
(pěší/auto)







Vše potřebné Vás naučíme.
Pracovní doba 37,5 hod./týden.
5 týdnů dovolené.
Stravenky v hodnotě 80 Kč.
Příspěvek na volnočasové aktivity.
Možnost rekreace ve firemních
zařízeních.

Přidejte se k nám v lokalitě Praha 5 nebo 6!

Druhou listopadovou neděli navštívila Řeporyje naše dlouholetá občanka Mgr. Renáta Zajíčková (ODS) , po „převratu“ na tamní radnici nově zvolená starostka Prahy 5. Tu
přijal s manželem Zdeňkem, naším bývalým zastupitelem a současným zastupitelem
hl. m. Prahy, starosta MČ Pavel Novotný vzhledem ke svátečnímu dnu v pivovaru,
kde na pozvání naší městské části společně povečeřeli svatomartinskou husu a prohlédli si provoz . Bylo o čem mluvit, paní starostka se živě zajímala o náš způsob boje
s autovraky a mimořádnou pozornost věnovala dotazům na náš styl boje s černými
ubytovnami zahraničních dělníků. Zdeněk Zajíček přislíbil Řeporyjím podporu při
doslova na dveře klepajícícm hlasování o žádosti Řeporyjí o svěření budovy nádraží
do správy a proběhlo plánování společné strategie v řadě oblastí. Paní starostka
našeho městského obvodu si samozřejmě odvezla výslužku v podobě zásob Starostovské sedmnáctky, do jejíž receptury ji zasvětila naše sládková Tamara Dolníčková.

Richard Hrnčíř
605 225 854
Hrncir.Richard.2@cpost.cz
TvojeBudoucnost.cz
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Hasiči v listopadu

M

ěsíc listopad znamená pro mladé hasiče přesun do tělocvičen
a hal, kde nejen trénujeme, ale
i závodíme.
Již tradičně jsme se na počátku listopadu (2. a 3. 11.) zúčastnili Memoriálu Marty
Habadové v atletické hale Otakara Jandery
ve Stromovce. Této soutěže se neúčastníme
jen jako závodníci, ale také pomáháme
s její přípravou. Své síly zde v disciplíně
60 m překážek měří nejlepší jednotlivci
z celé republiky. Letos proběhl již 18. ročník
a za ta léta, co se soutěž pořádá, se výkony
závodníků zlepšily o 4 – 5 vteřin. V prvních
ročnících stály v kategorii starších na stupních vítězů děti s časy kolem 15s a dnes
se časy pohybují kolem 11s. Našim dětem
děkujeme za skvělou reprezentaci. Jejich
výkony bohužel na umístění na bedně
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nestačily. Nejlépe se z našich dětí umístil
ve starší kategorii Daniel Schneider s časem 13,03s, což celkově stačilo na 32. místo.
V kategorii mladší dívky se na 26. místě
umístila Natálie Lexová s časem 15,75s.
Gratulujeme ke skvělým výkonům!

5. listopadu jsme pak spolu se základní
školou pořádali akci Řeporyjská strašidýlka,
která je od loňska „vylepšená“ o strašidel-

nou stezku. Dle ohlasů měla akce velký
úspěch a my bychom rádi poděkovali
všem za účast. Vzhledem k tomu, že jsme
akci na paloučku u skály pořádali teprve
podruhé, stále je co vychytávat, a tak slibujeme, že příští rok bude vše zase lepší
než letos. Velký dík patří všem nadšencům,
kteří se oblékají do převleků pro potěšení
všech ostatních. Z programu na paloučku
nemají vůbec nic a ještě jim mnohdy bývá
v převleku opravdu zima. Děkujeme vám!
Lucie Šulcová
foto: archiv SDH
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Zprávy z fary
Balíček ve zlatém papíře
alá Helenka hrozně
ráda chodila s babičkou na nákupy. Úplně
nejvíce se těšila na nákup, když
se blížili Vánoce. Hlavně proto, že se babička nikdy nedala dlouho prosit a Helenka
se vracela domů tu s novou knížkou, jindy s omalovánkami nebo čokoládovým
vajíčkem s překvapením uvnitř. Helenka
by si ráda hrála s dětmi, zatímco babička
nakupovala v pekárně nebo drogerii, ale
všechny děti kolem se tvářily unuděně
a nikomu se nechtělo hrát. Dokonce
i babička se snažila mít pochůzky co
nejdřív za sebou, protože v obchodech
neměl nikdo dobrou náladu a nechtěl se
zdržovat jediným milým slovem. Cestou
zpátky babička i holčička mlčely. Držely se
za ruku a kolem nich se začal polehoučku
snášet sníh.

M

Jeden stačí
Doma se babička posadila do svého
oblíbeného křesla. Říkala mu „myslírna“.
Chvíli na něčím dumala a pak rozhodně
vstala a zamířila do komory. Za chvilku
vyšla s nádherným balíčkem ve zlatém
papíře, převázaným červenou stuhou.
Helenka by se ráda podívala dovnitř, ale
babička jí vysvětlila, že nemůže, protože
to je tajemství. Druhého dne ráno vyly
ven s balíčkem. První koho potkaly, byl
policista, pan Pavouk. Nepříjemný člověk
s knírem jako řídítka. S nikým se nebavil
a žil sám. Babička mu balíček podala. „Co
s tím mám dělat?“ ptal se udiveně pan
Pavouk. „To je pro vás,“ špitla Helenka.
Policista se na ni užasle podíval. „Co v něm
je?“ vyzvídal. „Přátelství a štěstí,“ prohlásila babička a stiskla mu ruku. „Babi, viděla
jsi, jakou měl radost?“ zeptala se Helenka.
„uděláme ještě nějaké balíčky?“ babička
zavrtěla hlavou: „Kdepak, Helenko, jeden
stačí.“ „Tak i já mám nakonec nějaké přátele,“ pomyslel si pan Pavouk. Hned se
mu šlo do práce veseleji a cítil, že ho cosi
hřeje u srdce. Cestou potkal pana Starého,
který zametal ulice. Byl to nesmělý člověk
a děti se mu často posmívaly. Když uviděl
blížící se uniformu, přikrčil se za vozík
s odpadky. Ale pan Pavouk k němu natáhl
ruku s balíčkem: „To je pro vás.“ „Děkuju,“
zamumlal nevěřícně a šťastně pan Starý.
A tak se spolu spřátelili. Ale ani pan Starý
balíček neotevřel. „Udělám jím radost
Dášence,“ říkal si. Dášenka byla drobná
holčička s blonďatými copánky. Jediná
ze všech dětí vždycky pozdravila. Právě
měla chřipku. Když pan Starý předal dárek
Dášenčině mamince, pozvala ho na kávu.
Jakmile Dášenka uviděla tak krásný balíček, hned se jí udělalo lépe. Pohladila
zlatý obal a červenou mašli a pomyslela
si: „V něm bude určitě moc krásný dárek.
Pošlu ho Zuzce na usmířenou.“
Nic zvláštního
Zuzka byla Dášenčina nejlepší kamarádka, ale dva dny předtím se ve škole
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pohádaly a jedna druhé přísahaly, že
už spolu do konce života nepromluví
ani slovo. Když Zuzka uviděla balíček,
rozběhla se za Dášenkou a všechno si
navzájem odpustily. Napadlo je, že by
takový dárek udělal velkou radost paní
učitelce, která jim už delší dobu připadala
nějaká smutná. Když paní učitelka našla
na svém stole nádherný lesklý balíček,
moc se zaradovala a celý den jí vyučování
připadalo veselejší než jindy. Žáci jako by
méně zlobili a dávali větší pozor. Když se
vrátila domů, odnesla balíček paní Ambrožové, které děti vyrostly, žily hodně
daleko a jí se po nich často stýskalo. Ani
paní Ambrožová si však balíček nenechala
pro sebe. Darovala ho panu Louskáčkovi.
Byl to řezník, a protože ho každý znal jen
s velkým nožem nebo se sekyrou v ruce,
všichni si o něm mysleli, že nemá srdce.
Pan Louskáček si dárek také nenechal…A
tak koloval dál a a dál a lidé, jejichž rukama
prošel, se pak na sebe usmívali a rádi si
spolu povídali. Když se Helenka s babičkou za několik dní zase vydaly na nákupy,
lidé v obchodech na sebe byli milí a děti
měly chuť si hrát. Kdosi pozdravil babičku
a vyprávěl jí, co se mu přihodilo a jak jsou
lidé z ničeho nic šťastnější, protože dostali
nějaký tajemný balíček. Když babička přede dveřmi hledala klíč v kabelce, otevřela
jí paní Antošová, která bydlela o patro níž
a nikdy s babičkou neprohodila ani slovo.
„Chtěla bych vám popřát veselé Vánoce,“
řekla a podala babičce krásný zlatý balíček
s červenou stužkou. „Děkuju vám,“ usmála
se babička. “Nechcete se u nás někdy
stavit a popovídat si?“ „Hurá!“ vykřikla Helenka, když se za nimi zavřely dveře a byly
samy. „Balíček se k nám vrátil. Tak už mi
povíš, co je uvnitř?“ „Nic zvláštního,“ odpověděla babička, „jenom špetka lásky.“
Z knihy Bruno Ferrero
Vánoční příběhy pro potěchu duše

Tradice tříkrálového koledování
Blíží se adventní doba, která je spojena s přípravou na Vánoce. K Vánocům
také patří tradice tříkrálové sbírky. Svátek
Tří králů (slavnost Zjevení Páně) se slaví
6. ledna. K tomuto dni se váže tradiční
koledování. Tříkrálovou píseň předávali
nejprve kantoři, duchovní a žáci. Koledníci
kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali
je kadidlem, psali na dveře iniciály K + M
+ B +, rozdávali svaté obrázky a zpívali
tříkrálové poselství ve formě známé koledy: My tři králové jdeme k vám, štěstí
zdraví vinšujem vám. Zkratka K + M + B
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+ (nebo latinský ekvivalent C + M + B +)
se běžně vykládá jako iniciály tří králů.
Ve skutečnosti se však jedná o zkratku
požehnání Christus mansionem benedicat
= Kristus ať požehná tomuto domu, a to
na celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Otce, Syna
i Ducha svatého, nejsou to tedy plusová
znaménka, spojující iniciály.
Novodobá historie Tříkrálové sbírky
Ke koledování se postupně přidaly chudé děti, které chodily 6. ledna po domech
oblečené za Tři krále s betlémskou hvězdou, také zpívaly koledu a posvěcenou
křídou psaly nad dveře domů K + M + B
+ s příslušným letopočtem. Dostaly za to
vždy něco k jídlu nebo drobnou almužnu.
Tato tradice s nástupem socialistického
režimu po r. 1948 postupně téměř vymizela, v původní podobě se zachovala jen
na některých místech. Česká charita dala
tříkrálovému koledovaní nový rozměr
a smysl. Od roku 2001 se díky ní i díky
štědrosti všech dárců a dobrovolníků koná
Tříkrálová sbírka pravidelně na území celé
České republiky.
Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí a to
zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc
do zahraničí.
Farnost Ořech, už tradičně, se také
letos (o vánocích) přípoji k té vznešené
iniciativě České charity. Prvních 14 dnů
v lednu 2020 budeme mít možnost podpořit tříkrálovou sbírku. Kasičky s logem
České charity budou rozmístěný na některých místech na území naší farnosti a snad

také potkáme nějaké koledníky. Pokud
byste rádi dělali koledníky, neváhejte se
u mě přihlásit. Budeme vděční za jakýkoliv
finanční příspěvek, za pochopení, otevřené srdce a vřelé přijetí.
Kéž prožívání adventu a oslava Vánoc je
doprovázená také naším zájmem o chudé
a potřebující. Tříkrálová sbírka je k tomu
příležitostí.
Přeji nám všem hezký nástup do adventní doby.
P. Mariusz Kuźniar, farář
www.farnostorech.cz
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Tenis 2019

L

etošní tenisový rok se pomalu přiblížil ke svému konci. Od roku 2011 je
pro nás tenisty o půl roku delší díky
tomu, že můžeme hrát nejen na venkovních dvorcích TJ Sokol Řeporyje, ale i přes
zimu v tenisové hale.
Halová sezóna skončila v půlce dubna
balením haly. Následovala úprava kurtů
a údržba tenisového areálu, na které se
jako každý rok podíleli i někteří členové
tenisového oddílu. Hned vzápětí jsme
zahájili letní sezónu. Během roku nám
počasí poměrně přálo. Díky tomu mohl
probíhat běžný tenisový život, kdy se
každodenně na kurtech potkávají hráči
oddílu TJ Sokol, trenéři s dětmi a také
veřejnost. Druhým rokem jsme ve spolupráci s tenisovou školou Spin uspořádali příměstské tenisové tábory, kterých

se o prázdninách zúčastnilo téměř 40 dětí.
V průběhu celého roku jsme odehráli
několik tradičních turnajů, převážně
ve čtyřhrách. Při těchto turnajích byli
k vidění úžasné zápasy, emoce a samozřejmě také hádky, bez kterých by to
prostě nebylo to pravé. Za zmínku dále
stojí, že v našem areálu bylo letos možné
vidět trénovat dva mistry České republiky,
a to Michala Fraňka (2x titul na antuce)
a Dominika Süče (1x titul v hale). Po propršeném začátku října jsme vydařenou
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Sport
letní sezónu ukončili postavením haly.
Tímto bych chtěl opět velice poděkovat
za pomoc úžasné partě ze Řeporyjí. To,
že se dvakrát za rok dá dohromady 30 lidí,
kteří přijdou ve volném čase tvrdě makat,
považuji v této době téměř za zázrak. Nyní
už si většina z nás užívá pravidelné hraní
v hale, které nenarušují rozmary počasí
ani krátké podzimní dny.
Vítězové našich turnajů v letošním roce:
Tami Cup
Martin Jiras - Marek Síla ml.
Memoriál J. Semotána
Jan Celerýn
Memoriál M.Jirase
Aleš Kůna - Matyáš Petr
Šašlik Cup
Robin Vogel - Marek Síla ml.
Řeporyjská Galérka
Jiří Hauer - Jan Borovička
Zbyněk Jiras
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HANSPAULKA
řeporyjské celky / jaro 2019

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

4. liga, skupina D

AC SK FC
10
Pajzovna FC
10
Homunculus
10
Dirty Bastards
10
K.T.S. FC
10
Medvídkova tlapička 9
Pendula Bona AC 10
Petrohradská BFK A 10
Rumpra Praha FC 10
Sparta Pivaři AC
10
Pavilon 8 AHC
9
Bulánci
10

7
7
6
5
4
5
5
3
4
3
3
0

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

0
3
3
3
3
3
4
5
6
6
6
10

56:21
51:31
57:38
51:38
37:27
42:41
38:37
30:30
31:48
26:40
25:33
0:60

17
14
13
12
11
11
11
8
8
7
6
0

Veteránská liga, 3. liga, skupina A

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

Ferri FC VET
Věčná žízeň FC VET
Ďáblická klička
PFC Kodymka
Folprecht 1.FC VET
Miminka AC VET
Zlatý krysy FC
Kikina bar 1.FC VET
Kulišáci CF VET
Estudiantes VET B
Tamu Pua 1.FC VET
Dřevosprint SC

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
7
7
5
5
3
4
3
3
3
1
1

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

0
2
3
3
5
4
5
4
4
6
7
8

47:15
33:21
59:24
25:21
34:37
27:28
21:25
22:31
30:40
21:36
25:45
20:41

19
15
14
12
10
9
9
9
9
7
4
3

Poslední utkání mužstva FC Pajzovna:
Rumpra Praha FC
9:4
AC SK FC
2:5
Bulánci
6:0
Dirty Bastards
8:4
Homunculus
2:4
Poslední utkání mužstva Dřevosprint FC:
Folprecht 1.FC VET
0:1
Kikina bar 1.FC VET
2:6
Kulišáci CF VET
5:8
Miminka AC VET
3:3
PFC Kodymka
1:2

Řeporyjský
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www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.

A mužstvo
A mužstvo se po postupu do vyšší soutěže výsledkově trápilo ačkoliv odehrálo
celou řadu vyrovnaných soubojů, a tak
mělo být na jeho kontě více bodů než
tristní 2. Polovina poločasových výsledků

SK Modřany vs. FK Řeporyje – 9. 11.
2019 4:1 (1:1)
V předposledním zápase podzimní
části jsme se vydali na půdu Modřan, které
jsme zpočátku zápasu překvapili svoji hrou
na pět záložníků, v které jsme se na konci
soutěže cítili nejlépe a dělala soupeřům
problémy. Ty měly i Modřany, které jsme
překvapili a zvláště po břevně Ivana
Pánka a velké šanci Svobody jim velmi
zatrnulo. Svoji šanci z pokutového
kopu jsme však zužitkovali a Ivan
Pánek nás poslal do vedení
1:0. Modřany však hrozily díky
výšce svých hráčů a zužitkovali
nepřehlednou situaci na malém
pokutovém území, kterou zužitkoval hráč domácích, jenž donesl míč
za brankovou čáru doslova svou
hrudí. Poločasové skóre tedy 1:1.
Druhý poločas začal lepší hrou
domácích, která byla zužitkována
během 10ti minut třemi góly. Skóre
4:1 jsme Modřanům darovali na podnose
a můžeme si lámat hlavu nad tím, že jsme
v prvním poločase nešli do vedení 2:0
po úniku Pavelky.

FK

FK Řeporyje vs. Dolní Chabry – 2. 11.
2019, UMT Motorlet 1:2 (0:1)
V azylu na Motorletu jsme se
utkali s Dolními Chabry, které prokázaly svoji kvalitu již minulou
sezónu, kdy jim postup utekl až
po odhlášení Radotína z ČFL
a přihlášení právě do pražského
přeboru.
Vrátili jsme se ke hře na pět
záložníků a hráli z hlubokého bloku,
čímž jsme dělali značné komplikace
favoritovi z Chaber. Po šancích
Rejzka a hlavně Tůmy jsme mohli
být ale ti, kteří v zápase povedou.
Nepodařilo se a soupeř nás potrestal brankou Strnada.
Nesložilii jsme však zbraně a nadále
hráli svojí hru ze zabezpečené obrany. To
se nám vyplatilo v 77. minutě, kdy Tůma
zužitkoval dobře zahraný rohový kop a vyrovnal. Pak tentýž hráč se radoval po chvíli

znovu, ovšem rozhodčí zvednul praporek
a gólová radost nám dlouho nevydržela.
Katastrofický scénář pro náš tým se opět
naplnil, a to když jsme faulovali v našem
pokutovém území a hostující tým proměnil
po dorážce svou penaltu v 85. minutě.
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skončila 1:1, v druhých poločasech však
zpravidla nastala zkáza. A tak kromě fotbalové kvality je potřeba notně dohnat
i fyzickou kondici, na kterou bude mířeno
zejména na fotbalovém soustředění v Čáslavi, které proběhne 15.–19. ledna 2019.
Není potřeba si nic nalhávat a uznat, že
náš tým je blízko sestupu. Nicméně dokud
máme pořád reálnou šanci zabojovat, nic
se nesmí vzdát. Jak bylo avizováno, budeme se snažit posílit na přestupovém trhu.
Pokud Vás napadne někdo s dostatečnou
fotbalovou kvalitou a zájmem reprezentovat náš klub na 100 %, dejte nám vědět jeho
jméno na fkreporyje@gmail.com
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Úvodní slovo
odzimní část je u svého konce,
a tak můžeme pomalu analyzovat
a rekapitulovat sportovní stránku
i ty ostatní, např. jak hodnota značky FK
Řeporyje roste či klesá v očích veřejnosti.
Ano, obě tyto věci jsou spojené nádoby,
avšak troufám si tvrdit, že ačkoli na sportovním poli by cena potenciálních akcií
klesala, díky mimosportovním úspěchům
bychom tuto ztrátu vyvážili. Ono balancování
O
P
R
E
YJ
Ř
E
FK
na pomyslné kladině
úspěchu našeho klubu můžu být vrtkavé
1928
jako roztočená dvaO
cetikoruna. A právě
DD
É
ÍL KOPAN
na nás bylo, aby těch
dvacetikorun v měšci bylo
co nejvíce a mohli tak nadále žít ve snu
výstavby umělé trávy či střádat další
plány na posunutí našeho klubu vpřed.
O našich ambicích, cílech a výsledcích jste
se mohli dozvědět na naší výroční Valné
hromadě, která se uskutečnila 1. 12. 2019
v Hospodě na Hřišti od 15 hod. Jelikož se
jednalo o termín po uzávěrce prosincového
čísla Řeporyjského Echa, o jejím průběhu
a výsledcích vás budeme informovat v následujícím čísle.

A
DÍL KOP

FK Řeporyje vs. FC Přední Kopanina “B” –
17. 11. 2019, UMT Motorlet 3:4 (1:1)
V posledním podzimním zápase jsme se
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potkali s týmem Přední Kopaniny na umělé
trávě Motorletu. Nedělní zápas odstartoval
až v 18 hodin, a tak se větrné hřiště mohlo
ukázat v plné parádě. Povětrnostní podmínky na Motorletu nebyly však tak špatné
jako tomu na tamním hřišti často bývá,
a tak jsme se mohli poprat o body v počasí,
které bylo pro měsíc listopad přívětivé.
Přesně v den 30. výročí od Sametové
revoluce jsme chtěli zaznamenat úspěch
podobně jako demonstranti v roce 1989,

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 Modřany
SK Aritma Praha B
TJ Sokol Nebušice
SK Zbraslav
FC Přední Kopanina
SK Libuš 838
FK Zlíchov 1914
TJ AFK Slivenec
SK Čechie Smíchov
FK Loko Vltavín B
TJ Sokol Stodůlky
1999 Praha
FK Řeporyje

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

FK Sparta Košíře
11
SK Modřany B
11
TJ Sokol Bílá Hora 11
FK Řeporyje B
11
TJ Slavoj Suchdol 11
SK Střešovice 1911 C 11
TJ Sokol Lochkov 11
SK Čechie Smíchov B 11
SK Sparta Krč
11
TJ Točná
11
TJ Sokol Lipence B 11
TJ AFK Slivenec B 11

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

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
10
10
7
7
7
7
7
5
6
6
4
5
3
1
0

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

1
2
4
4
4
5
5
5
4
7
8
6
8
11
10
13

51:19
29:17
47:29
26:16
32:28
34:25
35:27
35:30
26:22
25:30
34:33
19:28
23:41
20:35
17:37
16:52

Muži B - A4A - 21 M-2/A
7
6
6
6
6
6
5
4
3
3
2
0

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

2
2
3
4
4
5
4
4
4
6
6
10

37:14
22:15
33:28
27:17
32:27
25:23
25:18
25:26
30:27
23:24
13:37
13:49

Starší žáci - E3C - 56 SŽ-2/C
SK Nusle
TJ Sokol Lochkov
SC Olympia Radotín
TJ Sokol Nebušice
FK Admira Praha
SK Třeboradice
TJ Sokol Řepy
FK Loko Vltavín
FK Řeporyje
TJ Sokol Troja

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
6
5
4
4
2
2
2
0

0
0
0
0
2
1
3
2
0
0

0
2
3
4
3
4
4
5
7
9

66:5
42:10
24:15
25:17
35:17
29:24
19:23
30:31
19:41
4:110

38
33
31
25
25
24
24
24
21
20
19
17
17
10
7
2
23
21
20
19
19
18
17
15
13
11
9
1
27
21
18
15
14
13
9
8
6
0

Mladší žáci - F3D - 67 MŽ-2/D

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

SK Ďáblice B
11
SK Motorlet Praha 11
SK Třeboradice
11
TJ Slovan Bohnice B 11
TJ Slavoj Suchdol 11
FK Řeporyje
11
TJ Sokol Řepy B
11
TJ Ruzyně
11
TJ Sokol Bílá Hora 11
FK Dukla Praha ženy 11
TJ Sokol Lipence
11
Deutscher FC Prag 11

11
10
8
7
6
5
5
5
2
2
1
0

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

0
1
2
3
5
5
6
6
7
8
9
10

111:14
100:19
67:33
51:18
75:40
48:42
52:60
45:66
26:34
33:99
12:99
21:117

33
30
25
22
18
16
15
15
8
7
4
1

šlo nám však o převrat bodový. Jedním ze
signatářů úspěchu mohl být Ivan Pánek,
který se konečně trefil v této sezóně ze hry
po hezkém sklepnutí Rejzka, který alternoval na pozici pravého záložníka. Nutno
říci, že Přední Kopanina hrající v hezkých
žlutých dresech měla více ze hry, avšak své
velké šance nedokázala dlouho proměnit.
To se podařilo až ke konci prvního poločasu, kdy tzv. Kopka vyrovnala skóre na 1:1.
Tedy poločasový výsledek, který je pro tuto
sezónu nejvíce typický.
Druhý poločas ovšem byl opět podobný
jako drtivá většina druhých poločasů, a to
když se během 10 minut rozbortí díky naší
nekoncentrovanosti zisk na body. Obdržely
jsme tři branky rychle, jak na lince rychlého
občerstvení a místo nutričně nevyvážených hamburgerů jsme obdržely tři kusy
od cesty. V 72. minutě však zkorigoval
hezkým obstřelem Lukáš Jelínek a v 81.
minutě zdramatizoval utkání proměněnou
penaltou Ivan Pánek, čímž utkání nečekaně
zdramatizoval.
Bohužel ani přes snahu v závěru utkání
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Sport
se nám nepodařilo dosáhnout Happy endu
a odešli jsme ze hřiště bez bodu. Paradoxem je, že vítěznou branku hostů obstaral
Roman Graf, řeporyjský rodák.
Pozvánka na Silvestrovskou pumelici
Jako již tradičně jste zváni ma Silvestrovskou pumelici, která proběhne 31. 12. 2019
na tréninkovém hřišti. Sraz účastníků všech
věkových kategorií je stanoven na 9.00
v Hospodě na Hřišti, kde budou jednotlivá
družstva rozlosována. Těšíme se tak na tradiční hojnou účast se zapojením aktivních
či bývalých hráčů , funkcionářů a fanoušků
našeho klubu.
Slovo závěrem
Za náš klub FK Řeporyje bychom poděkovali za věrnost našemu klubu v časech
horších i těch lepších a popřáli vám pěkné
prožití vánočních svátků se spoustou fotbalových dárků či fotbalových artefaktů,
které vám či vašim blízkých udělají radost.
Petr Vosmík
místopředseda FK
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Sport

TJ Sokol Řeporyje

V

naší sokolovně se toho poslední dobou hodně událo a ještě hodně akcí
plánujeme.
V sobotu 2. 11. oživil sál pan Neckář se svou
skupinou a byl to krásný zážitek, kdo lístky
koupil, neprohloupil. Nádherné světelné
efekty, zpíval celý sál a byl i ohňostroj, což
nám trochu zatrnulo, ale vše dobře dopadlo.
Následující sobotu se již od rána připravovala „Tancovačka II“, tam jsem nebyla, ale
určitě o ní napíše pan starosta. Souběžně
s přípravou tancovačky probíhal workshop
„Bylinkové kouzlení s Ditou“. Naše malá „úřadovna“ se proměnila k nepoznání a linuly se
z ní omamné vůně. Tvoření mělo velký ohlas,
protože návrat k přírodě láká stále více lidí.
S Ditou jsme tedy navázali spolupráci a další
workshop proběhne v sobotu 18. 1. 2020
od 10 do 16 hodin.
Připravujeme i kratší kouzlení a to na úterý
dopoledne 10–13 hod. a čtvrtek odpoledne
17–20 hod. Přesné datum ještě upřesníme.
Další akcí je „DOBROČINNÝ BAZAR
NA OPRAVU SOKOLOVNY“. Naše sokolovna
již řadu let volá po celkové rekonstrukci. Sice
se podařilo získat dotaci na opravu střechy,
ale zázemí je v kritickém stavu. Kdo k nám
chodí, tak ví, že řada věcí je stále v původním
stavu, což znamená cca 50 let stará. Kdo u nás
dlouho nebyl, může se přijít podívat. Rozhodli
jsme se proto zkusit štěstí a zažádat o dotaci
na opravu, rekonstrukci a zateplení celé bu-

dovy. Vzhledem
k tomu, že naší
členskou základnu
tvoří 150 dětí, tak
bychom rádi zachovali naší starou
budovu i pro další
generace.
Před podáním
žádosti musíme
však nechat vypracovat projekt,
který bude stát
přibližně 600 000,Kč. Vzhledem
k tomu, že zisky
z pronájmů sotva
pokryjí režii, hledáme cesty jak peníze získat. Tohle je
jedna z nich. Za jakýkoliv příspěvek
předem moc děkujeme a těšíme
se na setkání v sobotu 14. 12. od 10
do 16 hodin. Připravíme i vánoční
tvoření pro děti
a další program.
Simona Šťastná
starostka

TJ Sokol - oddíl Gymstar
Sobota 16. 11. 2019 s GYMSTAR Sokol
Řeporyje.
roč je potřeba strávit jednu z nejkrásnějších a nejteplejších listopadových
sobot ve sportovní hale v Říčanech?
Vstávat v půl sedmé, dělat svačinky,
popohánět dcery ke spěchu ať nepřijedou

P

pozdě, hledat ztracené a odložené věci,
povzbuzovat a uklidňovat holčičky, chválit
a jásat.....
Přece proto abychom do našeho oddílu
Gymstar dodali další medaile .
Blue Cup TVT Motion Říčany .... krásně
zorganizovaný závod. Je vidět, že Říčany se
derou na výsluní. Krásná nová hala, gymnastický oddíl vybaven vším, na co si jen

listopad 2019

TJ SOKOL ŘEPORYJE POŘÁDÁ

Dobročinný bazar na opravu
Sokolovny
14.12. 2019 sobota 10-16h
Podpořte financování projektu na rekonstrukci zázemí
sokolovny nutného pro získání dotace.
JAK?
Přispěním oblečení, obuvi, doplňků a hraček apod.
Návštěvou bazaru a zakoupením něčeho z nabídky
BĚHEM BAZARU BUDE PROBÍHAT VÁNOČNÍ TVOŘENÍ,
MALOVÁNÍ NA TEXTIL A PROMÍTÁNÍ
PŘÍJEM VĚCÍ V SOKOLOVNĚ – JÁCHYMOVSKÁ 613/1
ÚTERÝ A ČTVRTKY OD 17:15 DO 18:30

člověk vzpomene, loga všude, kam oko jen
pohlédne, velkoplošná obrazovka s průběžnými výsledky, pohotoví moderátoři,
krásný - živý modrý maskot v nadživotní
velikosti.
Závodem šly naše nejmladší závodní
týmy a nejstarší juniorky. Byl to v tomto
školním roce teprve druhý závod, tak byla

spousta chyb a nervozity. U malých byli
rozhodčí ještě shovívaví, u těch větších
nastoupila větší přísnost. No, alespoň víme,

na čem máme dále zapracovat, protože
další závody nás čekají již příští víkend.
Hlavně, že máme už jasno o maskotech
týmů. Nemehla (aby bylo jasno, název si
tyto šikovné holčičky vybraly samy a bez
nátlaku ) mají historické oddílové obří
Mimino v odpovídajícím dresu a Hvězdičky
se usnesly na modré plyšové Hvězdě. Pevně doufáme, že je nikdy nezapomeneme
doma….
Obsadili jsme kategorii
0 mini ročník 2012
… zlato pro „Nemehla“
… bronz pro „Hvězdičky“
Junior II ročník 2007 a starší … páté místo
Díky všem za úspěšný den.
HKr
www.gymstar.cz
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Inzerce

KOUZELNÝ STATEK

Relaxační a regenerační centrum
K Chaloupce 4/3, 155 00 Praha 5-Řeporyje

JÓGA – MASÁŽE
Kontakt: Zuzana Veselá
+420 736 233 449
vesela.zu@seznam.cz
Po 17:15–18:15 Jemná jóga, vhodná pro začátečníky i seniory
Čt 17:15–18:30 Jóga pro mírně pokročilé

MEDITACE MOHENDŽODÁRO
Kontakt: Šárka Nejedlíková
+420 602 339 634
sarka.nejedlikova@seznam.cz
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Hledáme opraváře drobných elektrických spotřebičů
Osoušeče vlasů, osoušeče rukou, vařiče, trouby a podobně.
Práce u Vás doma nebo v Jinonicích 300 metrů od metra.
Spotřebiče přivezeme k vám včetně náhradních dílů.
Platba za práci obratem.
Dohoda o provedené práci, ideální pro penzistu
se zkušenostmi v oboru elektro
nebo pro osoby s omezenou pohyblivostí.
Pište o bližší informace na Lukas-Tesar@LTservis.cz
nebo SMS 602 223 410

Objednávky
na Silvestra
a vánoční
podnikové
vánoční večírky.

St 17:30–19:00 Aktivní meditace pro ženy
- jemná, dynamická, pečující a tvořivá forma přírodní léčby
Své místo si prosím rezervujte
na výše uvedených telefonních číslech.

Restaurace

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:

Hlávkova
130, 246
U Lva
174, 301, 352,
266, 902

 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok
2020

Vánoce na MAX

INFORMACE
PRO DĚLNÍKY UBYTOVANÉ VE ZDEJŠÍCH UBYTOVNÁCH!
Řeporyjské Echo 264
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Inzerce
Zprávy zTOHOTO
fary
ŠÍŘENÍ
TEXTU MEZI NĚ JE V ZÁJMU ŘEPORYJÍ! Děkuji, starosta.
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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

