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Vážení spoluobčané!
ima je tu tuhá, ale nesněží, což nám umožní ušetřit nějakou tu korunu. To se vždycky hodí. Zejména v době, kdy
je v módě neustále poukazovat na cenu toho, či onoho.
Stimuluje to ke snaze minimalizovat náklady na to, či ono
v předtuše pozdější kritiky.
A tak vám třeba sděluji, že pomník vlasovců bude zadarmo.
Pořídíme si k němu jen pamětní desku. Ta bude za peníze, ale
hele, co máme připraveného na kverulanty – Řeporyje získají
zdarma i kamerový systém!
Díky pomníku vlasovcům. To, co normálně trvá rok a půl
a s nejistým výsledkem a za nemalých nákladů, půjde v Řeporyjích za čtyři měsíce a zadarmo. Magistrát pochopil, že pomník
nebude mít lehký život a budeme tak, když vše půjde podle
plánu, v dubnu mít náměstí pod policejními kamerami.
Jen náměstí! Stále platí, že „velkému bratrovi“ tu nejsme
dvakrát nakloněni, ale na druhou stranu nejde jen o ten pomník.
Co si budeme povídat. Ono to té ubytovně v Koruně a vykukům,
co tu sprejují na domy, jen prospěje. Úřad nemá k datům přístup
a to je také dobře. Naše náměstí se stane součástí monitoringu
městské a státní policie, ty uvidí na pomník, na tu šílenou zatáčku u něj, kde přibývá dopravních nehod. Uvidí každého, kdo si
to mašíruje z ubytovny i do ní. Při vší úctě k jejím klientům, že
by nám ten dohled nějak vadil, se říct nedá.
Uvnitř tohoto čísla se dočtete o historické návštěvě primátora v Řeporyjích. Byl jsem za ni moc rád. Usilovali jsme o to
rok. Dobrá byla diskuse s občany. Hned jsem dostal sežrat daň
z nemovitosti zvýšenou na koeficient 2. Byl jsem rád, že to zaznělo před primátorem, jehož strana tu věc prosadila, zatímco ta
„moje“ byla proti. Byl jsem rád, že pan primátor vysvětlil tazateli,
že daň byla v Praze nižší než v Chomutově a já mohl dodat, že
peníze jdou přímo na dětská hřiště. Ne na pomník vlasovcům,
ne na skatepark. Mimochodem, ta hřiště. Chceme letos, stranou
daně, z rozpočtu zbudovat určitě další nové na fotbalovém hřišti
a chceme dát do kupy to u bytovek.
A myslím si, že když už jsou to vaše peníze – z daně z nemovitosti přibude do obecní kasy odhadem 1,7 milionu korun
– máte právo do jejich využití mluvit. Napište nám, kde byste
chtěli dětská hřiště. Za ty peníze se dají dvě další pěkná postavit
a my vám je postavíme, já opravdu nechci poslouchat, že ty
peníze potřebujeme na něco jiného, není to pravda. Pošlete
nám své tipy, podíváme se, jak jsme na tom s pozemky na vámi
vytipovaných místech a bude-li to možné, dočkáte se. Řeporyje
nebudovaly dětská hřiště deset let, vnímám to jako velkou
ostudu a dluh. A to jako doopravdy, do voleb jsou tři roky.
Takže zapojte se a já myslím, že s trochou dobré vůle by mohla
letos čtyři, možná dokonce pět, vzniknout. Mail na mě je pod
článkem.
V minulém čísle jsem vás informoval o nových uličních názvech v Řeporyjích. Jirousova, Welzelova, Sekyrova, Hejného.
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Dobrá parta. Dva polárníci, slavný botanik a na návrh městské
části se dočkal Ivan „Magor“ Jirous. V den kdy píšu tento sloupek
už měly být magistrátem instalovány uliční názvy v obytném
souboru Stodůlky-Jih. Nejsem si jist, zda tam jsou a musím se
na dva týdny uklidit do nemocnice, ale buď jak buď, v pátek 14.
února ve 14 hodin proběhne na místě, v nové Jirousově ulici malý
happening na počest mistra. Přijde náš čestný občan a spoluautor
návrhu, pan doktor Beneš, Olda Kaiser zarecituje pár Magorovo
básní, s Dášou Vokatou zazpívají, bude to fajn slavnostní odhalení. Na místě připijeme pivem, pozval jsem členy Plastic People,
pokud budete mít čas a chuť, jste srdečně zváni. Kluci z Kavárny
na náměstí připraví občerstvení, slíbili jsme si tuhle akci, když
jsme se do žádosti pouštěli a já jsem moc rád, že je to tady.
Během ledna jsme přivítali ještě jednu vzácnou návštěvu,
starostu Prahy 7 Jana Čižinského. Mimochodem, „sedmička“ tu
také nikdy oficiálně nebyla. Jak já jsem za tenhle festival návštěv
rád. Jasně, vyjící vlci budou hartusit o slavomanství, ale pro Řeporyje je tohle moc dobře. Každá přímluva dobrá. S Honzou jsme
probrali Airbnb, autovraky a taky cestáře. Jo, cestáře, pradávné
povolání, chlápek, co opravuje, co je třeba. Praha 7 si takového
pořizuje. Domluvil jsem se s Integračním centrem Praha, pomocí
kterého aktuálně prudíme provozovatele černých řeporyjských
ubytoven, že nám pomohou. Chci pomocí dotace integrovat
jednoho z cizinců, co žijí v Řeporyjích a pořídit si také cestáře.
Inspirujeme se navzájem.
Nejšťastnější
jsem ale v lednu
byl v pondělí dvacátého, když před
úřadem z ničeho nic
prudce přibrzdil přenosový vůz Událostí
České televize. Věděl jsem, co se děje.
Novela zákona o odpadech, konkrétně
ustanovení týkající
se autovraků. Jestli
se nám doopravdy
něco loni povedlo,
tak rozhýbat vody
v této věci. Po celý ten rok jsme si s šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou vyměňovali přes média pochvaly. Já chválil
jí, že to před rokem a půl navrhla a je to její zásluha. Ona děkovala
Řeporyjím, že svým „rozruchem“ nakonec přiměly hnutí ANO jí
to ukrást, opsat a navrhnout. Nakonec to bylo milí spoluobčané
tak, že si mě pozvali do Sněmovny na svůj mejdan Piráti a řekli
mi, že to téma zvedají a dostanou ho do druhého a třetího čtení.
A jak řekli, tak učinili. Prošlo to – sorry mí koaliční partneři z ANO
– díky opozičním stranám a díky … Řeporyjím. Zmizelo tu za poslední rok 21 autovraků. Jednou, až to bude promlčené, rozdám
pár medailí starosty těm,
co se mnou po nocích
v montérkách … však
víte, ufoni.
Docela mě to heclo.
Nedávno jsem způsobil
trošku rozruch i na kongresu mé domovské
strany. Měl jsem takový
kritický projev v rámci neplánované kandidatury
na významnou stranickou funkci. Zneužil jsem
situace a seřval stranu
na tři doby. Ale stranou
řádění na jevišti, jednalo
se i v zákulisí, kde mi byla
přislíbena podpora v dal-

Slovo starosty
ší kaskadéřině, kterou jsem si vymyslel
– Řeporyje projeví
poprvé v historii tzv.
zákonodárnou iniciativu. Mám díky těm
našim ubytovnám
pár poznámek k zákonům stavebním
a zákonu o pobytu
cizinců. A tak je zkusím změnit.
Já vám mám poslední dobou pocit, že možné je skutečně vše.
Nebaví mě se dál dívat na to, jak slušní zdejší lidé poctivě platí
poplatky obci, jak někdo z vás staví garáž a jako blbec obíhá
dvacet razítek a od sousedů se mu směje ruský majitel černé
ubytovny, který „podniká“ a staví zcela mimo zákon.
Domnívám se, že by ze zákona mělo být zakázáno ubytovávat
a pronajímat ve velkém tam, kde nebylo kolaudováno na ubytovací zařízení. Tohle by byla rána pro černé ubytovny stejná,
jako pro ty autovraky. Uvidíme. Ale nemožné mi to nepřipadá.
V žádném případě ta novela zákona neznamená, že jsme
UFOnům poděkovali. Přikládám snímky tří autovraků, jejichž
majitele čeká od mimozemšťanů peklo, zákon nezákon. Ten
blbec, co od května blokuje hlavní vchod do sokolovny si nic
jiného nezaslouží. Vy si pamatujte, že - jak to podepíše prezident - můžete volat linku 156 ke každému vraku, co je půl roku
po technické a tento musí být odtažen. Nebudete-li si vědět rady,
piště a volejte nám.
A děkuji za podněty, které dostávám
ohledně těch, co tu
topí bordelem. Další
zdejší národní sport.
Každý takový topič,
je-li nafocen, vzápětí
dostane od nás přátelské upozornění na to,
co bude následovat.
Taky platí nový zákon.
Ze „třináctky“ přijde
takovému výtečníkovi
oznámení o kontrole.
Žádná nepřijde, je to
jen splnění zákonné povinnosti, která je od toho, aby mohl
systém následně zasáhnout - při jakémkoli dalším provinění,
nafocení nechutného čoudu z komína, přichází komando z úřadu
Prahy 13 a vstupuje rovnou ke kotli. Neotevření dveří, či absence
nejvíce dva roky starého potvrzení o kontrole kotle atd, znamená
pokutu v řádu desítek tisíc.
Nesnáším bonzování nadřízeným úřadům. Kdo tu topí bordelem, ten ví, že se snažím být diplomat. Ale s tím je konec.
Kdo tu bude nechávat vraky, kdo tu bude topit bordelem, toho
bezohledně udám, stejně jako jej udávají jeho sousedé. Píšu to
na rovinu, jak to je a bude. Jsou prostě mezi námi tací, se kterými to po dobrém nejde. Nebudu se dál koukat na to, jak třeba
ve Všerubské kvůli jednomu uličníkovi trpí celá ulice a má pocit,
že jí není pomoci.
Je! Takže prosím nestyďte se napsat nám, co vás trápí, kdo
vás trápí, kde by mělo být dětské hřiště, kde by neměl být vrak,
cokoli. My to čteme a jsme tu od toho, abychom se s tím pokusili
něco udělat.
Ono to půjde. Zeptejte se těch 21 autovraků, co si myslely, že
tu budou strašit do aleluja.
Přeji vám všem co nejteplejší zbytek zimy a co nejméně uličníků okolo vás.
Pavel Novotný
Starosta@prahareporyje.cz
602 314 168
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Leden v základní škole

O

Na prvním stupni
se věnujeme sportu

d září v 1. až 4. ročníku probíhají
hodiny plavání v Aqua Barrandov
pod vedením plavecké školy Velryba. Od ledna 2020 začali první a druhé
třídy s kurzem bruslení. Žáci bruslí na zimním stadionu Bronzová. Jsou rozděleni
do skupin podle dovedností. Věnují se jim
instruktoři z Jager týmu. Věříme, že všichni
žáci se naučí za 10 lekcí bruslit.
Jana Zouvalová, Michala Lebedová

a své výsledky jsme si pečlivě zaznamenali
do laboratorních formulářů. Děti práce velmi bavila a hodina nám velmi rychle utekla.
Lucie Macourková

leden 2020
Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: reditelka@zs-reporyje.cz

přišli navštívit i velcí krysáci, kteří si s žáky
i zatancovali. Na závěr programu každý
dostal zástěru a skládací popelářské auto.
Jana Zouvalová, Michala Lebedová

Kampaň - ekologie a třídění
odpadu

D

ne 12. 12. 2019 proběhla na naší
škole edukativní kampaň na téma
ekologie a třídění odpadu. Žáci se
hravou formou dozvěděli jak třídit odpad.
Předávali si navzájem své zkušenosti s tříděním odpadu. Také se dozvěděli, že kolem
odpadu se mohou vyskytovat i bacily a nebezpečná zvířata. Během programu žáky

V

Hokus pokus ve 4. B

rámci výuky přírodovědy se žáci
čtvrtých tříd proměnili na vědce
a třídy v laboratoře. Zkoumali jsme,
co se stane, když smícháme vodu s olejem,
co způsobí prášek do pečiva či na praní, co
udělá ocet, když do něj vložíme vejce atd.

J

Ročníkové práce

ak už je na naší škole zvykem, žáci
devátých tříd každoročně prezentují
své ročníkové práce, letos zaměřené
na „Svět médií“. Žáci si losovali konkrétní
rozhlasové a televizní stanice, youtubery,
tištěná periodika a internetová zpravodajství. Stěžejním bodem jejich práce byl
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paní vychovatelky s dětmi povídaly o významu tohoto svátku, děti zde prokazovaly
vědomosti získané jak v rodinách, tak při
výuce. Spontánně si sdělovaly zkušenosti
s různými sbírkami, pořádanými charitativními organizacemi. Paní vychovatelky
vysvětlily dětem nové neznámé pojmy,
které v rozhovorech zazněly. Po těchto
vyprávěních měly děti možnost výběru
činnosti věnované tomuto svátku. Některé
vyráběly tříkrálovou korunu, jiné si vybraly
omalovánku či skládanku. Oslava svátku
je velmi bavila, což dokazují pořízené
fotografie.
Eva Staňová

s vánoční tématikou. Poté se 1.A spojila
s 1.B a společně jsme si pod stromečkem
rozdali dárečky. Po rozbalení si děti společně hrály s dárky, které dostaly. O den
později čekaly na děti pod stromečkem
další cenné dárky, tentokrát ale od vychovatelek (stavebnici Geomag, stolní fotbal
a hokej…). Nadšení v dětských očích bylo
odměnou za náročnou práci okolo vánočních příprav.
Kateřina Špačková
rozhovor s odborníkem. Díky této části
ročníkové práce se žákům podařilo dostat
například do redakce časopisu Reflex nebo
do studia Óčka. Sami pak ohodnotili rozhovory jako nejlepší zážitek jejich práce, jelikož měli možnost se osobně setkat se zajímavými osobnostmi a mohli nahlédnout
do „zákulisí“ mediálního světa. Samotné
prezentace se žákům moc povedly. Přestože někteří bojovali s trémou, tak odvedli
velmi dobrou práci, při které předvedli své
komunikační a studijní dovednosti.
Mgr. Lucie Wilczková

D

P

Vzpomínáme na Vánoce

o vánočních prázdninách se druháci
opět zapojili do školních povinností.
Nejdříve ale společně zavzpomínali
na dárky, které našli doma pod stromečkem. V odpolední družině se pokusili namalovat svůj nejoblíbenější dárek. Z obrázků
pak vytvořili velký kopec dárků pod obřím
namalovaným vánočním stromkem. Protože před Vánocemi přepadl 2.A chřipkový

Tři králové
o roku 2020 naše děti vstoupily
v pondělí 6. 1. Tento den připadl
na svátek „Tří králů“. V družině si

V

Vánoční besídka ve ŠD

předvánočním čase proběhla
ve školní družině vánoční besídka.
Děti si již 14 dní předem losovaly
kamaráda, kterému koupí malý dárek.
Prvňáčci přinesli z domova na ochutnávku
cukroví a další dobroty. Před samotnou besídkou jsme si s žáky povídali o vánočních
tradicích, zpívali jsme koledy a plnili úkoly
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virus, nalezly děti až v lednu pod stromečkem ve třídě dárky od školního Ježíška. Tři
nové stavebnice Geomag, které podporují
tvořivost a fantasii. Radost měly děti také
ze zvukové hry Zippy Mat, která podporuje
pohybové schopnosti jednotlivých žáků.
Nyní, v období plískanic, kdy nemůžeme
trávit tolik času v přírodě, se děti ve třídě
smysluplně zabaví.
Miroslava Novotná

leden 2020

Leden v mateřské škole

P

o vánočních prázdninách jsme se
všichni opět ve zdraví a celé síle sešli v mateřské škole. Děti byly ještě
plné zážitků ze Štědrého dne a hlavně
nadšené z dárků, které od Ježíška dostaly.
Proto jsme jim také uspořádali tradiční
lednový Den s hračkou, kde každý měl
možnost svou nejoblíbenější hračku
všem dětem ukázat a popovídat si o ní.
Hned po prázdninách jsme začali
jezdit na každoroční kurz Hravé lyžování,
kam se letošní rok přihlásilo 42 dětí z mateřské školy a celý jeden týden jsme s nimi
odpoledne jezdili do Skiareálu Chotouň.
S instruktory se naši malí lyžaři učili
ovládat lyže, ti zkušenější již první den
jezdili na velké sjezdovce. Všem se nakonec povedlo malý kopec sjet, ať už pomalu, s pádem, nebo s úsměvem a radostí až
do samého cíle.
Poslední den se uskutečnily závody
lyžařů, kde nebylo podstatné vyhrát, ale
mít radost ze sebe sama. Odměnou pro
děti byl diplom, sportovní vak a malý
pamlsek.
Tímto kurzem naši lyžaři získali lásku
k pohybu na dvou prknech a my věříme,
že s pomocí rodičů si ji budou i nadále
uchovávat.

jelikož ho pro nás připravila 3. třída - Želvičky, která toto představení nacvičila
před Vánocemi pro rodiče na Vánoční
besídku. Byla to pohádka O dvanácti měsíčkách s krásnými kostýmy a kulisami,
se kterými měly paní učitelky spoustu
práce a ve školce strávily desítky večerů
při jejich tvoření.
Na stejné představení se přišly podívat i děti ze základní školy, kterým tímto
předškoláci oplatili jejich několikeré

Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com
návštěvy ve školce, kdy jim ukázali a povídali si, jak je to ve škole fajn a na co se
mohou těšit.
Přejeme ještě jednou všem rodičům,
čtenářům a přátelům mateřské školy vše
nejlepší do nového roku 2020 a s některými
se těšíme na shledání a spolupráci.
Eva Cuzmenco, učitelka

V lednu jsme si také již užili dvě divadelní představení. Z toho jedno speciální,

DĚTSKÉ SUDOKU

Nepodváděj, řešení zde, je jen pro
kontrolu. Koukej přes lupu.
Zpracoval: PePa
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Primátor přijel na návštěvu autobusem!

Ř

eporyje skutečně nevítají primátora
hlavního města každý den. Přípravy
byly horečnaté a jen jsme uklidili
úřad a připravili vjezd na dvůr pro primátorskou kolonu ukázalo se, že MUDr. Zdeňka
Hřiba bude jít třeba přivítat namísto před
vchod radnice se vší parádou se závěsným
odznakem, chlebem a solí na zastávku
autobusu Řeporyjské náměstí. Tu jsme tak
stihli narychlo zamést a už ze sto sedmdesát čtyřky vystupoval primátor hlavního
města.
Řekl mi, že nejde o „píárko“, že má prostě
lítačku v mobilu a neviděl důvod proč si
cestu do Řeporyjí nevychutnat z MHD, což
na mě udělalo mimořádný dojem, stejně
jako jeho celkové chování.
Nemá smysl zastírat, že stranické legitimace, které oba vlastníme, si aktuálně moc
„nerozumějí“, stejně jako já poměrně obtížně před pražskou stranickou organizací
tajím, že si s primátorem tak nějak lidsky
rozumíme. Není náhoda, že se nápadně
často objevují na našem úřadě stejné „vlaj-

ky navíc“. Pan primátor má pořad, který se
jmenuje Kobereček a do tohoto jsem byl
na natáčení na „magoš“ pozván. Toho jsem
zneužil a v zájmu vysněného uskutečnění
návštěvy primátora v Řeporyjích jsem produkci pozvánku s výmluvou právě na politické důvody rafinovaně odmítl s tím, že
ale kdyby „moderátor“, produkce a štáb

byli ochotní natáčet u nás v obřadce a pan
primátor by byl ochoten spojit natáčení
s oficiální návštěvou Řeporyjí, dmul bych
se pýchou a nabídku přijal.
Pan primátor okamžitě pochopil o co
mi jde a vyhověl. Splnil beze zbytku slib,
že krom natáčení „pobude“ a tak jsem jej

mohl 21. ledna večer nejprve přijmout
s místostarosty Davidem Roznětínským
a Lucií Seguin na radnici, kde zaujatě vyslechl naše bolístky (třídírna, plánované obnovení těžby v lomu, nádraží, touha po ukradení Třebonic Praze 13
apod.), předal mi moc
pěkný dárek v podobě
vojenské přilby („vím, že
rádi válčíváte, jste u toho
odvážný vojevůdce, ale
nemáte nic na hlavě“)
s věnováním a cigaretou,
my předali dary a šlo se
natáčet. V půlhodinové
talkshow, vysílané živě
ČTK a natáčené TV Praha
za přítomnosti novinářů
jsme probrali naše autovraky, problémy Prahy a Řeporyjí, ale
také tu zatracenou politiku a život vůbec
a po skončení natáčení dostali prostor
občané a tak došlo na koupaliště, lom, daň
z nemovitosti a všechny ty věci a byla to
v natřískané obřadní síni plodná
a příjemná debata, na jejímž konci jsme vzdali minutou ticha hold
zesnulému předsedovi Senátu
panu Jaroslavu Kuberovi.
Následovala slavnostní večeře, kterou jsem si dovolil za účasti
zastupitelstva, našich ředitelek
školských zařízení a štábu pana
primátora uspořádat ve zdejším
pivovaru. Zdeněk Hřib dostal
od podniku tradiční výběr zdejších piv, který ho velmi zaujal
a hned na místě plánoval, která
piva s manželkou a kdy vypijí, netušil jsem, že je pan primátor tak znalý pivař
a že mu to udělá takovou radost.
Bylo to skutečně milé setkání všech, kdo
tu mají co do činění s komunální politikou,
dorazili primátorovi Piráti ze Řeporyjí
i Prahy 13 a přes přítomnost tolika různých
proudů a generační rozdíly mezi zdejšími
matadory a mladými Piráty s třináctky proběhla celá „oficiální“ akce ve velmi přátelském a pohodovém duchu a já jsem za to,
co si budeme povídat, opravdu moc rád.
Primátor odjížděl, myslím, s příjemnými
pocity a obtěžkán pivem. Během večera
jsme si stihli říci
i pár věcí skutečně mezi čtyřma
o čima , z ave dl
jsem třeba pana
primátora „na tajňačku“ na „srdíčko“ na náměstí,
tedy na místo,
kde bude stát
pomník vlasovcům, myslím, že
ve VAFO Chrášťany se ten večer trochu šky-
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talo a skutečně si myslím, že až se budou
na „magoši“ řešit Řeporyje, tak pan primátor bude vědět, kde leží, jaké mají starosti,
jací jsou tam veselí lidé a jak tam mají dobré
pivo, což považuji za diplomaticky velice

důležité, stranou toho, že samozřejmě
považuji za dobré to, že si rozumíme lidsky,
jakože doopravdy, ne jen když natáčíme
televizi nebo se spolu fotíme.
Pan primátor při přípitku popřál Řeporyjím světlou budoucnost, nechal nám moc
pěkný zápis v pamětní knize a nechal tu
hlavně mimořádně milý dojem, což myslím
potvrdí každý, kdo u té návštěvy byl.
Chci moc poděkovat všem, kdo se
na organizaci celého „dne D“, o kterém vím,
že byl pro Řeporyje mimořádně důležitý
a fakt nešlo o formalitu. Kdo sleduje zdejší
dění a „velká“ témata, tomu musí být jasné,
že mělo smysl o návštěvu pana primátora
rok usilovat a udělat pro ní takticky i organizačně, vše co se dalo. Nekoukat při tom
na stranické legitimace, ani na nutnost
uklidit od vajglů tu zastávku, a že mě musela, při tom bordelu tam, technická četa
proklínat.
Na závěr prozradím, že se ucházíme
o historicky první „velký“ sněm starostů,
tedy každoroční setkání a neveřejné jednání všech 57 starostů městských částí,
které se ještě nikdy neuskutečnilo v „nečíslované“ městské části. Záleží mi na tom
a myslím, že to dopadne. Tedy je velmi
možné, že pana starostu Prahy 7, který
přijel ve stejném týdnu, i pana primátora,
jsme letos neviděli v Řeporyjích naposledy.
Pavel Novotný,
starosta MČ
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Místní poplatky v roce 2020
Místní poplatek ze psů
oplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a je
přihlášená nebo má sídlo na území ČR.
Poplatek ze psů platí držitel psa (plátce)
obci příslušné podle svého místa trvalého
pobytu/sídla podnikání nebo je v obci hlášen
k pobytu ve smyslu zákona o pobytu cizinců.

P

Poplatek ze psů se hradí za každého psa
staršího 3 měsíce.
Výběr poplatku je upraven zákonem č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a obecně závaznou
vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku ze psů, ve znění
pozdějších předpisů. Správa poplatku se
řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů.
Ohlášení poplatkové povinnosti:
 Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 15 dnů
ode dne, kdy nastala skutečnost, která
má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Po přihlášení psa vydá
správce poplatku za úplatu držiteli psa
evidenční (psí) známku.
 Plátce je povinen hlásit správci poplatku každou změnu údajů uvedených
v ohlášení do 15 dnů ode dne kdy změna
nastala.
 Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který
je od poplatku osvobozen.
 Poplatková povinnost vzniká, mění se
nebo zaniká od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost,
která má za následek vznik, změnu nebo
zánik poplatkové povinnosti. Vznikne-li
poplatková povinnost během roku, platí
se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých měsíců.
Osvobození od poplatku:
 osoba nevidomá
 osoba, která je považována za závislou
na pomoci jiné fyzické osoby – podle
zákona upravujícího soc. služby
 osoba, která je držitelem průkazu ZTP
nebo ZTP/P
 osoba provádějící výcvik psů určených
k asistenci výše zmíněným osobám
 osoba provozující útulek pro zvířata
 držitel psa, chovaného k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
 držitelé psa, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání
a další osoby, jsou-li státními příslušníky
cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena
vzájemnost
 držitel psa služebního, sloužícího Policii
ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů,
pokud mají příslušné osvědčení a držitel
je členem Svazu záchranných brigád
 držitel psa, který je uživatel honitby

a kterému zákon o myslivosti ukládá
povinnost držet a v honitbě používat
loveckého psa – dle zákona 449/2001 Sb.,
o myslivosti

Na kterém úřadě se tato situace řeší:
Plátce poplatku provede ohlášení k poplatku
přímo v sídle místně příslušného správce
poplatku – ÚMČ Praha-Řeporyje, Nad náměstím 84, 155 00 Praha-Řeporyje
Postup:
Při plnění své ohlašovací povinnosti je
plátce poplatku povinen uvést:
fyzická osoba – jméno + příjmení, adresa
trvalého pobytu nebo pobytu (povolení
pobytu ve smyslu zákona o pobytu cizinců),
rodné číslo, adresu pro doručování (je-li odlišná), mail a telefon, druh a počet psů, které
chová, datum vzniku poplatkové události
právnická osoba – název společnosti,
adresu sídla společnosti, identifikační číslo,
adresu pro doručování (je-li odlišná), datová

schránka, mail a telefon, jméno, příjmení
a funkci osoby oprávněné jednat jménem
PO (za právnickou osobu jedná její statutární
zástupce uvedený v rejstříku nebo registru,
případně oprávněná osoba, která se prokáže
plnou mocí a občanským průkazem, druh
a počet psů, které chová, datum vzniku
poplatkové události.
Dokumenty:
 pro ohlášení poplatku: občanský průkaz,
pas zvířete
 doložení nároku na osvobození: průkaz,
ZTP, ZTP-P, potvrzení z útulku, osvědčení
záchranářských psů, doložení členství
v honitbě
 doložení nároku na slevu: potvrzení
o registraci na MHMP, rozhodnutí o přidělení důchodu, který je jediným zdrojem
příjmu

leden 2020
Sazba poplatku:
 základní sazba je 1 500,- Kč ročně za jednoho psa a 2 250,- Kč ročně za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele
v bytovém domě
 za psa chovaného v rodinném domě
v MČ Praha 1 – 15 a Praha 17: 600,- Kč
ročně za jednoho psa a 900,-Kč ročně
za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele
 za psa chovaného v rodinném domě
v jiných než výše vyjmenovaných městských částech: 300,- Kč ročně za jednoho psa a 600,-Kč ročně za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele
(MČ Praha-Řeporyje)
 za psa určeného a užívaného k hlídání
objektů, jehož držitelem je právnická
osoba, která je současně vlastníkem
hlídaného objektu, činí 600,- Kč ročně
za jednoho psa a 900,- Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Snížená sazba:
 je-li držitelem psa poživatel důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu (invalidní, starobní, vdovský nebo
vdovecký, sirotčí) anebo osoba starší
65 let sazba poplatku činí 200,- Kč
ročně za jednoho psa a 300,-Kč ročně
za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele.
Úleva od poplatku:
 držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy jsou
od poplatku osvobozeni po dobu 2 let
od jeho převzetí,
 úleva od poplatku ve výši roční sazby
(nejvýše však 350,- Kč) se poskytne
tomu poplatníkovi, který nechá psa
označit identifikačním číslem psa (podle veterinárního zákona) a do 30 dnů
se přihlásí do evidence chovatelů psů
vedené Magistrátem hl. m. Prahy (odbor
živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1), na úlevu
má poplatník nárok ve dvou po sobě
jdoucích letech následujících po roce,
kdy obě podmínky splnil.
Splatnost poplatku:
 poplatek je splatný bez vyměření
na účet místně příslušného správce
poplatku pod přiděleným variabilním
symbolem vždy do 31. 3. každého
roku
 nebude-li poplatek zaplacen včas nebo
ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas
nezaplacený poplatek může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Způsob placení:
poplatek je možno hradit hotově na ÚMČ
Praha-Řeporyje nebo převodem na účet MČ
Praha-Řeporyje č.ú.: 2000694339/0800,
vedený u České spořitelny, a.s. a to vždy
s uvedením variabilního symbolu, který
plátci přidělil správce poplatku.
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Povinnost držitele psa na území hl. m.
Prahy:
 označit psa identifikačním číslem psa (podle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární
péči, ve znění pozdějších předpisů), bez
tohoto označení neplatí od 1. 1. 2020
povinné očkování proti vzteklině
 do 30 dnů od doby kdy se stane držitelem
psa, přihlásit se do evidence chovatelů
psů vedené Magistrátem hl. m. Prahy,
odbor živnostenský a občanskosprávní,
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1,
email: posta@praha.eu, datová schránka
– 48ia97h. Registrační karta je ke stažení
na webových stránkách nebo si ji můžete
vyzvednout u Správce poplatku.
 do 30 dnů ohlásit evidenci chovatelů
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Místní poplatek z ubytovací kapacity
Poplatky jsou ukončeny k 31. 12. 2019!
Poplatek se nově jmenuje Poplatek
z pobytu.
Místní poplatek z pobytu
Poplatek z pobytu hradí osoba, která není
v obci přihlášená (poplatník), tzn., že nemá
v obci trvalý pobyt nebo zde není hlášená
ve smyslu zákona o pobytu cizinců. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele
pobytu. Tímto poskytovatelem se rozumí
fyzická (FO) nebo právnická (PO) osoba,
která úplatný pobyt poskytne (týká se kromě ubytovacích zařízení i ubytování např.
v bytě, chatě, na pozemku).
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (plátce), který je povinen
poplatek vybrat od poplatníka.
Výběr poplatku je upraven zákonem č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a obecně závaznou
vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku z pobytu, ve znění
pozdějších předpisů. Správa poplatku se
řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů.
Ohlášení poplatkové povinnosti:
Plátce je povinen podat správci poplatku
ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování
úplatného pobytu.
Ukončení činnosti plátce poplatku ohlásí
správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů.
Plátce je povinen hlásit správci poplatku
každou změnu údajů uvedených v ohlášení
do 15 dnů ode dne kdy změna nastala.
Poplatek od ubytovaných osob vybírá plátce
poplatku, který je povinen do 15. dne každého následujícího měsíce odvést správci
místního poplatku vybrané poplatky.
Plátce poplatku je povinen vést v listinné
nebo elektronické podobě evidenční knihu
ubytovaných osob pro každé zařízení nebo
místo, kde poskytuje úplatný pobyt.

ukončení chovu psa na území hl. m. Prahy
 po celou dobu držení psa je základní
povinností chovatele dodržovat čistotu
veřejného prostranství (uklízet po svém
psu exkrementy) a zabránit úniku chovaného zvířete.
Čipování psů a očkování proti vzteklině
Povinností každého chovatele psa je zajistit očkování svého psa proti vzteklině.
Od 1. 1. 2020 je povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě, že
je pes označený mikročipem. Číslo mikročipu je zaznamenáno v dokladu o očkování
psa – buď Evropský pas, nebo očkovací průkaz. Mikročipem musí být označena štěňata
nejpozději v době prvního očkování proti
Poplatku nepodléhají/jsou osvobozeni:
 osoby nevidomé, bezmocné a osoby
s těžkým postižením, které jsou držiteli
průkazu ZTP/P podle zvláštního právního
předpisu a jejich průvodci;
 osoby mladší 18 let
 osoby hospitalizované ve zdravotnickém
zařízení
 osoby pečující o děti na zotavovací akci
 osoby vykonávající na území obce sezónní práce
 osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů, v ubytovnách sdružení dětí
a mládeže pro skupiny dětí a mládeže,
pokud cena za ubytování nepřesahuje
trojnásobek výše poplatku za osobu
a den
– viz znění zákona č. 565/1990 o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Na kterém úřadě se tato situace řeší:
Na úřadech městských částí příslušných
podle místa ubytovacího zařízení s výjimkou
hotelů * až ***** na území celé Prahy, kde
řízení o poplatku vykonává hl. m. Praha.
V tomto případě je třeba se obrátit na odbor
daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy,
Jungmannova 35/29, Praha 1, kancelář č. 555
(dále jen „správci poplatku“).
Postup pro řešení situace:
Plátce poplatku provede ohlášení k poplatku
přímo v sídle místně příslušného správce
poplatku – ÚMČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84, 155 00 Praha-Řeporyje.
Při plnění své ohlašovací povinnosti je
plátce poplatku povinen uvést:
fyzická osoba – jméno + příjmení, adresa
trvalého pobytu, rodné číslo, adresu pro
doručování (je-li odlišná), datová schránka,
mail a telefon, čísla účtů u poskytovatele
platebních služeb, pokud jsou užívány
v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou
předmětem místního poplatku, adresy všech
zařízení nebo míst poskytujících úplatný
pobyt, počet lůžek sloužících k poskytnutí
úplatného převodu a zahájení ubytování; při
osobním jednání předloží občanský průkaz;
právnická osoba – název společnosti,
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vzteklině, výjimku tvoří psi, kteří byli označeni čitelným tetováním provedeným před
3. červencem 2011. Povinností každého chovatele na území hlavního města Prahy je mít
psa staršího 3 měsíců označeného čipem.
Někteří chovatelé ale tuto povinnost neplní.
Zkontrolujte si tedy včas, zda vašeho pejska
máte očipovaného, protože v případě, že
pes není čipovaný, neplatí vám od 1. ledna 2020 očkování proti vzteklině a pokuta
za nedodržení povinného očkování může
být až 50 000,– Kč. Čipování provádí každý
veterinární lékař, pro psa je to bezbolestné,
mikročip se umisťuje pod kůži. Čipovat se
mohou psi v každém věku, nepředstavuje
to pro ně žádnou zátěž.

adresu sídla společnosti, identifikační číslo,
adresu pro doručování (je-li odlišná), datová
schránka, mail a telefon čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou
užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky
jsou předmětem místního poplatku, jméno,
příjmení a funkci osoby oprávněné jednat
jménem PO (za právnickou osobu jedná
její statutární zástupce uvedený v rejstříku
nebo registru, případně oprávněná osoba,
která se prokáže plnou mocí a občanským
průkazem), adresy všech zařízení nebo míst
poskytujících úplatný pobyt, počet lůžek
sloužících k poskytnutí úplatného převodu
a zahájení ubytování.
Sazba:
Sazba poplatku z pobytu činí 21,- Kč
za osobu a za každý i započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
Po skončení kalendářního měsíce je plátce povinen nahlásit správci poplatku: počet
dnů pobytu všech ubytovaných osob, které
podléhají poplatku, počet dnů pobytu osob,
kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které
jsou od poplatku osvobozeny celkovou
částku poplatku, kterou je povinen za tyto
osoby odvést.
Poplatek je splatný bez vyměření do 15.
dne každého následujícího měsíce
na účet místně příslušného správce poplatku pod přiděleným variabilním
symbolem.
Místní poplatek je možno hradit hotově
na ÚMČ Praha-Řeporyje nebo převodem na účet MČ Praha-Řeporyje č.ú.:
2000694339/0800, vedený u České spořitelny, a.s. a to vždy s uvedením variabilního symbolu, který plátci přidělil správce
poplatku.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo
ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek.

Správce všech poplatků: Iva Pacnerová
251 625 794 - poplatky@prahareporyje.cz
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Beseda o pomoci v Libanonu

M

yslím, že si málo kdo detailně pamatuje všechny články z předchozích vydání Řeporyjského
Echa. Ale ten můj byste mohli. A proč? Protože
nějaká bláznivá holka se vydala z Řeporyj do Libanonu,
do uprchlických táborů v údolí Biká, kde pomáhá humanitární organizace ADRA, pro kterou pracuje. Jaké je
jet do země, kde právě probíhají občanské nepokoje?
Je to s těma uprchlíkama fakt tak horké? A proč by vůbec Češi měli pomáhat v zahraničí?
Jedna stránka Řeporyjského Echa
je na všechny tyto odpovědi zoufale málo. Proto Vás srdečně zvu
ve středu 26. února, od 18.00 hod.
na Městský úřad v Řeporyjích, kde
se o celé cestě i humanitární pomoci
syrským uprchlíkům dozvíte mnohem víc. Těším se na Vás, Alžběta K.

Přijměte prosím pozvání na oslavu
v sobotu 7. března 2020, 14—24 hod.
Program: divadlo, performance,
hudba, workshop, slam poetry,
občerstvení...
Studio Bubec, Tělovýchovná 748,
155 00 Praha – Řeporyje
www.bubec.cz

NADACE SUŠKA – SHAMETI, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MČ PRAHA ŘEPORYJE

leden 2020

Řeporyjské
Echo 266
Studio
Bubec

leden 2020

uvádí:

Kultura
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Podpořili:

Na Řeporyjském náměstí

13:30

17:00 >> 19:00

HovaDuo+

výroba masopustních masek před průvodem

občerstvení a veselice ve studiu Bubec

hudební doprovod

Řeporyjské náměstí

Tělovýchovná 748, Řeporyje

více na www.bubec.cz

15:00

začátek masopustního průvodu
Řeporyjské náměstí

Začátek roku ve studiu Bubec patří mladým. První pololetí jsme ve studiu Bubec zakončili slavnostně a to výstavou prací dětí, kteří navštěvují
výtvarné kurzy Baby Bubec. Od 3. 2. startujeme pololetí druhé a rádi bychom nabídli volná místa v odpoledních čtvrtečních ateliérech pro
děti od 7 do 15 let a od 3 do 7 let a v pátečním fotografickém kroužku pro děti od 7 let. Bližší informace jsou na www.bubec.cz. V galerii
Bubec budeme také vystavovat projekty studentů ČVUT na téma Galerie Čestmíra Sušky a Arjany Shameti.
Jak už jsme informovali v minulém čísle, ve studiu Bubec se 7. 3. chystá velká oslava a to dvacátých narozenin studia. Na programu bude
hudba, vystoupí známá kapela The Brownies, performance Petra Nikla, dále vystoupí divadlo Mlejn a DJ Radia 1 BLB, Slam poetry přednese
Anna Beata Háblová, připraveny budou workshopy pro děti a nebude chybět ani narozeninový dort. Takže se na vás těšíme. Studio Bubec.
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Kulinářské okénko

Milé čtenářky,
milý čtenáři!
Bábovka – troufám si říct nejrozšířenější dezert k nedělní
kávičce. Je typickým
moučníkem nejen
v Čechách ale i v německ y mluvících
zemích, kde se nazývá Kugelhopf či
Gugelhupf. S vystěhovalci se pak pod stejným
názvem rozšířila dál, i na druhý kontinent.
Každá rodina má tu svou oblíbenou – třenou,
kynutou, olejovou, světlou, tmavou, mramorovou, šlehačkovou ba i majonézovou.
Někdo přidává ořechy, mandle, rozinky
namočené v rumu, no a já … já ji peču s borůvkami.
Tvrdí se, že první bábovku upekly v Německu
už počátkem 17. století. Ve známost vešla velmi
rychle díky mlsnému zeti francouzského krále
Ludvíka XV., polskému králi Stanislavu Leszczynskému. Který tradiční bábovku ještě vylepšil
přelíváním cukernatým sirupem s rumem a tak
se dostala i na tamní dvůr. Já naši bábovku
ještě o kousek pozvedám přelivem citronovým
a dneska Vás ji naučím. Je ideální volbou nejen
na neděli ale i valentýnskou snídani.
S láskou k jídlu
Vaše Simča
simona.sliveneck@gmail.com

Bábovka s borůvkami a citronovým přelivem
350 gr hladké mouky + 1 pl
250 gr másla
300 gr cukru krupice
2 čjl prášku do pečiva
1 čjl vanilkového extraktu
200 gr zakysané smetany
špetka soli
4 ks vejce
2 hrnky borůvek
2 pl citronové kůry
100 gr moučkového cukru
šťáva z jednoho citronu
Máslo s cukrem ušleháme
do pěny, přidáme vejce,
vanilkový extrakt, pak
po částech přidáváme
mouku s kypřícím práškem
a zakysanou smetanou.
Borůvky obalíme v jedné lžíci
hladké mouky a citronové
kůře. Opatrně vmícháme
do těsta. Bábovkovou formu
vymažeme olejem, vysypeme moukou či jak jsme
zvyklí dle druhu formy. Vlijeme těsto a pečeme 60 min v troubě vyhřáté
na 170 °C. Zda je pečená vyzkoušíme špejlí. Bábovku vyklopíme z formy
a necháme na mřížce zcela vychladnout. Moučkový cukr smícháme
s citronovou šťávou, polevou přelijeme vychladlou bábovku. Ozdobíme
dle fantazie, čerstvými borůvkami, jedlými květy apod..

Do úklidů se zapojuje stále více Pražanů

P

raha, 21. 11. 2019 – Podzimní termín
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko
má Praha zdárně za sebou a nezbývá
než se těšit z výsledků letošní sezóny, která
byla opět úspěšnější v počtech úklidů a zapojených dobrovolníků, než ta předchozí.
Ani letos Pražané nezklamali a oproti
roku 2018 znovu navýšili počty uskutečněných úklidových akcí, čímž se hlavní město
řadí mezi 3 nejaktivnější kraje. Konkrétně
se během jarního a podzimního termínu
konalo v Praze celkem 432 dobrovolnických akcí (oproti 320 v roce 2018), účastnilo
se 15 000 dobrovolníků, z toho 9 000 dětí

(9 800 dobrovolníků a 5 000 dětí v roce
2018). Nasbíráno bylo 200 tun odpadu
(oproti 141 tunám v roce 2018), z toho bylo
vytříděno 31 tun odpadu (16 tun v roce
2018). Jednou z priorit akce je zapojení
škol a dětských oddílů, proto je jim také
věnována větší pozornost. Překvapivý
zájem o zapojení projevují také mateřské
školy. V roce 2019 se do úklidových akcí
zapojilo celkem 78 pražských škol a 23
dětských oddílů a skupin.
V rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko má Praha výjimečné postavení,
a to díky vynikající spolupráci s městskými
částmi a finanční podpoře ze
strany Magistrátu hl. města
Prahy. Díky této podpoře je
možné poskytnout pražským
organizátorům osobnější
přístup a pořádat akce k jejich zviditelnění, což přispívá
v dlouhodobém měřítku
k celkovému rozvoji úklidových akcí. Příkladem může
být fotograficko-výtvarná
výstava koláží s názvem „Před
a Po“, která se konala v říjnu
v obchodním centru Šest-

ka v Praze 6 a která mapovala příběhy
z jednotlivých úklidů. Finance jsou dále
využívány také například na nákup úklidových pomůcek, které oceňují zejména
školy. „Myslíme si, že osobní přístup k organizátorům a dobrovolníkům úklidových
akcí, je tou nejefektivnější spoluprací, díky
které můžeme řešit případné nejasnosti
a dotazy u každého úklidu zvlášť a zároveň
dostaneme od organizátorů tu nejlepší
zpětnou vazbu,“ říká Kateřina Burešová
z Českého svazu ochránců přírody.
Český svaz ochránců přírody je organizátorem hromadných úklidů již od roku
1993, kdy se stal národním koordinátorem
celosvětové kampaně Clean up the World
(Ukliďme svět!). Nyní je spoluorganizátorem akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Zapojit se do dobrovolnického uklízení může
úplně každý a z jakéhokoli místa v České
republice. Stačí si na webových stránkách
www.uklidmecesko.cz zaregistrovat svou
vlastní úklidovou akci nebo se přidat jako
dobrovolník k akci již existující. Nejbližší
hlavní úklidový termín je plánován na 4.
dubna 2020.
Kateřina Burešová – koordinátorka akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko pro Prahu
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
Slovo občana – pokračování z minulého
čísla.
odělím se s vámi ještě o několik
poznámek z činnosti zastupitelstva
opět z mého opozičního pohledu.
Považujte to za můj osobní názor, s kterým nemusíte souhlasit. Pokud chcete
číst o skvělém vedení obce a skvělých
zastupitelích, přejděte na každoměsíční
slovo starosty.
Minule zmiňovaný skatepark má být
vybudován před budovou studia Bubec.
Nyní je tam velká skládka kterou provozuje
obec. Podle vedení je to sklad stavebního
materiálu. Co to opravdu je se můžete
přesvědčit na vlastní oči.
Několik měsíců trvalo, než vedení obce
dokázalo odstranit z ulice Nad Schody
několik balvanů, které tam jeden občan
umístil a které bránily průjezdu ulicí.
Na slíbenou řádnou úpravu dopravními
značkami čekáme dodnes.
Každý den pan starosta může vidět
z okna úřadu jak za značkou „Zákaz vjezdu“
parkuje řada automobilů. Nevadí to ani
místní policii, která tady denně chodí k přechodu. Nepořádek po firmě Vondrák, který
měl zmizet do března 2019 také zůstává.
Z důležitých rozhodnutí zastupitelstva
mě zaujalo schválení žádosti o stavbu bytového domu v místě bývalého Trunečkova
mlýna. Jediná přístupová cesta je jedno
z posledních krásných míst v Řeporyjích.
Každý víkend zde putují desítky turistů
a cyklistů do Prokopského údolí. Těžko si
lze představit, že po ní budou jezdit desítky nákladních i osobních automobilů. To
zastupitelstvo vůbec neřešilo, i když cesta
patří obci.
Vedení obce navštívila vzácná návštěva,
nejvyšší představitel ODS pan profesor Fiala. Zřejmě přišel vyjádřit podporu dosavadní činnosti pana starosty v obci a vyjádřit
mu své sympatie. Škoda, že si pan Fiala
nenašel trochu času sejít se i s občany Řeporyjí. Možná, že to bylo dobře, protože by
to dopadlo stejně jako veřejná diskuse se
zastupiteli a radním Prahy, která se konala
22. 11. /viz pozvánka v Echu/. Diskuse byla,
prý pro velký zájem přeložena do sálu ZÚŠ.
Účast byla trapná, diskuse ještě trapnější.
Další část patří panu starostovi. Píšete,

že jsem svým dotazem narušil tuto skvělou
besedu s radním MHMP s místními podnikateli, veřejností a zástupci příspěvkových
a jiných organizací. Asi jste byl na jiné
besedě než já. Pokud si vzpomínám, padly
tam pouze dva dotazy, jeden byl od vás
ohledně inkluze, druhý můj ohledně zájmu obyvatel o činnost obce. Pan radní
odpověděl, že oni mají s účastí veřejnosti
opačný problém. Žádnou další diskuzi ani
ony místní podnikatele, o kterých mluvíte,
jsem nezaznamenal. Bylo nás tam asi 10
včetně paní ředitelky, několika zřejmě
učitelek a vašich zastupitelů.
Píšete, že si s manželkou o vás doma
povídám. Příliš se přeceňujete, rozhodně
doma máme rozumnější témata. Vaše sdělení, že polovina vaší agendy je anonymní,
že všichni práskáte, udáváte, nemíním
komentovat. Jsem velmi rád, že mezi vás
nepatřím a nebojím se pod svůj názor
podepsat.
Ještě jednou se vrátím k Sokolu. Mohu
vás ujistit, že více než polovinu účastníků
valné hromady tam nahnala moje žena.
Mnohé tam nechtěly jít právě kvůli vašemu
dopisu. Budu proto rád, když ho zveřejníte,
aby se s ním mohli seznámit všichni členové Sokola i veřejnost. Ať si každý udělá
úsudek sám, stejně tak i o vaší dotaci Sokolu, která pro 250 členů byla 80 000 korun.
Vaše sdělení, že jsem musel snad zešílet,
když si dovolím mít výhrady k vašemu
skvělému skateparku nebudu nic dodávat.
Jen vám chci říct, že jsem mluvil s jedním
z oněch skejťáků, kteří vás navštívili, prý jste
jim řekl, že od jara tam budou moci jezdit.
Máte tedy co dělat.
Musím se ještě vrátit k vašemu, jak říkáte
přechodu do bulváru. Jestli lhaní nazýváte
přechodem pak je to v pořádku. Začínáte,
jak je u vás zvykem sprostými slovy, že
nejsem žádný Don Quijote, ale nasr…
podnikatel, kterému jste vyfoukli skvělý
obchod a s kterým jste, jak píšete pěkně
vyjebali. Musím vám sdělit, že nejsem žádný podnikatel, ale pouze bývalý živnostník,
který nemá vůbec žádný důvod být nasr….
O co jde. Před rokem jsem se na vás
obrátil se žádostí o prodej pozemku cca
150–200 m2 pro výstavbu malé dílny služeb. Protože jsem neuspěl, hledal jsem

Vážení spoluobčané,
pokusím se srozumitelně zareagovat
na příspěvek pana Abrháma, v němž kriticky hodnotil činnost současného zastupitelstva, a věcně okomentovat výtky, které tam
má k naší práci pro rozvoj Řeporyjí.
Skládka, za níž nás pranýřuje, je prostor,
kde jsou uskladněny dlažební kostky, které
byly vykopány při rekonstrukci Ořešské ulice a nachází se tam deponie hlíny skryté při
výstavbě školní tělocvičny. Dále jsou tam
kontejnery na odpad, které si obec pronajímá. Mimo částečného úklidu pozemku

a odvozu sochy, která patřila Praze 4, je
situace shodná s tou, v níž jsme ji zdědili.
Kameny, které bránily řidičům v parkování v ulici Nad Schody jsme na přání pana
Abrháma odstranili; to, že tam nyní auta
parkují, je přímý důsledek jeho požadavku.
Podnět pana Abrháma na zvážení změny
dopravního značení jsme předali odboru
dopravy, jehož vyjádření očekáváme.
Situace s dopravní značkou zákaz
vjezdu, v níž pranýřuje nečinnost městské
policie, je až komická. Značka je umístěna
vlevo, což by mu mohlo napovědět, že

P

sám a našel majitele pozemku o velikosti
180 m2. Kontaktoval jsem ho a ten požadoval za pozemek 800 000 Kč, takže
jsem z toho rychle vycouval, protože se
jedná o pozemek silně kontaminovaný,
na kterém stojí zdevastovaná budova patřící zatím neznámému majiteli, k pozemku
nevede žádná přístupová cesta, voda,
elektřina i kanalizace by musela být vedena
z dálky přes cizí pozemky. Protože jsem
v rámci zjišťování měl kontakty na majitele,
ČD, ÚZSVM navštívil jsem místostarostu
pana Roznětínského sdělil mu možnost
koupi tohoto pozemku, on si okopíroval
všechny potřebné dokumenty poděkoval
mi a tím to pro mě skončilo. Svoji záležitost
s pozemkem jsem si již dávno vyřešil jiným
způsobem.
Píšete, jak jste se mnou v zájmu obce
vyjebali, když jste to koupili za 600 000 jaká
to byla skvělá koupě a ve mně zůstala jen
velká hořkost a že být manažerem zasloužil
byste si prémii. Srdečně vám ji přeji i ten
pozemek. Jen pro doplnění chci dodat, že
minulé zastupitelstvo koupilo podobně
veliký volný pozemek bez jakékoliv závady,
dobře přístupný, za čtyřikrát nižší cenu.
Ještě mi dovolte pár slov na závěr.
Na kongresu ODS jste usiloval o nejvyšší
pozice ve vaší straně. Upřímně jsem vám
fandil, protože jsem doufal, že odejdete
z tohoto starostovského postu na vyšší.
Bohužel se tak nestalo.
Váš předseda na kongresu slíbil všem
občanům v zemi snižování všech daní
a zejména zrušení daně z nemovitosti.
Jak to koresponduje s tím, že jste zvýšil
občanům Řeporyjí daň z nemovitosti
na dvojnásobek?
Vaši výstrahu, že jste schopen ohromit čtenáře a zadupat mě do země beru
na vědomí. Ani by mně to tolik nevadilo,
protože jsem už starý a mám uzavřenou
s lékařskou fakultou smlouvu o darování
těla k lékařským účelům, takže i potom
budu prospěšný pro společnost.
Promiňte mi prosím některé gramatické
vady, protože jsem již starý člověk a píšu to
narychlo, abych stihl uzávěrku Echa.
Srdečně zdraví všechny občany Řeporyjí
Antonín Abrham

nejde o oficiální dopravní značení, ale
o soukromou iniciativu vlastníka pozemku, přes nějž se musí cca dva metry přejet
na pozemek ČD. Tato situace je předmě-
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tem vleklého soudního sporu o přístupu
k pneuservisu a pozemku ČD, který chceme
získat do majetku za účelem zbudování
parkoviště P+R.
S bývalým vedením obce jsme měli
často rozdílné názory, ale dovoluji si tvrdit,
že za Trunečkův mlýn by nás paní starostka
pochválila. Projekt, který jsme zastavili, byl
svou velikostí násobkem dnes plánované
výstavby. Vlastník nemovitosti má zákonné
právo na tomto pozemku stavět a naše
diplomacie s podporou Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Prahy, která vedla
k přijatelnému kompromisu, mě naplňuje
obezřetným optimismem. Předchozí vedení obce mělo vždy mou podporu při
nakupování pozemků. Diskuse, zda některá
akvizice byla výhodnější, je složitá, nicméně zákulisí koupě pozemku pod uhelným
skladem pan Abrhám nepopsal pravdivě.
Po dokončení převodu budeme společně
s ČD jednat o rekultivaci celé lokality.
Diskusi s radním Šimralem jsme přednostně zorganizovali za účelem projednání
odborných témat školství. Dodatečně jsme
ji rozšířili i pro občany, pročež byla diskuse
přesunuta do staré školy. To, že nebyla
kapacita naplněna občany, kteří ohlásili
účast, nás může mrzet, avšak ti, jež přišli,
snad nelitovali. Podle nás byla diskuse
věcná a popis pana Abrháma tak neodpovídá skutečnosti. Pro nás byla důležitá
debata o doplnění dotační kapitoly Praha
pól růstu (evropské peníze pro Prahu), v níž

máme požádáno o prostředky na rozšíření
školky. Před občany jsme dohodli dotaci
na dobudování areálu školy. Zástupkyně
vlastníka sportoviště Jeremi sport, kde
zdarma sportují naši školáci, s radním
řešila zvětšení areálu o venkovní kurty.
Ředitel lidové školy umění seznámil radního se zájmem rozšířit školu do podkroví,
k čemuž máme připravenou projektovou
dokumentaci. Nekonstruktivní bylo pouze
vystoupení pana Abrháma, jak jej popsal
pan starosta. Pokud pan Abrhám tak negativně hodnotí toto setkání, proč se zúčastnil
besedy s primátorem a dovolává se setkání
s předsedou Fialou?
Ještě bych rád okomentoval zvýšení
daně z nemovitosti. Jsem zastupitelem 13
let a kam až má paměť sahá, nebyla tato
daň navyšována. Tato položka jde přímo
do rozpočtu MČ a je obtížné žádat o stovky milionů z rozpočtu MHMP, a přitom
odmítat navýšení tohoto příjmu. V obecné
politické rovině jsou Zelení a ODS pro snižování daní a pro zrušení daně z převodu
nemovitostí (jednorázová daň při převodu);
to je však jiná daň, než daň z nemovitosti
(roční daň z nemovitosti). Opět zde platí, že
nedává smysl si na navýšení této daně stěžovat v přímém přenosu před primátorem,
jenž pozval pana starostu do svého video
pořadu. Doufám, že zaznamenáte navýšení
financování veřejného prostoru a podporu
v Řeporyjích působících spolků.
Velmi si vážím sokolů a přátelského

leden 2020
přijetí na valné hromadě Sokola, jíž jsme
se zúčastnili, abychom deklarovali vůli
zastupitelstva podporovat rozvoj sokolské
myšlenky v Řeporyjích. Jsme připraveni
hledat cestu k vyšší finanční podpoře
řeporyjských sportovců, a právě proto
se starosta snažil vyburcovat řeporyjské
sokoly k vyšší aktivitě.
Do jaké míry lze starostovi vytýkat
nevhodné výrazy či chování může každý
zvážit podle svého vkusu, ale upozorňuji,
že starostovi patří dík za to, že Řeporyje
mají výrazně jednodušší vyjednávací pozici
než srovnatelné MČ. Já obvykle přátelům
říkám, že se náš starosta Řeporyjím velmi
vyplácí.
Proč se pan Abrhám rozhodl být opozicí současnému zastupitelstvu a kriticky
hodnotí i chování představitelů těch stran,
které nemají zástupce ve vedení MČ, je
mi, jako zastupiteli, který byl 12 let představitelem opozice a pana Abrháma nikdy
nezaznamenal, záhadou.
Děkuji za pozornost.
S pozdravem
David Roznětinský,
místostarosta MČ Praha-Řeporyje
P.S.: Teď se obracím na Vás, pane Abrháme.
Pokud budete chtít diskutovat o naší práci,
přijďte na zastupitelstvo, nebo se ohlaste a já
Vás ochotně poinformuji. Po takové konzultaci bude mít Vaše práce opozičně naladěného
občana věcnější formát.

Vás srdečně zve na slavnostní předání

NOVÉHO POŽÁRNÍHO

AUTOMOBILU
v hasičské zbrojnici SDH Řeporyje
Hasičů 1081/3a, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
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Hasiči v lednu

P

rvní lednový týden jsme v hojném
počtu opět vyrazili na pomezí
Jizerských hor a Krkonoš do Rejdic na chatu Morávka, která leží přímo
na sjezdovce. I když nikomu z nás, letošní
zima co se týče sněhu moc nepřeje, měli
jsme sněhu celkem dost. Dokonce nám
i první večer připadlo cca 10 cm, a tak

Hasiči • Inzerce
mohlo proběhnout již
tradiční vítání se sněhem. Cestou do Příchovic, kam jsme vyrazili
na večerní procházku
a do hospůdky, to odnesli nejvíc nováčkové, kteří s námi na hory
vyrazili. Zpáteční cesta
byla opravdu veselá a zajímavá, protože čerstvý
sníh nám cestu malinko
zkomplikoval.
Po zbytek pobytu nás,
nepotkali žádné katastrofy, tak jako v loňském
roce a my jsme si mohli
užívat lyžování, koulování, bobování, lopatování,
čajování, sluníčko, déšť
i spoustu legrace… Jednoduše hory, jak mají
být. Kluci + 3 statečná
děvčata nezůstali ani
letos pozadu a připravili
si na jeden den výšlap
na běžkách. Naštěstí se
všechno obešlo bez vážnějších následků.
Na příští rok máme pobyt objednaný
znovu a doufám, že se ho opět podaří
uskutečnit.
Další velkou událostí v našem SDH,

15

bylo převzetí nového hasičského automobilu Scania. Jeho oficiální předání se uskuteční 12. 2. od 16.00 hod na hasičárně.
Za SDH Řeporyje
Iveta Svobodová

Hledáme opraváře drobných elektrických spotřebičů
Spolehlivý realitní makléř

Roderik Hyrman

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

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

Osoušeče vlasů, osoušeče rukou, vařiče, trouby a podobně.
Práce u Vás doma nebo v Jinonicích 300 metrů od metra.
Spotřebiče přivezeme k vám včetně náhradních dílů.
Platba za práci obratem.
Dohoda o provedené práci, ideální pro penzistu
se zkušenostmi v oboru elektro
nebo pro osoby s omezenou pohyblivostí.
Pište o bližší informace na Lukas-Tesar@LTservis.cz
nebo SMS 602 223 410
Zveme Vás

Restaurace

v únoru
na šipkový turnaj
termín bude upřesněn,
sledujte naše stránky
www.reporyjskasokolovna.cz
www.facebook.com
/reporyjskasokolovna

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

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

Otevřeno:

od 10.00 hod.
SO a NE od 11.30 hod.

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

Hlávkova
130, 246
U Lva
174, 301, 352,
266, 902
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Mobilní aplikace PID Lítačka

nově s dlouhodobými časovými kupóny
Praze a ve Středočeském kraji se mohou
od 3. prosince 2019 cestující odbavit také
prostřednictvím mobilního telefonu.
V pilotním provozu byla vydána nová aktualizace
mobilní aplikace PID Lítačka, která umožní cestujícím převést si zakoupené dlouhodobé časové
kupóny do mobilní aplikace a cestovat v rámci
Pražské integrované dopravy jen s mobilním
telefonem.
Nová aktualizace mobilní aplikace PID Lítačka
je dalším krokem ke zjednodušení a digitalizaci
odbavování v regionálním dopravním systému
PID Lítačka, který propojil Prahu se Středočeským krajem. Cestující budou mít vedle možnosti
nahrát si dlouhodobé časové kupóny na bezkontaktní bankovní karty či In Kartu ČD nově
také možnost převést si svůj dlouhodobý kupón
do mobilní aplikace PID Lítačka.

V

Mobilní aplikace PID Lítačka
leden 2020 nově s dlo
kupóny

V Praze a ve Středočeském kraji se mohou od 3. prosi
prostřednictvím mobilního telefonu. V pilotním provozu byla
mobilní aplikace je další ze sérií aktualizací,aplikace
které
mobilní
aplikacekterá
a následně
PID Lítačka,
umožní cestujícím převést si
kupóny do
aplikace a cestovat v rámci Pražské inte
ji vylepšují a přizpůsobují potřebám cestujících.
se mobilní
i těmito odbavit.
telefonem. Mobilní aplikaci PID Lítačka si
Aplikaci PID Lítačka si od jejího spuštění
Nová aktualizace
mobilní
aplikace
PID Lítačka je dalším kro
stáhlo více než 630 000 uživatelů, pravidelně
cestující mohou
stáhnout
zdarma
regionálním
dopravním
systémudůležité
PID Lítačka, kter
ji využívá přes 139 000 uživatelů pro odbavování
cesty
na vApp
Store a Google
Play. Veškeré
budou
mít vedle
nahrát si dlouhodob
po hlavním městě a Středočeském kraji krajem.
a pro- Cestující
informace
o aplikaci
jsoumožnosti
rovněž dostupné
bankovní karty či In Kartu ČD nově také možnost převést si s
střednictvím aplikace bylo zakoupeno 1 700
000
na stránkách https://app.pidlitacka.cz.
aplikace PID Lítačka.

Mobilní aplikace PID Lítačka je součástí nového odbavovacího systému, který v loňském
roce propojil a digitalizoval odbavování v Praze
a Středočeském kraji. Jedná se o největší dopravně-odbavovací systém v České republice s dosahem na tři miliony obyvatel. Nová funkcionalita

jízdenek. Obrovským přínosem této
dopravní aplikace je vyhledání spojení a okamžitý nákup nejlevnějšího
jízdného odpovídajícího zvolené
cestě, nákup až 10 lístků najednou
s možností jejich aktivace dle potřeby
či přeposílání jízdenek třetím osobám. Aplikace rovněž obsahuje data
o aktuálních příjezdech příměstských
autobusů i vlaků na zastávky, aktuálních výlukách a mimořádnostech
a také informace o aktuálních volných
místech na parkovištích P+R či nabízí
možnost zaplacení parkovného v zónách placeného stání v jednotlivých
městských částech české metropole. Mobilní aplikace rovněž poprvé
umožnila Středočechům zakoupit si
jednorázové jízdenky prostřednictvím

České dráhy podepsaly smlouvu s hlavním městem Prahou na dalších 10 let
ástupci vedení Českých drah a hlavního
města Prahy podepsali 18. prosince 2019
smlouvu o zajištění provozu regionálních
vlaků v metropoli po dobu následujících deseti
let. Dopravce podle smlouvy zajistí v metropoli
5,14 mil. vlakokilometrů ročně. Zároveň se v ní
zavázal k postupné obnově vozidlového parku
a dodržování nově nastavených standardů kvality. Kontrakt navazuje na nedávno podepsanou
smlouvu se Středočeským krajem. Nová smlouva
s Prahou začne platit od 1. ledna 2020. Už od 15.
prosince 2019 ale platí nový jízdní řád, k jehož
největším novinkám v regionu středních Čech
patří zvýšení kapacity souprav na regionálních
spojích Praha – Všetaty – Mladá Boleslav / Mělník
a Praha – Kladno – Rakovník.
„Novou smlouvou získávají Pražané i občané
Středočeského kraje dlouholetou jistotu zajištění
kapacitní ekologické dopravy. Zároveň tak Praha
získává garanci dalšího rozvoje, jak co se týče
pořízení nových vozidel, tak navýšení počtu spojů
a zavádění nových městských linek. Taktéž není
vyloučeno zapojení dalších dopravců ve veřejné
soutěži,“ říká pražský radní pro dopravu Adam
Scheinherr a upřesňuje: „Smlouva umožňuje
v době jejího trvání otevření vnitřního trhu
do výše maximálně 25 % výchozích dopravních
výkonů.“
„Uzavřená smlouva umožňuje pokračování
nastoleného trendu maximálního zapojení
železniční dopravy do systému Pražské integrované dopravy (PID),“ komentuje uzavření nové
smlouvy ředitel organizace ROPID Petr Tomčík
a pokračuje: „Provozní a tarifní zapojení železnice v PID, garantované smlouvou, je i zárukou
dodržení stanovených standardů kvality. Dojednali jsme výrazný tlak na dopravce v oblasti

zlepšování vozového parku, navyšování kapacity
a zlepšování služeb, včetně sankcí při neplnění.“
„V Praze a středních Čechách zajišťujeme zhruba čtvrtinu regionálních dopravních výkonů z celé
republiky a také přes čtvrtinu z celkového počtu
všech námi provozovaných regionálních spojů.
Dnes podepsaná smlouva se zástupci hlavního
města tak v návaznosti na kontrakt se Středočeským krajem garantuje funkčnost a stabilitu
systému vlakové dopravy v celém metropolitním
regionu. Osobně jsem velmi rád i za zajištění
dlouholeté personální perspektivy pro naše
zaměstnance,“ říká předseda představenstva
a generální ředitel Českých drah Václav Nebeský.
V průběhu platnosti desetileté smlouvy
České dráhy plánují v Praze a středních Čechách
výrazně investovat do obnovy vozidlového parku. Místopředseda představenstva a náměstek
generálního ředitele ČD pro obchod Radek
Dvořák uvádí detaily k úpravám stávajících vozidel: „Do modernizace vozidel pro hlavní město
a Středočeský kraj plánujeme investovat téměř
645 milionů korun. Omlazovací kúrou projde
v následujících letech 71 CityElefantů, které
zajišťují naprostou většinu spojů na elektrifikovaných tratích. Postupně do nich nainstalujeme
Wi-Fi připojení k internetu a zásuvky k nabíjení
drobné elektroniky, vylepšíme elektronický informační systém, přečalouníme sedadla a v první
sérii těchto souprav vyměníme gravitační toalety
za vakuové. Plánujeme vylepšit také 9 třívozových
a 40 dvouvozových Regionov, ve kterých opět
přečalouníme sedadla, doplníme Wi-Fi a elektrické zásuvky.“
Desetiletá smlouva počítá kromě modernizací
vozidel i s nákupem zcela nových vlaků. „Pro trať
Praha – Kladno pořídíme nové motorové vlaky
v celkové hodnotě mezi 850 miliony až jednou
miliardou korun. Pokud vezmeme v úvahu pláno-

Z

vané modernizace vozidel i nákup zcela
nových
Rytířská 10, Praha 1, 110 00
vlaků, do obnovy vozidel v regionu
středních idsk@idsk.cz
ropid@ropid.cz,
Čech investujeme kolem 1,5 miliardy korun. Další
postup obnovy vozidel pak závisí na dohodě
hlavního města Prahy a Středočeského kraje. My
jsme každopádně připraveni na požadavky hlavního města a kraje reagovat a nová vozidla zajistit,“ uzavírá generální ředitel ČD Václav Nebeský.
Ke zvýšení kvality a kapacity dopravy přitom
dojde už od začátku platnosti jízdního řádu
2019/20 na tratích Praha – Mladá Boleslav / Mělník
a Praha – Kladno – Rakovník.
V době platnosti jízdního řádu 2019/20 ujedou
regionální vlaky Českých drah v objednávce
hlavního města Prahy celkem 5,141 mil. vlakokilometrů, v objednávce Středočeského kraje
pak celkem 16,05 mil. vlakokilometrů. Smlouva
s Prahou počítá v prvním roce platnosti smlouvy
s úhradou ve výši 1,015 mld. Kč, Středočeský kraj
pak ve stejném období uhradí za regionální vlaky v závazku veřejné služby 2,1 mld. Kč. V Praze
a Středočeském kraji pojede celkem 2 211 regionálních (osobních nebo spěšných) vlaků, denně
půjde v průměru o 1 769 spojů.
České dráhy se v rámci smluv s objednateli
dopravy zavázaly provozovat na území Prahy
a Středočeského kraje síť vlastních prodejních
míst. Provoz osobních pokladen bude zajištěn
v 16 pražských a 69 středočeských tarifních bodech. Pokladny budou mimo odbavení v rámci
tarifu ČD schopné zároveň odbavit cestující
komplexně i v rámci tarifu PID a od zavedení
i jízdenkami v rámci Státního jednotného tarifu
(SJT). V roce 2020 Středočeský kraj dále předpokládá otevření až třinácti zákaznických center, kde
si cestující budou moci pořídit všechny možné
výhody plynoucí z odbavovacího systému PID
Lítačka.
Zdroj: ROPId
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Beseda s M.D. Staňkovou o bylinkách

Čtvrtek 13. 2. 2020 od 17.00–19.00 hod.
Městská knihovna v Praze – pobočka Lužiny Praha 13
Beseda o BYLINKÁCH – Až se zima zeptá bylinářky…
Beseda s autorkou knížek o bylinkách Magdalenou Dobromilou
Staňkovou. Až se zima zeptá … co jsme pro své zdraví udělali
v létě? Jak zvládat běžné nemoci z nachlazení pomocí bylinek, jak
posílit ledviny, recepty a osobní zkušenosti z 2. dílu knížky Bylinky
pro děti a maminky. Vstupné zdarma s možností zakoupení obou
knih Bylinek 1.+ 2. s věnováním autorky a nového kresleného
autorského Kalendáře bylinek pro zdraví duše.

Luxusní
rodinný dům,
penzion nebo...?
Dům 524 m2 s bazénem a s pozemkem 714m2

18. ledna 2020
jsme vzpomněli nedožitých
85 narozenin

paní Ludmily Soldátové

roz.Chaloupkové. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi.
dcera a syn s rodinami
Nemovitost jako stvořená pro Vaše vize, ať už jsou jakékoli.
Nabízím Vám osobní prohlídku, více na

25. ledna 2020 oslavila

paní Jaroslava Losová

Moderní čistírna peří

zhotovuje polštáře, prošívané deky z naší
sypkoviny různých barev. Při větší zakázce sami
přivezeme a odvezeme zdarma do 24 hodin.

Info na tel.: 606 312 174
Koupím rodinný dům v Řeporyjích.
Tel.: 604 617 788

Šicí stroje

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

PŘÍJEM INZERCE

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

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

93.narozeniny.
Do dalších let přeje
hodně zdraví celá rodina.

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

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

O

H

EC

www.dumloucna.cz

Pоскошь семейный дом,
пенсия или ...?
Недвижимость создана с учетом Вашей уникальности
и взглядов на жизнь. Приглашаем Вас на просмотр.
Более подробная информация на www.dumloucna.cz
virtuální a videoprohlídka
Виртуальный и видео просмотр

603 153 446
kucera@qara.cz
www.ondrejkucera.com
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SeniorCentra SeneCura na Praze 5 bourají hranice mezi generacemi

S

eneCura domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, určené
lidem trpícím demencí, mají na „pětce“ hned dva zástupce, a to SeniorCentrum
Klamovka a SeniorCentrum Slivenec.
V rámci péče o svoje klienty kladou důraz
na mezigenerační setkávání s dětmi z blíz-

kých škol a dětských skupin. Propojováním
generací chtějí SeniorCentra přirozeně
podpořit sociální vazby mezi odlišnými
věkovými skupinami, bojovat proti izolaci
seniorů a otevřít dveře obyvatelům městských částí Košíře a Slivenec.

Domov pro seniory na Klamovce spolupracuje již více než rok s Montessori
školou Andílek a neziskovou organizací
Mezi námi. Prostřednictvím projektu
2generace se SeniorCentrum spojilo také
s nedalekou Mateřskou školou Podbělohorská, za seniory dochází jednou měsíčně.
„Smysl propojování generací je opravdu
důležitý. Nejen pro klienty s demencí nebo

Alzheimerovou chorobou, ale pro všechny
seniory jsou děti velkým podnětem, protože je aktivizují, což se projevuje zejména
v mimice a řeči těla. Budí v nich také zájem
o kontakt, pohladit je nebo jim třeba jen
zamávat,“ vysvětluje aktivizační pracovnice SeniorCentra Klamovka Markéta Štěpa-

níková. Pravidelně probíhá například čtení
pohádek, kdy klient domova jde do školky
předčítat dětem.
Děti se na oplátku učí respektu a úctě
ke starším a zároveň mohou poznat zblízka
nejstarší generaci, se kterou nemají příliš
zkušeností, protože ve většině případů
jsou jejich prarodiče aktivními či pracujícími seniory. Rodiče navíc tato setkávání
vnímají pozitivně, protože vidí, s jakým
nadšením jejich děti smysluplně tráví čas
s klienty domovů.
Proti izolaci seniorů jde i to, že třeba
na Klamovku si můžete zajít například
na oběd, jen je třeba si ho dopředu objednat. A pro seniory z okolí ve věku od 70 let
nabízí domov ve vymezených hodinách
zdarma cvičení ve fitness centru, které je
vybaveno přístroji uzpůsobenými pro seniory k posilování, protahování a rehabilitaci.
SeniorCentrum Slivenec také navázalo
spolupráci s organizací Mezi námi – jednou
za měsíc chodí do domova děti ze školní
družiny Základní školy Slivenec. „Když
vidím děti a naše usměvavé seniory pohromadě, tak si říkám, že je to opravdový

zázrak, který zahřeje u srdce. Právě ona
dětská otevřenost a upřímnost působí
na naše klienty, kteří tuto spontaneitu
oceňují a čerpají z ní energii,“ říká ředitel
SeneCura SeniorCentra Slivenec Lukáš Stárek. V brzké době vznikne ve sliveneckém
domově druhá dětská skupina z důvodu

rozšiřování kapacit – domov pro seniory
se navýší z 30 na 45 lůžek a domov se
zvláštním režimem ze 70 na 95 lůžek. Momentálně zde v domově funguje dětská
skupina Hvězdička pro děti do dvou let,
mohou ji využít jak zaměstnanci domova,
tak rodiče z blízkého okolí.
SeneCura SeniorCentrum Klamovka
a SeneCura SeniorCentrum Slivenec nabízejí pobytové sociální služby Domov
pro seniory a Domov se zvláštním režimem (zaměřený na péči o seniory trpící
Alzheimerovou chorobu či jinou formou
demence). Svým klientům zajišťují péči 24
hodin 7 dní v týdnu. Kromě zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče zde naleznete
širokou škálu doplňkových služeb i bohatý
výběr volnočasových aktivit. Cílem SeniorCenter SeneCura je stát se komunitními
centry v daných lokalitách a maximálně
podporovat a rozvíjet soužití klientů, jejich
příbuzných, zaměstnanců, dobrovolníků
a veřejných orgánů.
www.senecura.cz
Kontakt: 4JAN PR, Jana Barčáková, tel.:
603 820 382, jana.barcakova@4jan.cz
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Kultura

SZUŠ ŠKOLA PRO RADOST, PIVOVAR ŘEPORYJE A MĚSTSKÁ ČÁST ŘEPORYJE
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

KULTURNÍHO CENTRA
PREFUNDA
KDE: PIVOVAR ŘEPORYJE
KDY: 22. 2. 2020 OD 15.00
SLEDUJTE FACEBOOK ORGANIZÁTORŮ

Děti přijde pobavit kouzelník
Pan Kravata
Malé občerstvení pro děti zdarma
Při zakoupení vstupenky
na Country večer jedno pivko
pro dospělé zdarma

OD 18.00 HODIN PROBĚHNE

FOLK A COUNTRY VEČER
S KŘESTEM CD SKUPINY VRAK
VSTUPNÉ NA COUNTRY VEČER 100 KČ

ÚČINKUJÍCÍ:
KUPLE, SLÁVEK MAĎERA
MODRÁ KOST, SKUPINA VRAK
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Zprávy z fary
Putování v dnešní době
aký je rozdíl mezi pouti a zájezdem? Zájezd je
to organizovaná cesta skupiny osob za uměleckým, sportovním, cestovním nebo jiným
účelem. Řekne-li se slovo pouť, mnozí z nás si
představí atrakce pro děti, kolotoče nebo všudypřítomné obchody s nejrůznějším zbožím. Pouť však
má jasný důležitý účel. Jedna se o organizovanou
cestu skupiny osob za účelem návštěvy poutního
místa, které má náboženský význam. Pouť může
být také iniciačním aktem a úkonem odevzdání se
člověka Bohu. Hlavní rozměr poutě je tedy především duchovní. Při putování, kdy se člověk vymaní
ze všedních stereotypů, se člověk snáze podívá
na svůj život s odstupem. Je tak lépe disponován
k modlitbě i přemýšlení o vlastním životě. Poutě
jsou často příležitostí k hlubšímu setkání s Bohem,
změně života, smíření. Poutníci čerpají na posvátných místech sílu k životu podle víry nebo nějakému
světci svěřují svou konkrétní starost či úmysl. Poutní
místa jsou pro nás důležitá, protože díky nim a jejich
příběhům si můžeme připomínat, jak Bůh zasahuje
do životů jednotlivců, ale též celých národů. Jsou
součástí naší víry.
Bible vypráví, že židé měli nařízeno putovat
každoročně třikrát o velkých svátcích do Jeruzaléma. Někteří proroci putovali také na horu Sinaj,
kde se setkávali s Bohem. Také v dnešní době
jsou některá místa pro židy velmi významná, kde
také často putují. Křesťané od raní doby, měli
v úctě hroby mučedníků, kam putovali a u nich
se také modlili. Od 4. století vzniká tradice putování do Svaté země na místa spojená s životem
Ježíše Krista, kam křesťané putovali, aby se činili
pokání za hříchy, v touze po očištění a posvěcení.
Ve středověku se poutě stávají nejen duchovním
zážitkem, ale významnou životní události jelikož,
cesta na poutní místa byla často dlouhá, namáhavá a nebezpečná. Vedle Jeruzaléma důležitým
poutním místem se stává také Řím, místo umučení
apoštolů Petra a Pavla a mnoha starokřesťanských
mučedníků. Po nalezení ostatků apoštola Jakuba
Staršího dalším důležitým místem se stává také
Santiago de Compostela. Do dnešní doby lidé
tam putují tzv. svatojakubskou cestou (Camino
de Santiago). Velmi významnými místy jsou také
sanktuária spojená s osobou Panny Marie (Fatima,
Lurdy, Mariazell, Częstochowa).
V České republice se nachází mnoho poutních
míst. Mezi hlavní poutní místa patří: Stará Boleslav,
Svatá Hora, Křtiny, Velehrad, Staré Brno, Vranov
u Brna, Svatý Hostýn, Svatý Kopeček u Olomouce,
Králíky, Klokoty a další.
Poutníkem se člověk stává tehdy, když má
zřejmý cíl. Cílem by mělo být nějaké místo, které
je prostoupeno duchovní atmosférou. Neměla by
to být jen památka nebo přírodní úkaz, ale místo,
které člověka duchovně osvěží. Poutní cesta je
dobrá pro každého, protože učí pokoře, člověk
pozná, že není vše v jeho moci, že není pánem, ale
součástí stvoření. Putující si zároveň více uvědomí
i sám sebe, má dostatek času být sám se sebou,
protože v životě naopak často utíkáme od sebe,
nahlížíme na sebe pouze ve vztazích pracovních
či společenských, žádáme jen zábavu a rozptýlení.

J

Pouť na Svatou Horu z knihy Jiřího Barhoně „Pane
faráři, já vás budu muset zabít!“
„Kdo ještě nikdy nebyl na Svaté Hoře, dopustil
se hříchu odpustitelného pouze na jiném místě –
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na svaté Hoře,“ říkával známý svatohorský kněz,
redemptorista Josef Břicháček. I mně toto krásné
mariánské poutní místo přirostlo k srdci a navštívil
jsem ho možná už stokrát. Jezdívám tam také každý
rok na jaře se svými farníky a bývá to vždycky milé
a nezapomenutelné. Taková farní pouť se ovšem
musí dokonalé připravit, aby vše dobře klaplo
a přineslo své duchovní plody, nejlépe v podobě
obrácení poutníků. Proto se za to už několik týdnů
předem modlím a zajišťuji vše potřebné. Měsíc
dopředu rovněž oznamuji farníkům v kostele její
termín, každou následující neděli ho připomínám

a pro jistotu vyrábím několik plakátů, na které
všechno napíší, a na několika místech je vyvěšuji.
Lidé si to pak dobře pamatují a vše běží jako
po másle. „ Pane faráři, kdy jedeme na tu pouť?“
ozve se v telefonu čtvrt hodiny před odjezdem
vždycky někdo. Tentokrát to byl pan Vrána. „Cože,
už dneska? A za čtvrt hodiny se odjíždí? To není
možný, to se nedá stihnout. Tak mi neujeďte, už
letím, jen co se umeju, nasnídám a posekám zahradu.„ Nezlobím se však na něj, a mám k tomu své
dobré důvody. Především jeden – ten, na kterého
se nakonec vždycky nejdéle čeká, jsem já. Letos
s námi jelo k mému potěšení opět několik dětí,
se kterými bývá plno legrace. Např. osmiletý Ivan
měl na zádech batoh, jako kdybychom jeli na týden
do Alp. „Co v něm, prosím Tě, máš?“ zeptal jsem se
ho. „Kopačky a míč“, odpověděl s roztomilým úsměvem. Chtěl jsem mu říct, že na Svaté Hoře budeme
dělat něco jiného než hrát fotbal, ale nakonec jsem
mlčel. Ostatně je lepší si kopačky s sebou vzít nežli
je od někoho dostat. Život sám ho poučí. „Hlavně,
že sis nevzal brusle,“ konstatoval jsem jen tak
na půl úst, což ale zaslechl jeho brácha a dodal: „Ty
mám já, pane faráři.“ „Cože, brusle, teď v květnu?“
Nevěřil jsem svým uším. „Proč ne, jsou kolečkový
a od Ježíška,“ vysvětlil mi, „tak nevím, proč bych si
je nemohl vzít zrovna na Svatou Horu.“ Bylo zřejmé,
že i naše letošní pouť bude velmi zajímavá a nezapomenutelná. Zvláště, když jsme už při odjezdu
měli třičtvrtěhodinovou sekyru, kopačky, kolečkové
brusle, ale stále jsme neměli pana Vránu. I ten však
naštěstí zanedlouho dorazil a divil se: „Proč už nejedeme, kdo to zase zdržuje?“ za nějakou chvíli jsme
po společné modlitbě konečně vyjeli. Kolona šesti
vozidel s asi třiceti farníky ukrajovala pomalu cestu
z Touškova na Svatou Horu, a nebýt toho, že jedno
z nich byla plazící se Škoda 1203 z r. 1970, ukrajovala
by ji i rychle. Musím však přiznat, že takto jsme
měli více času na prohlížení krás přírody podél
cesty, což je koneckonců také bohulibá činnost,
a na mávání několika cyklistům, kteří nás míjeli.
Když nás ale u Rožmitálu předjel i jeden koňský
povoz, začal jsem být přece jen mírně nervózní, zda
dojedeme včas. Proto jsem požádal pana Havlíčka,
řidiče dvanáctsettrojky, jestli by na to nemohl
trochu šlápnout a nevytáhl z ní aspoň třicet nebo
čtyřicet. Moc se mu nechtělo, pod vousy brumlal,
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že není Niki Lauda a nechce se zabít, ale nakonec mi
vyhověl. Poručil všem v autě, aby se pevně drželi,
a přeřadil z jednotky na dvojku. Díky tomu jsme už
pět minut před začátkem mše svaté stáli na parkovišti po Svatou Horou. Vylezli jsme z aut, dva naši
dědové s francouzskými holemi vyběhli sprintem
kopeček k bazilice, já za nimi s albou a ornátem
pod jednou paží a dvěma ministranty pod druhou
a úderem půl jedenácté jsem začal bohoslužbu.
Po mši svaté následovalo požehnání milostnou
soškou Panny Marie Svatohorské a pak asi hodina
a půl volna, kterou každý využil, jak chtěl. Někdo
k modlitbě, rozjímání a prohlídce Svaté Hory, další
k nákupu devocionálií, jiní občerstvení. Právě zde
jsem se přesvědčil, jak rozmanitá a pestrá je skladba
mých farníků. Odpoledne jsme vyslechli krátkou
přednášku o Svaté Hoře a různých zajímavostech
tohoto poutního místa. „ Co se vám na ní nejvíce
líbilo?“ ptal jsem se dětí. „To, jak ten pán vyprávěl
o sošce Panny Marie, kterou zamykají do trezoru,“
odpověděl malý David. „Říkal, že má tři zámky
a bez speciálních klíčů nejde odemknout. Mě to
šlo,“ dodal mávaje sadou šperháků navléknutých
na provaze. „Cos to proved´, kluku nešťastná,“
vyděsil jsem se, „a kdes ty paklíče vůbec vzal?
Chceš, aby mě zavřeli?“ „Vzal jsem je doma z krabice
pod postelí, kde zůstaly po tatínkovi. On teď bydli
na Borech. A kdyby vás zavřeli, tak budete s ním.
Vy ho naučíte, jak se dělá kříž, on vás, jak se dělá
samoobsluha. Lidi si mají pomáhat, ne? Sebral jsem
mu jeho šperháky, poděkoval na kolenou Pánu
Bohu za to, že si Pannu Marii vzal k sobě svatý Jan,
a nikoliv náš David, a usoudil, že bude nejlépe pouť
ukončit. V bazilice jsme se ještě jednou společně
pomodlili, poděkovali za vše, co jsme zde prožili,
a pak se už s Pannou Marií Svatohorskou rozloučili.
Pomalu jsme se vraceli na parkoviště, kde jsme museli chvíli čekat na osmdesátiletou paní mráčkovou,
kterou zlobí nohy. Poslal jsem proto dětí, aby jí šly
naproti a pomohly dolů. Nenapadlo je nic jiného
než jí připnout kolečkové brusle. Brzy nato svištěla
paní Mráčková kolem nás téměř kosmickou rychlostí volajíc střídavě: „Panno Maria, pomoz!“ a děti
moje, jak se na tom brzdí?!“ Naštěstí se zastavila
o dřevěný plot, ve kterém prolomila dvě plaňky,
a pak už nic nebránilo, abychom se naskládali
do aut a vydali zpět domů. Přitom jsme stihli ještě
jednu malou občerstvovací zastávku ve vesničce
Míšov. Děti se mě zeptaly, jestli si na louce u silnice
mohou zahrát fotbal, což jsem jim povolil, pokud
se moc nepokopou a nevytlučou okno u kiosku se
zmrzlinou. Hned obuly kopačky a daly se do toho.
Protože je mám dobře vychované, mou podmínku
splnily. Nevysklily okno u kiosku, ale u jedné projíždějící oktávie. Ano, byla to opět krásná pouť k panně
Marii na Svatou Horu. Největší radost jsem měl ale
z toho, že přinesla i své duchovní plody, o které jsem
tolik prosil. Neobrátil se jeden poutník, nýbrž celá
rodina. Pan Havlíček během zpáteční cesty zkusil,
co udělá, když tam dá trojku, a obrátil svou Š 1203
i s manželkou a dětmi na střechu.
Pozvání na pouť do Polska
Vážení přátele,
naše ořešská farnost organizuje v dubnu pouť
do Polska. Budu rád pokud najdete čas a poputujete
společně s námi. Program a podrobné informace
najdete na plakátě.
Srdečně zdravím a těším se na společné putování
P. Mariusz Kuźniar, farář

POLSKO

Cena: 5.900,- Kč

www.gymstar.cz

Přihlášky: Ing. Martina Vrtochová, mail: martina.vrtochova@volny.cz, tel.: 603 341 657

leden 2020

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3x ubytování
ve 2-3 lůžkových pokojích, 3x polopenze, kompletní pojištění,
služby průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů

Termín: 23.04. – 26.04.2020

Program:
1.den - odjezd v ranních hodinách
Wambierzyce – významné poutní místo, Bazilika Navštívení
Panny Marie Kłodzko – prohlídka historické části města
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, vzácná architektonická
památka města. Nysa - kostel sv. Jakuba s gotickou a barokní
výzdobou, další památky města, nocleh
2.den - Góra św.Anny-Sanktuarium sv.Anny
Częstochowa – prohlídka významného poutního místa
Panny Marie, mše svatá, Křížová cesta, ubytování, nocleh
3.den - Kraków – město zapsané v seznamu světového dědictví
UNESCO, mše svatá, prohlídka města, návštěva hradu Wawel
a Královské katedrály s ostatky sv. Stanislawa, biskupa a
mučedníka jednoho z hlavních patronů Polska
Łagiewniki – návštěva poutního místa Božího Milosrdenství,
mše svatá, chrám Božího Milosrdenství konsekrován papežem
Janem Pavlem II, Centrum Jana Pavla II – návštěva Svatyně
Kalwaria Zebrzydowska – poutní místo, od roku 1999
památka světového dědictví UNESCO, ubytování, nocleh
4.den - Wadowice – po snídani návštěva rodného města papeže Jana
Pavla II, prohlídka muzea, mše svatá, návrat do ČR
ve večerních hodinách

Duchovní doprovod P. Th.Lic Mariusz Kuźniar, Th.D.

Číslo zájezdu 62010

V Rohu 725 / 12, 142 00 Praha 4
Tel./Fax: +420 244 404 239 Mob.: +420 728 361 728, +420 728 327 282
E-mail: palomino@volny.cz, http://www.palomino.cz

Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ
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Zprávy z fary • Sport

TJ Sokol - oddíl Gymstar

L

eden je poklidný měsíc. Po prázdninách jsme se museli trochu rozhýbat
a načerpat novou energii. Závody
nás čekají 25. a 26. ledna, tak doufáme, že
holčičky zase zabodují. Také se věnujeme
přípravě tradičního dětského karnevalu,

který letos bude 8. 2. od 14 do 17 hod.
Následovat samozřejmě bude karneval pro
dospělé od 20 hod. I letos uvítáme pomoc
ve formě věcí do tomboly, sladkostí i finančních příspěvků. Předem moc děkujeme.
Těšíme se na hojnou účast. Příště opět
zprávy ze závodů.
Za kolektiv trenér Simona
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že sportovní areál nabízí širokou škálu
sportovního vyžití , nejen pro fotbalové
týmy. V areálu kromě dvou hracích ploch
s přírodní trávou nalezneme i dostatečně
velké hřiště s umělým trávníkem, tenisové
kurty, městské lázně, atletický ovál, posi-

leden 2020
tečním tréninkem 8. 1. 2020, na které
navázalo soustředění v Čáslavi. Jako je již
každý rok zvykem, součástí přípravy bude

www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.
Silvestrovská pumelice
ako již každoročně se v poslední den
v roce sešla celá plejáda aktivních či
bývalých hráčů, funkcionářů i fanoušků. Jediným cílem bylo rozloučení se s ro-

J

kem 2019, a jak jinak než na hřišti. Vzhledem
k hojné účasti 34 hráčů byli aktéři rozděleny
na čtyři mužstva a děti, kterých se sešlo 16

si to rovněž rozdaly v samostatně vedeném
turnaji. Výsledkem tohoto dne byla spoustu srandy, poklábosení se starými známými
– no zkrátka příjemné zakončení roku 2019.
Během silvestrovského dopoledne se tak
snědlo 70 grilovaných klobás a vypilo se
20 l svařáčku. Ještě jednou
děkujeme za vaší hojnou
účast, budeme se opět těšit
na další sešlost v roce 2020.
Soustředění v Čáslavi
Ř e p o r y js k á e n k l áv a
vyrazila na soustředění
do Čáslavi, kde se prostřídalo od středy do neděle
16 hráčů, kterou doplnil
i páteční zájezd věrných
fanoušků. Celé soustředění se odehrálo v krásném
čáslavském areálu, který
pamatuje i vítězství jejich
A týmu v druhé lize před
deseti lety, ale i strmější
pád až do divizní soutěže,
ve které hraje nyní ve středu
tabulky. A tak není divu,

lovna, multifunkční klec či zimní stadion,
který byl byl vystaven před třemi lety.
Kolem celého areálu jsou vedeny i běžecké
stezky, které byly umístěny v těsné blízkosti
naší ubytovny.
Zimní soustředění nejsou u hráčů v oblibě vzhledem k tréninkovým dávkám tolik
oblíbené jako ty letní, nicméně ideální
podminky tento předsudek odstranily.
Hned první trénink začal pěkne ostře a to
když trenér Hlaváček naordinoval 10 ×
1,3 km v dopoledních hodinách. Hráči
od té doby uvítali každé volné okénku
k odpočinku, a tak trenér nemusel řešit
ani večerku, neboť většina hráčů „padla
za vlast“ v brzkých hodinách. Kromě
tréninků na umělé trávě, výběhů v parku či atletické dráze probíhaly tréninky
i v multifunkční kleci a posilovně. Večery
následně patřily regeneraci v městských
lázní, kde kromě bazénu hráči využivali
i páru a finskou saunu. Jeden večer byla
využita i sauna a privátní vířivky čáslavského A mužstva, a tak o pravou regeneraci
nebyla nouze.
Začátek řeporyjské přípravy
Řeporyje začaly svoji přípravu počá-

i absolvování turnaje Aritma cup, kde jako
již tradičně získáváme zápasovou praxi.
Kromě Airtmu cupu Řeporyje odehrají
i přátelské zápasy proti Stodůlkám, Chotči
a Škvorci.
Soutěž
Vyhlašujeme soutěž o nejoriginálnější

a nejhezčí fotku s řeporyjskou tématikou. Využijte svojí fantazii a posílejte své
fotografie do 31. 3. 2020
na facebook, emailovou
adresu fkreporyje@gmail.
com či do directu na instagramu. Vybrané fotky
v obou kategoriích budou
oceněneny volným výběrem klubového předmětu
z našeho fanshopu.
Závěr
Rok 2019 skončil, jarní
část sezóny se pomaličku
rozjíždí. Budeme rádi, pokud budete nadále s námi,
fandit černobílým barvám.
Kromě hřiště nás můžete
sledovat na klubovém
facebooku, instagramu či
webových stránkách.
Petr Vosmík ml.
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Pro vás pronájem 1 + kk
Pro ni vlastní svoboda
Za jednotlivými realitními případy se ukrývají příběhy
našich klientů. Při prodeji nemovitosti zůstávájí
vzpomínky na zde prožité momenty. Naopak
v případě nového bydlení se mysl našich klientů upíná
k představám o nové budoucnosti a vizím.
Posláním RE/MAX je porozumět všem našim klientům.
Poskytnout jim profesionální radu a služby, které jim
zabezpečí rychlý, jednoduchý a bezstarostný nákup či
prodej nemovitosti za tu nejlepší možnou cenu. Svěřte se i
vy do péče jednoho z více než 1200 proškolených makléřů
a začněte tak novou kapitolu svého života s námi.

T: 800 434 434

www.re-max.cz/partner

Partner

2018
2 01
5 · 2 016 · 2 017
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Odvlhčení zdiva,
stavební a zednické práce
Nabízíme:
 provedení dodatečných hydroizolací zdiva
 sanace, odvlhčení objektů
 sanační omítky, stěrkové izolace
 obnovy fasád
 jádrové a štukové omítky
 pokládky dlažeb a obkladů
 výkopové práce

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

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

www.trumfrenovace.cz
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REALITNÍ AGENTURA
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Šolo spol. s r. o.
Šolc REALITY s. r. o.

Specialisté na Prahu 5 a 6

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

CMY

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

Valentýnská
nabídka

www.solork.cz

14. - 16. 2. 2020

Kadeřnictví ARNIKA se sedmadvacetiletou tradicí

Náš šéfkuchař si pro Vás připravil lahodné

Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje, tel.: 251 626 147

SPECIÁLNÍ MENU

Kadeřnictví  dámské, pánské, dětské, prodlužování vlasů, pracujeme s přírodní
kosmetikou INSIGHT dále pak DUSY, MATRIX a FANOLA, prodej vlasové kosmetiky,
dárkové poukazy.
Kosmetika  nově Zuzana Červinková. Kompletní ošetření vč. barvení řas
a úpravy obočí za 590 Kč.
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

pro 2 osoby

Rezervace na +420 274 772 837
více informací:
www.pivovarreporyje.cz
FB @pivovarreporyje

