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Laco DÉCZI málem zboural sokolovnu
Pavel Žáček: Řeporyje a vlasovci
Smíchovské nádraží - schválená studie
Foto: Pavla Hartmannová
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Vážení spoluobčané!
ásník a fenomenální spisovatel Charles Bukowski napsal
„Svět patří těm, co se neposerou“, a tak svět patřil pár týdnů
Řeporyjím. Ty přitom obstály v mimořádné zkoušce. Během
té si nenechaly od Rusů, vlasovců, a co si budeme povídat, starosty,
ukrást Vánoce.
Cítil jsem ten klid a nadhled Řeporyjí ze všech, kdo se mnou sdílí
úřad, zastupitelstvo, bytovou jednotku a chodníky naší městské části.
Ano, já vím, že jste si od příbuzných a kolegů v práci vyslechli
pár dotazů a poznámek a stali se rukojmí povinnosti udělat si názor
na roli vlasovců v pražském povstání. Nejste v tom sami. Jak o sobě
čtu, že si honím na tématu popularitu a politické body, tak den ode
dne vím více a více, že rukojmí toho pomníku jsem hlavně já. Ale
o naší nepohodu přeci vůbec nejde.
Jde o to, kvůli čemu jsme jí podstoupili, podstupujeme a obávám se, že ještě budeme (ten pomníček nebude mít lehký život)
podstupovat. O něco, co Řeporyje dalece přesahuje. A na co jsem
velice pyšný.
O nesmírně důležitou celospolečenskou diskusi, jejíž odstartování
prostě padlo na nás a já si nesmírně vážím toho, jak jsme během
toho obstáli. Stejně jako náš záměr myslím obstál před odbornou
veřejností, stejně jako přinejmenším před pražáky.
Je dobře, že se mluví o vlasovcích, je dobře, že se mluví o spektakulární dezinformační válce, jejímž hnacím motorem je Ruská Federace a její trollí farmy a státní média. Vlastně všechna média, která
chtějí přežít. Je dobře, že se mluví o naší prazvláštní, „schizofrenické“,
nejednotné zahraniční politice, je dobře, že se mluví o komunistech
a historické paměti národa, kterému zatím vždycky pomohl západ,
ne východ. S tím máme zatím horší historickou zkušenost. Což určitá
část společnosti legitimně ignoruje a jak jí to, stejně jako prezident,
rozděluje, tak je dobře, že se o tom mluví.
Potěšilo mě, jak v té centrifuze obstál úřad a kolegové místostarostové a zastupitelé. Klid, rozvaha, jestli někdo panikařil, pak já a snažil
jsem se u toho nebýt vidět, takže to odnášela manželka. Svatá žena.
Zaslouží, stejně jako Řeporyje, absolutorium. Děkuji.
Technikálie věci a vůbec to téma dostaly prostor v podstatné
části tohoto vydání Echa, já se k tomu omezím ve svém sloupku už
jen na jediné – nechám zaspat do kronik, jak moc jsem hrdý na to,
že se Řeporyje nepo***ly a že byly právem světové.

B

Ale přestože to jednu chvíli z televize a novin vypadalo, že se
úřad proměnil v ministerstvo pro vlasovce a odkazování Ruska
do patřičných mezí, realita byla i v prosinci odlišná. Úředníky a mé
místostarosty nejvíc zaměstnávalo naše stavební úsilí na několika
frontách. Já smekám před všemi zainteresovanými v čele s místostarosty Davidem a Luckou, svými úředníky, ale také zhotoviteli,
kteří budují na obou stavbách v areálu školy. V ulici Na Vrchu v rámci
projektu opěrné zdi, ale také tým, který pracuje na akci skatepark, kde
jsme vysoutěžili autora projektové dokumentace. Ladíme s fotbalisty
narovnání pozemků tak, aby dobře koexistovaly projekty skateparku
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a tréninkového hřiště a když všechno půjde dobře, rádi bychom na jaře
zažádali stavební povolení a v létě se dali do práce.
Kromě jednotného zastupitelstva nejen v otázkách, zda a komu
navzdory budovat pomníky padlým za naše město, mi dělá největší
radost matka příroda, která zatím šetří obecní rozpočet na zimní
údržbu. Pokusíme se, až to přijde, společně se smluvním partnerem
a domluvenými soukromníky, zasáhnout na všech 14 tisících metrech
komunikací v naší městské části. Nebude to levné a stejně si vyslechneme, ale jsme připraveni a rádi, že jsme to zatím nemuseli předvést.
Není to levná záležitost a až nebudu starosta, zase budu s nadějí
vyhlížet zasněžené Vánoce, teď jsem jejich nepřítel. Kéž by to takhle
bylo až do jara, ale takové štěstí mít nebudu.
Až to přijde, tak smluvně začíná zásah ve vyhlášeném „esíčku“ na té
zmršené prudké vyhlášené křižovatce Koterovská – Žilovská – K Velké
Ohradě. Až pak se pojede protahovat a sypat zbytek světa, více pro
zdejší každoročně naštvané řidiče neumím udělat.
V polovině prosince skončil konkurz na ředitele naší základní školy.
Potěšil mě počet uchazečů a jejich kvalita, kterou ocenila i konkurzní
komise. Ta na závěr doporučila jako vítěznou uchazečku dosavadní
zástupkyni ředitele a v posledním půlroce zastupující ředitelku paní
doktorku Lenku Weignerovou.
Lenka Weignerová je skvělá profesionálka, projevila kompetenci už
v posledním půlroce, kdy bez zástupců řídila školu, na které probíhají
dvě stavby najedou. Baví mě její zápal a erudice. Byl jsem opravdu
potěšený tím, že z nelehkého konkurzu vyšla jako vítězná uchazečka
a doporučení komise jsem tak bez výhrad akceptoval. Snažíme se naší
školu i školku maximálně podporovat a nemusíme si nalhávat, že je co
zlepšovat. Trochu mě trápí některé statistiky úspěšnosti našich žáků
při přijímačkách na gymnázia, chci základku, jejíž učitelky nedávají
vlastní děti na školy jiné. Jsem přesvědčený, že v Lence mají Řeporyje
eso na školský management, jaké neměly nikdy! Má mojí absolutní
důvěru a naší podporu, stejně jako celé naše školství. To chceme
zlepšit. A tak stavíme, investujeme a… došlo k této klíčové rošádě
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v managementu. Lence jsem dal maximálně volnou ruku při výběru
svých zástupců a jsme v totální shodě v kurzu, o kterém jsme si jisti,
že se jím má naše základka vydat. Jmenovací protokol jsem raději
(válka s Ruskem je válka s Ruskem) podepsal už v polovině prosince
a od 1. ledna máme novou ředitelku základní školy, jak jsme slíbili. Paní
ředitelce upřímně gratuluji a těším se na spolupráci!
Vždycky mě potěší, když k nám přijede někdo důležitý. Potěšila mě
tedy návštěva Miroslava Kalouska. Pozval jsem ho před časem a on
naše pozvání veřejně a s gratulací k odvážnému rozhodnutí přijal
ještě tu noc, kdy zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo o pomníku
vlasovcům. Miroslav Kalousek opakovaně Řeporyje veřejně podpořil
v neústupnosti, s jakou nenechaly do svých záležitostí kafrat Rusy
a nenechaly se zastrašit. Jsem vděčný za každého „mocného“, který
přijede a zeptá se, jak může pomoci. Pana poslance jsme přivítali
v nejsilnějším možném složení, tradičně vzali vlivného hosta k budově
nádraží a poplakali si, mimořádně jej coby silně věřícího člověka nadchl
náš kostel, dali jsme štamprli v kavárně a pochopitelně skončili v pivovaru. Kalousek byl skvělý a pokorný host. Tento „démon“, kterému
Morava nemůže přijít na jméno, se osobně zastavil s každým, kdo tu
o to stál, když mu chutnala svíčková, obešel každého, kdo se na ní
podílel, poděkoval a popřál pěkné svátky, byl přesně tak fajn, jak jsem
si ho představoval. V čistě osobní rovině na mě udělalo mimořádný
dojem, když si vzal stranou mojí paní a otcovsky jí vysvětlil, že politiku
mohou dělat jenom magoři a že dobře ví, jak to musí mít se mnou
složité a řekl jí, že si moc váží toho, jakou oporu v ní mám. Přál bych
každému, kdo Kalouska nemusí, ani neví proč, Kalouska potkat. Na svůj
Twitterový účet cestou domů ke společným fotografiím napsal: „Bylo
mi ctí dnes navštívit Řeporyje, pana starostu Novotného a jeho tým.
Přijel jsem především proto, abych jim vyjádřil podporu a sympatie.
Vážím si lidí, kteří se nebojí na veřejnosti stát si za svým názorem,
i když ví, že odpovědí nebude jen potlesk.“
Nemusím asi dodávat, jak moc mně právě ta poslední věta potěšila.
Nemyslím, že patřila jen mě a kolegům zastupitelům, patřila Řeporyjím!
Co se nepovedlo, byla snaha vysvětlit zdejším dětem, že zásobníky na reflexní samolepky pro chodce, které jsou pro vás zdarma,

Předpolední den roku 2019 jsem multikárou odvezl nové paní ředitelce ZŠ Lence
Weignerové jmenovací dekret a slečně Tereze (foto vpravo) medaili starosty
za mimořádné přispění k objasnění trestné činnosti za území městské části.
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jsou zásobníky na samolepky, které mohou zachránit život a patří
dvě, tři na oblečení a aktovku. Dvěma sedmačkám jsem jich sebral
šedesát a cestou, co je šly vracet na ně řval tak, že se rozplakaly
a aby té šikany z mé strany nebylo málo, ukázal jsem na mobilu
video španělského červeného kříže týkající se fatálnosti střetů dětí

Miroslav Kalousek a jeho tým byli v Řeporyjích přivítání nejsilnější možnou
diplomatickou sestavou.
s automobily. Je mi jedno, co si o tom myslíte, udělám to zase. V den,
kdy bude rozneseno toto Echo do schránek, doplníme opět 500
samolepek do všech pěti zásobníků. Veřejně tu oznamuji, že jsem
dostal nápad, jak odměnit ty, které „chytnu“, jak si berou přesně tolik,
kolik si vzít mají (dvě) a jak potrestat ty, kteří odmítají vzít na vědomí
opakované apely k věci, které dostávají ve škole a dobře vím, že se
dotyčné uličníky snaží apelovat i jejich spolužáci, ať to nedělají. Chci
ještě jednou poprosit i vás, připomeňte doma dětem, že děcka i dospělé přímo na tom zásobníku Řeporyje zdvořile prosí o součinnost
v podobě střídmosti. Že každá z těch padesáti samolepek co někdo
sebere a polepí s nimi záchod ve škole, mohla zachránit život. Že
starosta je všehoschopný psychopat, který je schopný si vzít „hejkala“ (maskovací oblek pro ostřelovače), kameru a jít na číhanou.
Já pořád tak nějak věřím, že nebudu muset se studem a v tichosti
za pár měsíců celý projekt odpískat, protože to prostě… nešlo.
Jsou to dobře investované peníze. Je to dobře investovaná energie
do vychovávání těch deseti pazdrátů z řad stovek dnešních dětí,
které je třeba u toho chytnout a odvést je za ucho domů i za cenu

rizika, že tam dostanu přes držku i já. Já strašně nerad prohrávám.
A tady prohrajeme všichni.
PROSÍM, ŘEKNĚTE DĚTEM, AŤ NEKRADOU TY SAMOLEPKY. DĚKUJEME.
A děkujeme i za to, jak jste si vzali za své naše dvě nové knihobudky,
které mají velký ohlas. Nosíte knížky, jiné si půjčujete a dokonce je nestihl ani nikdo posprejovat v době, kdy ještě neměly antigrafitti nátěr.
Když jsem u toho, loni tu brutálně odnesli tři pachatelé sprejování
po zdech. Kdo sleduje náš facebook ten ví, jak dopadl sedmnáctiletý
mladík z Říčan, co tu sprejoval jedinou květnovou noc a nepomohlo
mu ani to, že policie ho nevypátrala a případ odložila. V říjnu jsme
zavolali kriminálku poté, co jsme ho vypátrali sami a obstarali i důkazy.
Má sdělené obvinění a čeká ho soud. Svědkyni, která mi ho pomohla
za cenu osobního rizika dostat, jsem předposlední den v roce předal
poslední letošní medaili starosty. Příštímu, kterého chytnu, zlomím
ruku a posprejuji mu barák hákovými kříži. Žádné hranice. Vás
prosím, stane-li se váš majetek obětí tohoto druhu trestné činnosti,
zdokumentujte škodu a ohlašte jí okamžitě Policii na Lukách a ideálně
i nám. Má to smysl, letos se to opakovaně ukázalo. Víme, jak drahé je to
likvidovat. Pokusíme se najít způsob, jak dotačně pomoci poškozeným
alespoň částečně s výdaji na odstranění graffiti. Děkuji všem, co nám
loni pomohli tím, že nám dali vědět, že jejich soukromá kamera vidí
i na ulici. Mimořádně se tahle konspirace osvědčila. Pokud by se nám
dařilo i v dalších letech v interním boji s drobnou kriminalitou v obci
tak jako letos, už pro to mělo cenu do toho jít. Sedm vandalů, kteří
na střet s námi nezapomenou, první dvě vyklizené ubytovny, dvacet
autovraků, které zmizely z městské části. První vlaštovky a zjištění, že
ono to půjde. Kde je vůle, tam je cesta. Nedávno mi kompletní poslanecký klub Pirátů na mejdanu vyprávěl, jak díky nám zvedají rukavici
ohledně novely zákona týkající se těch vraků. Předřadili to, čeká ho
druhé čtení a prý za to může náš „rozruch“. Chystám drze přes ODS
projevení tzv. zákonné iniciativy týkající se zákona o pobytu cizinců.
Třeba jednou vyženeme všechny šmejdy, co tu dělají čáry po zdech
a z rodinných domků ilegální ubytovny. Řeporyje měsíc de facto určovaly zahraniční politiku státu. Mějte mě za někdy zbytečného pošuka
a šaška, ale ukázali jsme loni koule a odhodlání, milí spoluobčané.
Všem, kdo nám dělal zle. Od posledního vandala po Ruskou federaci.
Za pitomce jsme vlastně jenom těm uličníkům, co nám chodí na ty
samolepky.
A to je sakra dobrý výsledek. Přeji vám i Řeporyjím v roce, který právě začal, abychom si všichni mohli i na jeho konci říct to samé, co teď.
Že jsme obstáli v těžkých zkouškách. Že na sebe můžeme být pyšní.
Že nám – jedno jestli při snaze překvapit manželku a poprvé v životě vyluxovat nebo prověřit jedním pomníčkem a ojetou multikárou
ruského medvěda – patřil svět.
Že jsme se neposrali.
Příjemný start do roku 2020 milí spoluobčané.
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz, 602 316 148

Milá předvánoční návštěva z MŠ u starosty

N

a úřadu nám opět udělala MOC
velkou radost sváteční návštěva
dětí z naší školky. Prťata z třídy
soviček byla neuvěřitelná. Děti přinesly
krásnou vánoční hvězdu a zazpívaly nám
několik koled. Já překvapil děti fotografií,
na které jsem v řeporyjské školce v roce
1986 s jejich paní učitelkou Aničkou Semotánovou, kterou jsem až do druhé třídy základní miloval. Na fotografii tehdejší
třídy je i tehdejší paní ředitelka školky,
která jí je dodnes. Další moje spolužačka
ze školky, dcera paní ředitelky Diana
zase přivedla svého Jáchyma do školky

ve stejný den jako my naší Sáru a tak
jsou z našich dětí také spolužáci. Prostě
koloběh života na vesnici.
Děti to myslím
zaujalo. A nás
zase jejich návštěva, která
je pokaždé tím
nejmilejším,
co na úřadu
o svátcích zažijeme. Už teď se
s místostarosty

a úřednicemi těšíme na příští rok!
Pavel Novotný
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Výbor pro výstavbu a rozvoj

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č.VVR7 konané dne 4. 12. 2019
Přítomni: Mgr. Radek Hanák - předseda výboru;
Daniela Čubová - člen výboru; Ing. Jiří Chmelíř - člen
výboru; Marie Vaňatová – člen výboru; Lenka Bártová
- zapisovatelka
Omluveni: Karel Doláš, Ing. Iveta Kopřivová;
Neomluven: Jan Gebauer - člen výboru

Jednání bylo zahájeno v 17.30 hodin, kdy byli přítomní
4 členové VVR, ten je tudíž usnášeníschopný. Jednání
byla dále přítomná členka ZMČ p. Lucie Seguin.

Výbor pro výstavbu a rozvoj dále odkládá projednání
bodu č. 4 na příští jednání VVR, kdy budou přizvané
také investorky.

Program jednání:
Výbor pro výstavbu a rozvoj DOPORUČUJE ZMČ
1) souhlasit s přístavbou a nástavbou RD čp. 226 v ul.
Na Vrchu dle předložené PD;

Jednání skončeno v 19.00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Řeporyje ze dne 10. 12. 2019
Zápis z jednání č.ZMČ13 konané dne 10. 12.
2019

Zastupitelé a přítomná veřejnost uctili památku obětí
tragédie v ostravské nemocnici minutou ticha.

Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.; místostarosta - David Roznětinský; místostarostka - Lucie
Seguin; Jiří Blažek - zastupitel; Mgr. Pavel Bechyně
- zastupitel; Jaroslav Kejha - zastupitel; Mgr. Lenka
Fialová - zastupitel; Mgr. Radek Hanák - zastupitel;
Vojtěch Kuchař - zastupitel; Mgr. Michal Tuma - zastupitel; vedoucí HSO - Lenka Bártová
Omluveni: MUDr. Jozef Čupka, MPH - zastupitel

5. Pomník vojákům generála Vlasova
Usnesení číslo: 0202/2019/ZMČ13
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
se záměrem zbudování vzpomínkového místa
připomínajícího oběti pražského povstání v květnu
1945 z řad Ruské osvobozenecké armády a zásadní okamžik tohoto povstání, kterým byl rozkaz
generálmajora Buňačenka k obraně Prahy vydaný
v Řeporyjích večer 6. 5. 1945.
Usnesení-schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )

Starosta Městské části Praha-Řeporyje (dále jen
„předsedající“) zahájil jednání ve 20,00 hodin,
přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo
bylo řádně svoláno a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce úřadu. Při zahájení jednání
je přítomno deset z jedenácti zastupitelů, tedy
nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Lenku Bártovou.
(Pro: 10, 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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského
a p. Lucii Seguin.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
navržený program jednání.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)

5
Info z MČ
2) nesouhlasit s návrhem na vypouštění přepadu
z akumulační nádrže do dešťové kanalizace v ul. Postřekovská čp. 774;
3) souhlasit s výstavbou nového RD na pozemku parc.č.
1558 v k.ú. Řeporyje dle předložené PD.

6. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0203/2019/ZMČ13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření v souladu s přílohou č. 1
tohoto usnesení spočívající např. v přijetí finančního příspěvku ve výši 6 500 000,- Kč na základě
smlouvy č. SML 00072/2019 či vyúčtování řeporyjské tancovačky.
2) schvaluje
přijetí případných dotací poskytnutých městské
části do konce roku 2019.
Usnesení-schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
7. Daň z nemovitých věcí
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci starosty městské části o vydání Obecně
závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 14/2019
Sb., o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí (dále jen „OZV“), která nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2020:
1) koeficient pro Městskou část Praha - Řeporyje
dle § 1 a § 2 OZV je stanoven ve výši 5;
2) koeficient pro celé území hlavního města Prahy
dle § 3 OZV je stanoven ve výši 1,5;
3) místní koeficient na území hlavního města
Prahy dle § 4 OZV je stanoven ve výši 2.
(Pro: 8, Proti: 1 – p. Bechyně, Zdržel se: 1 – p. Blažek,
Poznámka: )

Zapsal: Lenka Bártová,
vedoucí HSO
8. Záměr posunutí zastávky MHD Ve Výrech
ve směru z Třebonic blíže k obci
Usnesení číslo: 0211/2019/ZMČ13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
výpověď ze smlouvy č. SML 00013/2018 k dočasné výpůjčce části pozemku parc.č 1598/8 v k.ú.
Řeporyje o výměře 38 m2, ve vlastnictví Hlavního
města Prahy a svěřené správy Městské části Praha-Řeporyje a dočasné výpůjčce části pozemku
parc.č. 1538/70 v k.ú. Řeporyje o výměře 38 m2
ve vlastnictví fyzických osob;
výpověď byla fyzickými osobami podána 29. 11.
2019, od 1. 12. 2019 počíná běžet 6 měsíční výpovědní lhůta;
2) souhlasí
se záměrem přemístění zastávky MHD „Ve Výrech“
ve směru z Třebonic na pozemek parc.č. 1587/40
v k.ú. Řeporyje o celkové výměře 259 m2, druh
pozemku ostaní plocha/jiná plocha, ve vlastnictví
Hlavního města Prahy, svěřená správa Městská část
Praha-Řeporyje.
Usnesení-schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
9. Odměny členů výborů zastupitelstva a komise rady Městské části Praha - Řeporyje
Usnesení číslo: 0204/2019/ZMČ13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
přidělení odměn členům níže uvedených výborů
zastupitelstva a komise rady - zvláštního orgánu
Městské části Praha-Řeporyje dle návrhů předsedů:
1) Přestupková komise:
XXXX XXXXXXXXXXXXXX
9 500,- Kč
XXXXXXX XXXXXXXXXXX
8 000,- Kč
2) Kulturní výbor:
XXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXX
XXXXX XXX XXX XXXXXX

5 000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč

3) Finanční výbor:
XXXXXX XXXXXXXXXXXX
5 000,- Kč
XXXXX XXXXXXXXXXX
5 000,- Kč
XXXXXXXXX XXXXXXX
5 000,- Kč
XXXXXX XXXXXXXXX
3 000,- Kč
Usnesení-schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
10. Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu pozemku parc.č. 1598/7 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0205/2019/ZMČ13
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Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 1598/7
v k.ú. Řeporyje do vlastnictví hl.m. Prahy, svěřené
správy MČ Praha-Řeporyje.
Usnesení-schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
11. Žádost o svěření pozemků parc.č.1700,
1707/37, 1707/38 a 1698 v k.ú. Řeporyje,vč.
budovy čp.95 (nádraží Řeporyje) do svěřené
správy MČ Praha - Řeporyje
Usnesení číslo: 0206/2019/ZMČ13
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s podáním žádosti k Magistrátu hl.m. Prahy o svěření pozemků v k.ú. Řeporyje parc.č. 1700, 1707/37,
1707/38 a 1698 vč. budovy čp. 95 do správy MČ
Praha-Řeporyje, v souladu s „Pravidly pro svěřování
věcí z vlastnictví hl.m. Prahy do správy městských
částí“;
2) pověřuje
starostu MČ k podání žádosti o svěření shora
uvedených nemovitostí k Magistrátu hl.m. Prahy,
odbor evidence majetku.
Usnesení-schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
12. Zpráva Kontrolního výboru o plnění usnesení ZMČ Praha-Řeporyje za období 1. 1. 2019–31.
10. 2019
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se zprávou kontrolního výboru o stavu plnění
přidělených úkolů ze ZMČ Praha-Řeporyje ve formě Zápisu ze 2. jednání kontrolního výboru ZMČ
Praha-Řeporyje ze dne 2. 12. 2019.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
13. Nástavba a přístavba RD čp. 226, ul. Na Vrchu
Usnesení číslo: 0207/2019/ZMČ13
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k nástavbě a přístavbě
rodinného domu čp. 226 v ul. Na Vrchu, Praha 5;
2) souhlasí
se stavebními úpravami RD čp. 226 v ul. Na Vrchu,
Praha 5, spočívajícími v nástavbě a přístavbě domu
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a stavbě zahradního domku, dle projektové dokumentace, zpracované Ing.arch. Janem Linhartem.
Usnesení-schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel p. Jiří Blažek)
14. Přístavba garáže k RD, přemístění HUP
a úpravy okolí RD čp. 774 v ul. Postřekovská
Usnesení číslo: 0208/2019/ZMČ13
Zastupitelstvo městské části
1) odkládá
projednání žádosti do doby vyjasnění stavebního
záměru s investorem.
Usnesení-schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
15. Novostavba RD - bungalov na poz. parc. č.
1558 kú Řeporyje, lokalita Příčka
Usnesení číslo: 0209/2019/ZMČ13
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací ke stavbě RD - BUNGALOVU na pozemku parc.č. 1558 v k.ú. Řeporyje;
2) souhlasí
se stavbou nového RD - Bungalovu na pozemku
parc.č. 1558 v k.ú. Řeporyje, dle projektové dokumentace, zpracované spol. ASK design s.r.o.
Usnesení-schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
16. Vyúčtování smluv o poskytnutí dotací
za rok 2019
Usnesení číslo: 0212/2019/ZMČ13
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zprávu Finančního výboru o kontrole vyúčtování  poskytnutých dotačních prostředků za rok 2019.
V roce 2019 byly poskytnuty dotační prostředky
těmto subjektům:
TJ Sokol Řeporyje, poskytnuta částka 80 000,- Kč,
využita celá částka dle smlouvy s MČ;
TJ Sokol Řeporyje, poskytnuta částka 3 000,- Kč,
využita celá částka dle smlouvy s MČ
FK Řeporyje, z.s. poskytnuta částka 40 000,- Kč,
využita celá částka dle smlouvy s MČ;
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Řeporyje poskytnuta částka 54 000,- Kč, využita celá
částka dle smlouvy s MČ;
Bc. Karlu Vanclovi poskytnuta částka 3 000,- Kč,
využita celá částka dle smlouvy s MČ;
SZUŠ Škola pro Radost - poskytnuta částka 40 000,-

Laco Déczi málem zbořil
sokolovnu!

L

aco Déczi se svou kapelou Celula New
York, vystoupil 11. prosince v Řeporyjích.
Myšlenka uspořádání jeho koncertu
vznikla spontánně a narychlo tři týdny předtím poté, co v USA žijící trumpetista podpořil
starostu MČ Praha-Řeporyje v jeho mediálně
známém sporu s komunistickým poslancem
Zdenkem „mlátičkou“ Ondráčkem. Samotná
akce byla vyprodána během několika hodin
a v sokolovně nakonec tleskalo strhujícímu

vystoupení bezmála pět set (!) diváků.
Jedenaosmdesátiletý fenomén má
na Řeporyje mimo
vzájemné sympatie
s naším starostou
přímou vazbu – jeho
syn Štěpán si tu našel
nevěstu.
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Kč, využita celá částka dle smlouvy s MČ;
Český svaz chovatelů, z.o., poskytnuta částka
10 000,- Kč, využita celá částka dle smlouvy s MČ;
Český svaz chovatelů, z.o., okrasného ptactva Praha
5 - Řeporyje poskytnuta částka 12 000,- Kč, využita
celá částka dle smlouvy s MČ.
2) schvaluje
předložené vyúčtování smluv o poskytnutí dotací.
Usnesení-schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
17. Prodej hasičského vozidla CAS32 TATRA
815 obci Úžice
Usnesení číslo: 0210/2019/ZMČ13
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
prodej hasičského vozidla TATRA 815 CAS32, registr.
značky AX 37-13 obci Úžice, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 9814-780-19 p. Tomášem
Tarabou;
2) souhlasí
se zněním kupní smlouvy na prodej hasičského vozidla TATRA 815 CAS32, registrační značky AX 37-17;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu kupní
smlouvy č. SML00104/2019.
Usnesení-schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
18. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci starosty městské části o přípravě smlouvy
o smlouvě budoucí o spolupráci se společností
FATO.
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající
prostor pro diskusi, v níž vystupovali členové ZMČ
i přítomní občané. Závěrem předsedající poděkoval
všem přítomným za účast a ve 22.30 hodin veřejné
zasedání ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: vedoucí HSO - Lenka Bártová
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních
předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Během koncertu, na jehož konci muzikanti třikrát přidávali a byli vyprovázení
„standing ovations“, převzal přímo na jevišti dojatý Déczi překvapení od Řeporyjí,
které se před ním podařilo do posledních
chvíle utajit – medaili starosty městské části
za mimořádný společenský přínos v oblasti
hudby a dlouhodobé nekompromisní občanské postoje k představitelům bývalého
režimu, kterou zastupitelstvo odsouhlasilo
na listopadovém zasedání spolu s dalšími
čtyřmi udělenými, vedoucím naší hasičské
mládeže a dvěma svědkům, kteří zásadně
dopomohli při objasňování trestné činnosti
v obci.
Hudebník následně na svém profilu
na sociální síti Facebook zveřejnil u společné fotografie s Pavlem Novotým následující
prohlášení, které musí pohladit po duši každého řeporyjáka, který má rád jazz, či prostě
jen Décziho osobitý projev:

„No hele, ten koncert v Řeporyjích byl
naprosto perfektní. To byl jeden z nejlepších gigů, jaký jsme za poslední dobu hráli.
Všechno bylo velmi profesionálně zorganizované, lidí bylo asi pět
set, všichni byli naprosto skvělí. V kapele
jsme z toho byli úplně
v prdeli. A třikrát jsme
přidávali - vůbec nás
nechtěli pustit domů!
No a pak jsem ještě
dostal to vyznamenání.... Kamaráde, nikdy jsem nic takového
nedostal. Úplně jsem
oněměl, vůbec jsem
nevěděl, co mám říkat. Ale mám radost
jako hovado. Celý ten
koncert byl bezvadnej.

7
Kultura
Tak ještě jednou obrovské díky do Řeporyjí jste ďáblové, že to není pravda!“
Pavla Hartmanová,
text a foto

Setkání u stromečku na Zadní Kopanině…

J

ak už se stalo na Kopanině tradicí, opět
proběhlo tentokrát v pátek 29. 11. 2019
sousedské setkání za účelem ozdobení
našeho vánočního stromečku. Zase nám
„chlapec“ trochu povyrostl, proto jsme se
rozhodli, že letos nedostane jen ozdobičky,
ale i světýlka. V pátek proto mohlo proběhnout i jeho rozsvícení.

Na setkání jsme zároveň pokřtili naši
svépomocí opravenou zastávku, ke které
se nikdo nehlásil. Dílo se podařilo a zastávku jsme oblékli do nového kabátu!
Bohužel náš pan starosta se nemohl
osobně zúčastnit našeho setkání, tak
jsme si alespoň připili „starostovou sedmnáctkou“, kterou jsme nedávno vyhráli
na Řeporyjské tancovačce v tombole.
Každý přinesl na sousedské setkání nějaké občerstvení, ať to byl svařáček, punč
nebo čaj, sladké či slané dobroty. Děti
ozdobily stromeček (i proto je pro nás ten
nejkrásnější ), dospělí postáli a poklábosili se sousedy. Nakonec jsme přijali pozvání
našich sousedů do tepla a přesunuli se

k nim domů, aby mohl večer pokračovat
v příjemné atmosféře.
Myslíme, že se akce vydařila! Všem
zúčastněným moc děkujeme a těšíme se
na další setkání. Všem přejeme pohodu,
příjemné vánoční svátky a všechno nejlepší
v příštím roce.
Jana a Eva z Chaloupek
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Základní škola

Prosinec v základní škole
Pohádkový prosinec ve 4. B

V

čítance jsme si přečetli známé české pohádky, které jsme si upravili
k divadelnímu zpracování. Žáci se
rozdělili do pěti skupinek, zvolili si pohádky, namalovali nádherné kulisy, vytvořili

Dramatický kroužek v prosinci

N

a vánoční čas se s dětmi z dramatického kroužku pečlivě připravujeme již od konce října. Rádi se

prosinec 2019
Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: reditelka@zs-reporyje.cz
a o Vánocích recitovaných našimi dětmi.
V pondělí 9. prosince jsme společně navštívili dům pro seniory “U Agáty“, kde
na nás čekali dědečkové a babičky, které
jsme svým vystoupením chtěli potěšit. To
se nám snad i povedlo. Na závěr od nás
dostali senioři drobné dárky, které jsme pro
ně vyrobili v hodinách předmětu „Člověk
a jeho svět“.
Vánočním posezením pro rodiče a prarodiče pak vystoupení dramatického kroužku
pro tento kalendářní rok skončilo. Přejeme
všem blízkým i příznivcům poezie a dramatického umění krásné Vánoce a šťastné
vykročení do nového kalendářního roku.
Hana Zdvihalová

L

Mikulášská nadílka

etos se na naší škole o mikulášskou
nadílku postarali žáci 9. ročníku. Převlečení za Mikuláše, čerty a anděly
navštívili třetí až osmé třídy, kde rozdali
sladkosti. Některé děti, které měl Mikuláš
zapsané ve své „Knize hříšníků“, musely

ruličkové postavičky i zvířátka a nacvičili
pohádky--Boudo budko, O Koblížkovi,
Kůzlátka, Loupežníci a zvířátka a Perníkovou chaloupku. Představení si navzájem
zahráli a pak si pozvali diváky i z ostatních
tříd a navodili příjemnou pohádkovou
skoro vánoční atmosféru.
Lucie Macourková

zazpívat písničku nebo přednést básničku. Za svou odvahu nakonec také dostaly
sladkou odměnu. Deváťáci se svého úkolu
zhostili opravdu poctivě, za což jim moc
děkujeme!
Lucie Wilczková

Exkurze do závodu Škoda Auto

zúčastníme rozsvěcení vánočního stromku
na Řeporyjském náměstí, kde jsme i letos
vytvořili živý betlém. K hezké vánoční atmosféře přispělo i pásmo básniček o zimě

V

pondělí 18. 11. 2019 jsme vyrazili
s žáky 7.A a 8.A na plánovanou
exkurzi do závodu Škoda Auto. Automobilka se pyšní více než stoletou tradicí.
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Začali jsme prohlídkou výrobních provozů.
Nejprve jsme procházeli lisovnou. Odtud
jsme přejeli do haly, kde probíhá montáž

vnitřních částí vozu. Vše bylo doprovázeno
odborným výkladem. Z výroby jsme se
přesunuli do depozitáře prototypů. Exkurzi
jsme zakončili návštěvou muzea. I zde nechyběl výklad o počátcích výroby, který je
neodmyslitelně spjat se jmény Laurin a Klement. K dispozici nám také byla interaktivní
stanice, kde jsme měli možnost vidět SVĚT
ŠKODA až do budoucnosti.
Renata Šantorová

B

Přírodovědný projekt
– podnebné pásy

ěhem měsíce listopad se žáci pátých
ročníků učili v hodinách přírodovědy
o podnebných pásech.
Získané poznatky ve skupinkách zpracovali

Základní škola

do přehledných plakátů a vytvořili modely
jednotlivých pásem, které prezentovali
ostatním spolužákům.
V návaznosti na toto téma, jsme navštívili
skleník Fata Morgana v pražské botanické
zahradě v Troji. Zde jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých informací o tropickém
a subtropickém podnebném páse. Měli
jsme tak možnost vidět jednotlivé rostliny
typické pro tyto oblasti, jejich přizpůsobení
se prostředí i vztahy se zvířaty.

9
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Základní škola
Během vyhledávání informací nám také
posloužila naše „mobilní učebna“, kdy jsme
pomocí notebooků vyhledávali potřebné
informace a zaznamenávali je do pracovních listů.
Karolína Koutecká

- Řep

o

Medové perníčky ve školní družině

Č

as Vánoc se velmi rychle blíží a my
ve školní družině jsme uskutečnili
jako obvykle v tuto dobu akci zdobení Medových perníčků. Při odpolední
odpočinkové činnosti jsme si společně
přečetli pohádku O perníkové chaloupce

Ať se všechna starost zruší,
ať zavládne pokoj v duši.
Co bolelo ať se zhojí,
co těšilo ať se zdvojí.
Pohodu, klid a žádné hádky,
štěstí, lásku a krásné svátky!
To vše a ještě více Vám přejí vychovatelky
školní družiny.

V

V

čase předvánočním, kdy pohádek
není nikdy dost, navštívilo naši školní družinu divadlo „Lala“ s Vánoční
pohádkou. Před samotným představením

Středověk ve 4.B

hodinách vlastivědy jsme se učili
o Přemyslovcích, o osudech knížat
a králů o bitvách i turnajích. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli tíhu kroužkového
zbroje, meče i rukavic. K dokreslení doby
jsme shlédli film – Ať žijí rytíři, prožili vlastní
turnaj a naučili se hrdinskou píseň.
Lucie Macourková

Přijelo k nám divadlo

a vybarvili pracovní list na toto téma.
Touto činností jsme se pak patřičně
naladili na příjemné setkání s paní Jeřábkovou, která dětem povyprávěla o tradici
pečení perníčků u nás, jaké těsto a koření
je vhodné a ukázala, jak zdobí jednotlivé
tvary perníčků polevami. Děti si pak samy
nazdobily perníčky, které nám napekly přeproběhlo v jednotlivých odděleních ŠD
důležité zopakování zásad slušného chování v divadle. Při pohádce samotné si děti

dem jejich maminky a kamarádi z ostatních
ročníků. Při práci jsme poslouchali vánoční
koledy. Dětem se perníčky moc povedly
a už se těšily na večer, až je budou moci
ochutnat. Velké poděkování patří maminkám z 1. tříd p. Berecové a p. Neumayerové
a především paní Jeřábkové, která s námi
strávila hezký vánoční čas a obohatila nás
o tradice vánočního pečení.
Ludmila Růžičková

společně s účinkujícími zazpívaly, naučily
se nové písničky a také se samy proměnily
v herce. Dětem se představení velice líbilo
a přineslo nám do třídy tu správnou vánoční atmosféru.
Lenka Jarolímková
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Prosinec v mateřské škole

M

ěsíc prosinec probíhal ve znamení příprav na vánoční besídky
a dětmi tolik očekávaný Štědrý

den v mateřské škole. V průběhu adventu
se děti seznámily se zvyky, které se váží
k vánočním svátkům.
Mikulášský týden jsme si naplno užili.
Naši mateřskou školu navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Děti jim zazpívaly písničku
a své malé hříchy odčinily recitací krátkých
básniček a říkadel. Poté byly odměněny

Mateřská škola
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Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com
tradicemi a řemesly. Samy si vyzkoušely
drát peří a řezat pilou břichatkou. Pěkný
program, zajímavé vyprávění o Vánocích
a vánočních zvycích doplnila velká čertovská pohádka - Jak voják s peklem zápolil.

balíčkem s dobrotami. Čerti měli i letos
smůlu a museli odejít s prázdnou. Děti si
užily čertovské dovádění na Mikulášské
besídce s Jiřím Helekalem. K předvánoční
atmosféře přispěl i loutkový biblický příběh „O Ježíškovi“.
V prosinci k nám zavítali prvňáčci ze ZŠ
Řeporyje. Zavzpomínali na svá léta ve školce, zazpívali a zatančili předškoláčkům.
Předali nám knihu Pohádky z Řeporyjí,
ilustrované dětmi ze ZŠ.
Velkým zážitkem byl výlet autobusem
do Pěnkavova dvora v Takoníně. V doprovodu vojáka Tomáše, Lucipera a čertíka Lucifírka se děti seznámily se starými českými

Napínavý souboj statečného chasníka
s pánem pekel dopadl dobře, přesto, že
se bojovalo na koni, kouzlilo a žonglovalo.
Zážitek to byl opravdu nevšední.
Vánoční besídky byly již tradičně vyvrcholením všech adventních aktivit. Děti
svým blízkým zpívaly, recitovaly a hrály
divadlo. Rodiče potěšily drobnými vlastnoručně vyrobenými dárky a přáníčky.
Odměnou za jejich nemalé úsilí bylo
rozbalování dárků od Ježíška. K příjemné
atmosféře přispěly i dobroty od maminek.
Všichni jsme si odpoledne užili.
Všem přejeme krásné prožití Vánoc,
mnoho zdraví a štěstí v roce 2020.
Anna Semotánová, učitelka

DĚTSKÉ SUDOKU

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

12
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Kulinářské okénko

Milé čtenářky,
milý čtenáři!
Panenka Wellington – moje
neoblíbenější sl a v n os tn í
úprava vepřového, a že my
dnes máme co
slavit. Kulinářské okénko, totiž
slaví v lednu rok od svého založení a já
Vám za ten rok přízně mnohokráte děkuju.
Zvlášť děkuji za fotky, které mi ze svého
vaření receptů z okénka posíláte. Dělají
mi vážně velkou radost. Ale teď už zpátky
k Wellingtonu.
Prapůvodní receptura je „svíčková Wellington“, způsob úpravy hovězího používaný především v anglické kuchyni. A však
vzhledem k náročnosti přípravy a vysoké
pořizovací ceně surovin, byl recept postupem času adaptován na neméně chutné
vepřové. Traduje se, že za pojmenováním
receptu stojí Arthur Wellesley, první vévoda
z Wellingtonu jenž u Waterloo, vyhrál bitvu
proti Napoleonovi. Podle této legendy je
název inspirován protáhlým tvarem pečeně jenž připomíná právě vévodovu holínku.
No, kdo ví …?
S přáním dobré chuti
Vaše Simča
simona.sliveneck@gmail.com

Městská
policie
informuje

P

arkovací průkaz označující vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou (dále jen „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“),
označení vozidla řízeného osobou sluchově
postiženou (dále jen „označení O 2“) nebo
označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu stanovené prováděcím právním
předpisem smějí užívat jen osoby, které
toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností
nebo od oprávněného orgánu v zahraničí.
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním
postižením vydá příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností osobě, které byly
přiznány mimořádné výhody II. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou
hluchotou nebo III. stupně podle jiného
právního předpisu Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním
postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo
nebo je-li ve vozidle přepravována osoba,

Vepřová panenka Wellington
1ks vepřové panenky
1ks vanička hnědých žampionů
1ks rozváleného listového těsta
1ks šalotka
čerstvý tymián
dijonska hořčice
slanina, pepř a kuchyňská sůl
hrubá mořská sůl na posypání

Troubu rozpálíme na 200 °C.
Vepřovou panenku odblaníme,
osolíme, opepříme a na pánvi
zprudka zatáhneme ze všech
stran – dáme odležet. Šalotku
nakrájíme na jemno a na pánvi
zpěníme na oleji, přidáme pokrájené žampiony. Poté co se z nich
odpaří všechna voda, ochutíme
solí, pepřem a snítkami čerstvého
tymiánu. Žampiony rozmixujeme
na fáš. Na potravinářskou folii rozložíme plátky slaniny tak, aby se lehce překrývaly. Potřeme žampionovou
směsí. Odleželou panenku potřeme dijonskou hořčicí a pevně ji zamotáme do folie se slaninou. Takto připravenou panenku, necháme 20 min
zatuhnout v lednici. Připravíme si listové těsto, okraje potřeme žloutkem
a panenku obalenou ve slanině do těsta důkladně zabalíme. Celou takto
připravenou pečeni potřeme žloutkem a vrch posypeme hrubou mořskou
solí. Pečeme po dobu 20–25 min., dle zkušeností s vlastní troubou. Před
krájením necháme pečeni několik minut odpočinout. Správně upečená
panenka by měla být šťavnatá a uprostřed růžová. Nebojte se složitosti receptu, výsledek za tu námahu stojí. Podávejte s bramborovou kaší či vaším
oblíbeným zeleninovým salátem.

která je držitelem parkovacího průkazu pro
osoby se zdravotním postižením. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu
policisty nebo strážníka obecní policie, že
jí byly přiznány mimořádné výhody podle
jiného právního předpisu, které ji opravňují
k užívání vozidla označeného parkovacím
průkazem pro osoby se zdravotním postižením.
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně
potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby
se zdravotním postižením, dodržovat zákaz
stání a zákaz stání vyplývající z dopravní
značky „zákaz stání“; přitom nesmí být
ohrožena bezpečnost a plynulost provozu
na pozemních komunikacích.
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz
vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami
„JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“,
„JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“.
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená par-

kovacím průkazem pro osoby se zdravotním
postižením vjíždět i do oblasti označené
dopravní značkou „Pěší zóna“.
Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ MP Praha 13
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PhDr. Pavel Žáček Ph.D., historik

D

ne 5. května 1945 v pozdních
odpoledních hodinách rozhodl
velitel 1. ruské divize Ozbrojených
sil Výboru pro osvobození národů Ruska
(KONR) genmjr. Sergej Kuzmič Buňačenko, nacházející se se svým štábem
v Suchomastech u Berouna, že jeho
dobrovolecký antistalinský útvar vyrazí
na pomoc Praze. Stalo se tak proti vůli
vrchního velitele Ruské osvobozenecké
armády (ROA) genpor. Andreje Andrejeviče Vlasova. Druhého dne se jednotky
jeho divize daly na pochod v širokém
pruhu mezi řekou Berounkou a státní
silnicí Beroun – Praha.
6. května 1945
Vojenskému velitelství Velké Prahy
„Bartoš“ začaly informace o postupu
jednotek 1. ruské divize – doprovázených
obrněnou technikou – na Řeporyje docházet po 14. hodině 6. května 1945. Některé z nich nesly ruské označení „POA“.

několik vozidel, včetně nákladního auta
s vlečňákem obsazeným vojáky, poslali
na pomoc ohroženým Stodůlkám.
Okolo 15. hodiny přijela do z Ořecha
asi 80 členná průzkumná cyklistická jednotka, posléze do Řeporyjí přijel první
pancéřový vůz, kteří zřejmě zamířil směrem na Jinonice. Následně byly Stodůlky
posíleny další pěší rotou o sto mužích.
Krátce před 16. hodinou ppor. Krška
informoval o skupině vlasovských důstojníků z Chýnice, která vyhledává vhodné
palebné postavení pro dělostřelectvo.
Citát z obecní kroniky potvrzuje, že
se o 16. hodině část vlasovců začala
zakopávat u hřbitova a dále směrem
na Stodůlky a část ke Slivenci. Převzali
také strážení německých zajatců, které
zahnali do školních sklepů. Bylo zřejmé,
že na Prahu zamířily cyklistické i pěší jednotky, obrněná vozba a část dělostřelectva. V úvoze pod stodůleckým hřbitovem
byla zamaskována děla, jež ostřelovala

doprovozené lehkým dělostřelectvem: 1.
pluk přes Radotín podél Vltavy na Smíchov, 2. pluk ve směru na Řeporyje a Jinonice, 3. pluk po plzeňské silnici do Zličína a na Ruzyň a 4. pěší pluk ve směru
Stodůlky – Motol. Chýnický starosta navíc
ppor. Kršku informoval, že v Řeporyjích
by mělo přenocovat až 3 000 mužů.
V 18.30 hod. se vládní vojsko dozvědělo, že do Prahy směřuje na 25 000
vojáků a důstojníků, jejichž štáb bude
po krátký čas – snad přes noc – umístěn
v Řeporyjích.
V 19.45 hodin převzalo velitelství
„Bartoš“ zprávu, že na četnickou stanici v Řeporyjích dorazil genmjr. S. K.
Buňačenko. Řeporyjský Národní výbor
velitele divize ubytoval v čp. 258, u cukráře Josefa Kouby. Genpor. A. A. Vlasov,
který ho doprovázel, byl ubytován ve vile
MUDr. Kamila Ježka, čp. 447.
Styčný důstojník vládního vojska
hejtman Jaroslav Rendl zároveň požádal

O necelou hodinu později Národní výbor
v Řeporyjích potvrdil, že proud vojáků
procházející obcí jsou vlasovci. Zároveň
místní vojenský velitel podporučík v záloze František Krška nahlásil, že prvních

ruzyňské letiště, Strahov a zřejmě také
německá kasárna v Motole.
O půl hodiny později bylo velitelství
„Bartoš“ informováno, že na pomoc Velké
Praze od západu zamířily čtyři pěší pluky

o zodpovězení dvou dotazů:
1/ Kde jsou v Praze největší odpory
německé.
2/ Jak to vypadá v prostoru Dejvice.
Krátce po 20. hodině, zjevně po diskuzi
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Část důstojníků štábu 1.
pěší divize v Řeporyjích
u Čížků.

s genmjr. Buňačenkem a jeho štábem,
htm. Rendl své požadavky zásadně
rozšířil:
1.) kde kladou Němci největší odpor
2.) kudy N[ěmci] ustupují z P[ra]hy
3.) zda gestapo opustilo P[ra]hu
4.) v kterých budovách se nalézá gestapo
5) zjistit situaci v Ruzyni, Košířích, na Zlíchově, Horoměřicích a Suchdole a kladou-li
N[ěmci] odpor.
Spojovací ústředna Zemského četnického velitelství získala od četnické stanice
Řeporyje informaci o vyslání vlasovského
parlamentáře do ruzyňských kasáren
Waffen SS a na letiště, aby se do jedné
hodiny po půlnoci vzdaly a složily zbraně.
Velitelství „Bartoš“ bylo následně požádáno o doplnění paliva a proviantu.
Jedním z nejdůležitějších povstaleckých emisarů, který jednal s velením 1.
ruské divize již v noci z 5. na 6. května
1945 byl major pěchoty Martin Brumla,
o čemž před polednem osobně informoval na velitelství „Bartoš“ brig. gen. Karla
Kutlvašra a div. gen. Emila Linharta.
Gen. K[utlvašr]. vše schválil, pochválil moji
iniciativu a nařídil mně, abych tak iniciativně pokračoval dále. Od náčelníka štábu
pplk. Bürgra převzal mjr. Brumla jednoho
ruského důstojníka a s pobočníkem
ppor. pěch. v záloze Ladislavem Hudečkem odejeli přes Radotín na Suchomasty.
1. ruská divize již byla na pochodu ku
Praze. Mjr. Brumla se u Karlštejna připojil
k jednomu proudu a se štábem divize
dospěli kvečeru 6. května do Řeporyjí.
Podle svědectví mjr. Brumly vydal
genmjr. Buňačenko v Řeporyjích o 22.

hodině večerní 6. května svému štábu
bojový rozkaz pro útok následujícího
dne s cílem „dobýt Prahu a zachránit
bratry Čechy“. Dispositiv není zachován,
anžto pobočník, který si dělal poznámky,
upadl dne 7. 5. v bojové situaci do zajetí
a zápis zničil. O půl hodiny později styčný důstojník 1. ruské divize v Řeporyjích
potvrdil, že žádná podřízená jednotka
nesmí nikomu poskytnout své zbraně.
Zároveň velitelství „Bartoš“ ujistil: Naše
vojska budou bojovati za Prahu.
Kolem 22. hodin byl do Řeporyjí vyslán
por. pěch. v záloze JUDr. Vladimír Prášil,
člen povstaleckého velitelství Cibulka,
k projednání likvidace německé posádky
v Motole. Po sehnání ruského tlumočníka
Dr. Ivanova, sedli jsme do zvědného panceřového auta a vydali se na cestu do Řeporyj
[…], kde ne okraji [obce] jsme potkávali
prvé Vlasovce. Leželi, zpívali i spali podél
silnice, ačkoliv poprchávalo a bylo zima.
V hostinci, kde byl umístěn štáb divize,
por. Prášil kromě genmjr. Buňačenka
vyjednával také s mjr. Brumlou, styčným
důstojníkem velitelství „Bartoš“, o akcích
pro příští den. Velitel 1. ruské divize je pak
poslal do Stodůlek za velitelem 4. pěšího
pluku plukovníkem Igorem Konstantinovičem Sacharovem, jehož úkolem bylo
se v ranních hodinách probít přes Motol
do Prahy.
Krátce před 23. hod. odvysílal povstalecký rozhlas relaci: Sbory generála
Vlasova sem dnes dorazily. Pozor! Tanky
a obrněné vozy vojsk generála Vlasova jsou
označeny československou vlajkou a bílými
kruhy na pancéři. Vojsko je oblečeno do ně-

meckých uniforem, ale označeno slovanskými trikolorami. Na čepici mají oválný
odznak s červeným středem, na pravém
rameni mají odznak s písmeny „POA“.
V pozdních večerních hodinách dorazil
do Řeporyjí ještě emisar vojenského velitelství a. s. Walter, který se měl spojit přímo s genmjr. Buňačenkem. Por. Volman
se vrátil zpět se zprávou, že ještě v noci
dosáhnou některé jednotky 1. ruské divize Jinonic a tlumočil žádost, aby pro ně
bylo připraveno jídlo.
7. květen 1945
V jednu hodinu po půlnoci 7. května
se na výzvu velitelství „Bartoš“ dobrovolně přihlásil por. Bohumil Charvát
z povstaleckého velitelství Praha – Střed
v kasárnách Jiřího z Poděbrad k proniknutí s instrukcemi a mapami ke genmjr.
Buňačenkovi. Ve štábu Bartoš obdržel
mapy od npor. gšt. Mirovského s rozkazem,
že se jedná o vojska gen. Vlasova kdesi jihozápadně od Prahy, kterým budiž předány
plány nejpozději do 4 hod. ráno. Přelézáním
barikád za střelby mnohdy i českých hlídek
podařilo se jmenovanému dosáhnouti
po mnohých obtížích Walterovy továrny
v Jinonicích a odtud rekvírovaným autem
dospěl do Řeporyjí, kde skutečně gen. Budičenko [Buňačenko] zastihl a jemu vše
podle rozkazu předal a vysvětlil. Ve 2.50
hod. hlásil por. Charvát ze Štefanikových
kasáren splnění úkolu.
Vojenský velitel Waltrovky pplk. Václav
Vlček odjel ve 4. hod. ráno do štábu 1.
ruské divize v Řeporyjích, kde projednal
jeho přemístění v dopoledních hodinách
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do své továrny. Genmjr. Buňačenko
požádal o zajištění leteckého personálu
k nasazení po předpokládaném obsazení
letiště Ruzyně.
O páté hodině ranní překročily jednotky 1. ruské divize Vltavu a postupovaly
ve směru Vinohrady – Malešice a Vyšehrad – Pankrác.
V 7.25 hod. hlásil kpt. Holeček z Třebonic, že před hodinou sestřelilo protiletadlové dělostřelectvo vlasovců
proudový Me 262 Schwalbe. O patnáct
minut později byl vydán příkaz, aby byly
v obci odstraněny barikády. Před sedmou
hodinou měly ve směru Řeporyje – Ruzyň
projet tři vlasovské tanky, v obci zůstala
část trénu.
V 10.15 hod. navštívil npor. gšt. Josef
Mírovský ze III. oddělení štábu velitelství
„Bartoš“ v Řeporyjích genmjr. Buňačenka, předal mu plán Velké Prahy s přesně
zakreslenými místy německého odporu
a podrobně o nich informoval. Současně
bylo mu tlumočeno přání velit. „Bartoš“,
týkající se zejména získání prostoru Petřín
a zabránění event[uelní] děl[ostřelecké]
střelbě na Hrad a město.
V souvislosti s rozhodnutím k ústupu
z Prahy se v 16.45 hod. jednotky 1. ruské
divize začaly urychleně stahovat z jinonické Waltrovky a jejího okolí směrem
na Stodůlky. Zvýšený pohyb mezi ruskými dobrovolci zachytil ve své zprávě
kpt. pěch. v. v. Eduard Bystřický: Tanky od-

jíždějí ulicí Novoveskou do hlubočepského
údolí na pomoc Žvahovu a Hlubočepům,
na které podle zmatených zpráv dotírají
oddíly SS. Jiné části odjíždějí však Řeporyjskou ulicí kolem policejního revíru z Prahy
směrem západním. […] V noci nastává
zvýšená nervozita po jejich odchodu…
8. květen 1945
V 1.15 hod. hlásily Řeporyje prostřednictvím vládního vojska, že již více než
půlhodinu projíždějí obcí treny Vlasovců
směrem na Ořech. Řeporyje prosí vysvětlit proč. Zda ústup? O hodinu později
zaútočilo 200 – 300 příslušníků SS proti
vlasovské jednotce ve Slivenci. Při návratu
průzkumné hlídky policejního strážmistra
Pecha z Berouna ve 3.30 hod. byl hlášen
ústup asi 5000 vojáků 1. ruské divize směrem na Plzeň. Při zpáteční jízdě bylo toto
hlášení plně potvrzeno, ježto jmenovaný
potkával množství vlasoveckých oddílů
v rychlém ústupu na Beroun.
V 9.45 hod. potvrdil Národní výbor
v Jinonicích, že vlasovci jsou zakopáni
před Řeporyjemi směrem ven z Prahy.
Před polednem JUDr. František Vavřička z Ústřední rady odborů tlumočil
sdělení četnické stanice Řeporyje o ranních velkých pohybech ruských jednotek.
Směr neudali, jelikož neměli jistotu (čet.
stanice), s kým mluví. Podle obecní kroniky
ustupovali směrem na Mořinu.
Po 14. hod. vojenské velitelství Řepory-

Obrněné auto BA-10 tankového praporu samostatného průzkumného
oddílu. Příprava ústupu z Řeporyjí.
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je opakovaně požadovalo, aby velitelství
„Bartoš“ zprostředkovalo další pomoc
armády gen. Vlasova. Vojáci SS nejsou
informovaní o po[sledním] výv[oji] věcí.
Nev[ědí,] že je mír. Žádáme, aby NV Praha
sjednal pomoc arm[ády] Vlasova. Nepřátelé
v okolí Hlubočep, Barrandova, Slivence,
Radotína a Kosoře. Hrozí obklíčení. […]
Měl bych k disposici pro obranu Řeporyjí
100 lidí – vojáky čs. armády, nejsou však
zbraně a střelivo.
Okolo 16.30 hod. informoval poštovní
úřad Řeporyje o kritické situaci ve Slivenci
po ústupu vlasovců na Beroun. Ještě
ve 20 hod. 8. května podal předseda Národního výboru Řeporyje (č. telefonu
46741-74) hlášení o postupu silných
jednotek Waffen SS v prostoru Radotín –
Černošice. Hlášení zároveň obsahovalo
příslib další pomoci ze strany 1. ruské
divize pro hlavní město, přičemž Řeporyje měly na noc připravit ubytování asi
pro 1 000 mužů a Slivenec dokonce pro
1 200 vojáků.
9. květen 1945 ovšem přinesl jiné rozuzlení povstaleckého dramatu.
Pozn. autora: kurzívou jsou psané originální
dochované zápisy, v závorkách je doplnění
autorem zkratky v zápisech.
Fotopříloha použita z Knihy Řeporyje ohlédnutí za minulostí, které byly zároveň
použity v knize Prahou pod pancířem vlasovců od autora textu Pavla Žáčka.

Za „synem pluku“ je nákladní automobil,
převážející z Berouna vojáky 4. pěšího pluku.
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Na rovinu: Jak to bude s pomníkem vlasovců?

S

tarosta MČ napřímo o tom, co je
v plánu a proč. Většina informací
se dosud neobjevila ze zřejmých
důvodů v komunikaci obce. Čím déle si je
necháme pro sebe, tím lépe uděláme. Ale
protože květnové výročí se blíží, termín
je šibeniční a vaše právo na informace
absolutní, zde je přehledně to podstatné.
1. O čem jednomyslně rozhodlo zastupitelstvo?
Řeporyje uctí památku tří set padlých vojáků Ruské Osvobozenecké Armády během
pražského povstání formou pomníku a pamětní desky s připomenutím historického
okamžiku pražského povstání, kterým byl
rozkaz generála ROA Buňačenka k obraně
Prahy, vydaný v Řeporyjích.
2. Kde bude pomník umístěn?
Předběžně bylo zvažováno místo na rohu
ulic Smíchovské a Jáchymovské, v rohu
zahrady ZUŠ. Přes to, že pomník tu umístěn
nebude, oficiálně se tak MČ tváří v touze
zmást otravující ruská média a zabránit
spekulacím o tom, kdy bude odhalen, jak
bude vypadat atd. Ve skutečnosti se bude
lednové zastupitelstvo zabývat návrhem
umístit pamětní místo do „slavného“
parčíku s lavičkami v horní části náměstí.
Jeví se jako ideální z mnoha důvodů. Prostor je v zásadě nevyužitý, zabezpečení
pomníku je dobrým důvodem pro pořízení kamerového systému na Řeporyjské
náměstí, místo patří MČ a je dostatečně
důstojné. Vyhovuje nutnosti zbudovat
pomník do květnového výročí a protože
okolnosti zbudování budou problematické
nejen administrativně, jeví se tento prostor
nejpříhodněji. Oficiálně tuto informaci
městská část bude komunikovat, až to
bude nezbytně nutné, stejně jako další
informace z tohoto textu.

3. Kolik bude pomník stát?
Městská část počítá v rozpočtu pro rok
2020 dále s původní předběžnou částkou
půl milionu korun na opravu pomníku
U Lva, renovaci pamětní desky, kde je
nutno opravit faktické chyby, pořízení pamětní desky se jmény padlých na pomník
padlým v první světové válce na Ořešské
a zvažovanou pamětní desku zdejším obětem holocaustu na budovu MČ. V rámci
tohoto rozpočtu jsme původně plánovali
pokrýt i náklady na pomník vlasovcům.
Městské části se letos podařilo získat vyjednáváním o spolupráci ze soukromých
zdrojů investorů více než dvacet milionů
korun „nad rámec“ zhruba půl napůl v aktivech pozemkových a v hotovosti. Řeporyje
investují, slíbil jsem, že skatepark (odhadem devět milionů korun) zbudujeme
tak, že většinu prostředků získáme mimo
rozpočet ze soukromých zdrojů, tak aby
„obecní kasu“ nestál více než 3,7 milionu
korun. Prostě si to můžeme dovolit a to
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bez remcání, které není na místě. Situace je
ale složitější a stejně bizarní jako vše okolo
projektu s čím se budeme muset poprat.
Důvod? Zastupitelé se shodli na tom, že
pomník je naším projektem a je na místě
je zafinancovat Otázka prestiže, zodpovědnosti, ale také třeba absolutní kontroly.
S velkými díky jsme odmítli nabídku
řady jednotlivců, že přispějí, upřímně
mluvíme o řádech milionů. V realitě, která
vlivem medializace po tlaku Ruska nastala,
jsem si uvědomil, že přes finanční zajištění
akce z vlastních prostředků, je ve skutečnosti z pudu sebezáchovy na místě pokusit
se najít „třetí cestu“, která zamezí zpětné
kritice za financování díla, které NEBUDE
architektonicky soutěženo atd. Aktuálně
oficiálně stále platí to, že věc pochopitelně
pokryjeme z vlastních zdrojů, VE SKUTEČNOSTI dělám vše pro to, aby tomu tak
nebylo. Mediální a politická zkušenost mi
i přes ušlechtilost záměru a finančnímu
zajištění velí být v tomto prozíravý a pokud
možno si ulehčit cokoli, co při očekávaném
neradostném výhledu (zabezpečení, další
medializace, očekávaná snaha pomník poničit atd) jen lze. Na otázku tedy neumím
zatím odpovědět a není to nic, za co bych
se měl stydět. Naopak, lze jen překvapit,
moc rád bych očekávaným kverulantům,
zejména z řad proruských a ruských médií
udělal alespoň v tomto čáru přes rozpočet.
Ale na rovinu říkám, že se tak nemusí stát
a nestane-li se, je financování z našich
zdrojů společnou vůlí zastupitelů.

soutěže a politické sebevraždy investovat
do toho obecní milion (jestli nám dva dny
po uzávěrce tohoto Echa potvrdí nejslavnější český výtvarník současnosti předběžný souhlas, budeme mít v Řeporyjích
umělecké dílo vysoké ceny), najít sponzora,
který to zaplatí. Za obec k dílu instalovat
pamětní desku se vším, co chceme říct
za nás a nejlépe sehnat mecenáše i na ní.
Umělecká hodnota, minimální náklady,
prestiž a cesta z labyrintu. Uvidíme. Nic
se nestane, pokud to nevyjde a prostě se
v únoru rozhodneme umístit do středu,
či na travnatý pás prostoru „srdíčka“ s lavičkami pamětní desku za sto tisíc. Na to
nepotřebujeme soutěž. Je nás jedenáct
a obsah máme s kým konzultovat a stále
přijímáme vaše podněty. Chci pokud možno co největší klid pro Řeporyje a překvapení pro všechny, kdo tomu nemohou přijít
na jméno a montují se do našich věcí. Jsme
dostatečně sebevědomí na to poradit si
sami, či se pokusit svěřit to respektované
celebritě oboru a mít na to sponzora. Chci
jít touto cestou a věřím, že pro ni najdu
podporu v zastupitelstvu. V tu vteřinu, jak
námi oslovený člověk definitivně potvrdí
a budu mít financování, vám to sdělím.
Žádné soutěže, komise, referenda, tuny
papírů a vydání za něco, co je tak prosté
a v našich silách. Přemýšlel jsem o tom
celé svátky a konzultoval to s kým se dalo.
Mám jasno. O postupu, který chci prosadit
i o překážkách, které přinese, ale to bylo
jasné dlouho, že přijdou, nebojíme se jich.

4. Proč takové „šachy“ a manévry?
Jsme v časové tísni, která je společně
s nemožností architektonicky věc soutěžit spolehlivou cestou do pekel. Chceme
důstojným pomníčkem věc vyřídit a jít
dál. Chceme tak učinit do květnového výročí. Architektonická soutěž by znamenala
především pitvání návrhů médií, průtahy,
administraci a tak dále. No jo, ale jak se
vyhnout strašáku v podobě jasného budoucího remcání, že to bylo někomu přiděleno napřímo, že to je netransparentní, že
to měla posuzovat odborná komise a tak
dále? A do toho všeho tajný plán „vyšvihnout“ pomník nečekaně už dříve, prostě
zaskočit všechny naivy, kteří si vážně myslí,
že budeme v květnu slavnostně odhalovat
kontroverzní monument a asistovat nám
budou dva přenosové vozy ruské státní
televize a demonstrace odpůrců z řad
komunistů a k tomu třicet nevítaných,
nadšených neonacistů. Rébus, který mě
trápil, stejně jako mě trápí mnohem více
otázka zabezpečení než formy. Po poradě s právníky, odborníky a samozřejmě
volenými zástupci jsem došel k jedinému
možnému řešení rovnice, které je stejně
kaskadérské jako svým způsobem fascinující, lákavé, odvážné a kdoví jaké ještě:
Oslovit totální celebritu z řad výtvarníků,
dát jí volnou ruku a protože nejde bez

5. Jak se mohou zapojit občané Řeporyjí?
V místě umístíme určitě pamětní desku.
Napište nám podnět, jak by měla vypadat
a co by měla sdělovat. Čekají nás okolo
toho mnohé konzultace. Máte návrh? Má
tam být krom češtiny a ruské verze i anglická? Máme se jít bodnout? Dejte nám vědět,
invenci se meze nekladou. Jen to udělejte
rychle, máte-li zájem.
6. Jak preventivně zajistíme minimalizaci rizik spojených s vandalstvím?
Všemi prostředky a nebude to i tak stačit.
Jsem připraven si zpětně vyslechnout
veškerou kritiku, která přijde po druhém,
třetím incidentu. Ten pomník nemusí mít
lehký život. Z gumy být nemůže. A nechráněný také ne. Jak nesnáším „velkého
bratra“, tak se mi zároveň líbí nutnost
pořídit kamerový systém do okolí pomníku, protože ten bude zřejmě v horní části
náměstí. A mít náměstí pod policejními
kamerami se ukazuje jako žádoucí i přes
naše výsledky v odhalování vandalismu
a další trestné činnosti. Městská část pořídí
standardní kamerový systém do celého
prostoru Řeporyjského náměstí, který
v souladu s GDPR bude okamžitě po spuštění k dispozici pouze městské a státní policii a stejně by na něj došlo. Rovnou říkám
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oponentům celé věci, že budeme investovat i do dalšího zabezpečení místa, které
bude monitorovat i městská část, jejímž
záměrem je dát klid lidem v okolí a chránit
obecní majetek. Při realizaci samotného
díla bude předem počítáno s tím, že je
nutné myslet především na „defenzivu“
a souběžně zajistíme, aby vzpomínkové
místo bylo důstojné.
6. Fajn, rozhodli jsme se udělat něco,
co považujeme za správné a když to
neuděláme my, tak už ten dluh nesplatí
po tom spektáklu nikdo. Rozhodnutí
zastupitelstva bylo po veřejné diskusi
vysílané médií v přímém přenosu jednomyslné. Považujeme to za správnou
věc a nepodělali jsme se z vyjících vlků
v čele s ruským medvědem. Ale budou
problémy. Budou i nějaké výhody?
Zaprvé to přeci není o výhodách, ale o tom
udělat, co považujeme za správné i když
je předem jasné, že nás fakt nečeká jen
potlesk a já jsem si určitě tady politicky
nepomohl a je to jedno, o tom to není. Ale
stojí-li otázka takto, všimněte si podpory
elit, politiků, kteří sem přijíždějí. Cítíme
podporu magistrátu, který nám vychází
vstříc, nemůžeme si stěžovat, že by Řepo-

ryjím aktuálně někdo nešel na ruku. Mohutně investujeme, dostáváme prostředky,
nikdo nám nic nezamázl, Facebook a Twitter Řeporyjí je momentálně kanál, kde
je dobré nebýt kritizován, tak to prostě
ve světě PR chodí. Jsem přesvědčen, že
tohle docení ti moudřejší a ti, co se nad tím
zamyslí až v budoucnosti, že z celého toho
humbuku budeme samozřejmě těžit ještě
dlouho. To není argument a něco, co bych
čekal, že mě zachrání. To je fakt, o kterém
jsem přesvědčený. Stejně jako o tom, že
mou povinností je respektovat vůli většiny
a realizovat záměr bez ohledu na zjevné
obtíže politické, ekonomické a co já vím
hospodské. Věřím, že děláme správnou,
ušlechtilou věc, že splácíme dluh. Podpora
zastupitelů byla jednomyslná. Prostě ty
padlé uctíme. Tak je to správné. Zbytek
není podstatný, a i kdybych už teď věděl,
jak moc je, není na místě to řešit. Teď je
třeba to v rámci možností dotáhnout, pokud možno v klidu a do toho výročí. A jít
dál. Že budou problémy, to si pište. A já
a moji kolegové si to píšeme dvojnásob.
Ale souběžně nemáme pochyb o tom,
že za to prostě stojí a pro ten cíl prostě je
a bude potřeba je podstupovat.
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Co vše je vlastně v plánu v souvislosti
s pomníky v Řeporyjích a květnového
výročí osvobození?
Uvést pomníky do důstojného stavu, napravit historické dluhy, připomenout, že
jsme nezapomněli. Tedy během prvních
čtyř měsíců roku 2020 dojde o restauračnímu zásahu na pamětní desce pomníku
u Lva, kde je nutné opravit několik neodpustitelných a ostudných přehmatů
u obětí holocaustu (viz. box u článku).
V lednu bude poptávkovou formou
soutěžen komplexní zásah na pomníku,
dojde k očištění a opravení soklu, natření
samotné sochy lva a k zahradnickému zásahu u dřevin. Bude opravena nesmyslná,
desetimetrová díra, která namísto chodníku hyzdí pravou stranu pomníku směrem
k hospodě. Zhotovitel vysoutěžen. Pomník
obětem první války na Ořešské doplní malý
stožár na vlajku (zvažujeme i u Lva), ale
především deska se jmény padlých legionářů i zdejších občanů. Uvítáme jakékoli
podněty k věci, pracujeme na tom. Je to
sto let, kontaktujeme odborníky, je to dluh,
který už za nás v budoucnu nikdo nemusí
splatit. Ta deska tam patří. Zbudujeme pamětní místo padlým vlasovcům a zajistíme
na květen důstojnou květinovou výzdobu.

Proč restaurujeme pamětní desku U Lva

V březnu 2019 jsem seznámil zastupitelstvo i občany prostřednictvím článku v Echu z výstupy své sondy do našich i externích
archivů a na základě zdrojové rešerše, po které byly opraveny některé údaje „naše“ v mezinárodní databázi obětí holocaustu
a naopak, jsem jednoznačně došel k těmto závěrům:
Na seznamu padlých je celkově
pět chyb. Všechny se týkají zdejších
pěti obětí holocaustu. U ostatních
dvaadvaceti padlých a popravených
vojáků, odbojářů atd. jsou datace
a jména správně. Dvě chyby jsou marginální a bylo by necitlivé zasahovat:
Alfred Müller byl dle našich záznamů
Alfrédem s dlouhým é, jeho bratr
„Otta“ byl ve skutečnosti Otakarem.
Na desce je ostudně chybně uveden letopočet 1944 coby úmrtí nebohého Pavlíka Müllera, nejmladšímu
z trojice sourozenců Müllerových,
kteří se přeživším rodičům nevrátili
z koncentráků. Celý strašlivý příběh
jsem detailně popsal v dubnovém
Echu a je bez problémů k nalezení
na internetu. Podstatné je, že Pavel
zemřel při pochodu smrti z Osvětimi
do Mauthausenu 30. ledna 1945.
Na desce jsou mylně uvedeny letopočty úmrtí 1944 u Otty a Irmy Sofferových, židovského manželského páru, který měl obchod
v budově dnešního úřadu a tři roky se ukrýval poté, co se nepřihlásil do transportu na začátku války. Netuším, jak a proč se na pomníku ocitlo u obou chybné datum 1944. Oba manželé byli ale po svém zatčení v lednu 1942 zavražděni po krátké internaci v Terezíně
v nacistických plynových komorách, konkrétně v polské Izbici, jak po mém podnětu a zaslaných podkladech už správně uvádí
mezinárodní databáze obětí holocaustu, která ještě donedávna uváděla jako místo úmrtí Otto Sofera koncentrační tábor Belzec.
Je tedy nezbytné na desce opravit třikrát koncovou číslici letopočtu úmrtí 1944 u uvedených do této správné podoby: Müller
Pavel 1930–1945, Sofferová Irma 1887–1942 a Soffer Otto 1885–1942
Pavel Novotný
starosta MČ
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Řekli a napsali na téma pomník vlasovcům
„Máme právo na vlastní pohled na dějiny. Máme právo říci, jak
to v Praze bylo před příchodem Rudé armády… Doufám, že ten
pomník vznikne. Ti mrtví si to zaslouží!“
Historik Pavel Žáček pro DVTV

*****
Historie nás má nejen varovat před chybami budoucnosti, ale vybavit nás také soucitem s lidmi čelícími neřešitelným dilematům.
A osud vlasovců je jedním z tisíců takových případů.
Historik David Svoboda, Novinky.cz

*****
„Nezvratným faktem je, že v Řeporyjích se po 5. květnu 1945
opravdu ROA usazovala. Oba hlavní velitelé, generálporučík A.
A. Vlasov a generálmajor S. K. Buňačenko, krátce v domech, které
se zde dodnes nacházejí, sídlili. V okolí tehdejší obce se nacházejí
ostatky příslušníků ROA…. Vojáci a důstojníci ROA se zkrátka ocitli
v soukolí dvou zločinných ideologií 20. století: Stalinova bolševismu a Hitlerova nacismu, přičemž v obou případech nebylo z této
pasti úniku. Na jedné straně bojujete s rudoarmějci za Stalina,
ale nesmíte padnout do zajetí – jste zrádci a nemáte šanci přežít.
V beznaději přecházíte k nepříteli a chcete změnit svou rodnou
zem, ale bez Stalina a bolševiků – nevěří vám, ale po čase vás
vyzbrojí – bojujete ve wehrmachtu za Hitlera proti Stalinovi, ani
tento způsob nepřijmete – zradíte podruhé a bojujete proti oběma
diktátorům…. V poslední fázi chcete ještě vypomoci dobré věci, ale
už vám nevěří skoro nikdo, přesto tak učiníte, ale jsou tu domácí
komunisté a mezinárodní dohody. Ty jedna strana ctí, přestože k ní
nakonec odcházíte v domnění, že se zachráníte. Jenže kolo osudu
příslušníky ROA semele nemilosrdně – zúčtují s nimi jak Rusové,
tak Američané a Britové, kteří dodrželi ujednání o demarkační linii
na rozhraní západních a jižních Čech.“
Historik a pedagog Zbyněk M. Duda,
Novinky.cz

*****
Velmi Vám fandím a děkuji za to, co děláte! Máte jiný styl, než
já, ale nebezpečí z Ruska zřejmě vidíme stejně. Arogance ruské
moderátorky byla nestydatá a pro Stanislava Novotného, kdysi
mého přítele, nemám slov, ten klesl skutečně nejhlouběji. Nedejte
se! Srdečně Váš…
Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.
v dopise adresovaném starostovi MČ

*****
„Rusko vlasovce nedokázalo dodnes rehabilitovat. Hlavně proto,
že se nepřestalo považovat za následníka stalinského Sovětského
svazu. Ale do českého pomníku ROA v Řeporyjích, kde vlasovci
v květnu 1945 zastavili postup nacistů na Prahu, Moskvě nic není.
Pokud si to tamní občané přejí, měl by vzniknout. Třeba k němu
jednou bude velvyslanec demokratického Ruska pokládat při
květnových výročích věnec.“
Luboš Palata, komentátor, Denik.cz

*****
„Kromě toho, že si ruská střední třída u nás kupuje majetky a posílá
děti na studia, jsme my Češi pod jejich rozlišovací schopností…
„Myslí si, že nás v letech 1945 i 1968 osvobodili od nacistů. To si
zkrátka jinak než lží odůvodnit nemůžete…. Ve vztahu k Česku je
navíc problematika generála Vlasova o to složitější, že si Rusové
zakládají na tom, že osvobodili v roce 1945 Prahu, což ovšem není
podle pravdy. Otázka vlasovců naznačuje, že celý ruský mýtus je
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postavený na lži…. Je to ale právě onen mytický příběh, na němž
stojí schopnost Putinova režimu mobilizovat ruské občany pro
další zahraniční konflikty. Příběh Rudé armády osvobozující Evropu od nacismu tak vkládá Rusům do rukou pokřivený argument,
který však s chutí využívají. Zní jednoduše: „Nesouhlasíš s námi?
Jsi nacista“
Jan Šír, odborník na problematiku
Ruska a postsovětského regionu
pro Lidové noviny

*****
„Protože jak víme, tak se vlasovci nejčastěji rekrutovali ze zajatců,
kteří padli do německých rukou…. To téma jako takové si nějakou
připomínku zaslouží…. Iniciativu Řeporyjí asi nelze komentovat
jinak, než že je to čistě záležitost samosprávy. Pokud opravdu chtějí
mít památník a je to rozhodnutí zastupitelů, tak k tomu nelze nic
dodat. Myslím si, že toto je právo samosprávy v každé normální
obci v České republice. A když se zrovna tato městská část rozhodne, že památník chce, tak ať ho má“
Historik Tomáš Řepa
pro Události České televize

*****
„Na konci dopisu starosta Novotný informuje Putina, že v Řeporyjích si sami rozhodnou, komu stavět pomníky, a doporučuje jemu
i ostatním Rusům, aby nezapomínali, kde končí hranice Ruské
federace a začínají hranice ostatních států. A to jsou velmi důležitá
slova. To je klíč k vysvětlení toho, co se děje. Jakékoli historické
diskuze by byly mnohem klidnější, kdyby osobně Vladimir Vladimirovič, jeho vojevůdci, diplomaté a speciální novináři, netrpěli touto
podivnou zapomnětlivostí. Kdyby spory o ty, kteří bojovali téměř
před 75 lety, nebyly doprovázeny novými válkami a zabíráním
zemí podle klasických německých modelů, tak by bylo jednodušší
se dohodnout. Dnes, po gruzínském masakru, na pozadí lokální
ukrajinské války a totální studené války se jakýkoli historicky vyhlížející spor nevyhnutelně stává akutním a vede do slepé uličky,
přičemž za to nejsou vůbec zodpovědní vlasovci.“
Ilja Milštejn, ruský novinář
pro server Graniru.org

*****
„Samozřejmě je tady takový maloměstský, nebo spíše velmi pěkný lokální aspekt, který souvisí se skutečností, že se lidé snaží ctít
památku těch, kteří bránili jejich prarodiče. A opravdu se nestarají
o to, jaké druhy zločinů má na svědomí konkrétně Vlasovova armáda nebo jeho hnutí v jiných částech Evropy.“
Politický analytik Ivan Preobraženskyj
pro ruský server Nastojaščeje vremja

*****
„Ruské ministerstvo zahraničí, velvyslanec a celá naše politická
elita zaměňují ČSSR a současné Česko. To není protektorát. Jde
o suverénní stát, který nepatří do zóny vlivu Ruska…. Samostatná
země může sama rozhodovat, jaké památníky stavět a jaké ne.
Jde vlastně o zasahování do vnitřních záležitostí České republiky,
navíc poměrně nesmyslné… Jinak Novotný je, jak jsem pochopil,
žoviální postava, jehož rodina, stejně jako ty Řeporyje mají evidentně nějakou zkušenost s komunisty, proto je asi pan starosta
naladěn tak silně protikomunisticky, a tím pádem i protirusky…
Ale vzhledem k tomu, že máme putinský režim, který se prakticky
prohlašuje za pokračovatele sovětské státní moci, lze pro Pavla
Novotného mít pochopení. Mezinárodní celebritu z něj udělala
jen a pouze hysterická ruská média. Kdyby tu iniciativu Řeporyjí
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nechala být, tak se o ní téměř nemluvilo. Namísto toho předvádí
naše propagandistická, prokremelská televize snahu vysvětlovat
celou věc jako Novotného manipulaci a snahu o přepisování historie. Taková blbost. Nikdo v Česku samozřejmě historii přepisovat
nechce. A je pravda, že to byli vlasovci, kdo osvobozoval Prahu,
a ne maršál Koněv. Proč by měl být maršál Koněv hrdinou, tomu
vůbec nerozumím. On je tady úplně mimo. Stál a vyčkával, stejně
jako před Varšavou, až někdo jiný vyřeší problém Prahy. Pokud si
vzpomeneme, že Koněv potlačoval i maďarské povstání z roku
1956, tak je zvláštní mluvit o jeho hrdinství.
V Německu žijící ruský politolog
Andrej Kolesnikov v americké
ruskojazyčné televizi Current Time

*****
„Vlasovci prožili doslova antickou tragédii. Nikoli ovšem své zrady,
zrady na své vlasti. Vlasovci byli sovětští vojáci, kteří se dostali
do zajetí, a příčinou bylo především nesmyslné jednání vlastní
moci, která je poslala v ústrety postupujícím nacistickým armádám, aniž by je předtím vyzbrojila a připravila. …Zajatých byly
miliony. Po válce se pak v jakýchkoli dotaznících – a to od knihovny,
přes nemocnice a vysoké školy objevovala zvláštní otázka, která
se nevyskytovala nikde jinde ve světě. Měla tři části. Zaprvé: Byl
jste obklíčený? Zadruhé: Byl jste na okupovaných územích? Zatřetí: Byl jste v zajetí? Samozřejmě už to, že někdo byl v obklíčení
a probojoval se a zpátky, což řada oddílů dokázala, bylo podezřelé.
Ti, kteří se dostali na obsazená území, byli pak zbavení mnoha
práv, protože byli doživotně podezřelí, že mohli být naverbováni
Němci. Ti, kteří byli v zajetí, byli pokládáni za zrádce…. To je právě
ten veliký rozdíl proti zajatcům z řad ostatních národů. Angličtí,
francouzští, belgičtí a američtí vojáci v zajetí požívali všech vymožeností a měli pravidelné návštěvy Červeného kříže. Měli zásilky
potravinových balíčků. Zajatí sovětští vojáci neměli nic z toho,
neměli vlast, která by se o ně jakýmkoliv způsobem postarala.
Bylo to vidět třeba na jedné známé epizodě. Stalin vedl tajná
jednání o možné výměně maršála Pauluse za svého syna Jakova
Džugašviliho, svého prvorozeného syna, kterého měl se svou první
manželkou. Protože to byl syn velice nemilovaný, tak Stalin odpověděl, že Sovětský svaz nemá žádné zajatce, má jenom zrádce….
Tito vojáci byli v okamžiku, kdy se dostali do zajetí, odsouzeni
k smrti. Museli buďto umřít hlady, což se často dělo, nebo museli
počítat se smrtí po osvobození, protože zajatci byli už předem
odsouzení jako zrádci. Proto když se v řadách těchto umírajících
lidí v lágrech objevil generál Vlasov s nabídkou na vstup do oddílů
Ruské osvobozenecké armády, tak do takových útvarů šli, protože
věděli, že budou aspoň oblečeni a snad i nakrmeni. Nevyznávali
žádnou nacistickou ideologii, to je jeden z mýtů o nich…. Vlasovci
se rozhodli probít se na Západ a vzdát se Američanům. To nebylo
nic originálního, stejně tak uvažoval i samotní Němci. Vlasovci, nepochybně i z alibistických důvodů, chtěli nějak ukázat, že bojovali
i na jiné straně, než je ta nacistická. Rozhodli se jít přes Prahu, která
v té době zrovna byla v plameni povstání. I kdybychom úporně
trvali na tom, že byli přesvědčení nacisté, což vůbec pravda není,
tak je stejně třeba uznat, že se rozhodli aktivně připojit k povstání
a jejich oběti představují tři stovky lidí. Vlasovci přišli doslova včas
a pomohli Čechům zachránit životy povstalců. Následující vývoj
byl jednoznačný. Část z nich byla zraněná a Češi je přijali na byt
a do nemocnic. Nemocnice byly přeplněné vlasovovými vojáky.
Potom přišla Rudá armáda s jednotkami SMERŠ (zkratka ze slov
„Smrt špionům“) a jejich příslušníci chodili po nemocničních odděleních a přímo v posteli bez dalších řečí vlasovce stříleli. To samé
dělali u Čechů doma. Nebyla to jen chyba stalinistického režimu,
ale také západních, vlád protože byla obecně přijata zásada porušující mezinárodní právo. Spočívala v přijetí stalinského názoru,
že kdo se narodil nebo delší dobu pobýval v Sovětském svazu, tak
je majetkem sovětského státu. Spojenci to přijali a vydali Stalinovi
všechny zajaté vojáky. Nešlo jenom o lidi, kteří byli sovětskými
občany, ale také o lidi bez občanství, kteří byli vydání na popravu
nebo posláni na dlouhou dobu do žaláře. Byli to i českoslovenští
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občané, například i ti kteří pobývali v Rusku a pracovali tam a pak
se vrátili do Československa. Byli odvlečeni na Sibiř a postavení
před sovětské soudnictví. Vlasovci jsou jednou z těchto kapitol.
Nebyli to ale zrádci své vlasti, protože zrádná byla právě tato vlast,
která vydala vlastní lidi v potupné v zajetí a pak na nich vykonala
potupné popravy.“
Publicista Jefim Fištejn v komentáři
pro deník Forum24

*****
„Ruská osvobozenecká armáda přispěla k záchraně Prahy v posledních dnech války. Divize vedená generálem Sergejem K. Buňačenkem pomohla pražskému povstání. Česká národní rada jako
dočasný orgán obnovovaného Československa dala 7. května, den
před německou kapitulací, jednotkám ROA na vědomí, že nestojí
o jejich další pomoc a že jejich přítomnost v Praze je nežádoucí.
Někteří stihli opustit Prahu a byli se svým vrchním velením o několik
dní později předáni Rudé armádě. Vedení bylo souzeno a popraveno, řadové vojáky čekal gulag. Ti, které sovětská vojska 9. května
ještě zastihla v Praze, byli postříleni, a to i zranění v nemocnicích,
a další byli nahnáni na Olšanské hřbitovy, tam postříleni a hozeni
hromadně do jámy. Dnes je v těch místech pomníček se stručnou
informací. Je zřejmě na místě vzdát poctu těm, kdo pro záchranu
Pražanů položili životy nebo snášeli válečné útrapy, bez ohledu
na příslušnost. Sotva co se dá namítat proti rozhodnutí připomenout je i památníkem v městské části na západních hranicích
pražské aglomerace (připojené k Praze v roce 1974). Jejich osud
byl tragický, a pokud pomníček bude připomínat krutost války
a nutnost možné budoucí válce zabránit, je jen žádoucí, aby stál,
a třeba klidně i někde v centru Prahy…. Řeporyjský starosta podle
slov komentátora Miloše Čermáka jedná bez ohledu na důsledky.
Je prý v tom něco sebezničujícího a zároveň povznášejícího. Novotný jistě není pragmatik, který by se přizpůsoboval mocenským
výkyvům. Zlobí ruské politiky a žurnalisty v jejich službách. Prokazuje, že naše hodnocení událostí konce války může po bohatých
historických zkušenostech být právě naše a nemusí třeba z důvodu
byznysu vyhovovat putinovskému režimu v Rusku. Drzé chování
řeporyjských zastupitelů provokuje další debatu a umožňuje otvírat nová, nečekaná témata.“
Ivan Štampach, disident, známý teolog, religionista
a pedagog v komentáři pro Denikreferendum.cz

*****
„…Všechnu křivdu, trpkost a zlost, jež se za tato tři krutá a nesmyslná léta nahromadily vůči Němcům v porobených ruských duších,
si teď vlasovci vylili v útoku na Němce: napadli je z nečekané strany
a vyhnali z Prahy. Zdali všichni Češi pak pochopili, kteří Rusové
zachránili jejich město? U nás jsou dějiny překrouceny a říká se,
že Prahu zachránila sovětská vojska, ačkoliv to ve skutečnosti ani
nemohla stihnout…“
Alexandr Solženicin v rukopisu románu
Souostroví Gulag, napsaném 1958–1968
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SZUŠ Škola pro radost – VV soutěž Heraldická zvířata

N

aše žákyně Lucie Císařová získala
speciální cenu kardinála Dominika
Duky z VV soutěže Heraldická zvířata - Namaluj zvíře ve znaku – za svůj obraz

„LEV“ (malba tempery, formát A1).
Soutěž pořádala ZOO Praha a Sdružení
Na vlastních nohou - Stonožka. Byli jsme
pozváni na slavnostní mši do katedrály sv.

Prosinec v řeporyjské ZUŠ

J

edno muzikantské pořekadlo zní, že
dobrý muzikant nesleze z pódia. Toto
pořekadlo se našim žákům podařilo
naplnit měrou vrchovatou a žáci i učitelé
měli opravdu bohatý program.

podílely na programu při rozsvěcení vánočního stromečku.
13. prosince se naši žáci opět představili
v Řeporyjích, tentokráte v kostele sv. Petra
a Pavla při Vánočním koncertu.

Začali jsme hned 1. prosince, na Řeporyjském náměstí, kdy se naše zpěvačky

16. prosince jsme opět vystoupili
v Řeporyjích a to v domě s pečovatelskou

Víta a poté na předávání cen do Arcibiskupského paláce na Pražském hradě.
Tereza Toráčová

službou „U Agáty“, kde žáci svým vystoupením zpříjemnili předvánoční čas jeho
obyvatelům.
18. prosince byli naši žáci pozvaní
do Umělecko průmyslového muzea, aby
zahráli jeho zaměstnancům při slavnostní
příležitosti. Zde se představili žáci dechové a akordeonové třídy, kteří sklidili velký
obdiv a velký aplaus.
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Rovněž 20. prosince se konal velký
„Vánoční sborový koncert“, který již leta
pořádáme v sále Hlaholu. Zde se představily všechny tři naše pěvecké sbory, sólistky
a vybraní instrumentalisté.
Celý tento koncertní maraton jsme
zakončili 21. prosince na koncertě Petra

20. prosince žáci dechové a kytarové
třídy vystoupili v sále Martinů na pražské
HAMU na koncertě „Skladatelé dětem –
děti skladatelům“, který pořádá Společnost
českých skladatelů a MČ Praha 1.

Kotvalda v kostele sv. Šimona a Judy, s kterým náš sbor Petrklíč řadu let vystupuje
jako host.
Všem našim spoluobčanům přejeme
šťastné vykročení do nového roku a pevné
zdraví.
Jaroslav Kejha
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Kultura
Revoluční studio Bubec
ak už jsme informovali v minulém
čísle Echa, studio Bubec se v listopadu
usídlilo v Revoluční ulici 30, kde oslavilo 30 let od Sametové revoluce výstavou
Revoluční 30, 30 let svobody na vlastní kůži.
Výstava vyvolala velký ohlas.

J

Řeporyjské Echo 265

prosinec 2019
Výstavu zhlédl velký počet návštěvníků, potěšující bylo, že zájem projevily
školy, pro které byly připraveny skupinové komentované prohlídky.
V rámci doprovodného programu,
proběhlo ve spolupráci s pražským Divadlem Alfred ve dvoře několik předsta-

couzská performerka Cécile Da Costa
a Cirkus Mlejn.
Promítaly se samizdatové filmy, debatovalo se o umění a kultuře za dob

O tom svědčí i mediální ohlas. Výstavě
se věnovaly významná periodika jako je
Reflex, Reportét, Respekt a Česká televize
natočila krátký dokument pro Události
v kultuře. Výstava byla opravdu ojedinělá,
ve třech patrech vyklizeného domu se sešla
díla od výrazných českých umělců jako
je Roman Týc, Tomáš Císařovský, Lenka
Klodová, Erika Bornová, Jiří David, Krištof
Kintera, Pavel Brázda, sestry Válovy nebo
skupiny Pode Bal a Ztohoven.
Ústředním tématem výstavy byla svoboda a svobodná tvorba.

vení například „Walrus Vampire“, sólové
představení finského herce, tanečníka
a hudebníka v jedné osobě, Pasi Mäkelä.
Během Noci divadel vystoupila fran-

minulých i současných.
Vrcholem doprovodného programu
byl koncert legendární skupiny Půlnoc,
kterou založil počátkem roku 1988 Milan
Hlavsa z Plastic People.
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Nový rok ve studiu Bubec
ým studia Bubec by rád poděkoval
za pomoc, podporu a zájem, který
jste nám v uplynulém roce věnovali
a popřál hodně zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů v roce 2020. Těšíme se
na setkávání na kulturních a společenských
akcích, které jsme pro tento rok připravili. 30.
ledna 2020 to bude vernisáž výstavy výtvar-

T

ných prací, které vytvořily děti v kurzech Baby
Bubec. Vernisáž zpestří divadelní představení.
Řeporyjský Masopust se uskuteční 23. února
2020, na programu budou workshopy pro
děti, průvod masek, hudba, tanec a tradiční
masopustní občerstvení. V březnu 2020 čeká
studio Bubec velká sláva – dvacet let činnosti.
Pro tuto příležitost jsme připravili bohatý
kulturní program. A pak to bude samozřejmě

Programy Magdalény Dobromily leden 2020
www.bylinkypromaminky.blogspot.cz
Neděle 19.1.2020 – 14:00 – 19:00
Neděle živelných žen
U Lenky Dory Stejskalové na Zadní Kopanině v komorním ženském kruhu u dobrého bylinného
čaje a zahřívajících dobrot u hořícího krbu.
Krásná pleť i v zimě - přírodní péče rostlinnými oleji, tipy na výživu pleti a vlasů zevnitř
i zvenku. Naučíme se příjemnou masáž hlavy
s Aromalenkou + aromaterapie pro zimní
období. Namícháme si balzám na rty i pleť

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
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.

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

z macerátů z bylin s Magdalénou Dobromilou podle její
nové knihy Bylinky 2. Cena je 900,- Kč s občerstvením
a osobním balzámem v ceně. Počet míst je omezený
je třeba rezervace předem u Lenky na: 606 702 546
Čtvrtek 23.1.2020 – 17.30 – 19.30
KC Vrchlická SONS ČR, Vrchlického
74, Praha 5
ZIMNÍ AROMA TVOŘENÍ s Magdalénou
Dobromilou
Míchání vonných bylinkových solí do kuchyně i do koupele - zimní aromaterapie +

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

Šicí stroje

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

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

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

Fyzioterapie Zítková
soukromá ordinace
ve Zdravotním středisku
v Řeporyjích.

Bc. Lenka Zítková
komplexní individuální
fyzioterapie dospělých.
 Fyzioterapeut specialista, 25 let praxe.
 Veškeré informace na www.fyziozitkova.cz



Ke Zdravotnímu středisku 447/9, Řeporyje,
605 954 073
@ fyzioreporyje@gmail.com
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Kultura • Inzerce
celoroční výstavní program v galerii Bubec,
35. Art Safari, dále budeme pokračovat
v akcích, které jsme nastartovali v loňském
roce jako Zažij město jinak a Ukliďme svět,
ukliďme Česko, pravidelné víkendové akce
v zahradě Bubec. Takže určitě přijďte, těšíme se na vás. Podrobné informace najdete
na webových stránkách www.bubec.cz nebo
na Facebooku.
výtvarné zdobení skleniček na sůl. Tvoření je radostí
a lékem i pro ty, kteří dobře nevidí, ale dokážou lépe
vnímat dalšími smysly jako je hmat a čich. Přijďte se
inspirovat společným tvořením u dobrého bylinkového
čaje s Magdalénou Dobromilou podle její nové knihy
Bylinky 2 v KC Vrchlická SONS ČR na Smíchově. www.
sons.cz. (Sj. organizace nevidomých a slabozrakých
ČR, blízko Klamovky tram. č. 9, 10, 16, 15.) Vstupné je
150,- Kč s materiálem v ceně. Malou skleničku s víčkem
a něco dobrého pro společné
občerstvení s sebou. Prosíme
o potvrzení účasti sms na:
775 690 806 mail: majdas@
volny.cz

PŘIJMEME
pro chráněná

pracovní místa

INVALIDU
 rodinná firma v Řeporyjích
 pohodové prostředí

Tel.: 606 620 936
DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ
KROUŽKOVÁ VAZBA • RAZÍTKA
OFSETOVÝ TISK • LAMINOVÁNÍ
Otevřeno: Po–Pá 8.30–18, So 9–12 hod.

Konopova 431/6  Praha 5-Řeporyje • Tel.: 603 167 905

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz

GAME BAR ŘEPORYJE
Ořešská 797 - u závor
Otevřeno od 11.00 do 23.00 hod.

Přejeme všem šťastný nový rok 2020.
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
Slovo občana.
Vážení spoluobčané!
Jsem řeporyjský rodák žijící zde 75 let. Po volbách jsem si řekl, že se podívám jako veřejnost
na zasedání nového zastupitelstva. Nakonec mě
to zaujalo tak, že jsem tam chodil celý rok. Velmi
mě mrzí, že ostatní občané na tato jednání, která
zásadně ovlivňují chod obce vůbec nechodí.
Dovolte mi, abych se vám svěřil s některými
poznatky, které jsem za ten rok získal. Promiňte
mi, pokud budou někdy kostrbaté, protože nejsem
bulvární novinář a i do Echa přispívám poprvé. Chci
toto sdělení pojmout trochu opozičně, protože
jsem za celý rok nepoznal, že by v zastupitelstvu
fungovala nějaká opozice. Vedení obce se ohradilo,
že nemám pravdu a vidím to zkresleně. Prošel
jsem si tedy přehled hlasování zastupitelstva
za leden-listopad a zjistil, že z celkem 1870 hlasování /počet přítomných x počet usnesení/ se
celkem třikrát stalo, že by někdo ze zastupitelů
byl proti a to vždy v zanedbatelných záležitostech.
Úsudek si z toho může udělat každý sám.
Musím se také vyjádřit k pomníku vlasovcům,
i když je to spíš záležitost pro historiky. Nejsem
proti tomu postavit vlasovovým vojákům pomník. I když jsem řeporyjský patriot, dost dobře
nechápu, proč má stát pomník právě v Řeporyjích.
Nepadl zde ani jediný vlasovec a dokonce ani
jediný výstřel. Bylo by přece logičtější postavit
pomník v místech, kde jich padly desítky a jsou zde

i pohřbeni. Vždyť i vláda věnovala stovky milionů
korun, aby pomník v Letech stál na místě, kde
k příslušné události došlo a ne někde jinde. Jenže
by to potom pro pana starostu nebylo mediálně
zajímavé a o to přece šlo.
Chci se ještě zmínit o několika důležitých
rozhodnutích zastupitelstva, která podle mého
názoru jsou trochu problematická. Pan starosta
navrhl postavit skatepark, který v konečné fázi
má stát cca 10 milionů korun. Má být součástí
oddechové zóny. Občané budou posedávat
na lavičkách projíždět se po pěšinách s kočárky,
prostě relaxovat. Kdo někdy viděl a hlavně slyšel
provoz skateparku, těžko si může představit horší
kombinaci.
Studii jste už viděli v Echu. V nejbližší době se
prý připravuje zadání projektu.
Řada hotových parků má velké problémy,
protože se často stávají místem, kde se schází
mládež i za jiným účelem než sportovat. Provoz
skateparku stojí ročně 150-200 tisíc korun. Často
jsou rušeny, protože je nechce nikdo provozovat.
Chtěl bych se ještě zmínit o Sokole Řeporyje.
Protože moje žena je přes 60 let cvičitelkou sokola,
znám celou řadu lidí, kteří sokolem žijí a obětují
mu všechno. Sokol je v dosti svízelné situaci,
zejména finanční. Více si o tom můžete přečíst
v listopadovém Echu v článku starostky Sokola pí
Šťastné. Sokolovna je přes 50 let stará a tomu odpovídá její stav. V nejbližší době nutně potřebuje

Vážený pane Abrháme.
„Bulvární odpověď“ pro vás zjevně překvapivě
nedostanete. „Seriozní“, technickou, věcnou odpověď, si zasloužíte, jen nevím, zda si uvědomujete, jak
to myslím. Záleží mi na tom, aby si čtenář naší polemiky udělal o věci obrázek. Speciálně u vás si myslím,
že je nejvyšší čas, aby bylo čtenáři naprosto jasno!
Atakujete nás rok. Odpovídal jsem vám soukromě,
veřejně na zastupitelstvech, veřejně v přímém přenosu, vy jste krom besedy o něčem jiném s náměstkem
primátora chtěl řešit vaše bludy i v bodu vlasovci, asi
to nestačilo a já milerád zopakuji vše, co jsem se vám
nejen já, ale i kolegové snažili taktně naznačit – že
jste obětí bludu. O tom, proč máte na úřad a mou
osobu „pifku“, později – v přeci jen bulvárním závěru.
K vašemu povzdechu nad tím, že nebýt vás, není
tu opozice a nikdo tak neupozorní velkého manipulátora a loutkáře Novotného na zásadní otázky, vy tu
nebýt, tak nikdo netrhne oponou. Pane Abrháme, asi
je čas sundat klapky z očí vám.
Tak vy jste „odhalil“, že jsme ve většině usnesení
ve shodě. Gratuluji. V každém Echu jsou všem našim
hlasovaným usnesením věnované tři stránky. Taky se
v Echu nepřeřvává opozice s koalicí. 8 let jsme na sebe
řvali, pane Abrháme, sbor zastupitelů rozdělený
na dva suverénní státy, uzavřené výbory, dusno,
hádky, výpady. A co by ne? Občanská společnost
v praxi. Pane Abrháme mám silnou koalici. Kluci,
co jsou „v opozici“, do ní přešli klidně a nejsou to
žádní nazdárkové. Obrovská lidská i většinou místně
politická zkušenost, to jsou zástupci rodů, co tu mají
zastupitele po generace, pět starostů v rodinách. Ty
ještě já vyzvu při zvolení, ať jsou mými mentory,
nebo nekompromistní, ale konstruktivní opozicí, jen
ať nejsou pasivní. A vy je z toho obviňujete v situaci,

kdy přesně udělali to, oč jsem je žádal? Máme shodu
proto, pane Abrháme, že spolupracujeme, sladili jsme
priority i napříč spektrem, otevřeli jsem navzájem
výbory, které fungují (jsem první hovado z ODS, co
dostalo stavební výbor a sestavilo ho svému předsedovi oponentně), my na radnici pracujeme a nekrademe (nebo se jim zdá, že nekrademe a pracujeme)
a věci se hýbou. Až já překročím mez a udělám botu,
Jirka Blažek mi to vysvětlí, to se budete divit, pane.
Před časem jste narušil besedu s radním MHMP
Vítem Šimralem, kterou organizovali zdejší Piráti
a byla skvělá! Trošku nečekaně jste konfrontoval
pana náměstka - který s místními podnikateli,
veřejností a zástupci vedení našich příspěvkových
a jiných organizací diskutoval o inkluzi, dotačních
výhledech a příležitostech v rámci priorit magistrátu
v rámci investic do vzdělání a volnočasových aktivit –
s vaší nespokojeností s tím, že chodíte sám na zdejší
zastupitelstvo a lidé tu nemají zájem o politiku. Pan
náměstek nehnul brvou a odpověděl vám, že stav,
který popisujete ale spíše svědčí o spokojenosti těch,
co o zdejší komunální politiku zajímají.
Možná jste si všiml, že jsem pak něco panu náměstkovi šeptal. Řeknu vám co. Šeptal jsem mu, že
jsme tu sestřelili velkou koalici, a tu svou jsem sestavil
v jedenáctičlenném zastupitelském sboru složeném
ze zástupců ŠESTI politických stran a hnutí. Že tu
máme pestrou politickou mapu.
Pane Abrháme usmířil jsem tu ODS s KDU, pozval
jsem opozici do všech výborů, jeden jí dal. Se zdejšími křesťanskými demokraty a nezávislými se mi
nikdy nefungovalo lépe, účetnictví máme v pořádku
a úřad má karty otevřené tak, že považuji za drzost
mě za to kritizovat a kolegy zastupitele obviňovat
z nečinnosti.

rozsáhlou rekonstrukci. Nikdy nebylo v sokole tolik
aktivit jako v této době. Sokol má cca 250 členů,
150 dětí pod vedením skvělých cvičitelů a trenérů
jednoty šíří slávu po celé republice. Sokolovna je
i centrem společenského i kulturního života. Úplně
jinak to zřejmě vidí pan starosta. V době kdy Sokol
slavil Mezinárodní den sokolstva, všichni zasloužilí
členové dostali od pana starosty dopis, kde jim
mimo jiné sděluje, že jejich sokol v současnosti
kráčí do pekel a že ani v době války na tom nebyl
hůř než teď. Pan starosta vymýšlí megalomanské
atraktivní akce za miliony /za souhlasu zastupitelstva/. Na svých stránkách píše, že má dost peněz,
aby mohl vlasovcům postavit nejen pomník, ale
i muzeum. Podpora Sokola ze strany obce je ale
spíše almužnou.
Já myslím, že by to pro tentokrát stačilo, aby
mě pan starosta se svými bulvárními schopnostmi
rozcupoval. Pokud budete mít čas a chuť, doporučuji vám se podívat na jeho webové stránky. Jistě
bude rád, vždyť pro vás je vytváří.
Když budu mít možnost, rád vás seznámím
s dalšími postřehy, např. o rozšiřování vozového
parku obce, provozování černé skládky, podporu
soukromého sportování, snahu obce o navázání
většího kontaktu s obyvateli atd. Doufám, že vás
inspiruji k hlubšímu zamyšlení, případně i k návštěvě některého zasedání.
Přeji vám v novém roce hodně zdraví.
Antonín Abrham
antabr@seznam.cz, 728 104 656

Čestmír Suška kdyby nemotorně v Echu kritizoval
zdejší veřejnost (nelíbil se jí jeden umělecký projek
u závar), že se málo zajímá o výtvarné umění. Vy jí
nemotorně kritizujete, že se nezajímá o komunální
politiku a úřad. Se Suškou i vámi souhlasím. Ale NIKDY
bych to neřekl nahlas. Lidé mají jiné starosti, pane
Abrháme. Víte, ono jim často stačí to Echo a víra,
že to tam nějak vedeme. Komu ne, ten se zajímá.
Desítky aktivně píšících nám, stovky reagujících. To
je na pětitisícovou obec dost. Nemám pocit, že by
se lidé nezajímali. Nemám pocit, že by se před nimi
někdo zavíral.
Echo je otevřené, otiskneme všechno. Cenzuru
jsem zrušil já, pane Abrháme. Ano jistě, doma si
s manželkou říkáte, že by mi třeba někdo i napsal,
že mu na mně nebo naší cestě vadí to, nebo ono. Ale
bojí se. Pane Abrháme, takový napíše mail i článek
pod cizím jménem a my mu ho otiskneme. Polovina
mé došlé agendy od občanů je anonymní. Všichni
práskáme, udáváme, to byste koukal, co sdělení tu
lidé napíší, aniž by chtěli být odhaleni a je to tak v pořádku. Když přijde článek a je podepsaný, nepátráme.
Necenzurujeme, podívejte, co jsme otiskli vám. Jste
hodný, že jste zprostředkoval hlas „opozice“, ale on se
může na ta jednání každý přijít podívat, jsou v Echu.
A každý,kdo přijde, si nemůže nevšimnout, že takový
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kolega z koalice Jozef, mě stále interpeluje, protože
se jako Pirát necící v koalici úplně komfortně. Máme
demokracii. A karty na stole.
Proto budu upřímný i co se týče toho sokola.
A budu mít co dělat, aby nedošlo na to, před čímž
jsem vás pětkrát varoval – na naprostou upřímnost.
Já jsem starosta pane Abrháme. Ten v Řeporyjích píše
napřímo sokolstvu apel jednou za padesát let. Jasně
jsem v něm vysvětlil, že co mě vedlo k tomu nakonec
nenapsat ten dopis otevřený – úcta k sokolu. Vůbec
nepůjdu do detailů. Ale jedno vám povím. Hlavním
důvodem toho psaní byla snaha ABYSTE SE VŮBEC
SEŠLI. Mně tu rok trápí záležitosti týkající se obou organizací (spolupracujících 110 let), vymýšlíme první
poslední, jak do Sokola napumpovat peníze (nesmíme to) a když potom sokolu odejde na zasloužený
odpočinek šéfka a musí se sejít valná hromada, tak
MUSÍ STAROSTA OBESÍLAT VÝBOR A STARÉ SOKOLY,
protože má také rád statistiky pane Abrháme. A ví
o TJ Sokol Řeporyje, jeho historii, ale i současnosti,
určitě (promiňte mi tu drzost) více než vy. A to až
do takových detailů, že mu bylo jasné, že když se
vás na posledních mimořádných a řádných valných
hromadách sešlo nejméně sedm a nejvíce dvacet, tak
na mimořádnou, ktará je volební a tedy VÁS MUSÍ
BÝT TŘICET, vás bude třeba vléct párem volů, doba je
taková, s nedostatkem zájmu o tuto činnost se potýká
řada organizací. Mladí nemají zájem, starých ubývá.
Ještě jednou na mě vyrukujete s tím Sokolem,
a zveřejním v Echu ten dopis, co jsem poslal výboru
a nejstaršímu sokolstvu. Měl jsem nějaké věci
na srdci a prádlo pral doma. Nestydím se za jediné
slovo. Namíchl jste mě tak, že už teď rád zašlu
komukoli, kdo si napíše, text toho apelu. Máme
skvělé sokoly a já jsem nadšený, že máte nový výbor
a v čele Simonu, kterou navrhla její předchůdkyně
a JÁ JÍ PLNĚ PODPOROVAL a veřejně v Echu vyjádřil
podporu. Týden poté už u mě sedělo nové vedení
Sokola a řešili jsme budoucí plány a velmi otevřeně
se na všem dohodli.
Nechtějte po mně, abych přiznal, že obec
chtěla převzít Sokol, po vzoru Ořecha, a společnou
subjektivitou do něj dostat veřejné peníze. Vedla
o tom jednání týkající se perspektivy uznání takového postupu s vedením pražské organizace a NEŽ
VŮBEC OSLOVILA ZDEJŠÍ SDRUŽENÍ, tak z toho zase
vycouvala poté, co zjistila, že může Sokol dokonce
převzít „násilně“ a neudělala to. A to je celé. Nestalo
se nic, než že starosta se zeptal sokolstva, že jak se
má nohejbal, tenis a hospoda ví, ale jestli se trošku
nezapomnělo na to, jak se má sokol a poprosil, abyste
se sešli a nevykašlali se na ty volby. Že je důležité,
aby byl zvolen výbor a vy si řekli svoje mezi sebou.
A to se stalo.
Že od té doby poslouchám, že chci hospodu a další
kraviny, to je úděl starosty. Stejně jako zasáhnout
a jednat v zájmu obce a nebudete tomu věřit – Sokola. Míla byla skvělá, Simona je skvělá a sokolovna
potřebuje injekci. My Sokol podporujeme pane
Abrháme. Více to nebudu hrotit. Musel bych napsat,
že se cítíme spíše jako ti, kteří jej budou stejně muset
nakonec zachránit (už tak rok činíme, ale psst) a to
byste měl nabýt jistoty, že jeden z nás dvou musí žít
na Marsu. Vaše obvinění jsou absurdní a nepodložené. A mimochodem nesu je dost špatně a čtyřikrát
jsem se s pocitem křivdy svěřoval po vašich výstupech
(na které nemohu v zájmu celku reagovat tak, abych
se efektivně bránil) svým místostarostům. Zeptejte
se jich proč. Nebo zastupitelů, my se o postupech
i strategických záměrech a neveřejných jednáních

a dohodách a krocích poměrně otevřeně informujeme, nevím, že bych měl před opozicí tajemství.
Zeptejte se jich, zda jsem jednal v zájmu Sokola
a Řeporyjí, vy opozice.
Krátce k vašemu skateparku za deset milionů.
Skatepark chtěly děti. Zanedbaný pozemek, kde
bude, je určený PRO SPORT. Podle architektů i komunity idelální místo pro skatepark.
Jeho první fáze měla stát tři a půl milionu. Řekl
jsem, že VÍCE NEDAJÍ ŘEPORYJE ani korunu, toto si
můžeme dovolit a dovolíme si to. Když jsme viděli
studii, do které NA NAŠE PŘÁNÍ přibyla i zpracovaná
idea budoucího možného dotažení ve skatepark špičkové úrovně, rozhodli jsme se pokusit se jí realizovat.
Absolutní podpora. Co udělal dále starosta?
Napsal PĚTKRÁT do Echa, že pokud postavíme rovnou
i fázi B, prostě pokud budeme realizovat ten projekt
za devět a půl milionu, tak ale z klasického rozpočtu
PŮJDE POŘÁD JEN TŘETINA. Zbytek jsem slíbil vyzískat ze SOUKROMÝCH zdrojů a darů.
Do toho smlouva s betonárkou, plán stavět to po
komponentech. Jasně, budu stejně poslouchat, že
jsem si na tom postavil barák, ale my se tu snažíme
bez dotace realizovat žádaný projekt a to z peněz,
které UVIDÍRÁME na spolupracech (19 milionů v keši
a pozemcích jsme získali vyjednáváním tam, KDE
BYLO DVA ROKY PO LHŮTĚ a územních rozhodnutích,
byla tam NULA pane) a to platí.
Ještě mi napiště, že za deset milionů se dá nakrmit africká vesnice na pět let, nebo postavit útulek
pro slepé děti, proboha. Snažíme se o zázrak, to
jste musel zešílet začít kritizovat zrovna toto. Takže
mám postavit fázi A a těch šest, které jsme na to
urvali, deponovali a připravili, ty peníze získané
z NIČEHO a zcela nad plán a jak jsme slíbili, ty mám
dát já nevím na jinou občanskou vybavenost (dvě
hřiště za dva miliony příští rok stavíme i tak a třetí
za jeden a půl mega jsme uvidírali), už jste se ptal
někoho dalšího, zda teda mám postavit třetinu toho
skateparku? Není problém. Jen jste s tím nápadem
zatím nahlas jediný. Ještě pořád to můžeme udělat,
hoďte mi sem petici, nebo přijďte na zastupitelstvo
s celou partou, budeme se tím zabývat, třeba jsem
to já, kdo je sám a ne vy, co já vím. Z toho co píšete
to vypadá, že ano. Ale vy nejste Don Quijote pane
Abrháme. Vy jste podnikatel nasraný – přecházíme
do slíbeného bulváru – že vám obec vyfoukla ten
pozemek pod uhelnými sklady.
Myslím, že je fér na rovinu na závěr napsat, že
tu tento faktor, který může vaše chování částečně
vysvětlovat, tu je. Vy a Řeporyje přeci máte za sebou velkou mrzutost. Musíme to přiznat, taková
polemika v radničním tisku a nezaznělo by to? To
by nebylo fér ke čtenáři. A k nám pane Abrháme.
My jsme s vámi pěkně vyjebali. My o ten pozemek
a objekt mimořádně stáli. Ale nemohli jsme smlouvat, musíme se držet limitů a výkupních cen. Když
jste nabídl majitelce osm set tisíc, už byl skoro váš.
Ale nakonec ho koupily zázračně Řeporyje. Za šest
set. Museli jsme odehnat všechny zájemce, museli
jsme majitelce vysvětlit, že všude okolo je stát
nebo město a neprodají to nikomu než nám. Chceme propojit Třebonickou a nádraží. Dáváme tam
do kupy ten bordel po Vondrákovi. Nemáme tam
ani metr. Chceme tam všechno. A budovat. Vyfoukli
jsme vám to nižší nabídkou. Být manažer, dostanu
s celým týmem za tuhle frajeřinku prémie. Máme to
v majetku my. Skvělá koupě. A ve vás zůstala veliká
hořkost a já ji chápu. Bylo to tvrdé. Ale my musíme
jednat v zájmu městské části a obecního majetku.
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Od té doby, co jsme vám řekli, ať nám neházíte
klacky pod nohy, že tu aukci vyhrajeme my a jdeme
si za tím pozemkem, objektem nad ním a ZDARMA
i okolními pozemky, jste na nás pěkně nasraný, pane
Abrháme. Tak to prostě je. Udělám to příště zase.
Komukoli. Chceme tam budovat zázemí technické
čety a další plány máme s tou slepou kolejí. Měsíční
krajina, kde jsme nevlastnili ani metr, ostuda vesnice.
Chceme to všechno změnit. Chceme to levně získat,
zkultivovat, spravovat. Chceme prosperovat. A tak
jsme si to koupili, i když jste nabízel o dvě stě tisíc
víc. Na to jediné, ze všech věcí, kterým drtivá většina
dle mého přikyvuje, jste si zapomněl té drtivé většině
„za opozici“ postěžovat. Tak jsem vám to připomněl.
Pozdravujte Vaší paní, nesmírně si starých sokolů
vážím. Stejně jako těch mladých, co tu káru táhnou
dál, ač je tak nelehká. Dělají to dobře. A vy děláte
dobře, že chodíte na ta zastupitelstva.
Já je řídím, tak se tam potkáváme a pak si
o tom můžeme v Echu povídat (mám rád kritickou
diskusi a zpětnou vazbu, jak vidíte nemám problém
s proaktivitou) klidně pravidelně před čtenáři z řad
obyvatelstva Řeporyjí, je to ideální platforma, pro
potkávání se všech, koho zajímají zdejší veřejné záležitosti. Nakonec se všichni potkáme u voleb, pane
Abrháme. Můžete si to tam se mnou stejně krásně
vyřídit, jako v radničním tisku, na schůzi, a ve vašem
případě dokonce v kauze „lidi nechodí“ a „sokol je
složitá organizace. Také můžete kandidovat. Máte
evidentně pocit, že tu nikoho jiného veřejná samospráva nezajímá.
Akorát jej ventilujete, pane Abrháme, rok poté,
co tu do veřejných funkcí kandidovalo 55 občanů
z OSMI stran, hnutí a sdružení. To se vám nesměji,
ani vás nechci shazovat. Jen se OPĚT snažím uvést
vás do reality. Mám pocit, že je to to nejlepší, co pro
vás i váhající čtenáře tohoto textu, udělat.
Je přesně taková, jakou jsem jí popsal. Až budu
chtít nad vámi triumfovat, zadupat vás do země
a čtenáře ohromit, odpovím vám bulvárně. Byl by to
sakra dobrý politický tah, jasné body navíc.
Ale byl bych také špatný starosta. Teď jsem jen
na vás takový důraznější starosta. Ale, pane Abrháme, vy jste si o to popáté dost důrazně řekl. Prostor
na stránkách Echa je vám samozřejmě (vyjadřujete
v textu obavu, zda ještě budete mít možnost k přinášení dalších postřehů) dále k dispozici bez omezení.
Jako ostatně každému, kdo o to projeví zájem, či
bude chtít ihned reagovat na text, kde je napadán.
Také jsem se tu kdysi musel na úřad dobývat a volal
jsem prostřednictvím písmenek o pomoc. Jenomže
nakonec po nástěnkách pomocí letáků. Do Echa
jsem už psát nesměl. To vám, poté co jsem rozpustil
redakční radu a s kolegy z té nové proškrtal řadu
limitujících pravidel a Echo provzdušnil a otevřel,
nehrozí, i když jste kverulant občas šířící čisté fantasmagorie. Ale pořád je to názor, na který máte právo
a máte možnost tu na občany vybalit svou ošatku
pravdy a na mě své kolečko obvinění. Samozřejmě
to tak zůstane. Občanská společnost a její principy
v podobě, v jaké jsem si jí pro Řeporyje já sám vysnil,
pane Abrháme. Až nebudou mé vize, manýry a já
sám pro Řeporyje žádoucí, oni my to Řeporyje velice
rychle u voleb vysvětlí, to se bát nemusíte. A udělají
to i když mezitím nebyli ani jednou na schůzi, to
můžete být klidný.
Děkuji za váš text, vznesené kritické připomínky
a projevený zájem.
Pavel Novotný
Starosta MČ
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Moderní nádraží světové úrovně
Praha představila detaily nového smíchovského terminálu
krácení přestupných tras, méně
hluku, bezbariérový přístup do metra, větší kapacita parkoviště nebo
prostor pro uskladnění až tisíce kol. Takové
změny přinese nové Smíchovské nádraží.
Prohlédněte si právě zveřejněné detaily
studie.

Z

„Kvalitní doprava je klíčová pro budoucí
rozvoj města. Věřím, že občané plánovanou
proměnu na Smíchově uvítají a že nový terminál přispěje k rychlejšímu a pohodlnějšímu pohybu po městě,“ říká Petr Hlaváček,
náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast
územního rozvoje.

Smíchovský terminál se podle něj má
stát moderním přestupním bodem integrované dopravy, který propojuje železnici,
metro, tramvaje, městské, příměstské i dálkové autobusy a parkoviště.
Studie řeší autobusovou dopravu, dálkovou i místní, i bezprostřední okolí nádražní
budovy. Autoři studie, architektonický
ateliér A69, počítají se zachováním historické haly z 50. let, kterou doplnili o novou
část s obchody a zázemím pro cestující.
Nově hala propojí oba nádražní podchody
a naváže na ni i nové administrativní křídlo
nádraží.
„Terminál Smíchov bude prvním skutečně moderním nádražím v Praze, kde budou
cestující moct na jednom využít dálkové,
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regionální i městské vlaky a autobusy,
metro, tramvaje a předtím odstavit auto
na velkém P+R parkovišti. Vše bude navíc
díky modernímu řešení budov jednoduché, bezpečné a přehledné,“ vysvětluje
Adam Scheinherr, náměstek primátora hl.
m. Prahy pro oblast dopravy.
Oproti původním plánům se vzhledem
ke koordinaci s ostatními stavbami v území
rozhodlo, že se terminál bude realizovat
jako celek a nikoliv po samostatně fungujících etapách.
Generální projektant by měl být vybraný do konce letošního roku. Se samotnou
návrh
výstavbou terminálu by se mohlo začít již
v roce 2021.
Zdroj: E15.cz
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Zprávy z fary
Zahrada

K

dysi dávno stála za devatero horami
a řekami malá a čisťoučká chaloupka. Bydlela v ní velmi krásná dívka.
Kolem chaloupky se rozprostírala velikánská a nádherná zahrada. Nad krásou
zahrady člověku plesalo srdce a ta dívka,
která se jmenovala Anička, si život bez ní
nedokázala představit.
Jednoho dne Aničku navštívil čaroděj.
Vzal ji za ruku a zeptal se jí: „Aničko, když
ses narodila, slíbil jsem tvé matce, že splním tvé největší přání. Pověz mi tedy, co
si přeješ nejvíc. Mohu ti darovat nesmírné
bohatství nebo omračující krásu. Můžeš
se stát princeznou nebo čarodějnicí, co
si budeš přát. Splním ti každé přání, ale
pamatuj, že si můžeš přát jen jednu věc.“
Anička uvažovala o všem, co jí čaroděj nabízel, ale nic z toho jí nezaručovalo štěstí.
Anička byla šťastná tak, jak žila doposud.
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„Podívej,“ zavolal, „ten starý čaroděj splnil
své slovo a vykonal zázrak!“
Anna vyhlédla z okna a dech se jí zatajil.
Kolem paláce šuměla a voněla její zahrada!
Všechny stromy, keře, květiny a tráva teď
rostly, kam oko dohlédlo. „Vidíš?“ ozval se
princ, „kamkoli půjdeš, tvá zahrada tě bude
následovat.“
Pečuj o zahradu svého nitra-bude tě
doprovázet na všech cestách a stane se tvou
životní sílou.
Bruno Ferrero Osvěžení pro duši

„Ať ti Hospodin požehná a ochraňuje tě!
Ať ti Hospodin ukáže svou jasnou tvář
a je ti milostivý!
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje.“ (Nm 6,24-26)

* * * * * *

Slyšet znovu tato slova požehnání právě
na začátku nového roku má velký význam.
Mohou nás Provázet, povzbuzovat, naplňovat naději v dalším roce našeho života.
Naděje není totéž co optimismus. Slova tzv.
„Áronského požehnání“ jsou slovy síly, odvahy a naděje. Není to však falešná či naivní
naděje, která si představuje budoucnost
lepší jenom proto, že je budoucností.

Nakonec se rozhodla: „Přeju si, abych
celý život mohla žít v této krásné zahradě.“
Muž svraštil obočí.“ To je všechno?“
Anička přikývla: „To je vše. Já jsem tu šťastná a nic jiného si nepřeju.“ Léta plynula
a z Aničky vyrostla krásná mladá dívka.
Ucházelo se o ni mnoho nápadníků, kterým
učarovala svou veselou a milou povahou.
Chtěli se s ní oženit, ale ona odmítala jednoho po druhém. Patřila do své zahrady,
kterou nechtěla nikdy opustit.
Ale jednoho rán, právě když se procházela mezi rozkvetlými květinami, spatřila
mládence, kterého v těchto končinách
ještě neviděla. Byl statný jako jedle, krásný jako slunný den a Anička se do něj
na první pohled zamilovala. Vzal ji za ruku
a představil se: „Jmenuji se Hansi, jsem
princ a pocházím z daleké země. Chceš si
mě vzít za muže a odjet na můj zámek?“
Anička stěží dokázala zadržet slzy: „Jestli
to bude možné, odejdu s tebou. Ale může
se stát, že odsud nebudu moct odejít. Před
mnoha léty mi totiž jeden čaroděj slíbil, že
mi splní mé největší přání, a já jsem si přála
zůstat po celý život v této zahradě. „Ale
ještě téhož dne uspořádali svatbu, nasedli
na koně a odjeli do princovy rodné země.
Trvalo několik týdnů. Než do ní dorazili.
Palác byl krásný, jen co je pravda, stěny
měl vykládané mramorem a jeho věže se
tyčili až do nebe. Jenomže všude kolem se
rozprostírala poušť. Nic než písek a kamení.
Za zdmi paláce nerostl ani lísteček, ani jediná kytička. Anička proplakala celou noc.
Stále myslela na to, na jaké strašné místo
ji zavedla láska. Ale druhého dne ráno přišel Hansi do její ložnice a zavedl ji k oknu.

Milí přátele,
Vstupujeme do nového roku. Biblický
text, který zaznívá ve všech křesťanských
kostelích, hned na začátku každého roku je
žehnací modlitba, kterou Bůh vnukl Mojžíšovi, aby ji předal Áronovi a jeho synům

Naděje není pouhým lidským optimismem, který je často výrazem naší nálady.
Naděje neznamená pouze doufat ve splnění vlastních přání. Je to něco jiného. Naděje
je darem samotného Boha, který má moc
obnovit, proměnit každý život.
Tato naděje má svůj důvod právě v Božím požehnání, které je také tím nejmocnějším blahopřáním no nového roku.
Na začátku nového roku nám všem přeji
naději, pokoj a vše dobré!
P. Mariusz Kuźniar, farář
Milý Bože!
Vánoce by měly být dřív, protože děti
nemůžou být tak dlouho hodné. Tvá Bětka
Eric Marshall a Stuart Hample Děti píší
Bohu

www.farnostorech.cz
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Hasiči v prosinci

Vážení čtenáři řeporyjského echa.
ako každý rok se u nás v prosinci konala
Valná hromada, která byla pro mě velmi
emotivní a ti co se zúčastnili mi určitě dají
za pravdu. V loňském roce se stalo spousty
událostí, které člověk neovlivní. Jsme rádi, že
všechno dobře dopadlo a naše Alex je v pořádku. Ukončili jsme 5-ti leté volební období
a proběhli volby do výboru pro rok 2020 až
2025. Vzhledem k tomu, že mé časové vytížení se neslučuje s funkcí starostky sboru, byla
načase výměna. Novou starostkou sboru byla
jednohlasně zvolena Lucie Šulcová, přeji jí
málo starostí a pevné nervy. Děkuji dosavadnímu výboru za odvedenou práci. Po valných
hromadách bude následovat Shromáždění
delegátů sborů dobrovolných hasičů hl. m.
Prahy, kde proběhne volba nového starosty
a výkonného výboru. Za nás bude kandidovat Jiří Zloch na člena výkonného výboru
a náměstka starosty.

J

Máme za sebou pětileté volební období.
Bylo to velmi plodné období, a tak se našim
členům narodilo dohromady devět miminek
a někteří z nich už běhají za naši přípravku.
Bohužel bylo i velké loučení. Opustil nás náš
zasloužilý člen Jaroslav Svoboda a také musím
připomenout památku dlouholetého starosty
Sdružení hasičů pana Karla Richtera. Členská
základna má ke konci roku rekordních 124
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členů, z toho 65 dětí. Vzhledem k přístavbě
základní školy, jsme museli přesunout veškeré
akce pro veřejnost na palouček na skálu a myslím, že se tato změna povedla. Skála je, co se
týče dovezení veškerého vybavení a elektřiny
pro nás obtížnější, ale má to svoje kouzlo
a myslím, že tuto změnu kvituje i veřejnost.
V roce 2017 jsme oslavili 135 výročí a v tomto
volebním období nás čeká v roce 2022 výročí
140 let od založení sboru. Jsme s Nebušicemi
7 nejstarší sbor ze 42 sborů v Praze.
Jsme dobrovolný sbor, nikdo nás nemusí
nutit, děláme všechno pro radost nás i druhých. Troufám si říct, že jsme nejstabilnější
sbor v Praze, hlavně díky lidem, co se obětují
jak pro naše hasičské děti, tak kluci ve výjezdové jednotce. Jsem ráda, že se máme,
viď Jirko.
O naší práci také svědčí ocenění, které dostali holky z rukou starosty Pavla Novotného
na Valné hromadě. Ivetě Svobodové a Lucii
Šulcové byla udělena medaile starosty MČ
Řeporyje za mimořádný, dlouhodobý přínos
k vynikajícím výsledkům hasičské mládeže.
Přeji Vám bezstarostnou jízdu rokem 2020,
pevné zdraví a hodně šťastných chvilek s těmi
nejbližšími.
PS.: Kluci dostali od Ježíška nové auto a je
opravdu nádherný.
Lenka Lexová

Otevírací doba

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.
Nové  masáže,výklad karet, regrese - Jana Synková

 Otevírací doba 

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

www.kadernictviarnika.cz

Pondělí - Čtvrtek
11:00-22:00
Pátek - Sobota
11:00-23:00
Neděle
11:00-21:00
Polední menu Po-Pá
Rauty, svatby, večírky
Sportovní přenosy na plátně
www.pivovarreporyje.cz FB @pivovarreporyje
Na Tržišti, Praha 5 - Řeporyje
tel.: 274772837
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Hledáme opraváře drobných elektrických spotřebičů
Osoušeče vlasů, osoušeče rukou, vařiče, trouby a podobně.

Spolehlivý realitní makléř

Práce u Vás doma nebo v Jinonicích 300 metrů od metra.

Roderik Hyrman

Spotřebiče přivezeme k vám včetně náhradních dílů.
Platba za práci obratem.

603 456 275

Dohoda o provedené práci, ideální pro penzistu
se zkušenostmi v oboru elektro
nebo pro osoby s omezenou pohyblivostí.

roderik@hyrman.cz

Pište o bližší informace na Lukas-Tesar@LTservis.cz
nebo SMS 602 223 410

www.realitni-asistent.cz

Zveme Vás na vystoupení

Co je pro Vás skutečně důležité?
Zdraví a láska.
Rodina a přátelé.
Klid a bezpečí.
Střecha nad hlavou.

skupiny DYNAMIC
Josef Cajthaml
17. 1. 2020 od 18 hodin
-------------------------------------

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:

Pokud chcete úspěšně prodat byt nebo jinou
nemovitost anebo hledáte nový domov,
volejte poctivého a přátelského profesionála.

TJ Sokol - oddíl Gymstar

L

etošní rok byl pro nás hodně úspěšný. Z holčiček máme velkou radost a konečně se nám
snad podařilo stabilizovat trenérský tým.
Do roku 2020 nám držte palce, ať je ještě lepší.
V sobotu 14. prosince na závodech TJ Sokol
Královské Vinohrady, tým Junior I. i Junior II., obsadil 1. místo. Holky jsou báječná parta a užívají
si nejen závody, ale i tréninky a jejich úsilí bylo
odměněno.
A v neděli 15. 12. 2019 se nezávodilo o nic
méně. Co do počtu holčiček jsme nad sobotním
počtem našich Gymstarových slečen jistě zvítězili.

Medailí ale zase tolik nebylo? Jedna stříbrná pro
družstvo nejšikovnějších „Nemehel“ nakonec
zajistila dobrý konec.
Ale i se čtvrtým místem pro „Králíčky“ a s pátým pro „Hvězdičky“ jsme byli moc spokojeni.
Samozřejmě, že vždycky se něco někomu
nepovede, ale holčičky se moc snažily, nedělaly
tolik „zbytečných organizačních“ chyb jako při
minulém závodě a některé zacvičily o třídu výše
než v tréninku?.
KDYBY jich tolik nebylo nemocných
KDYBY některé neupadly

od 10.00 hod.
SO a NE od 11.30 hod.

Hlávkova
130, 246

Kontakty
a rezervace:

U Lva
174, 301, 352,
266, 902

 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

www.gymstar.cz
KDYBY některé neplašily
KDYBY se občas rozhodčí koukali jinam
… tak bychom určitě obsadili celou vítěznou
bednu???
Byl to hezký závod, tentokrát v krásné, velké
a vzdušné tělocvičně. Děkujeme rodičům, že
své ratolesti v tento třísvíčkový adventní víkend
přivezli???
Všem našim příznivcům přejeme krásný rok 2020,
hodně zdraví a samé dobré zprávy z GYMSTARU.
Za kolektiv trenérů
Simona a Hanka
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Inzerce

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok
2020

Vánoce na MAX
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PRO DĚLNÍKY UBYTOVANÉ VE ZDEJŠÍCH UBYTOVNÁCH!
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Zprávy zTOHOTO
fary
ŠÍŘENÍ
TEXTU MEZI NĚ JE V ZÁJMU ŘEPORYJÍ! Děkuji, starosta.

ЯКІ ПОСЛУГИ МИ ПРОПОНУЄМО?
Консультації

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

Курси чеської мови

Курси для дорослих та дітей

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

Усний переклад та супроводи

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

ВСІ ПОСЛУГИ
БЕЗКОШТОВНІ

ukr@icpraha.com
+420 775 751 748

ukr1@icpraha.com
+420 608 987 097

КАКИЕ УСЛУГИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Консультации

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

Курсы чешского языка
·Курсы для взрослых и детей

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

Сопровождения и устный перевод

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

www.icpraha.com

rus@icpraha.com

ВСЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНЫЕ
+420 775 553 730

