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Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
obrá zpráva na úvod –
čtení Echa je povoleno
bez roušky. Rozhodnutí
starosty. Snad jsem vás potěšil.
Víc o tom COVIDu nechci
mluvit. Slíbil jsem vám na jaře,
že nebudu jako politik fňukat.
Jasně, že Praze chybí 15 miliard.
Jasně, že situace ohrožuje řadu našich dlouhodobých projektů. A jasně,
že vyjednáváme, jak to jen jde a ono to jde.
Může mě šlak trefit, když potom čtu vyjádření ke stavebnímu řízení
v první z šesti ulic nad sokolovnou, kde přes ekonomickou situaci města
co nevidět začnou práce na rekonstrukci komunikací a dešťové
kanalizace.
Jde o půlku ulice a ještě nás to čeká sedmkrát. Jak jsem rád, že si
to řeší stavební úřad. Máte svaté právo se vyjadřovat. Máte svaté právo ignorovat, že celý projekt už tak je (často kvůli černým vývodům
dešťovky atd. samotných majitelů nemovitostí) na výjimkách a máte
svaté právo předstírat, že za těmi romány není jen prosté naštvání, že
zrovna u vás před barákem bude jen jeden parkovací záliv a soused
má dva a naopak.
Stavební úřad má svaté právo to smést ze stolu, protože ví. Nejste
oběti žádného spiknutí. Všichni dělají první poslední, abyste měli
po čtyřiceti letech nové komunikace. Vyjadřujte se, ale nefňukejte,
když to nevyjde. My také nefňukáme, že by bylo nejlepší (Na Vrchu má
problém 8 domů z patnácti) v některých případech prostě nestavět.
Soudnost! Díky!

D

Vůbec je to veselé léto. Neskončil jsem kvůli rekonstrukci budovy
družiny a kompletní přestavbě školní jídelny u psychiatra jen díky
tomu, že mám neuvěřitelné místostarosty a mám za sebou tu věc
s vlasovci. Jsem zocelený. Chci moc poděkovat všem, místostarostům,
paní ředitelce, kuchařkám a dalším zaměstnancům školy a prostě všem
do posledního zedníka za to, že malí prvňáčci přijdou 1. září do nového.
Zajíždění provozu a toho, co se dodělává za chodu, si nikdo nevšimne,
dokonce ani strávníci. Někdy od poloviny září jede jídelna v ostrém
provozu včetně gastra. Jsem na to moc pyšný.
Stejně jako na to, že jsme získali dotaci na tu přístavbu školky. Máme
tam výhrady k dokumentaci a milion dalších problémů, ale jen jsem nezešílel z jídelny, pustíme do šílenství ve školském projektu hned vedle.
Na zahradě školky chceme zbudovat dvoutřídní přístavbu.
Prostor, který zastavíme, neubere dětem ze zahrady, neb tuto jižním
směrem rozšíříme. Projekt nemá řešené rozšíření stávající kuchyně
a peníze… Ale to už bych fňukal zase s tím COVIDem.
Prostě to nějak vymyslíme. Moc rád bych přístavbu a tedy dvě nové
třídy s paní ředitelkou otevřel pro školní rok 2021/2022, držme si palce.
Protože je hotová projektová dokumentace skateparku, kterou
jsme spolu s inženýringem svěřili profesionálům ze studia U/U, vše
k projektu najdete na webu MČ. Stále platí, že Řeporyje zaplatí z rozpočtu třetinu, zbytek jsme vám slíbili „uvidírat“ z developerů. To se
povedlo, mám na to stranou peníze, chci to kvůli dětem, které si to
vymyslely, dokončit a nebudu se trápit coronavirem. Rozjeli jsme kolečko, na jehož konci by mělo být stavební povolení. S trochou štěstí
příští rok stavíme.
Co se týče nádraží, to jsme převzali a poslal jsem děkovný dopis
na magistrát. To, že nám to Praha předala za korunu byla mimořádnost,
která se neopakuje. Čistá diplomacie a naše momentální postavení.
Není možné, ale teď začít somrovat na městu třicet mega na přestavbu.
Dali jsme si pár měsíců na přemýšlení, zadali jsme si expertní posudek
na téma, jaké jsou naše šance, vydáme-li se tou a tou cestou. Mám
v hlavě plán, na konci kterého chci funkční budovu nového úřadu
s knihovou a komunitním centrem, kterou nám pomůže zaplatit město
právě proto, že budeme stěhovat radnici. Třeba se vydáme jinudy. Slíbili
jsme vám získat a zachránit budovu nádraží.
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Nápadů a různých spolků, ale i vykuků, co si na budovu myslí, je
hromada. Já ale potřebuji dvacet, třicet milionů na tu záchranu budovy.
A do toho tu nechci za sebou nechat sice fungující provoz, ale také nákladný. Budeme rozvážní. Budova je naše. Do konce roku chceme hlavně
dvakrát měřit, než se začne řezat. Sto tisíc korun základní zabezpečení
budovy. Pak se uvidí.
Ale už vím, že Řeporyje tu budovu zachrání a vrátí jí zašlou podobu.
Bude to asi bolet, zvláště budeme-li postupně opravovat sami, ale
dokážeme to.
Navazující Muzikova, Sportovní (a dále Řepíkova) jsou priority. Měli
jsme dlouhé jednání na IPRu, konkrétně na OMI (odbor městského
investora), kde sedí z COVIDu nešťastný šéf odboru a má tam takových
„Muzikových“ sto. I tak máme slíbenu prioritu.
Točna autobusu v Muzikově je zásadní pro splnění dalšího snu – konečně se pustit do náměstí! Nechtějte po mě termíny, my je taky po Praze
nechceme, ale všichni dělají, co mohou.
19. září se uskuteční z dubna odložená dobrovolná akce k vyčištění
koryta Dalejského potoka. Náš plán vrátit tam raka stále platí. Dobře,
připomenu vám, co za tím vším je doopravdy – mé březnové zjištění
v rámci natáčení, co se v tom potoce děje. Bordel všude, stupeň znečistění 3–4, splašky a průmyslová voda. Něco vám prozradím. Poté, co jsem
o tom natočil nějaká ta videa a otevřeně jsme vyzvali zdejší „hovnaře“
zejména ty připojené, že je čas, hodně jich poslechlo. Někteří se lekli
toho, že půjde rojnice. Buď jak buď, potok se nám lepší!
Proto v sobotu 19. září pořádáme pod vedením ségry, zastupitelky
Lenky Fialové velkou dobrovolnickou akci Daleják. Bude mít zázemí
v parku pod poštou. Zapojí se naše technická četa, naši hasiči, vím,
že přijde parta okolo zdejší komunity věřících, samozřejmě si vezmu
holiny taky.
Bude občerstvení a veselo a budeme rádi za každého z vás. Stačí jen
holinky. Každá parta dostane sektor a prostě vyrazíme na ten nepořádek
v korytu a ve vodě. Logisticky a co se pytlů a dalšího týká, to organizujeme
my. Uděláme si pěkný den s úklidem, děkuju, že zvážíte účast! Více info
obecní facebook a web MČ.
Řádí nám tu fantom knihobudek. Šmejd, co si všiml, že úřad zásobuje knihobudky často novými, vyřazenými (Lenko G. DĚKUJU!!) knihami
a přidalo se i mnoho místních. Přijde s taškami, vybere celou budku
a hurá na Ovčí hájek, kde mu jich pár vezmou po patnácti korunách
v antikvariátu a zbytek sběrna. Vydělá 150,-.
Kdo z Vás sleduje naše sociální sítě, či přímo můj videokanál Extrémní starosta na Mall.tv ten už ví, co se stalo. A co se děje v době, kdy
vychází toto číslo – šmejda jsem varoval opakovaně. Nakonec jsem si
na něj počíhal i s tv štábem na náměstí, kde jsem mu připravil bohatou
knihobudku a … dočkal jsem se. Pána na fotce, zde dobře známého
bezdomovce, kterého lituji lidsky a sociálně, ale knížky krást nebude,
jsem prohnal po náměstí tak, že na to nezapomene. Video snadno
k nalezení na obecním facebooku, či na internetové mall.tv. Sliboval, že
udělal chybu a že už se to nestane.
Po dvou dnech od odvysílání opět vykradl desítky knih z budky u pomníku a ve dvou taškách si to s nimi hasil na Hlávkovu a hurá do sběrny.
V době uzávěrky tohoto čísla mám na úřadu pistoli na paintball a před
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sebou akci, která by také mohla skončit pěkným průšvihem. Zmlátit ho
jako veřejný činitel nemohu. Policie to nevyřeší. Vyřeším to sám a nebude to pěkné. Vás chci poprosit, uvidíte-li tohoto pána, jak s taškami
vybírá knihobudky v Řeporyjích (to samé se děje ve Slivenci), nejlépe mi
rovnou volat 602 633 434, 774 316 148 a třeba mi to i natočit. Komukoli
z těch bojovnějších z vás, co tyhle věci řeší jinak, předem slibuji obecní
advokáty, kdybyste mu dali pěstí a byl průšvih. Nesmírně si vážíme
toho, že nosíte knížky a tohle se tu prostě tolerovat nebude. A je mi úplně
jedno, že zveřejňuji jeho podobu. V situaci, kdy se po něm chystám střílet
paintballovou pistolí (trestný čin), a mimo kameru jej mlátit (trestný čin)
a kdy tu k tomu samému vyzývám (trestný čin) je to asi jedno. Všechny
rádce odkazuji na obecní facebook, kde ať si nejprve prohlédnou, co už
jsme si s pánem prožili a pak ať mi radí, jak ho odnaučit krást ty knihy.
Uvidíte-li ho u knihobudky, či jak vleče plné tašky prosím, volejte mi.
Když jsem zmínil právníky, pár slov k plánované revitalizaci lomu,
kterou považuji za největší hrozbu a kauzu Řeporyjí na několik let
dopředu.
Po několika incidentech v lomu, kde byla odčerpána voda a v důsledku toho uhynula řada živočichů po brutálním přístupu provozovatele,
podala městská část rozsáhlé trestní oznámení.
Můžete si jej přečíst na webu MČ. Nesmírně si vážím nasazení zdejších
lidí při incidentech, zdejší občan Marek Šimon ode mě za to na podzim
(spolu s řadou šiček roušek během krize) dostane medaili.
Respektuji nezadatelnost soukromého vlastnictví a fakt, že provozovatel lomu má svaté právo chtít tento dotěžit a roky zavážet hlínou. A – co
vám budu povídat – jsem smířený s tím, že boj, který skoro nemůžeme
vyhrát, prohrajeme a kdo bude poslouchat, že sem pustil náklaďáky –
starosta. Provozovatel lomu se ale musí smířit s tím, že zastupitelstvo
mi a místostarostům dali zelenou pro použití všech prostředků, které
se nabízejí, k tomu, aby bylo jednáno v nejlepším možném zájmu Řeporyjí. I kdyby to mělo být jen obrovské „odškodné“ v rámci spolupráce
po nějaké dohodě na konci.
Na rovinu říkám, že chci víc a brzy nás dají k soudu. Buď jak buď,
v této věci zastoupeni specializovanou právní firmou Frank Bold jsme
podali rozsáhlý „trestňák“, týkající se zabíjení dvou chráněných (pulec,
ropucha) a jednoho zvláště chráněného druhu neinvazivního raka, jsme
si dále jisti porušením zákona o rybářství atd..
Nedáme se lacino. Provozovatel má předběžným opatřením zakázáno
dále upouštět, ve věci koná inspekce životního prostředí a dalších orgány.
Provozovateli jsem veřejně vzkázal, ať za mnou nikoho neposílá,
nebudu rozvádět. Mám dlouhodobější plán, ale sem ho nemohu psát,
naše strategie je zastupitelstvem probraná, kdokoli má zájem, ať se staví.
Až skončí tohle kolo „války o lom“, uděláme si setkání s občany a povíme
si víc, ale stojíme dle mého ne úplně férově v cestě legitimnímu záměru
vlastníka a to vytěžení a zavezení lomu ke kšeft za půl miliardy. Jakýkoli
kompromis bude na konci stejně prohrou mou politickou, i prohrou
Řeporyjí, ale takový je život. Ujišťuji vás, že děláme, co se dá, stejně jako
naši advokáti. Je to na roky.
Ale to byla třídírna odpadu také a já pevně doufám, že s novým územním plánem (snad podzim) se bude v Řeporyjích bouchat šampaňské.
Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že vyhrajeme jeden boj, který se
zdál již prohraný.
Na závěr dvě dobré zprávy a jedna informace k tématu, před kterým
nebudu uhýbat, ačkoli politický pragmatismus a zásady PR mi velí opak
– daň z nemovitosti.
Patřím k sedmnácti starostům z padesátisedmi v Praze, kteří mají
za sebou nepopulární zvednutí o sto procent, stejně to zbylí v dalších
letech udělají. Dělat jen líbivé kroky, to bych byl špatný starosta. Přesto, že
peníze, které jste letos vytáhli navíc, přijdou až za rok, okamžitě přistupuji
k tomu, co jsme vám slíbili – peníze půjdou do koruny na dětská hřiště.
Každá vámi vydaná koruna jde přímo do rozpočtu MČ. Nepůjde z toho
koruna do skateparku, či jiných investic. Řeporyje dluží dětem hřiště
a počítají s nimi a jak do nich samy budou investovat, tak další zbudujeme
za prostředky, které budou vybrány do konce našeho mandátu. Ještě
letos proběhne kompletní obnova a rekonstrukce hřiště u bytovek v hodnotě cca půl milionu korun. Zbytek (minimálně 1,2 milionu) z letošních
odvodů bude využit na nové dětské hřiště, které vznikne na pozemcích
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obce u areálu fotbalistů. Tam to chce projekt, soutěžit budeme na pevnou
cenu (výborná věc na různé špekulanty) a ještě než peníze přijdou, chci
mít obojí na jaře hotovo. Namísto chvástání se, jak jsme mysleli politicky
lacino na děti, u obou hřišť budou cedule o tom, že toto bylo zbudováno
občany z odvodu daně z nemovitosti. Není to žádná omluvná strategie.
I přes situaci, jaká je, nejsme chudá ves. Nedávno jsme získali vydíráním
ruského developera v projektu Stodůlky-Jih pozemek o výměře přes
kilometr čtvereční, jehož hodnota je odpovědí na to, proč platíme tak
vysokou daň – metr čtvereční má momentálně cenu 14 tisíc korun!
Od našeho nástupu jsme takto získali pozemky v hodnotě více než
dvacet milionů. Aktiva. Máme kde brát až přijde skutečná krize. A peníze
od vás si tedy „musíme dovolit“ do koruny vrazit do občanské vybavenosti navíc. Takový je plán a plně rozumím tomu, že se to mnohým nelíbí.
Můžete mi to spočítat u voleb. Moje koalice vám v takovém případě do té
doby odevzdá pár nových dětských hřišť, hotovou školu, družinu, školku,
skatepark a kdo ví, třeba i rozestavěné nádraží, náměstí atd. a vrátím se
k novinařině. Ale bude to do té doby takto.
Pro mě je zásadní nekrást, jednat v zájmu městské části a vést to jako
firmu, jak říká pan premiér. Úspěšnou firmu.
Taková si pak může dovolit dělat líbivé věci navíc. Jednu z nich jsme
právě udělali v souvislosti s kostelem, o který se snažíme zajímat tak, aby
nebylo poznat, že křesťanští demokraté jsou tu teď papírově v opozici.
Velmi si rozumím s panem farářem Kuzniarem. A pochopení pro podporu
zdejší farnosti má i celé zastupitelstvo. Proto jsme zásadním způsobem
přispěli na novou zeď okolo kostela a proto jsme teď rozpočtovou
změnou našli tři sta tisíc korun, o které nás poprosil pan farář s tím, že
by stačily na záchranu bočních oltářů z našeho kostela, co roky čekají
na restaurátorský zásah v depozitu.
V době, kdy čtete tyto řádky, už se na nich pracuje. Poprosil jsem
v té souvislosti pana faráře o jednu laskavost na revanš – o půlnoční mši
svatou, která tu o půlnoci nebyla strašně dávno. A pan farář vyhověl.

Letos tak rozsvítíme nejprve stromeček ve velkém stylu, s podiem,
odpovídajícím občerstvením a povedlo se mi ukecat kamaráda, zpěváka
Ondřeje Rumla, že nám k tomu přijede vystoupit. A o Štědrém dnu bude
půlnoční mše. Táhneme prostě za jeden provaz.
No a po dobré zprávě ještě jedna spíše překvapivá a oproti předchozí čistě má sólová – v Řeporyjích na fotbalovém hřišti exploduje
přestupová bomba.
Budou kolem toho řeči. Reprezentant a skandalista Martin Fenin,
kamarád, kdysi bundesligový šutér a geniální fotbalista, který toho
zůstal hodně dlužen famózní kariéře, se nedávno přistěhoval vedle mě.
K mému údivu začal v kristových letech znovu hledat lásku k fotbalu.
Srovnal se, co se týče životosprávy, což bohužel neuniklo jen mě, ale
i řadě klubů na úrovni krajů a dokonce divize.
Protože mi dělá neskutečnou radost, jak se díky partě okolo Vency
Hlaváčka spolu s novým trenérem áčka zvedá zdejší fotbal, pokusil jsem
se o malý určitě marketingový, když ne sportovní zázrak. Přivést Martina
(zatím) na podzim do Řeporyjí.
Myslím, že za dva dny po odevzdání tohoto textu to bude oficiálně
stvrzeno. Rád bych předem utnul veškeré spekulace a oznamuji, že jsem
našel sponzora na celou akci a zdejší oddíl tak marketingově atraktivní,
ale sportovně riskantní tah, nebude stát ani korunu.
Očekávám, že 29. srpna, kdy hrajeme doma s Chuchlí, přijdete Martina
přivítat, stejně jako dál budete podporovat diváckou účastí naše chlapce.
Přeji Vám co nejméně bolestný vstup do druhé fáze epidemie „čínské
chřipky“, přeji našim školákům, hlavně prvňáčkům, ať se jim v kompletně
přestavěném světe, kterým se stala naše škola, líbí a vám ostatním hlavně
pevné nervy. Mám pocit, že je na podzim budeme všichni potřebovat.
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
774 316 148, 602 633 434

Zápis ze zasedání

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. ZMČ17 konané dne
29. 6. 2020
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.; místostarosta - David Roznětinský; místostarostka
- Lucie Seguin; Jiří Blažek - zastupitel; Mgr. Pavel
Bechyně - zastupitel; Jaroslav Kejha - zastupitel;
MUDr. Jozef Čupka, MPH - zastupitel; Mgr. Lenka
Fialová - zastupitel; Vojtěch Kuchař - zastupitel;
Mgr. Michal Tuma - zastupitel; tajemník - Miloslava Jirasová
Omluveni: Mgr. Radek Hanák
Starosta Městské části Praha-Řeporyje (dále
jen „předsedající“) zahájil jednání v 18:00
hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a zveřejněno
na fyzické i elektronické úřední desce úřadu.
Při zahájení jednání je přítomno devět z jedenácti zastupitelů, tedy nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
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. Vojtěcha
Kuchaře.
(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
program jednání s touto změnou:
doplňuje se bod č. 17 - Rodinné domy Malá Skála,
který se zařazuje za bod č. 4 a ostatní body se
posunují v pořadí.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
5. Rodinné domy Malá Skála
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s podněty občanů městské části ke stavebnímu
záměru „Rodinné domy Malá Skála“ na pozem-

cích parc.č. 152/1 a 154/, oba v k.ú. Stodůlky
a s nesouhlasem příjezdu vozidel stavby stávajícími místními komunikacemi;
2) doporučuje
vedení městské části, aby zahájilo kroky vedoucí
k jednání s investorem stavby pro vyjasnění realizace stavby, zejména příjezdu staveništní techniky a budoucího vjezdu/výjezdu z této lokality.
6. Souhlas se změnou územního plánu
P197/2019
Usnesení číslo: 0284/2020/ZMČ17
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
se změnou územního plánu - podnět č. 197/2019
týkající se změny funkčního využití VV plochy dle
platného stavu v územním plánu - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny, lesní porosty, zeleň
městská a krajinná, celoměstský systém zeleně,
Přírodní parky (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.)
pozemků parc.č. 1465/1, 1465/38 a 1465/39, vše
v k.ú. Řeporyje, na plochu oddechu - naučné a poznávací aktivity (SO6), Přírodní parky (ve smyslu
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění).
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2,
Poznámka: hlasování se zdrželi členové ZMČ p. Jiří
Blažek a p. Mgr. Pavel Bechyně)
7. Žádost o stanovisko k výstavbě „Zdravotní
zařízení a mateřská škola Malá Řepora“ v ul.
U Řepory
Usnesení číslo: 0285/2020/ZMČ17
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
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s hmotovou koncepční studií spol. Sentu 3 s.r.o.
pro stavbu „Zdravotní zařízení a mateřská škola
Malá Řepora“;

1) se seznámilo
se studií k rekonstrukci stávajícího objektu a novostavbě atriových domů v ul. Všerubská;

2) souhlasí
s realizací stavby „Zdravotní zařízení a mateřská
škola Malá Řepora - ul. U Řepory“; po výstavbě mateřské školy budou kapacitní požadavky na umístění školských zařízení v předmětné lokalitě
naplněné, a z tohoto důvodu je vydáván souhlas
s využitím VV plochy pro zdravotnické zařízení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)

2) souhlasí
se studií k rekonstrukci stávajícího objektu čp.
153 a novostavbě atriových domů v ul. Všerubská.
Usnesení – Nebylo přijato (Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se:
6, Poznámka: proti hlasovali: Lucie Seguin, Pavel
Novotný, Mgr. Michal Tuma, Mgr.Lenka Fialová,
hlasování se zdrželi: David Roznětinský, Jiří Blažek,
Mgr. Pavel Bechyně, Jaroslav Kejha, MUDr. Jozef
Čupka, MPH, Vojtěch Kuchař)

8. Žádost o stanovisko k dokumentaci „Bytový areál Trunečkův mlýn“
Usnesení číslo: 0286/2020/ZMČ17
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
se stavbou „Bytový areál Trunečkův mlýn“
za podmínek snížení počtu bytových jednotek
na 20 a zbudování cesty pro pěší v minimální
šíři 1,5 m oddělené od stávající komunikace
Mládkova, kterou investor následně předá bezúplatným převodem do správy Městské části
Praha-Řeporyje;

11. Návrh na BÚP správy vstupní cedule k fit
parku
Usnesení číslo: 0288/2020/ZMČ17
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
návrh na bezúplatný převod správy majetku
vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku
parc. č. 1079/1 v k.ú. Řeporyje;

2) bere na vědomí
nabídku investora k jednání o budoucím možném
převodu dalších pozemků v předmětné lokalitě
do správy městské části.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
9. Atriové domy Jáchymovská-schválení PD +
smlouva o spolupráci
Usnesení číslo: 0287/2020/ZMČ17
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací pro vodoprávní rozhodnutí na akci „Atriové domy Jáchymovská“ - vodohospodářská část - na pozemcích parc.č. 1592/1, 1592/18
a 1554/8, vše v k.ú. Řeporyje při ul. Jáchymovská,
spočívající v prodloužení stoky splaškové kanalizace a přeložky vodovodního řadu na pozemcích
parc.č. 1592/1 a 1592/18, z důvodu budoucího napojení novostaveb devíti atriových rodinných domů
na tyto nově realizované inženýrské sítě;
2) souhlasí
s prodloužením stoky splaškové kanalizace a přeložkou vodovodního řadu v souladu s předloženou
projektovou dokumentací pro vodoprávní rozhodnutí vyhotovenou TP Project v 10/2019 pod číslem
zakázky 191015 na akci „Atriové domy Jáchymovská“ - vodohospodářská část na pozemcích parc.č.
1592/1 a 1592/18, oba v k.ú. Řeporyje, za předpokladu, že investor prověří a doloží schopnost
stávající kanalizace pojmout navýšenou kapacitu;
3) schvaluje
text a uzavření smlouvy o spolupráci se společností Sun Villas s.r.o. a pověřuje starostu městské
části k jejímu podpisu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
10. Studie rekonstrukce a novostavby - Řadové domy Všerubská
Zastupitelstvo městské části

2) souhlasí
a) s bezúplatným převodem správy majetku
vstupní cedule k fit parku, umístěné na pozemku parc. č. 1079/1 v k.ú. Řeporyje;
b) s uzavřením smlouvy o převodu správy
majetku vstupní cedule k fit parku, umístěné
na pozemku parc. č. 1079/1 v k.ú. Řeporyje,
mezi MČ Praha-Řeporyje, jakožto příjemcem
a hl. m. Prahou, jakožto převodcem;
3) ukládá
referentovi majetkové správy seznámit odbor
SML MHMP s usnesením ZMČ Praha-Řeporyje;
4) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu smlouvy
o převodu správy majetku vstupní cedule k fit
parku, umístěné na pozemku parc.č. 1079/1 v k.ú.
Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1,
Poznámka: hlasování se zdržel Mgr. Pavel Bechyně)
12. Schválení Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě
- Haf Bez Obav, s.r.o.
Usnesení číslo: 0289/2020/ZMČ17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
text a uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku, č. SML 1140/2009 uzavřené dne
30. 6. 2006 se společností Haf Bez Obav, s. r.o.,
o prodloužení doby nájmu do 31. 7. 2021;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu výše
uvedeného dodatku.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
13. Kupní smlouva k částem pozemků parc.č.
1447/18 a 1447/19 v k.ú. Řeporyje (cyklostezka)
Usnesení číslo: 0290/2020/ZMČ17
Zastupitelstvo městské části
související 0201/2019/ZMČ12
1) souhlasí
se zněním kupní smlouvy k úplatnému nabytí
částí pozemků parc.č. 1447/18 a 1447/19 v k.ú.
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Řeporyje za celkovou cenu 87.560,– Kč, tj. 440,–
Kč/m2;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu této kupní
smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1,
Poznámka:)
14. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0291/2020/ZMČ17
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení spočívající v přijetí finančních prostředků
na akci Navýšení kapacity Mateřské školy Řeporyje ve výši 9 274 300,– Kč, Investici pro ZŠ Řeporyje
za účelem zvýšení kvality a dostupnosti základního vzdělávání a investice do pořízení výukových
pomůcek a investice do vybavení potřebného pro
rozvoj žáků ve výši 1 168 200,– Kč, přijetí pojistné
náhrady za poškození střechy ZŠ ve výši 25 494,–
Kč, příjem finančního daru od spol. Central Group
Jeremiášova, s.r.o. ve výši 1 000 000,– Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
15. Doporučení finančního výboru
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zprávu Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha-Řeporyje uvedenou v příloze č. 1
tohoto bodu jednání přednesenou jejím předsedou, MUDr. Jozefem Čupkou.
16. Příspěvek na opravu interiéru kostela
Usnesení číslo: 0292/2020/ZMČ17
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s žádostí pana faráře o příspěvek na opravu
interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Řeporyjích;
2) souhlasí
s poskytnutím finanční částky ve výši 300 000,– Kč
z rozpočtu městské části na restaurování bočních
oltářů za předpokladu dodání předběžného plánu prací, harmonogramu prací a finanční rozvahy;
3) pověřuje
starostu městské části k podpisu darovací smlouvy ve smyslu tohoto usnesení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
17. Různé - venkovní žaluzie ZŠ
Usnesení číslo: 0293/2020/ZMČ17
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s dodávkou venkovních okenních žaluzií pro
objekt školní jídelny ZŠ Řeporyje a její realizací
prostřednictvím firmy Auböck s.r.o.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající
prostor pro diskusi, v níž vystupovali členové ZMČ
i přítomní občané. Závěrem předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ve 21,42 hodin
veřejné zasedání ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová
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Konzultace
Pedagogická rada

Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: weignerova@zs-reporyje.cz
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Zápis do 1. třídy:
Ředitelské volno

ryj

úterý 1. 9. 2020, 8.00
a5
o
úterý 1. 9. 2020, 9.00
- Řep
čtvrtek 29. 10. 2020 – pátek 30. 10. 2020
středa 23. 12. 2020 – pátek 1. 1. 2021
pondělí 4. 1. 2021
čtvrtek 28. 1. 2021
pátek 29. 1. 2021
pondělí 22. 2. 2021 – pátek 26. 2. 2021
čtvrtek 1. 4. 2021
středa 30. 6. 2021
čtvrtek 1. 7. 2021 – úterý 31. 8. 2021
úterý 1. 9. 2021
středa 2. 9. 2021
1. stupeň - 17.00 (kromě 1. tříd)
6. ročník - 17.30
7 - 9. ročník- 18.00
úterý 6. 4. 2021, 14.00–18.00
pondělí 16. 11. 2020
pondělí 21. 12. 2020 - úterý 22. 12. 2020
úterý 5. 1. 2021, úterý 25. 5. 2021
1. čtvrtletí - úterý 10. 11. 2020
2. čtvrtletí – úterý 26. 1. 2021
3. čtvrtletí – úterý 16. 3. 2021
4. čtvrtletí – úterý 22. 6. 2021

h

Zahájení školního roku:
Zahájení školního roku pro 1. třídy:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Vyučování po Vánocích začne:
Konec prvního pololetí:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Konec školního roku:
Hlavní prázdniny:
Zahájení školního roku 2021/2022:
Úvodní třídní schůzky

ladní ško
ák

Pra

Organizace školního roku
2020/2021

Z
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Milí žáci, vážení rodiče,
nový školní rok připravujeme a počítáme s běžným provozem.
Během dlouhé nepřítomnosti žáků probíhala ve školních budovách a areálu řada
stavebních prací tak, aby se nám ve škole lépe žilo a dobře pracovalo.
První den ve škole může být plný, jak vzrušujících očekávání, tak i plný stresu, zejména pro žáky prvních ročníků. Paní učitelky, páni učitelé i všichni zaměstnanci školy
se na žáky naší školy těší a budou žákům průvodci při překonávání všech případných
problémů a potíží.
Snad nás čeká společných 10 měsíců. Navážeme tam, kde jsme na jaře skončili,
bohatší o řadu nových zkušeností a zážitků.
Školní rok uteče jako voda, ničeho se nebojte !
Lenka Weignerová,
ředitelka školy

Mateřská škola

Nový školní rok
2020–2021

P

rázdniny nám končí, a já doufám, že
se u nás v mateřské škole sejdeme
všichni v pořádku. Děti už se určitě
těší na kamarády a my dospělí věříme, že
tento nový školní rok proběhne bez větších problémů a komplikací. V mateřské
škole nyní všechno připravujeme, uklízíme
a chystáme se na děti, po kterých se nám
už stýská. Myslíme na nové prvňáčky, kteří
půjdou do ZŠ a i na naše nové malé žáčky.
Určitě budou slzičky, ale po krátkém čase
nám tady bude všem dobře.
Nový školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020.
Provoz mateřské školy je od 6.30 do 17.30
hod. Doba provozu v jednotlivých třídách
bude upřesněna před začátkem školního
roku.
Podzimní prázdniny: 29. 10. – 30. 10. 2020
(provoz omezen)
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 3. 1.
2021 (MŠ uzavřena)
Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021 (provoz
omezen)
Jarní prázdniny: 22. 2. – 28. 2. 2021 (provoz
omezen)
Velikonoční prázdniny: 1. 4. 2021 (provoz
omezen)
Více informací na: www.msreporyje.cz
Diana Schreierová, řed. MŠ
Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com

17. 9. 2020
od 19.00 hod.
Pivovar Řeporyje / Kulturní centrum Prefunda
Vstupenky online: www.goout.net
Předprodej v restauraci a samozřejmě na místě.
Info: 728 117 200

Řeporyjské Echo 272

srpen 2020

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Info z MČ

7

Dne 9. dubna byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky. Volby probíhají pouze na území České republiky
a pouze v některých volebních obvodech. Území městské části Praha Řeporyje patří do volebního obvodu č. 21, pro který byly volby rovněž vyhlášeny.
Voličem může být pouze občan České republiky.
V rámci městské části Praha-Řeporyje budou volby probíhat ve 3 volebních okrscích: V souladu s ustanovením §15 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o volbách
do Senátu Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
na území Městské části Praha-Řeporyje pro volby do Senátu Parlamentu ČR , konané ve dnech 2.října a 3.října 2020 (1. kolo)

Dne 2. října 2020 - od 14.00 hod. do 22.00 hod.
Dne 3. října 2020 - od 8.00 hod. do 14.00 hod.
VOLIČ JE POVINEN PROKÁZAT PŘI HLASOVÁNÍ SVOJÍ TOTOŽNOST A STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR
PLATNÝM OBČANSKÝM PRŮKAZEM NEBO CESTOVNÍM PASEM ČR.
Volební okrsek č. 46001 – sídlo v budově „Staré“ základní školy Praha 5-Řeporyje (hudební škola), ul. Smíchovská čp. 96,
Praha 5 a mohou zde volit obyvatelé ulic:
Bílovská, Dělená, Ebrova (ev.č. 100, 743) Folmavská (část), Havlůjové, Hlávkova (řadové domy), K Velké Ohradě, Kakosova, Ke Zdravotnímu středisku (část) Koterovská, Losinská, Loučná, Lubenecká, Milenovská, Na tržišti (část), Nad Mušlovkou, Přídolská, Řeporyjské náměstí (čp. 49), Slatinová, Smíchovská, Stiessova, Všerubská, Wiesenthalova, Žilovská.
Volební okrsek č. 46002 - sídlo v budově „Staré“ základní školy Praha 5 - Řeporyje (hudební škola), ul. Smíchovská čp. 96,
Praha 5 a mohou v něm volit obyvatelé ulic:
Drahotínská, Folmavská (část), Hejného, Hlávkova, Jáchymovská, Jindřicha Jindřicha, Jirousova, K Tržišti, K Třebonicům, K Velkému
Dvoru, Ke Zdravotnímu středisku (část), Krteňská, Lažanská, Libečkova, Na Tržišti (čp. 2, 28), Na Vrchu, Na Výrovně, Nad Schody,
Nám. U Lva, Nedražická, Nejdkova, Pavlovická, Postřekovská, Průhonek, Radouňova, Rudoltická, Řeporyjské náměstí (čp. 522),
Sekyrova, Smíchovská (čp. 142, 516), Toufarova, U Hliníku, U Řepory, U Výkupního střediska, Vejtasova, Ve Výrech.
Volební okrsek č. 46003 - sídlo v Základní škole Praha 5 - Řeporyje, ul. Od Školy čp. 596, Praha 5 a mohou v něm volit obyvatelé ulic:
Branaldova, Císařova, Černovická, Dalejská, Doušova, Drahovská, Draženovská, Ebrova, Eichlerova, Hasičů, Horšovská, Chaloupky,
Kavylová, K Holému Vrchu, K Chaloupce, Konopova, K Zadní Kopanině, K Závětinám, Ke Zbuzanům, Maxovská, Mládkova, Mrákovská, Muzikova, Na Manoušce, Na Požáru, Na Zmrzlíku, Nad Náměstím, Neffova, Od Školy, Ořešská, Pod Manouškou, Raškova,
Řadová, Řepíkova, Řeporyjské náměstí (část), Sousední, Tělovýchovná, U Bubce, U Sila, U Skopců, Ve Výhledu.
Nebude-li v prvním kole voleb zvolen senátor, proběhne ve dnech 9. a 10. 10. 2020 druhé kolo voleb.
Pokud nehodláte volit ve svém volebním okrsku (dle místa trvalého bydliště),
je od vyhlášení voleb možné žádat o vydání voličského průkazu. Volit pak můžete
v rámci volebního obvodu č. 21 (ten zahrnuje území MČ Praha
5, 13 a Praha-Řeporyje)
v kterémkoli volebním
okrsku. O voličský průkaz
můžete požádat osobně
nejpozději do 30. 9. 2020
do 16.00 hodin (1. patro
úřadu, podatelna). Žádost
můžete zaslat také poštou

(musí obsahovat váš úředně ověřený podpis) nebo prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 25. 9. 2020.
Volič, který nebydlí na území České republiky a je zapsán ve zvláštním seznamu
u zastupitelského nebo
konzulárního úřadu České
republiky v cizině, může
požádat u těchto úřadů
o vydání voličského průkazu a s ním pak může
hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím
do volebního obvodu,

kde jsou vyhlášeny volby.
Podrobnější informace o voličských
průkazech včetně formulářů žádostí najdete na www.prahareporyje.cz / VOLBY.
Další informace o volbách získáte na tel.
251 625 794, popř. elektronickým dotazem na e-mailovou adresu podatelna@
prahareporyje.cz.
Na webové stránky úřadu a úřední
desku budou postupně vkládány aktuální
informace.
Zapsala: Vlasta Borovičková

ZO ČSCH Praha-Řeporyje pořádá

Výstavu exotického ptactva

v sále KC Prefunda, Pivovar Řeporyje
Výstava otevřena: Pá 2. 10. 2020 … 8.00 – 18.00 hod.
So 3. 10. 2020 … 9.00 – 18.00 hod.
Ne 4. 10. 2020 … 9.00 – 16.00 hod.
Dne 2. 10. 2020 bude v době od 8.00 – 12.00 hod. pro všechny
druhy škol s pedagogickým dozorem vstup na výstavu zdarma!!!
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti do 15 let 20 Kč
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Dětský závod kol „O pohár starosty“

12.t v9e.132.000 2ho0d.
Star
na skále
k
e
č
u
o
l
a
P
Řeporyje

Kategorie:
1: 0–4 let
2: 5–6 let
3: 7–8 let
4: 9–10 let
5: 11–12 let dívky
6: 11–12 let chlapci
7: 13–14 let dívky
8: 13–14 let chlapci

Závodit se bude o unikátní poháry a další hodnotné ceny.
Těšíme se na všechny mladé závodníky.

Datum konání:		
Pořadatel:		
Místo konání:		
Ředitel závodu:		
Prezentace:		
		
Trať:		
		
Ceny:		
Vyhlášení výsledků:		
		

HELMA
POVINNÁ

12. 9. 2020; od 13:00 hod.
MČ Praha-Řeporyje, BiciSport
Prostor přírodního parku Skála
Jaroslav Kejha
V místě konání závodu, nejpozději
30 min. před startem kategorie
V prostoru přírodního parku,
délka okruhu 1 000 m.
První tři v každé kategorii
15 min. po dojetí posledního
závodníka v prostoru prezentace

Startují:
I.
0 – 4 let		2016 a mladší – hladký závod na 100 m.
II.
5 – 6 let		2014 – 2015 – hladký závod na 200 m.
Kategorie I. a II. startují po dvojicích. Vítěze určí dosažený čas
III.
7 – 8 let		2012 – 2013 – 1 okruh
IV.
9 – 10 let		2010 – 2011 – 5 minut + 1 kolo
V.
11 – 12 let (dívky)		2008 – 2009 – 10 minut + 1 kolo
VI.
11 – 12 let (chlapci)		2008 – 2009 – 10 minut + 1 kolo
VII. 13 – 14 let (dívky) 2006 – 2007 – 15 minut + 1 kolo
VIII. 13 – 14 let (chlapci) 2006 – 2007 – 20 minut + 1 kolo
V kategorii VII. a VIII. mohou startovat žáci 9. tříd ZŠ
Podmínky účasti:
Závodníci mohou startovat jen s písemným souhlasem zákonného zástupce, který na něj bude v průběhu celého závodu
dohlížet. V kategorii I. a II. smí zákonný zástupce závodníka
jistit proti pádu.
Pro všechny kategorie platí povinnost použít ochrannou přilbu.
Různé:
 Závodí se dle tohoto rozpisu
 Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů

 Každý startuje na vlastní zodpovědnost
 Dětem doporučujeme lékařskou prohlídku
 Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku, které závodník způsobí sobě nebo jinému účastníku, samotný závod
je však pojištěný.
 Pro závod je povoleno jakékoliv kolo v dobrém technickém stavu
 Pro závod v kategorii I. je možno použít dětská odrážedla
 Trénink na uzavřené trati je možný od 11 do 12:30 hod.
 Pořadatel upozorňuje, že v ulici Ebrova je zákaz parkování.
Občerstvení po dobu závodu zajištěno

Jaroslav Kejha

Řeporyjské Echo 272
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Úklid Dalejského potoka

Sraz dne 19. 9. v 9 hod. v parku
pod poštou, Řeporyjské náměstí.
Občerstvení pro účastníky zajištěno.
Rukavice a holinky s sebou.
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Václav Láska: Lidé se za mnou naučili chodit se svými problémy.
Řeším lidská práva, zdravou přírodu i dětská hřiště.
Aktivní, činorodý i mírně kontroverzní senátor Václav Láska brzy završí šest let svého mandátu člena horní komory a chystá se ho obhájit. Protože se neoddává zahálce, má za sebou
hodně splněných senátních cílů i práce pro obyvatele obvodu, za který byl zvolen. Stejně
jako o starostovi Řeporyjí Pavlu Novotném se i o senátoru Láskovi říká, že jsou neřízené
střely. Každý trochu po svém, ovšem s nekonečnou kuráží pracovat pro dobrou věc.
Brzy budete obhajovat svůj senátní
mandát. Jakými úspěchy byste se
voličům prezentoval?
První čtyři roky jsem měl v Senátu
trochu těžší pozici v tom, že jsem nebyl členem žádného senátního klubu.
Poslední dva roky vedu nový a zatím
nejmenší klub pod jménem Klub pro
liberální demokracii – SENÁTOR 21.

Víc než na podporu velkého klubu se
proto musím spoléhat na svoje vyjednávací a přesvědčovací schopnosti
a v tom mi hodně pomáhá má zkušenost advokáta. Svou argumentací
jsem tak několikrát přispěl k těsnému
schválení či naopak odmítnutí některých zákonů. Týkaly se třeba změn
trestního zákoníku nebo ochrany
zvířat. Z vlastní iniciativy jsem navrhl
a prosadil některá usnesení na poli
ochrany lidských práv, například odsuzující Turecko (za násilí na Kurdech)
nebo Saúdskou Arábii (za pošlapávání
lidských práv, zejména žen). Mým největším vyjednávacím úspěchem bylo,
když jsem prosadil schválení ústavní
žaloby na prezidenta Senátem.
„DECHBEROUCÍ!“

Máte za sebou ale určitě i neúspěchy...
Těm se asi nelze vyhnout. Byl jsem
neúspěšný třeba při prosazování
vlastního návrhu zákazu předvolební
reklamy na billboardech. O pár hlasů
jsem prohrál rozhodující hlasování.

Před zvolením senátorem jste
neměl skoro žádnou politickou
zkušenost. Je něco, co vás po vstupu
do politiky překvapilo?
Asi ani ne. Do politiky jsem šel z pozice
občanského aktivisty, takže jsem o ní
neměl valné mínění. A samozřejmě

bohužel naopak často prodchnutá
agresí a urážkami.
Zmínil jste, že jste byl dlouho v klubu nezařazeným senátorem. Dá se
v politice fungovat bez podpory
velké politické strany?

Je vás vidět a slyšet i ve vašem
volebním obvodě. Můžete nám přiblížit své aktivity, které se ho týkají?
Asi nejvíc mě těší, že jsem si dokázal
získat důvěru lidí, kteří se za mnou
naučili chodit se svými problémy.
Hned po zvolení jsem otevřel bezplatnou právní poradnu, ale první rok
ji využila jen hrstka lidí. Nebyli zvyklí,
že za svým senátorem můžou kdykoli
přijít. Už od druhého roku mandátu
jsem ale v kontaktní den měl vždycky
plno a k dnešnímu dni mojí kanceláří
prošlo na 600 lidí, kterým jsem poskytl
radu nebo pomoc.
I takhle by podle vás měla vypadat
práce senátora?
Podle mě ano. Vždycky jsem chtěl být
s lidmi v obvodě co nejvíc v kontaktu.
Nechtěl jsem, aby mě viděli jen jednou
za šest let při předvolební kampani.
A díky tomu, že jsem právník a advokát, můžu lidem lépe poradit, pomoct,
navést je na způsob, jak a kde bránit svá
práva, nebo jim při té obraně přímo
pomáhat. Navíc některé radnice v mém
obvodě, konkrétně asi hlavně radnice
Prahy 13, není svým občanům moc
otevřená, mnozí z nich se proto naučili
chodit se svými problémy za mnou.
„NEDÁ VÁM SPÁT“

„STRHUJÍCÍ VÝKON“

VÁCLAV LÁSKA

VOLBY DO SENÁTU 2. & 3. 10. 2020

Jak o starostovi Pavlu Novotném,
tak o senátoru Láskovi se říká, že
jsou neřízené střely.
ani o politicích, pročež jsem nemohl
být moc zklamán. Senát je ale místo
se spoustou skvělých osobností, kde se
politika dělá většinou slušně a někdy
i s pokorou. Kdybych do politiky vstoupil jako poslanec, byl by můj úvodní
dojem asi mnohem horší. V Senátu
jsem například za šest let nezažil,
že by na plénu nějaký senátor urazil
druhého. Jednání Sněmovny jsou
„NEZKLAME VÁS“

„ZVEDÁME OBA PALCE“

V Senátu ano, tam mi naopak má
nezávislost dává absolutní svobodu.
Za všechno si nesu odpovědnost já
sám. Vezměte si třeba ústavní žalobu
na prezidenta. O jejím sepsání se sice
mluvilo dva roky před tím, než jsme to
udělali my, ale velké strany se k tomu
neodhodlaly. Obava z poškození jejich
jména v případě neúspěchu byla patrně příliš velkou brzdou. My s kolegy

Řeporyjské Echo 272
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v klubu jsme do toho šli a vzali to
na sebe. Byla to jen naše odpovědnost. Prostě jsme na sebe převzali
všechna rizika, která si velké strany
netroufly podstoupit.
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Skoro to vypadá, jako byste i při
své nezávislosti s politickými
stranami spíše spolupracoval než
vystupoval proti nim.  
Ano, já to tak vnímám. Respektuju
systém politických stran a chci jim
svou prací spíš pomáhat než konkurovat. Snad to alespoň některé z nich
vnímají stejně. Sice se o mně říká, že
jsem neřízená střela, za moji obhajobu
mandátu se ale nakonec postavilo
hned pět politických stran.
Když jsme u té neřízené střely, jaké
vztahy máte s řeporyjským starostou a co si o něm myslíte?
Vztahy máme s Pavlem dobré. Stejně
jako s jeho skvělou místostarostkou
a místostarostou. Byl jsem se podívat
na prvním zasedání, při kterém byl

Láska spojuje. Místostarostka L. Seguin (Piráti) a V. Kuchař (KDU-ČSL) s Václavem Láskou společně
pověsili banner na Řeporyjském náměstí.

stylem. Tak aby se před plánováním
projektů nejdřív přišli poradit s místními obyvateli a ti aby se o stavebních
řízeních nedozvídali až z úřední desky.
Dokud nutnost takové spolupráce
developeři nepochopí, budou se mnou
mít problém. Tím se netajím. Dám
místním k dispozici všechny své právní
schopnosti i sílu senátního mandátu,
aby se takovým developerům mohli
úspěšně bránit.

obhajuje. Volby vnímám jako určité
vysvědčení, které mi lidé vystaví
za moji šestiletou práci. Pokud bych
neuspěl, znamená to pro mě, že
jsem tu práci nedělal dobře. To je jak
ve sportu. Dokud nějaký fotbalista
hraje dobře a je pro tým užitečný,
nastoupí i v dalším zápase. Až když
s jeho hrou není trenér nebo fanoušci
spokojeni, dostává šanci další borec.
Zadavatel a zpracovatel: Hnutí Senátor 21

Řešíte při kampani třeba i sílu svých
protikandidátů?
Moc ne. Jsem kandidát, který mandát
do své funkce zvolen. Máme na sebe
telefony, tykáme si a pracovně jsme
živě v kontaktu. Jeho styl práce je
velmi specifický. Extrémní. Ale Česko
jednoho Pavla Novotného zvládne. On
navíc svérázně upozorňuje na problémy, které bychom měli systematicky
řešit – třeba nefunkční legislativu při
odstraňování automobilových vraků.
Ale je pravda, že kdyby se více starostů
a starostek začalo chovat jako Pavel,
budeme mít asi problém.
Čemu byste se chtěl věnovat v případě obhájení svého mandátu?
V podstatě témuž, čemu jsem se
věnoval doteď. Hodně důležitá je
pro mě ochrana lidských práv. S tím
souvisí i můj celoživotní zájem o spravedlnost, a to nejen justiční, ale třeba
i sociální. Ke spravedlnosti patří ale
také třeba právo na zdravé životní
prostředí. To jsou a budou moje
témata v Senátu. V obvodě mám
spoustu rozdělané práce s developery,
které chci naučit pracovat moderním

Pirátská strana, KDU-ČSL, Zelení

a SENÁTOR VÁCLAV LÁSKA
Vás srdečně zvou na autorské čtení a autogramiádu knihy

SENÁTOR

O ZLOČINU
V NEJVYŠŠÍCH
KRUZÍCH

Čtvrtek 10. září v 18.00
Kavárna Na náměstí, Řeporyje
Zadavatel a zpracovatel: Hnutí SENÁTOR 21
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Řeporyje? Obvod, co fakt není na jedno použití.

Přijal jsem každého z kandidátů do Senátu, jak se sluší a patří. Ale Michael Žantovský fakt nebyl host, kterému bych
jen řekl, kam si tu může vylepit plakáty a jaké tu máme obecně pravidla pro politické kampaně v tisku a veřejném
prostoru. Michael je kamarád táty, zkušený a známý politik, pro mě coby novináře vzor a dočtete se proč. Mám ho rád
a uznávám ho z mnoha důvodů. Pro mě je to celebrita a nad pivem v Pivovaru mi to nedalo a poprosil jsem ho o rozhovor
do Echa s tím, že mu ale nepolezu do zadku, protože budou volby a on kandiduje. Souhlasil a místy to byl spíše dialog,
přecházející do rozhovoru se mnou, což jsem byl rozhodnutý při přepisu nějak „učesat“, což se mi nepovedlo, stejně
jako smazat poslední dvě otázky na téma, kterého se trochu bojím. Nešlo to. On je hrozně autentický. A já ho mám
prostě rád. Na rozdíl od toho, že si s ním, stejně jako s jeho protikandidátem Vaškem Láskou tykám, jsem to zakrýt
nedovedl. Laskavý čtenář promine. Na revanš jsem se fakt snažil zeptat se ho na věci, které při každých senátních
volbách napadají mnohé z vás stejně intenzivně, jako je intenzivní ostych se na ně přímo do očí zeptat.
Pane Žantovský,
já jsem vás oslovil
jako každou jinou
celebritu, která
sem přijede. Ale
kandidujete tu
na senátora, proto
Pavel Novotný
tu jste. Budu vás
tedy namísto lezení do zadku trochu trápit coby řeporyjského kandidáta na senátora. Podle mého první, co místního člověka
při pohledu na volební řež mezi vámi
a kolegy napadne je, co ten pro nás
tak asi udělá, ten se na nás vykašle
určitě, ten o nás nic neví.
Co byste jim na to za mě řekl vy, Pavle?
To by mě schválně zajímalo.
Především proto, že už jste náš senátor byl v letech 1996 – 2002. Protože
to třeba si hodně lidí nepamatuje,
nezlobíte se, že to říkám?
Ne. Nezlobím. Jsem také politik, a přesně to bych jim řekl: Já už kdysi vaším
senátorem byl. Ten obvod vypadal
jinak, spadal pod něj třeba Zličín, ale
já ten obvod prostě znám. Nepřišel
jsem se vám jen ukázat. Vyrůstal jsem
nedaleko. Řeporyje jsou fascinující tím
propojením starého a nového. Vesnice
a města. To se mi líbí, že si to chráníte.

Že se té moderně bráníte. Tohle mám
na Řeporyjích rád. Je to dvacet let,
rád na ten mandát vzpomínám a uvědomuji si, že je to dávno. Na jednu
věc jsem ale z té doby senátorování

ve vašem obvodu a senátorování
vůbec pyšný.
Vím, co přijde. A přiznám se, že proto
jsem s vámi chtěl mluvit. Já vás žeru,
Havel, vysoká diplomatická, jsem
sluníčkář svým způsobem. Ale jako
politik jste mě dostal tím, co chcete
uvést jako argument. Ono se nás to
vlastně úplně netýká. Ale třeba pro
mě to znamenalo hrozně moc. Jako

pro začínajícího novináře. A pak se to
jako bumerang vrátilo, když jsem tu
byl v opozici a moc se mi to hodilo.
Vy jste tehdy na přelomu tisíciletí
inicioval ten zákon o svobodném
přístupu k informacím. Od té doby
nás může kdokoli v uvozovkách
otravovat se „stošestkou“.
Jo. Je to tak. Já si myslím, že jsem pro
váš obvod odvedl dobrou práci, ale to
co říkáte, považuju za zásadní a je pravda, že to nebylo jen pro váš obvod, ale
pro společnost obecně. Dodnes mě to
zaměstnává a považuji to za důležité.
Se spolupracovníkem Oldou Kužílkem
jsme vymysleli a napsali zákon, který
všechny radnice nenávidí, ale občané,
aktivisté a novináři ho milují. Na základě toho zákona se každý občan může
domáhat na státu, jeho institucích,
na vaší radnici, informací, které ten
stát uchovává. O nich. O čemkoli. Myslím, že zrovna dnes je to zase aktuální,

protože ministerstvo zdravotnictví
a hygiena, respektive jejich statistický
úřad nám zase zlobí. Nechce vydat
souhrnné statistiky ke COVIDu a v té
nejistotě, která se šíří a lidé nevědí,
jak je to vážné, co mohou a nemohou
očekávat, je to strašně špatně.
Budete to tak zvaně hrát v té kampani?
Jo, tohle téma v ní hrát budu. A je

úplně jedno, zda vyhraji, či ne, tu
kartu vytáhnu a budu s ní prudit. Je
to strašně důležité. To mně přijde legrační, že mě máte rád díky sto šestce,
mimochodem, radnice z něj nadšené
nejsou, přeci.
No jo. Ono to samozřejmě pomohlo
novinařině. Já byl tehdy elév v Mladé
Frontě, dávno před bulvárem a novináři najednou mohli začít prudit
instituce o ty informace, měli oporu
v zákoně. Ale lhal bych, že právě proto vás mám rád. Pro mě využití toho
zákona bylo iniciačním momentem
pro to zabojovat tady. Já to nebudu
rozvádět, to jsou místní věci, ale
prostě jsem v roce 2016 v opozici měl
díky tomu zákonu možnost vynutit
si vydání nějaké dokumentace tady
a ta radnice mi to musela vydat a já
tu z toho udělal skandál. A uznávám,
že jako politik, který teď tu radnici

vede, cejtím ten jakoby bič. Oni nás
sto šestkou prudí tedy hlavně moji
hejtři z různých proruských partiček.
Ptají se kolik stála deska vlasovcům,
dokola prudí zdali vydáváme obecní
peníze na ochranu toho místa jako
celek a tak dále. Vtipně váš zákon
využili novináři ze Slovenska, které
bavilo, jak nám udělal tančík s německou přilbou evidentně slavný
David Černý a my to nepřiznáváme,
protože si to tak třeba umělec přál,
nebo jej nechceme ohrožovat. A oni
mi normálně podle zákona o svobodném přístupu poslali „sto šestku“,
zdali to udělal David Černý. A my
to museli natvrdo přiznat. Jsou to
srandy, ale uznávám, že důležité.
Protože kdyby mě napadlo tu něco
přihrát kamarádovi a nechal jsem
ho věc, která stojí dejme tomu osmdesát tisíc v průměru, udělat za sto
devadesát, tak je pravda, že by se to
občan ani nemusel dozvědět, protože já mám do dvou set tisíc obrovské
pravomoce. A naštvaný zedník, co
to nedostal, může zadarmo zažádat
o veškerou dokumentaci a ukřižovat
mě. Jo, nechal jsem si takhle vyjet
nevýhodnou smlouvu. Díky Vám
mi to museli vydat. To byl dobrej
zákon. Já bych chtěl do Sněmovny,
k tomu starostování. Já mám taky
pár nápadů. Některé zákony bych
chtěl navrhnout, třeba zakázat
komunisty. A některé vylepšit. Ty
autovraky, zákon o odpadech, potřebuje to vylepšit. Stavební zákon,
tam bych chtěl nechat zastřelit
autory stavebního zákona a dát mu
řád takový, aby se nechtěl zastřelit
každý stavebník. V té souvislosti,
než se vrátíme k Řeporyjím, se chci
optat, je něco k vylepšení na tom
vašem slavném zákoně?
Hele díky za tu otázku. Dobrá je.
Protože za ty roky si tam různé instituce prosadily leccos, aby nemusely
přiznat tohle a tamto. Říká se tomu
zaplevelení zákona a já myslím, že ten
zákon potřebuje vyplevelit. Líbí se mi,
že byste taky chtěl vyplevelovat. To je
další věc, Pavle. Já se vás, stejně jako
občanů tady rád budu ptát, co vyple-
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velit, kde jinde. Já umím zákony nejen
číst, ale i psát. Co vás štve, že chcete
do parlamentu, co byste, dejme tomu,
že nebudete poslanec, ale já budu
senátor, chtěl po mě vyplevelit? Byl
jsem taky novinář, mě to zajímá. Budu
tu mít v kavárně na náměstí šestého
září rande s občany a budu se ptát, co
chtějí Řeporyje. Co chcete po mně vy,
jako ten starosta naštvaný?
Ale to budu fňukat a tenhle rozhovor
je o vás.
Ale já tu přeci jsem od toho, abyste
fňukal. Každý kandidát se vás bude
ptát, co vás trápí. Jen si poplakejte,
taky jste volič. Ptám se vás jako občana
Řeporyjí, co vás štve? Jako bychom byli
v té kavárně a já vám řekl, já chci abyste
mě volil, mě zajímá, co štve tenhle
obvod, co štve vás, občane Pavle!
No, dobře. Já jsem tady starosta
a pane kandidáte mě strašně sere,
ježíši sorry, Michaeli?
Pavle, já vás sleduji, to slovo nebudeme
mazat, já myslím, že lidi jsou tu zvyklí,
že jste jadrnější, no pokračujte. Co vás
štve. Mě to zajímá i mimo nějakou

kampaň, já to tady sleduji, bavíte mě,
poplakejte si. Jako občan, starosta, co
já vím budoucí poslanec. Já si to zapamatuju, stejně jako to, co mi řeknou lidi
na besedě .
Michaeli, já pracuji momentálně
jako starosta. Něco jiného vám asi
poví místní senior, nebo zemědělec,
já nevím. Mě štve byrokracie. Hele
já si přivedl dva místostarosty,
placené. Já totiž věděl, že bude co
dělat. A tušil jsem, do čeho jdu.
A pak náraz. Michaeli já myslel, že
starosta udává kurz, řeční, oddává,
vyjednává, ale hlavně, ukazuje kurz.
A moje ukazování kurzu vypadá
tak, že přijdu do práce a tři hodiny
papíruju a to jen díky tomu, že mi
pomáhají místostarostové. Tři hodiny. Neskutečně věcí musí papírovat

přímo starosta a přitom jsou to
kraviny, které by hravě zvládly úřednice, ale musím já. Brutální hovado
a vyjednavač, který má za peníze, co
bere, drtit developera nebo já nevím
honit vandala. Razítkuji, podepisuji
nesmysly, každé hrobové místo, norování jezevců. Proč se všechno, co
jde digitálně, stejně tiskne? Šílené.
Vytáčí mě stavební zákon. Džungle.
Legalizují nám tu námi odhalené
roky přehlížené černé superstavby
černých ubytoven a já když chci
postavit zděný hajzl na hřbitově,
papíruji povolení rok a čtvrt. Odrazuji zdejší lidi od příznávání černých
staveb. Garáží třeba. Není to fér.
Jiný, co tu naseká třináct kobek
načerno pro padesát východních
chudáků, po čtyřech letech odhalen
a do měsíce má zpětně povolení
a postih žádný. Proč si má zdejší
člověk poctivě rok vyběhávat garáž?
Není to fér. Nebo zákon o odpadech.
Já tu kradu ojetiny jen proto, že je
debilní zákon. Už ho upravili. Ale co
myslíte, děláme to dál. Pořád musím
dohledat majitele, pořád to trvá
měsíce. A plno věcí by se dalo řešit

digitálně, nevím, proč sem musí
lidi chodit kvůli kravinám. Odhlásit
psa, nájemníka a podobně. Mailem
nebo telefonem by to vyšlo stejně.
Nechceš v baráku dál exmanžela
dcery a chceš ho odhlásit? Fajn,
pošli mail. My ti pošleme za týden
dopis, že na tom děláme a pokud ta
žádost byla skutečně od vás a platí,
tak ne neozývejte a do týdne to je
hotové. Děláme spoustu věcí, které
by se daly dělat efektivněji pro nás
i občana. A konec fňukání. Já vím,
že když bych se náhodou dostal
do sněmovny, tak nic nezměním.
Akorát tu budu poslouchat, že se
dva dny v týdnu nevěnuju vesnici,
beru sto tisíc a stejně tam nic nezměním. Ale i tak bych chtěl hrozně
něco udělat s byrokracií. Já nemám
tři hodiny razítkovat a kontrolovat

každý doklad z pokladny. Můj čas má
větší cenu. Máte to napsané?
Mám. Hele a já myslím, že je to dobré
uvažování a říkám vám, že člověk něco
změnit může. Víte, celá ta krize okolo
Covidu. Na jedné straně je vidět, že
v celoplošných věcech ten stát někde
obstál, přiznejme mu to. Dokáže zavést
opatření. Ale v okamžiku, kdy dojde
na, říkejme tomu chytrou byrokracii,
na chytré karantény, na chytrá opatření, tak se najednou ukáže, že to selhává.
Protože ta byrokracie není chytrá, není
propojená, není organizovaná, není
digitální. Třicet let koaličního vládnutí
způsobilo, že každé to ministerstvo
se uzavřelo proti ostatním resortům,
agentury uvnitř nich se uzavřou, nesdílejí informace, každé ministerstvo má
svoje systémy, vlastní ajťáky a důsledek
je, že státní správa není chytrá. S tím
je třeba něco dělat.
A to mi dává hezký oslí můstek
zpět k Řeporyjím a vám. Mě strašně
během Covidu štvala komunikace té
vlády. Hlavně na začátku. My se tu
snažíme v Řeporyjích komunikovat
fakt otevřeně. Tohle vydání časopisu Řeporyjského Echo dostanete,
tak se podívejte a přesvědčte, že
nekecám. Karty na stole. Pane Žantovský, jak komunikujete a budete
komunikovat s občany vy. Stanete
se senátorem a zdejší občan bude
něco chtít. A protože mě třeba nemusí, nebo nebude chtít otravovat,
protože je zběhlý, to je jedno proč,
prostě obrátí se na vás. Nebudete
na něj kašlat? Budete komunikovat?
Musím se na to ptát a ubezpečuju
vás, že se vás na to místní zeptají v té
kavárně, stejně jako vašeho hlavního
protikandidáta.
Budu a umím komunikovat i teď, když
řídím Knihovnu Václava Havla. Nejsem
zatím senátor, ale ujišťuju vás, že
na komunikaci nekašlu. Neustále jezdím od Chebu po Ostravu a beseduju
o všem možném , o Havlovi, o věcech,
co lidi trápí a zajímají . Jsem jako vy, co
se týče sociálních sítí. Tedy jako vy ne,
to nejde, s prominutím, ale ač jsem již
prý kmet, mám facebook, mám Twitter
a komunikuju furt . Každý, kdo tohle
čte, každý kdo mi chce něco napsat,
že jsem úžasne j, nebo že jsem vůl,
tak to fakt může udělat a nejen to ,
Pavle, já jim odpovídám, ostatně každý
to může hned zkusit. Ne proto, že
je kampaň, dělám to dlouhodobě.
Odpovím pokaždé, samozřejmě až
na případy, kdy je to… No, však víte.
Komunikuju a budu komunikovat dál.
Jako váš senátor i jako váš nezvolený
senátor, jako člověk v nějaké veřejné
funkci i jako člověk bez funkce.
Fajn. Další věc, co se vás chci zeptat
za Řeporyje, protože to možná ne-
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padne na besedě, nebo v kampani,
nevím. Ale nabízí se jasná otázka, co
vlastně může doopravdy ten senátor
pro Řeporyje reálně udělat. A co
můžete slíbit, že skutečně směrem
ke zdejším lidem, když se na vás
obrátí, uděláte.
Pavle, totéž, na čem si zakládáte vy.
Formu mám jinou, ale to samé, co
o sobě říkáte a zjevně děláte vy. Já
ve všem, co budu kdy dělat, budu
upřímný. Nebudu lidem lhát. Zní to jako
fráze, ale budu upřímný. Zažil jsem něco
jiného u mnoha kolegů, zažíváte to
jako občané u politiků. V kampani vám
slibují, jak s vámi budou mluvit a zařídí
tohle a tamto. Ale Pavle, vyprávěl jste

mi, jak tu máte strasti s nějakou lávkou
v Prokopáku, co musíte opravovat,
ačkoli není vaše. A ten most, jak jste
tu zavřel naproti nádraží, protože je
v šíleném stavu. Pavle, až mi někdo
na besedě řekne: „Pane senátore, tady
potřebujeme opravit most“, já mu řeknu: „Ale já ho neopravím“. Senátor není
starosta, není ombudsman, je to legislativec. Jako senátor můžu měnit právní
prostředí, zjednodušit stavební zákon,
pomoci zavést chytrou státní správu.
Udělat maximum, abyste měli o mostu,
co vám ho tu Novotný zavřel, co nejvíce
informací. Pavle, líčil jste mi trápení
s Covidem, vím, co jste tu museli dělat
při simulování práce státu. Vy a mnoho
jiných. Já bych dělal maximum, aby ten
byznys v krizi, ty roušky a respirátory,
aby to bylo chránené proti šlendriánu.
Chci chránit seniory před šmejdy trestními sankcemi, jestli to bude někdo
dělat, musí mu hrozit kriminál, protože
často jsou ty lidi bezbranný, to pro to
může senátor udělat. To jsou věci, které
chci. Aby až tu nebudu, zvolí jiného,
nebo natáhnu bačkory, tak ten zákon
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tu zůstane. Budu vám říkat pravdu,
budu s vámi komunikovat, nebudu vám
slibovat nesmysly nejen v kampani, ale
hlavně potom.
Víte, co si taky lidi budou říkat u těch
plakátů na sloupech? Že je ten senát
naprd. Mě tohle dost vadí. Volební
účast. Názory a není pravda, že to
říká jen venkov a komunisté, myslí
si to hodně lidí a mě to připadá nespravedlivé – že je senát nedůležitý.
Michaeli vadí vám to také? A proč
si tohle lidi tak často myslí? Nebo
jinak. Jsem řeporyjský důchodce,
kategorie drobný kverulant, politikou víceméně zhnusený, stranou

toho, že mi je víceméně, dejme
tomu jedno, kdo bude senátor,
ale přemýšlím, že nebudu na prdeli a půjdu volit do senátu. Jen si
pořád říkám, k čemu ten senát je.
Co byste mi na to odpověděl? Teď
se neptám proč volit vás. Ani se
neptám jako Novotný, já považuji
senát momentálně za strašně moc
důležitou instituci. Ale odpovězte
tomu člověku bez zápalu pro otázku
senátních voleb, tomu, co možná
nepůjde, protože ne, že se senátor
na Řeporyje v jeho vidění světa
vykašle, ale proto, že si není jist tím
senátem. Na severní Moravě nejde
volit často osm lidí z deseti. Senát
jim připadá nedůležitý, zbytečný.
Co takovému odpovíte?
Jako člověk, co sloužil v prvním senátu
předně říkám, že se ta pozice senátu
zlepšila. On fakt ze začátku měl pověst
horší vykřičeného domu. Dva po sobě
jdoucí premiéři řekli, že je zbytečný
a že ho nechtějí a lidi jej podle toho
posuzovali . Ale od roku 1996,
kdy poprvé zasedl, se fakt ukázal
jeho význam v krizových momentech
ústavních krizí. Stejně důležitý byl pro
mezinárodní smlouvy, vstup do NATO,
do EU. Věřím, že lidi už si to uvědomují
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a děkuji za tu otázku, že to mohu připomenout těm, o kterých mluvíte, prostě
ten senát je důležitou pojistkou demokracie. Díky senátu se nemůže skupina
politiků zmocnit Poslanecké sněmovny
ve smyslu, že začne ohýbat zákony
a měnit ústavu, v takovém případě
přes Senát tady nejede vlak. V tom je
jeho význam. A snad to společnost už
takto chápe. Ne, že by na tom byl dnes
co se pověsti týče nějak úžasně dobře,
ale je na tom nanejhůř stejně blbě jako
Poslanecká sněmovna (smích). Ale je
pravda, že účast ve volbách není valná
a dokonce ještě klesá. Lidé si nejen
třeba neuvědomovali jeho důležitost,
ale ta byla opakovaně na nejvyšší
politické úrovni srážena. Dělali to
i premiéři a dělá to i současný premiér,
který v podstatě řekl, že na senátní
volby kašle. Proto prosím lidi, ať přijdou
volit a dají tím najevo, že jim na tom, co
se tady děje, záleží.
Dobrá. A pak je tu ještě jedna věc, co
lidi vždycky zajímá, ale je jim žinantní se na to ptát a politici často mlží.
Čistý bulvár. Pane Žantovský, znám
jednoho bývalého ředitele Novy, co
bydlel v Praze a kandidoval ve Znojmě. Příběh se vždy najde. Vím, že jste
P ražák. Jak daleko jste v životě měl
a máte, myslím adresou, od nás. My
se neurazíme, když budete bydlet
na Proseku, slibuju, ale prostě tohle
lidi zajímá.
A já to chápu. Praha 5, to je také mé
dětství. Vyrůstal jsem zčásti na Smíchově u babičky, ve Stroupežnického ulici.
Naproti byla Tatrovka, koukal jsem přes
ulici , jak z ní jezděj nový tramvaje,
bylo to úžasný. V Řeporyjích dnes také
nejsem poprvé. V roce 1996, v kampani
jsem tu samozřejmě byl, dokonce jsem
tu vystoupil v hospodě. Žiju tady
přes kopec, v Dejvicích. Nemám to
daleko. A to je mi na Řeporyjích blízké,
že jsou ten kraj. Bydlím nad Šáreckým
údolím. Napůl město, napůl vesnice,
jako Řeporyje, líbí se mi na tom obvodu,
jak je různorodý. Jako Smíchov, stará
městská zástavba a nová zástavba, jako
Nové Butovice a staré Stodůlky. Vy
nejste obvod na jedno použití. Staré
domky, panorama sídliště, potkává se
tu ves a město. Líbí se mi to .
Je mi jasné, že jste si Prahu 13, Řeporyje a ten obvod načetl. Nebudu vás
zkoušet. Spíš se zeptám, co se vám tu
líbí, co víte o Řeporyjích jaksi mimo
ta obecná data.
Děsně se mi líbilo, jak jste pojmenovali
ulici po Magorovi. Ivan Martin Jirous byl
člověk mi blízký. Hezky jste si našli, že
dožil na pětce a prosadili na to konto
ulici, to bylo fajn. Bude mít v září narozeniny, třiadvacátého září na vás
navážeme pamětní deskou na domě
na adrese Nádražní 28 na Smíchově, kde

žil. Fascinuje mě také vaše řeporyjská
diplomacie. Jako diplomat jsem dost
hotovej z toho, jak vy opravdu nejedete podle nějakých diplomatických
kanonů. Já velvyslancoval v Británii,
v Izraeli a v USA a diplomaté komunikují samozřejmě tak, že se snaží něčeho
docílit skrytě, tajně, po straně. Píší si
telegramy. Já vždycky říkal, že veřejná
diplomacie má své místo a je mi jasné,
že na vašem místě to prostě musí být
diplomacie jiná, důrazná, prosazovat
zájem obce a jejich obyvatel, zejména
v terénu a v komunikaci s těmi nad
vámi, to je jiná a mě to baví pozorovat.
Někdy si říkám, že vy jste se měl narodit
do sto let starého westernu, jste šerif
a neberte to zle. A chválím váš záměr
prosadit sem lavičku Václava Havla.
Pane Žantovský to je přesně téma,
které jsem chtěl probrat mimo to
interview. Jde o nějaké náklady,
které to nese. Je to licencované,
je v duchu práce Bořka Šípka, je to
věc, kterou bych tu moc rád měl.
Ale vyjde to na šestimístnou sumu,
podobnou nákladům na pamětní
místo vlasovcům. Informace, která
bude rezonovat zastupitelstvem
a nebude se třeba líbit lidem. Byli
jsme podpořeni zdejší veřejností
do oprav pomníků, pořízení desek
obětem první války a vlasovcům,
opravě desky u Lva. Letos jsme
utratili v rámci uctění památek
obětí válek půl milionu. Nikdo necekl. Pomozte mi s argumentací, jste
nejpovolanější. Co mám příští rok,
budu li to chtít prosadit do rozpočtu, v zastupitelstvu a obhájit před
veřejností zde, komunikovat zdejším
lidem, aby mě nechali utratit čtvrt
milionu za lavičku Václava Havla.
Nebudeme si nic nalhávat, to, že to
tu zazní už samo o sobě přinese reakce. Potřebuji aby byly souhlasné.
Jedna věc je lavička a Havel, o tom se
nediskutuje, druhá náklady. Co mám
napsat za pár měsíců do Echa, až to
budu prosazovat?
Že to není obyčejná lavička. Že to není
socha, kterou jednou někdo zbourá. Že
přes výdaje to je vkusný, hezký počin.
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Je jich už třicet sedm, většinu jezdím
odhalovat, před několika dny jsem byl
odhalovat v Chebu , bylo tam hodně
lidí a byli potěšeni.
Pavle, viděl jsem pomník vlasovců.
Prosté, vkusné, za dvě stě tisíc skvělé. Ta
lavička je v lecčems podobná, je to prostý, vkusný artefakt. Stůl jímž prorůstá
lípa, dvě židličky. Místo ve veřejném
prostoru, tam si dva sednou a mohou si
vyměňovat názory. Václav Havel se celý
život snažil přivést lidi k dialogu, diskusi, výměně názorů. Jeden z obrovských
problémů dnešní doby je dle mého, že
lidé spolu přestali komunikovat. A když
tak na sociálních sítích a jen s těmi,
kteří sdílejí jejich světonázor, všichni si
na facebooku vlastně vybíráme okruh
tak zvaných přátel, bublinu lidi se
stejným názorem. K tomu stolku si
ale může sednout každý, přemýšlet,
s někým mluvit.
Tohle je poselství lavičky Václava Havla.
Zanechal nám tu recept na dialog
a toleranci, to je věc, která strašně
ve veřejném prostoru chybí. Lavička je
symbol, který to pomáhá šířit. Václav
Havel má být připomínán, měl obrovské
zásluhy o všechny demokratické instituce, které dnes používáme, o zakotvení
ČR v rámci mezinárodních vztahů. Jak
těch celoplanetárních, tak těch s našimi
sousedy. A také nám zanechal imperativ
zodpovědnosti nejen za nás samotné,
ale za lidi kolem nás, za svět kolem
nás. Nekoukat k plotu, ale i za ten plot.
Celý život se staral o lidská práva nejen
u nás, ale i ve světě. Dnes mohou u nás
vykřikovat různí zlí jazykové cokoli proti
Havlovi, ale právě pro to, jak se zajímal
o lidská práva na celém světě, si ho také
celý svět pamatuje. Obrovský symbol
dvacátého století, ať se to někomu
líbí nebo ne. Máme někoho, na koho
můžeme být hrdí.
Když to najde podporu a Řeporyje
si lavičku V.H pořídí, přijedete nám
jí pokřtít, když se stanete naším
senátorem a i když se jím třeba
nestanete ?
Jasně. Budu-li živý a schopný stát
na nohou, abych nikoho neobtěžoval,
samozřejmě přijedu. Slibuju.

Řeporyjské grilování se Žanťákem
KDY:

6. 9. od 16:00 hod.

KDE:

Kavárna na náměstí,
Řeporyjské náměstí 126/1,
Praha 5-Řeporyje
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Přistavení VOK na II. pololetí 2020

Přistavení VOK na Bioodpad II. pololetí 2020

Velkokapacitní kontejnery na neskladný odpad budou přistaveny
na níže uvedených místech v následujících termínech:

Velkokapacitní kontejnery na bioodpad budou přistaveny
na níže uvedených místech v následujících termínech:

Tělovýchovná u čp. 442
U Skopců u čp. 5
Na Vrchu proti čp. 749
Nám U Lva u čp. 112
K Závětinám mezi čp. 727 a 757
Na Zmrzlíku u čp. 33
Ve Výrech proti čp. 328

11. 9. 2020 (pátek)
18. 9. 2020 (pátek)
2. 10. 2020 (pátek)
9. 10. 2020 (pátek)
16. 10. 2020 (pátek)
6. 11. 2020 (pátek)
20. 11. 2020 (pátek)

Vždy od 14.00 do 18.00 hod.

Řeporyjské náměstí u čp. 8
Ve Výrech proti čp. 328
U Skopců čp. 5, Zadní Kopanina
Radouňova x Hlávkova
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12. 9. 2020 (sobota) 9 – 12 hodin
18. 10. 2020 (neděle) 9 – 12 hodin
18. 10. 2020 (neděle) 13 – 16 hodin
21. 11. 2020 (sobota) 9 – 12 hodin

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka
z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky,
kávová sedlina, skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti,
maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.

Kulinářské okénko
Milé čtenářky,
milý čtenáři!
Neobvyklá
ko m b i n a ce c i tronu a těstovin
k te ro u sp olečně o chutnáme
v dnešním receptu Vás bezesporu mile přikvapí.
O přínosu citronu
pro naše zdraví asi netřeba mluvit. Citron je vynikajícím zdrojem vitamínu C,
mimo jiné obsahuje také flavonoidy které
mají společně s vitamínem C silné antioxidační účinky. Léto nám pomalu odchází
ale ještě dříve, než přijde doba, kdy citron
budeme používat především do čaje, vyzkoušejte tento jednoduchý a svěží recept
jako připomínku dlouhých letních večeří při
skleničce dobrého bílého vína.
Dobrou chuť Vaše Simča
simona.slivenecka@gmail.com

Těstoviny s citronovou omáčkou a lososem
2x filet lososa • 500gr těstovin např. špaget • 1ks bio citronu
80gr másla • 50gr parmazánu • sůl a pepř

Těstoviny uvařte dle návodu na obalu na skus, tzv. al dente. Filet lososa
osolte, lehce opepřete a opečte na pánvi či na grilu. Uchovejte v teple.
Vodu z těstovin slijete ale množství asi o jedné naběračce vlijte do pánve. Do té samé pánve přidejte citronovou kůru a šťávu z jednoho citronu. Přiveďte k varu,
odstavte z planeme
a do směsi vmíchejte
postupně na kostičky
nakrájené studené
máslo, míchejte dokud
nevznikne hladká
omáčka. Do pánve
přidejte slité těstoviny
, promíchejte a podávejte posypané parmezánem s lososem.

Přátelství mezi mužem a ženou ….
Mýtus anebo možnost k vylepšení vztahů?

V

ěříte na přátelství mezi mužem a ženou?
Je to vůbec možné? Jsme na to stavěni? Jak
to vidí ženy a co si o tom myslí muži? Díky
těmto a dalším otázkám vznikla nezisková organizace
Spolek Mužsko-Ženské Přátelství, kde muži a ženy
společně hledají nejen odpovědi na tyto otázky, ale
také se u toho dobře baví. Iniciativa sídlí v pražských
Řeporyjích a za cíl si dala zlepšování mužsko-ženských
vztahů.
Každé tři týdny se na zahradě u Procházků koná

klub MŽ Přátelství, kam může přijít kdokoliv, kdo
má chuť se potkat s fajn lidmi. Setkání probíhají už
od ledna a daří se nám vytvořit bezpečné a přátelské
prostředí, kde si povídáme, sdílíme své radosti i strasti,
smějeme se a když máme chuť tak i něco hrajeme. Více
informací o plánovaných akcích získáte na FB stránkách Mužsko-Ženské Přátelství, anebo na webu www.
muzskozenskepratelstvi.cz. Jelikož nás to spolu
opravdu baví, tak podnikáme i víkendové a jiné akce,
jako jsou výlety na vodu, kola nebo diskuse v rádiu.
Abychom měli pořádnou šanci prozkoumat a oslavit přátelské vztahy mezi muži a ženami, tak jsme

zorganizovali Festival Mužsko-Ženského Přátelství,
který se bude konat 3.–4. 10. 2020 v Kulturním centru
Prefunda v areálu řeporyjského pivovaru. Tyto dva dny
jsou naplněné mnoha osobnostmi, které se zabývají
mužsko-ženskými vztahy v mnoha rovinách, takže
si tam každý přijde na své. Setkáte se například se
Zdeňkem a Šárkou Weberovými, Antonínem Baudyšem a součástí bude i divadelní představení. Více
o festivalu najdete na webových stránkách www.
muzskozenskyfestival.cz. Těšíme se na vás.
Za spolek MŽ Přátelství
Jana Procházková - zakladatelka
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SZUŠ

K

oronavirová pandemie, která zasáhla
celý svět a náš stát uvrhla do téměř
tříměsíční karantény, se projevila
na životě nás všech a nejinak to bylo i v naší
škole.
Distanční výuka je vždy problematická,
přesto žáci, kteří se do ní zapojili, dosáhli
nádherných výsledků.

uspořádat absolventský koncert. Žáci se
na něj připravují dlouhou dobu a je vždy
pojat jako slavnostní událost. Je to určitý
zlomový okamžik ve vývoji mladého hudebníka. Tyto koncerty jsme v minulosti
vždy organizovali v některém z pražských
hudebních sálů.

Tentokráte jsme vzhledem k situaci
přistoupili k tomu, že jsme naše absolventy
rozdělili do tří skupin a uspořádali jim v sále
školy tři komorní koncerty za přítomnosti
11. 5. po částečném uvolnění karantény
jsme začali opět s výukou dle přísných hygienických nařízeních. Žáci se již nemohli
dočkat výuky a přesto, že výuka byla dobrovolná, zapojilo se jich 90 %.

srpen 2020
druhá vlna nákazy, že se o infekci bude čím
dál méně mluvit a ona tak pochopí, že o ni
není zájem a sama zmizí. My všichni pak budeme moci v klidu pokračovat v naší práci.
S jednou pozitivní věcí však vstupujeme
do nového školního roku. Za pomoci našeho MÚ se nám podařilo navýšit kapacitu

školy a od 1. září jsme tak mohli otevřít
nová studijní zaměření. Těmi jsou: hra
na elektrickou kytaru, hra na pozoun, hra
na trubku a hra na lesní roh. Všechny tyto

rodinných příslušníků a všudypřítomných
roušek. Záznamy z těchto koncertů mohou
zájemci stále shlédnout na facebookových
stránkách školy.

Během karantény byly zakázané všechny akce a i my jsme museli zrušit řadu koncertů a vystoupení žáků. Po dalším mírném
uvolnění situace začátkem června, jsme si
řekli, že bychom měli alespoň pro žáky,
kteří absolvují 1. nebo 2. stupeň studia,

Karanténa + prázdniny již byly pro
mnohé žáky příliš dlouhé a tak v druhé polovině prázdnin se začali ve škole scházet.
Byli to především žáci našeho kytarového
souboru a žáci pěveckého sboru, kteří se
připravují na soutěžní vystoupení, a nucený výpadek kolektivní práce byl opravdu
dlouhý. Pozadu však nezůstali ani naši
výtvarníci, kteří pro změnu vyrazili pro
inspiraci do přírody.
A co nás bude čekat v novém školním
roce? Předně doufáme, že se neobjeví

nástroje jsou velmi atraktivní a umožňují
hráčům uplatnit se v různých hudebních
uskupeních. Protože jsou toto nově otevřené předměty, má v nich škola ještě pár
volných míst.
Závěrem si všichni popřejme, ať tato
divná doba brzy odezní.
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Léto ve Studiu
Bubec
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V TVARNÉ KROUŽKY BABY BUBEC

již tradičně začalo akcí Art Safari.

D

PROJEKT
PODPOŘILI:

voudenní umělecký festival, na kterém se
prolínají různé umělecké disciplíny od výtvarného umění, hudby a divadla, až po přednášky
a workshopy, byl tentokrát věnován tématu vody.
Téma vody, které je v současné době mediálně
velmi oblíbené, už dávno patří k zásadním zdrojům
umělecké tvorby. Voda, jakožto silný nekompromisní
živel a současně zdroj života je silnou inspirací a to
hned na několika úrovních. Umělci chtějí svými díly
detekovat problematická místa související s klimatickou krizí, upozorňovat a alarmovat veřejnost, ale také
se bránit hysterii, pocitům bezmoci a vyrovnat se se
situací na hlubší úrovni. Kurátorka Daniela Kramerová
připravila výstavu, na které jsme se s tématem nesetkali
jen v malbě, ale například i v instalaci, videoartu nebo
performanci.
Vystavujícími či vystupujícími umělci letošního ročníku byli Martin Salajka, Matěj Lipavský, Nikola Nikolai,
Jan Kovářík, Miriam Kaminská, Dagmar Šubrtová, David
Helán, Lada Semecká, Martin Janíček, Petra Skořepová,
Jana Kasalová, Jakub Orel Tomáš, Miloš Šejn, Čestmír
Suška, Daniel Suška, Linda Čihařová, Ivana Hanzlíková,
Jiří Hauschka, Magdalena Hromířová, Tomáš Hrůza,
Ilona Janáčková, Daniel Kinský, Matouš Lipus, Vladimír
Turner, Lumír Seifert a Pavel Příkazský.
Součástí festivalu budou kromě uměleckých děl
a performancí i workshopy nejen pro děti a hudební
doprovod La Grande Bande, Hošty, Tango Jazz Band
nebo například Rasta Fidli Orkestra.

Rozvrh art-kurzů 2020/21

DOPOLEDNE

ODPOLEDNE ODPOLEDNE

Pondělí
Úterý

09:30 - 13:00
Školička pro nejmenší s Arjanou
(předškolní děti)

15:00 - 17:00
Kroužek grafiky s Šárkou
(7-15 let)

Středa
Čtvrtek

14:00 - 18:00
W-arte s Václavou
(3-15 let)

09:30 - 13:00
Školička pro nejmenší s Arjanou
(předškolní děti)

Pátek

15:00 - 16:30
Ateliér s Kristýnou
(7-9 let)

16:30 - 18:00
Ateliér s Kristýnou
(10-15 let)

15:00 - 17:00
Fotografický kroužek s Šárkou
(7-15 let)

Foto Jan Rasch

Prázdniny jsme ve Studiu věnovali především dětem. V červenci to byly tvůrčí jednodenní workshopy.
Pro děti od 7 let byl k dispozici Sochařský workshop.
Děti měly k dispozici různorodé materiály na tvorbu
malých sochařských děl. Na sítotiskovém workshopu
si děti mohly vyzkoušet tiskové techniky a potisknout
si vlastní originální tričko nebo tašku. A pro nejmenší
připravila Arijana Shameti loutkářskou dílničku. Děti
si vyrobily pohyblivou loutku z kartonu, s kterou si
na závěr zahráli jednoduché divadlo.
Srpen byl ve znamení Příměstských táborů: Obraz
je hra a Cesta časem. A děti si je, jak můžete vidět
na fotografiích, opravdu užily.

Foto Nevena Holečková
V září začínáme kulturní sezónu výstavou malých
umělců, kteří navštěvují výtvarné kurzy Baby Bubec.
Vernisáž bude 10. 9. od 16 hodin a výstava potrvá do 17.
9. Děti se mohou těšit v rámci vernisáže na doprovodný
program – indický tanec Kathak. Že nevíte, co to je?
Tak se přijďte podívat.
Hlavním programem v září bude již druhý ročník
„Zažít město jinak“.
Tyto sousedské slavnosti jsou založené na principu
společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné
výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních or-
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ganizátorů a mnoha dalších subjektů. Jsou otevřené
všem věkovým a zájmovým kategoriím.
Sousedské slavnosti Zažít město jinak přicházejí
každoročně s novým tématem. A letos snad motto
akce v režii spolku AutoMat a místních organizátorů
ani nemohlo být jiné než “Nadechni se pro město”.
Studio Bubec ve spolupráci s MČ Řeporyje připravilo při této příležitosti kulturní program, v němž
nebude chybět ani výstava ani hudba, divadlo a ani
program pro děti a Graffiti Jam. Zahraje Kytarový gang
a hlavní hvězdou večera bude koncert dua Hlas kontra
Bas, Ridina Ahmedová a Petr Tichý.
Letos bychom rádi oslovili všechny aktivní spoluobčany, aby ukázali svým sousedům, co umí, co tvoří,
vyrábějí, pěstují, pečou, vaří.... a zorganizovali malý
lokální minimarket.
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Srdečně zveme na vernisáž dětských prací
z kroužků studia Bubec za uplynulý semestr 2020
Představení tvorby s lektorkami: Arjanou,
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V Galerii Bubec zahájíme v říjnu výstavu Richarda
Loskota a na listopad plánujeme výstavu Vojtěcha
Rady.
Takže se určitě máte na co těšit.
Jarka Janíčková
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a neúcty k přírodě. Firma, která je
najatá na údržbu zeleně, již léta ničí stromy,
Řeporyje
tím že je poškozuje technikou. Místo toho,

eporyje

práce této firmy!!!
Jak je vidět v Rudné u Prahy, dá se dělat
práce i tak, že z ní mají všichni kolem radost.

posekají a poškodí i stromy. Taková firma by
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kdo má na
starosti
kontrolu
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Jiřina Hovorková

Rudná u Prahy

Řeporyje

Vážení spoluobčané.
řestože jsem si vědom, že proti králi bulváru nemám
šanci, dovolte mi podělit se
Rudná
u Prahy
udná u Prahy
s vámi o několik dalších zkušeností z mého
více než ročního sledování jednání zastupitelstva. Berte to, jako můj osobní názor s kterým
nemusíte souhlasit.
Začnu poslední událostí, sdělením MF z 28.
7. kde pan starosta sděluje, že má opět policejní
ochranu, tentokrát kvůli anonymním výhrůžkám. Je dojemné, jak se stát snaží o bezpečnost
veřejného činitele. Problém je v tom, že tím řeší
důsledek jednání, ale ne jeho příčinu. Ta spočívá
slušně řečeno v trvalém konfliktním jednání
dotyčné osoby. Bohužel příslušné státní orgány,
které to měly dávno řešit, jsou k tomu netečné.
Každý rok trávíme s manželkou dovole-

P

nou chozením a ježděním na kole po českém
venkově. Všude vidíme pěkně upravené ulice
nebo jejich výstavbu, náměstí samá květina,
krásné autobusové zastávky. V Řeporyjích nám
nic takového nehrozí. Zkuste jít od střeženého
památníku vlasovcům směrem k železniční zastávce. Narazíte na děsnou plakátovací plochu
a vedle ní nevábnou zastávku MHD ze všech
stran polepenou. Kdyby jste na celé této straně
hledali odpadkový koš, je to marné. Stejně všude
běžné stojany na kola nebo orientační směrovky
/úřad, škola, nádraží, atd./ jsou v Řeporyjích věcí
neznámou. V tomto směru se Řeporyje staly
takovým socialistickým skanzenem minulosti.
Zajděte se podívat do Ořecha nebo Slivence. Ulice bez asfaltu a chodníků tam nenajdete. Krásné
zastávky MHD jsou samozřejmostí /viz. celé ná-

městí ve Slivenci/. Kdy napadne někoho z vedení
inspirovat se řešením parkování ve zmíněných
obcích? Mám ještě řadu dalších zajímavých
poznatků. Ty si nechám na další Echo.
Na závěr mi dovolte ještě jednu přímou
osobní zkušenost z jednání pana starosty a zastupitelstva. Berte to také jako varování, pokud
se odvážíte mít nějaké výhrady vůči vedení obce
a zastupitelstvu. Vždyť jste v každém „Slovu
starosty“ ubezpečováni jak jsou skvělí.
Dva sousedé si před řadou let postavili
bez stavebního povolení dvě rozměrově
i vzhledem naprosto shodné drobné stavby.
Dohodli se, že si zažádají o dodatečnou legalizaci staveb. Nechali si od stejného projektanta
udělat projekt a potřebná povolení a předložili
je k vyjádření vedení obce a zastupitelstvu.
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Info z MČ
očekával, protože znám jeho pomstychtivost.
Od zastupitelů mě to trochu překvapilo. Zdá
se, že servilnost zastupitelů, na kterou jsem
upozorňoval už dříve, dosáhla i v takovém
drobném rozhodnutí téměř dokonalosti. Co
vy na to páni zastupitelé?
Antonín Abrham

srpen 2020
U jednoho z nich navrhl pan starosta v usnesení souhlas s dodatečnou legalizací t.j.
vydáním dodatečného stavebního povolení.
Bylo schváleno jednomyslně. U druhého
žadatele pan starosta navrhl usnesení, že se
neschvaluje dodatečná legalizace stavby,
neboť stavba by mohla být využívána jako

černá ubytovna /jedná se o garáž a nad ní
nebytový prostor/a usnesením také navrhl
okamžité odstranění stavby. Jak je u zastupitelstva zvykem, také toto usnesení bylo přijato
prakticky jednomyslně /1 se zdržel/. Zbývá jen
dodat, že druhým žadatelem byla moje dcera
Barbora Abrhamová. Od pana starosty jsem to

Vážený pane Abrháme!
ž jsem si zvykl na to, že budu do konce
mandátu trestán za to, že Vám Řeporyje
vyfoukly pozemek, za který jste nabízel
o dvě stě tisíc více, než mohly Řeporyje a tak
jste byl vyhnán z aukce. Jednal jsem v zájmu
městské části a chápu, že tento majstrštyk vám
nešel moc pod nos. Chci Vás jen poprosit, abyste na mě útočil racionálně, tohle nemá úroveň.
Co to blábolíte o garáži? Pane Abrháme, my
si Vážíme každého, kdo přizná černou stavbu.
Proto nikdy nezapomenu na okamžik, kdy
zastupitelstvo řešilo žádost souseda. Aby bylo
jasno, návrhy předkládá stavební výbor. Přesně
si pamatuji, jak za mnou svítila mapa, hovořil
pan místostarosta (sorry, ale já garáže neřeším),
chválil černého stavebníka za poctivost a ukazoval na garáž vedle s tím, že se také jedná
o ukázkovou černou stavbu. Pane Abrháme,
já netušil, že je to Vaše, ale pak jsem zpětně
málem umřel smíchy, jak jste zajížděl pod židli
a bylo Vám trapně. Proč jste se neozval hej, to
je moje, já taky žádám.
Kdepak, vy jste nejen, že nežádali společně,
ale v té době ani odděleně, vůbec se to tam
neřešilo, to za prvé. Za druhé, mě je ukradené,
kdo mi co píše v Echu, kdo mě volil a nevolil,
nemám ánung, že to byla vaše garáž, vědět to,
účastním se té taškařice, tak si tu nevymýšlejte
a ještě jednou budete mít tu drzost obviňovat
úřad, který vedu, že někomu nadržuje, tak vám
přijdu domů říci, jak to bylo s tím sokolem a vy
nebudete týden spát z toho, co jsem musel
v zájmu jednoty držet za zuby, zatímco vy
jste si tu vymýšlel kraviny, jak chci pro změnu
zničit sokol.
Popravdě nechápu lidi, co přiznají černou
stavbu. V době, kdy zkorumpované stavební
úřady buzerují slušné lidi a legalizují nám tu
černé ubytovny je můj úřad tím posledním,
kdo by někoho trápil s černou stavbou. Dále
– asi jako první komunální politik v zemi, jsem
si sestavil OPONENTNÍ stavebn výbor poté, co
se tu dělo v minulosti. Chudák předseda ode
mě z ODS, kterému jsem tam posadil zdejší
vyhlášené diskutéry a oponenty prostě proto,
abych ukázal nadhled.
Když mi můj stavební výbor napíše doporučení, tak se jej snažím respektovat. Usnesení
čtu já, proto jste si ve své posedlosti zřejmě
vsugeroval, že jste obětí intriky s garáží, o které

jsem ani nevěděl, že je načerno, ani, že je Vaše.
Vědět to, je to jedno. Ale koukejte se probrat.
Kdybych byl pomstychtivý zloun, co se chce
mstít, nechám Vám postavit před barák tři
zelené kontejnery na sklo. Cítíte tu ironii? Ne?
Nevadí. Snad to cítí čtenář.
Vaše výlevy o zeleni a odpadcích jsou mi
UKRADENÉ. V době, kdy v posledních letech
MČ intenzivně řeší bordel okolo 19ti kontejnerových stání. V době, kdy tu pořádáme se
ségrou a kolegy z vedení brigády k čištění
rybníka, v době, kdy se tu doslova hrabu
v odpadcích okolo popelnic, abych našel
adresu a buzeroval původce výhrůžkami, že
to buď uklidí, nebo udělám ostudu, v době,
kdy na vlastní pět vypátrám původce černé
skládky v Prokopáku a v době, kdy ODCIZÍM
vlastníma rukama nejméně polovinu z DVACETI DEVÍTI autovraků, které zmizely díky
iniciativě z městské části (Ufoni neexistují, já
to kradu, pane Abrháme), v této době mi tu
budete spílat, že bych tu mohl mít upraveno
jako na venkově? V pořádku, já Vám ten prostor
dávám, jen to jste si tedy vybral téma. Prosím
občany, kteří mají také pocit, že neděláme nic
s nepořádkem, aby pana Abrháma podpořili
v Echu, neb mám pocit, že jeden z nás žije
na jiné planetě a váhám, kdo.
Orientační směrovky a zastávky a další věci
v okolí náměstí poptáváte rovněž jediný, protože celý zbytek vesnice, včetně dětí, duševně
nemocných a hospodářských zvířat ví, že toto
je součástí revitalizace náměstí, pro kterou
děláme první poslední i v situaci, v jaké Praha
je. A víte to i Vy, co si budeme povídat.
Vaše debilní poznámky k mé policejní ochraně jsou ubohé. Nemáte absolutní představu
o čem mluvíte a vědět, čemu jsem byl a stále
jsem vystaven, stydíte se. Zeptejte se skvělých
lidí na úřadu, proč si nestěžují, že to schytávají
také. Je to proto, že vědí, co se okolo mě děje.
Nemám pocit, že by moje policejní ochrana,
která trvá od Velikonoc jakkoli narušovala
chod úřadu nebo mou práci a Vás jsem si právě přestal definitivně vážit. Jste stejný hlupák
jako ti, co mi vyhrožují v dopisech, že mi zabijí
děti. Když je pak vidím (už tři chytili), jsou to
normální nešťastníci, až pomatenci.
Závěrem dodávám, že moje zastupitelstvo je
vše, jen ne servilní. Protože žijete v jiné galaxii,
asi jste si nevšiml, že tu máme neuvěřitelných 8

stran a hnutí zasoupených v zastupitelstvu. Že
tu došlo k překreslení politické mapy, že je tam
velká pluralita názorů. Až budu někomu ubližovat usnesením, vy rozvědko, budou nejen
opoziční, ale moji vlastní kolegové první, kdo
se jej zastanou. Zatím se to nestalo ne proto,
že by byli servilní, ale protože se to neděje.
Dodal bych, abyste příště nestavěl načerno,
neučil se rozlišovat stavební úřad na Praze 13
a stavební referát v Řeporyjích, abyste si nevymýšlel (společně jste nic nepodávali), abyste si
alespoň zjistil, že já, ani můj úřad nemůžeme
navrhovat odstraňování stavby (my naopak
odrazujeme černé stavebníky od přiznávání
podobných věcí, navíc nemáme stavební úřad
boha jeho) a tak dále. Ale ve Vašem případě,
už se může člověk fakt jen za vás modlit, ať se
zase příště neztrapníte.
Což ale nedělám ne proto, že nevěřím v Boha.
Ale proto, že nesnáším zbytečnou práci.
Nebudu se ani loučit, vím, že mě dělí jen měsíc
od dalšího výčtu mých rejdů a úmyslů, které
jako velký loutkář realizuji. Nebudu do té doby
spát v hrůze, že vy jako jediný vidíte v tom stádu slepých ovcí pravdu a že bdíte jako maják
pravdy a spravedlnosti nad celou vesnicí. A tu
garáž ať si podá dcera ještě jednou. Odklepnu
ji to proti stanovisku výboru. Ne kvůli Vám.
Kvůli sobě. Stydím se před ní, co jste ji musel
o mě napovídat, zatímco já neznám ani jí ani
Vaši debilní, načerno postavenou garáž.
A ještě něco, nenajde se jediný pisatel, který
v reakci na toto anonymně (aby se mě nemusel
bát) napíše, že se mu tu úřad, nebo já, za něco
mstil, protože mě kritizoval. Ani jeden, sledujte.
Víte proč, pane Abrháme, se tak stane i přes
to, že opakovaně nabízím otištění i anonymu
v tomto znění? Proto, že se tu nic takového
neděje a, co do toho budu mít co kecat, dít nebude. A vy jste buď paranoidní, nebo posedlý,
případně obojí. Je li to jinak, jistě se Vás někdo
zastane, není možné, aby hrubián, jako jsem
já, tako urážel osmdesátiletého starce, no ne?
Příjemné procitnutí do reality přeji.
A už nikdy neurážejte mé zastupitele a úředníky. Nezaslouží si to. Nic Vám neprovedli. Útočte
na mě. Sice jsem Vám taky nic neudělal, ale
jsem tu od toho a patří to k mé práci. Musím
něco vydržet. Třeba paranoiky, jako jste Vy.

Milí Řeporyjští.
ovolím si reagovat na podněty, které
jste si právě přečetli. Pisatelům děkuji
za příležitost se k těmto tématům
vyjádřit.
Údržba komunikací se odvíjí od toho, kdo je
majitelem dané komunikace. V konkrétním

příkladě pisatelky se jedná o ulici K Třebonicům, která je v majetku hlavního města Prahy
a o její údržbu se stará TSK HMP. Nad touto
akciovou společností nemá ÚMČ Praha-Řeporyje žádný vliv.
V obcích jako je Rudná je situace zcela jiná.
Město Rudná je jediným akcionářem Technic-

kých služeb Rudná a.s., které zajišťují údržbu
místních komunikací a zeleně. To znamená,
že město Rudná má na své technické služby
plný vliv. Totéž platí o Ořechu (příklad pisatele)
a obecně o obcích.
Zastavme se u Slivence, jeden z příkladů pisatele. Slivenec je součástí Prahy, stejně jako

U
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Pavel Novotný, starosta
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situaci ověřím a sjednáme nápravu.
Dodatečné legalizace černých staveb sice
nemáme příliš v oblibě, nicméně se snažíme
občanům vyjít vstříc. Klademe si vždy otázku,
zda to neuškodí Řeporyjím jako celku. To je
naše povinnost. Může se stát, že skutečně vyjádříme nesouhlasné stanovisko s úpravami, kde
hrozí nebezpečí, že prostory budou užívány
jako černá ubytovna pro zahraniční dělníky.
Konkrétních příkladů tu máme dost, sousedi
si stěžují na hluk, nepořádek či ze zahrad odcizené ovoce. Další ubytovny tu nechceme,
Řeporyjím nic dobrého nepřináší.
Skutečně jsme dostali do zastupitelstva žádost
o dodatečnou legalizaci přístavby. Bylo o ní
kladně hlasováno na zastupitelstvu. Taktně
jsme neupozorňovali na to, že sousední dům
má velmi podobnou přístavbu, abychom
dotyčnému majiteli dali možnost uvést svoje
záležitosti do pořádku. Nejsem si jistá, že je
majitelka šťastná z toho, že ji pan otec jmenuje
v Echu. Pokud čte tento text, prosím, aby se
s námi spojila a vše jsme si vyjasnili, jelikož si

Připravujeme děti
na budoucnost 4.0!

PŘIPRAVUJEME DĚTI
NA BUDOUCNOST 4.0

V

září, jako každým rokem, otvíráme
kroužky programování a robotiky
– a to nejen pro děti! Začínáme
s výukou – ať již tou, kterou učíme několikátým rokem (Baltík, Mindstorms,
3D modelování a tisk) ale i s některými
novinkami. Na letošní školní rok jsme
poprvé připravili kroužek Programovaní
v Pythonu, který je vhodný pro začínající
programátory od 6. třídy. Pro starší děti
máme nově i kroužky Aplikace pro Android nebo Bastlení s rodiči. V něm jsou
pro Vás připraveny projekty s Arduinem,
které si sami s rodiči spájíte, naprogramujete a následně odnesete domů. Mladší
věkové skupiny se mohou těšit na tradiční
programování s Baltíkem, Legorobotiku
WeDo, Ozoboty a nově i Robotiku pro dívky. Přijďte proto na ochutnávku z IT oboru
ve středu 9.9. od 14 hodin na akci Megabajty: Připravujeme děti na budoucnost
4.0, která se koná na FZŠ Trávníčkova,
Prah 13. Budete provedeni světem našich
kroužků a seznámíte se s našimi lektory.
Těšíme se na Vás! Více na www.tib.cz
Mgr. Zuzana Kocíková
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na úřadě nikdo nevybavuje, že bychom žádost
obdrželi.
Nerozumím poznámce o servilnosti zastupitelů. Myslím, že jde pouze o přání pisatele najít
na zastupitelstvu negativa. Shoda v koalici je
obvyklá, ale ani ta u nás není stoprocentní,
každý má právo na svůj názor a nebojí se ho
vyjádřit. To, že se často shodneme i s opozičními zastupiteli, může znamenat, že naše návrhy
jsou rozumné a pro Řeporyje prospěšné. Pokud s nimi nesouhlasí, vítáme jejich připomínky, nikdo je nemanipuluje. Stalo se dokonce,
že jsme změnili navržené usnesení, protože
opoziční zastupitel přišel s dobrým nápadem
a jsme skutečně rádi, že jsme ho vyslyšeli.
Všichni zastupitelé mají na úřadě dveře otevřené, pokud si chtějí materiály do zastupitelstva
detailně prostudovat. Dříve byl stavební výbor
uzavřen veřejnosti, dnes je každý vítán. Proto
nerozumím, o jaké servilnosti pisatel píše.
Děkuji všem, kteří jste dočetli až do konce,
za vaši pozornost.
Lucie Seguin, místostarostka

M E G A B A JTY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 9. září 2020 | od 14 do 18 hodin
FZŠ Trávníčkova
Praha 13
PROGRAM:

ukázky a workshopy
z našich kroužků
programování:
a,
Baltík, Scratch, C#, Java,
Unity, HTML, Python
robotika:
WeDo, Mindstorms,
Ozobot, Micro:bit,
Arduino, mBot,
3D modelování a tisk..
Na workshopy se registrujte na www.tib.cz
Workshopy jsou zdarma.

TIB, z.s. | www.tib.cz | tib@tib.cz | tel.: 739 659 720

Info z MČ
Řeporyje. To, že mají upravené náměstí, svědčí
o šikovnosti paní starostky a její úzké spolupráci
s magistrátem. A přesně tato úzká spolupráce
s magistrátem v Řeporyjích chyběla za předešlých vedení Řeporyjí. Proto jsme zdědili socialistický skanzen. Za ty necelé dva roky jsme
vysázeli kolem dvaceti stromů (a další přibližně
stovka bude vysázena na podzim), odstranili
osmnáct autovraků a několik černých skládek.
To, jak vypadá naše MČ, záleží do značné míry
na chování obyvatel. Nás všech. Zdaleka ne
všichni se chovají ohleduplně.
Parkování je v Řeporyjích citlivé téma. Je tu
velké množství majitelů vozidel, na svých
autech si zakládají, málokdo parkuje pouze
na vlastním pozemku. Je to hlavolam a velmi
ráda se inspiruji zajímavými poznatky pisatele
v příštím Echu.
Náměstí čeká kompletní rekonstrukce, na niž
řadu let netrpělivě čekáme. Stavební řízení
postupuje pomalu, ale postupuje. Velké investice do náměstí by v tomto kontextu nedávaly
smysl. Odpadkové koše nejsou velká investice,

© Daniella ARGI | 2020 | ilustrace pixabay.com
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Pojďme spolu na Langoše do Řeporyjí

T

o, že smích prodlužuje život a kultura povznáší ducha, je známá věc.
Proto jsme se rozhodli zorganizovat
v našem regionu sérii divadelních komedií.
První volba padla na divadelní soubor
Pluto s hvězdami v hlavní roli - Lukášem
Langmajerem a Pavlem Kikinčukem (např.
Bobule, Slunečná, Slunce seno).
Ožívá místní kulturní centrum
Hledali jsme v našem regionu vhodný
sál a povedlo se. Nově zrekonstruované
kulturní centrum Prefunda je na sérii
komedií skvěle připraveno. Je to nádherný prostor, který se nachází v objektu
místního pivovaru a restaurace. I proto
doporučujeme přijít o hodinu nebo dvě
dříve a správně se dobrým jídlem naladit.

A na co se těšit?
Na prověřené komedie od Antonína
Procházky „Vraždy a něžnosti“ a „Klíče
na neděli“. Obě představení určitě pobaví
a nechají zapomenout na chmury i starosti. Situační humor ze života je skutečně
pro každého bez rozdílu věku. (videopozvánka zde: https://rudnaprozivot.cz/
videopozvanka/)
Kdy to vše propukne?
Vraždy a něžnosti – 26. 9. 2020, od 19:00 hod.
Klíče na neděli – 17. 10. 2020, od 19:00 hod.
Vstupenky stále k zakoupení
Prodej vstupenek na obě představení
probíhá online přes web spolku (https://
rudnaprozivot.cz/akce/) a vybraných

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.
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místech v Praze a okolí. Objednávky
tištěných vstupenek můžete provádět
rovněž telefonicky či přes sms na čísle
603 961 006, nebo objednávku zašlete
mailem na info@rudnaprozivot.cz. QR
kódy na inzerátu na poslední straně vás
nasměrují přímo na prodej vstupenek
konkrétního představení. Během několika minut tak budou ve vašem mobilu či
emailu.
Na plné divadlo v Řeporyjích se těší
spolek Rudná pro život
Školská 591/2, 252 19 Rudná
Tel. 603 961 006
info@rudnaprozivot.cz

Dentální klinika Alfadent hledá do svého týmu

zubní instrumentářku/sestru.
Požadujeme:
 SŠ/VŠ vzdělání v oboru Všeobecná sestra/Zdravotnický asistent nebo kurz zubní instrumentářky
 praxe je výhodou, vítáme i čerstvé absolventy zdravotnické školy
 základní znalost AJ – nutnost se domluvit s pacienty
 příjemné vystupování, pečlivost a zájem o obor stomatologie

Nabízíme:
 práci na HPP, možnost i na částečný úvazek s nástupem ihned
 motivující finanční ohodnocení
 zázemí stabilní kliniky, příjemné prostředí vilky se
zahradou
 moderní prostředí a přátelský kolektiv
 z 50% hrazené stravování
 dovolená dle domluvy
 místo výkonu práce: Praha 5-Řeporyje
V případě zájmu nás kontaktujte na info@alfadent.cz.
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Zprávy z fary
Mít čisté srdce
bčas si někdo klade otázku, odkud
pochází zlo? Tuto otázku si kladli
lidé v každé době, jako my dnes.
Většina z nich nakonec musela uznat, že
tak doopravdy je to tajemství.

O

Už v předkřesťanské době lze rozlišit tři
různé základní teorie na tuto otázku:
1. Kosmický dualismus: ve světě jsou dva
druhy sil, které se navzájem potírají: síly
dobrých božstev a síly zlých božstev,
světlo a temnoty. Dobro se zdá být silnější, ale jeho boj se zlem je věčný. Tato
teorie je typická pro starobylá východní
náboženství a podobné myšlenky najdeme také v tehdejších pohádkách,
v kterých vidíme dobré víly a zlé čarodějnice a prince zápasící s draky. V těchto
textech je jasně rozlišeno dobro od zla.
Nakonec vždy zvítězí dobro. Tato teorie
není v souladu s křesťanstvím, které učí,
že vše, co existuje, stvořil Bůh a všechno,
co Bůh stvořil, je dobré. Neexistuje síla
zla, nezávislá na Bohu, od přirozenosti
zlá bytost již od počátku. Pouze Bůh je
věčný a všemohoucí.
2. Antropolgický dualismus:
dobro i zlo jsou v samotném člověku. Jejich zápas
se projevuje jako protiklad
těla a ducha. Touhy těla
nás vedou ke zlu, duch nás
pozvedá do výšin. Pomocí
askeze může člověk oslabit
vliv těla, a posílit tak ducha.
V bibli a také v duchovní
literatuře je „tělo“ označováno za pramen zla. Termín
„tělo“ je užívaný v mravním
slova smyslu. Označuje souhrn pokušení způsobených
hříchem, který se v nás již
zabydlel, tzv. žádostivost. Proto
by bylo omylem věřit, že zlem je naše
tělo čili hmotná část člověka. Navíc dle
křesťanského učení zmrtvýchvstalý
Kristus měl tělo oslavené. Kristus zve
tedy křesťana, aby pečoval o své tělo,

aby „posvěcoval“ své tělo ve spojení
s ním. Aby měl úctu ke každému člověku
k jeho tělu, protože každý má nezcizitelnou důstojnost, v každém je Boží
podstata.
3. Mravní dualismus: tělo samo o sobě
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není zle, nenavádí ke zlému, ale „vášně“.
Antičtí filosofové, stoikové, také křesťanství nás vede k tomu, že člověk má
překonávat vášně a žit podle rozumu.
Termín „vášeň“ lze chápat dvěma
z p ů s o by. Kladně,
jako dobrou citovou
touhu, když označuje přirozený sklon
(např. chuť jíst, když
má někdo hlad, radost z pohybu, touhu
vdát se nebo oženit
ve vhodnou dobu,
atd). Záporně, když
nás vášně, které překračují míru a dají se
stěží ovládat, vedou
ke zlu.
Vášně samy o sobě
nejsou však hříchem. Člověk má svobodu
a, ve spolupráci s Bohem, sílu přemoci
náklonnost ke zlému.
Podle křesťanského učení jen hřích je
opravdové zlo. Jedná se o plod svobodné-

ho souhlasu se zlem, který dal sám člověk.
A tedy jen člověk je odpovědný za zlo,
které se zmocní jeho srdce a skrze něho
vstupuje do světa. Sv. Basil (330-379) učí, že
Bůh není příčinou různých zel, ale člověk.
Sv. Jan Zlatoústý (347-407) říká, že když
my sami jsme příčinou
zla, tak na druhé straně
se můžeme snažit je
napravit.
Oba hovoří o „fyzickém“ a „morálním“ zlu.
Morálním zlem je hřích.
Fyzickým zlem jsou nemoci, smrt, přírodní
katastrofy, pronásledování atd. I jejich vzdálenou příčinou je hřích,
který sahá až k biblickému prvotnímu hříchu
Adama. Fyzická zla mají
trestní charakter. A právě kvůli tomu slouží
k dobrému, přijímají-li se s pokorou a v kajícím duchu. Utrpení nás vedou k tomu,
abychom nehledali ve světě své konečné
štěstí, ale obraceli svou mysl k Bohu.

srpen 2020
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou
vidět Boha.“ (Mt 5,8).
Naše srdce není jen sídlem citů, ale je
především sídlem lidského vědomí a aktivity. Srdce tedy můžeme vnímat jako

symbol naší pravé povahy, zdroj našich
postojů a inspirací. „Blahoslavení čistého
srdce“ znamená blahoslavení, kteří v sobě
mají čistý zdroj života, jejichž vnitřní princip
je čistý, neposkvrněný. To, jak na tom jsme
se pozná ve spontánním jednání. Nemá
největší význam, jak se zachováme po uvážení, ale důležité a pravdivé je to,
co děláme bez uvážení, tehdy
se opravdu ukazuje, kým jsme,
a jenom tato pravda je podstatná. Sv. Kateřina ze Sieny (13471380) v určitém období byla
silně připoutána k verši z žalmu
51: „Stvoř ve mně čisté srdce,
Pane“. Jednou měla zvláštní
zážitek: zdálo se jí, že Kristus
přišel a vyňal její srdce, a potom
jí dal své vlastní se slovy: „dávám
ti své srdce, abys s ním mohla
žít navěky“. Postupně prožívala
to, o čem psal sv. Pavel: „Nežiji
už já, ale žije ve mně Kristus“
(Gal 2,20).
Mít čisté srdce není snadné, zejména
v dnešní době, když dennodenně máme
tolik různých, často protichůdných, impulzů, podnětu, informaci. Musíme se však
naučit, jak káže mistr Eckhart (1260-1327),
prodírat se všemi nám danými situacemi,
vším, co nás potkává, a nalézt v tom Boha.
Není důvod k rozmarům, k reptání, k pohoršení, k beznaději. Bůh je všude. Blahoslavení čistého srdce, kteří ho všude vidí.
Úsilí o duchovní kvalitu života je celoživotní proces. Bdělost srdce, rozlišování,
moudrost, pokora, úcta k druhému, dobrá
vůle jsou základními předpoklady, které
nám mohou postupně pomoci ve svém
nitru, ve svém srdci setkávat se s Bohem.
Pravý vnitřní pokoj je Božím darem. Ten,
kdo ve svém nitru zakouší mír je v důsledku
skutečně blahoslavený čili šťastný.
Přeji nám všem, abychom byli lidmi
čistého srdce!
P. Mariusz Kuźniar, farář
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Hasiči

srpen 2020

Pravěk u hasičů

O

letošní tábor jsme měli obavy až
do poslední chvíle. Nikdo nevěděl,
jak se změní vládní epidemiologická pravidla, a tak nám nezbývalo než
doufat, že se vše uskuteční tak, jak jsme
si představovali. Jako bonus jsme si letos
v zimě, ještě před covidem, vymysleli, že
se letošní tábor ponese v duchu pravěku,
a že nutně potřebujeme mít na táboře
obrovského mamuta.

přepravit kamionem. Vedle toho jsme si
vymysleli, že k pravěku patří i sopky. A tak
naši chlapi vyrobili obrovskou sopku,

V červnu, hned jak vláda povolila pořádání táborů, teprve započaly veškeré
přípravy. Dva měsíce nejsou úplně nejdelší
doba, ale i tak se povedlo neuvěřitelné.
Stálo to hodiny práce, spoustu materiálu
a bylo třeba i spousta šikovných rukou,
ale mamut byl na světě. Obrovský plyšový
mamut, kterého bylo na tábor potřeba

která svítila, chrlila kameny, sršel z ní oheň
a stoupal nekončící dým. Tiché waaaau
dětí, které bylo reakcí na obě veledíla, bylo
známkou toho, že se vše opět podařilo

na jedničku. Díky za to, že máme ty správné
lidi na správném místě!
Hygienická opatření náš tábor nijak
neomezovala a opět se bavili děti i dospělí.
Děti byly rády, že mohou být po takové
době spolu a my jsme byli rádi, že máme
ty nejhodnější děti na světě, které se umí
podpořit, drží při sobě a táhnou za jeden
provaz. V CTH si děti vyzkoušely výrobu
pravěkých oděvů, lov zvířat, sběr plodů,
nástrahu pastí na vedoucí, atd.
A protože všichni odjížděli nadšení
a bylo nám líto, že tábor končí, už spřádáme
plány na příští rok!
Náš mamut bude mít své čestné místo
v budově řeporyjského nádraží, za což naší
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pivovaru ve formě nádob na dezinfekci
a držáků na toaletní papír, které nám pomohli zlepšit táborovou hygienu. Stejně tak
děkujeme panu Fügnerovi za sponzorský
dar 10.000 Kč a panu Milanu Koubovi, který
nám každoročně propůjčuje nákladní auto
na přepravu všeho nezbytného, co během
14-ti dní potřebujeme.
Lucie Šulcová
městské části děkujeme. Zároveň děkujeme panu Janu Šimáčkovi za poskytnutí

kamionu na přepravu mamuta. Dále děkujeme za sponzorský dar Řeporyjskému

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

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

Moderní čistírna peří

OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK
- NOVÉ ŽALUZIE - SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN
A BAL. DVEŘÍ. SÍTĚ PROTI HMYZU.
Tel.: 733 720 950, zdenek.janci@email.cz

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

www.sdhreporyje.info

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

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 !

Pokud nám to covid podmínky
dovolí zveme Vás

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

Šicí stroje

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

PŘÍJEM INZERCE

Info na tel.: 606 312 174

Restaurace

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

19. září

od 12.00 hodin

Jáchymovská 613/1, Řeporyje
www.reporyjskasokolovna.cz

na

PIVNÍ
SLAVNOSTI

Kontakty:
 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

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

DLOUHODOBÉ KURZY
Z MATEMATIKY A ČESKÉHO JAZYKA
PRO ŽÁKY 5. A 9. TŘÍD
Dlouhodobý kurz je zaměřen
na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek
na gymnázia a střední školy.

ÚTERÝ - ČTVRTEK, 15:00 nebo 16:30
Termíny a možnost registrace naleznete
na našem webu www.zkousky-nanecisto.cz.

VIZITKY
GRAFIKA
KROUŽKOVÁ VAZBA
BAREVNÉ
KOPÍROVÁNÍ
LAMINOVÁNÍ
TEPELNÁ VAZBA
DIPLOMOVÉ PRÁCE
RAZÍTKA
Tisk na PVC
a samolepy

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

Těšíme se na Vás.
Reklama Echo_05-2020.indd 1

ve spolupráci s GMVV, Praha 5 nabízí

24.8.2020 17:39:37

Foto: archiv SDH
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Realitní poradna

Milí čtenáři,
dovolte mi dnes věnovat prostor pro
Realitní poradnu projektu, který mne
v poslední době velmi nadchl a ráda bych
se s Vámi o něj podělila.
V České republice je podle nedávných
údajů České správy sociálního zabezpečení evidováno zhruba 2,4 milionů
starobních důchodců. Mezi ně patří nejen aktivní senioři, prarodiče, kteří jsou
obklopeni milující rodinou a pravidelně
se společensky setkávají, ale také lidé,
žijící často v izolaci a sami. O to více mne
nadchla myšlenka, kterou mi zhruba před
rokem představil ředitel domova pro seniory ve Slivenci. Spočívala ve vybudování
několika nájemních bytů, které by citlivě
propojily potřebu vlastního prostoru
a soukromí se společenskou interakcí,
která je v každém věku člověka nezbytná.
Rok se s rokem sešel a my se s panem
Lukášem Stárkem setkali podruhé, tento-

krát již v hotovém projektu - v krásných
moderních bytech určených pro soběstačné seniory, které vznikly v jednom
z křídel SeniorCentra ve Slivenci. Byty
o dispozicích 1+kk a 2+kk jsou zařízeny
účelně a vkusně, mají zbrusu novou
kuchyňskou linku, polohovatelná lůžka,
velká okna s výhledy do zahrady. Všechny byty mají též prostornou koupelnu
a samozřejmostí je, že jsou bezbariérové.
Nájemci, kteří mají vůz, mohou využívat
parkoviště přiléhající k domovu. Byty
jsou dostatečně velké a jsou určeny pro
jednotlivce i páry.
Velký důraz je kladen právě na propojení soukromí a společenská setkávání.
Zatímco byt je nájemcovou svatyní,
společenská místnost, která na patře
vznikla, je centrem komunikace. Senioři
mohou využívat její prostor s knihovnou
ke společnému setkávání, mohou si zde
vychutnat čaj nebo kávu, číst si, hrát hry
nebo si povídat. Mají též možnost zapojit
se do bohatého programu volnočasových
aktivit i společenských akcí, které SeniorCentrum pravidelně pořádá. Další velkou

srpen 2020
výhodou je možnost zajištění zdravotní
péče v podobě praktického lékaře či stomatologa, a aby bylo o nájemce postaráno se vším všudy, jsou pro ně připraveny
i vydatné obědy v jídelně SeniorCentra.
Ostatně, dům celého SeniorCentra
není vůči svému okolí uzavřen, ale právě
naopak, vybízí ke každodenímu setkávání,
přirozené interakci s okolím, podporuje
kontakty a komunikaci. Centrum domova
tvoří krásná udržovaná zahrada vybízející
k posezení, s tou pak sousedí hřiště dětské
skupiny Hvězdička, která je určená pro
děti od 2 let.
Slivenecké SeniorCentrum má v současnosti k dispozici 7 nájemních bytů a já
věřím, že unikátních projektů jako je právě
tento bude vznikat stále víc. Zaplňuje totiž
obrovskou díru na trhu a dává prostor
vychutnat si důstojné a příjemné stáří.
Děkuji Vám za pozornost a přečtení,
Lucie Tupá
Realitní makléř
RE/MAX Partner

MÁTE DOTAZ?
NEVÁHEJTE NÁM NAPSAT NEBO
ZAVOLAT!
partner@re-max.cz
800 434 434

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

Vážená redakce,
po přečtení posledního čísla Echa se musím
vyjádřit k zápisu z valné hromady TJ Sokol
Řeporyje.
Přihlásila jsem se v rámci diskuse k návrhu uveřejněném v předchozím čísle
ohledně odpočinkové zóny u sokolovny.
Nebránila jsem místní sportovce a jejich
možnost přepravovat se po Řeporyjích
autem až k sokolovně (jak je uvedeno
v zápisu), ale mluvila jsem o tom, že autem
se dopravují také účastníci všech možných
turnajů a soutěží, do restaurace přijíždějí
lidé z celého okolí na pracovní obědy během dne a později na večeře. Rovněž koncertů a divadelních představení se zúčastňují nejenom zdejší rezidenti, ale přijíždějí
i mimopražští. Nemožnost parkování by
byla proto problémem pro všechny - sportoviště, restaurace i divadlo. Zeptala jsem
se, zda si Sokol dělal průzkum u rezidentů
v nejbližším okolí - zda jim nebude vadit, že
budou mít plné ulice cizích zaparkovaných

aut. Na to mne náčelnice Sokola „stopla“.
Bylo zřejmé, že se zatím plánované venkovní úpravy odkládají, přesto poté obratem místo k parkování doznalo za pomoci
místních dobrovolníků podstatné změny
k lepšímu.
Nicméně by bylo vhodné otevřít k podobným otázkám
veřejnou diskusi
a hledat do budoucna schůdné řešení pro všechny. Co
potřebují Řeporyje?
Máme sokolovnu,
různé sportovní kurty, fotbalové hřiště,
řadu dětských hřišť,
bude zde skatepark,
vrátilo se nám nádraží, máme různá
odpočinková místa
s lavičkami, máme
okolo krásnou přírodu a v neposlední
řadě historický kostel sv. Petra a Pavla,

školy, pomník Vlasovcům. Pro návštěvníky
naší obce ale není kde zaparkovat. Vše potřebuje finance - bude je zapotřebí sehnat
i za pomoci sponzorů i proto by měla být
jasná koncepce dalšího rozvoje obce.
V Praze 5. 7. 2020
Helena Lišková

Foto: zdroj FB Sokol Řeporyje

Podnět k diskuzi
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TJ SOKOL ŘEPORYJE 2020/21
V pondělí 7. 9. 2020 zahájíme, po dlouhé
přestávce, sezónu 2020/21.
Od 16:00 do 18:00 proběhne nábor:
GYMSTAR – velká tělocvična – děvčata
od 4 do 13 let
CVIČENÍ PRO DĚTI 3–6 let, RODIČE
S DĚTMI 1–3 roky – informativní schůzka
v malé tělocvičně
Od 18:00 do 19:00 nábor:
Míčové pro děti od 6 do 9 let.
Zároveň zveme i zájemce o spolupráci
při činnosti s dětmi. Trenérské zkoušky ani
zkušenosti nejsou třeba, stačí chuť věnovat
trochu volného času dětem.

Turistický oddíl

TJ Sokol Řeporyje pro všechny generace
zahajuje svou činnost
Na první výlet našeho turistického oddílu
se vydáme v neděli 13. září 2020. Sraz je
v 9:00 hod. před sokolovnou.
Trasa je plánována tak, aby bylo možné
vrátit se dřív a nebylo nutné ujít jí celou.
Směr a cíl prvního výletu bude postupně
odhalován cestou.
Hradí se pouze jízdné či občerstvení.
Těšíme se na shledání a společné cesty.
Jan Kluganost

Sport

SPORTOVNÍ NEDĚLE PRO DĚTI

D

ne 16. 8. jsme si užili den plný pohybu, skvělých výkonů a zábavy. Svítilo nám sluníčko, tak se děti mohly
osvěžit v bazénku. Dopoledne proběhly
závody v pěti disciplínách a rozdali jsme
45 medailí za úžasné výkony. Odpoledne
patřilo soutěžím a obchodování. Za splnění
úkolu penízky a za penízky nákup v obchůdku. Od 16 hodin, na zahradě školy Pro
radost, hrála kapela a hrála opravdu krásně.
Děkujeme všem, kdo nám pomohli s organizací a těšíme se na 2. sportovní neděli.
Simona Šťastná
776 699 651

PILATES V ŘEPORYJSKÉ SOKOLOVNĚ

Pravidelné lekce metody PILATES pokračují i ve školním roce 2020/2021.
Cvičíme v malých skupinkách v prostorách malého sálu sokolovny

každé úterý, středu a čtvrtek od 19 hodin.
Jedno sobotní dopoledne v měsíci se také sejdeme
ve velkém sále sokolovny na SUPERLEKCI PILATES.
Těším se na setkávání.
RENATA OTRUBOVÁ (723 750 298)
Fb: Renata Otrubová - Lektorka Pilates
www.pilatessrenatou.cz
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Řeporyjský

hodně štěstí v zápasech Pražského přeboru.

S

Přípravná utkání
Protože nový trenér Lukič měl necelé tři týdny
na seznámení se stávajícím kádrem, v přípravných
utkáních dostali příležitost všichni hráči, aby si trenér
udělal obrázek o možnostech a případném rozestavení.
Na výsledek přípravných utkání tak nebyl brán zřetel,
vše se ladilo jako rádiové vlny na cestě do Chorvatska.
Naše A mužstvo odstartovalo svojí přípravu v úterý
21. 7. pod vedením dosavadního kouče Václava Hlaváčka, neboť nově příchozí trenér Michael Lukič byl
toho času na předem domluveném beach fotbalovém
kempu v Jeseníkách. Příprava byla naplánována sice
kratší, o to však intenzivnější. Fyzická kondice byla
nabrána zejména během čtyř přátelských utkání, které
Řeporyje odehrály.

A mužstvo
Jak jsme již avizovali v posledním vydání Řeporyjského Echa, vyvinulo se úsilí na zkvalitnění našeho
stávajícího kádru, který potřeboval zvýšit konkurenci
na jednotlivých postech, abychom tak zapomněli
na poslední sezónu, kde naším nejlepším spoluhráčem byl právě hráč se jménem Koronovavir, jenž naší
zpackanou sezónu zachránil a postaral se tak o setrvání
našeho týmu v 1. A třídě. Jednou z hlavních změn bylo
angažování trenéra Michaela Lukiče, zkušeného trenéra, jenž má za sebou působení u mládeže Sparty Praha, vedení reprezentace plážového fotbalu či naposledy
působení v pozici hlavního trenéra u přeborového celku
Motorletu Praha. Mezi další příchody řadíme angažování čerstvého třicátníka Jana Petrly z Dobříče, který
zde zažil úspěšné období Řeporyjí v 1. A třídě. Hodně si
slibujeme od naší první posily Romana Grafa, řeporyjského rodáka, jenž by měl svým dynamitem v levé noze
posílit naší záložní či útočnou formaci. A když k nim
přičteme i angažování mladých pušek Martina Žůrka
a Lukáše Šírla z Motorletu, je jasné že došlo k posílení
všech řad. Blízko je i angažování mladého Vojtěcha
Petruse, jenž však bude dohánět tréninkové manko
po operaci kolena. Jediných odchodem byl přestup
Petra Jarolímka do Uhelných skladů, kde mu přejeme

1. přátelské utkání: Choteč vs. FKŘ 2:1 (1:0)
V sobotu 25. 7. došlo na první konfrontaci hráčů
našeho mužstva s trenérem Lukičem, který rozpoznával
naše mužstvo během zápasového dění. Během zápasu
si dělal spoustu poznámek. Nutno říci, že kdyby používal obyčejnou tužku, bylo by potřeba i ořezávátko :)
Ačkoliv je fotbal na první dojem jednoduchou hrou, je
plný detailu, jenž je potřeba poznamenat. A tak věříme,
že trenér najde správnou mozaiku našeho mužstva
zejména pro mistrovské zápasy.
Do hry se dostali všichni hráči širšího kádru A mužstva i někteří hráči z naší rezervy, kteří tak dostali
příležitost zaujmout nového hlavního trenéra, jenž
zprvu pozoroval základní jedenáctku: Přída - Šmat,
Tůma, Vosmík, Šebesta - Šírl, Pánek I., Ulman, Žůrek
M., Pánek M. - Graf. Na tvrdším hřišti menších rozměrů
jsme od úvodních minut čelili řadě soubojů a potýkali
se se špatnou kombinací, která vázla podobně jako dopravní uzel D1 u Humpolce. I tak jsme se dostali do řady
obrovských šancí, které postupně neproměnili Graf,
Ulman, Žůrek, Pánek I. Naopak z nevinně vypadající
situace domácí udeřili, a to když se levý záložník prodral
kolem Filipa Šmata a přihrávkou pod sebe naleznul
nejnebezpečnějšího hráče domácích Milana Szócse,
jenž nekompromisně poslal Choteč do vedení. Byli jsme
sice jasně lepším mužstvem, nicméně potýkali jsme se
neproměňováním šancí podobně jako stát s nefungující
chytrou karanténou. I proto tak skončil první poločas
vedením domácích 1:0.
Do druhé došlo ke přeskupení řad a do hry se dostali
i ostatní hráči jako Vodsloň, Borovička J., Václavíček,
Petr, Ďubašík či Korecký. Mezihra našeho mužstva šla
sice dolů a střed hřiště nebyl vykrytý jako kop zápasníků MMA, i tak jsme se však dostávali do několika
šancí, které zůstaly neproměněny i díky velmi dobře
chytajícímu Ptáčníkovi, který se často proletěl vzdu-
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www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.

Úvodní slovo
ezóna 2020/2021 nabírá na obrátkách podobně jako demonstrace v Minsku za svobodné
Bělorusko. Ačkoliv se stále nacházíme v době
Covidové, startu další sezóny nic nezabránilo. Ano,
stále se nacházíme v době plné otazníků, které jsou
zahaleny do řady vládních nařízení. Naši milovanou
hru to však v současné době neohrožuje, alespoň prozatím. Kulatý nesmysl se tak mohl naplno rozkutálet
a náš klub může opět naplno žít, aniž by byl potřeba
jakýkoliv respirátorů, roušek či obušků jako tomu je
ve zmíněném Bělorusku.
Věříme, že letošní sezóna bude minimálně z pohledu výsledků úspěšnější než sezóna předchozí.
Minimálně z pohledu A týmu, který by měl být vždy
výkladní skříní místního fotbalu.
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chem, tak jak ho jeho příjmení předurčuje. Po řadě šancí
z rohových kopů domácí potrestali naší tristní chybu,
kdy jsme na půlící čáře nechali zcela nepochopitelně
volného hráče domácích, jenž po samostatném úniku
skóroval. Šance nadále přicházely, střelecká potence
se však blížila nule. Musel nám pomoct až kapitán domácích Bělohlávek, který po rohovém kopu si srazil míč
do vlastní sítě. Další góly jsme však nepřidali a nečekaně
prohráli 2:1 účastníkovi okresního přeboru.
Dle prvního zápasu nelze dělat závěry, nicméně
zápas nám hrubě nevyšel. Sice jsme na vyložené šance
vyhráli 22:5 o to více je zarážející počet vstřelených
branek na našem kontě. Hlavní účel utkání však splnilo,
a to bylo herní seznámení trenéra s našimi hráči. Máme
se od čeho odpíchnout.
2. přátelské utkání: Sokol Dolní Počernice vs.
FKŘ 1:4 (1:1)
Do druhého víkendového zápasu jsme nastoupili
na hřišti v Dolních Počernicích a trenér hned udělal
na základně zkušeností z první zápasu několik změn.
Nastoupili jsme proti účastníkovi druhé skupiny 1. A třídy, a tak bylo zřejmé, že nás čeká podstatně kvalitnější
soupeř oproti sobotnímu klání na Chotči. Zápas měl
být naším zrcadlem, jak si budeme stát proti soupeři
podobných kvalit. Nastoupili jsme ve formaci 4-1-4-1
v sestavě: Bašta - Šebesta, Ulman, Tůma, Petr - Vosmík
- Šírl, Graf, Pánek I., Žůrek - Ďubašík.
První desetiminutovku jsme se domácími nechali
zatlačit, jak při dobývání středověkého hradu, kdy jsme
se nemohli vymanit z tlaku způsobeného zahráváním
sérií čtyř rohových kopů. Naštěstí jsme úvodní tlak
ustáli a osmělili si jak při koupání v rybníku během
horkých letních dní. To na krátkou chvíli přibrzdilo
krvavé zranění Petra, který byl po čtvrthodině vystřídán Janem Petrlou, jenž byl celý týden v Řeporyjích
na testech. Jedná se o hráče, který poslední roky trávil
na Dobříči. Předtím působil i v Uhelných Skladech
a právě u nás v Řeporyjích, kde zažil rovněž 1.A třídu.
Jedná se o univerzálního hráče, s kvalitní levou nohou.
Od dvacáté minuty jsme byli mírně lepším celkem,
kdy jsme dokázali lépe kombinovat a přehrávat soupeře
uprostřed hřiště. Ve 35. minutě vyslal Graf hezkou přihrávkou defenzivního záložníka Vosmíka do samostatného úniku, který ještě naservíroval Ďubašíkovi před
prázdnou bránu a mohli jsme se radovat z vedení. Naše
radost však netrvala dlouho jako prskavka u vánočního
stromečku. Záhy totiž soupeř vyrovnal, ačkoliv byl
praporek nahoře, rozhodčí však tento gól uznal a udal
tak ráz poločasového skóre 1:1.
V druhé půli tempo hry upadlo, i tak jsme se však
dostávali do řady šanci, které jsme však proměnili až
v závěru utkání, kdy jsme vstřelili tři góly jako přes
kopírák. Nejprve kličku brankáři doleva využil Graf,
aby pak totožný blafák zužitkoval i Ďubašík. Martin
Procházka i Petr Ton by měli z těchto samostatných
úniků radost :)
Jednalo se o kvalitní utkání, kde jsme se mohli
střetnout se soupeřem obdobných kvalit. Trenér
Lukič si tak mohl udělat adekvátní obrázek o naší hře
a jednotlivých hráčích.
3. přátelské utkání FKŘ vs. SK Uhelné Sklady
0:3 (0:0)
Řeporyje se v rámci přípravy na další ročník utkaly
s Uhelnými Sklady, které patří k tradičním účastníkům
pražského přeboru. Marodka „Uhlířů“ se od posledního
mistrovského utkání rozrostla, i tak však v základní
sestavě nastoupila základní kostra týmu jako je Koubek, Kocourek, Klán, Belán či navrátivší stěžejní hráč
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Rozlosování zápasů FK Řeporyje - podzim 2020
Den

Datum

Hodina

SO

5. 9.

17.00

Slivenec „B“ - Řeporyje „B“

Soupeř

NE

6. 9.

17.00

Slivenec - Řeporyje „A“

SO

12. 9.

17.00

Řeporyje „A“ - Libuš

NE

13. 9.

17.00

Řeporyje „B“ - Slavoj Suchdol

NE

20. 9.

14.15

Střešovice 1911 "C"- Řeporyje „B“

NE

20. 9.

16.30

Aritma „B“ - Řeporyje „A“

SO

26. 9.

16.30

Řeporyje „A“ -1999 Praha

PO

28. 9.

16.30

Sparta Košíře - -Řeporyje „B“

SO

3. 10.

11.00

Čechie Smíchov - Řeporyje „A“

Ne

4. 10.

16.00

Řeporyje „B“- Čechie Smíchov „B“

So

10. 10.

16.00

Řeporyje „A“ - Braník

Ne

11. 10.

16.00

Bílá Hora - Řeporyje „B“

So

17. 10.

10.15

Vltavín „B“ - Řeporyje „A“

Ne

18. 10.

15.30

Řeporyje „B“ - Modřany „B“

So

24. 10.

14.30

Řeporyje „A“ - Střešovice 1911

So

24. 10.

14.30

Točná - Řeporyje „B“

So

31. 10.

17.00

Řeporyje „B“ - Lochkov

Ne

1. 11.

14.00

Stodůlky - Řeporyje „A“

So

7. 11.

14.00

Nebušice - Řeporyje „A“

Ne

15. 11.

10.30

Řeporyje „A“ - Dolní Chabry

Steinocher, kterému angažmá v Rakousku zkrátila
pandemie, a tak nyní nastupuje za mužstvo z Cibulek.
Řeporyje byly prakticky v kompletním složení, a tak
mohl trenér Michael Lukič vybrat základní jedenáctku
z širokého kádru. Oproti poslednímu zápasu v Dolních
Počernicích naskočil v bráně Marek Kouba a do základní
sestavy se vrátil Michal Pánek a Jan Petrla, jenž se
oficiálně stal hráčem FK Řeporyje. Na lavičce pak byli
připraveni: Přída, Šebesta, Vodsloň, Václavíček, Walzel,
Svoboda, Borovička J. a Petr.
V prvních minutách jsme přenechali iniciativu
soupeři, který prvních pět minut držel míč bezpečně
na svých kopačkách. Po této úvodní pasáži Řeporyje začaly vystrkovat drápy jak mládě šelmy v zoologické zahradě, z čehož plynuly náznaky našich šanci po dobrých
nábězích našich křídelních hráčů. Hra obou mužstev
snesla slušné měřítko, kdy oba týmy hrály vyrovnanou
partii. Byly to však Řeporyje, které spálily nejprve šanci
Ďubašíkem a střelou M. Pánka ze střední vzdálenosti.
Ani Uhelné Sklady nezahálely a výborně hrající Kocourek dělal naší pravé straně starosti. Po jedné z jeho akcí
se Uhlíři dostaly do velké šance z dálky penaltového
puntíku, avšak agilní Ulman střelu výborně zakřižoval.
V poslední patnáctiminutovce Řeporyje neproměnily
ani krásný centr Petrly na Ďubašíka, který trefil pouze
záda obránce na brankové čáře ve chvíli, když už se
většina diváků diváků radovala ze vstřelené branky.
Poslední zašumení v ochozech jsme slyšeli po projektilu
Grafa, který z 30 m málem rozpůlil břevno. A tak o půli
panovalo bezbrankové skóre 0:0.
Do druhého poločasu nastoupila čtveřice nových
hráčů, kteří operovali na svých tradičních pozicích. Hra
nadále plynula, remízový zápas mohl rozčísnout Ivan
Pánek, který nastřelil z přímého kopu břevno branky
Uhelných skladů. Do poslední dvacetiminutovky poslal
trenér Lukič ostatní hráče širší kádru našeho mužstva.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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12.
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Muži A - A2B - 13 M-1.A/B

FK Zlíchov 1914
SK Zbraslav
1999 Praha
TJ AFK Slivenec
SK Libuš 838
FC Přední Kopanina
ABC Braník fotbal
FK Řeporyje
SK Dolní Chabry
SK Aritma Praha „B“
SK Modřany
TJ Sokol Nebušice
SK Střešovice 1911
SK Čechie Smíchov
TJ Sokol Stodůlky
FK Loko Vltavín „B“

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3

17:1
10:4
5:2
14:4
12:6
5:4
7:8
5:12
6:5
6:7
5:7
2:4
6:9
5:9
2:9
1:17
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9
9
9
7
6
6
6
6
4
3
3
1
1
0
0
0

Po povedených výkonech z předchozích dvou duelů
tak nastalo rychlé vystřízlivění, které ještěže nastalo
před startem soutěže. Bez ohledu na chybějící členy
týmu jsme postrádali zápal pro hru, bez kterého to
k dobrým výsledkům nepovede. I tak je to dobré
poučení pro další utkání, které budou jistě odehrány
v lepší kvalitě. Jdeme dál!
UMT Motorlet

UMT Motorlet

Kvalita hry bohužel trochu opadla, čehož Uhelné Sklady
využily slepenými góly v 83., 85. a 90. minutě a tak
výsledné skóre skočilo 3:0 ve prospěch Uhelných Skladů.
Opět můžeme vyzdvihnout slušný výkon našeho
týmu, který nebyl v prvním poločase horším týmem.
Trenér si mohl udělat dostatečný obrázek o našich
ostatních hráčích a v hlavě už se mu tak můžou rojit
nápady na základní sestavu.
4. přípravné utkní: FKŘ vs. FK Jinočany 0:5 (0:1)
Řeporyje odehrály svůj poslední přípravný zápas
pro fotbal v dosti netypický čas, kdy čas výkopu byl
stanoven na brzkých 9.30 hod.. Vyšlo se vstříc žádosti
Jinočanům, které se chystaly hromadně na svatbu.
Našemu týmu se vzhledem k pracovnímu vytížení
rozpadla základní osa obranné čtyřky Ulman - Tůma,
a tak muselo dojít k přeskupení jednotlivých postů.
Trenérovi Lukičovi nenahrál ani fakt, že onemocněl
Žůrek, hráč jenž se hlásí do základní sestavy.
Značně posílené Jinočany chytily zápas za správný
konec a nám se nedařilo reagovat na jejich agilní
hráče, jimž od úvodních minut nescházelo nasazení,
tolik důležité pro týmový sport. Soupeř nás přehrával
svou aktivitou, my strádali špatným dostupováním
obranné čtveřice, která hrála z větší hloubky pole, nežli
by bylo záhodno. V první půli jsme inkasovali po gólu
vstřeleného z penalty, a tak poločasové skóre bylo 0:1.
O poločasové přestávce došlo k několika pokynům,
které měly zlepšit obraz hry. To se zdálo jako podařené,
pak však přišla chyba Petrly, kterému vypíchl soupeř
míč a úspěšně proměnil samostatný únik. To jakoby
naše hráče definitivně zlomilo, a tak dostalo šanci i dalších šest hráčů na lavičcce náhradníků, kteří tak měli
možnost se ukázat trenérovi a přesvědčit o svých kvalitách. Bohužel po našich dalších chybách následovaly
další góly v naší síti a náš tým obdržel celkem pět gólů.

Mistrovská utkání
1.kolo: FKŘ vs. FC Přední Kopanina „B“ – 8. 8.
2020 - 1:0 (0:0)
První kolo představovalo premiérový mistrovský
zápas pro našeho nového trenéra Michaela Lukiče,
s kterým přišli zkvalitnit kádr mladíci Šírl a Žůrek,
obránce Petrla a Roman Graf, který tak doplnil své
bratrance Ivana a Michala Pánka a dotvořili tak rodinou
hegemonii v našem týmu.
V přátelských zápasech dostali příležitost všichni
hráči s podobnou porcí minut, a tak nebyl výsledky
hlavním ukazatelem naší hry. Vše bylo směřováno
k mistrovskému utkání, kde trenér mohl počítat s celým
kádrem A týmu, jedinou absencí byl útočník Ďubašík,
který odehrál všechny přátelské zápasy. Základní sestava pro úvodní kolo tedy byla: Kouba - Petrla, Tůma,
Ulman, Šírl , Vosmík, Žůrek, Pánek I., Graf, Pánek M.,
Pavelka.
Utkání se hrálo za tropického počasí, kdy ručička
teploměru ukazovala i v odpoledních hodinách 32
stupňů. Ani toto počasí neodradilo naše fanoušky a nashromáždilo se jich na tento zápas na 200 a dotvořili
tak pěknou fotbalovou atmosféru, která domácímu
týmu tradičně pomáhá. Už tak jasnou oblohu rozjasnil
hned ve druhé minutě Ivan Pánek , který se dostal
z hranice vápna až do malého vápna, kdy střelu z úhlu
zneškodnil dobře chytající brankář Švarc. Od desáté
minuty zapnula i Kopanina, která oproti minulým
rokům značně omladila svůj tým a posílila o 6 hráčů
A týmu. Zvláště střed hřiště kolem šikovného záložníka
Mainolfiho doprovázený o klid v rozehrávce Davidem
Langerem snesl vysoké měřítko kvality. Ano, tím Davi-
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dem Langerem, který patřil k lídrům liberecké sestavy
při zisku mistrovského titulu a odehrál i řadu utkání
v Poháru UEFA či předkole Ligy mistrů. Celé utkání
byl vyrovnaný průběh hry. Brankáři se svými výkony
opravdu překonávali. Zvláště domácí Kouba, jenž chytnul dva samostatné úniky po zaváhání ve středu hřiště
a právem je označován za muže utkání.
O poločasové přestávce došlo k udělení pokynů
trenérem a lehčí změně taktiky. Ovšem hned ve 47.
minutě došlo ke špatné komunikaci mezi stopery
a byla z toho další šance Kopaniny, ovšem Kouba nás
opět podržel. Řeporyje se nadále dostávali do pološancí
a náznaků, bohužel se nedařilo uspět. Ani následné
dvě velké šance neskončily gólem, kdy se vytáhnul
brankář Švarc. Hra gradovala. Zhruba v 60. minutě trefil
břevno z trestného kopu Langer, o dvě minuty později
orazítkoval z trestného kopu spojnici i Michal Pánek.
O zajímavé momenty v utkání nebyla nouze.
V posledních 25 minutách došlo k řadě střídání,
které hru oživily. Důležitým momentem byl sehraný
signál já na bráchu, brácha na mě na trase Pánek
M. - Pánek I., který náš novopečený kapitán zúročil
hezkou střelou placírkou k tyči, brankář byl bezmocný.
A tribuna tak mohla bouřit!
Ke konci utkání se hra hodně rozkouskovala,
a menší tlak Kopaniny naše mužstvo zvládlo a připsalo
si v prvním utkání cennou výhru 1:0. Kvalitní týmový
výkon dopomohl Řeporyjím k zisku 3 bodů v 1.A třídě
po dlouhých letech. Právě tým byl tím, co v zápase
rozhodlo a výborné výkony Šírla, Kouby, bratrů Pánků
a dalších hráčů dopomohli zakrýt i nepovedené výkony Tůmy a Vosmíka, kteří se potýkají po nachlazení
v posledních dvou týdnech s poklesem formy, která
se jistě brzo vrátí. Ale tým to dokázal zvládnout, a tak
jsme mohli slavit.
2. kolo: SK Modřany vs. FKŘ – 16. 8. 2020 - 3:4 (2:0)
Po prvním vyhraném kole na domácí půdě s Přední
Kopaninou Řeporyje zavítaly na půdu Modřan, kde náš
tým loni prohrál jednoznačně 4:1 po špatném výkonu
v druhé půli. Zápas druhého kola byl zároveň rozloučením s Romanem Srpem, který tragicky opustil své spoluhráče 23. 7.. A tak kromě minuty ticha přispěli domácí
hráči hezkým gestem položením bílých růží na jeho
pomník, samozřejmostí bylo vyjádření soucitu našich
hráčů, za které položil květinu kapitán Ivan Pánek.
Oproti prvnímu zápasu nastala v základní sestavě
jediná změna, a to když nemocí indisponovaného Žůrka
nahradil na levém kraji zálohy Václavíček, sestava pro
tento zápas tak zněla: Kouba - Petrla, Ulman, Tůma, Šírl
- Václavíček, Graf, Pánek I., Vosmík, Pánek M. - Pavelka.
Ihned v úvodu utkání jsme se potýkali se špatným terénem a zároveň verdikty rozhodčího, které nám přišly
velmi neobjektivní. Vyvrcholením této pasáže bylo
vstřelení branky útočícího hráče po zřetelném ofsajdu.
Kromě nevole našich hráčů to bylo moc i na našeho
trenéra Lukiče, který byl po udělení červené karty v 8.
minutě vykázán mimo naší střídačku. V prvním dějství

jsme byli vykolejeni podobně jako soupravy Českých
drah v dnešní době a Modřanům stačila jednoduchá
a přímočará hra podobající se ostrovnímu stylu, kdy
docházelo k využití urostlých hráčů domácích. Po půlhodině hry Modřany odskočily do dvoubrankového
náskoku, a to když si levý záložník pohrál s Michalem
Pánkem a naservíroval před branku na Matúše Beka,
který předskočil obránce Petrlu a vsítil svůj druhý gól
v zápase. Hra se lámala na konci prvního poločasu, když
byla odpískána penalta po zcela čistém skluzu Petrly.
Naštěstí penalta byla správně odvolána po asistenci
sudího na čáře a šli jsme tak do kabin s dvoubrankovým
deficitem v zádech. A pak to přišlo….
Trenér Lukič vytáhl o poločase svůj pověstný
„kartáč“, za který by se nemusely stydět ani uklízečky
v pětihvězdičkovém hotelu. Okna se pod tíhou decibelů
chvěly, avšak změny v rozestavení a provedená střídání
pomohly. Ze hřiště šly oba kraje Václavíček a Pánek M.,
kteří byli nahrazeni rychlonohými Walzelem a Petrem.
Defenzivní linie se ztenčila jen na tři obránce, Roman
Graf byl vysunut do pro něho přirozenější pozice.
Obraz hry se zcela obrátil a my po sérii rohových kopů
jeden zužitkovali, a to když se prosadil stoper Tůma.
Modřany byly najednou ustrašenějším týmem,
provedená střídání nám dodala elán. O dalších deset
minut později byla odpísknuta penalta po nešťastném
zákroku obránce domácích. Ivan Pánek si postavil míč
na penaltový puntík a v 70. minutě vyrovnal. Ihned
po vstřelení naší branky došlo opět k dalšímu dvojímu
střídání, kdy do hry byli vyslání Ďubašík a Svoboda.
O dalších sedm minut bylo ještě lépe a to když centr
ze strany zcela nepochopitelně zastavil hráč domácích
rukou, jak při volejbalové smeči a dostali jsme další
výhodu pokutového kopu, kterého se stejný exekutor
zhostil opět velmi dobře a poslal nás do vedení 3:2. To
bylo navýšeno ještě v 88. Minutě, kdy po dynamitu
našeho kapitána z 33 m doběhl hladový Šírl a připsal
si premiérovou trefu v řeporyjském dresu a poslal nás
do trháku. Domácí zkorigovali skóre až po rohovém
kopu, ke kterému se přiznal Tůma a Petrla si vstřelil
vlastní branku.
Hra zcela rozdílných dvou poločasů, kdy vždy jeden
z týmů tahal za kratší konec. Po dvou kolech máme
na kontě 6 bodů, diametrální rozdíl oproti dvěma
bodům za loňských 16 kol. Nyní nás však čeká těžký los
s černými koni soutěže: Zlíchovem či Slivencem. Máme
se na co těšit, budeme bojovat dál!
Mládež
A je to tady! I mládež FK Řeporyje se konečně
dočkala a pomalu rozjíždí kola nové sezony.
Od 24. do 28. srpna jela na každoroční letní soustředění v Pracově u Tábora. Rozpis tréninků a první
tréninky jednotlivých mužstev níže. Před zahájením
nové sezony je nutné, aby každý hráč přinesl podepsané Covid prohlášení, které je k naleznutí na našich
webových stránkách.
První tréninky mládeže jsou naplánovány takto:
Školička /ročník 2014 a mladší/. Tréninky úterý-čtvrtek
16 30 - 18 00. První trénink - čtvrtek 3. září.
Mladší přípravka /2012, 2013/. Tréninky: úterý - čtvrtek 17 00 - 18 30. První trénink - úterý 1. září
Starší přípravka /2010, 2011/. Tréninky: pondělí - středa 17 - 18 30. První trénink - pondělí 17. Srpna
Mladší žáci / 2008, 2009/. Tréninky: úterý - čtvrtek
16 30 - 18 00. První trénink - úterý 18.srpna
Starší žáci / 2006, 2007/. Tréninky: pondělí - středa
18 00 - 19 30. První trénink - pondělí 17.srpna
V polovině měsíce září proběhne nábor dětí do jed-
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notlivých kategorií. O jednotlivých dnech a termínech
vás budeme brzo informovat na našich webových
stránkách a facebooku.
Se všemi na viděnou v plné síle !!!
FK Řeporyje, úsek mládeže
Brigáda 9. 8. 2020
V neděli 9. srpna proběhla na hřišti brigáda, která
byla zaměřena na natření sloupů z původní zelené barvy na bílou a výměnu starých sítí za brankami za nové.
Nové sítě jsou v klubových černobílých barvách. Bylo
toho dosaženo s pomocí pronajaté vysokozdvižné
plošiny, díky které jsme mohli dosáhnout výše než
Jan Koller :)

Děkujeme všem 12-ti poctivcům a nadšencům
z řad našeho klubu, které neodradila tropická teplota
nebo nedostatek spánku po náročné sobotě. Moc si
toho vážíme a věříme, že na příští brigádu bude účast
dvojnásobná, abychom mohli dotáhnout do zdárného
konce všechny pracovní resty.
Náš areál se začíná klubat do stále hezčí podoby,
a za to jsme rádi!
Závěrečné slovo
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem za fanouškovskou podporu našeho klubu, která nabírá
stále větších rozměrů. Návštěvnost našich webových
stránek neustále roste, stejně tak jako facebooková
stránka, kde máme již 700 fanoušků, což je na poměry
amatérského klubu obrovské číslo. A právě díky fanouškovské základně a naší městské části jsme 1. v celé
České republice ve fanouškovské soutěži, kde se hraje
o několik pivních sudů, propriet a finančnímu příspěvku
na kapelu a občerstvení. Pokud tento náskok udržíme
(výsledky budou známy 26. srpna po uzávěrce), budeme chtít uspořádat hezkou společenskou akci spojenou
se zápasem našeho A mužstva 12. září 2020. Brzy vás
budeme informovat na našich webových stránkách,
facebooku a plakátech.
Děkujeme, za příkladnou prezentaci našich černobílých barev.
Petr Vosmík ml.
místopředseda FK Řeporyje
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TJ Sokol - oddíl Gymstar
Gymnastický tábor
ne 8. srpna jsme se vydali do hotelu
U Jezera. Měli jsme samé sluníčko,
na můj vkus ho bylo až moc, ale kdo
si stěžuje, tomu se to vymstí. Déšť na sebe
nenechal dlouho čekat a při výletu do nedalekých Klučenic, nás zastihla přeháňka,
že jsme mysleli, že oblečení už neuschne.
Naštěstí jsme i další dny měli hezké počasí, s tím rozdílem, že už si nikdo na vedro
a slunce nestěžoval.

D

naše bývalá úspěšná závodnice a dnes už
profesionální trenérka. I přes to že to byla
pro nejstarší děvčata kupa nových věcí,
zvládly to na jedničku. Další velké změny
se nevyhnuly ani loňské přípravce, neboli
družstvu „C“. Za soustředění se holky

Sport
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nu zde byly vyhlášeny i pokoje největších
prasat. Děvčata z těchto pokojů musely lézt
po čtyřech a nahlas před všemi chrochtat.

Při zpáteční cestě byli všichni úplně
„mrtví“. Trenéři, co nemuseli hlídat děti
nebo řídit, spali a děti také pospávaly. Ještě
že řidič autobusu také neusnul.

Co děvčata za karanténu zapomněla, to
se znovu naučila, naše tanečnice a hlavní
choreografka pohybové skladby vymyslela

novou „pohybovku“ pro nejstarší děvčata.
Pro ty však byla největší změnou jejich
hlavní trenérka, kterou se nově stala Mája,

zvládly naučit „pohybovku“, posunuly se
v akrobacii a zlepšily svou fyzickou kondici.
Ani ostatní týmy nebyly pozadu a pilně
cvičily. Na soustředění byste nenašli jediné
dítě, které se nezlepšilo.
Nutno zmínit, že se hodně děcek naučilo háčkovat řetízky, a dokonce je to
i bavilo, proto se nám pravidelně stávalo,
že si někdo o poledním klidu chtěl půjčit
vlasec, korálky a háček.
Tématem celého soustředění byl Madagaskar. Masky některých dětí byly přímo
famózní. Děti byly rozděleny do týmů
po devíti, ve kterých hrály hry. Musím
uznat, že boj probíhal až do poslední
chvíle, ale zvítězit mohl jenom jeden.
Po urputném souboji to byl tým růžových.
Samozřejmě se nemohlo zapomenout ani
na bodování pokojů. No některé pokoje
byly opravdu vyšperkované a bylo těžké
vybrat ty nejpodřadnější, na druhou stra-

Chcete, aby vaše děti sdíleli společné
zážitky s námi. Přiveďte je na náš nábor:
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ JE 7. ZÁŘÍ 2020
OD 16:00 hod.
Na nová děvčata mezi 4–14 roky se moc
těšíme.
Podrobnější info naleznete na www.
gymstar.cz.
Za kolektiv trenérů Daniel Kurka
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Kadeřnictví ARNIKA se sedmadvacetiletou tradicí

Pojďme spolu na Langoše!

Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje, tel.: 251 626 147
Kadeřnictví  dámské, pánské, dětské, prodlužování vlasů, pracujeme s přírodní
kosmetikou INSIGHT dále pak DUSY, MATRIX a FANOLA, prodej vlasové kosmetiky,
dárkové poukazy.
Kosmetika  nově Zuzana Červinková. Kompletní ošetření vč. barvení řas a úpravy obočí.
Pedikůra  nově od 20. července.
Solárium  vertikální, 1 min./12 Kč
s permanentkou 1 min./10 Kč.
Nové  masáže, výklad karet, regrese - Jana Synková

9:00
sti - 26. 9. od 1
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ž
Vra
:00
i - 17. 10. od 19
Klíče na neděl

 Otevírací doba 

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

www.kadernictviarnika.cz
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Hvězdy televizních seriálů a filmů Lukáš Langmajer
a Pavel Kikinčuk míří do KC Prefunda v Řeporyjích.

REALITNÍ AGENTURA

Arnika-89,5x65_05_2020.indd 1

Vstupenky online: https://rudnaprozivot.cz/akce/

C

Rezervace tištěných vstupenek lze provést i na telefonu 603 961 006,
popřípadě emailem na info@rudnaprozivot.cz

M

Děkujeme KC Prefunda za spolupráci.

CM

Y

MY

Tyto QR kódy vás nasměřují
přímo na prodej vstupenek a na
detaily ke každému představení.

CY

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

Specialisté na Prahu 5 a 6

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

CMY

K

Vraždy a něžnosti
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Klíče na neděli

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz
BYTY
K PRONÁJMU
SENIORCENTRUM
SLIVENEC

BYTY S VÝHLEDY DO ZAHRADY
Bytové jednotky o dispozici 1+kk a 2+kk mají
moderní design, novou kuchyňskou linku a
dostatek místa pro jednotlivce či pár.
Všechny byty mají velká francouzská okna
s výhledem do zahrady.

BEZBARIÉROVÉ A MODERNÍ
Dovolte mi představit Vám unikátní projekt
nájemních bytů, který vznikl v SeniorCentru
SeneCura Slivenec.
Centrum nabízí několik samostatných bytů,
které jsou určeny soběstačným seniorům.
Ti zde mají k dispozici praktického lékaře a
zubaře, společenskou místnost k posezení
i obědy v jídelně SeniorCentra. Mohou se
též zapojit do bohatého programu volnočasových aktivit i společenských akcí, které
centrum pravidelně pořádá.

Lucie Tupá
Realitní makléř
+420 603 888 013
lucie.tupa@re-max.cz
RE/MAX Partner

Jednotky jsou bezbariérové, účelně vybavené
moderním nábytkem, polohovatelnými
postelemi, s možností parkování vozu
na dvoře centra.

SENIORCENTRUM SLIVENEC
Centrum dále nabízí sociální služby Domov
pro seniory a Domov se zvláštním režimem
(zaměřený na péči o seniory trpící
Alzheimerovou chorobu či jinou formou
stařecké demence).

