1

Řeporyjské Echo 268

březen 2020

29. ročník n březen 2020 n Číslo 268

echo

Armáda hrdinek u šicích strojů!
Řeporyjské ženy a jejich neuvěřitelná

´
TOVARNA
NA ROUŠKY
Dopadne
jak ruská
ZLÝ BACIL V ŘEPORYJÍCH NARAZIL NA UDATNÉ ŠVADLENKY  televize!
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
akliže mají pravdu ti filozofující
psavci, co se z karantén zamýšlejí v textech nad tím, že aktuální
situace, je zkouškou charakteru a solidarity, pak hned na úvod s plnou vážností
říkám jedno - Řeporyje v ní obstávají!
Z radnice, která se během hodin
proměnila v koordinační centrum štábu
krizového řízení s meziskladem textilní
galanterie v přízemí, to mohu prohlásit ne jako místní autorita, která
má svatou povinnost udržovat morálku a étos „svých“ těžce zkoušených lidí. Říkám to jako sice týden nevyspalý, ale v rámci možností
snad soustředěný pozorovatel. Když jste si mě zvolili, půl roku mi
každý na potkání s pohledem, jakým se dívá na dlužníka ten, co
očekává laskavost, říká „Já jsem tě volil“. I ti, co vím, že nemohli, neb
zapomněli, že byli o volbách s kamarádem na motorkách v Albánii,
volila mě dokonce „kámoška“, co zapomněla, že jako občanka Holyně, mi těžko dala hlas. Jeden, co mi maloval kosočtverce na čelo
na plakátech, mě po volbách objal a blahopřál. Měl kšefty s radnicí.
Jsem fetišista pozorování amatérské přetvářky a zištného patolízalství. Někde těch 70 %, co mě nevolilo, přeci být musí. Neptám se
kde. Rád studuji charakter. A při revolucích se charaktery ohýbají.
Tohle, co se děje, je válka. A já zase objevuji, vidím charakter, hlavně
z té lepší stránky. A k němu zodpovědnost, racionalitu, pochopení,
nadhled. Je fuk, zda je projeven „pouhým“ (a ruku na srdce, ne
snadným) důsledným dodržením karantény, či pomocí ve chvíli, kdy
jí fakt nemá celek právo po vás chtít.
Ve chvíli, kdy píši tento úvodník (noc na 25. března), pomalu končí
lehké drama, kdy celá země musela akutně svépomocí řešit fatální
nedostatek roušek nejen pro hrdinné zdravotníky a další reky první
linie, ale samozřejmě též pro civilní obyvatelstvo. Přede mnou jsou
rozprostřeny plachty seznamů kontaktů. Na jednom z nich je rozpis
ČTRNÁCTI manufaktur zdejších švadlenek, které mnohé šijí doteď,
a dobře vím, že desítky dalších paní a dívek u šicích strojů, co se
postaraly o rodiny, sousedy, či úplně cizí lidi, nebudu moci nikdy
odměnit způsobem, který už jsem si stihl naplánovat.
Pro představu. Přes to, že všechny zdejší hrdinky z té „naší“ tabule, celou dobu pochopitelně zásobovaly i své okolí, prošlo naší
„výdejnou“ za posledních 10 dnů jen od zdejších šiček přes dva tisíce
roušek, které šly (spolu se stejným počtem, který se podařilo přes
konexe velmi rychle a hospodárně zakoupit) okamžitě potřebným.
Zejména v prvních dnech bychom nikdy nebyli schopni splnit vlastně
úplně první zadání, které jsme si vytyčili – za každou cenu se pokusit
vydat roušky každému, kdo přijde s tím, že potřebuje jednu, nebo
šest pro své blízké
Některé z nich, jak šly dny plné únavy, mě zaskočily vědomím
něčeho, co jsem týden tajil všem mimo štáb krizového řízení – že
obrovské množství roušek, musí NALÉHAVĚ jít do zdejších ubytoven,
legálních i černých. Chápu každého, kdo bez rozmyslu na první dobrou nechápe, proč to bylo důležité. Proč má pracovní síla z východu,
co bydlí tajně na jedné ze sklepních paland vašeho vykutáleného
souseda z Ruska, nebo „socka“ (nenávidím to slovo) z Koruny,
dostat roušku snad dříve, než zdejší dítě. Obrovská skupina často
neinformovaných, nezajímajících se, někdy (co si budeme povídat)
nezodpovědných. Choulostivá věc to byla, ne že ne.
Pakliže rouška chrání okolí nositele, pak jsme museli v tichosti
a důsledně pokrýt právě tuto skupinu zdejších obyvatel. Děkuji
Bohu za předvolením blábolení o boji s ubytovnami, které vyústilo
v povolební nutnost plnit sliby a následné (pro mě šokující) prozření
skutečného stavu. To vedlo ke zmapování zdejších černých ubytoven a ubytovniček a díky tomu všemu jsme nakonec měli to, co mi
mnoho starostů závidělo – přehled. Pakliže jsme chtěli maximálně
přispět k ochraně zdejšího obyvatelstva tím, že prostě seženeme
rychle tisíce roušek v době, kdy prostě nebyly, pak jsme se museli
spolehnout na hrdinky současnosti. Holky od šicích strojů.
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A ony nezklamaly.
Jedna z nich doma na home office, s dítětem na krku, šila desítky
roušek denně pro naší výdejnu, další kvanta pro své blízké a sousedy, abych nakonec zjistil, že nejsem jediným nositelem „tajemství
ubytoven“, zbytek si nechám pro sebe, nebo si vyslechne, znám své
Řeporyje dobře. Pracovala v takovém tempu, že jsem nakonec poslal
i svou maminku a ta s dalšími dobrovolnicemi byla k ruce s žehličkou,
protože „s rukama navíc“ bylo roušek jen tady mnohem a mnohem
více. Další seděla v bytovce u stroje a bez remcání šila s ohromujícím
počtem ušitého. Simona a Romana. Moje poslední stanice. V krizi
prvních dnů jsem jednoho rána vlítnul do jedné z ubytoven na mapě
a našel přesně to, co jsem najít nechtěl a tušil, že najdu. Za chvíli stálo
u úřadu tam nahnaných 35 klientů. Samozřejmě jsme to nečekali, tak
naráz. Po odbavení všech mi tu zbyly 4 roušky, nejméně za celou tu
dobu. Poprvé hrozilo, že ten, co přijde další, má li rodinu a potřebuje
více, nepochodí. Ale já měl v bytovkách svou poslední stanici a ta
mě zase zachránila. Jindy Simona, Zuzana, Radka, Nikol, Inka, Erika,
Eva, Anička, Radmilka, Lenka,
Eva z Kopaniny…. Jedna z nich,
nebo další desítky, co šily den,
nebo dnů deset a šijí furt, pomohly vám. A Řeporyjím.
O některých se nikdy nedozvím, pokud mi někdo z vás
ten příběh nepoví, nepošle,
nepošeptá. Dost bych o to stál.
Patří jim vděk. Do jedné.
Zdejší roušky pomáhaly a pomáhají nejen zde. Vím o holkách, co šily pro centra sociálních služeb Prahy 6 i 7, dětské
domovy, náš úřad zabojoval
díky jedné z vás na Zličíně, kde
bylo v domově důchodců 150
seniorů bez roušek. Zajeli tam
s prvními dvanácti a nechali si jich osm. Zbytek zařídily sociální sítě,
které jsme zburcovali, chytnul se Český rozhlas a do 24 hodin měli
zličnínští senioři nejen zásobu, ale tamní úřad i sklad materiálu v jedné
z galanterií. Roušky od nás šly do Motola, pomohli jsme Ořechu a Chýni, nezapomenu seniorku, za kterou jsme poslali auto až do Letňan.
Její poděkování tu mám nalepené na té plachtě se „svými“ holkami
od strojů jako motivaci. Vstřebávám i smutnější příběhy. Poplakal jsem
si dvakrát. Kdy, jsem řekl jen ženě. V těch ubytovnách žije strašně dětí.
Jen pojďme radši dál. Třeba chválit. Vás. Ti, co mají být doma, tam
jsou, i když se třebas cítí dobře. Pomáháte potřebným, nabízí se mi
násobně větší dobrovolníků s auty, než je potřeba. Protože logistiku
roušek a dezinfekcí zatím zvládáme vesměs našimi zdroji, část ochotných zůstane jen jménem a číslem na tabuli i přesto, že chystáme větší
akce. Ozýváte se. Ochotni nakoupit seniorům, rozvést jim dezinfekce,
dojet pro léky. Nesmírně si těch nabídek vážím. I toho, v co jsem také
tajně doufal a nikdy bych nemyslel, že to sem napíšu. Ale když už jsem
se otevřel více, než mám ve zvyku - nikdo tu „nezneužívá“ (prosím
promiňte mi ten termín, on nemá mírnější synonymum a přitom to
zneužívání není) náš letáky nabízený servis pro všechny, co potřebují
nakoupit, přivézt roušky apod.
Jsme od začátku připraveni na mnohem větší nápor. Strašně nám
záleželo na tom, abychom na zavolání byli schopni vyhovět v řádu
hodin i v případě, že „se to sejde“. A ten nepřišel. Naopak. Můžeme
si dovolit „komfort“ v podobě distribuce dezinfekcí na ruce a roušek
seznamu nejstarších obyvatel a tak dále. V době kdy držíte toto číslo
v ruce už bychom měli mít u těch, co si přišli s PETkou co si napsali, ale
i u vytipovaných seniorů nebo těch, na které nás upozorňujete, rozdistribuováno jen dezinfekce na ruce přes pět set litrů. Pomáhají různé
firmy, jedna, co tolik stála o sociální sítě mé a Řeporyjí, nám na dva
týdny půjčila auto na rozvoz. Další nám veze elektrické kolo. Zličín se
odvděčil za akci důchoďák 250 půllitrovými PETkami. Já vím. Ono to
vypadá jako hloupost, ale prostě nebyly a my je potřebovali. A Zličín
se podělil. Sami měli málo. Ale nezapomněli. Dostal mě fanoušek, co
v práci v Brně ukradl drahý koncentrát, ze kterého právě mícháme 120 l

Slovo starosty
dezinfekce na povrchy. Zabil bych ho, ale když už ho přivezl z té dálky
do Řeporyjí jen proto, aby poněkud svérázně pomohl.
Dech mi ale vyrazila zdejší vietnamská rodina Dao. Nedávno se
přistěhovali. Sdělili mi, že se jim nedaří koupit nám darem nějaké
respirátory, ale protože my sami víme, co je potřeba, věnovali Řeporyjím padesát tisíc korun. Dar komunitě. Nebo seniorka z Prahy
1. Sleduje mě na facebooku. Odmítnutí nepřijala, za mými zády se
dohodla s úřadem a věnovala nám třicet tisíc „na vlasovce a obří
šachy do školy“. Protože desku na vlasovce si chceme zaplatit sami
a zbytek pamětního místa je malé překvapení (budete čubrnět v tom
marasmu na to, co se na tom místě na náměstí ještě objeví) a šachy
jsme dětem koupily pár dnů před tím, dohodli jsme se, že ty peníze
symbolicky dáme do obytného souboru Šafránka, kde obec nesmí
investovat (známá kauza) a chátrají tam hřiště. Tak tahle paní takhle
včera bez varování poslala na účet obce dalších třicet tisíc „na podporu generálního štábu boje Řeporyjí s koronavirem“. O peníze jsme
přitom nežádali, nejsme chudá obec a Praha nám okamžitě prostředky na nákupy všech těch náhle nedostupných komodit dala. Ale ona
nám prostě chtěla přispět. Vietnamská rodina, na pomoc komunitě,
do které se právě přistěhovala. Seniorka z Prahy 1. Oběma jim chci
i touto cestou poděkovat, dárkyni jsem musel podepsat, že zůstane
v anonymitě. Moc si toho gesta vážíme!
Ale jestli něco doslova
zachránilo Řeporyjím zadek,
pak to byly ty holky u šicích
strojů. Nesmíme jim to nikdy
zapomenout!
Úřad samozřejmě přešel
do režimu nouzového stavu a tomu odpovídá nejen
i jeho provoz, ale i dění tady.
Těší mě, že všichni pracují
s maximálním nasazením,
práceschopní politici i úředníci mě den co den přesvědčují o tom, že mám jako starosta mimořádné, nevšední štěstí na tým. Děkuji, že nezatěžujete úřad odkladnými
věcmi. Vyřídíme vše z běžné agendy, ale prosím přicházejte s ní dál
hlavně v určené hodiny, viz informace na dalších stranách. Jsme tu
jinak samozřejmě prakticky nepřetržitě. Vydáváme roušky, kdo se stydí, nebo přijde v nočních hodinách, najde na vratech tzv. rouškovník,
kde si může vzít. Máme takový „halabala“ na ramínku, další najdete
na domě zastupitelky Fialové v Koterovské, ale NEJKRÁSNĚJŠÍ ROUŠKOVNÍK v regionu má podle mě Zadní Kopanina a nejvíc prsty v tom
mají skvělí manželé Ovečkovi! Prosím, dále nám dávejte na hotline
602 316 148, 602 633 434, 770 197 121 anebo kamkoli jinam vědět,
máte-li pocit, že bychom měli zajet do sousedství k někomu, kdo je
sám a mohl by potřebovat, abychom se zastavili, byť jen si popovídat,
předat nějakou tu dezinfekci, informace a tak. Seniorům, zejména
osamělým a nemohoucím, připomínám, že NENÍ ŽÁDNÝ PROLBÉM
na zavolání zařídit nákup nebo cokoli, co jim pomůže. Máme kapacity,
logistiku a v záloze armádu dobrovolníků s vozy.
Dobře vím, že řada lidí v karanténě se bojí dát najevo, že v karanténě jsou tím, že zavolají, či na sebe jinak upozorní. Tyto UBEZPEČUJI,
že vědomí tohoto faktoru, bylo jednou hlavních motivací zřídit tyto
linky z pracovních a soukromých telefonních čísel mých a pana místostarosty. Vyjíždíme většinou sami, případně naši dobrovolníci, kteří
bezvýhradně dodrží mlčenlivost. Neexistuje žádná evidence, nebo
možnost, že by někdo z nejužšího kruhu krizového řízení sdělil třetí
osobě choulostivou informaci. Ti, co měli tu drzost zkusit na mě ono
„hele, je tu někdo v karanténě“, nebo dokonce „kolik máme lidí, co
čekají na výsledky testu, nebo „to“ mají“, tak ti – o tom nepochybujte
– pocítili velmi tvrdě, že tento druh „bulváru“ tady nejen, že nepěstujeme, ale budu skutečně nemilosrdný k jakémukoli byť jen náznaku
něčeho podobného. Nebojte se nám zavolat, nebojte se požádat
o pomoc s čímkoli, jsme tu od toho a máme kapacitu i prostředky
k tomu vyjít vstříc.
Děkuji všem, kdo pochopili význam aplikace Mobilní rozhlas Řeporyje, která je ke stažení na webu MČ. Děsí vás dávat někomu svoje
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číslo? Nevadí, nemusíte, je na vás, co vyplníte za těch pět minut, je to
intuitivní a MIMOŘÁDNĚ praktické. Systém si velmi chválíte. Tohle už
není o tom, že ten kdo používá facebook, může – chce-li – mít informace z první ruky jen sledováním našeho oficiálního profilu na této
sociální síti. Není to jen o tom sledovat web MČ, kde jsou ve speciální
sekci KORONAVIR rozcestníky s aktualitami, vzájemnými nabídkami
atd. Tohle je prostředek, díky kterému můžeme (a také to děláme) ,
třeba když někde získáme 200 l dezinfekce na ruce, okamžitě rozeslat
sms zprávu všem řeporyjákům v systému, že rozléváme do PETek
dezinfekci a jsme tu do 23 hodin. Perfektně to funguje. Neopruzuje vás
to, nikdo vám nebude, až bude zase vše v normálu, posílat esemesky
s kravinami. Informace jdou mailem, je-li to v zájmu věci, okamžitě
esemeskou. Je to zadarmo a přesně pro eventualitu nouzové situace,
jsme to před časem pořídili.
Prosím stáhněte si z webu Řeporyjí Mobilní rozhlas, stáhněte ho
babičkám a dědečkům, má to smysl.
Připravil jsem do zvláštního článku odpovědi na otázky, které často
dostáváme v souvislosti s hrozící ekonomickou a sociální krizí a Řeporyjemi. Snad vás uspokojí i přes to, že řadu věcí pochopitelně nemohu
předjímat. Dělám v posledních dnech řadu těžkých rozhodnutí, ale
to vy také. Až se budete rozhodovat, zda nám dát vědět o někom,
kdo by asi potřeboval naší pomoc, či intervenci a z nějakých důvodů
tak nečiní, zkuste se rozhodnout správně. Prosím pomáhejte si dál.
Pomozte seniorům, pomozte maminkám samoživitelkám, co ze dne
na den čelí existenční krizi. Vím, že řada z vás je pod tlakem zaměstnavatelů na odchod na nemocenskou bez důvodu, nebo z práce
úplně. Pokud tento tlak překračuje zákonnou mez, přijďte, napište
mi. Kdo jste viděl nedávnou reportáž Primy o manýrách největšího
pražského autobazaru, vězte, že prvotním impulzem bylo zoufalství
jednoho z řeporyjských. Prostě jste-li na něco sami, co máte pocit, že je
v našich nebo přímo mých silách nějak možná změnit, KONTAKTUJTE
NÁS, nebo přímo mě, mobil 602 633 434 je můj soukromý. Do mailu
mi nikdo nevidí.
Prosím věnujte pozornost tomu Echu po obsahové stránce, najdete
další důležité kontakty a informace. Všechno to vzniká v podmínkách,
které se neustále mění a jsou hektické, ale snažíme se vám poskytnout
maximální možný servis, který dovedeme vyprodukovat. Pokud ten

pocit nemáte, dejte nám vědět taky, řadu podnětů tohoto směru jsme
proměnili v reálné organizační změny. Nikdy jsem nebyl otevřenější
kritice, než teď. Tohle není o egu, politice, nebo pověsti.
Čelíme, stejně jako celé město, země, kontinent a svět něčemu, co
naše generace neznají - pandemii. Jedeme v tom spolu! A samozřejmě
to zvládneme.
Víte, já rád v nadsázce vzpomínám na tu „válku s Ruskem“. Pamatujete, jak jsem v prosincovém čísle zakončoval rok svým prohlášením
o nově nabité suverenitě ne mé (mám na rozdávání a někdy až zbytečně moc), ale Řeporyjí? Jak jsem vám na celé té taškařici s vlasovci
připomínal naše sebevědomí a neústupnost a byl pyšný, že „jsme se
neposrali“ a dokonce pateticky provolával, že se příště Řeporyje zase
„nepotento“? Ve snu by mě nenapadlo, že se za pár týdnů budu mít
příležitost přesvědčit se o tom, že to byla pravda.
Hodně nadávám na internetu vládnoucím, že podcenili nastupující
katastrofu a následně kvůli propagandě napáchali v mých očích hodně
trestuhodného a vyprávím, jak bych to dělal já. Inu chvástal. Něco vám
v té souvislosti chci říct. Až to svolám - a povede to ministr Vnitra,
ne náměstek mého ministra a svolám to první den, ne osmý, pane
premiére – tak si taky budu zvát „ty svoje“ jako někdo. Budu tam mít
Jirku Svobodu, velitele našich hasičů, Davida Roznětínského, Vlastičku
Borovičkovou z podatelny a chci pro sychr mít po ruce pár skvělých
holek, co teď šijí. Ty tam budu mít.
Budu tam mít Řeporyje! S těmi v zádech jsem mohl k údivu médií
celé Evropy poslat do patřičných mezí Rusáky, když se nám montovali
do našich věcí. S těmi v zádech jsme se tu od šicích strojů v březnu leta
páně 2020 nesklonili před koronavirem a porazili to.
S těmi porazím cokoli! Fakt jsem na Řeporyje děsně pyšný a považuji si za čest stát v jejich čele v této noční můře, na konci které ale
samozřejmě zase vyjde trojitá duha na nebi nad zdejším silem, nad
Prahou, nad světem!
Bude to dobré. Jedeme v tom spolu a spolu to zvládneme.
Držte se!
Jménem zdejších úředníků a zastupitelstva MČ,
Pavel Novotný
Hrdý starosta pražských Řeporyjí
starosta@prahareporyje.cz

Opatření městské části v návaznosti na přijetí krizového opatření
k omezení provozu úřadu zatím do 1. 4. 2020

Budova úřadu je uzavřena.
Úřad s klienty komunikuje telefonicky, emailem, datovou schránkou, písemně.
Klienti mohou doručovat podání do podatelny úřadu v těchto hodinách:

Pondělí 13–16 hodin • Středa 8–11 hodin.
Ve výjimečných a naprosto neodkladných záležitostech je možné po předchozí telefonické domluvě
s úředníkem spravujícím danou agendu vyřídit i jiné záležitosti.
ZAKAZUJE SE VSTUP OSOBÁM, KTERÉ JSOU V KARANTÉNĚ A OSOBÁM VYKAZUJÍCÍ PŘÍZNAKY NEMOCI.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PRO OBČANY V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU
602 316 148

HOTLINE ŘEPORYJE (NONSTOP), starosta MČ, soukromý mobil 602 633 434, místostarosta Roznětinský 770 197 121

800 160 166

pražská krizová linka pro osamělé seniory nad 65 let - non-stop bezplatná linka, možnost objednat balíčky potravin nebo hygienických potřeb, psychologická pomoc

1212

informační a poradenská linka primárně určená pro občany, kteří nemají přístup na web nebo si informace nemohou sami vyhledat

724 810 106, 725 191 367

informační linka Státního zdravotního ústavu - nonstop

773 782 856

pražská hygienická stanice - denně 9.00 – 20.00 hod.; informační a poradenská linka zejména pro občany

773 782 850

vracející se z oblastí výskytu onemocnění Covid-19

Každá osoba v kontaktu s prokázanou koronavirovou infekcí okamžitě kontaktuje telefonicky pracoviště hygienické stanice.
Informační linky jsou často přetížené, buďte při volání trpěliví a nepropadejte panice, své dotazy a informace formulujte jasně a srozumitelně.
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Starosto, jak to bude s….

aneb časté otázky, které teď dostávám, témata rezonující na sociálních sítích
Řeporyjí a co nejupřímnější odpovědi, které, úměrně situaci, mohu aktuálně
nabídnout. Polovina věcí se vyvine jinak, to je jasné, stejně jako to, že na některé
při nejlepší vůli neumím a nemohu dát odpověď odpovídající očekávání. Což ale
není důvod na ně prostě nezkusit bez obalu odpovědět.
1 Platí stále konec školního roku 12.
6. pokud se rozeběhne škola? Hrozí, že
nastupující krize a škrty ohrozí založené
a na léto plánované realizace stavebních
akcí ve škole?
íky mimořádnému úsilí pana místostarosty Roznětínského se podařil malý zázrak – protože řádně
vysoutěžený zhotovitel byl v nastalé situaci
nucen pozastavit jiný projekt a protože naše
skvělé kuchařky a další pomáhaly operativně s nejšílenější náhlou akcí v dějinách
zdejšího školního stravování, pustili jsme
do rekonstrukce jídelny okamžitě. Stavba
je předaná, když jsem desetkrát napsal
do Echa, že všichni budou trpět, rodiče
budou šílet a přijdeme o nervy, ale i za cenu
lynčování nebudeme koukat na pohodlí
nikoho a zkusíme mít v září hotovo úplně
vše a to za každou cenu, myslel jsem za každou cenu. To platí i pro nám již povolený
předčasný konec školního roku, samozřejmě za předpokladu, že nepřijde petice
a demonstrace, případně nám nevystaví
stopku pokyn „shora“. Školní rok nespasí
v této situaci, která ve státě nastala, už nic.
Zkrácení bylo naplánováno a nám povoleno díky elektroinstalaci. Tedy pracujeme
na jídelně, jejíž provoz do konce školního
roku, ať tento nastane kdykoli, skončil. Právě
vypsali výběrko ohledně gastroprovozu.
To chceme realizovat podle původního
plánu po skončení školního roku, opět
ať přijde kdykoli. V areálu dále v nastalé
situaci pracuje pan místostarosta s vysoutěženým zhotovitelem na další respektu
hodné operaci, v rámci které začala úprava
komunikace ve škole, původně plánovaná
na červenec. Pokud by třeba školní rok skutečně začal tak, jak komunikuje MŠMT a my
z nějakého důvodu museli upustit od jeho
předčasného ukončení, budeme muset improvizovat např. snahou posunout začátek.
Začít chceme ten příští v novém a hotovém.
Jendou z motivací urychlení zahájení akcí
byl samozřejmě strach o to, k jakým dojde
škrtům v ekonomice. „Visela“ nám tam dotace ve výši 12 milionů korun na tu jídelnu,
na rovinu jsme si připravili brutální škrty
pro případ, že by nám jí na poslední chvíli
nepřiznali, zvládli bychom to. Ale naštěstí
krátce před uzávěrkou, přišla dobrá zpráva.
Zbytečně do mě někteří předčasně
hučí na téma „zkrácení už tak zkráceného
školního roku“. Nemá to řešení, při kterém
nebudu kritizován. Buď nám bude vyčítáno
necitlivé lpění na naplánovaném navzdory
chudákům dětem, nebo to, že jsme slíbili
na září nový areál a hotovo a hotovo není.
Proto jedeme podle výše popsaného, ale
nejsem takový hlupák, abych se v případě

D

většinového protinázoru zastupitelů, názoru
paní ředitelky, případně doporučení MŠMT
tímto neřídil. Závěr prostě nemám. Stranou
toho, co jsme operativně předčasně rozjeli
(považuji to za zázrak, který nebude nikdy
doceněn a přitom zejména pan místostarosta by zasloužil metál už teď) stále zatím
platí termín vysvědčení 12. 6. po kterém
bude k dispozici zdarma nějaký dopolední
program atd. Pracujeme stále na eventualitě
nabídky příměstského tábora s celodenním
programem, kde nechceme, aby stál to, co
ostatní takové (necelé dvě stovky denně).
Hledám prostředky, které umožní, aby to
bylo pro zájemce co nejlevnější, vím, že není
na rozhazování. Děláme, co můžeme, v nastalé situaci ani neumíme dát vám přesnější
informaci. Sám jsem rodič dvou dětí, co tu
chodí do školy a školky, řeším stejné problémy, jako vy. Přebírám plnou odpovědnost,
stejně jí mám, vyhrát to bez keců nejde, ale
to je problém nás, zde volených s rozhodovací pravomocí, je to můj problém, jsem
zvyklý. Řvát budete, dám odpůrcům náboje,
ale jdeme dál podle plánu, který nám může
v nastalé situaci ještě ukázat velké věci. Celá
ta akce je tak složitá a kaskadérská, že nějaký
koronavir a jím v chaos uvedené školství, už
nás nezastaví do větší míry, než té, kterou
nemůžeme ovlivnit. Prosím rodiče o pochopení, zatnutí zubů a – přes zasvěcené názory
na to jak nekoncepční a kdesi cosi je strašlivé
nezrušit zkrácený školní rok, pokud se tento
rozjede – zkuste nám spíše fandit. Víte, my
se chceme zároveň „drze“ předčasně pustit
i do té elektroinstalace. Nemáte představu,
jak složité to je. Nefňukáme, budu rád
za to samé od vás a vím, jak to máte těžké.
Upřímnější být neumím. Polovina toho, co
jsem napsal, je stejně ve hvězdách, ale mám
karty na stole.
2 Kdy je šance, že se sejde zastupitelstvo, co body jednání, které se vás týkají
a měly být pořadu jednání apod.?
ZMČ se přes nouzový stav sejde 31. března, potřebujeme schválit rozpočet. Metodika jasně stanovuje, jak má i přes doporučení
nesvolávat zastupitelstva, takové jednání
vypadat tak, abychom dostáli opatřením
v rámci „morové rány“ a souběžně bylo jednání „veřejné“. Jednání se odehraje na sále
pivovaru, bude přenášeno, neuvěřitelná
show nám byla nakázána. Prosím, nechoďte.
I tak pro nikoho bude samozřejmě připraven balkon s vyvedenou aparaturou atd.
Naléhavě žádám občany (kteří stejně moc
nechodí, nemají-li na programu bod, co se
jich konkrétně týká), aby nám věřili, že rozpočet schválíme i bez živého dozoru a zůstali doma. Vše, co snese v režimu krizového
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řízení a vyhlášení nouzového stavu odklad,
JE ODLOŽENO a bude projednáno později.
Co odložit nejde a musí být rozhodnuto, je
a bude rozhodováno dle platných směrnic
a postupů. Že bych (bychom) něco „vašeho“
rozhodli „nějak zrychleně“ apod. bez veřejné
kontroly, či možnosti vaší přímé účasti, je
NEMYSLITELNÉ. Připomínám, že úřad – ač
v omezeném provozu – dál pracuje, zpracováváme s místostarosty běžnou agendu
a jsme v kontaktu s občany v jejich záležitostech. To, že je „válka“ neznamená, že vám
neodpovím na mail, co bude se souhlasným
stanoviskem k vaší garáži, odbavili jsme tu
dobráka, co si přišel dvě hodiny po omezené
pracovní dobře pro rybářský lístek. Vše běží
přes okénko stavebního archivu, do budovy
v souladu s nařízeními MHMP a jeho orgánů
samozřejmě nesmí neautorizované osoby,
úředníci jsou rozdělení na dva střídající se
týmy tak, abychom v případě onemocnění
někoho, nemuseli všichni do karantény a zavřít. Děkuji vše, že režim respektují a nezatěžují úřad zbytečnostmi, děkuji kolegům, že
pracují a pobývají tu ve „svých“ dnes často
přesčas. Děkuji paní starostové, že jí nevadí,
že tu prakticky bydlím, říká mi na to, že je
to pořád lepší, než aby mě jako řada jiných
manželek měla teď doma nepřetržitě.
3 Chci pomoci jako dobrovolník, je to
možné a jak?
Nabídka – a já si jí mimořádně vážím
– zatím značně převyšuje naše potřeby.
Samozřejmě ocením dalším nabídky občanů ochotných operativně skočit do auta
a rozvážet, převážet, nakoupit seniorům,
ale momentálně zvládáme vše pokrýt
z našich zdrojů. Vím, že rádi pomůžete, ale
taky nechci tahat „ven“ nikoho v situaci, kdy
svedeme zajistit úkon sami. Nejvíce nám
pomůže, když ty, co šijí roušky nebo jim
pomáhají, budou dále pomáhat těm, co si
jí ušít neumí, či nemají komu říct. Na úřadu
je v tuto chvíli zásoba taková, abychom
vyhověli i v případě, kdy by nikdo nešil ještě
týden, dva a pracujeme na dalších projektech týkajících se hlavě nedostatku dezinfekce. Umíte si asi představit, co to na nás
„zkouší“ spekulantů. Kdo chce pomáhat,
nejvíce pomůže starostí o seniory v okolí
a lidi v hmotné nouzi i jen v podobě podnětu nám. Je nesmírně důležité být tam,
kde mají lidé pokud možno být – doma.
Budeme-li potřebovat, zavoláme ty, kteří
se nabízejí, ale nejsme v nějaké katastrofě,
kdy by bylo nezbytné tahat ven dobrovolníky. Bráním se tomu snahou to tu mít
zorganizované, je to naše práce. Ocením,
kdy pošlete pro roušku (nebo ho rouškou
obdarujete) na úřad každého kreténa, co
běhá venku s improvizací roušky namísto
roušky, takového ti silnější z vás klidně
zpohlavkujte a nasměrujte sem k nám, já
už mu tu při výdeji vysvětlím zbytek. Skvělé
jsou rouškovníky, máte-li roušky nazbyt,
pověste je před dům s cedulkou, že jsou
volně k dispozici, vězte mi, že je řada těch,
kteří to rádi využijí, protože je jim hloupé si
přijít sem. Děkuji všem, co pomáhají a hlásí
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se s nabídkou pomoci, děkuji všem rodinám
šiček, že se postarají o sebe v kuchyni, když
maminka/babička šije a děkuji všem, co
pochopili, že je úplně jedno, zda jde po ulici
„bez“ zdejší dítě, nebo dagestánský bezdomovec, roušku v zájmu ochrany nás všech,
musejí mít VŠICHNI, tak to prostě je.
4 K neustálým dotazům doma znuděných, rozjívených kamarádů z hospody
typu: Je možné se zúčastnit porady
krizového řízení městské části? Kdo jej
tvoří? Kdo je můj „Hamáček“? Jak se
mění práva a pravomoci moje a jak jsou
vlastně Řeporyje nastavené pro různé
armageddony:
Porady štábu se může zúčastnit jen osoba, kterou k tomu přizve starosta. Jednou
byly moje děti. Porady jsou neveřejné, zápis
dostává k přečtení náměstek primátora.
V aktuálním režimu řízení během nouzového stavu státu (je to snad poprvé v historii MČ) tvoří štáb se mnou místostarosta
Roznětínský, velitel hasičů Svoboda (můj
„Hamáček“) a v týmu je ještě místostarostka
Lucie Seguin, která je certifikovanou specialistkou civilní ochrany obyvatelstva. Bývá
přizvána paní tajemnice, jestli o to někdo
z vás tolik, stojí. Když přinesete bábovku
a nebudete kašlat. :-) Řeporyje jsou „nastavené“ pro tyto případy zvláštní směrnicí, já
se řídím zvláštním zákonem pro nouzový
stav. Nastavení krizového řízení máme
podobné, jako ti nahoře, akorát, že jsme
to svolali první den a ne osmý. Jako tisíce
jiných v zemi. Až na jednoho. Existuje myslím jediná výjimka nouzové stavu a ohrožení obyvatelstva, na kterou máme ještě
další zvláštní směrnici a tou je povodeň.
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Když by přišla velká voda (naposledy
se Daleják rozvášnil
v roce 1986), máme
povodňovou komisi,
tu tvoří aktuálně dle
platného usnesení
ZMČ velitel SDH, já
a David Roznětínský.
V záloze máme mimozemšťany (když
na nás útočí autovraky) a bojovou
multikáru (nedávno
zatopila Rusům, podle mě by neudělala ostudu ani proti USA).
5 Dlouhodobě plánované společenské
a další akce
Že jsou zrušené ty aktuální a blížící se,
je jasné. Pro představu, nemohu už týden
ani oddávat v režimu do deseti lidí, minulou
sobotu jsem místo tří naplánovaných obřadů ve obřadce provozoval sklad textilní
galanterie. Podle mých informací se letos
neuskuteční pivní slavnosti. Čistě z furiantství jsem zatím nezrušil plánovaný úklid
dalejského potoka 18. dubna. Ti, co se akce
chtějí zúčastnit a těšili se na ní (i takoví se
najdou) se shlukují na facebookové stránce
akce a jak je zjevné, že jí stejně nakonec
budu muset zrušit, uličník ve mně to stále
neudělal a ti, kterých se to týká, jistě pochopí, když tak učiním během dubna. Není
to o úklidu jako takovém, ten si můžeme
udělat v červnu, spíš vidím ty zpruzené děti
a dospělé doma. Nemohu vás nabádat, ať
se opovážíte zbytečně porušovat nařízení
vlády (které skvěle dodržujete) a pak pun-

kově ve dvaceti lidech jít uklízet potok.
Prostě jsem to ještě nezrušil. Nejsem vůl,
abych to neudělal, ale nechte mi ten ostrůvek naděje a pankáčství. Ti, kdo se kolem
toho motají mi rozumějí. Ti, který na mých
a obecních sociálních sítích sledují kauzu,
kdy nám nějaký hajzl vyklopil do potoka
kontejner odpadků (staré textilie) a my se
ho snažíme se štábem pořadu internetové
televize dopadnou (policie nám řekla, že je
to přestupek a je jí líto, příště halt musím
hodit ke čtyřem tunám bordelu v potoce
plechovku od oleje a bude to trestný čin
jako kráva) mohou být v naději. Jednak
jsme skládku komplet uklidili za pomoci
externí firmy a dále jsme na stopě pachatele
a tohle si dohraju do konce, i kdyby měl podobu, že ho prostě nechytneme. Bezprecedentní útok na zdejší přírodu v mých očích
zločinem je a já chci pachatele dopadnout
a potrápit. Teď mám jiné povinnosti, ale
nespí to a neusne to, slibuju.
Pavel Novotný
starosta MČ

Kulinářské okénko

Milé čtenářky, milý čtenáři!
Je to v historii kulinářského okénka poprvé co pro Vás nemám uvařeno, věřím ale, že mi to pro
tentokráte odpustíte.
Místo toho mi dovolte využít „můj prostor“ pro poděkování bez výjimky všem řeporyjským
holkám co usedly ke strojům a celé dlouhé hodiny šily a šily pro zdejší i přespolní domovy důchodců, naše seniory a další spoluobčany. Co šily pro kamarády, známe a rozdávaly sousedům roušky
na požádání. Šilo se i u nás - jen z mého stroje odešlo (ke dni uzávěrky tohoto čísla) k počtu dvou
stovek kusů a to jen díky precizní přípravě Verči Blažejové, Mirky Novotné, Milady Kapitánové a Hany
Zdvihalové. Dohromady jsme jako řeporyjské švadlenky dali světu stovky kusů. Děkuju Vám dámy!
Díky starosto, že jsi nonstop na telefonu, že jsi sháněl materiál i tolik vzácné šňůrky , roušky ba i po 5-ti
kusech osobně vyzvedával a roznášel. Díky každému v Řeporyjích kdo přiložil ruku k dílu jakkoliv
uměl, společně jsme to zvládly a dokázaly jsme, že táhnout za jeden provaz tady ve „vsi“ pořád umíme, jsem na nás pyšná.
Příště si už spolu uvaříme nějakou prima dobrotu a vyrazíme si na piknik, těším se. 
S přáním pevného zdraví Vaše Simča
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Mobilní Rozhlas Řeporyje
Krizové informace do vašeho telefonu

Jednoduchá registrace do mimořádně
efektivního systému komunikace Řeporyjí s občany.
Sami si nastavíte preference.
Ke stažení na webu MČ do všech druhů mobilních telefonů.
Dostáváte SMS zprávu v případě mimořádné události nebo nutnosti rozeslat neodkladnou
informaci. Během nouzového stavu se mimořádně osvědčuje v situacích, kdy úřad
jednorázově distribuuje na radnici potřebný materiál, či informuje o kontaktech
a službách, které operativně zavádí. Aplikace vás neotravuje a její stažení zabere pět minut.
Není nutné uvádět více z vašich kontaktních údajů, než si sami rozhodnete.
Vše je samozřejmě ZDARMA.
Prosíme stáhněte si aplikací do svých mobilních telefonů a pomožte
s registrací seniorům v rodině. Služba se zatím velmi osvědčuje v nastalé situaci
a máme skvělou zpětnou vazbu zejména od občanů, kteří nesledují naše sociální sítě.

Děkujeme!

Stáhněte si mobilní rozhlas na stránkách www.prahareporyje.cz

Řeporyje oficiální
www.facebook.com/prahareporyje/
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Březen v základní škole
Tělesná výchova pro 6.–9. třídu

Z

důvodu výstavby naší nové tělocvičny navštěvovali žáci od září
do února v hodinách tělesné výchovy sportovní centrum JEREMI SPORT. Toto

S

Městská policie Praha
na naší škole

oddělením prevence Městské policie
hl.m. Prahy spolupracujeme již několik let. Na návštěvy strážníků se žáci
těší, v jejich podání jsou tyto pořady zajímavým prvkem v rámci školní prevence.
Pedagogové pak vítají přizpůsobení programů jednotlivým věkovým kategoriím,
využití krátkých filmů a dalších výukových

březen 2020
Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: weignerova@zs-reporyje.cz

Školní kolo
v uměleckém přednesu

D

ne 9. března proběhl na naší škole
již 3. ročník soutěže v uměleckém
přednesu. Ve třech kategoriích se

multifunkční sportovní centrum, které se
svým záběrem a rozsahem služeb řadí mezi
největší sportovní centra v Praze, je mezi
dětmi velmi oblíbené. Snaha o pestřejší
aktivity při hodinách tělesné výchovy nás

materiálů. Našim společným cílem je naučit
děti chovat se bezpečně, aby k úrazům
vůbec nedocházelo. Snížit tím častý výskyt
dětských úrazů a zmírnit jejich závažnost.
Prostřednictvím těchto programů se žáci
v 1. třídách seznámí se zásadami bezpečného chování při kontaktu se psy, způsobem
ochrany před napadením psem a prakticky
si nacvičí ochrannou polohu.

zavedla právě do tohoto centra, které se
nachází v blízkém okolí školy.
Centrum nám bezplatně umožnilo navštěvovat sportovní aktivity, kterými jsou
například badminton, squash a ping pong,
za což jsme mu velice vděčni.
Jiří Macák

utkalo celkem 30 žáků prvního stupně –
vítězů třídních kol. Porota měla složitou
práci, protože výkony jednotlivých soutě-

žících byly velice vyrovnané. Nakonec byli
vyhlášeni ti nejlepší, kteří byli odměněni
hodnotnými dárky. Chceme touto cestou
Žáci 1. stupně se v měsíci únoru seznámili
s nebezpečnými situacemi a riziky úrazů při
pohybu dětí v přírodě. Učili se rozpoznávat
nebezpečné situace a předcházet jim. Tyto
situace byly rozděleny do čtyř ročních období (podle různých sportovních aktivit).
Na problematiku vztahů mezi dětmi
a předcházení rizikového chování se zaměřil program „Bezpečně v dětském kolektivu“ a dále navazující pořad „Jak si nenechat
ublížit“. Zde se žáci seznámili s obecnými
zásadami preventivního chování v situacích, se kterými se setkávají v běžném
životě, zejména při kontaktu s cizími lidmi.
Hana Zdvihalová

poděkovat paní Haně Hybšové (Papírnictví
& výtvarné potřeby Rudná u Prahy), která
se postarala o hodnotné odměny pro naše
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vítěze. Nejlepší recitátoři ze školního kola
postoupí do krajského kola, kde budou
reprezentovat naši školu. Přejeme jim tedy,
aby byli i tam úspěšní.
Hana Zdvihalová

M

ráběly potravu pro ptáčky, kterou při
vycházce rozvěsily v okolí školy. Bavilo
je to tak moc, že se všichni na místě domluvili, že v této činnosti budou nadále
pokračovat. Další týden si společně zahráli na cukráře. Vše potřebné připravily
paní vychovatelky a všichni se s chutí
opět pustili do práce. Jedni odměřovali
suroviny, druzí vymazali formy a další
skupinky je plnily. Vychovatelky mezitím
nahřály el. trouby na správnou teplotu
a šup tam s tím. Během doby pečení si
děti vybarvily a vystřihly omalovánky
dortů, které budou zdobit jejich třídy.
Únor je za námi a nastal čas přemýšlet,
co se bude konat následující měsíc.
Miroslava Novotná

Druháci společně

únoru paní vychovatelky 2. tříd
vymyslely, že středeční odpoledne budou trávit obě oddělení
společně. Připravily pro děti mnoho
zajímavých aktivity. První středu si vy-
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Stěhování školní družiny

V

únoru proběhlo stěhování školní
družiny do překrásných prostor naší
nové budovy. Do stěhování se zapojili všichni žáci, učitelé i ostatní pracovníci
školy. Děti ze ŠD pomáhaly samozřejmě
také a to převážně nošením hraček na jejich
nová místa. V nových třídách, kde sídlí zároveň ŠD, jsme si povídali o tom, co se nám
na nich nejvíce líbí. Děti často zmiňovaly
velká okna a výhled z nich a větší prostor
na hraní, který je po dni stráveném učením
opravdu k nezaplacení. Velikou radost mají
i z nových skříněk v šatnách, které doposud
neměly.
Kateřina Špačková

V síti

inulý týden zhlédli žáci 6. až 9.
ročníků ve smíchovském kině
CineStar premiéru dokumentárního filmu Báry Chalupové a Víta Klusáka
V síti. Dokument se zabýval tématem
zneužívání dětí na sociálních sítích. Podle
iniciátorů a tvůrců bylo hlavním cílem tohoto osvětového projektu poukázat na to, že
i brouzdání virtuálním světem v prostředí
bezpečného domova může představovat
pro děti reálnou hrozbu zneužití jejich naivní důvěry takzvanými predátory. Po promítnutí filmu měly děti možnost diskutovat
o tomto palčivém nešvaru přímo s paní
režisérkou Chalupovou, kterou žáci bez
vnitřních zábran zasypali netriviálními
dotazy. Otazníky, které vyvstaly ve zvídavé
mysli dětí v souvislosti s tím, jak se proti
predátorům bránit, eliminovala spolutvůrkyně filmu svými zasvěcenými odpověďmi
beze zbytku.
Jsme přesvědčeni, že edukační příležitosti
tohoto ražení přispívají svým obsahem
a zpracováním k otevřené debatě o tabuizovaných tématech napříč široku
veřejností. Navíc neskrýváme nadšení
z toho, že jeden z iniciátorů snímku V síti
O2 Chytrá škola, která vyrazila na válečné
tažení proti nástrahám v digitálním světě,
finančně podporuje výuku mediální výchovy i na naší škole.
Takže mládeži, ať neuvíznete v síti!
Mgr. Zdeněk Kauer
https://www.o2chytraskola.cz/video/46?utm_source=newsletter_02_2020&utm_medium=email&utm_campaign=maili&utm_content=video-46-jak-se-chovat-bezpecne-na-sockach

V

Základní škola

Základní škola Praha 5 - Řeporyje
Od Školy 596, 15500 Praha 5

Zápis 2020/2021
Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte
(včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení).
Podání žádosti:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání)
učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1.
Do datové schránky školy.
2.
E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail!)
Ing. Lenka Weignerová, Ph.D. - weignerova@zs-reporyje.cz
nebo poštou na adresu školy
Základní škola Praha 5 - Řeporyje, Od Školy 596, 15500 Praha 5
3.
Osobní podání - v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
nezbytné organizovat příjem žádostí tak,
aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Osobní podání je možné ve dnech:
od 7.4.2020 (úterý) do 9.4.2020 (čtvrtek) vždy od 7:30 do 13:00
od 14.4.202 (úterý) do 16.4.2020 (čtvrtek) vždy od 14:00 do 17:30
v ZŠ Praha 5 - Řeporyje, Od Školy 596
červená vrata, bílé dveře - ZVONEK ŘEDITELNA
kontaktujte paní ředitelku Ing. Lenku Weignerovou, Ph.D.
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Období Masopustu

rávě probíhající masopustní období
jsme slavili i v naší školní družině.
Někteří žáci v době konání jarních
prázdnin navštívili masopustní oslavy
v různých koutech Čech a Moravy, a tak
rozhovor k tomuto tématu byl velice pes-

trý. Z dostupných materiálů jsme si pro
žáky připravili krátké vyprávění významu
a tradic tohoto období. V něm jsme se
věnovali jednotlivým charakteristickým
masopustním postavám a jejich symbolice.
Připraveny byly i masopustní omalovánky,
kterými si posléze vyzdobíme třídy a chodbu. Ve spolupráci s třídními učitelkami jsme
pro žáky 1. a 2. tříd připravili masopustní

Březen v mateřské škole

T

veselici v nové tělocvičně. A právě pro tuto
akci jsme vyráběli masky zvířat. Děti si také
se svými maminkami a babičkami připravovaly pro společný karneval rozmanité
masky. Přípravy i samotná akce se velmi
vydařily a my už se těšíme na jaro a další
plánované akce.
Eva Staňová

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

ento měsíc je pro nás všechny jiný
než jindy a v dějinách mateřské
školy i jedinečný. Jak jistě víte, byla
naše mateřská škola 16. 3. 2020 uzavřena
z důvodu celostátní karantény.

Rodiče jistě postřehli, že naše paní
učitelky poslaly dětem úkoly, kdyby se
náhodou nudily.
Zejména děti, které čeká v září nástup
do školy, by měly procvičovat grafomo-

svátcích a tradicích. Velice nás mrzí, že
jsme museli zrušit výlet na velikonoční
výstavu do Čechovy stodoly u Příbrami.

Naše třídy osiřely, ztichly, ale my se
snažíme dělat vše pro to, aby opět ožily.
Zvládneme to!

toriku, logopedii, kreslit, modelovat,
stavět ze stavebnic, apod. Prosím povídejte si s nimi, čtěte jim. Na internetu
najdete i spoustu jiných nápadů. Teď,

Na začátku března jsme ještě stihli
uspořádat dětem karneval. S hezkým
programem plným písniček a legrace
pro děti,k nám přijelo divadélko „La

na jaře, je spousta témat na povídání
o přírodě. O stromech, keřích, květinách,
zvířatech, mláďatech, o velikonočních

La“. Děti si také užily hodně legrace
ve svých kostýmech a paní učitelky
také nebyly pozadu. Jednoduše, moc

11
Mat. škola • Info z MČ
šem státě brzy uklidní a budeme si opět
spolu hrát.
Přeji všem hodně zdraví a pevných
nervů v této náročné a těžké době.
Na našich www stránkách Vás průběžně informujeme.
Diana Schreierová,
ředitelka MŠ
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NABÍZÍTE NEBO HLEDÁTE POMOC?
Podívejte se na web stránky obce
se záložkou Koronavirus.
krásné a veselé dopoledne.
V úterý 10. 3. 2020 jsme ve třídě
„želviček“ pořádali otevřenou hodinu

pro rodiče. Naše mateřská škola dostala z evropských fondů ohromnou
dřevěnou stavebnici „Městečko MOY
TOY“. Tato stavebnice rozvíjí jemnou
motoriku, technické myšlení, fantazii,
dovednosti v pohybu podle pravidel
na ulici, matematickou, sociální a řečovou zručnost. Tato stavebnice je tak
velká, že jsme požádali o pomoc se
sestavením rodiče, zejména tatínky.
Přišly i maminky a spolu se svými dětmi pracovaly až do pozdního večera.
Dětem se stavebnice moc líbí a rodiče
si stavebnici také užili. Bohužel, jen
krátce.
Všichni doufáme, že se situace v na-

www.prahareporyje.cz
Žádosti o pomoc i nabídky
dobrovolníků platné pro území
MČ Praha-Řeporyje
Pomáhejme si,
kdy je to nejvíc potřeba.
Smyslem je propojit občany na území
městské části Praha-Řeporyje, kteří
potřebují v současné situaci nejvíce
pomoci, s dobrovolníky, kteří jim chtějí
svou výpomoc nezištně (bezplatně)
poskytnout.
Roušky, kdo potřebujete jsou stále
na ÚMČ Praha-Řeporyje.

Masopust jak má být

vyslechl drzý maškarní projev a poté předal
maškarám symbolický
klíč od Řeporyjí s tím, že
dnes patří ves jim a jejich
řádění. Na důkaz svého
vzdání se vlády nejen
nad obcí, ale i nad svým
majestátem, si dokonce
k pobavení přítomných
místostarostů, své rodiny i přihlížejících zatančil
s místními seniorkami, což prý „nedělal
od svatby a na veřejnosti to nedělá nikdy, protože je stydlín, nota bene, když
je přítomná kamera televize Prahy 13“.
Ale masopust je masopust a to vládnou
maškary a je jen na jejich libovůli, co se
bude dít. No a pak už se rej masek a občanů vydal v průvodu na tour po zdejších

putykách a ulicí a bylo tak veselo, jak má
o masopustu být. Bubci patří poděkování
za skvělou akci. Bohužel na nějakou dobu
v Řeporyjích poslední, což neznamená,
že za rok si to všechno („Až na mé tancování“, vloženo na rozkaz starosty při
uzávěrce Echa, pozn. aut) samozřejmě
se stejnou vervou zopakujeme.
Redakce

Foto: Viktor Škaroupka

S

ochařské studio Bubec se tradičně
ujalo zdejšího masopustu a byla
to jízda jako obvykle. Rej maškar
si zřídil základnu u Ládi Plíhala a pak si
dal s občany, tak jako každý rok, nejprve dostaveníčko v parku pod poštou,
kde už čekala živá hudba, natěšení
občané a samozřejmě starosta, který
si – jak tradice masopustu velí – nejprve

12

Řeporyjské Echo 268

Info MČ

březen 2020

Tělocvičnu školy otevřel ten nejpovolanější

S

lavnostní otevření nové tělocvičny,
kterou zdejší školství očekávalo
od roku 1892, mělo úroveň. Se současným panem ministrem školství Robertem Plagou, jediným „pankáčem“ současné
vlády, mě pojí přátelství a moc mi záleželo
na tom, aby do Řeporyjí přijel, což mi slíbil
a nezklamal. Moc jsem si přál, aby pásku
přestřihla spolu s ním bývalá paní starostka,
paní inženýrka Marcela Holovská a náměstek primátora Vítek Šimral. Bez bývalé paní
starostky, MŠMT a MHMP by totiž nebylo
nic a já to dobře vím.
Děti ze školy a školky si připravily krásný program a já s paní ředitelkou Lenkou

Weignerovou malé
přek vapení pro
pozvanou bývalou
p aní družinářku
Emilku Jirků, která
školství zasvětila
šedesát let pracovního života a loni
v čer vnu odešla
do důchodu. ZMČ
vzalo v lednu na vědomí mé rozhodnutí o udělení medaile
starosty, o čemž věděla, ale o té plaketě

Pan ministr v naší školce. Vpravo nejdéle soužící ředitelka MŠ v kraji Diana
Schreierová.

Pan ministr v jedné ze tříd v nové budově.

Paní učitelka Emilie Jirků přebírá medaili starosty městské části a plaketu
J.A. Komenského z rukou pana ministra.

Zleva místostarosta David Roznětínský, náměstek primátora Vít Šimral, místostarostka Lucie Seguin, paní ředitelka ZŠ Lenka Weignerová, bývalá paní starostka Marcela
Holovská, ministr školství Robert Plaga a současný starosta MČ Pavel Novotný.

Řeporyjské Echo 268

březen 2020
J. A. Komenského (společná akce vedení ZŠ
a vedení MČ) ani náhodou. Byla moc dojatá
a vše bylo tak, jak jsem si vysnil.
Robert, tedy pan ministr, projevil předem přání zůstat v Řeporyjích o dost déle
a přesto, že pomalu nastupovala krize,
zůstal. Pozdravil děti ve školních lavicích
a provedl jsem ho tak naší školkou, ukázal
mu paní ředitelku, co učila už mě a přesně
podle mého tajného plánu, jsme si sedli
ve třech za zády všech a řekli si mezi šesti
očima otevřeně hodně věcí. Toužil po tom
vědět, jak to doopravdy vidíme my, tady
dole a my umíme být s Dianou hodně
upřímní.
Zakončili jsme to v místním pivovaru,
kde si Vilda Procházka pomalu může udělat
výstavku fotek s politiky, kteří si ze Řeporyjí
odvážejí várku zdejší produkce v „držáku“,
který Vilda vždy ručně vyrobí. Myslím,
že pan ministr odjížděl s dobrými pocity,
na facebooku ministerstva psal o zážitku.
Vítek Šimral dokonce natočil video,
v rámci, kterého se do Řeporyjí z budovy
magistrátu přemisťuje teleportací, protože
„když Řeporyje, tak jako mimozemšťané“.
Jsem moc pyšný na naší novou přístavbu základní školy a všechny, kdo se na díle
podíleli.
Pavel Novotný
Starosta MČ

Info z MHD
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Robert Plaga na neformální schůzce v pivovaru přebírá dárek od Řeporyjí. Udělali jsme si z toho s Vildou tradici.

Robert Plaga není jediným ministrem současné vlády,
se kterým si tykám, ale je jediným, kterého si lidsky
i profesionálně nesmírně vážím. Tak to prostě je a je
mi jedno jak to zní.
Nová tělocvična je nádherná.

Pásku slavnostně přestřihli naše oceněná paní Emilka, pánové Plaga a Šimral,
děti a bývalá paní starostka Holovská.

Pan ministr, pan náměstek primátora a naše paní místostarostka.

14
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MOMENTKY ZE ŽIVOTA NAŠEHO KRIZOVÉHO ŠTÁBU

Jedna z prvních roušek ušitých vůbec. Lenka Fialová
z vyvařené košile po Danu Nekonečném. Ministr
rozkoše svým Řeporyjím určitě z mléčné dráhy drží
za zvuků samby všechny palce.

Stolek u obřadky, kterým ve chvíli uzávěrky prošlo
bezmála tři tisíce roušek.. někdy bylo dobře (500
na skladu), jednou byly čtyři… někdy jsou dětské,
jindy ne.. ale roušku tu dostal po celou dobu zatím
úplně každý, kdo přišel.. díky holkám u strojů.. někdo
tu bývá do noci.. kdo se stydí požádat, může využít
„rouškovník“ venku…

Rouškovník na Zadní Kopanině, odkud nás v nejtěžší chvíli nedostatku jako zjevení přijeli zachránit
dodávkou manželé Ovečkovi. Nejhezčí rouškovník
ne v katastru, ale v regionu! A nesmírně důležitý
tak, jako všechny ty ostatní po celé zemi.
Checkpoint a podatelna v době nouzového stavu,
omezeného vstupu do budovy a provizoria všeho
a pořád. Ivana s Janou ze „sudého týmu“ ověřují
podpis u okénka ze stavebního archivu.

Tabule s holkami, co šily i pro úřad a zachraňovaly
nám zadek vždy, když bylo zle, dělají to doteď, kdy
už se to zklidnilo a my se snažíme mít třeba zásobu
dětských roušek.. ten papír tu bude viset v kanceláři
starosty, co do toho budu mít co kecat. Na připomenutí obětavosti zdejších žen u šicích strojů.

Auto, zapůjčené Modrým Andělem zdarma Řeporyjím
na logistiku v době krize, rouškovník a letáky. Úřad
má omezenou provozní dobu, ale snažíme se tu být
prakticky nepřetržitě a pro každého, kdo přijde. Tak
jako snad všechny ostatní úřady v zemi. Přicházíte
pro roušky a dezinfekci a to samé často přivážíte.
Jedeme v tom spolu a vedeme si všichni tak jak
nejlépe dovedeme.

Sobota 21. 3., ten den měl poprvé v dějinách Řeporyjí, kam až kroniky sahají, oddávat představený
tři páry snoubenců. Kdyby mi někdo před týdnem
řekl, že místo toho bude v obřadce mezisklad textilní
galanterie koordinačního centra, tak se ho zeptám,
kolik toho vypil.

Když tečou starostovi na štábu nervy, nejlépe to
zklidní dvojice sestra – místostarosta.

Videokonference krizového řízení magoše. Primátor, náměstek Hlubuček
a starostové městských částí. Praha šlapala a šlape v krizi skvěle. Jasná,
věcná komunikace. O komunikaci o level vejš jsem si zakázal cokoli do Echa
psát. Musím vychladnout. Kdo sleduje můj facebook a Twitter, ví proč.

U Simony Slivenecké byl takový stachanovský provoz, že nastoupily další ruce
na pomoc.. Simona, Romana Tothová, Martina Kurková a další a další holky, co
ušily stovky roušek v extrémním tempu… Řeporyje jim to nezapomenou.. O pamětní
desce na budovu úřadu, která zdejší holky a jejich rouškové výkony v době koronaviru
připomene a nechám motiv vymyslet děti, se tu vůbec nebude nepovedou debaty,
předem vím, že budete pro…

Řeporyjské Echo 268

březen 2020
ehraný tým. Starosta s úředníky
musí poshánět zlatý trojuhelník,
samolepky (Petr Pacner), surovinu
(Druchema) a především nedostupné
plastové lahvičky (tentokrát Hasiči Zličín).

S

Jak se zadaří, zásilku si vyzvednou naši
skvělí hasiči, velitel svolá brigádu a do 90ti
minut jsou zpět na štábu na radnici hotové produkty, které rozdáváme na zavolání
pro seniory zdarma rozvážíme, vozíme

15
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těm nejstarším i namátkově. Kdyby nám
někdo řekl před dvěma týdny, že na radnici místo svateb pojede lihovar. Dejte
nám vědět, pokud vám podobný dárek
u branky udělá radost.

16
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Projekt Trunečkův mlýn očima starosty: Kdo je tu vlastně mafie?
Občané Mládkovy dostali před pár dny mail, na který
nezapomenou. Myslím, že kolovat nebude. A bude-li,
jen dobře. Takhle přísný jsem v komunikaci s občany
ještě nebyl. Slíbil jsem jim v něm, že ho nepředhodím
Echu jen proto, že existuje asi jednoprocentní pravděpodobnost, že už ani jednou neuslyším nikoho z nich
vyslovit, že „Mafie z Itálie a Novotný tlačí panelák
v Prokopáku“. A taky jim napsal, že jsem se rozhodl
nechat věc rozhodnout Řeporyje, místo zastupitelstva.
A než jsem jim napsal, HODINU jsem v době, kdy mám krizově řídit Řeporyje v nouzovém stavu, vydýchával další
snahu několika zdejších aktivistů, očernit mě, kolegy,
investora a vlastně kohokoli jen proto, aby pod rouškou
srdnatých ochránců Prokopáku mysleli než na Prokopák,
spíše na sebe. Ale dost subjektivních názorů. Mě zajímá
ten váš. Prosím o pozorné přečtení a zpětnou vazbu.
Jakoukoli. Bude mít ZÁSADNÍ vliv na to, jak se Řeporyje
rozhodnou. Snad se povede vcelku unylým textem vás
k ní vyprovokovat, stejně jako pokusím vyprovokovat
ty, které jsem právě stihl očernit jenom proto, že pár
sousedů z ulice, vtáhli všechny ostatní do přestřelky,
ve které se ocitli jen proto, že dostali právo kafrat
do něčeho, k čemu nemají větší právo kafrat, než kdokoli
z vás. A proto dokafrali, zbudou jen drby nebo vytočené
mlčení. Vy prosím nemlčte a budete-li mít chuť, napište
mi odpověď na otázku položenou v závěru. Nestydím se
požádat vás o soud v situaci, kdy mi hrozí, že přestanu
pro vztek být objektivní. To se starostovi stávat nemá.
A stane-li se, je fér to přiznat. Stalo se. Jdeme na to. Budu
věcný a uvedu jen objektivní a ověřitelná fakta. Mám
rád čistý stůl. Pocity se vrátí až v posledním odstavci,
poznáte to. Nenechte se jimi ovlivnit, prosím. Mohu
se mýlit. Rád se o tom nechám přesvědčit a udělám to,
co se snažím dělat s kolegy ve vedení vždy, rozhodnout
v zájmu Řeporyjí.

T

en mlýn tam stál už pravděpodobně na konci
16. století, byť četné prameny hovoří jinak.
Mezi viaduktem a dnešním brodem u ruiny
Trunečkova mlýna stálo na přelomu 19. a 20.
století mlýnů sedm. To vše vzal čas. I Trunečkův
mlýn, který začal uvadat po únoru 1948, aby
v roce 1951 skončil definitivně jako sklad zrní,
polobytový prostor, po revoluci nakonec squat
a teď je 20 let ve stavu, který většina z vás zná.
Nelíbí se to nikomu. 30 milionů na ten pozemek
a dalších 30–50 na cokoli, co dává stavebně smysl,
z nich nikdo nemá. Před lety to tady zkusila parta
dryáčníků s developerským projektem, který tu
narážel na odpor zastupitelstev přes tři starosty.
Jsem čtvrtým. Vím, že je pět let ticho a společnost,
co vlastní i pozemky okolo brodu, nepřebírá dávno
poštu. Tu díru v lávce nad potokem, co má vlastník
opravovat, jsem nechal vyspravit loni za dva a půl
tisíce za hranou zákonnosti. Kdo nám je nově
dluží, jsme zjistili loni v létě. Na úřadu se ohlásila
delegace Italů, která zjevně pozemky odkoupila
i s „předjednaným projektem, který má v Česku
podporu místních i orgánů města“, aby na naší
radnici následně proběhla schůzka, na kterou se
nedá zapomenout a to byla krátká. Italové přijeli,
slušně se představili jako noví majitelé jednoho
z nejlukrativnějších stavebních pozemků v obci,
že se jdou zeptat, zdali mohou v rámci akce
projevit chuť ke spolupráci, jak se teď říká tomu,
když investor postaví za souhlasné stanovisko
dvě hřiště. Po zdvořilostech před nás položili

výkres a na něm byla „letadlová loď“ s osmdesáti
byty a pizzerií. Za minutu už od překladatelky
v mdlobách vstřebávali informaci, že zjevně naletěli podvodníkům a koupili „projekt“, který tady
neprojde i kdyby to tu šéfoval Ivoš Rittig a jeho
parta. Nepřijatelné. Na rozloučenou jsme jim řekli,
že Řeporyje čekají desítky let na někoho, kdo tomu
prostoru vdechne život a snad trochu té zašlé slávy.
Že současná garnitura je podezřívavá a uspěla tu
s programem Řeporyje chránit před nájezdníky
všeho druhu, tak respektuje soukromé vlastnictví
a právo se realizovat. Jsme tu velmi otevření, když
protistrana představí příčetný projekt a pustí chlup
na občanskou vybavenost. Toto příčetný projekt
není. To raději ruinu a bordel, bohužel. Jen ze
italskou výpravou zapadly dveře a vytřeli jsme
italské potoky slz, volal IPR, zděšený tím samým
a byli rádi, že jsme ve shodě.
Za půl roku se ohlásí Ital. I přes to, že se ohlásil
nikoli mě soukromě a „bokem“, ale na radnici,
jsem udělal to, co vždycky když je jasné, že bude
řečeno leccos. Prosím vás, to nejsem Mirek Dušín
na desátou, jen mě zkouší z tolika stran vyprovokovat k chybě, která ukončí mou aureolu štiky
ODS a chodí sem tolik udání na všechno, že se
prostě jistím. Nahrávám. Mám v kanceláři více
pojistek pro svou ochranu všeho druhu, než cigaret
a špendlíků na mapě ubytoven dohromady. Je
to mé právo a moje kancelář. Abychom předešli
nedorozumění, očekávali jsme Italskou delegaci
v top složení zvaném psychopat ochránce – Roznětínský – Seguin a kdo s námi jednal, ten ví, že
silnější sestavu tu mít nemůžeme, leda by se sem
vešla oranžová multikára, co se nebála Ruska. Bylo
nám jasné, že Ital přijíždí vyjednávat a to v pozici,
kdy je ve ztrátě a má jeden výstřel. Ale i kdyby tu
letadlovou loď vydělil dvěma a vzduchem létala
spolupráce nad rámec běžné investice do okolí,
nemá šanci. Pořád to bude letadlová loď. A já jsem
populista, místostarosta je lídr zdejších Zelených
a místostarostka je podezřívavá saň, které se
nelíbí nikdo a to je přesně ten důvod, proč jsem
si jí na radnici přivedl a poprosil Řeporyje o její
uvolnění do plného úvazku. Měli jsme strašně
navrch a Ital byl předem odsouzen k poníženému
škemrání a ústupkům. Nic z toho nepřišlo, stejně
jako jsem vypnul nahrávání tak rychle, jako jsem
věděl, že poběží.
Zástupce investora, postarší italský architekt
nám ukázal fantastické satelitní snímky půdorysu původního mlýna. Já se rád vytahuji, že jsem
znalec zdejších archivů, ale materiály, co nám
ukazoval, jsem nikdy neviděl. Odprezentoval nám
projekt uzavřeného bytového areálu o 28 namísto
82 bytech, stojícího na přesném půdorysu původního mlýna. Osobně se mi barák nelíbí, jenomže
rozhodovat se podle vkusu (který nemám), to
nemusím v krajinářsky a architektonicky v zásadě
zmršených Řeporyjích (hele, jestli vám vadí moje
otevřenost a nazývání věcí takovými, jaké je vidím,
nečtěte moje články, jiný nebudu). Respektuje
okolí, myslí na zeleň a příjezdovou komunikaci,
uzavřený areál, hezká kompozice, ponechání
na obci, zda tam stojí nebo ne o restauraci (asi
ne, ale nebudeme do toho kecat, pokud to bude
realizováno, nejsem Mládkova ulice, ctím právo
vlastníka pozemku s ním nakládat dle svého, jsem

modrý pták a liberál, což straně tajím). Investor
ozdobil projekt serepetičkami tipu stánku pro
cyklisty s odpočívárnou, točnu pro hasiče a tak,
celé je to decentní, na to, že něco tam stát stejně
jednou musí. Objektivně nebylo moc co vytýkat.
Návratnost dle mého dlouhá desetiletí, blbě se
tomu prostě vytýká hamižnost. Je to ústup. Další
ústupky by musely přijít, to jsme také hned řekli.
Je třeba opravit po celé délce komunikaci, je třeba
se připravit na odpor zdejších „individualit“, které
jsem si k „radosti“ svého stranického kolegy Radka Hanáka sezval do stavebního výboru, abych
po volbách ukázal nadhled a ochotu dopřát
sluchu všem, kteří mě vytáčeli z publika svými výstupy už v opozici a se mnou tehdejší vedení obce.
Říkám jim pošuci. Poradní sbor. V něm doyen mé
buňky Karel Doláš a v jeho čele Radek, právník
a rychlošípák, kterému takový výbor sestavím
z furiantství znovu a vykašle se mi na to. No nic.
Ital se ještě dozvěděl to, co řada z vás stále odmítá
vzít na vědomí a přitom je to noční můra, nejhorší,
co mě čeká a je to hrozba tak reálná, že třídírna
odpadů (zvítězíme i když to nečekáte, populista
to musí mít jako zlatý hřeb své show nějak vymyšlené a mám Davida a Lucku a zastupitelstvo, co
chápe, že nejlepší právníci jsou drazí z nějakého
důvodu a ti naši už si na sebe ve vítězném střetu
s developerem v souboru Stodůlky Jih jedenácti
mega vydělali, pozn. aut) je proti ní srandou
- těžba v lomu. Občas slyším (zdravím mnou
posedlého magora Radovana Sedláře), že to je
celé moje hra, ale ti, kdo věc vnímají, cítí, že proti
zlobované, v zásadě připravené a do roka a půl
hrozící těžbě se dá něco dělat jen těžko. Proto jsem
dostal s kolegy volnou ruku, právníci volnou ruku
s plamenometem nevšední úkol – zlobit a říkat
mi, jak mám zlobit já. Máme komunikaci k lomu.
A hovado starostu. Víc nic. Řeporyje rozehrály
drahou a objektivně k legitimnímu vlastníkovi
lomu (dotěžení a zavezení hlínou – odhad 750
milionů vejvar, také byste zaváželi) nefér hru,
ve které zastupitelstvo doufá, že po třech letech,
kdy jsme odstřihli k lomu vodovodní větev (dokonáno), budeme tam roky jako opravovat silnici
(udělám to, bude-li třeba) a nakonec jí zatarasím
autobusem a budu zaklínadly povolávat z hrobů
za pomník vděčné vlasovce plus desítky advokátních buzerací, které si platíme, povedou k tomu, že
majitel lomu sice těžit bude, ale zaplatí Řeporyjím
desítky milionů a pod hrozbou popravy podepíše
krví, že budou těch sedm let jezdit od zahrádek
a ne přes ves. Opakuji – to dle mého doufá
zastupitelstvo. Já mám jiný plán. Zamezit těžbě
(desetina procenta naděje). Důvod? Na to přijdete.
Kdyžtak se zeptejte v Mládkově ulici, kde mě mají
za chábra Italů a zlouna, zatímco jim prostě vadí,
že jim bude jezdit okolo domu dvacet nájemníků,
všechno ostatní jsou kecy (přecházíme do závěru,
už byste názor mít měli, pokud nemáte, bacha,
budu nekorektní). Prostě Ital bude mimo mnohé
další ZA KAŽDOU CENU řešit dopravní přístup tak,
aby nijak nepomohl, ba co víc nejlépe ještě ztížil
jakoukoli alternativu možného příjezdu do lomu
„zadem“. Nepřekročitelná podmínka. Co se IPRu
týče, takovou otočku jsem ještě neviděl. Projekt
označil za nečekaný projev „nevšední pokory
s jakou pracuje, především k historickým sou-
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vislostem a citem pro zapojení areálu do okolní
krajinné lokality“. Zvolený přístup označil za přiměřený a nemající vliv na dochovaný ráz krajiny.
No a od té doby to vypadá, že se to dnes zdevastované místo přeci jen dočká renesance. A od té
doby jsem „mafián, co chce s Italy stavět panelák“.
Mládkovu ulici, logicky vyschízovanou zástupy
výletníků do prokopáku a neurotickou z každého,
kdo tam legitimně (inu, silnice) projede autem (pokud mezi na obecním a často bezohledně domácími pomocí kamenů „znárodněnými“ parkovišti
prokličkuje. Ulicí pobíhá dvorní pošuk společenství
s výkřiky o petici (sem s ní, svaté právo, vím o deseti
petentech, zbytek ulice jsou moji přátelé, co je to
sere také, ale chápou, že to stejně jednou přijít
muselo a nemají do toho co mluvit nota bene
v situaci, kdy investor řeší připomínky IPRu). Rok
drbů, že jsem se nechal uplatit, poslední dva dny
před tímto psaním článku, vím, kdo to roznáší a je
to v pořádku. Starosta je vždy uplacen, ve všem
jede a za vše může. Následuje odložení rozhodnutí,
protože velkorysé vedení obce nemá problém se
setkáním občanů s projektantem a vyslechnutí
si připomínek. Setkání se změní v nedůstojnou
frašku, při které projektant poslouchá všechny
myslitelné argumenty zpruzených skorosousedů
typu „Měl by tam být mlýn“, „Chráněné území
za rohem“, „Jde vám jen o zisk“, „My chceme lávku
naproti a x bytů pryč a silnici rozšířit“ (a stejně
budete nasraní, proti a za vše bude moci „zkorumpovaný“ starosta, ničitel přírody, zatímco vy jste
ochránci prokopáku a polovina z vás nemá máslo
na hlavě, protože na rozdíl od Itala v Mládkově
se na stavební úřad hledí jen s velkou rezervou,
o dalším pomlčím, slíbil jsem to v tom výhrůžném
mailu, který stejně pošlu každému z těch, co o to
s reakcí na tento text a svým názorem požádají,
na rozdíl od vás mám čisté svědomí a nejsem

pokrytec) a podobně.
Pak přišel ještě soupis požadavků z Mládkovy,
který bych přirovnal k rozkazu gestapa a ne slušný, za dosavadní přístup vedení obce i investora
ohleduplný soupis požadavků na co možná největší ohleduplnost. Končí pochybami o jakémkoli
povědomí mých místostarostů o Mládkově ulici
zatímco my tam v dešti bloumali s IPRem a známe to tam lépe, než polovina těch, co tam bydlí
a na prokopáku a mlýnu je zajímá jen to, že tam
chodí lidi a teď by tam ještě mohli jezdit další auta
lidí, co tam budou bydlet, což je, jak jistě Řeporyje
uznají, výhled dávající právo zapalovat pochodně.
Autor mailu, který ale jen shrnul ono setkání, jistý
pan Mládek, je mimochodem fajn chlapík. Dostal
ode mě neskutečný ceres a nálož vulgarit (urážení
a zpochybňování kompetentnosti mých lidí netoleruji, beru to jako útok na sebe, který je přivedl
a spolu s nimi se vám zodpovídá, navíc jsou chytří
a nekradou, pokud mi to nevěříte, nebo se vám nelíbíme, zvolíte si prostě jiné, to je v pořádku, ale teď
to prostě je po mém a já si tuhle koalici domluvil
a nedám na ní a celé to zastupitelstvo dopustit,
polovina mi leze na nervy, ale jsou fér a urážet je
nikdo nebude, tečka), ale je to svým způsobem
alespoň fér chlap, se kterým jsem druhý den poté,
co jsem mu nadával jak ruská televize nad pamětní
deskou vlasovců v Mládkově pokecal a věřím mu,
že má to místo rád. Alespoň mi na rovinu řekl, že
tam prostě nechtějí bagry.
No a do toho zítra přijede Ital. Vím, co veze.
Chování vyslanců ochránců prokopáku a Řeporyjí, - co jim vůbec nejde o auta na „jejich silnici“
v kauze, kde technicky mají být rádi za setkání
s investorem a náš přístup v situaci kdy nejsou
účastníky řízení – ho rozhodilo tak, že (aniž by
musel, prostě se bojí, že na setkání nepřítomný
starosta, co o patro výš prostě měl jednání
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a na Mládkovu s pochodněmi v jednačce poslal
chránit Itala před ekology, co myslí na Řeporyje
a ne na sebe) v děsu, že mě zajímá to, že mě nebude Mládkova volit (mě je ukradené, že mě nebude
volit Mládkova, bytovky za zbořené plechové
garáže bolševici za vlasovce, nemám problém
udělat nepopulární věc – mám ve smlouvě konat
v zájmu Řeporyjí, nevěřte mi to, ale zapomeňte, že
mě vyděsí vůle dvaceti jasně zaujatých odpůrců
něčeho, co prosazuji, kašlu na to, uživím se jako
novinář určitě zase a budu mít dvakrát tolik peněz
a uvidím vyrůstat děti, nezajímá) připravil snížení
bytů na 22, vybudování chodníku pro pěší
od viaduktu na protější straně od Mládkovy
pod kolejemi a ještě se rozhodl Mládkovu
rozšířit od potoka a zpevnit.
A to je vše. Za mě je to jasné. Když Itala vyženeme, nebudu poslouchat, že jsem si z toho postavil
barák, ale „si stejně postavím“ ze skateparku, nádraží a tak dále. Ital nic neprovedl. Ital poslechl, co
jsme mu řekli, že bude, poslechnout muset. Už teď
je buzerovaný. Ale vyženu ho, pokud mi padesát
z vás napíše, že je bezohledný nebo prostě je
to správné. Já si to prosadím, je-li to vůle Řeporyjí,
budu jí respektovat. Já s Davidem jí technicky jako
lídři svou nejsilnějších hnutí reprezentujeme. Rozhodujeme za vás, inu koalice. Tady se rozhodnout
umíme také, ale kdo ví, třeba nevidíme to, co Mládkova – že tam chcete dál raději to, co tam je teď.
Třeba chtějí Řeporyje dál čekat na Santu, co tam
jednou postaví původní mlýn a bude tam klapat
mlýnské kolo a zakáže tam přijíždět motoristům
a budou tam smět pracovat jen baletky cupitající
Mládkovou po špičkách plus tam bude muzeum
řemesel. Já nevím. Třeba celá ta stolní společnost
okolo Žandy Gebauera, která vypadá spíše jako jím
vyděšená uliční parta má plán jak to odkoupit a budovat. Třeba se Ital stále nechová tak, aby mohl
na stavebním pozemku přes všechna povolení
a projevený cit pro místo stavět. Třeba je hamižný
a mi prostě nechceme, aby tam vybíral třicet let
nájem, než bude na nule, protože mi máme prd.
Třeba je ještě čas udělat první krok k tomu, aby
celé to území nepřipomínalo džungli s ruinami.
Třeba jsem zkorumpovaný Italem, mafián
a moji místostarostové nejsou kompetentní. Hele
nám je toho chlapa trochu líto, protože – na rozdíl
od několika obyvatel Mládkovi s pochodněmi v rukách a nepřejícností a pokrytectvím a přetvářkou
po kapsách – se chová tak, jako kdyby se k Řeporyjím choval každý „nájezdník“ co zde investuje,
byl by náš zdejší svět lepší.
Na podatelně úřadu vám nechávám celou
dokumentaci. Vyvrací předem myslím každý
očekávaný argument pro vyhnání Itala, co
do příštího Echa napíše někdo z Mládkovy ulice,
které jsem se vším pochopením pro polovinu
tamních příčetných vzkázal, že oni domluvili.
Nejsou objektivní. Nemohou. Taky bych nechtěl
dvacet dva nájemníků s třiceti pěti auty pět set
metrů od baráku (?), protože „venku běhají děti“,
ale bydlím v Praze a nájemce tam mohl postavit
o šest bytů víc. Dovětek, že lidí tam bude pořád
i tak o dost méně, než v dobách sedmi mlýnů, kdy
dnešní Mládkovou a okolím plynulo denně stovky
dělníků a aut tam a zpět do dvou lomů, vápenky,
cihelny a dokonce hostince, jsem si mohl odpustit.
Není možná fér. Stejně jako není fér vyhnat Itala
prostě „protože Italovo nájemníci“. A stejně jako
není fér nechovat se jako ten pan Mládek, jediný
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z protestujících, který má koule alespoň říct „serou
mě hrozící bagry a méně klidu, který hrozí“. Jsem
prostě už také zaujatý. Vy ne.
Tak nám prosím napište, zda si myslíte, že
máme vyhnat Itala, nechat tomu místu stávající
„poetiku“ a čekat, komu to prodá a s čím přijde
(a komu to bude jednou na úřadu předkládat, třeba
to nebude mafián) a tak. Anebo zda mu máme
dát zelenou poté, co udělal mnohem více, než jsme
po něm žádali a než mu to povolíme ještě se bude
muset k mnohému zavázat.
Jsme přes remcání stavebního výboru (největší
remcal identický s předsedou petičního výboru
Mládkova nechce Itala, toho času stále s peticí
jen v proklamacích) v zásadě rozhodnuti nechat
pána realizovat si svůj projekt na svém stavebním
pozemku už pro to, že se do toho vůbec chce po té
době někdo pustit a projekt má zelenou od krajinářů i nadřízených úřadů. Ale jestli mi přijde většina
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reakcích jasně se proti projektu vymezujících, jestli
uvidím ve vzduchu hrozící petici stovek a hořící
pochodně, tak Itala vyženu. Já milerád naházím
klacky pod nohy komukoli, komu je mým prostřednictvím – i neprávem, viz tichá třídírna, kterou
porazíme, protože po tom toužíte - Řeporyje házet
pod nohy chtějí. Jen potřebuji jasný, hromadný signál, že je to vůle většiny z vás. Signál, co dostávám
z Mládkovy ulice, která mi – omlouvám se všem
těm jejím obyvatelům, co je do toho navezl soused a teď dostávají nálepku i od starosty, ale jsem
pomlouván, očerňován a víme proč, protože auta
nájemníků a budoucích řeporyjáků, ne domnělá
korupce – jako signál, který reprezentuje většinu,
fakt nepřipadá. A to připomínám, že zarazit to, mě
zbaví puncu toho, co v tom jede. Ač se celou dobu
chová přesně naopak, než ten, co by v tom jel. Ale
to mohu vyprávět doma ženě a u piva Davidovi
s Luckou, kteří to dobře vědí a kteří vědí, jak mě
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tyhle drby trápí, ač se tvářím, že jsou mi, coby
člověku, co se drby živil, ukradené.
Prosím o jasný názor. Máme Itala vyhnat, nebo
máme Itala nechat být? S výstupy vás seznámím
příště. A samozřejmě otiskneme vše, co přijde. Jen
na to z Mládkovy nebudu brát při rozhodování,
jaký předložím zastupitelstvu nakonec návrh,
zřetel.
Mládkova už si své řekla a dostala k tomu
nadstandardní prostor. Vy tatím žádný. Tak tady
je. Máte mé slovo, že to vaše většinové, bude hrát
mimořádnou roli v tom, jestli Itala vyhnat.
Pokud bude koho vyhánět. Mám trochu strach,
že než investuje do sedmdesát let chátrající ruiny
s výbornými sousedy raketu s výhledem na návratnost tak možná pro své děti, tak uteče sám.
Pavel „jedna ruka s Italem,
říkali to v Mládkově“ Novotný
Starosta městské části

Informace ke svozu odpadů v souvislosti s bezpečnostními opatřeními hl. m. Prahy

v reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU“ a zamezila tak volnému pohybu
obyvatel na veřejnosti, si Vás dovolujeme informovat o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území
hl. m. Prahy.
V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností pondělí 16. 3. 2020
(úprava 23. 3. 2020) - do odvolání následovně:
1) Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech
a četnostech,
2) Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován
standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
3) Provoz sběrných svorů – všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, nicméně provozovatel
sběrného dvora může z vlastního rozhodnutí zachovat provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů,
4) Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále
umožněn bez omezení,
5) Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání,
6) Svoz nebezpečného odpadu:
a) Stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do odvolání,
b) Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání,
c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.
Jak zacházet s rouškami v domácnostech:
 Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je
potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
 Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
 Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
 V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
 Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
Více zde: http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-2

Městská
policie
informuje

R

ádi bychom apelovali na všechny občany,
aby se v časech, kdy jsou přijímána a platí
různá omezující opatření, snažili chovat co
nejzodpovědněji a nejohleduplněji vůči ostatním a snažili se nastavená pravidla dodržovat.
Vše je především o přístupu lidí a jejich ohleduplnosti a ochotě něco respektovat a řídit se tím.
Určité komplikace přináší vlastní orientace
v tom, co je nařízeno, co je doporučeno a co

je povoleno nebo zakázáno, bohužel zřejmě
ani autoři jednotlivých omezení (respektive
výkladu jednotlivých omezení) v tom nemají
evidentně zcela jasno, natož pak širší veřejnost.
Strážníci provádějí namátkově kontroly
stanovených povinností, speciálně pak se zaměřením na MHD, ale i kontroly dodržování dalších
povinností, včetně kontroly zákazu volného pohybu osob, což je ovšem obtížnější s ohledem
na povolené výjimky…. Bohužel, ale není reálné
se domnívat, že na každém rohu bude stát
nonstop strážník nebo policista a bude na vše
on-line dohlížet a okamžitě zjedná nápravu.
V případě podezření z porušování nařízených
opatření doporučuji obrátit se na linky 112, 158,
156, tak aby na místo mohla být vyslána hlídka.

Nastalou situaci rozhodně nelze podceňovat, ale není dobré ani přehnaně některá fakta
zveličovat, i když vnímáme, že pro někoho
může mít infekce fatální následky.
Nyní je potřeba být solidární a uvědomit si,
že některé věci neděláme jen sami pro sebe, ale
i pro ostatní a tomu se snažit podřídit, i když
to u některých může být v rozporu s jejich
vlastním egem….
Těm občanům, kteří pravidla dodržují,
mnohokrát děkujeme.
Přejeme všem pevné nervy v této nelehké
době.
Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ MP Praha 13
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Kontejnery s logem klokana pomáhají Fondu ohrožených dětí

P

okud plánujete jarní obnovu šatníku,
nebo vaše děti přes zimu zase povyrostly
a budou potřebovat nové oblečení,
možná přemýšlíte, co s vašimi již nepotřebnými
věcmi. Když je v městské části Praha - Řeporyje
odevzdáte do kontejnerů s logem klokana,
pomůžete tím Fondu ohrožených dětí.
„Odevzdané věci putují dětem do Klokánků,
kromě toho z každého kilogramu sesbíraného
materiálu přispíváme jednou korunou na transparentní účet Fondu ohrožených dětí. Za dobu
existence našeho projektu už jsme Klokánky
podpořili částkou přesahující 1 milion korun,
což by se nepodařilo bez dobré vůle lidí a spolupráce s městem, která byla navázána díky
panu starostovi Pavlovi Novotnému,“ děkuje
Pavlína Klementová, která je tváří projektu
KlokTex.cz.

V Řeporyjích je aktuálně pět zelených
kontejnerů s logem klokana, stojí například
na Řeporyjském náměstí či v ulici Na Manoušce.
Do projektu se zapojil i Sokol Řeporyje, který
umožnil umístit jeden z kontejnerů do jeho
areálu. „Do kontejnerů mohou lidé odkládat
hračky, kabelky, oděvy, textil či spárované boty
v dobrém stavu, nejen v dětských, ale i v dospělých velikostech. V Klokáncích totiž nacházejí
útočiště děti a mládež až do věku 18 let. Věci
je nejlepší uložit do igelitové tašky či do pytle,
což zaručí, že nedojde k jejich poškození či
znečištění,“ vysvětluje Klementová.
Co se nevyužije v Klokáncích, putuje
do zemí třetího světa.
Projekt KlokTex.cz podporuje všech 15
zařízení Fondu ohrožených dětí v České
republice, která mají celkovou kapacitu 322

míst. Děti a mládež v nich dostanou péči,
která je alternativou ústavního umístění, jenže
finanční podpora Klokánků ze strany státu je
nedostačující. I proto před více než deseti lety
vznikl charitativní projekt KlokTex.cz, který se
za loňský rok stal nejvýznamnějším dárcem
Fondu ohrožených dětí.
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Šicí stroje

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

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

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

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

Otevřeno: Po–Pá 8–17, So 9–13 hod.
Konopova 431/6  Praha 5-Řeporyje • Tel.: 603 167 905

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz

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.

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
Kontakt:

Tel.: 602 545 875
karelvozab@seznam.cz
Příjem českých programů v HDTV kvalitě !
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Koronavirus – dočasná opatření v PID

V

souvislosti s nařízením vlády o vyhlášení nouzového stavu
a s ním přijatými opatřeními (např. zákazu pořádání veškerých
akcí s účastí nad 30 osob a zrušením vyučování na základních,
středních a vysokých školách) Praha zavádí další změny v provozu
autobusů. Změny budou platit od pondělí 16. března 2020 a autobusy budou mít stejný režim, který znají cestující ze začátku tohoto
roku. Doprava metrem a tramvajemi zůstává beze změn. Informace
o změnách budou nahrávané do aplikací pro vyhledávání spojů
postupně od dnešního odpoledne. Praha také ode dneška ruší doplňkový prodej jízdenek v městských autobusech a na přívozech,
v příměstských spojích doporučuje přechod pouze na bezhotovostní
platby. Současně u městských autobusů dojde k uzavření předních
dveří pro nástup či výstup cestujících.
Hlavní město společně s organizací ROPID, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. (DPP) a dalšími dopravci Pražské integrované
dopravy (PID) naváže od pátku 13. a od pondělí 16. března 2020
dalšími změnami v provozu autobusů na území metropole. Změny
doplňují úpravu provozu autobusů, která platí od této středy. Provoz
metra a tramvají zůstává i nadále nezměněn i přes pokles poptávky
po přepravě v MHD.
Od pátku 13. 3. 2020 hlavní město zavádí tato preventivní
opatření v provozu autobusů:
 ruší doplňkový hotovostní prodej jízdenek v městských autobusech a na přívozech, kde o něj byl minimální zájem
 u městských autobusů dojde k fyzickému uzavření předních dveří,
které nebudou určeny pro nástup či výstup cestujících, ale pouze
pro řidiče (vzhledem k počtu vozidel bude realizováno postupně)
 ve stálých zastávkách budou městské i příměstské autobusy
otevírat všechny dveře bez nutnosti využívat tlačítka dveří (v zastávkách na znamení zůstává zatím stávající režim)
Hlavní město také doporučilo omezení hotovostního prodeje
jízdenek u příměstských autobusů a maximální využívání bezhotovostního odbavení. I v autobusech příměstských linek by za jízdy
měli cestující dodržovat dostatečný odstup od řidiče a vystupovat
jinými než předními dveřmi.
Od pondělí 16. 3. 2020 se zavádí tyto změny pro autobusy:
 na městských linkách nasazeny jízdní řády, které byly platné v letošním roce v lednu a únoru (na páteřních linkách to ve špičkách
znamená prodloužení intervalu o 1,5–2,5 min)
 na městských linkách svázaných s příměstskými spoji budou nasazeny upravené jízdní řády, a to na základě rozhodnutí Středočeského kraje o zavedení prázdninového provozu na příměstských
a regionálních linkách PID od 14. 3. 2020)
 na příměstských linkách řady 300 a výše provoz dle upravených
jízdních řádů
Aktuální informace o příjezdech autobusů jsou v aplikacích PID
Lítačka a IDOS. Zároveň mohou Pražané sledovat přesné polohy autobusů na webu: http://mpvnet.cz/pid/map. Opatření jsou dočasná,
jakmile budou zrušena příslušná mimořádná opatření ministerstva
vnitra, provoz MHD se vrátí do standardního režimu.
Dočasné úpravy příměstských a regionálních autobusových
linek ve Středočeském kraji
Z důvodu nařízení Vlády ČR o uzavření škol a omezení kulturních
akcí bude na příměstských a regionálních autobusových linkách
Pražské integrované dopravy (PID) podobně jako v ostatních oblastech České republiky od soboty 14. 3. 2020 mimořádně přizpůsobena dopravní obsluha dle režimu prázdninového omezení (většinou
se jedná o zastavení provozu školních spojů a mírné prodloužení
intervalů u linek s krátkými intervaly.
Cílem opatření je reakce na zrušení výuky ve školství a také snížení
vypravených vozů a řidičů, kteří musí zůstat se svými dětmi doma,
současně snížený stav částečně reflektuje případné onemocnění
jízdního personálu.
Vlaky PID pojedou i nadále bez omezení.

březen 2020
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Okénko do přírody
v okolí Řeporyj

INFORMACE  Covid-19  karanténa

a procházce v blízkos ti naší o b ce
nejednou člověk
narazí na černou skládku.
V krátkosti uvedu pár pozemků, které jsou zatíženy
nějakým odpadem.
Například se jedná se
o pozemky č. 1470/1, 1468
nad ulicí K Holému vrchu.
Další překvapení najdete za Fatem na pozemku č.
1713/7. Další nálož je u kompostu za silem na pozemcích č.1538/237 a 1537/220.
Fotografie jsem poslala
panu starostovi na whatsapp. Poprosila jsem obecní úřad o uklizení těchto
prostor.
Původně jsme měli
v úmyslu pozemek č. 1713/7
v rámci brigády ke Dni
Země 4. 4. 2020 vyklidit, ale
bohužel to nyní není možné
z důvodu pandemie.
D ě k uj i v š e m , k te ř í
ve svém okolí mají uklizeno.
Jiřina Hovorková

Jáchymovská 258, Praha 5-Řeporyje

N

Lékárna Tilia

Pondělí - pátek 7:30 - 17:00

V době karantény z důvodu pandemie Covid-19 a omezených
možností pohybu osob, je možné léky či doplňkový sortiment
objednat předem, a také je možné domluvit případný odvoz
léků k vám domů v rámci dohodnutých časových možností.
Kódy e-receptů můžete nadiktovat po telefonu, přeposlat
pomocí sms nebo whatsappu na uvedené mobilní číslo
nebo rovnou na email nebo facebook messenger.
Kontaktovat nás můžete následujícími způsoby:

 lekarna.tilia@seznam.cz
 251-625-901
SMS 775-883-303
Přidejte si nás
k oblíbeným na
a získejte
vždy nejaktuálnější informace z naší lékárny.

@lekarnatilia
www.fb.com/lekarnatilia
informace · novinky · akce · nabídky · poradna

Těšíme se na vás!
INFORMACE  Covid-19  karanténa

Lékárna Tilia

ZŠ Klausova 20.- 24.7.
KC Prádelna, Holečkova 27.
- 31.7.
2950Kč

Pondělí - pátek 7:30 - 17:00

Jáchymovská 258, Praha 5-Řeporyje
V době karantény z důvodu pandemie Covid-19 a omezených
možností pohybu osob, je možné léky či doplňkový sortiment
objednat předem, a také je možné domluvit případný odvoz
léků k vám domů v rámci dohodnutých časových možností.
Kódy e-receptů můžete nadiktovat po telefonu, přeposlat
pomocí sms nebo whatsappu na uvedené mobilní číslo
nebo rovnou na email nebo facebook messenger.
Kontaktovat nás můžete následujícími způsoby:

 lekarna.tilia@seznam.cz
 251-625-901
SMS 775-883-303
Přidejte si nás
k oblíbeným na
a získejte
vždy nejaktuálnější informace z naší lékárny.

@lekarnatilia
www.fb.com/lekarnatilia
informace · novinky · akce · nabídky · poradna

Těšíme se na vás!
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Kultura
Děti malují pro Konto bariéry - leden
2020
VII. kategorie - ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání
- žáci 11–15 let
Laura Linková
a Denisa Hladěnová
získaly Čestné uznání - téma Každý večer
Večerníček

Řeporyjské Echo 268
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Hudební obor – sólový zpěv
7. 3. 2020 - Karlovarský Skřivánek - Celopražské kolo soutěže v sólovém zpěvu:
Naše žákyně Kristýnka Slancová a Adélka
Fořtová získaly ČESTNÁ UZNÁNÍ - moc oběma holkám a paní učitelce Šárce Hrbáčkové
gratulujeme!

Výtvarný obor
Druhým rokem jsme se zúčastnili výtvarné
soutěže Sladký život, kterou pořádají
Dobrovická muzea pro ZUŠky ze Středních
Čech a Prahy.
Jelikož součástí muzea je cukrovar, bylo
letošní téma: „Zátiší z cukru, cukrovar a cukrová řepa“. Práce nás moc bavila, mimo jiné
jsme pracovali i se skutečnou cukrovou
řepou, kterou některé děti viděly na vlastní
oči poprvé v životě.
Vznikly kresby samotného cukrovaru v různých technikách, starší žákyně pracovaly
na samotném zátiší a cukr jsme dokonce
i fotili.
Za naši školu jsme získali 6 ocenění ve třech
kategoriích. Další díla byla vybrána na výstavu. Předávání cen se uskutečnilo 23. 2.
v krásných prostorách muzea.
Všem oceněným gratulujeme a za poskytnutí cukrových řep děkujeme panu Jiřímu
Blažkovi z Řeporyj!
Kategorie 13–15 let:
1. místo - Alena ROŽKOVÁ,
14 let – kresba cukrové řepy - pastel
3. místo - Vasilisa TAPILSKAYA
14 let – fotografie – cukr a hrneček
Čestné uznání - Karolína TRNKOVÁ
15 let – zátiší – kresba uhlem
Kategorie 11–12 let
2. místo - Kamila TERELYA
11 let – cukrovar – kresba pastelem
a uhlem
Kategorie 9–10 let
Čestné uznání - Adam PODZEMSKÝ
9 let – cukrovar – malba akvarel
Čestné uznání - Marie TRNKOVÁ
10 let – cukrová řepa – paper mache
Na výstavu byly vybrány práce žákyň:
Julie Urbancová - 8 let
Bára Sellnerová - 10 let
Aneta Böer - 12 let
Karolína Trnková - 15 let
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Úplně jiné Velikonoce
Letošní velikonoční svátky budeme zřejmě
všichni slavit úplně jinak, než jsme zvyklí. Náš každodenní rytmus života se velmi rychle a zásadně
změnil z důvodu pandemie. Ohrožuje nás zmatek
a strach z neviditelného nepřítele. Masmédia nás
každou chvíli zásobují novými informacemi, které
místo toho, aby nás povzbudily, v nás vyvolávají
úzkost a strach. Stojíme tedy před velkou výzvou nově se zorientovat a nalézt způsob, jak
společně jít za současných podmínek s důvěrou,
nadějí a podpírat jeden druhého. Většina našich
dosavadních zkušeností je najednou skoro nepoužitelná, protože nikdo z nás nic podobného nikdy
nezažil. Slyšíme, kolik lidí v této souvislosti denně
umírá a právem můžeme mít obavy o sebe, rodinu,
blízké, o ty, které milujeme. O Velikonocích si
právě připomínáme Ježíšovo utrpení, ukřižování,
umírání a smrt. Smrt jsme pro jistotu vytěsnili
z našeho života a nechceme na ni myslet. Ale
ať chceme nebo ne, stejně je toto téma součástí
našeho života. Když vidíme, jak někdo z našich
známých či blízkých je nemocný a postupně nebo
najednou umírá, tak se nemůžeme ubránit myšlenkám, že jednou přijde také řada na nás, navíc
nevíme kdy. Nejsme schopni o tom přemýšlet,
máme z toho hrůzu. Jak překonat strach ze smrti?
Když budeme cítit, že náš život má nějaký smysl,
že cítíme uspokojení z toho, jak nakládáme se
svým životem. Když budeme mít pocit, že jsme
ho doposud nepromarnili, že ho žijeme s vnitřní
integritou, že jsme udělali to nejlepší, co jsme byli
schopni a mohli udělat, že jsme udělali něco pro
druhé, něco pro lidi, kteří mě přežijí. Když budeme
vidět dobrý výsledek svého snažení.
Jeden příběh vypráví o starci, který zemřel poté,
co žil celý život naprosto sobecky a nemorálně. O pár
okamžiků později se octl ve světě zalitém sluncem, kde
zněla tlumená hudba a pohybovaly se tam postavy
oděné do bílých rouch. „Páni, tohle jsem tady nečekal,“
říkal si. „Tipuji, že Bůh má asi slabost pro takové lumpy,
jako jsem já.“ Obrátil se na postavu v bílém a zeptal se:
„Kámo, chci něco oslavit, můžu ti koupit drink?“ Postava
odpověděla: „Pokud máš na mysli alkoholické nápoje, ty
tady nevedeme.“ „Cože? Žádnej chlast? A co takhle partičku karet? Kanastu, lízaný mariáš, prostě cokoli.“ „ Je mi
líto, ale hazardní hry neprovozujeme.“ „Aha, co tedy celý
den děláte?“ zeptal se muž. „Hodně čteme žalmy. Každé
dopoledne máme biblickou hodinu a odpoledne modlitební kroužek.“ „Žalmy! Celý den studovat Bibli! Chlapče,
řeknu ti, že nebe není tak skvělé, jak se vychvaluje.“ Načež
se postava v bílém usmála a odpověděla: „Vidím, že jsi to
nepochopil. My jsme v nebi, ale ty jsi v pekle.“

Nebe, jak naznačuje příběh, znamená naučit

se dělat takové věci, které nás činí lidmi, věci,
které může dělat pouze člověk, a radovat se
z nich. Naopak ten nejhorší druh pekla, jaké
si člověk dovede představit, znamená uvědomit
si, že jsme mohli být opravdovými, hodnotnými
lidmi, ale už je prostě pozdě. Mohli jsme poznat
uspokojení z toho, jaké to je starat se o druhého

člověka s láskou, jaké to je být velkorysí, loajální.
Uspokojení z toho, jak ovládat své instinkty, místo
abychom jim dovolili, aby ony ovládly nás – ale
nikdy jsme to neudělali. Promarnili jsme šanci,
v důsledku jsme také promarnili život.

Žít život naplno v křesťanském pojetí
znamená vyzrát do plného lidství v tomto
životě, využít dobře své roky, žít s „čistýma
rukama a ryzím srdcem“. Zbytek postní doby
můžeme víc zvnitřnit. Zkusme si položit
otázky: Co jsem v životě dosud dokázal? Udělal
jsem něco přínosného? Má něco skutečně význam?
Co po mně zbyde, až vyprší můj čas? Jsou to otázky,
na něž se odpovídá podle toho, co jsme sdíleli
s druhými lidmi. Je známkou zralosti, když
se začneme ptát: Co udělám se svým životem?
Nemusíme mít strach ze smrti, když cítíme, že
doopravdy žijeme, že skutečně (i když je to občas
bolestné) miluji a jsem milován. Neexistuje způsob, jak zabránit umírání. Ale lze vyléčit strach ze
smrti tím, že se vynasnažíme skutečně žít.
Starozákonní kniha Kazatel nás učí o třech
základních a pro náš život důležitých věcech.
Za prvé potřebujeme v životě někomu patřit.
Mít důvěrný, láskyplný vztah, a to jak s Bohem,
tak s druhým člověkem. To jsou tzv. kmenové
vztahy s lidmi, s nimiž sdílíme celý náš život,
celé srdce, celý vnitřní svět, vztahy, které nás
v životě ponesou a budou činit šťastnými. Pouze
naše vztahy k Bohu a k druhým přetrvávají. Dříve
nebo později přijde „vlna“ (nemoc, pohroma,
pandemie) a spláchne to, na čem jsme tak usilovně pracovali. Když se to stane, pouze člověk,
který se drží s někým za ruku, bude schopen se
smát. Za druhé bychom měli přijmout bolest
jako součást lidského života! Abychom byli plně
a autenticky lidští, musíme být připraveni shodit
ze sebe zbroj, kterou obvykle nosíme, abychom
zabránili tomu, že nás někdo zraní. Musíme být
připraveni přijmout bolest, protože jinak se nikdy
neodvážíme doufat ani opravdově milovat. Bez
připravenosti něco cítit, včetně bolestí, nepoznáme nikdy vnitřní, trvalou radost. Za třetí potřebujeme vědět, že jsme udělali něco, co má význam, co
má smysl! Dívejme se na život jako na hromadění
pokladů. Každý nový člověk, s nímž se spřátelíme,
každá nová pravda, kterou jsme poznali, nebo
zkušenost, kterou jsme získali, nás může učinit
vnitřně bohatšími, než jsme byli předtím, ovšem
pokud to vše reflektujeme a zvnitřníme. Dnes je
toho v našem životě víc než před pěti nebo deseti
lety, díky všemu tomu, čím jsme zralejší a čím
jsme byli během té doby obohaceni.
V této zcela mimořádné postní době se tedy
nebojme do toho víc „říznout“ a jít na dřeň. Bude
to k našemu prospěchu. Dívejme se s nadějí směrem k Velikonocům. Ježíš Kristus sice zemřel, ale
také vstal z mrtvých a dává našemu životu novou
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orientaci. On sám je naším orientačním bodem.
Jde s námi v této složité a těžké době. Nyní v postní
době a o Velikonocích jsme v první řadě pozváni
k tomu, abychom posilnili vztah s Ním.
* * * * * * * * *
Pandemie nás ohromuje
Každá nemoc, v tomto případě neznámá
a na kterou zatím není lék, může vzbuzovat
u mnohých lidí úzkost, strach, obavu. Navíc je
možné, že v dohledné době nastanou problémy
jak zdravotnické či ekonomické povahy. Neměli
jsme dost času se na dosud neznámou situaci
patřičně připravit.
V žádném případě nikomu nepomůže, ba
naopak, když se budeme zbytečně strachovat,
panikařit, propadat hysterii. Žijeme v zemi, kde
sice nejsme spokojeni s tím či oním, s politiky,

ale i přesto mám za to, že pokud se ocitneme
v situaci ohrožení, tak se zodpovědní lidé snaží
chovat k lidským osudům statečně, i když možná
nepopulisticky dost razantně. Pozitivní smysl této
kritické doby vidím v uvědomění si sounáležitosti.
Jsme jen slabí, křehcí lidé, bez výjimky. Proto
bychom se měli k sobě navzájem chovat s úctou,
ohleduplně, zodpovědně a solidárně. Možná tato
situace nám pomůže dozrát konečně k zásadním
životním rozhodnutím, třeba k dobrovolně zvolenému skromnějšímu stylu života a v upřímném
přiznání si toho, že zdraví není samozřejmostí, ale
je velkým bohatstvím, a navíc, dle mého názoru,
Božím darem. Proto bychom si měli vážit každého
okamžiku života a snažit se ho prožít smysluplně
a zodpovědně. Osoby, které máme vedle sebe,
možná nejsou dokonalé, ale jsou! A chtějí sdílet
svůj život s námi tak, jak umí a jak jsou toho schopné. Važme si toho a učme se je ocenit a milovat,
protože zítra může být pozdě.
V těchto dnech jsem nablízku každému z Vás
a modlím se za Vás, za Vaše rodiny a vyprošuji Boží
pomoc a ochranu.
P. Mariusz Kuźniar, farář
Spojme se v této složité době, kdy čelíme pandemii COVID-19, ve společné modlitbě. Můžeme se
modlit například tuto modlitbu:
Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa, který
jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše
i těla, shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí v této
obtížné době plné dezorientace a obav v mnoha místech
Evropy i světa a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost hlavám státu, dej sílu
a odměnu našim lékařům, zdravotníkům a dobrovolníkům, dej věčný život zesnulým. Neopusť nás v dobách
zkoušky, ale vysvoboď nás ode všeho zlého.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.
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Studio Bubec
ohužel se koronavirová krize dotýká
i studia Bubec. Vzhledem k nařízení
vlády jsou naplánované kulturní akce
a aktivity ve studiu pozastaveny nebo odloženy. Taktéž výtvarné kurzy Baby Bubec.
Rozhodli jsme se však reagovat na aktuální
situaci a připravili jsme „Výtvarné hrátky
ONLINE“ pro všechny děti, které v současné
době nechodí do školy a budou mít zájem tvořit. A tak trochu odlehčit rodičům.
Zadání a pokyny jsou přístupné na našich
webových stránkách https://www.bubec.
cz/babybubec
Bohužel neproběhne ani plánovaná
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko!, kterou
jsme chtěli zahájit sezónu v komunitní zahradě Bubec. Zahrada však bude veřejnosti
přístupna ve specálním režimu a zájemci
o pěstování na komunitních záhonech se
mohou hlásit na info@bubec.cz.
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Během února a začátkem března, kdy
jsme ještě neměli tyto starosti, jsme si plně
užívali společenského života.
23. února proběhl již tradiční Řeporyjský
masopust. Masopustní průvod startoval
v 15:00 na Řeporyjském náměstí, kde pan
starosta předal maškarám klíč od obce
a děti z dramatického kroužku ZŠ Řeporyje
přivítaly všechny účastníky a hosty masopustu. Ještě před začátkem masopustního
reje si mohli účastníci vyrobit masky. Pak se

Hasiči Řeporyje

H

asiči Řeporyje nařízením ředitele
HZS Praha od dne 14. 3. 2020 dle
rozpisu drží 24 hodinové pohotovostní služby na HS v Řeporyjích jako
posilová jednotka pro HZS st. 7 Smíchov,
která v současném stavu pracuje v minimálním početním stavu.
V průběhu těchto pohotovostí jsme
byli povoláni 16. 3. ve 22.10 hod. k požáru zahradní boudy do Slivence a 19.
3. v 11.37 hod. k požáru střechy panelového domu Praha 4-Lhotka ul. V pláni.
Tímto bychom srdečně chtěli poděkovat Báře Malachové, Evě Svobodové,
Janě Rotreklové, Zuzaně Benešové,

průvod vydal obcí do studia Bubec. Cestou
se zastavil u Sokolovny, kde průvod přivítali
a pohostili majitelé restaurace. Ve studiu
Bubec čekalo pro hosty masopustní občerstvení a veselice s hudebním doprovodem
HovaDuo+.
7. března jsme oslavili 20. narozeniny
studia Bubec. Přišlo je s námi oslavit mnoho
přítel. A byla to veselá oslava, plná kulturních
zážitků. Rádi bychom všem poděkovali
za pomoc, podporu a zájem, který jste nám
věnovali v uplynulých letech.

březen 2020
Beaty Háblové. Zažít improvizaci mezi zvukem a obrazem Petra Nikla a Martina Janíčka.
A zatančit v rytmu hudební skupiny The
Brownies a Dj Babe Elen.
Po celý den probíhala rodinná dřevodílna
se sochařem a designérem Láďou Plíhalem
– Letadlo Prkeňák. A dílna praskala ve švech.
Prosíme, držme si palce, ať tímto těžkým
obdobím projdeme bez úhony a brzy se zase
ve studiu nebo v zahradě Bubec setkáme.
Letní příměstské tábory pro děti máme
naplánované a již nyní můžete přihlašovat
děti od 5 do 12 let na tábory v termínech
od 17. do 21. 8. a od 24. do 28. 8. 2020.
Sledujte www.bubec.cz a Facebook.

Narozeninoví hosté měli možnost shlédnout akrobatické představení Cirkusu Mlejn.
Poslechnout si Slam poetry v podání Anny

Ivetě, Kristýně a Andree Svobodové
za ušité ochranné roušky i s tematickým
vzorem.
Dále našim holkám za upečené dobrůtky a řeznictví Svoboda za přípravu

obědů a potravinám Le Xuan Thu za darování potravin zdarma.
Za SDH Řeporyje
Jiří Svoboda
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ních akcí. Proto nyní zveme architekty, aby
se hlásili se zájmem o spolupráci na vytvoření projektu rekonstrukce interiéru.

Řeporyjské Echo 268

březen 2020

TJ Sokol Řeporyje
Milé sestry, bratři a spoluobčané!
nás se dotkla koronavirová opatření,
proto musíme odložit Valnou hromadu,
která se obvykle koná v dubnu. Areál
sokola je uzavřen, restaurace pouze rozváží
a vydává.
Ráda bych informovala veřejnost o naší
činnosti. Od zvolení nového výkonné výboru (19. 9. 2019) uběhlo téměř půl roku,
scházíme se pravidelně každých 14 dnů. Ne
vždy všichni, není to pokaždé potřeba, ale
na každé schůzce se nám povede o kousek
se posunout. Největší boj svádíme s „úředním šimlem“, konkrétně se zapsáním změn
do obchodního rejstříku, převodem podpisových práv, zřízením datové schránky.
Moc děkuji Míle Roreitnerové za její ochotu
a čas, který stále Sokolu věnuje, bez její

I

spolupráce bychom se nikam nepohnuli.
Vytvořili jsme si plán, který vám představíme v příštím čísle. Již jsme i začali, upravujeme areál sokola. Díky pomoci Marcela

Fikara a Marka Síly bude brzy srovnaná
a zpevněná plocha u plotu k silnici, kde
bychom rádi začali.
Dále připravujeme rekonstrukci zázemí
Sokolovny v Řeporyjích!
K tomu potřebujeme zažádat o dotaci a té musíme
mít v ypracovaný
projekt.
Rádi bychom
vytvořili příjemné
a moderní prostředí pro naše malé
i velké sportovce
a účastníky kultur-

Na závěr překvapení od instruktorky
jógy a naší sestry hospodářky Evy, natočila a bude natáčet i dál, videa na cvičení.
Najdete je pod názvem JÓGA POD AVOKÁDEM na FB a YOUTUBE.COM, tak se
protahujte a sdílejte.
Předem děkuje za zájem a šíření informací.
Těšíme se na brzké shledání a všem
přejeme pevné zdraví.
Simona Šťastná
starostka TJ Sokol Řeporyje
www.sokolreporyje.cz

Do ordinace
praktického lékaře v Řeporyjích
přijmu zdravotní sestru.
Nástup možný ihned.
praktik.reporyje@seznam.cz

Pro vás pronájem 1 + kk
Pro ni vlastní svoboda
Za jednotlivými realitními případy se ukrývají příběhy
našich klientů. Při prodeji nemovitosti zůstávájí
vzpomínky na zde prožité momenty. Naopak
v případě nového bydlení se mysl našich klientů upíná
k představám o nové budoucnosti a vizím.
Posláním RE/MAX je porozumět všem našim klientům.
Poskytnout jim profesionální radu a služby, které jim
zabezpečí rychlý, jednoduchý a bezstarostný nákup či
prodej nemovitosti za tu nejlepší možnou cenu. Svěřte se i
vy do péče jednoho z více než 1200 proškolených makléřů
a začněte tak novou kapitolu svého života s námi.

T: 800 434 434

www.re-max.cz/partner

Partner

2018
2 01
5 · 2 016 · 2 017
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www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.
Doba Coronavirová aneb kulatý nesmysl se přestal kutálet
řípravná období našich mužstev
sotva skončila a začátek mistrovských zápasu přerušil virus
COVID-19, který v současné chvíli sužuje
prakticky celý svět, ten sportovní nevyjímaje. Všechny profesionální soutěže
byly přerušeny, potažmo zrušeny. Toto
nařízení se týká i neprofesionálního

P

fotbalu a tak náš amatérský fotbal upadl do zapomnění rovněž, věříme však
že se rozběhne se co nejdříve, protože
fotbal chybí našim hráčům a fanouškům
podobně jako státu ochranné pomůcky.
Tato nepříjemná skutečnost však
nemusí být brána pouze v negativním
slova smyslu, ale zároveň jako brána
nových příležitostí v době karantény,
kterou náš fotbal musí přinejmenším
otevřít. Uzavření sportovišť totiž přináší
i řadu možností, které je potřeba zužitkovat. Můžeme mezi ně zařadit finální
regeneraci naší hlavní travnaté plochy
a tréninkového hřiště, slíbené vylepšení
grilovací zóny či rekonstrukce fotbalové
hospody Na Hřišti. Doba se musí využit,
i tak však musíme zároveň pospíchat jako
Američani při nákupu spotřebního zboží
ve svých hypermarketech.
Spolupráce s místnimi firmami a podnikateli
Budeme se nadále snažit držet finanční stabilitu klubu i v tomto těžším
období. Naší snahou je navázání různých
forem spolupráce zvláště s místními

firmami, které mají zájem o vzájemnou
spolupráci, jenž by prospěla oběma
zainteresovaným stranám. O různých
formách spolupráce se s vámi pobavíme osobně. Kontaktujte nás na fkreporyje@gmail.com či telefonním čísle
732 565 136.
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Obohacení grilovací zóny na terase
Grilovací zóna obohacena o zcela
nově postavenou udírnu s nerezovými

Uzavření sportoviště je využito k vylepšení našeho areálu
Hlavní hrací plocha a tréninkové
hřiště
Prvním z důležitých bodů na kterých
se začalo pracovat je pravidelný servis
našeho hlavního hřiště. Jedině pravidel-

ná údržba našeho areálu dokáže dostat
náš trávník do 100 % kondice a následně
ji i udržet. Proto byl rozepsán soupis
prací pro jednotlivé měsíce firmou specializující na fotbalové hřiště. Pravidelný
servis sice stojí vetší finanční náklady,
avšak věříme, že vzhledem k technice si
poradíme i vzhledem k velkému vytížení hřiště. V první fázi hřiště podrobeno
úvodní revizi a 300 kg Ledku vápenatého,
který disponuje dostatečnými živinami
a vitamíny podporující růst trávy. Zároveň bude snaha o zajištění kvalitnějšího
terénu na tréninkovém hřišti, a tak se
využije právě toto období klidu, kdy není
toto hřiště využíváno. Teď už jen čekat
na vegetační období!

dvířky a novým kamenným grilem, jenž
bude dělat dlouho dobu parádu při
zápasech našich mužstev a řadě oslav,
které jsou s fotbalem spojené. Konečně
bylo nalezeno řešení, díky kterému se již
nebudou řešit provizorní řešení, a klobásy si budete moci maximálně vychutnat.
I tu slinu na rtu vám odpustíme J.
Nová vlajka našeho FK bude brzy
vyvěšena
V druhé polovině měsíce března bude
vyvěšena „fungl“ nová vlajka řeporyjské
kopané, která nám bude na stožáru
připomínat naše černobílé bílé barvy
a historii našeho klubu, jehož počátek

Nová podlaha v Hospodě Na Hřišti
Protože okna a podlaha každého
bytového i nebytového prostoru jsou
důležitými aspekty, které dotváří daný
ucelený obraz, po oknech došlo i k další

výraznější investici do naší hospody,
který nová podlaha jistě přinese. Stará
podlaha, jenž se nesetkávala s kvalitou
hodnou pro 21. století bude nahrazena
zcela novou.

se datuje k roku 1928. Bude vyrobena
ze speciálního materiálu ověřených
ve skandinávských podmínkách, a tak
věříme, že veškeré poryvy větru budou
pro ní pouhým polechtáním. V dnešní
době, jenž je plná vichřic se bude víc
než hodit. Vichřice jako Sabina, Kirill či
Kiara by si na ní přijít neměla. Snad nám
tu bude vlát dlouho.
Co dělat v případě zranění během
fotbalového utkání?
Fotbal je bezpochyby krásná hra, patří
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v Běchovicích, kde jsme podle zvyklostí
nasadili dvě mužstva - Young boys
a Old boys, a tak mohli své fotbalové
schopnosti poměřit jak ti zkušenější, tak
i benjamínci, kteří se s fotbalem teprve
seznamují. Oba týmy podaly výborné
výkony, které byly okořeněné o úspěch
našich starších hráčů, kteří v turnají
dominovali a po jasném skóre 20:0 v celém turnaji mohli zvednout mistrovský
pohár.
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však k němu i zranění. A to je důvod proč
přikládáme na naše stránky do rubriky
Ke Stažení odkaz na ohlášení škodné
události, neboť Pražský Fotbalový Svaz
má uzavřenou smlouvu s VZP skrze Českou Unii Sportu.
Zranili jste se během zápasu? Zajistěte
aby bylo zranění zaevidováno v Zápise
o utkání a spolu s přiloženou zdravotní
dokumentací a Oznámením škodné
události na pojištovnu. Ačkoliv nikomu
zranění nepřejeme, alespoň částečnou
náplastí tak může být částka zaslaná VZP
na základě vyhodnocení vašeho zranění.
Veškeré potřebné informace naleznete pod odkazem:
http://www.fkreporyje.cz/stazeni/
Sportovní stránka
Aktuální stav pandemie nedovolí
našim mužstvům odehrát své zápasy
ani trénovat. Ačkoliv jde stále o pouhý
odhad, vypadá to, že aktuálně odložené
ročníky ani nebudou dohrány. O dalším
průběhu vás budeme informovat.
A mužstvo vyhrálo Aritma cup 2020
Řeporyje se během zimní přípravy
v rámci Aritma cupu potkaly s celky z nižších soutěží, tak bylo jasné, že cíl musí být
ten nejvyšší - vyhrát. Bohužel vzhledem
k obsazení turnaje jsme narazili jen
na jednoho kvalitního soupeře, jímž byly
Roztoky. Dobrou přípravou byly i zápasy
proti Řepům a Košířům, tedy celkům,

s kterými se můžeme potkat ve skupině
od další sezóny. A byly to právě Košíře,
které byly naším posledním protivníkem
v turnaji.
Košíře, jenž vedou tabulku druhé
třídy nastoupili proti nám za krásného
odpoledního počasí a nám se dařilo
zužitkovat naše příležitosti, a tak jsme
vedli po půl hodině o tři góly po gólech
Šebesty, Svobody a Ďubašíka. Od té doby
jsme opět zbytečně polevili a  v nízkém
tempu odehráli druhou půli. Konečný
výsledek zápasu nakonec vyzněl 3:1
v náš prospěch.
Herní praxe tak byla naplněna. Pro
tým je vždy lepší odehrát zápasy i proti
slabším soupeřům, které dají často týmu
více než-li tréninková jednotka. Výkonností stupeň 1.A třídy je však o patro

výše, což jsme poznali hned v prvním
zápase kdy Zlíchov nás porazil zcela
jednoznačně 6:1, když tým kolem Tomáš
Juna potvrdil roli favorita.
Školička nadále vítězí na turnajích
Úspěchy naší školičky se navlékají
jako korálky na šňůrku. Naši mládežnici
se již potřetí tento rok zúčastnili turnaje

Závěrečné slovo
Ačkoliv aktuální stav nepřináší nic
dobrého, věříme, že se vše v kulatý míč
obrátí a opět se budeme moct sejít v tom
nejhezčím černobílém dresu. Veškeré
aktuální dění sledujte na našich webových stránkách fkreporyje.cz či našem
klubovém facebooku. Držte se, ono zase
bude dobře!
Petr Vosmík
místopředseda FK Řeporyje
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Odvlhčení zdiva,
stavební a zednické práce
Nabízíme:
 provedení dodatečných hydroizolací zdiva
 sanace, odvlhčení objektů
 sanační omítky, stěrkové izolace
 obnovy fasád
 jádrové a štukové omítky
 pokládky dlažeb a obkladů
 výkopové práce

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

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

www.trumfrenovace.cz
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REALITNÍ AGENTURA
Šolo spol. s r. o.
Šolc REALITY s. r. o.
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Specialisté na Prahu 5 a 6

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

CMY

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz
ROZVOZ JÍDEL
pro firmy
i soukromé osoby

Restaurace

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

Jáchymovská 613/1, Řeporyje

Objednávání jídel
Na stránkách www.reporyjskasokolovna.cz
kliknout na objednání obědů
otevře se vám aplikace Dnešní oběd.cz
s týdenní nabídkou jídel.
Na stránce se buď zaregistrujete
nebo pouze jednorázově objednáte
počet jídel, která chcete zavézt.
Jídla vám přivezem ve vakuovém balení.

www.reporyjskasokolovna.cz

PIVOVAR ŘEPORYJE
NABÍZÍ
ROZVOZ POLEDNÍHO MENU
Chcete ušetřit čas?
Dovezeme Vám jídlo domu nebo do kanceláře.

Rozvoz PO - PÁ 11:00 - 14:00
Rozvoz do 5km od provozovny
Minimální objednávka dvě jídla
Přijímáme hotovost a stravenky
Platba pro firmy možná na fakturu

Kontakty:
 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

6.3.2019 15:15:56

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

Objednávky od 10:00

274772837

