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Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
líbil jsem si, že budu tentokrát
jen pozitivní a říkat samé dobré zprávy. Mám pocit, že toho
máte plné kecky a řítíme se ze složitých časů do složitých. Když vidím, co
lidí okolo stojí na prahu sociální krize
a přichází o existenční jistoty, říkám
si, my, tento úřad, nebudeme ti, co
budou brečet na následky koronaviru.
Prostě chci tento argument vytěsnit nefňukat jménem úřadu, to
si nezasloužíte. A zkusím být kratší, maminka zase říkala, že píšu
romány. A maminka se má poslouchat.
Tedy, děkuji ještě jednou za perfektní součinnost v krizi. Nikdo
tu nadbytečně nevyužíval servis dobrovolníků, naopak. Teď je
chvíle, kdy fakt můžete bez obav přijít. Stále tu máme dětské
i dospělé roušky všech velikostí. Hlavně u těch dětí má smysl
„rozjet krám“ ve velkém. Nebaví je to nosit, někoho zlobí šňůrky,
jiného gumička, stavte se, opravdu je tu veliký výběr. To samé
dezinfekce na ruce. Je jí dostatek, abychom mohli každému odlít.
Přemýšlím, jak pozitivně napsat o tom, co tu „předvádějí“
semafory. Mám trošku divočejší dny. Možná jste zaznamenali
v médiích informaci, že mám policejní ochranu. Do toho „vlasovci“, v době vydání Echa už myslím rezonuje vtipné umělecké
dílo, kterým poctil Řeporyje sochař David Černý. Já ladím hlavně
zabezpečení a vše pro to, aby byl prostor zabezpečen a lidé
v okolí měli klid, stejně jako případní vandalové pocítili odpor.
Do toho největšího fofru ŠEST stížností na semafory. Rozumím
jim. Nesnáším noční stání na červené a toto skončí. Ale tohle bylo
jiné. Semafory skáčí rychle, nesmyslně, dlouhé zelené z bočních
ulic atd. Speciálně na Ořešské si lidé stěžovali i o víkendu.
Za vše může koronavir. Krizový štáb prostě - aby lidé nemačkali čudlík na přechodu - nařídil uvést semafory do režimu,
který bude „pružnější k chodcům“. Následky vidíme v ulicích.
Já si magistrátu nesmírně vážím a jsou na nás hodní. Ale napsal
jsem panu náměstkovi pro dopravu, že „je čas“. Řešíme i ty noci.
Opravdu nevím, proč by měl semafor fungovat já nevím od půlnoci do čtyř. Má blikat oranžová a chodec si v nejhorším „pustí“
semafor čudlíkem. Děláme na tom.
Moji místostarostové jsou neustále na stavbě školní družiny.
Jasně, máme tam stres. Budova má něco za sebou, stavěla se dost
divoce, tak jsem zrušil výběrko na gastro. A jedeme nové. Měl
jsem dilema. Hlásili se špekulanti, regulérně to bylo nechat vyhrát
čtvrtého nebo to zrušit. Obé pro starostu noční můra. Vyhraje
čtvrtý - šílenství. Zruším to - nevyhrála „starostova“ firma. Nelíbilo
se nám toho víc. Dlouho jsem přemýšlel a pak si řekl, nic jsi neukradl, kašli na vlky, zákon pamatuje na situaci, ve které jsi, svědomí
máš čisté, zruš to, je-li to správně pro Řeporyje. Nebojte, snad to
stihneme. Chceme řádnou soutěž a pořádné gastro a režim školní
jídelny, který bude odpovídat vyspělé Evropě a ne skanzenu, při
vší úctě. Nevím, zda víte, že na místě jídelny stál kdysi dřevěný
pavilon školky, co měla druhé, detašované pracoviště v budově
úřadu. Do tohoto stavu přišel v roce 1966 požár pavilonu. Shořel
do základů. Tady už se tak stavělo v „akcích Z“ kde co, ale tohle byl
průšvih. Stavělo se ještě rychleji. Dnes vidíme následky. Střecha,
podlahy (pod kterými byla rovnou hlína), no je veselo.
Ale stavíme. Školu otevřeme, jak vrchnost dovolí. Jsem rozhodnutý neprodleně obnovit provoz školky, 25. květen by měl
být dnem D, neslibuji, ale od května už jsme nahnali učitelky
zpět do budovy a vše začneme připravovat. Taky mám doma
dvě děti. Vím, co prožíváte.
Úřad trošku rozšířil režim, do konce nouzového stavu bude
uzavřený, ale venku u okénka už se všichni „zajeli“, docela jste
si zvykli, ono to jde. To se mi také líbí. Nikdo neremcá. Naopak.
Největší radost mi dělají naši senioři. Člověk jim při tom rozvozu dezinfekcí a tak, vezl povzbuzení a oni ho dávali nám. Velmi
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emotivní pro mě bylo nedávné jubileum našich dvou
nejstarších občanů - pana
Kapitána a paní Nachtmannové. K pětadevadesátce jsem
gratuloval a dary předával
oknem, pan Kapitán naprosto
disciplinovaný senior během
koronaviru. Pamatuje válku,
„lidi toho nadělají“, největší
pašák.
Paní Nachtmannová, díky
šesti dnům „náskoku“ je nejstarší občankou městské části.
Přes koronavir trvala na tom,
že starosta musí přijít až k lůžku. Ona už nemůže chodit, ale Pan Jiří Kapitán. Druhý nejstarší obmysl má jako mladice. Nej- čan Řeporyjí, o šest let mladší než
starší občance se neodmlou- rekordmanka Anežka Nachtmannová.
vá a tak jsem - proti všem Jeho sousedka z „Vejrů“. Chcete-li se
pravidlům - přišel za paní dožit vysokého věku, doporučujeme ulici
gratulovat až do obýváku. Ve Výrech, žijí tam čtyři z pěti nejstarA pak to pochopil: „Tady vám ších občanů Řeporyjí, to už nevypadá
říkám, před svědky, postříleli na náhodu.
by nás tehdy, nepřijet vlasovci. Nedejte se, bylo to tak,
já u toho byla, je to správně, co se udělalo.“ Svědectví za tisíc rad
„odborníků“.
Dojalo mě to. Já vím, jak je to složité a že s tím každý nesouhlasí.
A že budou ještě problémy okolo toho pamětního místa. A že měli
i „své“ důvody. Ale pomohli a umírali za naši svobodu. Po boku
povstalců. Tečka.
Zveřejnili jsme už před časem text, který bude (je) na té pamětní
desce. Opravdu jsme na něm dlouho pracovali, řešili ho na zastupitelstvu. Nechali jsme do toho samozřejmě „kecat“ i historika
Pavla Žáčka, nikdo toho o té nešťastné armádě, zrazené vlastní
zemí, neví jako on.
Máme na ten text výtečné ohlasy. Střízlivé, pravdivé, věcné.

Pamětní deska vlasovcům. Nebude mít lehký život. Jako oni.
Snad se vám líbí i pamětní deska na Ořešské na památníku
první světové války. Naši padlí čekali 102 let, jsem rád, že jsme to
konečně udělali.
A jsem rád, že na pomníku U Lva, který byl rovněž očištěn, když
je to výročí, jsou konečně správně letopočty úmrtí několika obětí
holocaustu správně. Napravili jsme, co se nepovedlo, opomnělo,
mělo připomenout.
Jsem přesvědčený, že to byly správně investované peníze.
A jsem moc pyšný na Řeporyje, že 5. května mají pěkně všichni své
důstojné pomníky s věnci. Komunisté, partyzáni, piloti, vlasovci,
židé, odbojáři…. Umírali za naši svobodu. Voják si zaslouží kříž.
Nikdo jiný to za nás neudělá. Tak jsme to udělali. Objednal jsem pořádné věnce ke všem těm pamětním místům a v Řeporyjích bude
(bylo) 5. května vše jak má k uctění obětí válek být. Díky za to i vám.
Díky za ohlasy na článek o Italech a Trunečkově mlýně. Ohlasy
byly a bylo to v zásadě jednoznačné. Ještě se k tomu vrátím. Itala
nevyhánět. Mantinely a být rádi, že ruina dostane život. Co ale chci

Slovo starosty
ocenit, je Mládkova. Myslel jsem, že mě zabijí za ten článek. Kdepak.
S mnohými jsme se mezitím potkali a přes roušky si leccos v dobrém řekli. Nikdo mě o to nežádal, ale chtěl bych zpětně sportovně
uznat, že jsem možná měl při psaní svého (skutečně ostrého) mailu
myslet na ty, kteří do toho byli zataženi a nebýt tak „přísný“. Už jiný
nebudu. Ale chtěl bych se jim omluvit, ono nevědět o skoropetici
za barákem, která nás vtahuje do věcí, které se nás týkají jen tím,
že bydlíme tady, a dostat vynadáno za někoho jiného, já to beru.
A víte, jsem moc rád, že jsme si to pěkně, po našem, vydiskutovali.
Tak to má podle mě být, občanská společnost v praxi, pěkně karty
na stůl, každý si řekne svoje a pak se rozhodne v zájmu celku a dle
většiny. Přiznám se, docela mě bavilo nechat to na vás. Člověk
samozřejmě má kolem sebe spolurozhodce a zastupitele, ale co
si budeme povídat, vedu koalici, jsem celkem důrazný typ, dělám
mnoho rozhodnutí sám, případně na mém soudu často přeci jen
záleží při konečném rozhodování. Tak to prostě je. Hele, mě tak
bavilo, dát si obrazně nohy na stůl, kafíčko a jen dělat čárky na obě
strany a pak ukázat na většinu.
To si musíme někdy zopakovat. Odpovědnost tíží. Ale za Řeporyje a jejich kurz je ctí jí být tížen!
Tak dost řečí, zpátky do práce. Vím, že to teď nemáte vůbec, ale
vůbec lehké. Cítíme to, můžeme-li nějak prospět, dejte nám vědět.
Jo, nebudete se zlobit, když vyřídím jednu osobní věc? Vlastně
dvě? Jednak bych chtěl moc poděkovat paní starostové, máme
v den, kdy píšu tento text, výročí svatby. Manžel v deset večer
na radnici píše Echo, v televizi říkají, že po Praze běhá ruský
agent s nějakým kufříkem s bakterií na manžela, starostu šestky
Koláře a primátora, „rodina“ se nám na čas rozrostla o pár kriminalistů a ona je pořád nad věcí a má svatozář, ač máme dvě děti
a když si mě brala, neříkal jsem, že mám v úmyslu kromě celebrit
v bulvárních časopisech dráždit i ruské agenty. Chci jí poděkovat
za nadhled, stejně jako vám.
A taky jsem chtěl pogratulovat našim k výročí svatby, snad vás
neurazí fotka. Táta moc pozdravuje. Vyloženě mě požádal o to, ať
vás povzbudím a pošlu zdravici. Naši se brali den před námi. Akorát,
že v roce osmdesát. Už měli postavený okál v Řeporyjích a za necelý
rok po svatbě se
jim narodilo první dítě, prý klidné
a zpočátku velmi
hodné. Táta při
oslavě vzpomínal
na ty časy. Chodil
na poštu v Řeporyjích s hrstí mincí
k telefonu, organizovat koncerty
Fešáků. Pak měla
kapela zahrát při
předávání jakéhosi
praporu spojařům.
Otec toho využil
a řekl, že teda jo, Rodiče vůbec nezestárli, že? Od svatby nežili jinde
ale chce na kopec než v Řeporyjích.
telefon. Říkal, jak
od dnešní Šafránky
postavili sedm sloupů až k okálu a zapojili telefon. To bylo slávy
na kopci. Soused prý hned přišel, zdali by nešla společná linka
a od té doby se chodilo volat k nám. Mimochodem, jestlipak víte,
kdy se v Řeporyjích poprvé telefonovalo?
Za války. Továrník Jiras měl tu měl továrničku s mramorem a nechal si ji spojit s domovem. Řeporyje tak měly spojení s Prahou. 7.
května 1944 se uskutečnil první telefonát. Jsou to blbosti, ale v tom
koronaviru jsem si uvědomil, jak zdánlivé maličkosti, jindy běžné,
najednou běžné nejsou. A že je na místě popřemýšlet si o vlastní
zranitelnosti. Že je to rozdíl přemýšlet, zdali budou ráno rohlíky
a šňůrky na roušky, nebo jestli pojedu na Kanáry nebo na Maledivy.
Jo, ty šňůrky. Hele, když jsme v těch pamětních deskách, něco
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mi říká, že by si nějakou malou, hezkou, zasloužily na budově úřadu
ty holky, co tu šily neúnavně ty roušky. Seženu na to sponzora.
Děti, dospělí, kdyby vás napadl nějaký motiv, sem s ním. Zbytek
k tomu, jak chci odměnit, za všechny bezejmenné ty, o kterých
vím, až skončí ten nouzový stav.
Pomáhejte si a optimismus. Vím, nejsou to lehké časy. Ale bylo
hůř. Vždycky si to řeknu, když mám depku z toho, co se děje. Když

řeším ty naše pamětní desky a pomníky, kterých se dotýkám. Kdyby
mohly mluvit, řekli by, ať nefňukáme. A kdo nevěří, ať zaťuká u pana
Kapitána nebo paní Nachtmannové.
Hodně sil a optimismu nejen jim dvěma, ale vám všem, Řeporyjím!
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz

Zápis ze zasedání

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. ZMČ15 konané dne
31. 3. 2020
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.;
místostarosta - David Roznětinský; místostarostka - Lucie Seguin; Mgr. Pavel
Bechyně - zastupitel; Jaroslav Kejha - zastupitel; MUDr. Jozef Čupka, MPH - zastupitel;
Mgr. Lenka Fialová - zastupitel; Mgr. Radek
Hanák - zastupitel; Vojtěch Kuchař - zastupitel; Mgr. Michal Tuma - zastupitel; tajemník
- Miloslava Jirasová
Omluveni: Jiří Blažek - zastupitel
Starosta Městské části Praha-Řeporyje
(dále jen „předsedající“) zahájil jednání
v 18:04 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno
a zveřejněno na fyzické i elektronické
úřední desce úřadu. Při zahájení jednání
je přítomno devět z jedenácti zastupitelů,
tedy nadpoloviční většina, a zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Miloslavu Jirasovou.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Jaroslava Kejhu
a p. Mgr. Michala Tumu.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského a p. Lucii Seguin.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
navržený program jednání.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:
v 18:14 hodin se na jednání dostavil člen ZMČ

p. MUDr. Jozef Čupka, MPH)
5. Opatření - nouzový stav
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
podrobnou informaci starosty městské
části o opatřeních vlády ČR a ministerstev
vydaných z důvodu výskytu koronaviru
a vyhlášení nouzového stavu na území
České republiky, o provozu úřadu městské
části a zajišťování a distribuci potřebných
ochranných prostředků a informačních
letáků pro občany městské části.
6. Nařízení odvodu finančních prostředků ZŠ do rozpočtu MČ
Usnesení číslo: 0242/2020/ZMČ15
Zastupitelstvo městské části
1) ukládá
příspěvkové organizaci Základní škola
Praha 5-Řeporyje odvod finančních prostředků ve výši 165 000 Kč z Fondu reprodukce majetku, fondu investic do rozpočtu
zřizovatele v termínu do 15. 4. 2020.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
7. Rozpočet městské části na rok 2020,
střednědobý výhled rozpočtu do roku
2025, finanční plán zdaňované činnosti
Usnesení číslo: 0243/2020/ZMČ15
Zastupitelstvo městské části
1) konstatuje, že
 Městská část Praha-Řeporyje hospodaří
od 1. 1. 2020 dle pravidel hospodaření
v období rozpočtového provizoria
schválených usnesením Zastupitelstva
MČ Praha-Řeporyje č. 0196/2019/ZMČ12
ze dne 4. 11. 2019,
 pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria r. 2020 byla zveřejněna na úřední desce dne 14. 11. 2019,
 od schválení rozpočtu bude MČ Praha-Řeporyje hospodařit dle schváleného
rozpočtu, rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se stanou příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení,
 návrh rozpočtu městské části na rok
2020, návrh střednědobého výhledu
rozpočtu do roku 2025, návrh finančního plánu zdaňované činnosti na rok

2020 a výhledu do roku 2025 byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední
desce úřadu dne 13. 3. 2020 a je zveřejněn dosud;
2) schvaluje
 rozpočet hlavní činnosti Městské části
Praha-Řeporyje dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení na rok 2020 jako vyrovnaný s:
objemem příjmů ve výši:
		
… 46 204 500,00 Kč
objemem výdajů ve výši:
		
…46 204 500,00 Kč
 střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Řeporyje na roky 2021–2025 s porovnáním skutečnosti za roky 2015–2018
a očekávané skutečnosti roku 2019
a 2020;
 finanční plán zdaňované činnosti MČ
Praha-Řeporyje na rok 2020 a výhled
finančního plánu zdaňované činnosti
do roku 2025;
3) schvaluje
výši neinvestičního příspěvku příspěvkové
organizaci Základní škola Praha 5-Řeporyje
pro rok 2020 ve výši 4 300 000 Kč;
4) schvaluje
výši neinvestičního příspěvku příspěvkové
organizaci Mateřská škola Praha 5-Řeporyje
pro rok 2020 ve výši 1 169 256 Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
8. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0244/2020/ZMČ15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení spočívající např. v navýšení
příspěvku zřizovatele pro Základní školu
Praha 5-Řeporyje ve výši 165 000 Kč na pořízení generálního klíče, přijetí finančních
prostředků pro místní knihovnu ve výši
4 200 Kč, na přístavbu jídelny základní
školy ve výši 12 500 000 Kč, na činnost
JSDH v souvislosti se zamezením šíření
koronaviru ve výši 115 000 Kč, na výdaje
v souvislosti s šířením nového koronaviru
ve výši 1 448 700 Kč, ponechané dotace
z roku 2018 a 2019 na rekonstrukci gastro
a el. vedení v základní škole, na vybudování
školního hřiště a úpravu školní zahrady
po dokončení přístavby v ZŠ, na stavební
úpravy a přístavbu ZŠ a pod.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
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9. Darovací smlouva - hasiči
Usnesení číslo: 0245/2020/ZMČ15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
uzavření darovací smlouvy (příloha tohoto
bodu jednání), jíž dárce daruje lincenci
RescueNavigator v hodnotě 20 449 Kč jednotce sboru dobrovolných hasičů Řeporyje;
2) pověřuje
starostu městské části k podpisu darovací
smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
10. Darovací smlouva-finanční dar
Usnesení číslo: 0246/2020/ZMČ15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
uzavření darovací smlouvy s fyzickou
osobou (příloha tohoto bodu jednání),
jíž dárce daruje městské části finanční dar
ve výši 50 000 Kč k obstarání a zajištění potřebných prostředků pro občany městské
části v souvislosti s výskytem koronaviru;
2) pověřuje
starostu městské části k podpisu darovací
smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
11. Schválení souhlasného prohlášení
duplicitních vlastníků a následného
výkupu pozemku 1611/5 v k.ú. Řeporyje
(ul. Na Manoušce)
Usnesení číslo: 0247/2020/ZMČ15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
uznání výlučného spoluvlastnictví pozemku parc.č. 1611/5, druh pozemku ostatní
plocha/ostatní komunikace o výměře
171 m2 v k.ú. Řeporyje, fyzickým osobám,
panu XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX,
Praha 5-Řeporyje a paní XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXX,
Praha 4-Podolí;
2) pověřuje
starostu městské části k podpisu souhlasného prohlášení duplicitních spoluvlastníků o nabytí pozemku do vlastnictví fyzických osob v souladu s tímto usnesením;
3) schvaluje
záměr úplatného nabytí pozemku pod komunikací v ul. Na Manoušce parc.č. 1611/5,
druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 171 m2 v k.ú. Řeporyje
za cenu 500 Kč/m2;
náklady spojené s řízením o návrhu
na vklad práv do katastru nemovitostí
uhradí kupující;
4) pověřuje
starostu městské části k podpisu kupní
smlouvy v souladu s tímto usnesením.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
12. Výsledky výběrového řízení na re-

konstrukci vnitroareálových komunikací u ZŠ včetně stavebního dozoru
Usnesení číslo: 0248/2020/ZMČ15
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na dodavatele
stavebních prací v rámci akce: „Rekonstrukce komunikací v areálu ZŠ Řeporyje“;
2) souhlasí
s výběrem vítězného uchazeče - firmou
HES stavební, s. r. o., IČ: 28143213 - jako
dodavatelem stavebních prací;
3) souhlasí
se zněním a podpisem smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
13. Změnové listy - přístavba jídelny
u ZŠ
Usnesení číslo: 0249/2020/ZMČ15
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s předloženými změnovými listy 01 a 02
- Nerez žlaby pro gastro, fasáda, střecha
a hromosvod v rámci stavby „Stavební
úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje“
a s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 22. 10. 2019;
2) schvaluje
navýšení ceny uvedené akce o částku
2 355 226,17 Kč bez DPH z důvodu havarijního stavu stávajícího střešního pláště
a fasády objektu a z důvodu dodávky
a montáže nerezových žlabů pro gastro
zařízení, které původní smlouva o dílo neobsahovala, avšak technologicky je nutné,
aby před dodávkou gastro zařízení byly
pevně zabudované do stavby;
3) pověřuje
starostu městské části k podpisu změnových listů a k podpisu dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
14. Darovací smlouva - finanční dar
Usnesení číslo: 0250/2020/ZMČ15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
uzavření darovací smlouvy s fyzickou
osobou (příloha tohoto bodu jednání), jíž
dárce daruje městské části přijetí finanční
dar ve výši 20 000 Kč k obstarání a zajištění potřebných prostředků pro občany
městské části v souvislosti s výskytem
koronaviru;
2) pověřuje
starostu městské části k podpisu darovací
smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
15. Pronájem pozemku - heliport
Usnesení číslo: 0252/2020/ZMČ15
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Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
předběžně pronájem části pozemku parc.
č. 1587/33 v k.ú. Řeporyje o výměře 803 m2
za cenu 110,- Kč/m2/rok na dobu určitou 3
let za účelem zajištění technického zázemí pro přistávání a uskladnění vrtulníku,
tedy zřízení přistávací plochy pro vrtulník
včetně zbudování skladu a technického
zázemí (předpokládá se realizace formou
kontejnerových staveb); pronajatá plocha
může být oplocena do max. výše 2 m s tím,
že nájemce zachová/zajistí průjezdnost
místem o min. šířce 2,4 m;
2) pověřuje
starostu městské části k dalšímu jednání
s nájemcem;
3) pověřuje
zaměstnance úřadu ke zveřejnění záměru
pronájmu části pozemku na úřední desce
úřadu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen ZMČ
p. Vojtěch Kuchař)
16. Smlouva o dílo - PD Skatepark Řeporyje
Usnesení číslo: 0251/2020/ZMČ15
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
předložený návrh smlouvy o dílo, jejímž
předmětem je zpracování projektové
dokumentace pro společné řízení, výběr
zhotovitele a realizace díla „Skatepark
Řeporyje“;
2) pověřuje
starostu městské části k podpisu smlouvy
se zhotovitelem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen ZMČ
p. Mgr. Pavel Bechyně)
17. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci starosty městské části o přípravě
obnovy desek pomníků v městské části
k 75. výročí květnového povstání českého
lidu;
2) bere na vědomí
informaci místostarosty městské části o dokončení stavby cyklostezky mezi Slivencem
a Řeporyjemi.
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor pro diskusi. Závěrem poděkoval
všem přítomným za účast a ve 20:06 hodin
veřejné zasedání ZMČ Praha-Řeporyje
ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn
v upravené podobě.
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Základní škola

Duben a základní škola
Školní družina
– naše společné domácí tvoření

J

elikož nastala situace, kdy musíme
být všichni doma a nemůžeme se
scházet ve ŠD s kamarády, paní vychovatelky nezahálí a připravují program
pro děti na samostatné domácí tvoření.
V období velikonočních svátků si děti
mohly doma vytvořit několik tematických výrobků a společně s rodiči si dle
návodu zahrát Velikonoční bojovku.
Vychovatelky ŠD pravidelně zásobují
školní webové stránky dalšími krásnými
nápady na využití volného času dětí.
Rodiče i dětí využívají tuto nabídku,
o čemž svědčí i množství fotografií jejich
výtvorů, které děti zasílají zpět našim
vychovatelkám pro radost.
Společně jsme formou obrázku také
poděkovali IZS za jejich práci v této nelehké době.
Děkujeme rodičům dětí za podporující
e-maily a za krásná slova v nich.
Hodně zdraví, optimistické a dobré nálady, Vám přejí vychovatelky ŠD.

Rekonstrukce jídelny a přístupové
komunikace ke škole

Č

as, kdy děti pilně pracují a učí se
doma, jsme využili na rekonstrukci
jídelny. Zatím to vypadá tak, že jen
bouráme, ale v září nás určitě bude čekat
nová jídelna s moderním vybavením a výběrem ze dvou jídel.
Přístupovou kamínkovou cestu do školy
jsme vyměnili za krásnou reprezentativní
komunikaci, na které si maminky našich
dětí nezničí podpatky.
Vedení školy

duben 2020
Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: weignerova@zs-reporyje.cz
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ne 11. 3. 2020 byly uzavřeny všechny
školy a my se poprvé v historii začali
pokoušet o distanční výuku. Od samého začátku bylo naším cílem výuku
nepřerušit a zároveň respektovat aktuální
dění a chod rodin.
Naší snahou je děti aktivně zapojovat
do výuky hravou formou a nabízet jim
takové úkoly, které budou zvladatelné,
zajímavé, motivační a časově nenáročné.
Pro nás všechny je tato situace nová a neznámá. I paní učitelky se učí. Vzájemně
spolupracují, obohacují se nápady, sdílejí

prožitky a úspěchy. Učení na dálku se snaží
zpestřit formou video – hovorů prostřednictvím Skype, Zoom nebo WhatsApp
a děti tak mají možnost učit se se spolužáky
a paní učitelkou. Každá reakce, ať už dětí či
rodiče nás posouvá vpřed.
Všem dětem patří velká pochvala za jejich
píli, snahu a vytrvalost.
Děkujeme také všem rodičům za spolupráci, trpělivost a podporu. Vážíme si Vaší
pomoci se zapojením do výuky.
Věříme, že tuto náročnou situaci společně
zvládneme.
Karolína Koutecká

la

D

Jak se učí na dálku

Základní škola

Z
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Mateřská škola

duben 2020

Opatření k zápisu do MŠ Praha 5-Řeporyje pro školní rok 2020–2021

Z

ápis do naší mateřské školy proběhne v souladu s právními předpisy.
Uskuteční se v termínu od 5. května
do 12. května 2020.
Současná situace vyžaduje zorganizovat
zápis bez přítomnosti rodičů i dětí. Den
otevřených dveří je zrušen.
Stanovená kritéria pro přijetí dítěte pro
školní rok 2020–2021 zůstávají v platnosti.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
je možné žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání učinit písemně nebo ústně
do protokolu anebo v elektronické podobě.
Žádost o přijetí + evidenční list dítěte
najdete v sekci „zápis“ na našich web
stránkách. Tyto dva dokumenty vyplňte
a doručte do MŠ od 5. 5. 2020 do 12. 5. 2020
následujícími způsoby:
1. Do datové schránky školy (7ugk7udb)
2. E-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem (nelze poslat jen prostý
email)!
3. Poštou
4. Vhodit osobně v zalepené obálce s názvem „Zápis“ do poštovní schránky MŠ
v době od 8 do 12 hod. v pracovní dny
5. Osobním podáním (v nejnutnějším případě a pouze po dohodě s ředitelkou)

K žádosti a k evidenčnímu listu přiložte
kopii rodného listu dítěte, kopii OP jednoho
z rodičů (ten, který bude záležitosti s přijetím dítěte vyřizovat), doklad o trvalém
pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého
pobytu zákonného zástupce dítěte - bude
ověřeno na MČ Řeporyje.
Doložení řádného očkování dítěte je
podmínkou přijetí dítěte do 5 let věku.
Pokud nemusíte, nechoďte k lékaři. Přílohou tohoto dopisu je „Čestné prohlášení
k očkování“. Pokud nebude vyplněno potvrzení k očkování lékařem v evidenčním
listu, je potřeba podepsat čestné prohlášení + doložit kopii očkovacího průkazu.
V případě, že dítě nebylo očkováno
podle očkovacího kalendáře, musí zákonný
zástupce kontaktovat na dálku praktického
lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je
dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Děti, které budou mít v příštím školním
roce povinné předškolní vzdělávání, povinnost doložit očkování nemají.
Zákonný zástupce může zvolit pro
svoje dítě v povinném předškolním vzdělávání i vzdělávání individuální. Je třeba
vyplnit žádost o individuální vzdělávání

Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com
– naleznete na webu v sekci „zápis“.
Pokud bude žádat zákonný zástupce
o přijetí svého dítěte do MŠ, kterému je
doporučen odklad školní docházky, přiloží ještě k žádosti o přijetí doporučení
z odborného vyšetření z pedagogicko
psychologické poradny.
UPOZORNĚNÍ:
Prosím zkontrolujte pečlivě, zda máte vše
vyplněno, podepsáno, apod.
Na žádosti o přijetí před 5. 5. 2020
a po 12. 5. 2020 nebude brán zřetel.
Potvrzením o doručení Vaší žádosti Vám
bude oznámeno informací o přidělení
kódu dítěti, pod kterým naleznete do 29. 5.
2020 výsledek přijímacího řízení. Výsledky
přijímacího řízení budou vyvěšeny na našich stránkách a na viditelném místě v MŠ.
Přidělení kódu Vám oznámíme stejným
způsobem, jak bylo k nám doručeno nebo
sms zprávou.
Diana Schreierová,
ředitelka MŠ

Čestné prohlášení k očkování
Prohlašuji, že .............................................................................................., nar................................................................,
Se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu

(lehká)

Podpis zákonného zástupce:

DĚTSKÉ SUDOKU
(lehká)

(těžší)

Nepodváděj, řešení zde,
je jen pro kontrolu.
Zpracoval: PePa
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Kulinářské okénko

Milé čtenářky,
milý čtenáři!
Piknik to je ideální aktivita pro páry,
rodiny i party přátel.
Piknikovat se dá téměř všude a v každém
věku, od brzkého jara
do pozdního podzimu.
Mě pikniky moc baví, je
skvělé sbalit deku, koš
plný dobrot, přihodit balíček karet či létající talíř
a užít si čas strávený v přírodě.
Historie pikniku, jak ho známe sahá až do poloviny 19tého století, avšak původ výrazu piknik
pochází z francouzského jazyka a vzniklo už někdy
na počátku stolení 18tého jako označení svačin
mužů na honu.
Piknikovat s přáteli či rodinou je moc fajn.
Takový piknik může být ale i velmi romantickou
záležitostí a neotřelým nápadem na rande. Stačí
jen zvolit správné místo a čas. Až půjdete příště
na procházku, vezměte s sebou deku, do koše
láhev vína, ovoce, třeba i svačinku z následujícího
receptu a porozhlédněte se kolem sebe. Nejen v Řeporyjích najdete mnoho k pikniku vybízejících míst.
Přeji Vám ať si užijete nejen dobré jídlo ale i Vámi
vybranou společnost.
Pěkné piknikování
Vaše Simča

Městská
policie
informuje

O

bčas nastane situace, kdy je nutné,
aby byla nějaká osoba převezena
a umístěna na tzv. „záchytku“.
Tento převoz (krom jiných) může zajišťovat

Avokádový croissant

4 ks máslového croissantu
1 bal. čerstvého sýra typu Lučina
1 avokádo
1 citron
sůl , pepř
100 g prosciutta či sušené šunky
svazek ředkviček
mrkev
rukola
Avokádo rozkrojíme,
vyjmeme pecku
a vydlabeme dužinu.
K dužině přidáme sýr,
pokapeme citronovou šťávou z poloviny citronu a dochutíme solí a pepřem.
Vzniklou pomazánkou namažeme
rozkrojený croissant.
Croissant dále naplníme šunkou, plátky
ředkviček, plátky
mrkve a rukolou.
tip: na vytvoření
tenkých plátků mrkve použijte škrabku
na brambory.

splňovat určité podmínky (např. – viz citace
zákona):
Osoba, která pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím
 bezprostředně ohrožuje sebe nebo
jinou osobu
 majetek
 veřejný pořádek
a tuto hrozbu nelze odvrátit jinak
je povinna se podrobit vyšetření
a pobytu v záchytné stanici, včetně
nezbytné péče směřující k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně
souvisejícího s akutní intoxikací,
po dobu nezbytně nutnou, avšak
kratší než 24 hodin.

také městská policie. V Praze má k tomuto
účelu městská policie speciálně uzpůsobené vozidlo, které zajišťuje tuto službu
pro celé území hlavního města. Ovšem
je potřeba zmínit, že i převoz a umístění
na „záchytku“, má svá omezení – většinou je potřeba počítat s určitou časovou
prodlevou než se vozidlo na dané místo
dostaví a dále také s tím, že nelze umístit
každou intoxikovanou osobu, ta totiž musí

Do záchytné stanice nelze umístit osobu:

ohroženou na životě selháním základních životních funkcí
 v bezvědomí
 s neošetřeným zraněním
 masivním krvácením
 jevící známky onemocnění bezprostředně vyžadující péči, kterou nelze
poskytnout v záchytné stanici
 mladší 15 let

Osobu lze umístit do záchytné stanice
pouze se souhlasem lékaře určeného poskytovatelem záchytné služby a za splnění
podmínek stanovených zákonem.
Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ MP Praha 13

Prosíme všechny přispívající do časopisu Echo
pokud můžete, své příspěvky posílejte
v nejčastěji používaných textových
editorech a ukládejte do formátu
s koncovkami.DOC.DOCX.RTF.TXT.
Fotky z fotoaparátů prosím neupravujte
a ukládejte do maximálního možného rozlišení. Přijmeme i foto v papírové podobě.
Děkujeme redakce.

Poděkování
Paní Kučerová z Panského domu
touto cestou děkuje
panu starostovi za dodání roušek
a dezinfekce.
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Přistavení VOK na I. pololetí 2020
Velkokapacitní kontejnery na neskladný odpad budou přistaveny
na níže uvedených místech v následujících termínech:

22. 5. 2020 (pátek)
5. 6. 2020 (pátek)
19. 6. 2020 (pátek)

K Závětinám mezi čp. 727 a 757
Ve Výrech proti čp. 328
Tělovýchovná u čp. 442
Na Zmrzlíku u čp. 33
Na Vrchu proti čp. 749
Vždy od 14.00 do 18.00 hod.

Co lze odložit do VOK
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např. nábytek, sportovní náčiní, (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.
Co nelze odložit do VOK
 směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice,
kontejneru)
 nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy,
chemikálie, zářivky)
 odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
 elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony
apod.)
 stavební suť
VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!

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

U Skopců čp. 5, Zadní Kopanina
Náměstí u lva u čp. 112
Ve Výrech proti čp. 328

23. 5. 2020 (sobota)
31. 5. 2020 neděle)
27. 6. 2020 (sobota)

9 – 12 hodin
9 – 12 hodin
9 – 12 hodin

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

Detailní informace k jednotlivým sběrným
dvorům na území města – stav k 30. 3. 2020
Seznam SD hl. m. Prahy dle provozovatelů
 Pražské služby, a.s.
- otevřeno od pondělí 30. 3. 2020
- na plochu SD budou vpouštěni občané
po jednom
- otevírací doba bude upravena takto:   
po – pá 8,30 – 16 hod., so 8,30 – 14 hod.,
svátky zavřeno

 PRAHA 4, Zakrytá, Praha 4-Spořilov
 PRAHA 5, Puchmajerova, Praha 5-Jinonice
 PRAHA 6, Proboštská 1, Praha 6-Dejvice
 PRAHA 9, Pod Šancemi 444/1, Praha
9-Vysočany
 PRAHA 19, Jilemnická/Bohdanečská,
Praha 19-Kbely
 PRAHA-D. Měcholupy, Za zastávkou 3,

Praha - D. Měcholupy
 PRAHA 22, Bečovská 939, Praha 22-Uhříněves
 AVE Pražské komunální služby, a.s.
- SD otevřen nejdříve od 1. 4. 2020, do té
doby vedení společnosti připraví provozní podmínky pro otevření v bezpečném
režimu
 PRAHA 3, Malešická 74, Praha 3-Žižkov
 Ipodec - Čisté město, a.s.
- otevřeno od pondělí 30. 3. 2020
- na plochu SD budou vpouštěni občané
maximálně po třech
 PRAHA 8, Voctářova, Praha 8-Libeň
 PRAHA 19, K Cihelně 420, Praha 19-Satalice
 KOMWAG, podnik čistoty a údržby
města, a.s.
- otevřeno od pondělí 30. 3. 2020
- na plochu SD budou vpouštěni občané
maximálně po jednom
- standardní otevírací doba
 PRAHA 2, Perucká 10/2542, Praha 2-Vinohrady
 PRAHA 11, Bartůňkova 711, Praha
11-Chodov
 VS-Ekoprag, spol. s r.o.
- otevřeno od pondělí 30. 3. 2020
 PRAHA-Běchovice, Podnikatelská, Praha-Běchovice
 PRAHA-Kunratice, Dobronická 892,
Praha-Kunratice
 PRAHA 14, Teplárenská 5, Praha 14-Kyje
 FCC Česká republika, spol. s r.o.
- SD otevřen nejdříve od 1.4.2020
- standardní otevírací doba
 PRAHA 8, Ďáblická 791/89, Praha
8-Ďáblice
 Správa bytových objektů Praha –
Modřany
- dle sdělení zástupce provozovatele prozatím pro občany zavřeno, v případě změny
budeme informováni
 PRAHA 12, Generála Šišky, Praha
12-Modřany
 Technické služby – Radotín
- dle sdělení provozovatele prozatím pro
občany zavřeno, v případě změny budeme
informováni
 PRAHA 16, V sudech 1488, Praha 16-Radotín
 Odbor místního hospodářství ÚMČ
Praha 20
- SD otevřen nejdříve od 1. 4. 2020
- standardní otevírací doba
 PRAHA 20, Chvalkovická 3, Praha 20-H.
Počernice
Převzato od MHMP
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Městskou veterinární správou v Praze SVS jsou ke dni 3. 2. 2020
registrovaná a zároveň dozorovaná tato zařízení
1. Útulek pro opuštěná zvířata Městské
policie hl. m. Prahy, V Zámcích 56,
181 00 Praha 8-Bohnice, zřizovatel a provozovatel Hlavní Město Praha, Městská
policie hl. m. Prahy;
2. Azyl opuštěných zvířat Libeň, Jeřábová ul., 190 00 Praha 9-Libeň – zřizovatel
a provozovatel Naděje pro zvířata, z.s.,
Plickova 880/19, 149 00 Praha 4, kontaktní osoba Simona Vlčková;
3. Azyl pro opuštěné a týrané psy Jaroslavy Kladivové, ul. U Soutoku, 143 00
Praha-Modřany, kontaktní osoba paní
Jaroslava Kladivová, ul. U Soutoku,
143 00 Praha-Modřany;
4. Záchranná stanice pro odchycená
a opuštěná zvířata, Odchytová služba

pro Prahu a Střední Čechy, katastrálně
Praha 9-Třeboradice, ale prakticky Veleňská ulice, Hovorčovice – provozovatel
Jiří Dvořák, Vysočanská 546, Praha 9,
190 00 (Odchytová služba LARY) – kontaktní osoba Jiří Dvořák;
5. Dočasky De De, z.s., zřizovatel je Dočasky De De, z.s., Štúrova 1417/2, 142 00
Praha 4-Krč, kontaktní osoba Dita Pulmanová, hlavně pro psy, ale je možné
umístit i kočky.
6. Shih-tzu v nouzi, z.s., domácí depozita
v Brtnici a Únanově – zřizovatel a provozovatel Shihtzu v nouzi, z.s., K Verneráku
56/9, 148 00 Praha 4-Kunratice – kontaktní osoba Květoslava Tysl;

7. Opuštěná a léčebná zvířata, o. p. s.,
Ústavní 91, 181 00 Praha 8-Bohnice –
vedoucí útulku paní Dagmar Šeberová;
útulek je určen hlavně pro kočky, ale má
kapacitu i pro 3 psy, 1 fretku a 3 králíky
a hlodavce;
8. Útulek pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy, Dolnoměcholupská 27/58, 109 00 Praha-Dolní
Měcholupy, zřizovatel a provozovatel
Hlavní Město Praha, Městská policie
hl. m. Prahy; hlavně kočky ale i pro 30
psů, 6 fretek, 20 králíků a hlodavců, pro
15 plazů a 50 ptáků, 20 jiné (exotická
a bezobratlí).
Iva Pacnerová
správce poplatků

Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)

Nepochopitelné chování lidí

V

průběhu měsíců Březen - Duben,
byla na ulici Ořešská provedená
údržba zeleně. Stříhání stromů,
vysazování nových stromů. Navážení hlíny
a setba nové trávy.
Jednání lidí vůči zeleni v této obci je
naprosto nepochopitelné. Naprosto bezohledně ničí zeleň a vše to co obec nechala
za nemalé peníze zrekonstruovat. Konkrétně ulice Ořešská byla před né zrovna mnoha
lety kompletně udělaná nová. Lidi svou bezohledností zatravněné plochy totálně ničí
a poškozují. Parkují auta na zatravněných

plochách a ničí vysázené stromy. Byl jsem
naprosto šokován některými lidmi, kteří
mají domy na ulici Ořešská, když při stříhání
stromů se nechali slyšet, že by nejraději, aby
se tyto stromy „ustříhli“ u země. To je naprosto nepochopitelné. Vadí jim to, že je tu
alespoň nějaká zeleň?! Tak na tohle se opravdu nedá říci nic. Snad jen, že těmto jedincům
doporučuji se odstěhovat někam, kde nic
zeleného neroste. Při této údržbě jsme tak
jako normálně chtěli vzít rýč a na zcela zničené ploše - Autoservis Nekolný - zem zrýt
osadit stromem a trávou. Naprosto neproveditelné! Na zrytí této plochy se musel použít
bagr, aby zem zkypřil. Tak neskutečně šíleně
byla zem, kde kdysi stál strom a byla tráva,
uježděná auty, které si tam parkují, jak bylo
řečeno panem Nekolným jeho zákazníky.
Na toto si musí udělat názor každý sám.
V této konkrétní ulici je naprosto běžné, že
si lidé parkují v trávě, kterou obec udržuje
a celkově se stará o to, aby zde zeleň byla.
Není přeci normální, když navezete hlínu,

osázíte trávou a druhý den v takto nově
udělaném záhonu stojí auto, které tam
zaparkoval naprosto dementní tvor. Jinak
to opravdu nedokáži nazvat.
Po konzultaci s panem starostou o tomto
problému přislíbil, že městská policie bude
více dohlížet na tuto ulici co se parkování
a poškozování této zeleně týče. Není přeci
možné a normální, aby obec nákladně
udržovala zeleň a bezohlední lidé tuto
zeleň ničili.
Měli bychom si všichni hodně uvědomit,
že obec Řeporyje se čím dál tím víc zastavuje
domy a zeleného ubývá. Aby se nestalo to,
že zeleň v obci bude pro nás jen vzácností.
MarŠ, Těžební Lesní
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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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Vojtěch
Míča

Kulaté
Obdélníky
25.5. – 31.8.
Galerie Bubec
do 30.10.
Zahrada Bubec
25.5. v 18:00
Vernisáž
Otevírací
doba:

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

Po - Pá
10:00 – 17:
00

2020

Kurátorka:
Daniela Kramerová

Studio Bubec v době koronaviru

O

tom jak se žije kulturním institucím
v době koronaviru, bylo během posledního měsíce řečeno a napsáno
hodně. Ano je to složitá situace, ale také
hozená rukavice. Studio Bubec se rozhodlo
k situaci postavit čelem a tuto pomyslnou
rukavici zvednout.
Kulturní život ve studiu se nezastavil
a hned po uvolnění nařízení vlády otevíráme již v minulém čísle oznámenou výstavu
Vojtěcha Míči, Kulaté obdélníky. Výstavu
jsme aktuálně prodloužili až do 31. 8. a sochy, které budou nainstalovány v Zahradě
Bubec až do 30. 10. 2020.

Akademický sochař Vojtěch Míča působí
na Akademii výtvarných umění v Praze a už
dlouhá léta formuje nové sochařské generace, nejdříve jako asistent Huga Demartiniho, dlouhodobě jako asistent Jindřicha
Zeithammela a od roku 2015 jako vedoucí
ateliéru figurálního sochařství a medaile.
I díky němu u nás do současnosti přetrvává
dědictví sochařské práce propojené se znalostí současných jazyků tvorby. Soustavný
vážný a hluboký zájem o všechny podoby

14

Kultura
sochařství se typicky pojí i s odlehčením
a hravostí. Na výstavě v Bubci se naskytne ojedinělá příležitost prohlédnout si
i Míčovy kresby. Tak budeme mít možnost
nahlédnout do přípravných myšlenkových
sochařských procesů. Míčovy suverénní
kresby poskytují nové indicie, klíč k jeho
bohatému vidění světa.
V rámci vernisáže 8. 6. také otevřeme
Zahradu Bubec, kde pak budou probíhat
pravidelné programy po celé léto. Zahradu
Bubec mohou využívat ve speciálním režimu zájemci o pěstování na komunitních
záhonech, bližší informace jsou na www.
bubec.cz
Také bychom rádi připomněli „Řeporyjskou stezku“, která by se také v koronavirové situaci hodila, jako typ k zdravotnímu
výletu. Řeporyjská stezka vás zavede
do zákoutí městské části i do okolní přírody.
Na několika kilometrech vám představí
zajímavá díla předních českých a zahraničních umělců. Stezka má několik tras
v různých délkách od 2,5 km až do 7,8 km
a je vhodná jak pro pěší tak pro cyklisty a je
vhodná i pro dětský kočárek. Některé díla
si můžete i osahat a vyzkoušet. To ocení
především děti...   https://reporyjskastezka.
webnode.cz
A právě pro děti (a jejich rodiče) připravilo výtvarné kurzy on-line. A děti
podle zadání, která každý týden naleznou
na webových stránkách Studia Bubec,
vytvářejí opravdu krásná dílka. Ty jsou
vystaveny na facebookových stránkách
baby BUBEC.
A několik příkladů je na obrázcích.
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A také máme už definitivně naplánové
termíny i témata příměstských táború
ve Studiu Bubec.
Příměstský tábor s lektorkou Kristýnou
datum : 3.–7. 8. 2020
věková skupina: děti od 7 let
TÉMA: OBRAZ JE HRA
Co všechno se stává obrazem? Jak obrazy vznikají? Co obrazy vyprávějí? Co by říkal Leonardo
Da Vinci na obrazy Picassa? Realita, nebo abstrakce v obrazech? Budeme se ptát a nalézat
odpovědi se štětcem v ruce. Prozkoumáme, co
všechno jako štětec, nebo tužka může sloužit
a čím vším se dají obrazy vytvářet.
Společně prožijeme chvíle plné výtvarného
experimentu. Všemu bude vládnout hravá
obrazová abstrakce a prostor pro expresivní
sebevyjádření.
Zkoumání uzavřeme vytvořením obrazové
galerie, která bude vyprávět příběhy našich
poznání.

datum : 24.–28. 8. 2020
věková skupina: děti 4–12 let
TÉMA: CESTA ČASEM
I přesto že naší konečnou zastávkou bude
Pravěk, čas dinosaurů a hmyzu nevídaných
rozměrů, byla by škoda nezastavit se a nechat
si ujít, jak to u nás vypadalo za doby Karla IV.
Nebo se nechat pohltit atmosférou starověkého Egypta, seznámit se s Kelty zkusit si žít jako
Asterix a Obelix, nebo malovat na zdi jeskyní
spolu s lovci mamutů… Tak neváhejte a připojte se k naší výpravě do hlubin času a zažijte
s námi spoustu dobrodružství.
Přejeme všem hodně zdraví. Těšíme se
na vás.
Studio BUBEC.

Příměstský tábor s lektorkou Danielou
datum : 17.–21. 8. 2020
věková skupina: děti od 4 let
TÉMA: TEXTILNÍ ZVÍŘÁTKA
Budeme hledat odpověď na otázku: Kdo jsem
ve světě zvířat?
Jaké zvířátko mám nejraději? Postupně se
naučíme jak si zvířátko vyrobit, ochočit a starat
se o něj.
Tvořit budeme pomocí tradičních textilních
technik, kolovrátku, paličkování, tkaní a plstění. Budeme zkoušet i přírodní materiály.
Příměstský tábor s lektorkou Šárkou
a Terezou

ZMĚNA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK pro školní rok 2020/21
Vzhledem k současné situaci vyhlášení nouzového stavu v ČR RUŠÍME přijímací zkoušky ve dnech 18. a 28. 5 .2020.
Náhradní termín a způsob přijímacích zkoušek bude zveřejněn na webu a facebooku školy
(www.pro-radost.cz, www.facebook.com/SzusSkolaProRadost).
Přijímáme žáky do studijních zaměření:
Hudební obor
Přípravná hudební výchova – 6 – 7 let
Sborový zpěv – 5 – 18 let
Individuální výuka – Hra na akordeon, housle, kytaru, saxofon, zobcové flétny,
příčnou flétnu, klavír a sólový zpěv
Výtvarný obor
Přípravná výtvarná výchova – 5 – 7/8 let
Výtvarná tvorba – 7/8 let – 18 let
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Inzerce

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E
Koupím rodinný dům v Řeporyjích.
Tel.: 604 617 788
ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

Tel.: 602 545 875
karelvozab@seznam.cz
Příjem českých programů v HDTV kvalitě !
VIZITKY
GRAFIKA
KROUŽKOVÁ VAZBA
BAREVNÉ
KOPÍROVÁNÍ
LAMINOVÁNÍ
TEPELNÁ VAZBA
DIPLOMOVÉ PRÁCE
RAZÍTKA
Tisk na PVC
a samolepy

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

Šicí stroje

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

KROUŽKOVÉ
VAZBY
NA POČKÁNÍ

Konopova 431/6 ČB kopie A5 od 0,90 Kč, A4 od 1 Kč
Tel.: 603 167 905

Laminování A6 od 6 Kč, A4 od 15 Kč
www.tiskpip.cz Vazby plast od 12 Kč, drát od 29 Kč

Hraj si, směj se, zlob!
Dnes máš vše
povolené.
Krásný Den dětí

T: 800 434 434
www.re-max.cz/partner

Partner
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Zprávy z fary
Bůh nemůže udělat všechno, ale může
udělat některé důležité věci

M

nohokrát se nám v životě stalo,
že nás někdo žádal o modlitbu
za něčí zdraví, za dobrý výsledek
operace. Pokud by taková modlitba fungovala, jak si mnoho lidí představuje, nikdo by
nikdy nemohl zemřít, protože žádná modlitba snad není upřímnější než modlitba
za život, zdraví a vyléčení z nemoci, ať už se
modlíme za sebe, nebo za ty, které máme
rádi. Věřit v Boha, znamená nečinit ho odpovědným za životní tragédie. Znamená to
věřit, že Bůh chce právo a spravedlnost, ale
nemůže je vždycky zajistit.
Mohli bychom skutečně věřit v Boha, který
má moc léčit zhoubné choroby a ovlivňovat výsledky operací, ale udělá to jen někdy
nebo tehdy, když ten pravý člověk odříká
určitá slova v té pravé řeči? A nechá Bůh
člověka umřít, když ten, kdo se za něho
modlí, nemodlil se vytrvalé nebo použil
ve své modlitbě špatná slova? Vážili bychom si Boha, který by nám takto sděloval:
„Mohl jsem tvou manželku uzdravit, ale
neprosil jsi mě a neplazil ses přede mnou
dostatečně.“?
Když nedostaneme to, za co jsme se modlili, je pro někoho náročné, aby se na Boha
nehněval. Aby se ubránil pocitu, že ho
Bůh zradil, když ho nejvíce potřeboval, že
ho odmítl.
Co znamená vlastně modlit se? Co je to vyslyšená modlitba?
Nemůžeme žádat Boha, aby změnil třeba
minulost. Například rodiče, kteří čekají dítě,
neměli by se modlit: „Bože dej, aby to dítě
bylo chlapec (děvče). Pohlaví dítěte je totiž
stanoveno už při početí a Bůh nemůže být
žádán, aby ho změnil.

Nelze žádat Boha, aby změnil přírodní
zákony v náš prospěch, aby změnil fatální
podmínky na méně fatální nebo zvrátil
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neúprosný průběh nemoci. Někdy se
stávají zázraky. Zhoubné nádory záhadně
zmizí, nevyléčitelně nemocní se uzdraví
a zmatení lékaři to přičítají Bohu. V takových případech můžeme být spolu s lékaři
zmatení a vděční. Nevíme, proč se někteří
lidé spontánně uzdraví z nemocí, které jiné
zabijí nebo z nich učiní doživotní mrzáky.
Nevíme, proč někteří lidé zemřou při auto
nehodách nebo při pádu letadla a druzí,
kteří sedí vedle nich, z toho vyváznou s několika modřinami. Určitě si Bůh nevybírá,
jestli vyslechne modlitbu jednoho a druhého nikoliv. Pro to není žádný rozumný důvod. Když se stane zázrak a lidem se podaří
přežít, i když je jejich život vážně ohrožen,
měli bychom sklonit hlavu na důkaz vděčnosti v přítomnosti zázraku a nemyslet si,
že to způsobily naše modlitby, milodary
nebo půst. Když se o to pokusíme znovu,
mohli bychom se divit, proč jsou naše modlitby neúčinné. Nemůžeme žádat Boha, aby
se někomu stalo něco zlého.

Jeden příběh vypráví o dvou obchodnících, kteří tvrdě
soupeřili. Měli své obchody naproti sobě přes ulici a celý
den proseděli každý před svým vchodem a pozorovali,
jak jde obchod tomu druhému. Když jednomu přišel
zákazník, usmál se vítězoslavně na toho druhého.
Jednou v noci se jednomu z nich zjevil ve snu anděl
a povídá: „Bůh mě poslal, abych vás přivedl k rozumu.
Dá to všechno, o co ho požádáš, ale s tou podmínkou,
že cokoli dostaneš ty, tvůj soupeř přes ulici dostane
totéž dvojnásobně. Můžeš být velmi bohatý, ale on
bude dvakrát bohatší. Můžeš být zdravý a žít dlouho,
ale on bude zdravější a bude žít déle. Můžeš být slavný
a mít děti, na něž bys byl pyšný, cokoli si budeš přát. Ale
všeho, co budeš mít ty, on bude mít dvojnásob.“ Ten
muž se zamračil, na chvíli se zamyslel a pak řekl: „Dobře,
žádám tě, abys mě oslepil na jedno oko.“

Nemůžeme také Boha v modlitbě žádat,
aby udělal něco, co můžeme udělat sami,
jen proto, abychom se zbavili námahy. Jen
proto, že se nám nechce hnout ani prstem.
Když se tedy nemáme modlit za nemožné,
nebo nepřirozené, když se nemáme modlit,
abychom se pomstili, nebo z jiného zlého
důvodů, když nemáme v modlitbě žádat
Boha, aby udělal naši práci za nás, za co se
tedy můžeme modlit? Co pro nás modlitba
může udělat?, aby nám pomohla, když se
cítíme nešťastní?
Modlitba nás spojuje s druhými lidmi,
s nimiž sdílíme stejné zájmy, hodnoty,
sny a bolesti. Potřebujeme s lidmi sdílet
svou radost, také obavy a bolesti. Když
se cítíme zásahem osudu tak strašně
osamělí a opuštění, když jsme v pokušení
zalézt někam do tmavého kouta litovat

www.farnostorech.cz
se, potřebujeme si připomenout, že jsme
součástí jistého společenství, že kolem nás
jsou lidé, kteří mají o nás zájem, že jsme
stále součástí proudu života. Modlitba,
když je správně pochopena, vysvobozuje
lidi z izolace. Chodíme do kostela, odříkáváme modlitby nikoli jen proto, abychom
se setkali s Bohem, ale také abychom byli
ve společenství druhých lidí, abychom se
setkali s lidmi, s nimiž můžeme sdílet, co
je pro nás nejdůležitější. Z tohoto hlediska
pomáhá člověku už sama skutečnost, že
se modlí, ať ta modlitba mění svět kolem
nás, nebo ne.
Lidé chodí do kostela z různých důvodů.
Někdo tam chodí, aby si popovídal s Bohem. Někdo zase, aby si popovídal s druhým člověkem. Vidíme tedy, že modlitba
nás spojuje nejen s Bohem, ale také s druhým
člověkem.
Nemůžeme se modlit k Bohu, aby náš život
zbavil problémů, to se nestane. Nemůžeme ho žádat, aby nás a ty, které máme rádi,
učinil imunními k nemocem, protože to on
nemůže udělat. Nemůžeme ho žádat, aby
nás opředl nějakým kouzlem, aby se zlé
věci stávaly jen druhým lidem, a nám ne.
Lidé, kteří se modlí o zázraky, si obvykle
zázraky nevymodlí, podobně jako děti,
které se modlí o kola, dobré známky,
nebo aby se do nich někdo zamiloval,
také nic takového nedostanou na základě
modlitby.
Ale lidé, kteří se modlí o odvahu, o sílu snášet
nesnesitelné, o milost, aby si uvědomovali, co
mají, místo aby plakali nad tím, co ztratili,
velmi často zjišťují, že jejich modlitby byly
vyslyšeny. Zjišťují, že mají více síly, víc odvahy, než mívali předtím. Kde ji vzali? Modlitby
jim pomohly tuto sílu nalézt, objevit skryté
rezervy víry a odvahy, které dříve nedokázali
využívat.
Některé životní krize jsou jako sprint. Vyžadují maximální emocionální koncentraci
v krátkém čase. Pak je po všem a život se
vrací do normálních kolejí. Ale některé krize
jsou jako běh na dlouhé tratě. Vyžadují naši
koncentraci po mnohem delší dobu, a to
může být mnohem těžší.
Kde má člověk brát sílu pokračovat, když
už vyčerpal všechny zdroje? Odkud má
načerpat trpělivost, když už mu všechna
trpělivost došla, když byl trpělivější víc let,
než je možné po někom žádat, a konec je
v nedohlednu? Bůh nám dává sílu, trpělivost a naději a obnovuje naše duchovní
zdroje, když jsou vyčerpány. Jak jinak by
mohli nemocní lidé nacházet stále novou
sílu a dobrou náladu během zdlouhavé
nemoci, než by mohl mít kterýkoli člověk,
pokud by jim ji Bůh stále znovu v duši
nedoplňoval? Jak jinak by mohli lidé, kteří
přišli o životního partnera nacházet odvahu
posbírat kusy svého života a vyrovnat se
s tím, že budou dál žít sami, když v den
pohřbu tuto odvahu neměli? Jak jinak
se mohou rodiče mentálně nebo fyzicky
postiženého dítěte každé ráno probouzet
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a znovu na sebe brát tu zodpovědnost,
pokud by se nemohli spolehnout na Boha,
když jim docházejí síly?
Nemusíme u Boha žebrat ani ho podplácet,
aby nám dal sílu nebo naději nebo trpělivost.
Stačí, když se k němu obrátíme, přiznáme,
že to sami nezvládneme, a uvědomíme si,
že statečně snášet zdlouhavou nemoc je
vpravdě lidský a vpravdě božský úděl, jeden
z největších, jaké můžeme v životě prožít.
Skutečně lidé, kteří se modlí o sílu, naději

Gymstar smutní

V

ážení příznivci řeporyjského TeamGymu, vzhledem k aktuální covidové situaci jsme museli fungování
našeho oddílu přerušit. Moc si přejeme, aby
se situace uklidnila a my jsme mohli odjet
alespoň na náš gymnastický tábor.
Všechny soutěže byly zrušeny a svět
se obrátil vzhůru nohama, ale s tím nic
nenaděláme, holt čekáme, co krizový štáb
vymyslí… co zakáže nebo povolí.
Vážím si toho, že se i v těchto těžkých
chvílích děvčata doma neflákají a cvičí.
Mám spoustu úžasných videí, jak cvičí
v obýváku, na zahradě nebo třeba i na záchodě… posilují s květináčem, moukou
nebo plnými pet láhvemi. Vždy, když mi
přijde nějaký takový gymnastický pozdrav

a odvahu, často nacházejí zdroje síly, naděje
a odvahy, které předtím neměli.
Obvyklé vysvětlení, že Bůh na nás sesílá
břemena, protože ví, že jsme dost silní,
abychom je unesli, je mylné. Osud, ne Bůh
nám posílá naše trápení. Když se s tím snažíme něco dělat, zjišťujeme, že nejsme dost
silní. Jsme slabí, unavuje nás to, zlobí, drtí.
Začínáme pochybovat, jestli to vydržíme.
Ale jakmile dosáhneme hranic naší vlastní
síly a odvahy, stane se něco nečekaného.

tak zamačkávám slzičku. Moc mi chybí to
holčičí švitoření a plná sokolovna dětí…
jejich dotazy a objetí. To jak mi stokrát
vztekle nebo beznadějně řeknou, že to
prostě nejde… a pak ta obrovská radost,
když se to prolomí a najednou to jde.
Snažím se s ostatními trenéry dělat vše
pro to, aby naše gymnastky i v dospělosti
vzpomínaly na své kamarády a trenéry
z oddílu. HOLKY chybíte nám a už se moc
těšíme, až tenhle blázinec skončí a my se
sejdeme v tělocvičně.
Za kolektiv trenérů Gymstar
Martina Kurková
www.gymstar.cz
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Zjišťujeme, že čerpáme novou sílu z nějakého
zdroje mimo nás. A s vědomím, že nejsme
sami, že Bůh je na naší straně, dokážeme jít
dál. Za to mohou naše modlitby!
Buďme si jistí, že Bůh nám dává sílu, právě
díky modlitbě, díky spojení s ním. On nemůže udělat všechno, ale může udělat pro
nás některé důležité věci.
Nebojme se tedy nalézat sílu v modlitbě.
P. Mariusz Kuźniar, farář
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 Zázemí a vybavení bude funkční, moderní, kvalitní a udržované.
 Bude vybudován bezbariérový přístup
do všech částí areálu.
 Organizace a administrativa sokola je
jasná, průkazná a průhledná. Veškeré
zisky se investují do dalšího rozvoje
a zvelebování areálu.

Se všemi těmito atributy souzníme
a chceme naplňovat i v naší místní organizaci. Sepsali jsme, k čemu bychom chtěli
směřovat rozvoj našeho řeporyjského Sokola, tedy VIZI jako vodítko, které nám bude
pomáhat při malých i větších rozhodnutích.

Jak jste si možná už všimli, začali jsme
s drobnými úpravami venkovního areálu vyklízíme, odvážíme, srovnáváme. Zároveň
s tím však připravujeme větší rekonstrukci
a to nejen venku, ale i vnitřního zázemí.
Jsme ve fázi plánování a připravovaní
potřebných projektů, se kterými budeme
žádat o dotace. Chceme prostorám Sokola
vdechnout život a co nejvíce je zpřístupnit
všem řeporyjským i přespolním, aby měli
možnost zdravého pohybu. Pošlete nám
i svoje nápady a přání, co byste rádi u sokolovny měli!

Milé sestry, bratři a spoluobčané!
tomto vydání Echa bychom rádi
připomněli, že českému Sokolu je už
krásných 158 let! Přesto je plný chuti,
energie a mladického elánu, aby naplňoval
svou vizi „Být vzorem“ a misi „Vedeme
Čechy k pohybu a společné aktivitě“, obě
aktuální i ve 21. století.
Vzpomeňme i „sokolské patero“ - hodnoty, na kterých je spolek postaven. Jsou
vyjádřeny pod jednotlivými písmeny názvu
SOKOL, jak je rozepsáno na obrázku dole.

Naše vize
Řeporyjský Sokol bude organizací, která má v naší obci důležité místo, spojuje
místní obyvatele v komunitu, a to nejen
sportovce. Podporuje nekomerční vzdělávací, kulturní a společenské akce, poskytuje
prostor i těm komerčním.
Jak toho docílíme?
 Vybudujeme kvalitní, moderní sportovně-odpočinkový areál pro sportovce
a rodiny s dětmi.
 Areál Sokola bude oázou aktivního
(hřiště, cvičiště) i pasivního (restaurace,
prostor na hudbu a divadlo, wellness)
odpočinku.
 Za naší branou zavládne klid a bezpečnost pro volný pohyb - do velké
části areálu nebudou povolena auta
(oddělené parkoviště), zato zde budou
upravená a udržovaná hřiště a dobře
funkčně rozvržená zeleň mezi nimi.
 Restaurace poskytne příjemné prostředí
pro oddech a doplnění sil.

„S míčem venku“
Vzhledem k omezením kvůli pandemii
počítáme s obnovením běžného režimu
(pravidelné oddílové aktivity) až od září.
Do té doby ale nechceme zahálet!
Zveme vás proto, abyste celé léto
využívali venkovní areál pro svůj pohyb
- nabízíme k pronájmu hřiště a vybavení
na BEACH volejbal, VOLEJBAL, NOHEJBAL,
TENIS, PING-PONG, vše za příznivé ceny.
Dál je tu veřejná část areálu, kam můžete
zavítat s dětmi na hřišťátko, začutat si
na betonovém plácku malou kopanou či
pinknout líný tenis. Upravujeme okolí, aby
se dalo kolem i posedět. A až bude povoleno, uděláte i restauraci radost, když se
občerstvíte na její zahrádce.
S uvolňováním omezení bude snad
brzy možno využít sokolovnu a její zázemí
(případně i možnost stravování v restauraci) - pokud zvažujete příměstský tábor,
soustředění či jiné akce, ozvěte se nám!

Kontakty:
Pro pronájmy sokolovny - Simona Šťastná,
776 699 651, sistastna@seznam.cz
Pro rezervaci a pronájem venkovních hřišť
(beach, antuka) - Zbyněk Jiras, 732 742 333
TJ SOKOL ŘEPORYJE
Jáchymovská 613/1, Praha 5
Ceník pronájmu venkovních kurtů
Květen - Říjen
BEACH VOLEJBAL
9–12 200,- Kč/hodina
12–16 280,- Kč/hodina
16–21 320,- Kč/hodina
SO + NE 300,- Kč/hodina
VOLEJBAL, NOHEJBAL - antuka
9–12 160,- Kč/hodina
12–16 240,- Kč/hodina
16–21 280,- Kč/hodina
SO + NE 250,- Kč/hodina
Dlouhodobý pronájem (nad 10 hodin):
platba předem – sleva 20 %
Možno zapůjčit míče:
50,- Kč + vratná záloha 200,- Kč
REZERVACE
U správce tenisu a na telefonu
732 742 333.
www.sokolreporyje.cz

Sokol přináší sport pro každého bez
rozdílu věku a příjmu. Rozvíjí tělesnou
zdatnost svých členů i ostatních.
Pohyb považuje za součást zdravého
životního stylu. Lidem pomáhá
nacházet v pohybu radost.

Sokol je vlastenecký v nejlepším
smyslu slova. Své členy vede k lásce
k rodné zemi a k úctě k duchovnímu
dědictví našeho národa. Sokolové
jsou hrdými, angažovanými občany
své země, České republiky.

Sokol je místem setkávání
a společné činnosti. Sokolové jsou
aktivní silou ve své obci, hybatelem
sportovních a kulturních aktivit.
Sokolové jsou hrdí na svou vlastní
tradici, kterou drží v úctě.

Sokol usiluje o celkový rozvoj
osobnosti člověka. Vede své členy
k čestnému a spravedlivému
jednání, k aktivitě, samostatnosti
a nápomocnosti. Sokolským ideálem
je člověk silný tělem i duchem.

Sokol je otevřený všem, kdo věří
v sokolské hodnoty. Vede své
členy ke skromnosti, k respektu
k druhým, k pomoci slabším a ke
vzájemné snášenlivosti. Buduje
sounáležitost mezi generacemi.

„Tužme se!“

„Za národ, drahou vlast“

„Jen ruchem žijeme!“

„Buďte věrni sobě,
pravdě a spravedlnosti“

„Ni zisk, ni slávu!“
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cu”. Ačkoliv sezóny amatérského fotbalu
byly předčasně ukončěny, aby se eliminovalo potenciální nebezpečí nákazy, fotbal
nezahálí. V našem případě, fotbalového

É

www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.
Úvodní slovo
átráte stále v paměti a vzpomínáte
na emoce při vstřelené brance, brilantním skluzu po vlhkém trávníku
či obnovujete čichové buňky, jenž pozitivně vstřebávají vůni čerstvě posečeného
pažitu? Ano, tato doba fotbalového temna
se táhne déle než kolona na dálnici D1
u Humpolce, avšak i přesto v posledních
dnech můžeme přijímat řadu pozitivních
zpráv, bohužel stále ne v takovém rozsahu
jako domácnosti televizní vlny potřebné
pro vysílání v multiplexu DVB-T2 z vysílače
Cukrák.

P

klubu FK Řeporyje, došlo k definitivnímu
položení vinylové podlahy v naší hospodě
Na Hřišti či finálním úpravám na terase,
jenž se může pochlubit kromě hezkého

Aktuální dění
Jak jsme již avizovali v minulém díle
měsíčníku, doba pandemie má však i několik výhod. Nejvíce se raduje náš trávník,
jenž vítá nulovou zátěž a hojné kropení
a postupně se tak dostává do fazóny jako
Alena Šeredová v dobách své největší
modelingové slávy. Chytá totiž krásně

zelenkovou barvu ještě lépe než Gigi
Buffon střely hráčů italské Serie A uživá si
dostatečné kropení podobně jako děti své
rodiče pracující v době viru na “home offi-

19
Sport
Aktuálně přichází období postupného
plánování sportovních I mimosportovních
cílů, skladby našich mužstev, zkrátka začiná panovat postupná příprava na nadcházející sezónu 2020/2021, jenž doufáme, že
se rozběhne dle původního plánu.
Placení příspěvků
Amatérské kluby jsou de facto finančně
závislé na příspěvcích členů klubu, které
za polovinu sezóny činí v našem případě
2000 Kč / půl roku. Z nich jsou placeny
veškeré fixní režie jako je platba za vodu,
elektřinu, zajištění trenérů a tréninkových
ploch, revitalizace hřiště, modernizace
areálu a spoustu jiných náležitostí, které
jsou potřeba platit bez ohledu na jejich
využívání.
Je nám zcela jasné, že v této nelehké
době nám nepřísluší žádat o příspěvky
v plné výši. Tak, aby placení příspěvků
v této situaci nemělo dramatický vliv
na peněženky členů, stanovili jsme nejnižší možnou částku 1000 Kč jako cestu
kompromisu, jenž udrží klub v chodu.
Platbu příspěvku 1000 Kč posílejte na číslo
účtu: 278574009 / 0300. Do poznámky
příjemce uveďte jméno člena a jeho ročník
narození. Děkujeme předem za včasné
zaplacení do 30. 5. 2020.
Soutěž fotopříspěvků s tématikou FK
Řeporyje
Protože humoru a zajímavých fotek
není v této době nikdy dost, je soutěž
o nejlepší a nejoriginálnější fotky s témati-

výhledu i parádní grilovacím koutkem,
jehož dominantou je odteď udírna. Věříme, že hned po uvolnění opatření bude
dělat rozhodně větší parádu než hodiny
na brněnském náměstí Svobody v historickém jádru města. Ale opět zpátky
do velkoměsta, konkrétně do nejhezčí
části Prahy-Řeporyj.

kou FK Řeporyje prodloužena až do konce
června 2020. Posílejte nám své úlovky
na facebookový, instagramový profil či
email fkreporyje@gmail.com

FK
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Závěrečné slovo
Sledujte nás nadále kromě našich sociálních sítích i na webu, budeme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu či otázky k chodu
klubu. Ačkoliv nám kulatá meruna chybí,
vydržme to ještě chvíli, opět bude dobře,
s míčem u nohy.
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

Solc-01-2017_zluta.pdf 1 11.1.2017 13:50:06

Trumf_184,5x134mm.indd 1

6.3.2019 15:15:56

REALITNÍ AGENTURA
Šolo spol. s r. o.
Šolc REALITY s. r. o.

C

M

Specialisté na Prahu 5 a 6

Y

CM

MY

CY

 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 na ten den do 9 hod.
počet jídel, která chcete zavézt.
Jídla vám přivezeme ve vakuovém balení.

Reklama Echo_03-2020.indd 1

www.reporyjskasokolovna.cz

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

PIVOVAR ŘEPORYJE
NABÍZÍ
ROZVOZ POLEDNÍHO MENU

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

Objednávky od 10:00
25.4.2020 18:19:09
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