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Vážení spoluobčané!
e tu paní z černošického zastupitelstva,“ houkla na mě
Vlastička z podatelny a já se zatvářil, jakože to mám teda
radost, že jde bez ohlášení. Pozval jsem jí dál a jak se
nadechla, spustil jsem já: „Potřebujete tu soukromou televizi, co
jsem s ní rozpoutal kauzu závory, potřebujete preventisty od policie a potřebujete mě. Opravdový přejezd smrťák, co?“ Vytřeštila
oči. Prý přesně a jakpak to, že to vím? „Už jste třetí, sedněte si.“
To je tak asi vše, milí spoluobčané, co vám povím ke kauze
„učitelky na závorách“, kterou jste, jak předpokládám, zaznamenali
ve sdělovacích prostředcích. Já vím, že nechat natáčet chování
na přejezdu soukromou televizí, se vám nemusí líbit. Jenomže jste
si mě zvolili a Řeporyje mi přidělily okno nad přejezdem. Čtenáři
Echa mi nemohou upřít, že jsem o tom, co vidím na tom přejezdu
a v jeho okolí za kaskadéřinu chodců, psal v této rubrice X krát.
Mám své metody, které se mnohým nemusí líbit a jistě nelíbí.
Vyřídit to lze nejlépe u volební urny. Já jen k věci ještě vyřizuji, že
dámy, co tu tak skvěle dávaly dětem vklad do života v podobě informace, že v určitých situacích se může vlézt do kolejí při spadlých
závorách, NEPRACOVALY v žádné „státní“ školce. Tedy nenesou si
profesně cejch na celý život. Dokonce jsem byl od té dobroty, že
jsem kamarádům v médiích neprásknul, odkud byly. Soukromé
zařízení. Vy skutečně nemusíte vědět, že kdyby vám z lokomotivy
kynul ministr dopravy, nesmíte tohle udělat. Ony to vědět měly.
Ptala se mě Česká televize druhý den, zda byly od nás. „Být
od nás, v životě se to nedostane ven“, odvětil jsem a práskl na sebe
něco, co bych neměl. Nejsem fér. Musím chránit Řeporyje, úřad,
vás. Skřípu zuby, když tu trápím Rusy, co provozují černé ubytovny
a přitom přehlížím ty naše. Šesté udání na řeporyjáka, co má plný
barák dělníků v přístavbě načerno a já jak pitomec pořád zkouším
být diplomat. Bez cizinecké policie. Víte, ono by to bylo hezké najít
cestu, která bude „vítězná“ pro všechny. Udělat razantní krok s tím
přejezdem. Zabránit zveřejnění nějakých vychovatelek, kterým
„hrozí mediální lynč“. Ušetřit Řeporyje třídenní media akce u závor.
Takto „pěkně pro všechny“ to fakt nešlo. Kdo mi říká, že šlo, ať mi
poví jak. Chci moc poděkovat všem, kteří pochopili. Strašně se
to zlepšilo. V Černošicích chystáme s Policií a tou televizí třídenní
akci, která možná pomůže tam. Ty ženské mají, myslím, poučení
do konce života. Obec ještě instaluje tzv. anti-trepass pásy do kolejiště tam, kde děti (kdyby jen ty) rády přebíhají koleje, aby to bylo
kratší. Zaplatí to SŽDC a když to nevyjde, slíbila to zacálovat Mall.tv,
pro kterou točím pořad. S „kamerami soukromé televize, co fízluje
lidi na přejezdu,“ už se nemusíte trápit. V den uzávěrky tohoto
čísla přijeli technici SŽDC a stát tu konečně instaloval na přejezd
i směrem do kolejiště mezi nástupištěm, kde děti rády pořádaly
přeběhy sem a tam, kamery. Problém vyřešen, jde se dál. Díky
všem, co přecházejí závory, kdy se má a to samé vštěpují svým dětem. Komu se moje řešení nelíbilo, nechť mě soudí u volební urny.
Koho budu soudit zase já, hned a po svém, je hovado, co
předvedlo to, co vidíte na přiložené fotografii. Vyhlásili jsme boj
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znečištěnému Dalejskému potoku. 18. dubna v 9:00 začne velká
dobrovolná akce, během které vyrazíme s těmi, co chtějí pomoci,
čistit koryto potoka. Sleduji tím primárně čištění zaneřáděného
potoka. Ale ti bystřejší z vás dobře pochopili, že vysíláme jasný
signál těm, co dodnes vypouštějí do Dalejského potoka fekálie
a průmyslově znečištěnou vodu. Původci dostávají královský prostor
ty svoje slavné tajné trubky odstranit. Nepochopím zejména u těch,
co jsou dávno připojeni a nepřepojili. Co mi ale otevírá kudlu v kap-

se, je původce zvěrstva na fotce. Někdo nám v chráněném území
druhého stupně, za ruinou továrny ve vápence, s chutí vysypal
kontejner textilií a odpadků. To jsou přesně ty chvíle, kdy děkuji
bohu za tu soukromou televizi, co pro ní točím internetový pořad
o starostování. Vyrobil jsem si rádoby kriminalistický kufr a šel si
populisticky hrát na hrdinu. Prošli jsme tu hromadu, zajistili stopy
a jdeme na to v těchto dnech „forenzně“, kdo to chce sledovat „živě“,
najde vše na obecním facebooku a mém účtu na Twitteru. Vyhrají
všichni. Ten bordel si někdo odskáče a uklidí. Budu se populisticky
prsit, jaký jsem to pašák. A šaškující v kriminalistické kombinéze se
sadou na daktyloskopii a trasologii, oděn bonusově v rybářských
gumákách s lupou v ruce a smrtí v očích, budu mít natočený detektivní díl. A třeba trochu štěstíčka. A pak přijde mediální lynč. V den
uzávěrky známe majitele té hromady. Víme, komu prodal v říjnu
sklad oblečení a tento nám – zoufalý, že je jeho jméno na sociálních
sítích – má volat ze zahraničí, kdo to vyvážel, když to všechno nedoprodal. Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky snad už rozpoutávám lynč.
Předem klobouček všem dobrovolníkům, co se zapojí do velké
úklidové akce koryta potoka 18. dubna. Díky našim rybářům, kteří
se přidají k úklidu, díky všem, co přijdou. Já vím, že rak kamenáč se
asi nevrátí. Potřebuje stupeň znečištění jedna. Jsme na tři až čtyři
a zázraky se nedějí. Ale takhle to dál nejde. Zabojujeme. Všemi
prostředky. Má-li někdo lepší nápad, sem s ním.
Pojďme k veselejším věcem. Převzal jsem k užívání přístavbu
základní školy. Pátého března jí přijede pan ministr otevřít, budu
moc rád, když přijme pozvání bývalá paní starostka, aby slavnostně přestřihla pásku. Tělocvična je nádherná. Snad bude taková
i budova družiny.
Máme jednu z posledních základních škol v zemi, která nabízí
dětem jeden oběd. Nelíbil se nám původní projekt týkající se gastra. Myslím, že jsme našli levnější, efektivnější cestu rekonstrukce
jídelny. Projde revolucí. Děláme vše pro to, aby od září zřeli naši
malí strávníci nový svět. Děkuji všem za pochopení nekončícího
stavebního ruchu na staveništi.
A děkuji za snahu o pochopení rodičům, kteří – na rozdíl od dětí –
vstřebávají dle mého těžce fakt, že letos skončí školní rok 12. června.
Musíme komplet ve škole vyměnit elektroinstalaci. Nečekali jsme
to, stejně jako další jobovky (podlahy), které na nás vyskočily. Mám
také dítě ve škole. Budu řešit stejný problém. Politicky jsem si asi
nepomohl. Ale nejde jinak. Chceme školu, která bude vykazovat
běžné standardy komfortu a časem i parametry, které budou lákat
rodiče dávat k nám děti. Děláme pro to, co se jen dá. Že to bude
bolet, jsem varoval a nehodláme sejít z cesty. Živelně stavíme.
A budeme stavět i nadále. S radostí vám sděluji, že jsme nakonec
obdrželi původně zamítnutou dotaci na rozšíření mateřské školky!
Dvě další třídy potřebujeme jako sůl. Myslím, že jsme našli cestu, jak

Slovo starosty
to celé uskutečnit tak, abychom souběžně rozšířili na jiném místě
zahradu školky, která by se přístavbou zmenšila. Slýchám drby, že
jsme „zazdili projekt bývalého vedení“ a podobně. Jsou to kecy
v kleci. Bývalé vedení připravilo dobrý projekt, který prostě skončil
těsně pod čarou. Ale stal se zázrak. Ony se teď Řeporyjím dějí často.
Prostě tu alokaci máme. Měli jsme výhrady k projektu u družiny,
měníme, co se akce školka týče jsem prakticky všechny naše „stavaře“ administrátorem počínaje a stavebním dozorem konče. Ale
nikdo nic nebrzdí, naopak. Prostě jen se nám s boží pomocí podaří
na konci srpna dorazit práce na škole, pustíme se do akce školka.
Teď poděkování za několik akcí. Skvělé bylo zahájení provozu
sálu pivovaru. Legendární „pan Baterka“, šéf kina, starý dobrý pan
Pavlíček, vyprávěl,
jak na podzim
’96 naposledy
hrálo naše kino
film Střihoruký
Edward. Pak promítačka navždy
zhasla a pan Baterka naposledy
z amk l k inosál
odevzdal klíče.
Minulý pátek ,
po třiadvaceti
letech sál opět
ožil. Country akce
na úvod, kterou uspořádal Jarda Kejha, skoro dvě stě lidí, výborné
kapely, v čele s naším domácím Vrakem, bylo to moc fajn. Veliké díky
Zdeňku Jircovi a Vildovi Procházkovi, že sálu vrátili život. Prostor
dostal název Kulturní centrum Prefunda. 23. března v něm pyšně
přivítám 57 starostů všech pražských městských částí. Každoroční
„velký sněm starostů“, se bude poprvé v historii konat v „nečíslované“ městské části.
Díky Bubci za opět moc fajn Masopust, přidaly se Pivovar i Řeporyjská sokolovna, bylo skvělé opět předat symbolicky klíč od vsi
maškarám.
Nelení náš kulturní výbor v čele se ségrou Lenkou. S Filipem
Ptáčníkem ze zdejšího Bicisportu chystá v Řeporyjích na 16. května
závod pro cyklisty, s Jardou Kejhou o týden později běžecké závody.
Třináctého června proběhne v Řeporyjích velký den pro pejskaře,
věc čerstvá pár hodin. Vše se dozvíte na facebooku obce a v Echu.
Chci moc poděkovat Petru Pacnerovi za fušku, kterou si dal s dohledáním jmen legionářů a dalších řeporyjských padlých. Umístíme
jim pamětní desku, která tolik chybí krásnému pomníčku padlým
naproti Žbánkům. Byla to piplačka, díky za ní.
Ale nejpyšnější jsem v posledním měsíci byl při slavnostním
předávání nového hasičského vozu našim dobrovolníkům. Díky penězům od HZS a magistrátu získali naši dobráci za osm milionů korun
hasičský speciál, jaký garáž našeho SDH nepamatuje. Naši kluci si ho
zaslouží už jenom za práci, kterou během divokých „vichřicových“
dnů odvedli při ochraně majetku nejen zdejších lidí. Sledoval jsem
je celý ten týden při té fušce, několik desítek hodin měli dokonce
nonstop pohotovost, opakovaně vyjížděli, neremcali, makali. Máme
špičkové družstvo a skvělou mládež a máme být na co pyšní!
K plánovaným akcím: máme slíbeno, že se letos kopne v Muzikově, to samé v ulicích nad sokolovnou. Architekti studia Unicorn,
kteří vyhráli výběrové řízení, pracují na projektové dokumentaci
ke skateparku. Na konci května budeme snad žádat o stavební povolení. V praxi to znamená, že nejpozději příští rok začneme stavět,
pevně věřím, že to samé se týká opravy Tělovýchovné ulice. Mimochodem, byli tu z České unie kolečkových sportů. Náš skatepark
se jim nesmírně líbí, rádi by tu v budoucnu uspořádali mistrovství
republiky, možná i Evropy. Smělé plány na to, že se ještě pár měsíců
nekopne do země, ale proč se toho bát.
Ještě ohlédnutí za happeningem, který jsme uspořádali na počest Ivana „Magora“ Jirouse, krále undegroundu a velikého básníka,
který má nově na základě společného návrhu Řeporyjí a našeho
čestného občana, věhlasného neurochirurga a postrachu zdejších

3

4

Řeporyjské Echo 267

Info z MČ

únor 2020

tenisových kurtů Vládi Beneše ulici. Sjely se „máničky“ z celé ČR,
zahráli a zazpívali Olda Kaiser s Dášou Vokatou, recitovaly zdejší

děti, chvílemi jsem měl u té atmosféry na krajíčku. Až tak se to
povedlo, díky všem zaměstnancům úřadu, panu místostarostovi,
kteří si na tom mákli a hasičům za pomoc.
A moc děkuji paní doktorce Tomanové. Neznáte jí. Osmdesátiletá
seniorka z Prahy 1, moje ctitelka. Viděla na facebooku můj post
o šachovém přeboru, kam jsem vyrazil s našimi nadějemi (více
ke zdejším malým šachistům na dalších stránkách Echa) a za super
výkon jim slíbil do školy obří šachy. Nesmírně nám fandila s tou
věcí s vlasovci. Věnovala Řeporyjím třicet tisíc korun. „Na šachy
a vlasovce, nebo co je potřeba.“ Obří šachy jsme dětem do školy

koupily z rozpočtu. Umělecké dílo platí tajemný sponzor, desku
si pořídí Řeporyje a vydělají si na ní (a budoucí údržbu pomníků)
z pronájmu části „staré třebonické“, silnice odnikud nikam v polích
u Poncarovy, kde vznikne heliport, jehož vznik i pronájem za plnou
cenu samozřejmě uhradí bohatý pronajímatel. Konečně využití pro
toto zvláštní místo. Třicet tisíc od paní Tomanové, která mi dala
zelenou půjde na opravu hřiště do „nešťastné“ lokality Šafránka,
kde žije tisíc našich spoluobčanů a díky známé kauze tam město,
ani MČ nesmí investovat, ani přebírat do majetku komunikace atd.
Vleklá kauza, ve které nemůžeme nic udělat, mě moc trápí, protože
tamní občanská vybavenost chátrá. Chci tím dát signál tamním občanům Řeporyjím, že jsou „naši“. Není tajemstvím, že tam (na hraně
zákonnosti) posíláme zimní údržbu, občas sekat naší četu a tak dále.
Za rok a půl ve funkci jsem zatím nenašel jinou „legální“ cestu, jak
tam účelně využít nějaké „obecní“ peníze. Budeme hledat dál.
Komu se cokoli z toho všeho nelíbí, kdo má nějaký podnět, či
prosbu, je vítán každý čtvrtek na mých hodinách pro veřejnost, které
využíváte a pokaždé alespoň jeden z návštěvníků bez ostychu ocení,
že jsem tu fakt od půl třetí do pěti sám a lze mi důvěrně přijít vynadat, něco nebo někoho napráskat, či prostě si postěžovat, skutečně
diskrétně. Kdykoli přijďte na kafe i vy, bývám tu minimálně do šesté,
sedmé. A prosím Vás, máte-li něco na srdci „veřejně“, napište nám
do Echa, otiskneme Vám fakt cokoli. Proč to připomínám, pochopí
každý, kdo našel zalíbení v seriálu „Pan Abrhám versus radnice“. Mimochodem, budu moc rád, když do našeho radničního zpravodaje
začne přispívat také někdo jiný, než já, autoři pravidelných rubrik
a náš dvorní kritik.
Jemu, Vám všem a samozřejmě Řeporyjím jako takovým přeji fantastické jaro, které je konečně tady.
Pavel Novotný
starosta MČ, 602 316 148, starosta@prahareporyje.cz

Zápis ze zasedání

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. ZMČ14 konané dne
17. 2. 2020
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.;
místostarosta - David Roznětinský; Jiří
Blažek - zastupitel; Mgr. Pavel Bechyně
- zastupitel; Jaroslav Kejha - zastupitel;
Mgr. Lenka Fialová - ověřovatelka; Mgr. Radek Hanák - zastupitel; Vojtěch Kuchař
- ověřovatel; Mgr. Michal Tuma - zastupitel;
místostarostka - Lucie Seguin; tajemník Miloslava Jirasová
Omluveni: MUDr. Jozef Čupka
Starosta Městské části Praha-Řeporyje
(dále jen „předsedající“) zahájil jednání
v 18:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno
a zveřejněno na fyzické i elektronické
úřední desce úřadu. Při zahájení jednání
je přítomno devět z jedenácti zastupitelů,
tedy nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
K jednotlivým bodům programu:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje

zapisovatelkou p. Miloslavu Jirasovou.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Vojtěcha Kuchaře
a p. Mgr. Lenku Fialovou.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského a p. Lucii Seguin.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
navržený program jednání.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
5. Návrh na změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Základní škola
Praha 5-Řeporyje
Usnesení číslo: 0214/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části

1) schvaluje
změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Praha 5-Řeporyje, se
sídlem Od školy 596/5, 155 00 Praha 5-Řeporyje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: V 18:04 hod. se na jednání
dostavil člen ZMČ p. Jaroslav Kejha)
6. Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola
Praha 5-Řeporyje
Usnesení číslo: 0215/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 5-Řeporyje,
se sídlem K Závětinám 815, 155 00 Praha
5-Řeporyje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
7. CENTRAL GROUP Jeremiášova, s. r. o.
- Kupní smlouva
Usnesení číslo: 0216/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
text a uzavření kupní smlouvy se společností Central Group Jeremiášo va, s. r. o.; předmětem smlouvy jsou
pozemky s příslušenstvím v k. ú. Stodůlky,
parc. č. 151/360, 151/374, 151/836, 151/750
a 151/377, za kupní cenu 1 Kč;

ho daru společností I.P.OIL Městské části
Praha-Řeporyje ve výši 300 000 Kč a vydání souhlasného stanoviska Městské části
Praha-Řeporyje k realizaci stavby kartáčové myčky na pozemcích v k.ú. Řeporyje,
parc.č. 1772/3 a 1772/4, společnosti I.P.OIL;
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Zastupitelstvo městské části
1) odkládá
projednání věci do doby vyjasnění záměru
s investorem/projektantem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)

8. CENTRAL GROUP Jeremiášova, s. r. o.
- Darovací smlouva
Usnesení číslo: 0217/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
text a uzavření Darovací smlouvy DS/61/19/
175/UI (číslo smlouvy obdarovaného SML
00001/2020) uvedené v příloze se společností CENTRAL GROUP Jeremiášova, s. r. o.,
o poskytnutí finančního daru Městské
části Praha-Řeporyje ve výši 1 000 000 Kč;

2) zplnomocňuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
výše uvedené smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)

14. Žádost o vyjádření k PD na výstavbu RD na pozemku parc. č. 13/1 v k. ú.
Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0222/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části

12. Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 3. 2020
Usnesení číslo: 0220/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části

1) odkládá
projednání věci do doby vyjasnění záměru
s investorem/projektantem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)

2) zplnomocňuje
starostu k podpisu Darovací smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen
ZMČ p. Jiří Blažek)

1) stanoví
od 1. 3. 2020 měsíční odměnu za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva,
komise rady, zvláštního orgánu, jako neuvolněného člena zastupitelstva městské
části ve výši 3 978 Kč;

15. Žádost o stanovisko k PD pro vodoprávní rozhodnutí – „Atriové domy
Jáchymovská“ na poz. parc. č. 1554/8
v k. ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0223/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části

2) stanoví
od 1. 3. 2020 měsíční odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu,
ve výši 3 314 Kč;

1) odkládá
projednání věci do doby vyjasnění podmínek smlouvy o spolupráci mezi MČ
a investorem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
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2) pověřuje
starostu Městské části Praha-Řeporyje
k podpisu předmětné smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen
ZMČ p. Jiří Blažek)

9. Darovací smlouva - finanční dar
od fyzické osoby
Usnesení číslo: 0218/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
text a uzavření Darovací smlouvy uvedené
v příloze, jíž fyzická osoba daruje Městské
části Praha-Řeporyje finanční dar ve výši
30 000 Kč na kulturní účely;
2) zplnomocňuje
starostu městské části k podpisu Darovací
smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen
ZMČ p. Jiří Blažek)
10. Dohoda o zrušení zástavního práva
a zákazu zcizení a zatížení - KASAVIT
Usnesení číslo: 0213/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
text a uzavření dohody o zrušení zákazu
zcizení a zatížení pozemku parc.č. 155/219
v k.ú. Stodůlky a zrušení zástavního práva
k tomuto pozemku mezi Městskou částí
Praha-Řeporyje a společností Kasavit
III, s. r. o.;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
předmětné dohody.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen
ZMČ Praha-Řeporyje p. Jiří Blažek)
11. Smlouva o spolupráci - finanční dar
pro MČ
Usnesení číslo: 0219/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
text a uzavření Smlouvy o spolupráci
č. SML 00008/2020 o poskytnutí finanční-

3) stanoví
od 1. 3. 2020 měsíční odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva městské části bez dalších funkcí
ve výši 1 989 Kč;
4) stanoví,
že odměna takto stanovená bude poskytována také náhradníkům po uprázdnění mandátu člena zastupitelstva, a to
od prvního dne následujícího měsíce
od složení slibu; v případě personální
změny v obsazení jednotlivých funkcí, t.j.
v případě nového zvolení do funkce místostarosty, předsedy či člena výboru nebo
komise, bude odměna náležet od prvního dne následujícího měsíce od zvolení
do této funkce; stane-li se uvolněný člen
zastupitelstva neuvolněným členem
zastupitelstva, bude mu poskytována
odměna neuvolněného člena zastupitelstva za funkci, kterou bude vykonávat,
a to ode dne následujícího po dni, kdy se
stal neuvolněným členem zastupitelstva.
5) nerozhodlo
o poskytování odměn v případě souběhu
výkonu více funkcí neuvolněnému členu
zastupitelstva od 1. 3. 2020.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 3, Poznámka: hlasování se zdrželi členové
ZMČ p. Vojtěch Kuchař, p. Jaroslav Kejha,
p. Jiří Blažek)
13. Žádost o stanovisko k PD na výstavbu komunikací a sítí pro výstavbu RD
v k. ú. Zadní Kopanina, ul. U Skopců
Usnesení číslo: 0221/2020/ZMČ14

16. Novostavba RD na pozemku parc.
č. 3/5 v k.ú. Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0224/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) odkládá
projednání věci do doby vyjasnění záměru
s investorem/projektantem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
17. Novostavba RD na pozemku parc.
č. 3/1 a 13/12 v k. ú. Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0225/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) odkládá
projednání věci do doby vyjasnění záměru
investorem/projektantem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
18. Žádost o vyjádření k PD – demolice
a novostavba RD číslo popisné 89 v ul.
K Třebonicům
Usnesení číslo: 0226/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektem k demolici stávajícího RD v ulici K Třebonicům, č. p. 89 a stavbě nového
na jeho místě;
2) souhlasí
s demolicí stávajícího RD v ul. K Třebonicům č. p. 89 a stavbou nového domu
na jeho místě za předpokladu, že investor
zajistí adekvátní počet parkovacích míst
na vlastním pozemku.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
19. Žádost o závazné stanovisko k PD –
stavba pracovny u RD (dodatečné SP)
v ul. Drahovská 500/2
Usnesení číslo: 0227/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s předloženým projektem k dodatečné
legalizaci stávající stavby pracovny u RD
č. p. 500/2 v ul. Drahovská v Praze 5-Řeporyjích;
2) souhlasí
s legalizací, t.j. s vydáním dodatečného
stavebního povolení k přístavbě pracovny
u domu č. p. 500/2 v ul. Drahovská.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
20. Žádost o vyjádření k rekonstrukci
mostku na Řeporyjském náměstí
Usnesení číslo: 0228/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací na rekonstrukci mostu na Řeporyjském náměstí
předloženou firmou PONTEX, spol. s r. o.,
pověřenou zpracováním dokumentace
a provedením inženýringu;
2) souhlasí
a) s rekonstrukcí mostu s názvem akce
„Most, nám. Řeporyje D 012, č. akce
1061, Praha 13“ dle předložené projektové dokumentace;
b) jako správce pozemků parc.č. 1623/1
a 1613/2 v k.ú. Řeporyje s jejich dotčením stavbou;
3) konstatuje, že
předložený projekt výše uvedené stavby je v souladu s povodňovým plánem
Městské části Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
21. Žádost o vyjádření k PD – rekonstrukce a přístavba RD Mládkova 345
Usnesení číslo: 0229/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) nesouhlasí
s předloženým projektem na rekonstrukci
domu č. p. 345 v ul. Mládkova z důvodů
nesouladu s územním plánem a nepřiměřeného navýšení hmoty.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
22. Žádost o vyjádření k PD – Trunečkův mlýn
Usnesení číslo: 0230/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s předloženou projektovou dokumentací
na výstavbu bytového areálu v objektu bývalého Trunečkova mlýna v ul. Mládkova;
2) odkládá
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vydání stanoviska do doby projednání
ve výboru pro výstavbu a rozvoj ZMČ Praha-Řeporyje za účasti projektanta stavby.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
23. Rekultivace pomníku U lva
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci starosty o probíhajících a následujících pracích na obnově pomníku
U Lva.
24. Žádost o prodej části pozemku
parc. č. 1415/7 v k. ú. Řeporyje - po zaměření
Zastupitelstvo městské části
související 0190/2019/ZMČ12
1) se seznámilo
s upravenou žádostí o prodej části pozemku parc. č. 1415/7 o výměře 90 m2 v k.
ú. Řeporyje dle nového návrhu průběhu
hranic vytvořeného žadatelem na základě
místního šetření ze dne 2. 12. 2019, a to
bez studny;
2) bere na vědomí
 návrh geometrického plánu č. 283/2019
na rozdělení dotčeného pozemku bez
studny a vyčíslení skutečné výměry
oddělované části k prodeji dle původní
žádosti;
 úhradu nákladů spojených s vyhotovením tohoto návrhu geometrického
plánu žadatelem;
3) schvaluje
záměr prodeje dotčené části pozemku parc.č. 1415/7 o velikosti 90 m2 v k.ú.
Řeporyje.
Usnesení - Nebylo přijato (Pro: 0, Proti: 2,
Zdržel se: 8, Poznámka: proti hlasovali členové ZMČ Mgr. L. Fialová, Mgr. M. Tuma;
hlasování se zdrželi: V. Kuchař, J. Kejha,
Mgr. P. Bechyně, Mgr. R. Hanák, J. Blažek,
P. Novotný, D. Roznětinský, L. Seguin)
25. Žádost o prodej pozemku parc.
č. 168/18 a odkup pozemku parc. č. 32/7
v k. ú. Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0231/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
 nabídku fyzické osoby na odkup pozemku parc. č. 32/7, druh pozemku
ostatní plocha/silnice o výměře 141 m2
v k. ú. Zadní Kopanina;
 žádost fyzických osob o prodej pozemku parc. č. 168/18, druh pozemku orná
půda o výměře 247 m2 v k. ú. Zadní
Kopanina;
2) schvaluje
 záměr koupě pozemku parc. č. 32/7,
druh pozemku ostatní plocha/silnice
o výměře 141 m2 v k. ú. Zadní Kopanina
do vlastnictví Hlavního města Praha,
svěřené péče MČ Praha-Řeporyje;
 záměr prodeje pozemku parc. č. 168/18,
druh pozemku orná půda o výměře
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247 m v k. ú. Zadní Kopanina žadatelům - fyzickým osobám;
 žadatelé uhradí veškeré náklady s přípravou prodeje spojené nezávisle
na realizaci prodeje;
2

3) pověřuje
starostu MČ k zadání zpracování znaleckých posudků na cenu v místě a čase
obvyklou a předložení kupních smluv
ke schválení na některém z příštích jednání ZMČ a dále pověřuje zaměstnance
úřadu MČ po zpracování znaleckého
posudku ke zveřejnění záměru prodeje
pozemku parc. č. 168/18 v k. ú. Zadní Kopanina na úřední desce úřadu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
26. Žádost o zřízení věcného břemene
- služebnosti k pozemku parc. č. 32/49
v k. ú. Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0232/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žádost fyzické osoby o uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti
nezbytné cesty a služebnosti inženýrské
sítě přes pozemek parc. č. 32/49 ve prospěch pozemků parc. č. 71/2 a 71/3, vše v k.
ú. Zadní Kopanina z důvodu zajištění
přístupu na zmíněné pozemky z veřejné
cesty a jejich napojení na inženýrské sítě;
2) odkládá
rozhodnutí ve věci dotčení předmětného
pozemku ve svěřené správě MČ Praha-Řeporyje do doby vyjasnění přístupu
přes další pozemky soukromých vlastníků
a předložení projektové dokumentace.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
27. Žádost o prodloužení doby nájmu
části pozemku parc. č. 1623/1 v k. ú.
Řeporyje
Usnesení číslo: 0233/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žádost spol. KVEL, spol. s r. o. ze dne
31. 12. 2019 o prodloužení doby nájmu
části pozemku ve vlastnictví Hlavního
města Prahy, svěřená správa nemovitostí Městská část Praha-Řeporyje, parc.
č. 1623/1 v k. ú. Řeporyje za účelem umístění předzahrádky Řeporyjského pivovaru;
2) schvaluje
s účinností od 1. 1. 2020:
zvýšení nájmu části pozemku parc.
č. 1623/1 v k.ú. Řeporyje o výměře
15 m2 na cenu 85 Kč/m2/rok;
prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2021;
3) pověřuje
zaměstnance úřadu ke zveřejnění záměru
na úřední desce úřadu MČ Praha-Řeporyje
a předložení Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 66/2018 ze dne 9. 7. 2018 po svěšení
záměru ke schválení na nejbližším násle-
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dujícím jednání ZMČ Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
28. Projednání výkupu pozemků parc.
č. 1533/19 a 1533/33 v k. ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0234/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
v y hotovený znale ck ý p osudek č.
1249/2020 o souboru nemovitých věcí
na pozemcích parc. č. 1533/19 a 1533/33
v k. ú. Řeporyje, v obci Praha s celkovou
cenou zjištěnou podle cenového předpisu ve výši 2 694 730 Kč;
2) schvaluje
 výkup pozemků parc. č. 1533/19 o výměře 1 555 m2 a 1533/33 o výměře
632 m2, oba druh pozemku ostatní
plocha/ostatní komunikace v k. ú. Řeporyje za cenu 500 000 Kč;
 text kupní smlouvy;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
kupní smlouvy v souladu s tímto usnesením.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
29. Heliport při ul. K Třebonicům
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci starosty městské části o možnosti pronajmout část pozemku parc.
č. 1587/33 v k. ú. Řeporyje o výměře
cca 800 m2 k občasnému přistávání helikoptér integrovaného záchranného sboru.
30. Rozšíření distribuční soustavy 1 kV
v ul. Ebrova
Usnesení číslo: 0235/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
se stavbou zděného pilířku SS102+RE
včetně pokládky kabelu 1 kV v ul. Ebrova s předpokládanými náklady cca
144 000 Kč bez DPH.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 1, Zdržel
se: 1, Poznámka: proti hlasovala místostarostka p. Lucie Seguin, hlasování se zdržel
člen ZMČ p. Jiří Blažek)
31. Vlasovci - umístění pamětní desky
Usnesení číslo: 0236/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s umístěním uměleckého díla od sochaře
Davida Černého a pamětní desky připomínající roli Ruské Osvobozenecké Armády
během pražského povstání do horního
prostoru náměstí na parc. pozemek
č. 1590/1 v k.ú. Řeporyje;
2) bere na vědomí
přání sponzora uměleckého díla, aby
tento byl veden v anonymitě;
3) souhlasí

s pořízením pamětní desky přibližně s následujícím textem:
6. května 1945 ve 22 hodin vydal genmjr.
Sergej Kuzmič Buňačenko v Řeporyjích
na velitelství 1. ruské divize Ozbrojených
sil Výboru pro osvobození národů Ruska
(KONR) rozkaz „dobýt Prahu a zachránit
bratry Čechy“.
Toto rozhodnutí pomohlo zastavit postup
bojových skupin SS a zachránit Prahu
před zničením. Přes četné kontroverze
panujících okolo fenoménu tzv. vlasovců,
je nepopiratelným historickým faktem,
že tito vojáci přišli coby jediná vojensky
organizovaná síla v nejkritičtější chvíli
povstalcům na pomoc.
Více než 300 vlasovských vojáků a důstojníků za to během pražského povstání
zaplatilo cenu nejvyšší. Většina z nich
spočinula v často hromadných, dodnes
řádně neoznačených a mnohdy nedůstojných hrobech. Některé z nich dosud navíc
nebyly a zřejmě nikdy nebudou objeveny.
Čest jejich památce!
„Zdali všichni Češi pak pochopili, kteří
Rusové zachránili jejich město?“
Alexandr Solženicyn, Souostroví Gulag
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 2, Zdržel
se: 0, Poznámka: proti hlasovali členové ZMČ
p. Pavel Bechyně a p. Jiří Blažek)
32. Odsouhlasení projektové dokumentace na rekonstrukci ulic
Usnesení číslo: 0237/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací na rekonstrukci ulic Libečkova, Krteňská,
horní část ulice Hlávkova, část ulice Na Vrchu, Řepíková, Postřekovská, Drahotínská,
výkazem výměr a rozpočtem akce.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: 20:54 hod. se z jednání
vzdálila p. Lucie Seguin)
33. Projednání PD napojení PRE Jídelny
ZŠ
Usnesení číslo: 0238/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení na akci „Řeporyje,
Od Školy parc. č. 901/4 - nová dTS, kVN,
kNN“ z důvodu posílení kabelové distribuční elektroenergetické sítě pro stavbu
„Stavební úpravy a přístavba školní jídelny
u ZŠ Řeporyje“.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: ve 20:58 hod. se na jednání
vrátila p. Lucie Seguin)
34. Vodovodní a elektro přípojka k pozemku parc. č. 781 v k. ú. Řeporyje
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s uskutečněním záměru vybudování
přípojek elektra a vody k pozemku parc.č. 781 v k.ú. Řeporyje a s dotčením
pozemku parc. č. 1623/1 v k.ú. Řeporyje,
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ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa Městská část Praha - Řeporyje,
stavbou.
Usnesení – Nebylo přijato (Pro: 0, Proti: 9, Zdržel se: 1, Poznámka: proti hlasovali členové
ZMČ: P. Novotný, D. Roznětinský, L. Seguin,
V. Kuchař, P. Bechyně, L. Fialová, R. Hanák,
M. Tuma, J. Blažek; hlasování se zdržel člen
ZMČ p. J. Kejha)
35. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č. SML 00073/2018
Usnesení číslo: 0239/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se změnovými listy č. 17 - 27 ke stavbě
„Stavební úpravy a přístavba ZŠ Řeporyje“;
2) souhlasí
s navýšením celkové částky na akci „Stavební úpravy a přístavbu ZŠ Řeporyje“
o 1 377 886,14 Kč na základě změn uvedených ve změnových listech;
3) souhlasí
se zněním Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo
č. SML 00073/2018;
4) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. SML
00073/2018.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen
ZMČ p. Pavel Bechyně)
36. Různé - udělení medaile starosty
Usnesení číslo: 0240/2020/ZMČ14
Zastupitelstvo městské části
1) rozhodlo
o udělení medaile Jana Amose Komenského a medaile starosty paní učitelce Emílii
Jirků za dlouholetou obětavou práci pro
zdejší školství.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor pro diskusi, v níž vystupovali
členové ZMČ i přítomní občané. Vedením
městské části byla podána informace
o plánované přístavbě mateřské školy,
o obdržení dotace pro městskou část
na pořízení elektromobilu, z řad občanů
byla zmíněna např. potřeba řešení veřejného prostoru na Řeporyjském náměstí
a doporučeno zařadit tuto záležitost
na program jednání Výboru pro výstavbu
a rozvoj městské části.
Závěrem předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ve 21:36 hodin veřejné
zasedání ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: tajemník -Miloslava Jirasová
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Únor v základní škole
Preventivní program
„Jak se nestát závislým
na technologiích a hrách“

T

ento měsíc proběhl pro žáky pátých
ročníků preventivní program na téma
„Jak se nestát závislým na technologiích a hrách“. Cílem programu bylo předat
žákům účinné mechanismy obrany před
fenoménem závislosti a umět pojmenovat
rizika nadměrného trávení času na technologiích. Vzhledem k aktuálnímu tématu
měli žáci mnoho otázek a připomínek.
Na žáky velmi působil lektorem představený příběh závislého chlapce na hře Fortnite.
Karolína Koutecká

úrovni. Naši žáci obstáli i v tak náročné
konkurenci.
Mladším žákům patří obdiv nejen za odvahu účastnit se tak náročné soutěže, ale
i za výdrž, kdy museli odehrát celkem 7
partií. Naši šesťáci a sedmáci dosáhli výborného výsledku, obsadili celkové 18. místo
v kategorii, kde proti nim stáli žáci osmých
a devátých tříd a gymnazisté. I ve své hrací
skupině se jim povedlo obsadit šesté, jedenácté a osmnácté místo.
Všem účastníkům děkujeme za jejich snahu
a výborné výsledky, a těšíme se na další
ročníky soutěže.
Jana Zborovjanová

P

Tonda Obal na cestách

rvní stupeň základní školy navštívili 5. února lektoři s ekologickým
programem Tonda Obal na cestách.
Pojízdnou výstavu, která je realizována

Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: reditelka@zs-reporyje.cz
a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Sami si vyzkoušeli, zda jej umí správně
roztřídit tak, aby v popelnici na směsný
odpad toho zůstalo co nejméně. Prostřednictvím krátkých videí měli také možnost
podívat se na procesy recyklace a na vzorky recyklovaných materiálů.
Hana Zdvihalová

P

Žákovský senát

odobně jako bylo kdysi posláním
římského senátu, zobrazovaného tradicí jako studnice politické moudrosti
a zkušenosti, radit konzulům a usměrňovat je
při vykonávání jejich úřadu, mohou také žáci
3. až 9. ročníků v rámci žákovského senátu výrazně zasahovat do chodu naší školy. Po zkušebním provozu v loňském školním roce se
žáci (ve spolupráci s vyučujícími a vedením
školy) vyslovili pro zachování jeho existenci
a dohodli se, že budou každý školní rok řád-

Šachový turnaj Pražský přebor
školních družstev

D

ne 3. 2. 2020 proběhl Pražský přebor
školních družstev v kategoriích I., II.
a III. stupně škol. Záštitu nad turnajem převzala paní Mgr. Jana Černochová,
starostka městské části Praha 2 a poslankyně Parlamentu ČR.
Šachy nemají na naší škole dlouhou historii, ale i za krátký čas se tady našlo hodně
nadšenců pro tento náročný sport.
Naší školu reprezentovala dvě 4-členná
družstva, jedno za mladší a jedno za starší
žáky. Patronát nad žáky na soutěži převzal
osobně náš pan starosta, jinak velký fanda
tohoto sportu.
Konkurence byla opravdu veliká, proti žákům stáli i hráči takových škol, jako PORG
nebo Menza, kde se šachy hrají na závodní

ně zasedat třikrát, tj. v říjnu, lednu a dubnu.
Dětem se tak naskytla možnost vyjadřovat
prostřednictvím dvou pověřených zástupců
třídy své postřehy, podněty a požadavky,
směřující ke zpříjemnění klimatu na půdě
školy či odstranění jimi vnímaných nedostat-

na českých školách již přes 20let, viděly
za dobu její existence přes 2 miliony dětí.
Na této akci se žáci dozvěděli, jak, kam

ků. Ze sedmi ročníků tvořených vždy dvěma
třídami tak vzešlo celkem 28 zástupců. Témata, jimiž se senátoři při dosavadních zasedáních zabývali, se týkala např. problematiky
plýtvání potravinami, možnosti rozšíření
nabídky pokrmů ve školní jídelně, přijetí
návrhů na změnu, příp. zachování struktury vyučování, možnosti zvát na otevřené
besedy osobnosti kulturního a veřejného
života či potřeby obnovení zeleně v areálu
školy po ukončení její rekonstrukce – tím
výčet projednaných bodů zdaleka nekončí.
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Díky možnosti diskutovat o aktuálním dění
na půdě školy se žáci navíc naučí přemýšlet
o konstruktivních argumentech pro své návrhy a vnímat život na škole v širších souvislostech. Popřejeme proto našim žákům, aby
jim jejich nadšení dlouho vydrželo a aby jim
byl jejich žákovský senát k užitku!
Zdeněk Kauer

Paní zima u prvňáčků ve ŠD

P

o vánočních prázdninách jsme s dětmi jako obvykle společně odstrojili
vánoční stromeček a obměnili naše
nástěnky obrázky se zimními motivy. Obzvlášť velkou radost měly děti z vánočních
dárků, zejména z nové stavebnice a stolního fotbalu a hokeje. Hrou se stavebnicemi
si děti rozvíjejí své technické myšlení
a kreativitu a stolní hokej i fotbal je vede
k chování fair play. Letos nám zima moc
nepřeje k radovánkám na sněhu a tak i přes
nepřízeň zimního počasí chodíme s dětmi
na procházky po okolí a trávíme volný čas
na hřišti při pohybových aktivitách. Ve třídě
jsme se pak zaměřili na téma „ Nástrahy

paní zimy“. Společně si povídáme, jak se
správně oblékat, jak předcházet zraněním
a také se učíme správným hygienickým
návykům v období nastuzeních a chřipkové epidemie. S dětmi jsme také navrhovali
zimní čepice a rukavice a malovali koláž se
zimními sporty. Při poledním klidu jsme si
četli z knihy „O pejskovi a kočičce“ a naučili
se rozeznávat zdravé a nezdravé potraviny.
Tyto znalosti jsme pak přenesli do pracovní
činnosti, kde jsme z propagačních letáků
vytvořili tzv. zdravý talíř, který dětem
napomůže v orientaci ve věci vhodných
stravovacích návyků. Poslední lednový
den děti obdržely své první vysvědčení,
které jsme pak oslavili naší malou školní
diskotékou.
Ludmila Růžičková

S

Procházka k rybníku
a výroba ptačí budky

žáky V. oddělení ŠD jsme si povídali,
proč je důležité starat se o zvířátka
v zimě. Zaměřili jsme se především
na ptactvo. Prohlíželi jsme si společně
encyklopedie z místní knihovny a povídali

si, které z ptáků by bylo možné vidět u nás
v krmítku. Poté jsme se vydali na procházku k řeporyjskému rybníku, kde volně žijí
labutě. V průběhu naší procházky si děti
všimly, že v okolí rybníka je mnoho volně
žijících ptáků. Po příchodu do třídy nás
čekala výroba ptačí budky. Poučili jsme
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se o bezpečnosti práce a vysvětlili jsme
si pracovní postup. Z výsledku naší práce
jsme nadšeni. Budku jsme si poté umístili
za okno naší třídy a těšíme se, až budeme
pozorovat, kdo všechno se na nás přiletí
podívat.
Lenka Jarolímková

V

S kufrem do pravěku

měsíci únoru se konal v naší školní
družině projekt „S kufrem do pravěku“, který pořádá HistoryPark z Ledčic. Tento naučný a zábavný projekt přinesl
dětem mnoho nových informací o tom, jak
vše v dávných dobách pravěku fungovalo.
Jaké nástroje se dříve používaly na lov,
práci a pro potřeby stravování. Z jakých
materiálů bylo možné potřebné pomůcky
vyrobit a jak se poté používaly. Děti měly
jedinečnou možnost osahat si věrné repliky
těchto nástrojů, nádob a šperků. Zjistily
informace, kdo je vlastně archeolog a čím
se zabývá. V závěru projektu dostaly děti
úkol, sestavit z připravených replik kostí
kostru člověka. Úkol to byl pro děti nelehký,
ale pořádně se u něj společně zasmály, což
považuji za krásné ukončení celé akce.
Kristýna Brousilová
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Únor v mateřské škole

L

etošní zima nám, tady ve městě,
moc sněhu nenadělila. Děti se těšily
na bobování a stavění sněhuláků
na školní zahradě, ale nedočkaly se. Proto jsme přesunuli pohybové a pracovní
aktivity do školky. Postavili jsme si sněhuláky z obručí, malovali bílou temperovou
barvou zasněženou krajinu nebo kreslili
zmizíkem na inkoustový podklad. Papírovými koulemi jsme se strefovali na cíl a hráli
jsme také koulovanou. A protože je třeba
v zimě se teple obléci, „pletli“ jsme čepice,
rukavice, šály a pestře je zdobili podle své
fantazie. Vystřiženými vločkami z papíru
jsme nazdobili třídy. Povídali jsme si o životě ptáků a zvířat v zimě. K tomuto tématu
také směřovalo hodně výtvarných prací.
Starší děti zkoušely uvázat kličky na z papíru vyrobené brusle. Vázání kliček ovšem
dělá dětem ještě problémy, protože většina
dětí má v dnešní době boty na suché zipy.
V pátek, 7. 2. k nám zavítalo „Bářino
toulavé divadlo“ s pohádkou „Jak zlatník
ke štěstí přišel“. Děti se mohly seznámit
s vedením loutek – marionet.

12. 2. se ve školce uskutečnil „Den
s knihou“. Děti si
přinesly z domova svoji oblíbenou knížku. Četli
jsme si pohádky
na přání, hráli
„Na knihovnu“. Při
tom se děti učily
šetrnému zacházení s knihou. Některé starší děti si vyrobily pohádkovou
knížku s vlastními ilustracemi.
V druhém pololetí nám přibudou dva
zájmové kroužky.
Kurz předplavecké výchovy v Radlicích,
kde nám opět přispěla na dopravu Městská část Praha-Řeporyje. Tímto bychom
chtěli zastupitelům místního úřadu velice
poděkovat.
Po otevření nové tělocvičny při ZŠ budou mít možnost starší děti navštěvovat
kroužek sportovních her. Seznámí se při
tom i s prostředím školy. Na všechny před-
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Internetové stránky MŠ:
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školáky čeká první z pravidelných setkání
s „Dráčkem předškoláčkem“. Bude se konat
25. 2. odpoledne, tentokrát v doprovodu
rodičů.
Každoročně si klade řada rodičů otázku,
zda je jejich dítě zralé pro vstup do základní
školy. Každý rok také poměrně velkému
množství dětí bývá školní docházka odložena o jeden rok z důvodu školní nezralosti
(fyzické, sociální či psychické). Nejsou-li
si rodiče jisti, mohou se obrátit na třídní
učitelku, která s nimi problém projedná
a poradí řešení.
V nejbližším období si ve školce budeme
s dětmi povídat o masopustu ukončeném
karnevalem. Na karneval se již připravujeme a děti se na něj velice těší.
Přejeme všem krásné jarní dny.
Lenka Kloubková a kolektiv MŠ

DĚTSKÉ SUDOKU

Nepodváděj, řešení zde, je jen pro
kontrolu. Koukej přes lupu.
Zpracoval: PePa
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Řeporyjské šachové naděje vystrčily zoubky!

D

ěti z Řeporyjského šachového
kroužku při zdejší základní škole
čekala na konci ledna velká výzva
v podobě jakéhosi vrcholu sezony – přeboru základních škol v šachu. Turnaj, který
se hrají čtyřčlenné týmy je pro ty nejlepší
kvalifikačním na „republiku“ a tak bylo jasné, že tentokrát to nebude žádná sranda.
Oproti klasickým turnajům jednotlivců, kde
během sedmi kol narazí díky tzv. švýcarskému systému nakonec na rovnocenného
soupeře i úplný začátečník, na přebor týmů
vysílají základní školy to nejlepší co mají.

Řeporyjská šachová výprava školáků přijela do centra
města potrápit konkurenci i přes časnou ranní hodinu
s úsměvy na rtech a bojovnou náladou.
Náš kroužek je malý, ale i tak se poprvé,
co se na naší škole hraje šach, podařilo sestavit družstva prvního i druhého stupně,
ale předem bylo jasné, že přetěžké bitvy
čekají jak ty nejmenší, tak starší, vždyť
nejstarší šachisty máme bohužel maximálně šesté třídě, zatímco soupeři se v této
kategorii hemžili i zdatnými deváťáky.
Dětem jsem coby šachový nadšenec,
který v dětství probrečel nejeden neúspěch, cestou zdůrazňoval, že si jdou
hlavně pro zkušenosti a zábavu a důležité
je hlavně vydržet náročný turnaj, protože
v týmové soutěži není prostor na občasné
„mě už to nebaví“ po třetím, čtvrtém kole,
což v turnajích jednotlivců nevadí, ale
tady se hraje za tým. A také jsem zakázal
pláč. Šachoví rodiče vědí, že ten nedílnou
součástí každého turnaje v míře veliké,
inu, šach je hra, kde přichází trest za chybu
okamžitě a frustrace k ní patří.
Naši školáci vzali oba úkoly zodpovědně, hráli jako o život, vzájemně se podporovali a co víc, velmi příjemně překvapili
i výsledkově. Zejména starší tým, který pod
názvem Řeporyje Movers skončil uprostřed
výsledkové listiny a předváděl moc pěknou
hru. Dvanáct bodů bylo nad plán a vytáhli
se zejména Dominik Zborovjan a Péťa Šilar,
kteří jich dohromady uhráli devět. Dominik
byl na akci našim vůbec nejlepším hráčem.
Snad klukům nadšení vydrží všem, alespoň
půlbodíkem přispěli všichni hráči týmu,
který překvapil a na konfrontaci s ním

nezapomenou třeba kluci ze ZŠ Švehlova,
kteří dostali od našich borců v pátém kole
totální výprask v poměru 3½:½, když své
partie vyhráli Dominik, Péťa i Martin Dachs
a na čvrté šachovnici hrající Honzík Žižka
uhrál s černými figurami remízu. Kluci neměli lehký los, když se museli utkat nejen
se dvěma pozdějšími medailisty, ale také
s perfektně hrajícím (nakonec v brutální
konkurenci pátým) dívčím družstvem ZŠ
U Svatého Štěpána, která coby šachovou
výukou (povinnou v osnovách pro oba
stupně v rámci matematiky!) vyhlášená
škola soutěž (mimochodem skvěle) pořádala. O rok až dva starší dívky z tohoto
týmu se věnují šachu na závodní úrovni
mnohem déle než naši kluci. Podle očekávání nám nedaly šanci, ale zkušenost to
byla k nezaplacení. Zejména pro Dominka
Zborovjana, našeho nejlepšího hráče,
na kterého vyrukovala čtrnáctiletá Karolína
Marková s mezinárodním ELO 1503 (kritérium hodnocení hráče), což je pro představu
přesně průměrné ELO dospělého člena
našeho šachového svazu a je jenom dobře, že si naši kluci mohli podobné zápasy
vyzkoušet. Konečné osmnácté místo je
vzhledem ke zkušenější a většinou starší
konkurenci dobré umístění, byla radost se
na kluky dívat.
O největší překvapení se mi ale coby „tatínkovskému“ doprovodu a kouči v jedné
osobě postarali naši malí šachisté z prvního
stupně, kteří sice pod názvem Řeporyje

Vlevo Řeporyje Starters, odpředu na první šachovnici s černými kapitán týmuTobiáš Fiala dále David
Epstein, Tomáš Zborovjan a Laura Novotná. Foto je
z druhého kola, ve kterém náš potěr remizoval 2:2
se ZŠ Slovenská.
Starters skončili hluboko v poli poražených,
ale to se čekalo v situaci, kdy jeho část čekala podobná konfrontace vůbec poprvé
a navíc opět s často staršími a mnohem

Kroužek ZŠ
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zkušenějšími dětmi. Mrňousové mě potěšili
nejen perfektním přístupem a bojovností,
které přinesly skutečně neplánovaných
deset bodů, které znamenaly, že pár týmů
nechaly naše malé naděje za sebou, ale
hlavně perfektní zářez když Řeporyje Starters přehráli ve velkém stylu ZŠ Lupáčova
ve čtvrtém kole 3:1. David Epstein i Tobiáš
Fiala, kteří tým doslova táhli, zvládli s bílými svoje partie vyhrát, na druhé šachovnici
uhrál černými jednu ze svých tří remíz
mladší z bratrů Zborovjanových Tomáš
a když se na čtvrté šachovnici s černými
„pochlapila“ remízou i „moje“ Laura, jediná
holčička v řeporyjské šachové výpravě,
běžely mi děti pyšně hlásit, že neprohrály

Řeporyje Movers se, jak je z fotografie patrné, museli často potýkat se soupeři i o dva roky staršími.
Za šachovnicemi vpravo odzadu Honzík Žižka, Martin
Dachs, Petr Šilar a nejblíže sedící s černými hrající
kapitán Dominik Zborovjan.
v tomto kole ani na jedné šachovnici, což
byl výkon, který jsem prostě soudně před
turnajem, kam jsem si šli hlavně zahrát
a otrkat se, nečekal.
Oba naše týmy si zaslouží velikou pochvalu za bojovnost. Za odměnu jsem jim
coby šachový tatínek i starosta v jedné osobě, po operativním telefonátů do účtárny
úřadu slíbil do školy takové ty obří šachy
na zahradu. V době, kdy držíte v ruce toto
Echo, už by měly být dětem k dispozici.
Zaslouží si je.
Šachový kroužek se v naší ZŠ schází každou středu odpoledne ve 14:45 a přivést
své dítko se nemusí bát skutečně nikdo.
Výčet pozitiv, které dětem přináší hraní
šachů je skutečně dlouhý a jako otec dvou
malých šachistek mohu jen potvrdit, že
i když (zejména) holky tutově nejpozději
v pubertě od šachu prchnou, byla královská
hra tou nejlepší časovou investicí (viz. box).
Hrajete li sami šach, ke kterému se snažíte
jemně vést svou ratolest, či ta prostě projevuje o tuto hru zájem, neváhejte jí zkusmo přivést, kroužek, vedený zkušenými
instruktory z Šachového svazu je otevřen
skutečně i naprostým začátečníkům bez
ohledu ba věk. Pro představu, jak velkorysá
jsou kritéria přijetí díky pochopení obou
ředitelek i trenérů, do něj od letoška do-

12
Kroužek ZŠ • Info MČ
chází ze školky rozkoukat se i moje pětiletá
mladší dcerka, což mimořádně oceňuji,
neboť předškolákům se skutečně věnuje
jen minimum šachových oddílů nejen v našem hlavním městě. Vítán je prostě každý,
i kdyby, tak jako v případě naší Sáry, chodil

Řeporyjské Echo 267

ještě do vedlejší školky.
Děti hrají i jiné hry, krom šachu, mají
dobrou partu a k dispozici možnosti vyrážet celoročně na řadu turnajů jednotlivců
i na takové, o jakém jsem vám referoval.
Více informací vám rád podá na místě, či

Proč vést dítě k šachu?
Hraní šachu u dětí prokazatelně může zlepšit úroveň čtení, má
blahodárný vliv na schopnosti matematické, jazykové a samozřejmě paměťové. Pěstují v dětech kritické, kreativní, originální a pro
život s rozhodovací procesy tolik důležité efektivní myšlení, jsou
výtečnou praxí pro cvičení dělání rychlých rozhodnutí pod časovým tlakem, což je dovednost, která může pomoci zlepšit školní
známky. Obě moje děti (8 a 5 let) přes krátkou dobu, po kterou
se hře věnují a nízký věk už díky šachu chápou, jak důležité je se
koncentrovat. Málokterá aktivita je v takto nízkém věku k této tolik
kýžené schopnosti nekompromisně vede. Dítě, které hraje šachy,
intuitivně vstřebá důležitost flexibilního plánování pro důsledky
svých rozhodnutí, která se učí ve hře často volit z velkého množství
možností.
Šachy prokazatelně obohacují kluky a holky bez ohledu na jejich přirozené schopnosti, sociální/ekonomické zázemí, prostředí,
původ. Pokud bych měl jmenovat přínos, který na šachu u svých
dětí nejvíce oceňuji, pak je to jejich schopnost velmi rychle dítě
naučit nejdříve myslet a až potom konat.
Pokud vaše dítě jen trošku jeví zájem o šach, neváhejte. I ty
nejmenší bez zkušeností šachy skvěle a velmi rychle učí, jakou cenu
má koncentrace třeba už tím, že v šachu přichází trest za chyby
okamžitě a nekompromisně. Jen málo učebních technik poskytuje
právě v tomto tak rychlou a zpětnou vazbu jako šach. Dítě nakonec
vezme za samozřejmě, jak důležitá je v životě pozornost, soustředění, ale také trpělivost a vytrvalost pro trvale příznivé výsledky,
což jsou vlastnosti zásadní pro dobré výkony nejen ve škole, ale
i později při výkonu profese.
Pouze zaměřená pozornost, trpělivost a vytrvalost mladého hráče šachu je základem trvale příznivých výsledků, což jsou vlastnosti,
které jsou stejně důležité pro podávání dobrého výkonu ve škole
(třeba při písemných testech) či později při vykonávání profese.
Přivedli jsme naše dítka do velmi rychlé, doby, ve které je naše
rozhodování stále obtížnější a to jsme dospělí. Ony čelí zavalení
informacemi, který prostě současný svět přináší bez zkušeností.
Šachy jsou podle psychologických studií jedním z nejvíce efektivních nástrojů v rámci přípravy na fungování v „digitální“ době.
Nejen ve škole, ale i v dalším životě se jim díky šachům mimořádně
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na tel čísle 777888172 vedoucí kroužku pan
Černoušek, jehož svěřenci, soudě podle
toho, co předvedli na letošním přeboru
základních škol, mohou směle konkurovat
svým vrstevníkům a tutově za rok zabodují
ještě více.

vyplatí to, co šachy mj. učí – reagovat pružně a přitom kriticky
a často rychle. Slíbil jsem zdejší ZŠ, že formou besedy přispěji
k mediální výchově, kterou naše škola chvályhodně zavádí. Již několik let jsem zvyklý diskutovat o médiích se studenty a přednáším
v rámci VŠ semináře pro studenty žurnalistiky, nebo o médiích
mluvím se školáky, vždy zdůrazňuji, jak je důležité umět si vybrat,
co je podstatné a co je irelevantní. Rozpoznat toto i v ostatních
sférách života perfektně učí právě šachy. Ty jsou neskutečně kreativní, variabilní hrou, kde každý tah a rozhodnutí otevírá obrovské
množství dalších možností budoucího vývoje a malý šachista se
přirozenou a pro něj zábavnou cestou učí rozhodnout se, i když
je třeba hledaná odpověď nejednoznačná, vícecestná, či k tomu
všemu obtížná. Nad šachovnicí se dítě naučí respektu k soupeři,
vznikají nad ní kamarádství. Četl jsem studii, podle které si učitelé
na amerických školách (USA tvoří společně se zeměmi bývalého
SSSR, Indii a Čínou čtveřici šachových velmocí), kde se stal šach
povinnou součástí učebních osnov (zavádí se na řadě základních
škol u nás), ubilo mezi dětmi agresivity, někteří dokonce označili
šach za „skvělý protidrogový program“. Další v USA provedená
studie (je velmi lehce k nalezení na internetu) prokázala, že šach
dokáže rozvíjet děti účinněji než jiné logické, či počítačové hry.
Existují dokonce teorie tvrdící, že šachy jsou zřejmě účinnější
i než tradiční způsob výuky. Známá italská studie ukázala, že i žáci,
kteří měli jednu hodinu matematiky nahrazenou výukou šachu
měli lepší výsledky v matematických testech než žáci, kteří byli
vzděláváni pouze v matematice i přesto, že „šachisté“ měli o jednu
hodinu matematiky týdně méně!
Pro zajímavost dodávám, že se považuje za prokázané, že tzv.
IQ není něco, s čehož pevnou, doživotní hodnotou se rodíme, ale
mozek se naopak dá určitými činnostmi tvarovat a posilovat, čímž
je možno inteligenční kvocient pochopitelně během života zvyšovat. Mimo učení se jazyků, hře na hudební nástroje, pravidelnému
dýchání, ale také meditování, či přísnému dodržování spánkového
režimu, ale také (vážně je to tak, kvůli hlavnímu energetickému
zdroji mozku - glukóze) režimu snídaňového, či užíváním přesně
vyváženého penza kreatinu existují dvě „sportovní“ aktivity, které
jsou jako poslední do tohoto uzavřeného seznamu aktivit, kterými
se dá docílit zvýšení inteligenčního kvocientu, zahrnuty. Jsou jimi
věnování se běžecké disciplíně zvané sprint a … samozřejmě šachy.
Pavel Novotný

Vítání občánků
Vážení rodiče,
Pokud se Vám v roce 2019 narodilo děťátko a má trvalý
pobyt na naší MČ Praha-Řeporyje a chcete se zúčastnit
slavnostního přivítání na úřadě, tak se prosím přihlaste
na e-mail – podatelna@prahareporyje.cz,
nebo zavolejte na tel. 778 454 033.
Termín obřadu vítání občánků je plánován na měsíc
duben – květen 2020.

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

Místní poplatek ze psů
musí být uhrazen do 31. března 2020

Dotazy k platbám směřujte na Iva Pacnerová,
poplatky@prahareporyje.cz, 251 625 794 nebo 725 012 727.
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.
Zároveň připomínáme povinnost každého majitele psa
na území hl. m. Prahy mít psa registrovaného v Registru chovatelů vedeného u Magistrátu hl. m. Prahy.
Registrační kartu chovatele psa si můžete stáhnout na našich
webových stránkách nebo vyzvednout na úřadě. Všechny
změny, které mají vliv na výši a placení místního poplatku ze
psů, je poplatník povinen nahlásit do 15 dnů správci poplatku.

Řeporyjské Echo 267

únor 2020

Info z MČ

13

Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
Návštěva pana primátora - poděkování
ážení spoluobčané. Myslel jsem, že
moje dopisování s vedením obce
skončilo, ale vzhledem k vzácné
návštěvě pana primátora mě dovolte ještě
jedno vyjádření. Odpovím tím i na dotaz
pana místostarosty proč jsem šel na besedu, i když bych mu mohl říci, že mu do toho
nic není.
Jak víte, den předtím zemřel jeden
z mála slušných politiků ODS. Očekával
jsem, že zde budu mít možnost společně
s ostatními uctít symbolicky jeho památku,
tak jak to udělala sněmovna i senát. Bohužel pan starosta s primátorem projednávali
důležitější otázky jako válku Řeporyjí s Ruskem, stavbu pomníku vlasovcům, nástup
starosty do funkce primátora atd. Na uctění
památky pana Kubery jim jaksi nezbyl čas.
Proto se omlouvám všem účastníkům besedy, že jsem to udělal já a děkuji všem, že

V

se ke mně připojili.
Na moji otázku ke zdvojnásobení daně
z nemovitosti nás pan starosta uklidnil, že
všechny takto navíc získané peníze budou
určeny výhradně občanům Řeporyjí a že
mu máme posílat náměty k jejich využití.
Mě napadlo, že by bylo pro všechny občany
užitečné takto získanou částku věnovat
na rekonstrukci sokolovny, která je nutně
potřeba. Vždyť sokolovna je jediným centrem veškerého sportovního, kulturního
i společenského dění v obci a občas ji
využívá snad každý občan.
Doufám, že ani v Řeporyjích ještě nenastala doba, kdy mě bude někdo určovat,
kterých akcí se smím zúčastnit nebo na jaké
věci se koho ptát, jak si to snad myslí pan
místostarosta.
Ještě k připomínce pana místostarosty,
že mě v posledních letech nezaznamenal.
Důvod je jednoduchý. Se starostováním

Vážený pane Abrháme!
ůj dojem, že žijeme v paralelních
Řeporyjích, ale ve dvou různých
vesmírech, přetrvává. Stejně
jako mé přesvědčení, že jeden z nás je
obětí bludu. Předminule jsem to rozvedl
na celostranu. Minule se vám to taktně
pokoušel vysvětlit pan místostarosta.
Tentokrát jsem se shodli, že nejlépe bude
přestat na opakované fanstasmagorie
typu „Úřad nepřeje sokolu“, přestaneme
reagovat. Víte, já už dost unavuji čtenáře
Echa svými nekonečnými úvodníky. Ale
i tak mi to nedá. Budu věcný. Především
proto, že jsem stáhl z vydání svou původní,
velmi ostrou odpověď. Byla by neuctivá
k vám – kmetovi a … nebudete tomu věřit,
musím chránit sokol, vím, jak vám to zní.
Prostě stranou emocí (nesnáším lež a křivdu) technicky, po větách, k Vašim vývodům
v textu a omlouvám se těm čtenářům, kteří
budou některé číst počtvrté:
Pan primátor sem přijel točit svou
talkshow a poté diskutovat s občany. Je
moderátorem pořadu, já byl hostem. Dostával jsem otázky na Rusy, na vlasovce,
na své ambice politické a odpovídal jsem.
Dopředu bylo sděleno, že do půl bude
natáčení talkshow, poté od půl diskuse.
Doporučuji příště přijít až na diskusi, když
vám je proti srsti, že při natáčení talkshow

host (já) odpovídá na otázky moderátora
(primátor).
Nejsem dramaturg pořadu Kobereček
a tak vaše výtka, že „nebyla uctěna památka právě zesnulého politika ODS“ nepatří
myslím mě. Ale já mohu ve vašem vidění
světa za vše, proto uvádím, že po natáčení
pořadu, ke kterému jsem nepsal scénář,
byla minutou ticha uctěna památka zesnulého předsedy Senátu, mého stranického
kolegy, pana Kubery. Na jeho počest také
VISELA NA BUDOVĚ ÚMČ černá vlajka.
Přijde mi až trapné informovat vás, vy
zachránče uctění památky zesnulého, že
jsem V DEN JEHO SKONU, seděl ve chvíli,
kdy se informace dostala do veřejného
prostoru, seděl v televizi ve studiu a bezprostředně (a obsáhle) reagoval. Být vám
dvacet, normálně vám napíšu, ať zadáte
do Google „Novotný Kubera“ a dáte si
facku, pane Abrháme. To jste si vybral toho
pravého, kdo neuctil památku politika,
kterého jsem si nesmírně vážil. Sportovně
uznávám, že jsem nenechal za pana předsedu senátu sloužit u nás v kostele zádušní
mši. Ale počítám, že byste reagoval výtkou
v Echu, že jsem populista a měl jsem raději
investovat energii do záchrany sokolovny.
Prosím, nenechte si ujít nabídku, kterou
vám dávám pod článkem koláží některých
tiskových výstupů k věci – to kouření v kan-

M

paní Holovské jsem byl spokojen a neměl
jsem žádný důvod si stěžovat. Když jsem
po nástupu pana Novotného a jeho zastupitelstva zjistil na Internetu názory široké
nezávislé veřejnosti, chtěl jsem si udělat
vlastní názor a začal chodit na jednání.
Mohu ujistit pana místostarostu, že to budu
dělat i nadále.
Ještě bych měl prosbu k Sokolům. Pečlivě si přečtěte, jak se vás starosta snaží
všemožně zachránit. Dokonce je připraven
vás zachránit i proti vaší vůli a nakonec
to udělá. Co vy na to Sokolové? Jenom
nevím, proč on sám do toho pořád plete
tu hospodu.
Prosím vás, pište do Echa i na můj mail,
hlavně ti kteří máte jiný názor než já. Možná, že pak své chování a vystupování vůči
zastupitelům a vedení obce změním.
Děkuji Abrham,
antabr@seznam.cz

celáři představeného, to je pro mou kritiku
fantastická nahrávka na smeč. Jen do mě,
s tím kouřením jsem ubohý, dávám špatný
vzor dětem, které peskuji u závor a v kanceláři starosty bývalé vedení skutečně
nekouřilo, neuvěřitelný projev hulvátství!
K dani z nemovitosti. Jsem rád, že jste mě
– člena strany, která byla PROTI - konfrontoval s „dryáčnickým krokem“ MČ (zvýšení
koeficientu z 1 na 2 na pětistupňové škále!)
před panem primátorem, jehož strana toto
prosadila. A jsem rád, že Vám pan primátor
vysvětlil, že opravdu nebylo možné, aby
u nás byla tato nižší než v Chomutově.
Váš apel, že máme z těch peněz opravit
sokolovnu je zcela mimo reálný svět. Peníze
půjdou do dětských hřišť. Pane Abrháme,
my podporujeme každý oddíl sokola, který
si požádá. Byly jsme to my, kdo po nástupu k veslu předložil dle nás jediný možný
návrh, jak z VEŘEJNÝCH peněz ŔEPORYJÍ,
sanovat opravu sokolovny, která NÁM
NEPATŘÍ. Podobně jako v Ořechu, jsme
přišli s nápadem vytvořit společnou právní
subjektivitu a projekt, kterým po převedení
budovy do společného majetku umožní
nalít nám tam peníze. Nebyl přijat s pochopením a my se stáhli. Sokol je SAMOSTATNÁ
organizace. V areálu nám nepatří ani centrimetr. Já NESMÍM z těch pěněz opravovat
„cizí“ budovy, proboha. Budova úřadu,
brzy nádraží, škola, škola, budova družiny,
budova staré školy, kde sídlí ZUŠ, bytovky
atd.… To jsou OBECNÍ nemovitosti. Nerozumím sokolu jako takovému (nemyslím
tím zdejší skvělou jednotu), který operuje
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Starostovi Řeporyjí „nezbyl čas uctít památku jednoho z mála slušných politiků ODS“, nebýt pana Abrháma, neuctil ji a černá vlajka visela u okna jeho kanceláře tutově
proto, že Slavia prohrála na Bohemians. (repro: SeznamTV, PL.cz, lidovky.cz)
miliardovým majetkem, že nepomůže.
I tak vymýšlíme první poslední, jak pomoci
a to v situaci, kdy poslouchám absurdní
klepy, že chci hospodu v sokolovně, nebo
musím se skřípějícími zuby přetrpět akci
nacionalistů, která se koná v knajpě, která
PATŘÍ SOKOLU pane Abrháme, a tuto pronajímá. Sokol je svébytná organizace. Má
nové, skvělé vedení, se kterým hledáme
cestu, jak ZA OBECNÍ PENÍZE NA HRANĚ
ZÁKONNOSTI, například vyřešit průser
(pardon), který na nás vyskočil v souvislosti
s tajemstvím týkajícím se splaškové vody ze
sokolovny, která… a už jsem zase na hraně
toho, že napíšu-li něco dalšího, ublížím
sokolu. Jste s tím trapný, pane Abrháme.
Vždycky pomůžeme sokolu, budeme-li
moci. A děláme to. Sokolovnu za obecní
miliony opravdu opravovat nebudeme,
protože za současného stavu NEMŮŽEME.
Je dobře, že chodíte na zastupitelstva
a nemusíte vyhrožovat, že své chování nezměníte a budete dál psát do Echa a chodit
na jednání. Nikdo vám v tom nebrání, nikdo
vám nebrání publikovat v Echu, máme
občanskou společnost a demokracii, pane

Abrháme. Pokud se někdo „bojí vyjádřit
názor“, opakovaně ujišťuji čtenářstvo Echa,
že pustíme do tisku i anonym, proboha. Potřetí vyzýváte občany, aby na vaše podněty
reagovali. Neděje se tak a já bych vám fakt
přál, aby se třeba někdo ozval anonymně
a vy neměl pocit, že jste Don Quixote de la
Mancha, který bojuje s větrným mlýnem
v podobě velkého loutkáře Novotného, co
nemá rád Sokol a „určuje vám, kam máte
a nemáte chodit a co smíte a nesmíte“. Smíte vše, pane Abrháme, děláte si co chcete
a dostáváte absolutní prostor i zpětnou
vazbu vedení MČ, tento text je toho (nevím
pokolikáté) snad pádným důkazem. Rozumím vaší nespokojenosti, že volby vyhrál
„Mažňák a ne Losna“, vy zkuste na vteřinu
uvědomit, že za „omezování práva na názor
a vyjádření“ kritizujete veřejného činitele,
který vás nijak neomezuje a to, mimochodem, na stránkách periodika, kam – a není
to tak dlouho – sám nesměl nějakou dobu
psát. Nebudu se ani loučit, tohle vypadá
na seriál, jsem centrimetr od toho vymezit
vám (nám dvěma) pravidelnou rubriku
v Echu. A z rozhodnutí starosty MČ, který

tu zastupuje radu, budete mít s okamžitou
platností v zasedačce odteď rezervováno
vlastní místo v první řadě uprostřed se jmenovkou. A nabízím vám zkrácení nedělních
půlhodinek hudební produkce místního
rozhlasu na polovic s tím, že čtvrt hodiny
můžete „vysílat“ vy. Živě a samozřejmě
bez cenzury. Stejně s tou hudbou mnohé
rozčilujeme, třeba by je tohle bavilo více.
Začít apelovat na sokolstvo krzevá stavění
barikád a občany ke stavění barikád a revoluci, můžete hned příští neděli. Můžete
cokoli, pane. Jsem ten poslední, kdo by
Vám v tom bránil. Jsem možná pako, ale
původní profesí novinář. Ne otrokář!
Pavel Novotný
Starosta MČ
PS: omlouvám se čtenářům za nevhodnou
ironii v popisku fotografie, ale to nařčení
autora dopisu mě prostě nadzvedlo ze
židle, jiný už nebudu, jak jsem znal a obdivoval Jaroslava Kuberu, spiklenecky by
na mě mrknul, potáhl labužnicky z cigarety
a uchechtnul se tomu s tou Bohemkou,
sorryjako.

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

Mobilní Rozhlas

MČ Praha-Řeporyje

Nová Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy zakazuje od 1. října 2020 topit uhlím, uhelnými
briketami a koksem v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy.
Leden 2014 – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5
Leden 2017 – povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu revizi kotle na tuhá paliva
Leden 2018 – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5
Září 2022 –povinnost prokázat, že kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy
V opačném případě hrozí pokuty až ve výši 50 000 Kč.
Pro výměnu emisně nevyhovujících kotlů mohou lidé využívat kotlíkové dotace.
Podrobné informace ke kotlíkovým dotacím jsou k dispozici na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy, o tuto dotaci lze žádat od 21. 10. 2019 do 30. 10. 2020.

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_iii/index.html

Řeporyjské Echo 267

únor 2020

Info z MČ

15

Kulinářské okénko

Milé
čtenářky,
milý čtenáři!
Polévka
je grunt to
už říkávala moje
babička.
Vydatná
polévka
nám v zimním období dodá energii, zahřeje
nás a servírovaná s pečivem může
nahradit i hlavní chod. První polévku
vařili pravděpodobně již naši předkové
v době kamenné. V té době byla navíc
na Zemi opravdu zima, takže se horká
výživná tekutina náramně hodila.
Jedním z největších pozitivních vlivů
polévky na naše zdraví je však především to, že obsahuje hodně vody
a díky tomu hydratuje. Do denního
pitného režimu se totiž polévky také
počítají. I když nám už se pomalu
začíná oteplovat, recept na sytou
a hřejivou polévku jistě přijde vhod.
Fazolová a ještě k tomu s domácím
pečivem, to je jistota - za to Vám ručím.
S přáním dobré chuťi
Vaše Simča
simona.sliveneck@gmail.com

Městská
policie
informuje

V

souvislosti s medializovaným případem vstupu osob na železniční
přejezd je vhodné připomenout,
že podle ustanovení Zákona o silničním
provozu chodec nesmí vstupovat na železniční přejezd:
a) je-li dávána výstraha dvěma červenými
střídavě přerušovanými světly signálu
přejezdového zabezpečovacího zařízení,
b) je-li dávána výstraha přerušovaným
zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící
vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li
slyšet jeho houkání nebo pískání; toto
neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo
signálu přejezdového zabezpečovacího
zařízení,
e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným

Fazolová polévka s křupavým rohlíčkem
200 gr vařených bílých fazolí
1 ks menší cibule • 2 pl hladké mouky
1 litr zeleninového vývaru
200 ml smetany ke šlehání
1 ks pikantní klobásy • olej • sůl a pepř
Na rohlíčky:
15 gr droždí • 500 gr hladké mouky
1 pl pískového cukru • 300 ml mléka
25 gr rozpuštěného másla
1 ks vejce • hrubozrnná sůl a kmín

Den předem namočené fazole uvaříme do měkka. Ve větším hrnci na oleji osmahneme na jemno nakrájenou cibulku do sklovata, poté do hrnce přisypeme dvě lžíce mouky a připravíme si
světlou jíšku. Do hrnce přilijeme zeleninový
vývar. Vetší část vařených a slitých fazolí vsypeme do polévky. Polévku rozmixujeme tyčovým mixérem a pokud chceme jemnější variantu přecedíme přes sítko. Na pánvi osmahneme na kolečka nakrájenou
klobásu, přisypeme do polévky, spolu s odloženými fazolemi a krátce společně
provaříme. Celou polévku zjemníme smetanou. Ochutnáme a je-li třeba dochutíme solí a pepřem.
Do misky rozdrobíme droždí, přisypeme hladkou mouku, cukr, přilijeme vlažné
mléko, vše pečlivě promícháme a necháme v teple pod utěrkou vzejít kvásek.
Do větší mísy prosijeme hladkou mouku s trochou soli. Přidáme kvásek a rozpuštěné máslo. Promícháme a vypracujeme hladké těsto které rozválíme na plát.
Připravený plát těsta nakrájíme pomocí rádýlka na trojúhelníky a zarolujeme
od širšího konce k úzké špičce. Nakonec rohlíčky potřeme rozšlehaným vejcem,
posypeme solí, kmínem. Necháme 30 min dokynout na plechu a v troubě předehřáté na 160 °C pečeme asi 20 min do zlatova.

nebo žlutým praporkem a za snížené
viditelnosti kroužením červeným světlem.
V prvních třech případech smí chodec
přejít přes železniční přejezd pouze tehdy,
jestliže před železničním přejezdem dostal
od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy ústní souhlas. V tomto případě
je chodec povinen řídit se při přecházení
železničního přejezdu pokyny pověřeného
zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je
povinen se na požádání chodce prokázat
platným pověřením provozovatele dráhy.
Zákon o drahách pak dále specifikuje to,
co je zakázáno vykonávat v obvodu dráhy:
Například to, že nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy vstupovat na dráhu
a v obvodu dráhy na místa, která nejsou
veřejnosti přístupná, pokud zvláštní právní
předpis nestanoví jinak. Přičemž všechna
místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou
a) dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha
vedena po pozemní komunikaci,
b) dráhy a jejího obvodu v místě křížení
dráhy s pozemní komunikací,
c) prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor
v budovách nacházejících se v obvodu

dráhy, pokud jsou v nich poskytovány
služby související s drážní dopravou,
d) veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy,
e) volných ploch vzdálených nejméně
2,5 m od osy krajní koleje dráhy.
Úrovňové přístupové cesty k nástupišti
jsou veřejnosti přístupné, s výjimkou přechodu kolejí, když:
a) je dávána výstraha světelným signálem
výstražného zařízení pro přechod kolejí,
b) je dávána výstraha akustickým signálem
výstražného zařízení pro přechod kolejí,
c) se sklápí, je sklopena, či se zdvihá závora
výstražného zařízení pro přechod kolejí,
d) je již bezprostředně vidět nebo slyšet
přibližující se drážní vozidlo, křižující
přechod kolejí, nebo
e) je přechod kolejí zakázán pokyny provozovatele dráhy.
Zákon o drahách rovněž stanoví, že,
při křížení železniční dráhy s pozemními
komunikacemi v úrovni kolejí má drážní
doprava přednost před provozem na pozemních komunikacích.
Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ MP Praha 13
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Piráti v Řeporyjích založili své „Místní sdružení“

Ř

eporyje patří v rámci Prahy k vyhledávané adrese pro bydlení a život.
Výstavba bytů či rodinných domů
(hlavně v lokalitě za Makrem) vede k rychlému nárůstu obyvatel naší městské části
(dále jen „MČ“) v současnosti, ale i v nejbližších letech. Rozvoj sebou přináší obvyklá
témata s tím spojená (všude však stejná)
pro původní obyvatele, ale hlavně pro nové
zastupitelstvo MČ v čele se svým starostou.
Koalice Piráti-Zelení, která je součástí širší
koalice (+ODS+ANO) ve vedení MČ, se aktivně podílí na řešení narůstající potřeby
větší občanské vybavenosti a plánování prioritního rozvoje v podobě rozšíření kapacit
místní školy a školky, zvýšení počtu sportovišť, zrušení územních plánů na třídírnu
odpadů, vzniku sociálně-společenského
centra v Řeporyjích či nových kapacit pro
péči o seniory. Zlepšování občanské vyba-

venosti, životního prostředí a bezpečnosti
pro obyvatele naší MČ je cílem příznivců
a členů České pirátské strany, kteří se rozhodli založit samostatné „Místní sdružení
Řeporyje“. Diskuzí o plánech aktivit Pirátů
v Řeporyjích se účastnil při své návštěvě
naší MČ i primátor Prahy Zdeněk Hřib (viz.
foto) a další piráti z Magistrátu hl. města,
z Prahy 5 i Prahy 13. Spolupráce s okolními většími městskými částmi pomáhá
plánovat a řešit projekty či potíže nejvíce
na hranicích naší MČ. Mimo jiné území
Prahy 5, Řeporyjí a Prahy 13 zabírá rozsáhlé
území od levého břehu Vltavy, přes Prokopsko-Dalejské údolí až po jihozápadní
Pražský okruh.
První setkání „Místního sdružení Pirátů“ se uskuteční dne 17. 3. 2020 (úterý)
od 19 h v obřadní místnosti úřadu MČ
Řeporyje.

Srdečně zveme všechny zájemce a příznivce Pirátů k otevřené debatě o současnosti i budoucnosti Řeporyjí.
MUDr. Jozef Čupka MPH
- zastupitel MČ Řeporyje

Klub robotiky

C

hcete si vyzkoušet práci s roboty?
Jak se robot ovládá a programuje?
Tak přijďte k nám do Klubu robotiky,
startujeme od března, jednou měsíčně
v pátek odpoledne. Vítány jsou všechny
děti bez omezení věkem a bez předchozího
přihlášení: můžete přijít jednou, ale i pokaždé, na chvíli nebo na celé odpoledne – jak
se Vám to bude hodit! Vyzkoušet si můžete
Arduino, Micro:bit, mBoty, Ozoboty, lego
Mindstorms, lego WeDo nebo Scottie Go!
Naši lektoři vám vysvětlí vše potřebné

a pomohou se začátky programování.
Klub robotiky se koná v učebně TIB na FZŠ

Trávníčkova. Více informací se dozvíte
na www.tib.cz.
Zuzana Kocíková

Přistavení VOK na Bioodpad I. pololetí 2020
Velkokapacitní kontejnery na bioodpad budou přistaveny
na níže uvedených místech v následujících termínech:
Náměstí u Lva u čp. 112

28. 3. 2020 (sobota)

9 – 12 hodin

Řepíková u čp. 340/5 (stanoviště TO)

25. 4. 2020 (sobota)

13 – 16 hodin

U Skopců čp. 5, Zadní Kopanina

23. 5. 2020 (sobota)

9 – 12 hodin

Ve Výrech proti čp. 328

27. 6. 2020 (sobota)

9 – 12 hodin

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny,
spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné
piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.
UPOZORNĚNÍ:
Městská část Praha-Řeporyje není zodpovědná za případné změny časů ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financovány
z prostředků Magistrátu hl.m. Prahy a zprostředkovávají je svozové společnosti – konkrétně v MČ Praha-Řeporyje je to společnost Pražské služby, a. s.. V případě, že zjistíte nedostatky v poskytovaných službách, nahlaste tuto skutečnost prostřednictvím
emailu na adresu: callcentrum@psas.cz, případně na podatelnu ÚMČ Praha-Řeporyje, tel.: 251 625 794.
Lenka Bártová,
vedoucí hospodářsko-správního odboru

www.medovypernik.cz

Sraz dne 18. 4. v 9 hod. v parku
pod poštou, Řeporyjské náměstí.
Občerstvení pro účastníky zajištěno.
Rukavice a holinky s sebou.

únor 2020

Restaurace U Žbánků
Ořešská 334/23, Řeporyje

Výstava, prodej
a vlastnoruční
zdobení perníčků

29. – 31. března 2020
od 9 do 17 hodin

Medové
perníčky
Úklid Dalejského potoka

Řeporyjské Echo 267
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Kultura
Studio Bubec
tudio Bubec je prostor, kde je možnost prezentovat velmi různé výstavní projekty.
V galerii Bubec to byl například soubor
ocelových objektů a hydrografických tisků
Daniela Sušky. Název výstavy zněl Skrz
a vystihoval přesně Danielovu práci, ve které experimentuje, kombinuje technologie
a aplikuje je v různých polohách. Tvary
odhmotňuje a nachází estetiku v čistých
křivkách a plochách.

S
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tografové přispěli do expozice interaktivním fotografickým koutkem. Na vernisáž
přijela i TV13, která s mladými výtvarníky
natáčela rozhovory.

Program vernisáže zpestřilo divadlo
vi.TVOR, které zahrálo loutkovou pohádku
Dlouhý, Široký a Bystrozraký s dřevěnými
totemovými loutkami, které jsou inspirované poetikou výtvarníka Zbyňka Sekala.

Následovala výstava nejmladších výtvarníků, dětí, které navštěvují výtvarné
kurzy Baby Bubec. Návštěvníci výstavy
měli možnost prohlédnout si kresby
a malby jak jednotlivých dětských autorů
tak společné práce, které vznikly v rámci
terapeutických setkání W- arte. Mladí fo-

Až do konce února galerie Bubec hostila
studenty ateliéru Seho-Světlík FA ČVUT.
Galerie se zaplnila modely a vizualizacemi
návrhů na budovu Galerie pro Arjanu Shameti a Čestmíra Sušku.

Březen je ve studiu Bubec ve znamení
oslav 20. narozenin. Ano, již dvacet let je
studio nepřehlédnutelnou součástí kulturního a společenského života Městské
části Praha-Řeporyje. Je to ale také místo,
které je důležitým bodem na kulturní
mapě nejenom České republiky. Studio
Bubec je mezinárodní umělecké centrum,
které představilo tvorbu desítek umělců
z celého světa.
Studio Bubec připravuje
rámci jarní sezóny v galerii a v zahradě Bubec vystaví své práce
akademický sochař Vojtěch Míča.
Výstavu pod názvem Kulaté obdélníky
otevíráme 2. dubna 2020. Vojtěch Míča
je vedoucím pedagogem Ateliéru figurálního sochařství a medaile na Akademii
výtvarných umění v Praze a pro výstavu
v Řeporyjích připravil soubor soch, které
budou instalovány jak v interiéru studia
tak i pod širým nebem v zahradě Bubec.

V

Jaro si zaslouží jarní úklid a tak se
po úspěšném prvním ročníku Ukliďme
svět, ukliďme Česko 2019 zapojujeme
do toho letošního. Akci plánujeme v sobotu 28. 3. Sraz účastníků bude ve 13

Vojtěch
Míča

Kulaté
Obdélníky
3. 4. – 10. 5.
Galerie Bubec
do 30.10.
Zahrada Bubec
2. 4. 18:00
Vernisáž
Otevírací
doba:

Projekt se uskutečňuje za podpory
Nadace Suška–Shameti, Studia Bubec a Hlavního města Prahy.

Kurátorka:
Daniela Kramerová

2020

Po - Pá
10:00 – 17:
00
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hodin v zahradě BUBEC, Tělovýchovná
748, Praha-Řeporyje. Budeme uklízet Řeporyje, okolí rybníků do 16 hodin. Od 13
do 16 hodin bude pro děti od 4 do 12 let
připraven workshop na téma - Tvoření
Morany a vítání jara. Sobotní odpoledne
zakončíme společně táborákem na komunitní zahradě BUBEC. Pro všechny
účastníky, děti i dospělé, bude připraven
malý kulturní program a občerstvení.
Aktuální informace sledujte na www.
bubec.cz a https://www.facebook.com/
studiobubec

Dne 15. 2. 2020 oslavil
své 70. narozeniny

pan Václav Hoffman

Mnoho zdraví, štěstí
a životního elánu do dalších
let přeje celá Tvá rodina.

Jako každý rok plánujeme Letní
příměstské tábory, již nyní můžete
přihlašovat děti od 5 do 12 let na tábor
v termínu od 24. do 28. 8. 2020. Termíny
dalších turnusů upřesníme v příštím vydání Řeporyjského Echa a na www.bubec.cz.

Šicí stroje

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.

Info na tel.: 606 312 174

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

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

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ
KROUŽKOVÁ VAZBA • RAZÍTKA
OFSETOVÝ TISK • LAMINOVÁNÍ

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

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

Příjem českých programů v HDTV kvalitě !

Kontakt:

Tel.: 602 545 875
karelvozab@seznam.cz

Otevřeno: Po–Pá 8.30–18, So 9–12 hod.

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz

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

v březnu
na šipkový turnaj
20. 3. pátek
- sledujte stránky
www.reporyjskasokolovna.cz
www.facebook.com
/reporyjskasokolovna

Rezervace
na tel. číslech.

Restaurace

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

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

Otevřeno:

od 10.00 hod.
SO a NE od 11.30 hod.

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

Hlávkova
130, 246
U Lva
174, 301, 352,
266, 902
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Zprávy z fary

Hasiči v únoru

V

pátek 7. února jsme uspořádali v hasičárně karneval. Program nám zajišťoval již tradičně DJ Veselá HUBA
a opět bylo o zábavu postaráno. Tentokrát
se maškarní párty nesla v duchu pravěku,
a tak se nám část hasičárny proměnila
v pravěkou jeskyni plnou pralidí a dalších
roztodivných stvoření.
Už před Vánoci nám Ježíšek nadělil
do garáže dáreček a ve středu 12. února
se uskutečnilo jeho slavnostní předání.
Jedná se o zásahový automobil Scania
od firmy Kobit-THZ, který naše jednotka
obdržela z dotace Magistrátu hl. m. Prahy
v rámci střednědobé koncepce rozmístění
prostředků plošného pokrytí pro jednotky
JSD hl. m. Prahy. Nový automobil uveze
8500 litrů vody a 510 litrů pěnidla. Článek
s veškerými technickými parametry je
k nalezení na stránkách www.pozary.cz.
Lucie Šulcová
starostka

únor 2020
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Když Řeporyje tančí…

Z

a vznikem většiny kulturních událostí či sportovních soutěží často stojí
nějaký příběh.
V případě 1. Řeporyjského bálu, který
se uskutečnil 11. ledna v řeporyjské sokolovně, to ale byla především náhoda.

Lucie Hunčárová, trojnásobná účastnice televizní soutěže „Stardance, aneb
když hvězdy tančí“, je už 3 roky hrdou
obyvatelkou našeho útulného koutku
Prahy. A byla to její sousedka, která ji řekla
o oznámení v našem Echu, hledajícím
lektorku tanečních kurzů. Netrvalo dlouho
a kurz pro začátečníky pod vedením Lucie

Lenka Lexová, která
velkou měrou pomohla s hledáním
sponzorů. AUTO
STYL a.s., IVAR CS,
RE/MAX reality, Čermák a Hrachovec
a.s., ale také úřad
MČ Řeporyje svými
finančními příspěvky zajistili program,
který byl vskutku
bohatý a hvězdný.
Moderování plesu se ujala sama
Lucie Hunčárová
v kombinaci s moderátorem televizních zpráv na TV
NOVA, Petrem Suchoněm. O zahájení
se postarali vítězové
„Stardance“, tanečník Jan Onder s atletkou Kateřinou Baďurovou. Hosté se dále
mohli pokochat vystoupením juniorských
sportovních tanečních párů nebo rumbou
a jivem dívčího tria z Mostu. Třešničkou
na dortu potom bylo půlnoční překvapení v podobě brazilské samby v podání
další vítězky „Stardance“, Veroniky Lálové.
Největší aplaus ale sklidila samotná Lucie
Hunčárová, kterou Petr Suchoň s publikem
vyhecovali, a ta se tak naboso nečekaně
zapojila do choreografie dívčího tria, které

Hunčárové se po velkém zájmu skutečně
rozjel na podzim minulého roku. 30 párů
pilovalo kroky Waltzu, Jivu, Tanga a dalších společenských tanců. A bavilo je to
natolik, že chtěly zúročit svůj um na nějaké
kulturní akci.
Obyčejná taneční zábava? To není
nic pro Lucku, a tak začala v listopadu
připravovat velkolepý ples, čas byl však
jejím nepřítelem. Kulturní událost tohoto
typu stojí nemalé finanční prostředky
a zde vstupuje do příběhu místní rodačka

sama občas učí.
Součástí programu byla i bohatá
tombola, do které
přispěli věcnými
cenami Kadeřnický
salon Arnika, Hračky a modely Opat,
Grafické studio PIP
a další účastníci řeporyjského tanečního kurzu.

Kultura
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O vynikající občerstvení se postarala
smíchovská rodinná restaurace Gourmet
Pauza.
Největším úspěchem byl ale především
zaplněný taneční parket, který se elegantně vlnil za doprovodu skvělé kapely
Joybox.
Příští ročník plesu by Lucie Hunčárová
ráda pozvedla na ještě vyšší úroveň. Nám
tedy nezbývá nic jiného než čekat, těšit se
a doufat, že se jí to povede.

22

Zprávy z fary
Postní doba – příležitost k proměně srdce
Postní doba je příležitostí vrátit se k životní praxi,
která pomáhá potlačit vlastní egoismus a otevřít srdce
lásce k Bohu a bližnímu. Mezi tradičními postními
(kajícnými) praktikami byl vždy kladen zvláštní důraz
na tři základní pilíře: půst, almužnu a modlitbu.
Již v dobách Starého zákona byla tato trojice velmi
důležitá. Vzájemně je tak vnitřně úzce propojená, že
můžeme hovořit o její jednotě.
Půst
Postní praxe se během staletí velmi změnila.
V současné době křesťan se má povinně postit pouze
dva dny v této době, na Popeleční středu a Velký pátek.
Je doporučeno, aby se během postní doby věřící lidé
postili, ale je to jen povzbuzení, nikoli striktní nařízení,
a netýká se děti či seniorů, ale jen zdravých dospělých
osob. Dnešní pastorační zkušenost totiž ukazuje, že
ne každý organismus toleruje dlouhý půst stejně. Jako
důležité faktory je třeba vzít v úvahu: zdraví, věk, druh
zaměstnání, psychickou dispozici. Proto se jedna pouze
o doporučení.
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na celém světě je dnes praktikují, mnohdy nejen
v postní době.
Tato myšlenka je ovšem starobylá a objevuje se
v různých spisech církevních otců, například u papežů: sv. Leona a sv. Řehoře Velikého. Najdeme ji také
v liturgických textech postní doby. Sv. Řehoř, který

„Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole,
rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš
lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou
bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní
krvi? (Iz 58,6–7).

Půst, tedy pokud má být ctností doporučenou
proroky a evangeliem, musí být zásadně propojený se
skutky milosrdenství vůči bližním.
Almužna
Mezi půstem a almužnou existuje úzký vztah.
V poslední době toto spojení bylo znovuobjevené
a dává postní praxi nový pohled, hlubší motivaci naší
zdrženlivosti. Co ušetříme snížením výdajů na jídlo,
pohodlí a zábavu, můžeme nabídnout chudým lidem
jako almužnu. Říká se tomu „půst dělení se“ nebo
„půst solidarity“. Četné rodiny a křesťanské komunity

Během šesti týdnů postní doby se doporučuje
naslouchat Božímu slovu, meditovat úryvky Písma sv.
dopřát Bohu čas, aby jeho slovo v nás mohlo zakořenit
a přinášet užitek.
Modlitba je dialog, ve kterém je postoj naslouchání
stejně důležitý jako mluvení. Jako účastníci dialogu
měli bychom pěstovat v sobě vnímavost, citlivost
na Boží hlas a také probouzet v sobě ochotu mu
naslouchat. Duchovní mistři tuto schopnost nazývají
„rozhovor s Ježíšem“ (následování Krista) a v novém
římském misálu existuje modlitba, která to vyjadřuje
stručně a s láskou:
„Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ
nám, abychom ho poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše
nitro, abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu.“

byl biskupem v Nazianzu v jedné ze svých promluv
třeba vybízí své věřící, aby byli laskaví a dobří ke všem
lidem a měli je skutečně rádi, zejména chudé. Nebo
sv. Petr Chryzolog, arcibiskup z Ravenny, připomíná
lidem tato slova:
„Bratři, jsou tři věci, na nichž stojí víra, spočívá zbožnost a trvá
ctnost: modlitba, půst a milosrdenství. Kvůli čemu modlitba klepe,
to půst vyprošuje a milosrdenství dostává. Modlitba, milosrdenství
a půst, to je trojice tvořící jednotu a dávající si navzájem život. Neboť
duší modlitby je odříkání a životem odříkání je slitovnost. Nikdo ať je
neodtrhuje, nemohou být odděleny. Kdo má jen jedno z nich a nemá
zároveň i ostatní, nemá vlastně nic. Takže ten, kdo se modlí, ať se
i postí. Kdo se postí, ať se i slitovává. A ať slyší prosebníka, kdo sám
chce být vyslyšen. Boží sluch si otevírá, kdo vlastní sluch nezavírá
tomu, který ho prosí.“

To, co je na postní praxi však podstatné, platí
nadále. Samotný Kristus a dlouhodobá církevní tradice hovoří o potřebě pokání. Půst je důležitý prvek
křesťanské askeze (sebezáporu), proto nemá být pouze
vznešeným ideálem, ale také praktikovaný, alespoň
v omezené formě - všemi.
Jaký je jeho význam? Bylo by chybou ho vnímat
jen z negativní stránky. Bible zdůrazňuje, že oběť,
sebezápor, je cesta, která vede k plnému, vznešenějšímu životu. Půst není samoúčelný. Pomáhá se sebeovládáním a vyrovnaností, což nejsou jen křesťanské
ctnosti. Půst musí však mít hlubší význam. Účelem
není zkrotit tělo a chuť k jídlu či jiným radostem, ale
pomáhá v zapomínání na sebe a prohlubování lásky
k Bohu a k druhému člověku.
Starozákonní proroci a samotný Kristus varovali
před nebezpečím nadměrného formalismu. Pokud
nám chybí láska, žádný půst, ani ten největší, se Bohu
nelíbí. Izajáš to jasně formuluje:

které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal“ (Izajáš 55, 10-11).

Existuje tolik doporučeníhodných děl, které můžeme podpořit: např. projekty Arcidiecézní charity Praha
(www.praha.charita.cz). To, co ušetříme na dobrovolně
přijatém postu, díky snížení konzumaci jídla, alkoholu,
kouření nebo zábavy, měli bychom dát na dobrý účel.
K tomu ale potřebujeme mít skutečně vnitřně správnou
motivaci.
Sv. Rajmund z Peñafortu velmi miloval chudé.
Nazýval je svými věřiteli. V tomto duchu bychom měli
pamatovat na chudé. Vděčnost a blízkost druhých, které
jsme obdarovali, když nám bylo dobře, nás často doprovází v životních zkouškách a obdobích, kdy sami musíme
procházet těžkými zkouškami, okamžiky a máme snad
i materiální starosti či dokonce nedostatek.
Modlitba
Mezi modlitbou a půstem existuje úzký vztah. Matoušovo evangelium (Mt 4, 1–11), líčí událost Ježíšova
pokušení na poušti. Ježíš důrazně ďáblovi vzkazuje,
který po něm chtěl, aby kameny proměnil v chleby,
že člověk nežije jen z chleba, ale zejména z každého
slova, které vychází z Božích úst. Podle Ježíše Boží
slovo je také pokrm, je to chléb života. V některých
starých klášterech nad místem, kde se nahlas četla
Bible nebo duchovní myšlenky, lze spatřit nápis: Cibus
cibo melior, tzn. pokrm důležitější než jídlo samotné.
V jistém smyslu můžeme to zakoušet během půstu.
Když omezujeme jídlo, naše duše dostává stále větší
hlad po duchovním občerstvení.
Hlavní částí modlitby je naslouchání Božímu slovu.
Je velmi důležité být otevřený a připraven naslouchat
Božímu slovu, které je živým a účinným slovem. Prorok
Izajáš o Božím slovu (tím nejvznešenějším a nejdůležitějším pokrmu) píše toto:
„Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky,
nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě
tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem,

Ježíš po nás chce, abychom se skutečně modlili,
určitě to není snadné, někdy ani nevíme co říkat, jak
to dělat, někdy máme strach z toho, že Ježíš bude
na nás klast požadavky, takže se můžeme bát modlitby. Nicméně i přesto, že je to náročné, modlitba je to
důležitým prostředkem postní praxe.
Opravdová proměna srdce, tzv. obrácení (konverze), předpokládá naši ochotu naslouchat Božímu slovu,
jeho výzvám a také odhodlání uvádět vše ve skutek.
Tento postoj nejlépe vyjádřil Samuel: „Mluv, Pane, tvůj
služebník slyší“ (1Sam 3,9). Naše odpověď, náš postoj, by
měl být podobný, a to zejména v postní době.

Modlitba zakořeněná ve víře v Krista je vždy plodná.
Tertulián ve svém traktátu „O modlitbě“ vyjadřuje toto
přesvědčení větou:
„Modlitba, která vychází z upřímného srdce, je živena vírou, podpořena opravdovostí, skutečně bezúhonná a čistá, korunovaná láskou
a doprovázená dobrými skutky. Ta pak dosáhne u Boha všeho.“ Z
Také samotný Ježíš slibuje: „Proste, a bude vám dáno;
hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý,
kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude
otevřeno.“ (Mt 7,7).

Postní doba je pro křesťany dobou pokání. Je
přirozené a užitečné, když se budeme v tomto období
modlit za odpuštění našich hříchů a hříchů jiných lidí.
Pokorně se hlásíme ke svým hříchům a vyznáváme je,
podobně jak Daniel to učinil jménem svého lidu: „Zhřešili
jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých
přikázání a soudů….Hospodine, zhřešili jsme proti tobě.“ (Dn 9,4-10).

V tomto období církev Boha žádá jménem všech
věřících podobnými slovy jako Mojžíš ve své modlitbě
za svůj vzpurný lid: „Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému
lidu, který jsi vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země?...
Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem,
jež proti svému lidu zamýšlíš.“(Ex 32,7–14).

Neboť věří, že Bůh skutečně nepohrdá zkroušeným
duchem a pokorným srdcem (Žl 51, 19).
Přeji nám všem krásné, hluboké prožití postní doby
P. Mariusz Kuźniar
www.farnostorech.cz
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IT KLUB

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY ZAČÁTEČNÍKY 55 +
CO SE S NÁMI NAUČÍTE

Základy práce s počítačem, orientace a vyhledávání na internetu - jak si vyhledat
zboží za nejlepší cenu, jak nakupovat na internetu, založení a práce s e-mailem,
práce se Skypem, základní znalost Wordu a Excelu, práce se soubory, vyzkoušení
virtuální reality a mnoho dalších zajímavých věcí s trpělivým a empatickým
lektorem, který má zkoušenosti s výukou seniorů.

DETAILY KURZU

Datum:
Čas:
Délka:
Místo:
Cena:

úterky, 24.3.2020 - 26.5.2020
od 16:15 do 17:15 hodin
1 x týdně, celkem 10 hodin
ZŠ Řeporyje, ul. Od Školy 596, počítačová učebna
1 950,- / 10 hodin, platba převodem

PŘIHLÁŠENÍ
Na kurz se můžete přihlásit na mailové adrese it-klub@seznam.cz nebo na telefonním čísle 775 238 909.
Kontaktní osoba: Helena Šarapatková.
Je možné darovat kurz také formou DÁRKOVÉHO POUKAZU.

KONTAKT:

+420 775 238 909

it-klub@seznam.cz
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Kromě turnaje na Aritme jsme 12. 2.
absolvovali i přátelský zápas na UMT
Klausova proti Škvorci, jenž vede náš bývalý trenér Vladimír Zeman. A jelikož jsme
na jejich půdě v letní přípravě obdrželi
nepopulárního „bůra“, měli jsme soupeři
co vracet. A to se nakonec povedlo, když
jsme účastníka středočeské 1.B. třídy
porazili 5:3 a navázali tak na předchozí
úspěšné výsledky.

Řeporyjský

FOTBAL
FK

ŘEPORYJE

1928

O

DD

ÍL KOPAN

É

www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.
Úvodní slovo
imní měsíce jsou symbolem příprav
a formování kondice do jarní části
sezóny, a tak se všechny naše mužstva připravují na druhou fázi fotbalového
ročníku nabíráním formy na zimních soustředěních, turnajích a tréninních na umělé
ploše. Věříme, že všechny naše celky
budou sbírat úspěchy hned od prvního
kola, aby jsme nemuseli svolávat tiskové
konference k odvolání trenérů tak jako
pražská Sparta po 1. jarním kole.

Z

a následně i 1:0 silné Roztoky, kdy jsme
rozhodli až v 88. minutě po dorážce po neproměněném pokutovém kopu. Nejlehčím
protivníkem prozatím byly Vonoklasy,
kterým jsme vstřelili celkově 7 gólů ačko-

A mužstvo
Naše A mužstvo se po návratu ze
soustředění vstoupilo do Aritma cupu
úspěšně, když nejdříve porazilo Řepy 2:0

Úspěchy mládežnických týmů
Školička
Téměř po 2 měsících jsme opět zavítali
do Běchovic na halový turnaj školiček.
Tentokrát už ale jako velký favorit na pohár největší! Namlsaní z minula jsme se
v sobotu rozhodli postavit dvě „mužstva“
a to Old boys a Young boys. Samozřejmě
si většina kluků zahrála za oba týmy. Hned
první zápas obou týmů byla vzájemná,
nelítostná řežba :-), kdy Young boys nedali zkušeným Old boys nic zadarmo, ale
nakonec jim podlehli. V dalším průběhu
turnaje jsme narazili na celky Spartak
Hrdlořezy, TJ Sokol Libiš, SK Union
Vršovice a domácí Běchovičtí sršni. Při
porci 9-ti zápasů jsme jako trenéři měli
plné ruce práce a snažili se sestavy točit
jak to jen šlo, abychom kluky neutavili.

liv počátek zápasu byl velmi vyrovnaný.
Celkově čtvrtý zápas proti Lipencím se
bohužel neuskutečnil, a tak případné
dohrání zápasu je stále v jednání. V pátém
kole jsme nastoupili proti Kunraticím B, kde
jsme vedli již ve 20. minutě 5:0. Od té doby

Neskutečnou střelnici předvedl Kuba
a za 15 gólů si také odnesl zlatou kopačku
krále střelců. Ale i další kluci se činili a celkově nastříleli téměř 30 gólů. K výsledkům
tedy. Old boys naplnili naše (jak trenérů,
tak fanoušků) očekávání a všech 5 zápasů
jasně vyhráli. Bravo borci!!! Young boys
sbírali zkušenosti, ale i tak vybojovali jednu výhru a dvě remízy. Se ziskem 5 bodů
(naprostá pecka) skončili na krásném 4.
místě.
značně opadla naše motivace a koncentrace a konečný výsledek se zastavil na skóre
7:2. V rámci Aritma cupu 2020, kde bysme
rádi obsadili nejvyšší příčky náš čekají ještě
dva zápasy, tudíž zápasová praxe našemu
týmu nebude rozhodně chybět.

Tímto bychom chtěli klukům poděkovat za jejich přístup a hlavně za jejich
nasazení a zapálení pro hru a poblahopřát
k úžasným výsledkům. Vidět v jejich tvářích to nadšení a radost je pro nás trenéry
obrovská zpětná vazba a vlastně to hlavní
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proč to pro ně děláme. No ale samozřejmě
nemůžeme zapomenout na nejlepší fanynky a fanoušky, které jsem tam viděl
a hlavně slyšel. Bez vás bychom tak vysoko
nikdy nebyli. Jste úžasní!!!
Mladší přípravka
I mladší přípravka zaznamenala další
úspěch, a to když ovládla turnaj ve Zbuzanech. Naši borci svedli souboj s týmy: SKP
Rakovník, SK Kladno, Special One Academy, SK Union Vršovice, Eugen Link Fussball
Academy a Bohemians 1905 Velvary. Velká
gratulace!
Starší přípravka
Starší přípravka se vrátila z prodlouženého víkendu v jihočeském Borotíně,

Rozlosování zápasů FK Řeporyje - jaro 2020
Den

Datum

Hodina

NE

8. 3.

16.45

NE

15. 3.

NE

Soupeř

podzim

povrch

Řeporyje „A“ - Zlíchov

0:1

UMT Motorl.

16.15

Řeporyje „A“ - Zbraslav

2:5

UMT Motorl.

22. 3.

16.45

Řeporyje „A“ - Slivenec

0:1

UMT Motorl.

NE

22. 3.

19.00

Řeporyje „B“ - Lipence

6:0

UMT Motorl.

NE

29. 3.

16.45

Řeporyje „A“ - Libuš

1:5

UMT Motorl.
UMTVyšehr.

NE

29. 3.

15.00

Sparta Krč - Řeporyje „В“

1:3

SO

4. 4.

16.30

Řeporyje „А“ - Aritma „В“

1:1

NE

5. 4.

16.30

Řeporyje „В“ - Slivenec „В“

2:1

PO

13. 4.

17.00

1999 Praha - Řeporyje „А“

1:1

PÁ

10. 4.

14.00

Suchdol - Řeporyje „В“

1:4

SO

18. 4.

17.00

Řeporyje „A“ - Čechie Smíchov

2:3

NE

19. 4.

17.00

Řeporyje „B“ - Střešovice 1911 „C“

3:0

SO

25. 4.

10.15

ABC Bráník - Řeporyje „A“

5:1

NE

26. 4.

17.00

Řeporyje „B“ - Sparta Košíře

1:4

SO

2. 5.

17.00

Čechie Smíchv „B“ - Řeporyje „B“

4:2

NE

3. 5.

17.00

Řeporyje „A“ - Vltavín „B“

1:3

SO

9. 5.

10.30

Střešovice 1911 - Řeporyje „A“

6:1

NE

10. 5.

17.00

Řeporyje „B“ - Bílá Hora

2:3

NE

17. 5.

14.00

Řeporyje „A“ - Stodůlky

1:3

NE

17. 5.

17.00

Modřany „B“ - Řeporyje „B“

2:1

SO

23. 5.

17.00

Řeporyje „A“ - Nebušice

0:8

NE

24. 5.

17.00

Řeporyje „B“ -Točná

3:1

SO

30. 5.

17.00

Dolní Chabry - Řeporyje „A“

2:1

SO

30. 5.

17.00

Lochkov - Řeporyje „B“

0:0

SO

6. 6.

17.00

Řeporyje „A“ - Modřany

1:4

SO

13. 6.

14.30

Přední Kopanina „B“ - Řeporyje „A“

4:3

UMT Motorl.

UMT Střeš.
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kde absolvovala kratší soustředění, s o to
větší intenzitou však probíhalo. Celkem 11
hráčů se zúčastnilo plus několik trenérů
a doprovodu, kteří tak vytvořili parádní
podmínky pro několik tréninků. V pátek
večer se začalo seznamovacím nohejbalem, na který navázal v sobotu dopoledne
klasický trénink. Po obědové pauze se naši
svěřenci vydali na výběh, následně trénink
a závěr dne patřil opět oblíbenému nohejbalu. Kluci si zpestřili přípravu o tréninky
mimo své domovy a prožili opět kromě
dřiny a spoustu zábavy.
Soutěž prodloužena do 31. 3. 2020
Termín pro odevzdání vaších snímků
prodloužena! 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.
Ostatní
K zaručení co
nejvyšší bezpečnosti byla zhotovena dopravní
značka zákazu
vjezdu na cestu
podél hřiště. Těch
pár kroků navíc
může zabránit
například rozbití
skla u auta či dopomůže k udržení plynulosti tréninku. Mockrát děkujeme za respektování!
Vážení členové našeho klubu. V nejbližších dnech Vám přijde do emailové
schránky žádost o potvrzení Vaší emailové
adresy, kterou prosím odklikněte a věnujte
ji pozornost. FAČR tak jedná z důvodu digitalizace informačního systému. Případné
nepotvrzení emailu bude mít za následek
nevpuštění člena do utkání. Proto prosíme
tímto o maximální součinnost a v případě
nejasností nás kontaktujte na fkreporyje@gmail.com.
Závěrečné slovo
Ačkoliv se některé soutěže odstartují
už začátkem března a nás bude čekat
řada zápasů na domácí půdě, dospělé
kategorie se objeví na řeporyjském hřišti
až počátkem dubna, abychom ušetřili naši
travnatou plochu a dali jí tak čas na její
řádné uchopení. Budeme rádi pokud
s námi budete nadále držet pohromadě
a kromě všech zápasů budete v centru
informačního dění i díky našim webovým
stránkám www.fkreporyje.cz, facebooku
či instagramu.
Petr Vosmík ml.
místopředseda FK Řeporyje
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Hrajte jako
tenisová hvězda!
Chcete být v tenise úspěšní jako já? Jak toho
dosáhnout? Rád Vám zdarma poradím a
odpovím na Vaše dotazy.
Nejlepší dotaz bude odměněn mým
autogramem na triku!

Výroba mobilheimů na zakázku
Využití – kancelář, sklad, bydlení
a jiné podle přání klienta.
Dřevostavby, montované domy,
chatky podle požadavků klienta.
www.drevostavbymodul.cz
+421 905 406 752
+420 778 020 829 – Praha-západ

Napište mi e-mail na adresu:
libor.raketa.pimek@seznam.cz

S úctou Váš tenisový vzor Libor

TJ Sokol - oddíl Gymstar
STŘÍBRNÝ ÚNOR
estli bude pravdivé přísloví „Jak
na Nový rok, tak po celý rok“, máme
pocit, že za chvíli nebudeme mít kam
dávat poháry a diplomy za úspěšné závody. Ještě že ty medaile si všechny holky
nosí domů a zaplavují s nimi své vlastní
příbytky.
Naše Gymstarové holčiny začaly úspěchy sbírat hned v lednu, a v únoru v tom
i nadále pokračují.
1. února 2020 se konal, již tradiční závod JOJO CUP v Dobřichovicích. Některé
holky tuto krásnou a moderní halu dobře
znají, protože tam s nimi občas jezdíme
na soustředění. Nářadí a různě pružné

J

kolik, spíše organizačních chyb, které je
nepustily na stupínek nejvyšší.
Ve starší kategorii 1B, v konkurenci
jedenácti družstev z celé ČR i Slovenska, si

doprovod měla tentokrát na starosti tanečnice Lucie Hunčárová a opravdu rozdováděla úplně celý sál. Porota, která hodnotila
jednotlivé masky, byla ve skutečně tíživé
situaci. Myslím, že by si cenu zasloužily
opravdu všechny děti (a rodiče), ale pravidla hovoří jasně a bylo tedy nutné rozdat
nádherné dorty jen vítězům.
A večer, po rychlém úklidu a přestavění
celého sálu, propukla ještě větší taškařice,
kdy se sál tělocvičny zaplnil opět maskami,
jen dospěláckými a o to originálnějšími.
Bylo se opravdu na co koukat. Zábavu
a krásný hudební mix zajišťovala skupina
VALROCK a hrála až do roztrhání těla
a co se týče žánru, tak myslím, že každý
si tam našel svůj oblíbený kousek. Účast
byla sice malá, ale vůbec nic to neubralo
na atmosféře.

holky rovněž vybojovaly stříbrnou placku.
Oceňujeme, že tento závod byl vyhlášen
i pro kategorie B, kde je omezena obtížnost
prvků, takže si mohou zazávodit i děvčata,
která netrénují každý den, ale také je to
moc baví.
A poháry byly tentokrát opravdu
náááádherné !!!
H. Krejčíková
povrchy jsou v gymnastické tělocvičně
stabilně rozestaveny, tak není potřeba stále
něco přenášet a instalovat. Součástí jedné
tělocvičny je také i molitanová jáma, kde se
dají beze strachu nacvičovat obtížné prvky.
Jen při odchodu je potřeba gymnastky
ještě vyhrabat a přepočítat.
Vzhledem k období, které bylo prolezlé
bacily, byly dva týmy poskládané tak akorát. A i když jedné gymnastce nebylo při
závodě zrovna nejlépe, byla moc statečná
a cvičila jako drak. Za to si rozhodně zaslouží náš obdiv.
Sokol Řeporyje Gymstar obsadil kategorii O a 1B.
V nejmladší a nejroztomilejší kategorii
O získaly holky stříbrnou medaili, hned
za domácím týmem, v konkurenci šesti
družstev. Cvičily moc hezky, jen měly ně-

Sokol Řeporyje karneval
když se pod názvem masopust skrývá
celé období od Tří králů až do začátku
postní doby před Velikonocemi, přeci
jen se asi nejvíce oslav odehrává v měsíci
únor. Lidé už mají mnohdy dost zimy, těší
se na jaro, netěší se na půst a kromě toho
je vhodné počasí na zabíjačky a skladování
nejrůznějších dobrot.
Je zkrátka potřeba, se dobře pobavit
a ukrátit si dlouhou zimní chvíli.
Do tohoto období se tedy úplně krásně
hodí náš tradiční karneval. Průvod masek
sice nechodí ulicemi, ale je soustředěn
v řeporyjské sokolovně a tam může křepčit
do sytosti.
Brzy odpoledne 8. 2. 2020 začal karneval dětský. Přesto, že inzerce nevyšla dle
našich představ, byla účast více než hojná
a masky originální. Hudební a zábavný

I

Celé přípravy a pomoci před i v průběhu
celé akce se ujal oddíl GYMSTAR se svými
mladými i staršími i nejstaršími pomocníky.
Dokázali svým přístupem a nápady vytvořit opravdu tu správnou karnevalovou
atmosféru. Moc si vážíme toho, že třeba
nešli raději někam ven. Zvlášť proto, že
den byl po dlouhé době jak vymalovaný.
Také děkujeme sestrám ze ZTV za finanční příspěvek a všem, kteří přispěli ať
finanční částkou nebo přiložením rukou
k dílu či věcnými dary (a často dohnáním
celé své rodiny do celého procesu).
Tak příští rok ve stejné … Řeporyjské
Sokolovně.
H. Krejčíková
www.gymstar.cz
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ŠÍŘENÍ TOHOTO TEXTU MEZI NĚ JE V ZÁJMU ŘEPORYJÍ! Děkuji, starosta.

Inzerce

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA

SLUŽBY PRO CIZINCE | SERVICES FOR FOREIGNERS

PROVIDED SERVICES

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?
•
•
•
•

Poradenství
Kurzy českého jazyka
Vzdělávací a komunitní akce
Doprovody a tlumočení

•
•
•
•

Counselling
Czech language courses
Education and community events
Assistance/accompaniment and
interpreting

•
•
•
•

ЯКІ ПОСЛУГИ МИ ПРОПОНУЄМО?

КАКИЕ УСЛУГИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Консультації
Курси чеської мови
Освітні та культурні заходи
Усний переклад та супроводи

• Консультации
• Курсы чешского языка
• Образовательные и культурные
мероприятия
• Сопровождения и устный перевод

VŠECHNY SLUŽBY JSOU ZDARMA

ALL SERVICES ARE
FREE OR CHARGE

ВСІ ПОСЛУГИ БЕЗКОШТОВНІ

ВСЕ УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS?

CHÚNG TÔI CUNG CẤP NHỮNG DỊCH VỤ NÀO?

我们提供什么服务?

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻘدﻣﮭﺎ؟

•
•
•
•

Asesoría
Cursos de checo
Educación y eventos de comunidad
Asistencia e interpretación

•
•
•
•

Tư vấn
Các khóa học tiếng Séc
Giáo dục và các hoạt động cộng đồng
Đi cùng hỗ trợ phiên dịch
TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

TODOS LOS SERVICIOS
SON GRATUITOS

•
•
•
•

顾问工作
捷语课程
教育，移民社区的活动
陪同到各个机关办事，翻译
我们的服务都是免费的

•
•
•
•

اﻻﺳﺗﺷﺎرات
دورات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﺷﯾﻛﯾﺔ
أﻧﺷطﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وإﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣراﻓﻘﺎت واﻟﺗرﺟﻣﺔ

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ

DOWNLOAD PRAGUER
Informační centrum ICP
Žitná 51, 110 00 Praha 1
info@icpraha.com | +420 252 543 846

The app
for foreigners
living in Prague!

ICP Praha 13 - Lužiny
Zázvorkova 2007/6, 155 00 Praha 13
socialni13@icpraha.com | +420 775 564 654
ICP Praha 14 - Černý Most
Kučerova 727/3, 198 00 Praha 14
socialni14@icpraha.com | +420 775 553 188

Projekt Integrační centrum Praha VII, reg. č.
AMIF/20/06 je financován v rámci nár odního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

| @ICPraha

www.icpraha.com
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Zprávy z fary

únor 2020

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.

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

CMY

K

OTEVŘELI JSME KULTURNÍ CENTRUM

Specialisté na Prahu 5 a 6

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz

CHYSTÁME PRO VÁS:
- PŘEDSTAVENÍ (PRO DĚTI I DOSPĚLÉ)
- KONCERTY
- BÁLY, PLESY A DISKOTÉKY
- RŮZNÉ VOLNOČASOVÉ VYUŽITÍ (KROUŽKY,
TANEČKY)

Kadeřnictví ARNIKA se sedmadvacetiletou 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  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

Centrum nabízí:
-

AŽ 200 MÍST K SEZENÍ
TANEČNÍ PARKET
ŠATNU
BAR
ŠATNU PRO ÚČINKUJÍCÍ
PÓDIUM S OSVĚTLENÍM A ZVUKOVÝM SYSTÉMEM
MOŽNOST PRONÁJMU NA SOUKROMOU AKCI

Vaše tipy na akce posílejte na:
info@pivovarreporyje.cz nebo na FB @pivovarreporyje

