1

Řeporyjské Echo 273

září 2020

29. ročník n září 2020 n Číslo 273

echo

Martin Fenin: „V Řeporyjích se cítím doma!“
The Wall Street Journal v Řeporyjích
Komunita uklidila Daleják
Foto: Czech News Center / Mária Rušinová
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
éja vu je je psychologický jev, kdy
má člověk pocit, že
prožívá už jednou prožité.
Takové déja vu prožívám
ve chvíli, kdy píši na hraně
uzávěrky Echa tyto řádky.
Rád bych vám řekl něco organizačně podstatného k novému koronaviru a opatřením,
ale nevím, dne ani hodiny, kdy nám na úřadě přistane nějaké
nové nařízení, které bude v rozporu s tím, co přišlo včera, či
s tím, co jsem včera viděl v televizi.
Vnímám ty pohledy rodičů, ustrašené z toho, že zavřu školu. Ujišťuji vás, tak jako v létě, že k tomuto kroku se uchýlím
až v případě, že nám to bude nařízeno.
Jsem také otec dvou zdejších školáků a dobře vím, jaké
komplikace to pro vás přináší. Do poslední chvíle budeme
držet školu i školku v chodu. Se současným ministrem
školství mě shodou okolností pojí osobní přátelství. Jsme
v kontaktu a pořád věřím tomu, že tentokrát systém plošně
školy neuzavře.
Když jsme u školy, dvě poznámky. První se týká nové jídelny. Před pár dny proběhlo poslední proškolení personálu
a dětem a sboru je tak konečně vařeno v novém. Vybavení
školní kuchyně je naprosto identické se setem, který italský
dodavatel Ambi montuje do ponorek. Je na špičkové úrovni a po dvoutýdenním rozjezdu začne kuchyně školákům
nabízet dvě jídla na výběr. Jsem pyšný na to, že se k tomu
Řeporyje dokopaly. Bylo načase. Paní místostarostka Seguin
si vzala za své zaměřit se na složení jídel jako takových,
chceme krom toho, aby dětem chutnalo, vařit i zdravěji
a předběžně říkám, nikoli slibuji, že se vážně zabýváme
myšlenkou prosadit od příštího školního roku ještě jedno
– vegetariánské jídlo navíc.
Poznámka druhá se týká parkování. V době, kdy držíte
v ruce toto Echo, probíhá Na Manouškce a v ulici Od Školy
další stavební úprava týkající se nové trafostanice. Opět
tedy vyzývám parkující k trpělivosti. Chci také pozdravit
„dobráka“ co zavolal Městskou policii na rodiče parkující
všude možně během konání třídních schůzek. Měl bych
jako starosta apelovat spíše na parkující, ale nemohu. Bylo
to zbytečné. Městská část se všemožně snaží problém
s parkováním okolo školy řešit dlouhodobě. Byla zbudována
nová parkovací místa. Nechali jsme zbourat plechové garáže
u bytovek, aktuálně se zhotovuje projekt na dalších 25 parkovacích míst, které uleví bytovkám i škole. Kouzlit neumíme. Apeluji na občany, co bydlí u školy, aby byli ohleduplní
k parkujícím rodičům a parkující, aby brali ohledy na zdejší
občany v okolní zástavbě.
Já chápu všechny, kteří obecně v Řeporyjích nelibě nesou
prudký nástup parkujících na ulicích. Zastupitelstvo a stavební výbor přísně posuzuje každý nový projekt s odkazem
na nutnost mít v areálech bytových domů dostatečný počet
parkovacích míst. Ale, ruku na srdce, kolik z vás – domorodců, parkuje své auto tam, kde má – tedy u sebe na dvorku.
Je to pro starostu nepopulární apel, ale zaznít musí.
Polovina podnětů, které administruji v souvislosti s vašimi
nápady na dopravní opatření (značky, jednosměrky atd.)
je odůvodňována účelově jinak, než abyste napsali, že vás
prostě štve, že vám ulicí jezdí díky novým obyvatelům více
aut. Tak to prostě je.
Děkuji za mimořádný ohlas na můj hon na dvě, promiňte
mi to, hovada, co nám tu odnášejí do sběrny knížky z knihobudek. Děláme první poslední, napsat sem, k čemu už jsem
se v té věci uchýlil, musím rezignovat. Stále platí, uvidíte-li
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vykuka, jak láduje knížky z knihobudky do velké tašky, OKAMŽITĚ mi prosím volejte, jedno v jaký čas na jedno z mých čísel
(602 148 316 nebo soukromé číslo 602 633 434) a hlásím, že si
myslím, že problém je přinejmenším z části vyřešen. Nesmírně
si cením těch, co knížky nosí a podobné jednání, jaké popisuji,
tu nebude tolerováno.
Pár slov k mým „oblíbeným“ drbům. Jsem zvyklý na leccos,
ale co se strhlo díky iniciativě nejmenované spoluobčanky
ohledně heliportu K Třebonicům, to jsem zíral i já, který
se pomluvami roky coby bulvárník živil. Přiběhl na radnici
dokonce místní majitel polnosti s tím, že se v místě má snad
budovat ranvej!
Přátelé, v ulici K Třebonicům máme v polích 200 m silnice
odnikud nikam. Stará třebonická. Panelka k ničemu. Roky
se nenašlo jakékoli využití. Podařilo se nám jeden její konec
pronajmou světoznámému sochaři Davidu Černému, autoru
tančíku na pamětním místě vlasovců. Pan Černý provozuje
malou, dvoumístnou helikoptéru a za plechový hangárek
a prostor pro přistávání, platí na naprosto nevyužitém a dle
mého nevyužitelném pozemku obce sto třicet tisíc ročně! Jiné
firmě se nám krátkodobě povedlo propůjčit druhý konec té
„nudle“. Tři měsíce si tam drtí beton a odváží jej pryč. K tomu
slíbili uklidit bordel okolo. Tři měsíce, tisíc korun denně! Těch
čtyři sta tisíc, které jen za tyhle věci přibudou do obecní kasy
do konce našeho mandátu, nejsou malé peníze za pronájem
placu, který tak akorát hyzdí. Na samotě, stranou obyvatel.
Nikdo tam nebuduje letiště, nikdo tam nepouští „na kšeft
své firmy“ a podobně.
Tady neexistuje smlouva, kterou byste si nemohli přijít
prohlédnout a budu moc rád, když někdo přijde s nápadem,
co s tím podivným pozemkem dělat. Jsme první, komu se jej
povedlo nějak kapitalizovat. Víte, ten David Černý tam platí
odpovídající nájem od loňského prosince. Stavět hangárek
začal „na svém“ až teď, do té doby cáloval za ten prázdný
plac. Více takových nájemců. Je to hobík, přistane párkrát
do roka, heliport jsme dali k dispozici pro případ nutnosti

Řeporyje v Senátu
Ve čtvrtek 26. září zavítala do Senátu, na pozvání předsedy zahraničně
politického výboru profesora Pavla
Fischera, poprvé v historii městské
části, delegace ve složení starosta Pavel Novotný a místostarostové David
Roznětinský a Lucie Seguin. Řeporyje
byly požádány o krátký projev a zodpovězení otázek v rámci veřejného slyšení
na téma Odolnost institucí vůči tlaku
ze zahraničí.

Projev starosty MČ Řeporyje Pavla Novotného v Senátu:
Vážený pane předsedající, vážený pane primátore, vážení hosté,
omlouvám se, že nepozdravím adresně
více z vás. Řeporyje dostaly pět minut, jsou
jimi poctěny a rády by je využily, krom zmínek o naší zkušenosti s tlakem ze zahraničí,
k malému zamyšlení.
Dovolte mi abych projevil něco, co Řeporyjím navenek možná není v poslední
době úplně vlastní. Rozpaky.
Čím si tuto poctu vlastně naše městská
část zasloužila? Snad ne tím, že automaticky ignorovala tlak, kterému byla vystavena
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systému IZS. Více takových nájemců a aktivit, alespoň dokud
do toho mám co kecat.
A ještě bych rád dodal pro místní drbnu, co roznáší kraviny
o „letišti“ a „starostovo firmě na štěrk“, že jednatel firmy HES,
co tam zaplatila sto tisíc za tři měsíce pronájmu slepého konce
nepoužívané panelky, se jmenuje Pavel Novotný, stejně jako
já. Být to moje firma, nebuduje tady novou asfaltku u školy,
byl bych ve střetu zájmů.
Je tam ještě pořádný kus volný, kdyby kdokoli potřeboval
dočasné parkoviště, či deponku pro svou firmu, jste vítáni.
Stejně jako každý, kdo slyší drb a chce se přijít ujistit, že je to
drb. Není tu smlouva nebo informace z naší administrace,
kterou byste nedostali. Tohle je otevřený, ne uzavřený úřad.
V tomto čísle najdete na několika místech texty vaše i mé,
týkající se právě toho, případně radničního tisku. Dostali jsme
v USA cenu za dokument týdne v souvislosti s mým dopisem
do Číny. Navštívil nás díky této mé aktivitě (dobře vím, jak je
řadě z vás toto mé počínání protivné), pozvali nás do Senátu.
Kam jsem přišel, tam jsem mluvil o tom, že tady se fakt nějaké
konfrontace nebojíme.
To samé se týká obsahu Echa, jak se dočtete v reportáži
z návštěvy nejslavnějších novin na světě The Wall Street
Journal, se kterými jsem o Echu mluvil, tak v mé odpovědi
jednomu z vás, který měl pocit, že Echo není nestranné. Moc
mi jako novináři v uvolněné funkci záleží na tom, aby ten
úřad a jeho komunikační kanály byly až punkově otevřenou
platformou. Nebylo tomu zde tak vždy. Budu moc rád, nejen
když mi v tomto dáte za pravdu, ale třeba sami k obsahu Echa
přispějete.
Přeji vám, vlastně nám všem, hodně sil ve, zdá se, nekončící noční můře zvané Covid-19, která nám ještě pár zkoušek
připraví.
Dycky Řeporyje!
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
602 316 148, 602 633 434

ze strany Ruské Federace. Není to fuk, kdo
vyvine tlak? Jestli Slivenec, Ládví nebo
Lavrov? Vždyť my jsme jenom ve chvíli, kdy
do vnitřních záležitostí Řeporyjí, do rozhodnutí jejich demokraticky zvoleného
zastupitelstva neměl, lidově řečeno, nikdo
co kecat, řekli jen dle mého automatické
„Sorry, not your business“.
To samé zde přítomní starostka Prahy 6
Ondra Kolář a pan primátor Zdeněk Hřib. To
bychom byli špatní starostové a primátor.
To by byli špatní politici ti, kteří by v takové
chvíli ustoupili zájmům zjevně nepřátelských sil a do jejich věcí a jejich svatého
poslání reprezentovat vůli území a jeho
lidu se sil vměšujících.
To bychom byli špatní politici, pane
ministře Petříčku, ustoupit byť o jediný
milimetr, natož ustoupit od záměru jako
takového.
Je přeci jedno, zda jde o hřbitovní
místa, norování jezevců nebo pamětní
místo připomínající tři sta padlých za naši
svobodu. Nebylo to příjemné, ve snu by
mě nenapadlo, že zažiji, a já jsem velký sběratel zážitků, situaci, kdy budeme na úřadu

nevěřícně zírat na ČT24, kde budou vysílat
tiskovou konferenci ruského ministerstva
obrany svolanou kvůli Řeporyjím. Kdy mě
vzbudí ruské státní rádio a ptá se mě na to,
co říkám na právě spadlý web úřadu.
No tak nám shodili web. No tak svolali
tiskovku, abychom se z ní podělali. No tak
poslali protestní nótu a tlačili na nás dalšími
bezskrupulózními bolševicko-inkvizičně-mediálními manýrami.
Přesto jsem automaticky věděli, co
dělat. Nic. Respektive vztyčit prostředník,
jasně se ohradit a dál si dělat to své. Nikdy
nepochopím to, co v té době předváděli

4

Info z MČ
ti, kteří se nás, Prahy 6 a magistrátu, měli
automaticky zastat.
Hartusili to neděláte dobře, to se vám
nevyplatí. A ti, co je měli okřiknout z titulu
svých funkcí, se k nim přidávali a říkali vy
jste fakt magoři ale, máte to zapotřebí?
Nesčetněkrát jsem v posledním roce
o sobě slyšel, že si spolu s Ondrou Kolářem
a Zdenkem Hřibem hrajeme na zahraniční
politiku ČR. Přijde mi šílené, že to samé
slyšel teď i Miloš Vystrčil - hrajete si na zahraniční politiku, děláte pí ár. Ale ne Senátu,
Praze a prostě celkům nebo lidem které si
myslíte, že reprezentujete, ale sami sobě.
Že je to trapné, nehorázné, drzé, že se
nám to nevyplatí.
Přesto jsme dnes tady a na našich radnicích, zůstáváme obklopeni, nesvrženi
spolupracovníky a dalšími, co nás mohou
legitimně svrhnout, přesto s námi stále jsou
naše holky – a že jsme si doma vyslechli.
Můžeme na sebe být pyšní, můžeme se
na sebe podívat do zrcadla, můžeme se
klidně i pochválit za PR. Na rozdíl od těch,
kteří by se za sebe měli stydět, kdyby to
uměli, kteří předpokládám, už doma ani
v práci zrcadla nemají, a kteří mají možná
nejlepšího píáristu v zemi, ale je jim to
na prd, když poslouchat musí Vojtu Filipa
místo vlastního svědomí.
Přes všechno, co jsme slyšeli o tom, jak
škodíme nejen sami sobě, ale také České
republice, dnes jsme tady, na půdě horní
komory Parlamentu ČR, poctěni prosbou
být na pozvání zahraničněpolitického výboru Senátu, slyšeni v souvislosti s tím, jak
jsme byli odolní vůči zahraničním tlakům.
A víte co je pro nás největší vyznamenání? My, Řeporyje, přes to vše, co jsme si
v souvislosti s pamětním místem vlasovců
vyslechli, tu máme nejen pocit, že jsme
slyšeni, mají tady v Senátu pocit, že je nám
nasloucháno!
U nás na úřadu krom nás tří, pracuje
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ještě deset úřednic, pět členů technické
čety a hrobník, nemáme žádné diplomaty. A přesto nás diplomaté ti opravdoví, ti
nejlepší Miloši Vystrčile a Pavle Fischere,
dnes hostí. Stačilo jen neselhat v situaci,
kdy selže jenom zbabělec.
Víte my jsme, obrazně řečeno, fakt jen
sedláci ze Řeporyjí. Nejsme diplomaté,
chodíme do práce někdy v holinách, naposledy před čtyřmi dny. Jak jsme tedy
samozřejmě polichocení a poctěni tímto
pozváním, tak jsme v nepředstíraných rozpacích. Vy ty rozpaky znáte, jsme v nich
delší dobu, jsme v nich dnes…
Jsme v rozpacích, že tu místo nás dnes
nejsou čelní představitelé těch institucí
a zároveň sami instituce jako takové - premiér, ministr zahraničí, prezident.
Tyto instituce, tito politici by měli vnějším tlakům na Českou republiku odolat
jako první! Ti by tu měli dnes říkat senátorům, že automaticky, i přes geopolitické
a jiné složitosti mezinárodní politiky a do-

hod, v situacích kdy nebylo co řešit, jako
politici z České republiky a politici České
republiky jako takové, přeci museli jednat
tak jak jim velí povinnost a svědomí.
Stydíme se. My i vy se za ně stydíme.
Zase jednali tak, jak jim velí ne svědomí, ale
Vojta Filip v tandemu s tou protistranou,
s tou nepřátelskou silou, co na ně tlak vyvíjí.
To je nepřijatelné.

Zápis ze zasedání

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. ZMČ18 konané dne
31. 8. 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. Radek Hanák
- zastupitel; Vojtěch Kuchař - zastupitel;
Mgr. Michal Tuma - zastupitel; tajemník Miloslava Jirasová
Omluveni: Mgr. Lenka Fialová - zastupitelka
Starosta Městské části Praha-Řeporyje
(dále jen „předsedající“) zahájil jednání

v 18:03 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
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A je to strašně smutné. Ne to, že tu místo
nich stojí sedláci ze Řeporyjí. Takhle by se
přeci zachoval kde kdo. I za cenu mnohem
většího nepohodlí a ten zbytek, co by
na sto procent neobstál, přeci ve skutečnosti projeví alespoň nějakou odolnost.
Někdo si troufá víc, někdo míň. Takové
Řeporyje, a já to připomenu, protože i vy
jste to tu už dnes připomněli, místo aby si
lízaly rány po tak tak, že remíze s Ruskem,
ještě vyběhnou zpátky z šatny a pomůžou
Miloši Vystrčilovi a spol. vysvětlit Číňanům,
že jsme suverénní, svrchovaná, hrdá nebojácná protistrana. Jediní, kdo nepředvedli
odolnost žádnou, jsou ti jediní, sorry, přítomná smetánko naší zahraniční politiky,
kdo měli svatou povinnost jí předvést.
Je neuvěřitelné, že kdykoli náš stát čelí
tlaku nepřátelské moci, jedná její prezident
přesně naopak, než by měl. Vysmívá se
z Hradu, který se stal jakousi rusko-čínskou
ambasádou, tajným službám, ironizuje
policii a ty, kteří se tlaku postavili. Jedná
v zájmu nepřátelské moci. Je to unikátní
přinejmenším v celoevropském kontextu.
A je to nepřijatelné!
Dovolte mi, abych na závěr, těm třem,
co jsme jim dnes zasedli židle, a nezasednout je, oni na nich nesedí, protože
si za to, co předvádějí na téma odolnosti
našich institucí vůči zahraničním tlakům,
zaslouží ve scénáři téhle skvělé akce možná
dělat tady uvaděčky a brát si od vás kabáty
na šatně, upřímně popřál to, co myslím
všichni přejeme České republice.
Tedy aby to bylo naposledy, co za ni,
ve střetu s nepřátelskou silou musely mluvit
namísto nich ti poslední, kdo by v suverénním, hrdém, svrchovaném, demokratickém
státě měli za Českou republiku v takové
situaci mluvit – sedláci ze Řeporyjí.
Děkujeme za pozvání a děkuji za pozornost.

Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Mgr. Radka Hanáka
a p. Mgr. Michala Tumu.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského a p. Lucii Seguin.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
změnu v navrženém program jednání tak,
že stávající bod jednání č. 27 - Smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti
k pozemku parc.č. 32/49 v k.ú. Zadní Kopanina se zařazuje jako bod jednání č. 5
a ostatní body jednání se posunují v pořadí.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
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5. Smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti k pozemku parc.č. 32/49
v k.ú. Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0298/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
související 0232/2020/ZMČ14
1) bere na vědomí
žádosti fyzických osob o bezúplatné zřízení věcného břemene - služebnosti cesty
a inženýrské sítě k tíži pozemku parc.č.
32/49 a ve prospěch pozemků parc.č. 71/1,
71/2 a 71/3, vše v k.ú. Zadní Kopanina
z důvodu zajištění přístupu na zmíněné
pozemky z veřejné cesty a jejich napojení
na inženýrské sítě;
2) schvaluje
úplatné zřízení služebnosti cesty a inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 32/49,
druh pozemku jiná plocha/ostatní plocha ve svěřené správě MČ Praha-Řeporyje
a ve prospěch pozemků parc.č. 71/2, druh
pozemku ovocný sad a 71/3, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Zadní
Kopanina a uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti s fyzickou
osobou - XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X X XXXX
XXXXXX XXX XXXXX na dobu neurčitou
a s podmínkou, že rozsah věcného břemene - služebnosti bude vymezen v geometrického plánu, který bude vyhotoven
na náklady žadatele; náhrada za zřízení
věcného břemene činí 250 Kč/bm trasy +
DPH ve výši stanovené platným právním
předpisem;
úplatné zřízení služebnosti cesty a inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 32/49, druh pozemku jiná plocha/ostatní plocha ve svěřené
správě MČ Praha-Řeporyje a ve prospěch
pozemků parc.č. 71/1, druh pozemku ovocný
sad v k.ú. Zadní Kopanina a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
s fyzickými osobami - manželi XXXXXXXXX
X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXX
XXXXX na dobu neurčitou a s podmínkou,
že rozsah věcného břemene - služebnosti
bude vymezen v geometrického plánu,
který bude vyhotoven na náklady žadatelů;
náhrada za zřízení věcného břemene činí
250 Kč/bm trasy + DPH ve výši stanovené
platným právním předpisem;
3) ukládá
starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení
služebnosti.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
6. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0299/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení spočívající např. v přijetí daru
od spol. I.P.OIL, s. r. o. ve výši 300 000 Kč
a od společnosti Sun Villas, s. r. o. ve výši
300 000 Kč, přijetí podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných

technických zařízení ve výši 376 000 Kč, přijetí 100% podílu městské části na celkové
daňové povinnosti hlavního města Prahy
na dani z příjmů právnických osob za rok
2019 ve výši 744 494,50 Kč, odvodu nevyčerpané dotace na Volby do Evropského
parlamentu do státního rozpočtu ve výši
10 131,18 Kč, odvodu nevyčerpané investiční dotace Magistrátu hlavního města Prahy
ve výši 425 Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
7. Základní škola Praha 5-Řeporyje změna zápisu školy a školského zařízení
v rejstříku-navýšení kapacity
Usnesení číslo: 0300/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
podání žádosti o zápis změny v rejstříku
škol v údajích vedených u příspěvkové
organizace:
a) Základní škola Praha 5-Řeporyje, se sídlem Od školy 596/5, Praha 5; změna spočívá v navýšení kapacity ze stávajících
400 žáků na 470 žáků;
b) školského zařízení - školní jídelna Základní školy Praha 5-Řeporyje, Od školy
596/5, Praha 5, změna spočívá v navýšení kapacity ze stávajících 450 strávníků
600 strávníků;
c) školského zařízení - školní družina Základní školy Praha 5-Řeporyje, Od školy
596/5, Praha 5, změna spočívá v navýšení kapacity ze stávajících 150 žáků na 180
žáků.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
8. Schválení smlouvy o BÚP pozemků
parc.č. 1532/6 a 1532/16 oba v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0301/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
související 0058/2019/ZMČ4
1) souhlasí
s textem darovací smlouvy k bezúplatnému převodu pozemků parc.č. 1532/6
a 1532/16 v k.ú. Řeporyje;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
darovací smlouvy č. SML 00038/2020 o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1532/6
a 1532/16 v k.ú. Řeporyje pro MČ Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
9. Žádost o stanovisko ke stavebnímu
záměru „Atriové domy Jáchymovská“
Usnesení číslo: 0302/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektem k připojení nově budovaného
svodu dešťových vod v rámci stavby „Atriové domy Jáchymovská“ do stávající dešťové
kanalizace v ul. Jáchymovská;
2) souhlasí
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s připojením nové budovaného svodu
dešťových vod z komunikace Jáchymovská
do stávající dešťové kanalizace na poz.
parc.č. 1592/1 v k.ú. Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
10. Žádost o souhlas s využitím pozemku ve vlastnictví HMP k přístupu k pozemku parc.č. 1557/1 v k.ú. Řeporyje
za účelem výstavby RD
Usnesení číslo: 0303/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o využití pozemků ve správě MČ,
parc.č. 1555/1, 1673/1, 1673/4 v k.ú. Řeporyje a 2271/1 v k.ú. Stodůlky ke stavbě RD
na pozemku parc.č. 1557/1 v k.ú. Řeporyje;
2) odkládá
projednání žádosti o souhlas s využitím
pozemků parc.č. 1555/1, 1673/1, 1673/4
v k.ú. Řeporyje a 2271/1 v k.ú. Stodůlky
pro stavbu rodinného domu na pozemku
parc.č. 1557/1 v k.ú. Řeporyje, do doby
vyjasnění záměru s investorem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
11. Žádost o souhlas s připojením novostavby RD na MK parc.č. 32/20 v k.ú.
Zadní Kopanina - Zmrzlík
Usnesení číslo: 0304/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací na výstavbu
RD na pozemku parc.č. 399/7 v k.ú. Ořech
a se žádostí o souhlas s připojením na pozemek parc.č. 32/20 v k.ú. Zadní Kopanina;
2) konstatuje, že
MČ Praha-Řeporyje nepřísluší vyjadřovat se
ke stavebním záměrům ve správním území
obce Ořech a možnost připojení na pozemek parc.č. 32/20 v k.ú. Zadní Kopanina je
nutné projednat s příslušným vlastníkem
- správcem komunikace.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
12. Žádost o stanovisko k dokumentaci
DUR - „Rekonstrukce Řeporyjského
náměstí“
Usnesení číslo: 0305/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s návrhem projektové dokumentace DUR
ke stavbě č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0018
Řeporyjské náměstí;
2) souhlasí
s návrhem předložené PD pro stavbu
č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0018 Řeporyjské
náměstí za podmínek:
 vyřešení režimu parkování
 sjednocení koncepce dlažby a úpravy
architektonického řešení před objekty
č. p. 11 a 126
 projednání druhové skladby a umístění
vegetace
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 návrh řešení bezbariérového přístupu
do kostela
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: na jednání se dostavil člen
ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka, MPH; hlasování
se zdržel člen ZMČ p. Jiří Blažek)
13. Žádost o stanovisko k PD pro DUR
- „Obchodní areál LIDL Jáchymovská“,
při ul. Na Výrovně
Usnesení číslo: 0306/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
související 0152/2019/ZMČ9
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k výstavbě
objektu „LIDL“ a objektu „rychlého občerstvení“;
2) souhlasí
s realizací investičního záměru stavby
„Obchodní areál LIDL Jáchymovská“, parc.č. 151/599, 151/598, k.ú. Stodůlky.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 1, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen ZMČ
p. Mgr. Pavel Bechyně; proti hlasoval člen ZMČ
p. Jiří Blažek)
14. Žádost o vyjádření k PD - „Sklad zahradního nářadí“, K Holému Vrchu 1091
Usnesení číslo: 0307/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací ke společnému stavebnímu řízení na stavbu skladu zahradního nářadí, na pozemku parc.č. 1417/4
v k.ú. Řeporyje;
2) souhlasí
se stavbou skladu zahradního nářadí
na pozemku parc.č. 1417/4 v k.ú. Řeporyje,
s užitnou plochou 69 m2, dle předložené
projektové dokumentace.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
15. Darovací smlouva - věcný dar
Usnesení číslo: 0308/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
darovací smlouvu s dárcem, na základě které daruje MČ věcný dar - kávovar DeLonghi
pro potřeby úřadu;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
darovací smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
16. Žádost o prodloužení doby pachtu
Nadaci Suška - Shameti
Usnesení číslo: 0309/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
související 0296/2014/ZMČ25
související 0344/2014/ZMČ27
související 0098/2015/ZMČ5
1) bere na vědomí
žádost Nadace Suška - Shameti ze dne
15. 5. 2020 o prodloužení doby pachtu
sjednaného na základě Pachtovní smlou-
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vy č. SML 00032/2014 ze dne 30. 6. 2014
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 4. 2015;
2) schvaluje
záměr prodloužit dobu propachtování pozemků parc.č. 848/17 a parc.č. 848/37, oba
druh pozemku ostatní plocha, oba v k.ú.
Řeporyje do 30. 6. 2042;
3) pověřuje
zaměstnance úřadu ke zveřejnění záměru
na úřední desce úřadu MČ Praha-Řeporyje
a předložení znění Dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. SML 00032/2014 ze dne
30. 6. 2014 ke schválení na některém
z příštích jednání ZMČ Praha-Řeporyje
následujícím po svěšení záměru.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
17. Odpis pohledávky
Usnesení číslo: 0310/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
odpis nevymahatelné pohledávky za nájemné a služby spojené s užíváním obecního bytu č. 1 v BD na adrese K Závětinám
757 v Praze 5-Řeporyjích v celkové výši
110 552 Kč a proúčtování tohoto odpisu
do účetního období roku 2020.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
18. Žádost o stanovisko k výstavbě RD
na poz. parc.č. 151/659 v k.ú. Stodůlky,
U Řepory
Usnesení číslo: 0311/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k novostavbě
RD na pozemku parc.č. 151/659 v k.ú. Stodůlky, při ul. U Řepory;
2) souhlasí
s výstavbou nového rodinného domu
na pozemku parc.č. 151/659 v k.ú. Stodůlky,
dle projektové dokumentace zpracované
Ing. Michalem Vošvrdou.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
19. Výsledky výběrového řízení: Stavební úpravy a přístavba jídelny ZŠ
Řeporyje - GASTRO III
Usnesení číslo: 0294/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na akci: „Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ
Řeporyje - Gastro (3)“;
2) souhlasí
s výběrem vítězného dodavatele - firma
GASTRO-EIS-TECHNIK CZ, s. r. o. a s textem
smlouvy o dílo;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel

se: 0, Poznámka:)
20. Žádost o souhlasné stanovisko
s realizací vodovodní a elektropřípojky
k poz. parc.č. 781 k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0313/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) nesouhlasí
s realizací vodovodní a elektropřípojky
na pozemek parc.č. 781 v k.ú. Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
21. Žádost o stanovisko k výstavbě
nového RD na poz.parc.č. 1530/170 k.ú.
Řeporyje, při ul. Raškova
Usnesení číslo: 0314/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací na výstavbu
nového RD na pozemku parc.č. 1530/170
v k.ú. Řeporyje, při ul. Raškova;
2) souhlasí
s novostavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 1530/170 v k.ú. Řeporyje,
dle projektové dokumentace, zpracované
pod ČKA 02602.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
22. Výsledky výběrového řízení „Vybudování školního hřiště v ZŠ Praha-Řeporyje“
Usnesení číslo: 0296/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na Vybudování
školního hřiště v ZŠ Praha-Řeporyje;
2) souhlasí
s výběrem vítězného uchazeče: Ing. Kateřina Gazdová, IČ: 69186961 a s textem
Smlouvy o dodávce;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
Smlouvy o dodávce s vítězným uchazečem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
23. Dodatek č. 2 ke SML00061/2018
„Zhotovení PD stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ“
Usnesení číslo: 0297/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s dodatkem č. 2 ke smlouvě č. SML
00061/2018 na zhotovení projektové dokumentace pro stavební úpravy a přístavbu
jídelny u základní školy;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
Dodatku č. 2 ke SML 00061/2018.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
24. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. SML00088/2019 - „Stavební úpravy
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a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje“
Usnesení číslo: 0295/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se změnovými listy č. 3 a 4 ke stavbě
„Přístavba a stavební úpravy jídelny ZŠ
Řeporyje“;
2) souhlasí
s Dodatkem č. 2 ke smlouvě č. SML
00088/2019;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu Dodatku č. 2 ke smlouvě č. SML 00088/2019.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
25. Kupní smlouvy k prodeji pozemku
parc.č. 168/18 a odkupu pozemku parc.
č. 32/7 v k.ú. Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0312/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
související 0231/2020/ZMČ14
1) bere na vědomí
vyhotovené znalecké posudky č. 1252/2020
o ceně nemovité věci - pozemku ppč. 32/7
v k.ú. Zadní Kopanina, obec Praha s celkovou cenou zjištěnou podle cenového předpisu po zaokrouhlení ve výši 173 730 Kč
a č. 1254/2020 o ceně nemovité věci - pozemku ppč. 168/18 v k.ú. Zadní Kopanina,
obec Praha s celkovou cenou zjištěnou
podle cenového předpisu po zaokrouhlení
ve výši 178 800 Kč;
že v souladu s usnesením ZMČ Praha-Řeporyje č. 0231/2020/ZMČ14 žadatelé řádně
uhradili cenu za vyhotovení znaleckých
posudků ve výši 1500 Kč;
2) schvaluje
znění kupní smlouvy na nabytí pozemku
parc.č. 32/7, druh pozemku ostatní plocha/
silnice o výměře 141 m2 v k.ú. Zadní Kopanina do vlastnictví Hlavního města Praha,
svěřené péče MČ Praha-Řeporyje;
znění kupní smlouvy na prodej pozemku
parc.č. 168/18, druh pozemku orná půda
o výměře 247 m2 v k.ú. Zadní Kopanina
žadatelům - fyzickým osobám;
a pověřuje starostu městské části k jejich
podpisu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
26. Přidělení obecního bytu č. 1 v 1. NP
na adrese Ebrova 109/2
Usnesení číslo: 0315/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žádost ředitelky ZŠ Praha 5-Řeporyje o přidělení obecního bytu č. 1 v 1. NP BD na adrese Ebrova 109/2 v Praze 5-Řeporyjích pro
novou zaměstnankyni základní školy;
2) souhlasí
s přidělením bytu č. 1 v 1. NP BD na adrese Ebrova 109/2 v Praze 5-Řeporyjích
žadatelce - fyzické osobě - paní učitelce XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX

XXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXX
XXXXXXX
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
nájemní smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
27. Žádost o koupi části pozemku parc.
č. 1605/1 v k.ú. Řeporyje (ul. Řepíková)
Usnesení číslo: 0316/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o prodej části obecního pozemku parc.č. 1605/1 o výměře 45 m2, druh
pozemku ostatní plocha/jiná plocha v k.ú.
Řeporyje (v ul. Řepíková);
2) neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1605/1
o výměře 45 m2, druh pozemku ostatní plocha/jiná plocha, v k.ú. Řeporyje; na komunikace Řepíková je zpracována projektová
dokumentace pro celkovou rekonstrukci.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
28. Konečná smlouva o věcném břemeni
se spol.CETIN, a. s. - k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0317/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
související 0298/2016/ZMČ17
1) schvaluje
uzavření věcného břemene spočívajícího
ve zřízení, provozování, údržbě a opravách
podzemního vedení veřejné komunikační
sítě v rámci stavby pod označením „16010031722, RVDSL1607_A_A_SMNJ4894_
MET“, tj. HDPE trubek, metalických kabelů
a rozvaděče včetně nástavby na NN přípojku k tíži pozemku 881/2 v k.ú. Řeporyje ve prospěch CETIN, a. s., se sídlem
Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň,
PSČ 190 00, IČ: 04084063 s podmínkou, že
věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou,
t.j. dobu existence stavby. Rozsah věcného
břemene bude vymezen geometrickým
plánem. Náhrada za zřízení věcného
břemene činí 1500 Kč/bm trasy a 1.000,–
za umístění rozvaděče + DPH ve výši
stanovené platným právním předpisem;
2) ukládá
starostovi městské části Praha-Řeporyje
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: z jednání se vzdálil člen ZMČ
p. Mgr. Pavel Bechyně)
29. Budoucí smlouva o věcném břemeni
se spol.CETIN, a. s. - k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0318/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
uzavření věcného břemene spočívajícího
ve zřízení, provozování, údržbě a opravách
podzemního vedení veřejné komunikační
sítě v rámci stavby pod označením „16010057193 RVDSL2004_A_A_SMNJ4916_SM-
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NJ1HR_MET“, tj. HDPE trubky, metalické
kabely a rozvaděče včetně nástavby na NN
přípojku k tíži pozemku 1685/2 v k.ú. Řeporyje ve prospěch CETIN, a. s., se sídlem
Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň,
PSČ 190 00, IČ: 04084063 s podmínkou,
že věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou, t.j. dobu existence stavby. Náhrada
za zřízení věcného břemene činí 1500 Kč/
bm trasy a 1 000,– za umístění rozvaděče
+ DPH ve výši stanovené platným právním
předpisem;
2) ukládá
starostovi městské části Praha-Řeporyje
podepsat smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti, jakož i uzavřít samotnou smlouvu o zřízení služebnosti.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
30. Konečná smlouva o věcném břemeni
se spol. PREdi, a. s. - k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0319/2020/ZMČ18
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
bezúplatné uzavření věcného břemene
spočívajícího ve zřízení, provozování,
údržbě a opravách součásti distribuční
soustavy - přeloženého kabelového vedení VN v rámci stavby pod označením
„P5 - stavba č. 9276 - TV Chaby, přeložka
kVN a SDK“ k tíži pozemku 1587/33 v k.ú.
Řeporyje ve prospěch PREdistribuce, a. s.,
se sídlem Svornosti 3199/19a, 15 00 Praha
5-Smíchov, IČ: 273 76 516 s podmínkou, že
věcné břemeno se zřizuje na dobu určitou,
t.j. dobu existence stavby. Rozsah věcného
břemene bude vymezen geometrickým
plánem.
2) ukládá
starostovi městské části Praha-Řeporyje
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
31. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informace o nabídce projektové a inženýrské činnosti na vybudování zastávky MHD
Ve Výrech (posunutí), informace o výměně
svítidel a rozvodů elektro v hlavní budově
základní školy, informace o probíhajících
pracech v rámci přístavby a stavebních
úprav školní jídelny apod.
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 21:12 hodin veřejné zasedání
ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn
v upravené podobě.
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Dramatický kroužek

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

ramatický kroužek pro družinové
děti bude každé pondělí od 14:40
do 15:25. Začínáme 5. 10. 2020.
Pro děti, které družinu nenavštěvují se
bude konat vždy v úterý od 13:00 do 13:45.
Začínáme 6. 10. 2020.
Těším se na vás.
Hana Zdvihalová
zdvihalova@zs-reporyje.cz

Zpátky ze školy v přírodě

Ř

eporyjští žáci 6. a 7. ročníku zahájili
první týden školního roku 2020/21
zotavovacím pobytem na škole
v přírodě v obci Kořenov – ležící na pomezí
Krkonoš a Jizerských hor.

Vzdělávací náplň žáků doprovázely také
každodenní procházky a dovádění na čerstvém vzduchu, večerní opékání špekáčků
či křepčení při diskotékové zábavě.
Všechny tyto aktivity si kladly za cíl připravit žáky na bezbolestný návrat do školních
lavic, stejně jako utužit jejich tělesnou
kondici i vzájemné vztahy se spolužáky
a učiteli.
Akci pro žáky připravovali nadšení pedago-

gové již od začátku letních prázdnin. Jejich
úsilí by ale vyznělo naprázdno, nebýt odhodlání rodičů, kteří se nenechali odradit
neustále se měnícími protiepidemickými
opatřeními.
Díky tomu si mohly děti užít pobyt na škole
v přírodě radostně a naplno. A o to nám
šlo především.

A co o letošním zotavovacím pobytu
na škole v přírodě pověděli naši žáci?
Žáci 6. tříd
„Na škole v přírodě mi moc chutnalo jídlo.
Učitelé byli moc hodní. Taky se mi líbilo
chodit na výlety. Měli jsme super disco!“
„Líbilo se mi, v jaké krásné oblasti byl zájezd. S ubytováním jsme všichni byli moc
spokojení. Vařili tam docela dobře a byli
tam hodní lidé. Učitelé nám udělali krásné

výlety a taky krásnou školu v přírodě.“
„Na škole v přírodě se mi líbilo, pokoj byl
krásný. Jídlo mi docela chutnalo. Vychovatelky vždy vymyslely program, který mě
hodně bavil. Moc mě nebavilo učení, ale
učitelé a učitelky byli hodní. Taky mě moc
bavil celodenní výlet.“
„Na škole v přírodě jsem byla moc spokojená s výletem. Mohli tam lépe vařit. Učitelé
byli moc hodní a vychovatelky měly dobré
hry. Moc jsem si užila diskotéku.“

Žáci 7. tříd
„Na škole v přírodě se mi moc líbily procházky, odpolední i večerní programy
s našimi vychovatelkami, pokoje, čas, který
jsme mohli trávit i s kamarády na pokojích,
odpolední klid, táborák a diskotéka. Jediné,
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co se mi trochu nelíbilo, bylo jídlo. Ale jinak
to prostě bylo strašně super a doufám, že
pojedeme zase!“
„ŠVP hodnotím 10 body z 10! Všechno bylo
skvělé, túry byly skvělé, jídlo super, diskotéka byla hodně dobrá, no prostě všechno!“
„Škola v přírodě se mi moc líbila. Letošní
byla lepší než minule. Pokoje byly hezké,
nejvíce se mi na pokojích líbilo to, že byly
velké a měly vlastní koupelnu. Také se mi
moc líbily výlety. Moc mi nechutnalo jídlo,
ale nebylo to moc špatné. Hrozně moc
jsem se bavila a už se těším na další školu
v přírodě.“
„Byla to nejlepší škola v přírodě, na které
jsem byl. Moc jsem si to užil. Máme skvělou
partu dětí, se kterými se nikdy nenudím.
Také to tady doplňovali ti nejlepší učitelé,
za to jim patří velké díky! Těším se moc
na další společné výlety. Děkuji všem
za nejlepší školu v přírodě!“
Mgr. Zdeněk Kauer,
pedagogický kolektiv
a žáci 6. a 7. ročníků.

V
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ale už jsme zase zpět. Počasí nám přeje
a my toho ve velkém využíváme. Většinu
času trávíme hraním a sportováním venku.
Vyrážíme do parku k letadlům, kde máme
ve velké oblibě nejen hřiště s prolézačkami,
ale i venkovní posilovnu. Nově máme možnost sportovního vyžití i na tréninkovém
hřišti FK Řeporyje, za což jsme velice vděčni
a tímto moc děkujeme.
Doufejme, že počasí nám bude co nejdéle
přát a my si budeme užívat společný čas
strávený na čerstvém vzduchu.
Eva Staňová
Vychovatelka ŠD

Prvňáčci

Prvňáčkové ve školní družině

úterý 1. září 2020 nám začal nový
školní rok. Prvňáčci se sešli se svými
rodiči, prarodiči a sourozenci před
nově zrekonstruovanou školou. Přivítala
je paní ředitelka Lenka Weignerová a pan
starosta Pavel Novotný. Po slavnostním
uvítání si paní učitelky odvedly žáčky
do svých vyzdobených tříd. Malí školáci

D

dostali na uvítanou dárečky od úřadu MČ
Praha 5-Řeporyje a od Policie ČR. Všem prvňáčkům přejeme hodně školních úspěchů!
P. Slancová, J. Zouvalová, M. Trojanová

Hurá, už jsme zase v družině

M

áme tady září a školní družina opět
funguje naplno. Nechtěně jsme
měli dlouhé půlroční prázdniny,

ne 2. září byli naši prvňáčci poprvé
ve školní družině. Jako každý rok si
hned na začátku se svými vychovatelkami řekli důležité informace a pravidla
pro správný pobyt ve školní družině. Je
vidět, že již od prvních dnů zde děti rády
tráví svůj čas a poznávají nové kamarády.
Povídali jsme si, jak se těšily do školy a co
zajímavého zažily o prázdninách. Počasí
nám přálo, a tak jsme mohli trávit většinu
času na školním hřišti, na zahradě a na vycházkách v okolí školy. Těšíme se na další
společně strávený čas a na nové zážitky ze
školní družiny.
Lenka Jarolímková
Vychovatelka ŠD
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Mateřská škola v září
V září, v září slunce září,
podzim bude v kalendáři.
Žlutou barví topoly,
děti jdou zas do školy,
ať se jim tam dobře daří.

T

o přejeme všem školáčkům, ale i my,
menší děti jsme v září nastoupily
do školky. Některé děti šly úplně poprvé, tak tu pro ně čekalo mnoho nových
věcí – prostředí, paní učitelky, zahrádka
a hračky. Ti větší se už nemohli dočkat
kamarádů, se kterými se neviděly mnohdy
i půl roku.
Pomalu bude konec září a všichni jsme
si už ve školce zvykli. Kdo si snad na začátku měsíce ještě trochu poplakal, dnes už
chodí mezi nás s úsměvem na tváři. A tak
to má být.

Městská
policie
informuje
Dobrý den.
ěhem léta došlo ke změně v obsazení
strážníků okrskářů, kteří působí na území Městské části Praha-Řeporyje.
Aktuálně jsou to Dagmar Borovcová
tel. 778 701 933, Vladimíra Šandová
tel. 778 701 992 a Jaromír Ptáček tel.
778 701 905. V případě potřeby lze tyto
strážníky kontaktovat, k tomu je možné
využít uvedené mobilní spojení, ale to
zejména během pracovní doby (v pracovních dnech).

B

Jako každý rok tak i letos bychom chtěli
s dětmi naplánovat plno akcí. Snad nám to
epidemiologická situace dovolí. Nechtěli

Pokud by nebyli dostupní, lze se obrátit
na nonstop linku - Operační střediska tel.
222 025 721-2 nebo linku 156.
Případně je lze osobně kontaktovat,
raději po předchozí telefonické domluvě,
na adrese Ebrova 109.
Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ MP Praha 13

září 2020
Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com

bychom děti ošidit o kroužky, divadla
a třeba i o výlety. Zatím budeme zvát divadla do mateřské školy, některé kroužky
také budeme otevírat, např. keramiku,
sportovky a tanečky. Ve druhém pololetí
bychom rádi uskutečnili lyžařský kurz
a plavání. V dubnu potom školu v přírodě.
Snad budeme mít štěstí.
Počasí nám zatím přeje na jedničku, tak
nejvíce času trávíme s dětmi na zahradě,
kde mají děti velké spektrum vyžití. Písek,
houpačky, průlezky, koloběžky, míče, švihadla, křídy a mnoho dalších.
Budeme si všichni držet palce, aby nám
ten idylický rozjezd trval co nejdéle a školka „šlapala“ jak má.
Ivana Křivánková - učitelka

UPOZORNĚNÍ
MČ Praha-Řeporyje, žádá majitele
nově postavených a zkolaudovaných
nemovitostí, aby je označili číslem
popisným i orientačním. Je nutné též
označit i poštovní schránky.
Děkujeme

1234 / 44
Nabízíme Všem spolkům
a dobrovolným organizacím
zveřejnění výročních zpráv
a různých příspěvků
v místním časopise zdarma.
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Mobilní Rozhlas Řeporyje
Krizové informace do vašeho telefonu

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

Děkujeme!

Stáhněte si mobilní rozhlas na stránkách www.prahareporyje.cz

Místní knihovna
v Řeporyjích
OTEVÍRACÍ DOBA:
Středa 12.00 hod. – 18.00 hod.
E-mailová adresa do knihovny:
knihovna@prahareporyje.cz

INFORMACE PRO ČTENÁŘE:
MÍSTNÍ KNIHOVNA PRAHA-ŘEPORYJE BUDE OTEVŘENA OD 23. 9. 2020 V OBVYKLOU
VÝPŮJČNÍ DOBU, TJ. KAŽDOU STŘEDU 12.00 – 18.00 HOD.
PŘI PŘÍCHODU K BUDOVĚ KONTAKTUJTE TELEFONICKY KNIHOVNICI NA TEL.
Č. 736 102 848. VSTUP JE POVOLEN POUZE V JEJÍM DOPROVODU.
V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví účinným ode dne
10. 9. 2020 si Vás dovoluji upozornit na povinnost při vstupu do knihovny mít roušku
na ústech i nose, v žádném případě nenavštěvujte knihovnu při podezření na onemocnění dýchacích cest.
Dále není možné do odvolání v budově použít toalety.
Cilečková, knihovnice

12
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Martin Fenin: „V Řeporyjích se cítím doma!“

září 2020

Zlobivé dítě českého fotbalu překvapilo, bývalý bundesligový snajpr Frankfurtu Martin Fenin (33)
už se k fotbalu, na který před časem zanevřel, vrátit neměl. A když měl, psalo se v bulváru, že v dresu
jiném než tom Řeporyjském. Přesto nakonec můj kamarád, soused z bytové zástavby u benzínky
Šafránka a hlavně kluk, kterým jsem si byl jist, že má cenu ho přemlouvat, nakonec zkouší najít zpátky
lásku k fotbalu v dresu FK Řeporyje, který poprvé ve své skoro stoleté historii pořádal mimořádnou
tiskovou konferenci. Inu přestupová bomba je přestupová bomba. A k tomu týden před uzávěrkou
Echa první soutěžní gól po třech letech. Důvodů pro rozhovor do Echa více než dost!
Martine, znám tě
dost dlouho a dobře na to, abych nevěřil, že tě ještě
uvidím hrát fotbal.
Chci to ještě zkusit. Mám
Pavel Novotný
za sebou něco,
čemu říkám
blackout a vím, že jsem ti stokrát vysvětloval, že mě fotbal
přestal bavit. Ale dost jsem si
v poslední době překopal život
a dostal zase chuť. Mám fotbal
rád. Došlo mi to. A tak jsem začal cvičit a trochu běhat a vážně
přemýšlet o tom, že bych to
ještě jednou zmáčknul, jak tady
říkáte v kabině.
Můžeš čtenářům Echa vysvětlit
tvoje vazby na Řeporyje? Hodně lidí
i okolo fotbalu vlastně neví, že jsou
dlouhodobější než je tvoje nastěhování se do jejich těsné blízkosti.
Jeden z mých nejlepších
kamarádů Standa Lusk dlouho
provozoval hospodu U Ševce
Matouše. Myslím, že fotbalovým fanouškům nemusím
více říkat. No a když potom
přesídlil sem, domů, tak jsme
se tu v sokolovně u něj dál
potkávali s celou partou, v čele
s Tomášem Ujfaluši. Jezdím
sem už pár let, ostatně my dva
jsme se také potkali právě tam.
Prostě jsme sem jezdili s kamarády fotbalisty, se kterými jsem
na hřišti i u Matouše něco zažil,
ke Standovi zapařit. No a náhoda tomu chtěla, že jsem si pak
ve Stodůlkách našel současnou
přítelkyni, se kterou tu teď žiji.
Žije tu taky moje ségra. Kdysi
jsem v zástavbě, kde bydlíš
i ty, koupil dva byty. Šlo spíše
o investici do budoucna, až
nebudu hrát fotbal, popravdě
by mě nenapadlo, že tu budu
bydlet. A že tu budu hrát fotbal.
U tvého nečekaného přestupu jsem
byl. Dobře tedy vím, že jakmile se
rozkřiklo, že se pokoušíš dostat

se mi líbilo, jak to tu máte. Fajn
trenér, který ví, co chce, parta,
většina hráčů místních, rodinná
atmosféra prostě. Já vím, že sis
užil při tom přestupu, ale Řeporyje byly nakonec jasná volba.
Když to vezmeš, kde jinde bych
měl v týhle svý etapě hrát, než
právě tady.

Ma r ti n Fe ni n je
po Teplicích, Slavii
Praha, Frankfurtu,
Chotěbuzi, FC Istres
a Varnsdorfu hráčem
FK Řeporyje.

zase do formy a ty ses zůčastnil
v létě kempu ČAFH pro profi fotbalisty bez angažmá, tak se po tobě
strhla celkem poptávka. Měl jsi
lasa z divize, jednu chvíli jsem to
skoro vzdal, když přišel kontakt
od druholigové Vitkorky. Málem
jsi skončil v Hostivaři, který hraje
krajský přebor. Už to bylo oznámené. Proč nakonec Řeporyje, které
hrají jen I. A třídu.
Protože jsi mě ukecával tak
dlouho, až tě to přestalo bavit
a ukecal jsem já tebe, že to máš
dotáhnout. Dobře no, hele já
si myslím, že to byla ta nejlepší
volba. Jednak jsem viděl ten

zájem a snahu nabídnout mi
podmínky srovnatelné s těmi,
co nabízela konkurence, vím, že
to pro klub, jako jsou Řeporyje
bylo něco, co neřešíte každý
den a vy jste to řešili. Bydlím
navíc pět minut od stadionu,
mám tu holku a hrajete soutěž, která je pro mě momentálně, co si budeme povídat,
na rozehrání, ale kdo ví, zda
ne rovnou na dohrání kariéry,
ideální. Znám tu tebe, mám tu
kamarády, partnerku a ne, že se
tu cítím jako doma, já tu doma
jsem. K tomu jsi mě sem v květnu vytáhl na trénink a strašně

Jaké bylo vlastně přijetí v kabině?
Co ti budu povídat, trochu
jsem se toho bál a to je o mě
známo, že jsem celkem družný
typ. Ale bál jsem se zbytečně,
kluci jsou super, myslím, že
jsem rychle zapadl. Skvělý je
trenér, který se k tomu postavil
tak, že mi chce pomoci to ještě
jednou zkusit a když budu pokorný, zapracuje mě tak, aby
to bylo prospěšný pro všechny.
Fakt se tu cítím dobře. Ono nejde jen o kabinu. Nebyl jsme si
jistý, jak mě vezmou diváci a to
první vyběhnutí na hřiště, kdy
jsem v 70. minutě domácího
zápasu poprvé vyběhl ze střídačky, bylo skvělý. Ten potlesk
a podpora. Jsem za to moc
vděčný, opravdu, měl jsem normálně trému i přes to všechno,
co mám za sebou.
Málem jsi dal hned gól.
Já vím, ale to už to asi bylo
všechno moc ideální. Ivan Pánek mi to krásně posunul a já
nechal vyniknout gólmana
soupeře. Jsem pokornej. Hezky jste mě přijali, přijela celá
rodina z Teplic, byla tu dokonce
babička a Tomáš Ujfaluši. Dát
ještě gól, už bych chtěl moc. Ale
mrzelo mě to, měl jsem to dát.

Martin Fenin je řeporyjský. Zleva trenér A mužstva Michal Lukič, starosta MČ Novotný, Martin Fenin a zástupce sponzora, který nám to všechno umožnil realizovat,
aniž bych oddíl celé Martinovo angažmá stálo jakoukoli investici, Radovan Hypš
z portálu jenprace.cz . Nápis na „mimořádná tisková konference“ na obrazovce
hospody na hřišti už tam asi nikdy neuvidíte, ale kdo ví.

Co červená karta ve Slivenci v dalším zápase? To se nám orosila čela
poté, co na tvojí premiéru přišlo pět
set diváků a chodí ve velkém počtu
dál. Hrozil to strašný flastr.
Udělal jsem útočný faul
v hlavičkovém souboji a ze
tří stran slyšel nadávky, že by
ses červenal i ty. Toho, co mi
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nadával nejvíc, jsem postrčil,
ten udělal tři salta a už to bylo.
Díky bohu, že se se disciplinárka slitovala, ale je mi jasný, že
tohle se nesmí opakovat. Musím něco snést, bylo by divné,
kdyby mě soupeři nezkoušeli
rozhodit. Víš, co je na tom nejšílenější? Že to byla moje první
červená v životě! Kdyby mi
někdo kdysi řekl, že svojí první
červenou dostanu v zápase
ve Slivenci za Řeporyje, vysmál
bych se mu. Doufám, že jak byla
první, tak byla poslední.
V den, kdy spolu mluvíme, máme
za sebou vysokou porážku na Admiře, kde jsi srovnával na jedna jedna?
Jaký to byl pocit dát zase gól?
Nepopsatelný. Vím, prohrálo se a nic neznamená, ale
pro mě to znamenalo strašně
moc. Nevěřil bych, že ten pocit ještě v soutěžním zápase
zažiju, vždyt jsem s fotbalem
seknul. Budu si ten gól pamatovat úplně stejně, jako
ten ve finále mistrovství světa
dvacítek Argentincům, první
ligovou trefu, nebo když jsem
v poslední minutě rozhodl domácí zápas s Bayernem. Balon
na prsa a z otočky na zadní
tyč, devatenáctá minuta za Ře-
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poryje na Admiře. Takhle pro
mě byl důležitý! Moc bych si
přál, abych tu pár gólů ještě
dal, a nezklamal sponzora, lidi
tady, spoluhráče a kamarády.
Poslední gól jsem dal předtím
před třemi lety za Varnsdorf.
Neumíš si představit jak jsem
teď rád, že poslední nebyl.
Co vůbec naše áčko a první třída
z tvého pohledu?
Je tu skvělá parta a vím,
jaká byla minulá sezona po postupu z druhé třídy. Není to
lehká soutěž a sám mám co
dělat. Trápí nás taky marodka
a každý bod tu bude zlatý.
Ale myslím, že máme na to
hrát důstojnou roli v A třídě.
Tady se udělalo pro fotbal
v poslední době strašně moc,
parta kolem předsedy Vency
Hlaváčka je skvělá, zasloužíte
si, aby se tu kopala I. třída
a jak tě znám, ty už nás vidíš
v přeboru. Ale hele nikdo nám
nic nedaruje na hřišti ani v hledišti. Mimochodem hlediště,
je neuvěřitelné, co chodí lidí,
to nemají jinde na divizi. Jsem
pokornej a vděčnej, jak si to
sedlo všecko a že jsem tady.
Když jsem viděl, že necháváte
dělat na prodej řeporyjský dres
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Přestup vzbudil zájem médií, která nás po tiskovce pochválila, že to bylo lepší
než na lize – začalo se včas, nekecalo se dlouho, byly chlebíčky a byla sranda.

s mým jménem, bylo to děsně
fajn. Jste blázni, ale správní.
Nelituju.

nemám problém s tím, dohrát
to případně v Řeporyjích. Já
jsem tady fakt šťastný.

Na tiskovce jsme si dělali srandu,
že se tady popereš o Euro, které
se hraje příští rok. Pojďme se ale
bavit reálně. Lidi jsou tu zvyklí,
že se v Echu jede rovina. Není
tajemstvím, že jsme se dohodli
na půl roku, ty nám pomůžeš, my ti
nebudeme bránit v případě zájmu
„zhora“ v odchodu. Jaké jsou vlastně tvoje reálné fotbalové ambice?
Nejsou ligové a oba dobře
víme, že k těm třem reprezentačním gólům už žádný nepřidám. Když bude zájem, když
to půjde po sportovní stránce,

Unikátní snímek do zdejších fotbalových kronik. Martin Fenin podepisuje
předsedovi oddílu Hlaváčkovi přestup
do Řeporyjí.

Návštěva z The Wall Street Journal

P

ražské Řeporyje byly zase jednou
v novinách, ale tentokrát to stálo
za to stranou excentričnosti jakou
projevuji coby úředník na poli, jaksi jiné
politiky, než bych měl dělat. V souvislosti
s návštěvou české delegace na Taiwanu

Zpravodaj The Wall Street Journal pro střední a východní Evropu Drew Hinshaw na radnici v Řeporyjích.

jsem poslal dopis ministru zahraničí Číny,
soudruhu Wang I. Nelíbilo se mi jeho
otevřené vyhrožování členům delegace
a České republice jako takové.
Číňanům jsem vysvětlil, proč píši já a ne
náš ministr zahraničí (rád by, ale jako člen
Vlády opřené o komunisty nemůže), vyzval
je k omluvě ve stanovené lhůtě, usměrnil
je, co se týče vyhrožování české delegaci,
nazval čínské komunisty klauny a zdůraznil,
ať se to neopakuje. Podepsáno, odesláno
na čínskou ambasádu, ať to předají.
Ve snu by mě nenapadlo, co dopis
způsobí. Do hodiny o něm věděla naše
delegace na Taiwanu. Vyšlo o něm odhadem šest set článků ve světových médiích,
na největším Taiwanském zpravodajském
serveru byl týden nejčtenějším článkem.
Psali o naší iniciativě na titulní straně The
New York Times a prestižní americký magazín Foreign Policy jej vyhlásil celosvětovým
dokumentem týdne.
Ze všech reakcí, co přišly ze světa, nás
na úřadu dojal dopis v exilu žijícího aktivisty
z HongKongu, který nám poděkoval za naši
iniciativu, která pro aktivisty, kteří čelí doma
represím čínských složek, či byli nuceni, jako
on, k emigraci, hodně znamená.
Důvodem, proč celé věci věnuji článek,
ačkoli jsem si jist, že část občanů tyhle

The New York Times na své titulní straně zmínil
pražské Řeporyje určitě poprvé v historii. Nevíme to
jistě, ale zřejmě jsme předběhli i takové velkoměsto,
jakým je třeba Brno.
moje kousky vyloženě trpí jen proto, že
se jim (snad) věnuji po pracovní době, je
ale něco jiného – návštěva nejslavnějších
novin na světě.
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Jsem novinář v uvolněné funkci starosty
a tak když se telefonicky ohlásila návštěva
z The Wall Street Journal, poskočilo mi
srdce. Slavný americký deník vychází nepřetržitě od roku 1889 (!) a pro mou profesi
je něčím jako biblí.

Důvod návštěvy – prestižní americký magazín
Foreign Policy vyhlásil řeporyjské sprdnutí Čínských
vyhrožovatelů světovým dokumentem týdne. Před
námi jím byla rezoluce OSN, nařízení čísnké Vlády,
a po nás, jak můžete vidět, dva dokumenty Bílého
domu.
Přivítal jsem evropského zpravodaje,
slavného amerického novináře Drew
Hinshawa na radnici s tím, že je to pro nás
opravdu čest, protože tohle zažije český
starosta s velkým štěstím jednou za život.
Návštěva byla moc fajn. Výborná byla první
otázka interview, která zněla „Už reagovali
Číňané na vaše ultimátum?“
Celá návštěva byla přes mou nervozitu
nesmírně pohodová a mluvilo se o lec-

Děkovný dopis Řeporyjím od hongkongských aktivistů bojujících za dodržování lidských práv, svobodu
a demokracii v Číně a jejích satelitech byl sám o sobě
v předmětem zájmu asijských medií. Autorovi byl
zaslán ze Řeporyj poděkování, ujištění, že hrdina
je on a ne starosta, který prudí čínské komunisty
z bezpečí Evropy a fotografie z ledna tohoto roku,
kdy jsme na znamení solidarity s opět mlácenými
aktivisty v HongKongu vyvěsili na radnici hongkongskou vlajku.
čems. Reportéra vyloženě zaujalo třeba
mé líčení toho, jak jsem se přes noc stal
vydavatelem Echa, ukončil cenzuru a rozpustil redakční radu s tím, že si tam může
každý psát co chce odteď a od té chvíle
se s každým číslem peru sám se sebou,
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protože každý takový politik a vydavatel
v jedné osobě prostě radniční tisk víceméně zneužívá.
Jeden výtisk Echa si také odvezl, je to
ten minulý, s mamutem. Přidal jsem knížku o Řeporyjích s věnováním. Listu jsem
také řekl, že si myslím, že ne každý tady je
z těchto mých aktivit u vytržení a pro mě
osobně je nejdůležitější, že se povedlo to
jediné, co jsem od dopisu nečekal – že se
dostane až k adresátovi.
Protože celou věc zpracovala Česká
televize, která v pořadu Newsroom ČT 24
(celá je pro zájemce k vidění na oficiálním
facebooku Řeporyjí) odvysílala o návštěvě
slavných novin reportáž. V té o ní zpětně
hovořil onen reportér, který vysvětloval,
proč celá ta věc slavné noviny tak zaujala
a dovolím si jej citovat, protože mi to připadá zásadní:
„Víte, lidé milují tyhle příběhy o Davidu
a Goliášovi. Čtenáři to doslova zbožňují.
Myslím, že je tu také, abych to řekl jemně,
velká propast mezi tím, jak vážně tyto věci
bere čínské ministerstvo zahraničí a jak
vážně je bere starosta Řeporyjí. Nebo, on je
asi také bere vážně, ale je zatím jakýsi prvek
absurdity. Máme tu střet země, která utváří
veřejné mínění za použití nátlaku jako legitimní metody a střet země Václava Havla,
země svobodných myšlenek a svobodných
myslí. Proto si myslím, že tenhle příběh je
zajímavým konfliktem pro každého, nejen
pro americké čtenáře.“
Pavel Novotný

Kulinářské okénko
Milé čtenářky,
milý čtenáři!
Švestka, typický plod podzimu.
Dozrává od červe nce do září.
Správně zralá
švestka je sladká,
pevná ale přesto
měkká. Rostou
ledaskde, jsou nenáročné a i koupit se dají za rozumný peníz.
Čerstvě sklizená má jemně ojíněný povrch, který zabraňuje vysychání plodu a je
proto znakem čerstvosti a kvality. Švestky
obsahují mimo jiné i vitamín E a jsou dobře
známé pro svou schopnost urychlit střevní
tranzit. V kuchyni najdou pestré využití,
dají se zpracovat čerstvé, můžeme je sušit,
zavařovat i mrazit. Takové mražené či zavařené švestky Vás leckdy dokáží zachránit
jako zásoba ovoce do koláče pro nečekanou
návštěvu nebo třeba snadný oběd jako
v dnešním receptu.
S přáním pěkného podzimu
Vaše Simča
simona.slivenecka@gmail.com

Bramborové šulánky se švestkami
500gr vařených brambor
250gr hrubé mouky
1ks vejce
Sůl
500gr švestky
100gr mletý mák
100gr moučkového cukru
1 PL mleté skořice
80gr máslo
Den předem ve slupce uvařené
brambory oloupeme, nastrouháme. Přidáme mouku, vejce , špetku
soli a zpracujeme ve vláčné bramborové těsto. Z těsta vytvoříme
šulánky – šišky, do jejich přípravy
se nebojíme zapojit i menší děti.
Šulánky vložíme do osolené vroucí
vody, vaříme ještě minutku poté co vyplavou na povrch, vyjmeme
a necháme okapat. V pánvi rozpálíme máslo a šulánky krátce do zlatova opečeme. Švestky čerstvé, kompotované či mražené vložíme
do hrnce, zasypeme polévkovou lžící skořice a jednou lžící cukru.
Švestky rozmixujeme tyčovým mixerem a krátce svaříme. Servírujeme
posypané mletým mákem a cukrem dle chuti.
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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:

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

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.

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

Ve Výrech proti čp. 328
18. 10. 2020 (neděle) 9 – 12 hodin
U Skopců čp. 5, Zadní Kopanina
18. 10. 2020 (neděle) 13 – 16 hodin
Radouňova x Hlávkova
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.

UPOZORNĚNÍ:
Městská část Praha-Řeporyje není zodpovědná za případné změny časů ani
termínů přistavení VOK. Služby jsou financovány z prostředků Magistrátu
hl.m. Prahy a zprostředkovávají je svozové společnosti – konkrétně v MČ
Praha-Řeporyje je to společnost Pražské služby, a. s. V případě, že zjistíte
nedostatky v poskytovaných službách, nahlaste tuto skutečnost prostřednictvím emailu na adresu: callcentrum@psas.cz, případně na podatelnu
ÚMČ Praha-Řeporyje, tel.: 251 625 794.
Lenka Bártová, vedoucí hospodářsko-správního odboru

centrum Locika nabízí

možnost
okamžité
anonymní
pomoci

MČ Praha Řeporyje děkuje společnosti Sconto Nábytek za las kavý dar v podobě zásob dezinfekce pro druhou vlnu epidemie.

Online kroužky programování

N

a základě skvělé zpětné vazby z jarního pololetí pro vás letos
nově otevíráme online kroužky programování. Děti mohou
navštěvovat naše kroužky a být při tom v pohodlí domova.
Pololetní online kroužky jsou obdobou našich prezenčních kroužků,
které také probíhají. V naší nabídce najdete kroužky programování
v Baltíkovi, Scratchi, C# a Pythonu. Jsou určeny i pro úplné začátečníky a jsou vhodné pro kluky i holky. Neváhejte s přihláškou! Více
na www.tib.cz

15

pokud Vy nebo někd
o ve Vašem
okolí zažívá v rodině
násilí.
přímá podpora pro děti a rodiče,
poradenství pro učitele a odborníky.
VoLEJtE...
poradenskou linku DĚtstVí BEZ nÁsiLí
tel.: 601 500 196

(Po–St: 9–11 h a 15–17 h)

@

piŠtE...
na mail: poradna@centrumlocika.cz
na chat na webu: www.detstvibeznasili.cz
pŘiJĎtE...
k nám na adresu:
centrum Locika, Umělecká 6, praha 7

www.detstvibeznasili.cz
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Kultura
Podzimní sezóna ve Studiu Bubec
ulturní sezóna začala výstavou prací
dětí, které absolvovaly výtvarné
kurzy ve Studiu Bubec. Návštěvníci výstavy měli možnost se seznámit
s výtvarnými technikami, které se mladí
výtvarníci během uplynulého roku naučili
a pak použili při tvorbě svých děl. A práce
se jim opravdu povedla. Odměnou jim bylo
speciální představení Pohádky o Ganéšovi
na vernisáži. Speciální bylo v tom, že to
bylo taneční představení a zatančily ho
Ivana a Anežka Hessovi, které jsou hlavními
představitelkami indického tance kathak
v Čechách. Děti se na vernisáži mohly
zapojit do malého workshopu, kde se
dozvěděly, co kathak je a naučily se i pár
tanečních variací.

září 2020
va Sutnara v Plzni
a Gabriela Procházka, absolventka Fakulty umění a designu JE Purkyně v Ústí
nad Labem oboru Digitálních médií.
Krásné odpoledne v Zahradě završil

K

koncert dua Ridina Ahmedová a Petr Tichý
- Hlas Kontra Bas. Ridina Ahmedová pracuje
se svým hlasem a se samplerem, přístrojem, který jí umožňuje v reálném čase vytvářet a vrstvit smyčky hlasu, čímž vznikají
spirálovitě se rozvíjející vokální skladby.
Tento originální přístup k práci s hlasem
ocenil i světoznámý zpěvák Bobby McFerrin, se kterým si Ridina zazpívala na jeho
Pražském koncertě v roce 2008. A my jsme
si mohli vychutnat její hlas doprovázený
kontrabasem u nás v Řeporyjích, během
akce Zažít město jinak.

Nádech… výdech… zastav se, zamysli
se, rozhlédni se. Nádech pro město, pro
lidi v něm, pro sebe. Sousedské slavnosti
Zažít město jinak přišlo letošním mottem
“Nadechni se pro město”.
V Zahradě Bubec jsme se nadechli 19.

9. a na celé odpoledne připravili pestrý
program. Na legální graffiti stěně v Tělovýchovné ulici se tvořilo v rámci Graffiti
workshopu. V Zahradě hrálo divadlo Ančí
a Fančí pohádku o tom, jak se v Čechách
žilo za knížete Křesomysla a proč kůň Šemík
s rytířem Horymírem přeskočil hradby Vyšehradu. Pak si v Zahradě Bubec zahrál svůj
první letošní koncert Kytarový gang (SZUŠ
Škola pro radost). Vzhledem k současné
koronavirové situaci v Zahradě proběhla
i vernisáž výstavy Pick´n´Mix, která však
probíhá v Galerii Bubec. Vystavující jsou
studenti Fakulty designu a umění Ladisla-

Výstavní program v Galerii Bubec bude
pokračovat od 22. 10. výstavou Richarda
Loskota s názvem Předpověď počasí.
„Často člověk mluví o počasí. Někoho to
provokuje jako prázdná fráze, kde si není
co říct. Nemusíme to však brát prakticky,
abychom se vyhnuli dešti, větru či ostrému
slunci. Můžeme to chápat i citem, dívat se,
jak prostředí krajiny mění svoji náladu, jak
vytváří jedinečné obrazy, jak prokazuje život. Máme jen jeden přirozený zdroj světla
a tím je Slunce. Počasí nám ho dotváří
barvami, světelnými atmosférami.“, říká
o své výstavě autor.
Tak se přijďte podívat. Výstavu otevíráme 22. 10. v 19:00 hodin a potrvá do 19.
11. 2020.
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Studio Bubec v Praze-Řeporyjích zve profesionální
i amatérské umělce na výtvarný Salon 2020.

Richard
Loskot

SALON2020
12.–13. prosince 2020
C

Předpověď
počasí
M

Y

CM

Vernisáž
22.10.
–– 19.11.
od 19..00

MY

CY

CMY

K

Otevírací Po - Pá
doba:
10:00 – 17:00

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

2020>>

Proběhne v prostoru Studia Bubec,
Praha-Řeporyje, Tělovýchovná 748
Projekt je chápan jako otevřený pro
všechny umělce, kteří žijí a tvoří
v katastru městské části a jejím
okolí. Věková hranice technika,
způsob vyjádření ani jiné limity
nejsou stanoveny.
Autoři mohou prezentovat
maximálně 3 díla (dle prostorových možností studia).
Termín pro přihlášení na
výstavu je do 15.11.2020.
Přihlášky k účasti s fotografiemi děl, uvedením
rozměru, techniky a datace zasílejte
na: info@bubec.cz

Včelí mor

N

oční můra každého včelaře dorazila
již i do naší blízkosti. Přesněji řečeno do Řeporyj. Včelí mor – správně
mor včelího plodu – je nemoc, která ničí
larvy a včelstvo v napadeném úlu postupně vyhyne, protože nemá pokračovatele.
Včelí mor se prakticky nedá léčit. Vše
dotčené morem se podle rozhodnutí
veterináře spálí. Pro okolí (tedy konkrétně
kromě Řeporyj také Stodůlky, Třebonice,
Holyni, Zadní Kopaninu, Ořech, Zbuzany
a Jinočany je pak vyhlášeno ochranné
pásmo. V něm je třeba provádět další preventivní kontroly a vyšetření, je zakázán
přesun včelstev apod.
Jak vyplývá z názvu, jde o nemoc
plodu. Med, propolis a další produkty
jí nejsou vůbec dotčeny. Jen jich bude
méně. A to i v tak na med chudé sezóně.
Vyzýváme všechny včelaře, kteří mají
včely v daném pásmu, aby dodrželi ve-

terinární nařízení. Vyšetření i další kroky
hradí stát. Pokud si nevíte rady, nebo potřebujete poradit, podívejte se na www.
vcelarireporyje.cz. Tam najdete všechna
nařízení a postupy. Nemáte-li internet,

můžete nám zavolat na tel. 602 614 170.
Společně můžeme nákazu eliminovat
velmi rychle.
Ing. Vladimír Glaser, předseda
ZO Českého svazu včelařů Praha Řeporyje

Podzimní bylinkové pozvánky Magdalény Dobromily 2020
Neděle 18. 10. 2020 – 14:00–19:00 hod.
Zadní Kopanina
Neděle živelných žen
u Lenky Dory Stejskalové na Zadní Kopanině. Poznávání podzimních bylin, koření a planých plodů
i léčivé síly přírodní fermentace pro podporu naší
imunity. Společná příprava dobrot s Magdalénou
Dobromilou podle jejích dvou knihy o bylinkách.
Aroma tvoření s Aromalenkou pro podporu imunity před zimou. Cena je 900,- Kč s občerstvením
a osobním olejem v ceně. Počet míst je omezený
je třeba rezervace s platbou předem u Lenky na:
606 702 546

Sobota 24. 10. 2020 od 9:00–16:00 hod.
Zahradní dvůr Listen u Nymburka
Škola přírodní moudrosti
Zveme všechny nové zájemce na netradiční školu,

kde se budeme seznamovat s přírodními zákonitostmi z různých úhlů pohledu. Přednášky budou
též o aktuálním tématu soběstačnosti a udržitelného hospodaření ve spolupráci s přírodou a jejími
neviditelnými pomocníky. Mezi přednášejícími
budou i autoři úspěšných knih ing.Vít Syrový

a Magdaléna Dobromila s praktickými poznatky
o pěstování a používání bylin. Přihlášení předem
na: www.listen.cz

Sobota 7. 11. 2020 15:00–18:00 hod.
Pivovar Třebonice
Martinská cesta za světlem pro rodiny s dětmi v Třebonicích
Přijďte si vyrobit lampión a projít cestu tmou
vyznačenou kouzelnými lucernami za Martinem
na bílém koni. Společné tvoření s oblíbenou
autorkou půvabných dětských knížek s Andreou
Popprovou, možnost zakoupit její knihy. Občerstvení v restauraci pivovaru a prodej originálních
dárků a knih o bylinkách. Prosíme o nahlášení
počtu dětí předem sms: 775 690 806. Vstupné je
50,- Kč pro každého účastníka programu a děti
od 2 let.

8:31
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)

Když dva dělají totéž není to totéž

D

ěkuji paní místostarostce za odpověď, kde
potvrdila, že dané pozemky (strouhy) patří
hl.m. Praze.
Chtěla bych ji poprosit o komunikaci s hl.

2020

městem v tom smyslu, že by je požádala o řádnou údržbu strouhy podél silnice K Třebonicům
i jinde. Kdyby tato komunikace nefungovala,
doporučuji se obrátit na někoho ze starého zastu-

2018

pitelstva, protože dříve obecní úřad uměl vykomunikovat tyto záležitosti viz. fotodokumentace.
Určitě bych navrhovala udělat příjemnější
přivítání pro přijíždějící návštěvníky Řeporyj.
Některé obce mají ceduli, kde vítají návštěvníky.
U nás momentálně zarostlé strouhy, nejsou dobrá
vítací vizitka.
Děkuji Jiřina Hovorková

2020

2018

Vážená paní Hovorková,
a správce komunikace se samozřejmě s
podnětem obracíme a sami věnujeme
„naší“ zeleni myslím až nadstandardní péči.
Děkujeme za nabídku pomoci s komunikací a magistrátem, ale myslím, že i z toho, jak se v poslední
době daří dotačně i z práce, kterou MHMP odvedl

N

v rámci zeleně po našich podnětech (převzetí a slib
zafinancování odbahnění Bubce, úprava koryta
potoka u bývalého skladu uhlí „Vondrák“ aj.) je
snad zřejmé, že komunikaci máme intenzivní a
daří se nám. Mimochodem jen v místě, na které
poukazujete aktuálně přemisťujeme zastávku a
v jeho stometrovém okolí jsem odcizil čtyři auto-

vraky, na poslední se chystáme. K vítacím cedulím
uvádím, že jsme před rokem pořídili nové a stálo
to skoro padesát tisíc- Také bych chtěl takové ty
velké „vítací“, ale musím nějak hospodařit. I tak jsme
instalovali šestnáct nových cedulí u všech vjezdů
a příjezdů do obce.
Pavel Novotný, starosta

Milí Řeporyjští!
ovolte mi aktualizovat text z minulého Echa.
Psala jsem, že si na úřadě nikdo nevybavuje, že bychom obdrželi žádost o dodatečnou kolaudaci paní Barbory Abrhámové. Rukama
nám projde množství dokumentů a skutečně si
nepamatujeme každé jméno. Následně jsme byli
upozorněni, že žádost byla podána v září 2019.
Tímto se za celý úřad omlouvám paní Abrhámové,
že jsme si obě záležitosti nespojili a každá dostala
od stavebního výboru jiné doporučení a následně
usnesení zastupitelstva. Stavební výbor je poradní
orgán, který prostuduje plány a odhlasuje dopo-

D

ručení pro zastupitelstvo. V případě těchto dvou
žádostí došlo k tomu, že u jedné žádosti byla v plánech velkoryseji pojatá koupelna, zatímco prostor
měl být schvalován jako kancelář. Jelikož jsme se již
setkali s údajnými kancelářemi či obytnými domy
s naddimenzovanými koupelnami, které ve skutečnosti slouží jako nelegální ubytovny, výbor
z opatrnosti odhlasoval nedoporučující stanovisko.
Děkuji paní Abrhámové za osobní setkání a vysvětlení situace. Stavba byla dodatečně schválena
a vše je nyní v souladu s legislativou.
Využívám této příležitosti a zvu vás všechny,
kteří máte něco k projednání výborem a zastu-

pitelstvem, přijdťe na výbor. Je veřejně přístupný
a možnost záležitost projednat přímo s konkrétním
investorem je vždy vítaná. Jednak nám to usnadní
orientaci v plánech, jednak tím předejdeme možnému nedorozumnění, jako ve výše popsaném
případě.
Zvu vás rovněž k účasti na zastupitelstvu, vaše
podněty jsou pro nás cenné a často nás přivedou
k zajímavým nápadům.
Děkuji za pozornost a přeji pohodové babí léto.
Lucie Seguin, místostarostka

Pane starosto.
ůvodně jsem chtěl psát o tom, jak obec pronajímá pozemky, pečuje o svěřené pozemky,
jak pracuje výbor pro výstavbu, jak funguje
koaliční smlouva zastupitelstva atd.
Bohužel, musím místo toho reagovat na stále
opakující se lži vůči mé osobě. Chápu, že lhaní je
vaší životní náplní, ale tentokrát jste se sám do toho
trochu zamotal. Je to vidět z toho, kdy v závěru
vašeho povídání nabízíte dceři blahosklonně schválení stavby i proti rozhodnutí výboru pro výstavbu.
Přitom my tuto stavbu již 9 měsíců máme řádně
zapsanou v katastru nemovitostí.
Po vašem svévolném usnesení o okamžitém
odstranění stavby, které jste vy vymyslel, jsme se
obrátili na stavební úřad Prahy 13. Protože jsou tam
normální lidé, postupovali podle zákona, svolali
místní šetření a konstatovali, že nic nebrání dodatečné kolaudaci. Na toto šetření jste byli řádně pozváni
i vy, nikdo z vedení obce se nedostavil. Vaše sdělení,
že jste se řídil usnesením výboru je jenom další lež,
protože výbor nikdy naší záležitost neprojednával.
Vaše sdělení jak zajíždím pod židli studem je jenom
dalším z vašich blábolů. V té době jsme již dávno

měli stavbu řádně zapsanou v katastru.
Jestliže zastupitelstvo dokáže ve dvou stejných
případech odsouhlasit dvě naprosto různá usnesení
podle vašeho přání nemohu to považovat za nic
jiného než servilnost. Dokonce to uznal i pan
místostarosta a telefonicky se mi po předložení
důkazů omluvil.
Vaše opakující se tvrzení o majstrštyku, kterým
jste mi vyfoukli nějaký pozemek, je opět jeden
z dalších vašich opakujících se absurdních výmyslů.
Nikdy jsem neusiloval o koupi tohoto pozemku,
natož abych někomu za něj nabízel 800 000 Kč.
Taky nevím, kde bych na to asi jako důchodce vzal.
Paní od které jste pozemek koupili, jsem v životě
neviděl, ani s ní nikdy nemluvil. Asi by také musela
být zvláštní, kdyby přijala vaši údajně o 200 000 Kč
nižší nabídku a moji odmítla. Ale možná, že jste si
ji získal vaším neodolatelným kouzlem osobnosti.
Když už jste mě donutil o tom psát, využiji toho
a seznámím občany s detaily o tomto pozemku.
Jistě si to zaslouží, když si to zaplatili. Jedná se o pozemek naproti starému nádraží o velikosti 180 m2.
Celý pozemek je silně kontaminován předchozí
dlouholetou činnosti / byla tam opravna stavebních

strojů/. Po opuštění nájemcem byl volně přístupný,
všude byly velké louže oleje a válely se poloprázdné
sudy s olejem. Byli tam kvůli tomu i hasiči. Pozemek
nemá žádnou přístupovou cestu / pouze přes cizí
okolní pozemky/. Stejně tak elektřinu, vodu a další
obvyklé věci by bylo možné přivést jen přes cizí
pozemky. Nejpikantnější na tom je, že pozemek
není vlastně vidět, protože na celé jeho ploše stojí
budova /ta která před nedávnem vyhořela/. Budova
není součástí prodeje a patří úplně jinému majiteli
než koupený pozemek. To všechno za pouhých
670 000 Kč. Opravdu povedený majstrštyk, jak
říká pan starosta. Pro srovnání, rok předtím ještě
staré zastupitelstvo koupilo stejně velký naprosto
bezproblémový pozemek o 50 m vedle, dokonale
přístupný za 200 000 Kč.
Orientační směrovky bez ohledu na revitalizaci
náměstí /což je otázka ještě dalších spousty let/
tu již dávno měly být, tak jak je to zvykem i v té
nejzapadlejší obci.
Dovolte mi pane starosto, vrátit se k dalším
vašim výhradám vůči mé osobě, zejména k mým
jak říkáte debilním a ubohým poznámkám k vaší
policejní ochraně. Tato republika má kolem 7000
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jen osoba duševně nemocná, která by se měla léčit
nebo lidská zrůda, která by měla být od ostatní
společnosti izolována.
Konečně jsem měl možnost se natvrdo seznámit
s názorem té nové generace ODS za kterou vás
vydávají některé špičky této strany.
Antonín Abrham
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starostů. Z nich vy jste jediný, který je tak oblíbený,
že ho musí chránit policie před vlastními spoluobčany. To mluví úplně za všechno. Myslím, že vada
je někde úplně jinde než v těch občanech a že by
to měly řešit jiné orgány než policie. Omlouvám se
všem občanů, ale protože mě pan starosta napadá
v Echu musím také v Echu reagovat. Komu se to

nelíbí ať prostě moje řádky nečte.
Píšete, že jsem paranoidní a posedlý. Protože to
slyším od takového odborníka, budu se asi muset
na stará kolena nad sebou trochu zamyslet.
Přejete mi příjemné procitnutí do reality. Bohužel ta realita již přišla když jsem si přečetl politický
diář MF str.12 z 10. 9. 2020. Přát někomu smrt může

Vážený pane Abrháme.
e mi stydno za Vaši dceru, která musí mít radost,
že jste propálil její garáž na černo. Proto jen
heslovitě. Nejen, že to, co jsem popisoval, je
pravda a sedělo u toho celé zastupitelstvo. Detailně
jsem si znovu prošel příběh oné garáže a mohu vás
ujistit o dvou věcech:
1. My si tu vážíme každého, kdo přizná černou
stavbu a chce ji legalizovat, byť, přijít sem někdo
s tím, že chce stavět plot, garáž apod. tak mu
řeknu, hele já bych to ani nehlásil.
2. Stavební výbor (pane Abrháme STAVEBNÍ VÝBOR) nedoporučil ke schválení, neb to, co jste
kolaudoval, není tak úplně garáž, ale nechám to
ve své velkorysosti být, mám úctu k vaší dceři.
A děkuji za informaci, že na stavebním na třináctce s tím neměli problém, tam nemají problém
s lecčím. Nic jsme vám nezamázli, nikdo vám neházel klacky pod nohy a nikdo vám nebude dál bránit
psát do Echa tyhle fanstasmagorie. Něco takového
by zastupitelstvo nepřipustilo, mimochodem, a to
je ta sranda, já ani netušil, že jde o vás. Zachováme
se příště v totožném případě stejně, musím po-

chválit stavební výbor, že si všiml toho, že to není to kupovat za šedesát tisíc, vy koumáku. Tak si to
tak úplně garáž. I tak je to jen poradní sbor. Jste shrneme: Majitelka pozemku pod budovou tento
paranoik. Ne lhář, to bych si říct netroufl, popravdě prodává. Nereaguje na naši nabídku (600 tisíc),
vám moc nerozumím. Nemáme co skrývat. To vy neb má jiné (pane Abrháme, prosím!) nabídky.
jste postavil načerno garáž, pak jí vytunil koupel- Na pozemku stojí objekt, za kterých chce Úřad pro
nou a tvrdil stavebnímu výboru, že to je furt garáž, zastupování státu ve věcech majetkových milion.
no tak se jim asi nelíbilo, že k nim nejste upřímný Výsledek: Řeporyje donutí majitelku (poté, co se
nevím. A je mi to putna, nic jsme neprovedli.
záhadně stáhnou ostatní zájemci) odprodat pozeZa vykoupení objektu, o kterém mluvíte, mek za cenu, kterou nabízí (více dát nesmí) a objekt
bychom zasloužili metál, jste JEDINÝ, kdo akci nad pozemkem nakonec získává za ŠEDESÁT tisíc.
zpochybňuje a není se co divit. Samozřejmě jste
To je, pane Abrháme operace, za kterou bychom
za to majitelce nabízel osm set tisíc. Jenomže my si v soukromé firmě dostali s místostarosty mimořádto hlídali, chceme tam zbudovat zázemí technické nou odměnu.
čety. Samozřejmě jsem vás sem pak pozval a vyPoznámka na závěr: Proboha, to si neumíte
světlili jsem vám, že to koupíme my. Odkoupili jsme najít téma k mé kritice, kde jsem skoro bezbranný?
pozemek pod objektem za šest set tisíc a budovu Dvacet jich na první dobrou vytáhnu. Výkup toho
samotnou se chystali odkoupit za milion, což je baráku pro Řeporyje, stejně jako získání budovy
tabulková
cena státu, pane Abrháme.
nádraží za korunu (poté, co to patnáct let nějak
Milí
Řeporyjští,
Dobře víte, že vám bylo vysvětleno, že všude nešlo ani za peníze) považuji za témata, kterými se
Dovolte
mi upřesnit,
« předtímkatastrofa
ještě staré budu
zastupitelstvo
koupilo
stejně
velký naprosto
okolo objektu
je stát ajakekologická
chlubit, až budu
na konci
bilancovat
a možná
bezproblémový
pozemek
o 50
m vedle,
dokonale
200000
Kč. »
a nebudete se tam
mít jak
dostat.
Jednali
jsme přístupný
(budu-lizamít
chuť pokračovat)
lákat voliče. Je to to
v nejlepším zájmu městské části.
poslední, za co by se měl můj stydět.
Když jsme v listopadu 2018 nastupovali do úřadu, byl skutečně rozběhlý nákup pozemku o
Ale pak se stal zázrak, vyhořelo to. Budeme
Pavel Novotný, starosta MČ
porovnatelné rozloze a v blízkém okolí, na druhé straně kolejí. Jednalo se konkrétně o parc.č.

J

Vážení spoluobčané.
ovolte mi krátkou reakci na text pana
Abraháma.
K legalizaci stavby na pozemku xxxxx.
Rozdílný postup při schvalování velmi podobných
staveb byl zapříčiněn jejich vnitřní dispozicí. Zatímco jedna garáž byla budována na parkování
motorového vozidla, u druhé šlo o obytný prostor
s příslušenstvím včetně vany. Spíše, než dílnu
u garáže připomínal prostor pro ubytovnu. Není
pravdou, že by v rozhodování sehrálo roli, že pan

D

Milí Řeporyjští.
ovolte mi upřesnit, jak « předtím ještě staré
zastupitelstvo koupilo stejně velký naprosto
bezproblémový pozemek o 50 m vedle,
dokonale přístupný za 200 000 Kč. »
Když jsme v listopadu 2018 nastupovali
do úřadu, byl skutečně rozběhlý nákup pozemku
o porovnatelné rozloze a v blízkém okolí, na druhé
straně kolejí. Jednalo se konkrétně o parc.č. 1707/41,
druh pozemku ostatní plocha, o výměře 189 m2
v k.ú. Řeporyje. Na obrázku je červeně v modrém
kroužku. Vše bylo připravené našimi předchůdci,
na nás bylo konečné schválení záměru, k čemuž
došlo 14/11/2018 na našem druhém jednání zastupitelstva (usnesení 0024/2018/ZMČ2).
Pozemky jsou sice rozlohou podobné, nicméně
jiného druhu a všichni víme, že zastavitelný pozemek je dražší než ten, na kterém stavět nelze. To
vysvětluje cenový rozdíl, 600 tisíc za zastavitelný
versus 200 tisíc za « ostatní plochu » těsně u kolejí.
Ještě zajímavější je ale skutečnost, že pozemek
1707/41 měl původně být součástí bezúplatného
převodu spolu s okolními parcelami. Nepozorností
došlo k tomu, že byl v protokolu o bezúplatném
převodu zapomenut a přišlo se na to až příliš pozdě.

D

1707/41, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 189 m2 v k.ú. Řeporyje. Na obrázku je červeně v
modrém kroužku. Vše bylo připravené našimi předchůdci, na nás bylo konečné schválení záměru, k
Abrahám byl vlastníkem předmětné nemovitosti. stojí budova ve vlastnictví státu a MČ má závazný
čemuž
na našem
druhém
jednání zastupitelstva
Za to, žedošlo
jsem14/11/2018
nevěděl, že žádost
je vedena
snahou
příslib k jejímu(usnesení
převodu. S0024/2018/ZMČ2).
výtkou, že budova nemá

napravit pochybení
předchozího
vlastníka
jsem sejinéhopřístupovou
cestuvíme,
nesouhlasím
a skutečnost,
že
Pozemky
jsou sice rozlohou
podobné,
nicméně
druhu a všichni
že zastavitelný
pozemek
již
nové
majitelce
omluvil.
přilehlé
pozemky
jsou
v
majetku
hlavního
města
je dražší než ten, na kterém stavět nelze. To vysvětluje cenový rozdíl, 600 tisíc za zastavitelný versus
výhradám
ke koupi
pozemku
plánované Prahy, považuji za výhodu. Nechám na Vašem
200Ktisíc
za « ostatní
plochu
» těsněpro
u kolejí.
2
zázemí pracovní čety MČ.

uvážení, zda je cena za budovu o výměře 183 m

Ještě
zajímavější
je sale
skutečnost,
že pozemek
měl původně
býtvýhodná.
součástíPozemek,
bezúplatného
Opravdu
nejsem
panem
Abrahámem
domlu- 1707/41
se zajištěným
přístupem
který
ven tak, abych
před Vámiparcelami.
mohl pochlubit
koupí došlo
pan Abrahám
uvádí
srovnání, ojebezúplatném
důležitý pro
převodu
spolu se
s okolními
Nepozorností
k tomu, že
byl vkeprotokolu
bývaléhozapomenut
skladu uhlí.a přišlo
Pan Abrahám
mápříliš
pravdu,
ulicebyla
Muzikovy,
ale co dokoupit
využitítento
nelze
převodu
se na to až
pozdě. Vrekonstrukci
důsledku toho
MČ donucena
že koupený
je znečištěn
po DPH
předchozím
dva pozemky
srovnávat.
pozemek
za pozemek
cenu 194.000,‐
Kč bez
(234.740 Kčtyto
včetně
DPH), přestože
ho mohla získat úplně
užívání. Jde
ale oaby
stavební
pozemek,
na kterém
David Roznětinský,
místostarosta
zdarma.
Stačilo,
protokol
o bezúplatném
převodu byl včas zkontrolován
a opraven.
Dodnes mě
mrzí tento zbytečný výdaj za nepozornost.
Panu Abrhámovi se omlouvám, že mu tímto kazím iluze o práci předešlého zastupitelstva.

V důsledku toho byla MČ donucena koupit tento

Panu Abrhámovi se omlouvám, že mu tímto

včetně DPH), přestože ho mohla získat úplně zdarma. Stačilo, aby protokol o bezúplatném převodu
byl včas zkontrolován a opraven. Dodnes mě mrzí
tento zbytečný výdaj za nepozornost.

Děkuji za pozornost a zvu vás k hojné účasti
na výborech a jednáních zastupitelstva,
Lucie Seguin, místostarostka

pozemek
za cenu 194a000,–
Kč kbez
DPHúčasti
(234 740
kazím
iluze o práci
předešlého zastupitelstva.
Děkuji
za pozornost
zvu vás
hojné
na Kč
výborech
a jednáních
zastupitelstva,
Lucie Seguin
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Koncepce pro Řeporyjské echo snad
stále platí a pro každého.
řečetl jsem si Koncepci pro Řeporyjské
echo a musím říci, že by tuto Koncepci měli
dodržovat zejména členové Redakční rady.
Příspěvky by měly být stručné, věcné, nesmí
být útočné a vulgární a neměly by být delší jak
50 řádků.
V srpnovém čísle Echa jsem byl překvapen
reakcí starosty Pavla Novotného na příspěvek
pana Abrháma. Pan starosta naprosto porušuje
Koncepci, kdy napadá dotyčného, že „je hlupák,

má debilní poznámky, blábolí, je paranoidní
nebo posedlý, vymýšlí si kraviny“. K textu pisatele
se vyjadřuje, že „vaše výlevy jsou mi ukradené“.
To je tedy skvělá reakce starosty na kritiku
občana. Stačilo na příspěvek pisatele odpovědět,
jak to napsala místostarostka Lucie Seguin a ne
výpady starosty na celou stránku, aby se zas
ukázal, jak je vynikající, že vypátrá původce černé
skládky, že vyřešil autovraky, že vyčistí potok atd.
Také je velmi směšné, kdy se starosta chlubí, že
se nenašel ani jeden pisatel, který by uvedl, že
se mu starosta mstí. Dovedete si představit re-
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akci starosty na pisatele - kritika starosty? To by
Koncepce echa vzala za své. Snad článek starosty
ne na stránku, ale tři, plný nadávek, napadání
a vulgarit. Proto nikdo nenapíše.
A už i víme, jak by starosta třeba reagoval před barák tři zelené kontejnery na sklo, vlítnul
by do baráku dotyčného a tam by si to s ním
asi vyřídil.
Doporučuji členům Redakční rady, aby starostu trochu krotili a nedovolili, aby Echo bylo
jen pro starostovy výpady.
Lubomír Miksa

Vážený pane Mikso,
ěkuji za Váš podnět a nahrávku na asi šest
smečů, pokusím se držet zpátky. Nejedná
se o Koncepci, ale o „Kodex“. Ten skutečně říká, že by příspěvky neměly být vulgární a já
se vám za to omlouvám.
Víte, po svém nástupu jsem rozpustil redakční
radu a ukončil cenzuru. Chci mít radniční tisk
čtivý a coby otevřenou názorovou platformu.
To bohužel přináší i velkorysou „povinnost“
otisknout vše, tedy i naprosto lživé výpady.
Na ty reaguji tak, jak jsou čtenáři zvyklí, tedy
s kartami na stole.
Zatímco pan Abrhám místy vyloženě – nevím, zda záměrně, či je popleten – lže, vy si také
musíte pomáhat fauly, abyste vůbec byl schopen
„argumentace“. Pane Mikso, já právě proto,
aby se občan NEMUSEL BÁT MĚ KRITIZOVAT,
udělal něco UNIKÁTNÍHO, v redakčním tisku
NEVÍDANÉHO – opakovaně jsem komunikoval,
že otiskneme i ANONYMNÍ KRITIKU.
Jsem novinář v uvolněné funkci. Ale jsem také
čtenář toho Echa. Nebavilo mě, přišlo mi nudné
a – promiňte mi to – grády to mělo jen, když
jsem tam něco zábavného/kritického napsal
sám, sorryjako.
Kodex Echa porušujeme neustále, stačilo si
ho pořádně pročíst a vidíte, že neomezujeme
rozsah, změnil jsem také pravidlo o reakcích
na kritické články, které jsou umožněny hned

a tak dále. Od mého nástupu se NESTALO, že by
nebyl někomu otištěn příspěvek.
Ještě jsem neviděl starostu/politika, který
by radniční tisk nevyužíval k tomu, aby prodal
svou práci. V tomto čísle sám píšu o tom, že
jsem z toho udělal téma rozhovoru pro The Wall
Street Journal.
Zcela otevřeně přiznávám, že Echo je při svém
nákladu a distribuci do všech stránek hlavním
nástrojem politické propagandy. A právě proto,
pane Mikso, tak, jak si do něj píšu co chci, já sám,
tak do něj nechávám psát kohokoli cokoli, připadá mi to nejen chytré, ale také fér a to se vůbec
nebavím o atraktivitě pro čtenáře.
Neplatí prostě žádná pravidla, v dobrém slova
smyslu. Prolistujte si radniční plátek Prahy 13!
Něco podobného by bylo nemyslitelné. Kritizujete mě za formu přístupu k obsahu radničního
tisku, na kterou jsem pyšný a považuji ji za punk
v celorepublikovém měřítku.
Byl jsem zvyklý jako šéfredaktor bojovat
o čtenáře, kterému jsem se snažil nabízet čtivý
obsah. To samé dělám v Echu a cokoli dělat jinak,
budu ubírat na atraktivitě, ale i na možnostech
občana přijít s kritikou, to mi nemůžete nijak
vyvrátit.
Beru vše, ale výtku, že je čtenář Echa nějak diskriminován a musí se bát, považuji za nejabsurdnější kritiku, co jsem zatím sklidil. V té souvislosti
si prosím uvědomte, že právě proto, že je Echo

hlavní komunikační kanál radnice a starosty,
by byl starosta sám proti sobě, psát tam více
vulgarit, než je nutné. I tak se toho nadále vyvaruji. Čistě z politických důvodů samozřejmě.
Nezlobte se na mě, ale neumím být upřímnější.
Jsem na to Echo pyšný, protože mediální hráč
mého ražení, by měl z Echa udělat agitku totální,
ve které nebude prostor pro zásadnější kritiku.
Namísto toho v něm otevřeně popisuji myšlenkové pochody (daň z nemovitosti třeba), které
by jiný neříkal před kumpány v hospodě, natož
je psal do Echa.
Vaše závěrečné doporučení mi tedy přijde
absurdní. Ale to už musí posoudit čtenář, kterého
tímto znovu ubezpečuji, že se nemusí bát napsat
do Echa cokoli a bojí-li se, nechť to nepodepíše.
Otiskneme to i když se mi to dvakrát nelíbí.
Nikomu by se to nelíbilo a nikdo by to neotiskl.
My ano.
Tohle je otevřený úřad s otevřenou komunikací a kartami na stole. Slíbil jsem to před volbami
jako jeden z hlavních bodů, včetně ukončení
cenzurování Echa. S tímto programem jsem
tu vyhrál volby a tento program plním. To se
nechválím, to připomínám.
A ubezpečuji vás, že dokud do toho budu mít
co mluvit, bude Echo jako otevřená, názorová
platforma fungovat dál v této podobě. Pokud
budete jediným jejím kritikem, pak určitě.
Pavel Novotný, starosta
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Úklid Dalejského potoka

P

ředposlední záříovou sobotu proběhla dobrovolná akce Úklid Dalejáku. Tou vyvrcholilo
něco, co bych se nebál nazvat kampaní,
ve které jsme se osm měsíců snažili zapůsobit na ty,
kteří nám tu pouštěli do potoka splašky a průmyslově znečištěnou vodu.
Neustálé poutání úklidové akce, její odložení
a další poutání, které uličníkům vzkazovalo, že „korytem půjde rojnice“, jsem považoval ze nejefektivnější způsob, jak se vlk nažere a koza zůstane stejná.
Během akce se, myslím, potvrdilo, že kampaň
byla úspěšná, neb nedošlo k objevení jediného
tajného vývodu. Nedělám si iluze, že tu není ještě
pár zlobilů s hadicemi, ale hýbe se to.
Samotná akce mě znovu přesvědčila o tom,
jak skvělá je tu komunita. Padesát dobrovolníků
s dětmi a k nim nadšenci až z Prahy 10 nebo jižňáku.
Povedlo se nasbírat kontejner pytlů, přinesli jste
řadu podnětů, objevili jsme tři černé skládky.
Chci upřímně poděkovat všem, kdo přišli. Ono
jedna věc je dát lajk na facebooku našim postům

o tom, že chceme vrátit do Dalejáku raka kamenáče
a druhá věc je zvednout se ráno o víkendu z postele, nazout holiny a jít s námi sbírat bordel. Klobouček! Měl jsem trošku stres, abychom tam s paní
místostarostkou nebyli sami a to jsem se zastyděl,
když jsem viděl ráno ten
dav, co si převzal mapy
s úseky a vyrazil.
Veliké díky hasičům,
kteří měli ten den předváděčku, závody a ještě
si to zorganizovali tak,
aby přišli na pomoc. To
samé platí pro zaměstnance úřadu, ale taky
„opozici“, která vyslala výbornou uklízecí
úderku v čele s Ivetou
Kopřivovou.
Jedinou z trátou
celé akce byly obecní

rybářské gumáky, ve kterých jsem se rozhodl
přítomnému senátoru Láskovi ukázat u hráze pod
křižovatkou K Třebonicům – Ve Výrech, jak žabí
muži z Delta Force v USA brodí po prsa bažinami
a když se toto povedlo a starosta se dostatečně
předvedl, rozhodl se udatně vyrazit ještě jednou,
neb uprostřed bažiny byl jakýsi bordel. Na okamžik,
kdy jsem na něco ostrého šlápl a v jedné vteřině
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Ale ono je to stejně hlavně na nás samotných.
Vím, že řada z vás automaticky sbírá po zdejší
přírodě nepořádek a správně terorizuje ty, kteří
jej dělají, případně se pořád nenaučili sbírat hovínka po svých psech. Buď jak buď, akce ukázala,
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zjistil, že jsem si nepropíchl nohu, ale zároveň
tím dobré zprávy končí, nezapomenu, stejně jako
občané, kteří mě viděli potupně jet polonahého
na obecní multikáře na generální štáb pod stanem
v parku pod poštou, kde si chudáci děti museli
myslet, že jim trička za odměnu za účast, rozdává
bahenní příšera a ne starosta.
Obecně chci uvést, že se nám ten potok, stejně
jako tok Jinočanského potoka, lepší a to už pouhým
okem. Necháme si teď změřit stupeň znečištění
a nepochybuji, že už to nebude 3-4 jako posledně.
Rak kamenáč potřebuje jedničku. Rak kamenáč

potřebuje, aby se z mostku na náměstí neházel dolů
bordel a potřebuje taky, aby se do potoka nedostávala průmyslově znečištěná voda, která je ještě
horší než fekálie. Jsme na dobré cestě. Těm, co by
snad dál chtěli po nocích pokoutně cokoli pouště
do potoka chci vzkázat, že městská část jim dala
mimořádný prostor a čas dát si věci do pořádku.
Pakliže ale bude někdo přistižen, ať zapomene
na to, že ho budeme udávat na OŽP apod. Naopak,
přijde uličnictví, na které nezapomene.
Rád bych na jaře na váš podnět svolal podobnou akci zaměřenou na bordel po zdejších lesích.

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.

jak vám na zdejším prostřední záleží a jak se vám
líbí iniciativa, kterou jsme v souvislosti s potokem
vyvolali. Naplňuje mě to pýchou a optimismem.
Ještě jednou veliké díky všem, kdo přišli. Začínám
si opravdu myslet, že tam toho raka kamenáče
jednoho dne fakt společně vrátíme!
Pavel Novotný
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Zprávy z fary
Had v ráji srdce
niha Genesis 3,1-24 vypráví historii prvního
hříchu. Jak vykládat biblické vyprávění o hadu
v ráji? Odkud pochází hřích? Každý člověk
vlastní ráj, tzn. srdce stvořené Bohem v „pokojném
stavu“. Ale také každý člověk zakouší hada, který
proniká do srdce, aby ho svedl. Had v biblickém vyprávění má formu špatné myšlenky. Origenes píše,
že „zdroj a začátek každého hříchu je myšlenka“.
Nejde tady o každou myšlenku, ale spíše o nečistou, špatnou myšlenku. To, co nazýváme pokušeními, nejsou tak ani myšlenky, ale spíše obrazy
fantazie, k nimž se připojí ponoukání vykonat něco
špatného. Není zlem schopnost myslet a ani myšlení. Myšlenky jsou čisté, dokud se k nim nepřidá
nějaká pohnutka, která ponouká ke konání zla.
Tyto „nečisté“ myšlenky nepocházejí z lidského
srdce, protože to bylo stvořeno Bohem.
Nepatří k přirozenému způsobu myšlení člověka. Pocházejí tedy „zvenčí“.
A dokud zůstávají „mimo“ nitro člověka, nejsou hříchem. Stávají se zlem
pouze ve chvíli, kdy je člověk vědomě
a dobrovolně přijme, když se s nimi
ztotožní. V evangeliu (Mt 15,19) je sice
psáno, že zlo pochází ze srdce člověka,
a ne z věcí, ale je důležitá interpretace
tohoto textu. Ano, hřích pochází ze
srdce člověka, protože souhlas ke zlu
je dán v nitru člověka, jeho svobodnou
vůlí. Špatné myšlenky, vášnivé touhy
na člověka neustále doléhají. Často
naplní jeho představivost a mysl. Jde
o určitou dispozici (tzv. žádostivost), kterou člověk
má v následku hříchu jeho předků (biblický prvotní
hřích). Církev tvrdí, že žádostivost pochází ze hříchu
a vábí ke hříchu, ale sama o sobě hříchem není.
Lze tedy říci, že člověk je stále vystaven pokušením.
Kniha Job (7,1) říká, že život člověka na zemi je
boj. A jedno přísloví dodává: Kdo nechce bojovat,
neměl by ani žít. Starodávný mystický autor, Pseudo-Makarius, přirovnává lidskou duši k velkému
městu, ve kterém uprostřed je krásný hrad, vedle
něho je tržiště a dále pak je periferie. Nepřítel,
v důsledku dědičného hříchu, obsadil periferii, totiž
lidské smysly. A proto člověk právě tam je často
znepokojován. Tyto nepokoje mnohdy proniknou
i na tržiště, čili tam, kde se začíná diskutovat, zda
má člověk přijmout myšlenku za svou, nebo ji spíše
odmítnout. Ale do hradu nitra, kde je pánem lidská
svoboda, hřích (zlo) nemůže proniknout, jedině
pokud mu člověk otevře bránu svým svobodným
souhlasem. Sv. Terezie z Avily mluví o „hradu nitra“ lidské duše, kde člověk může hovořit se svým
Pánem, božským Hostem, aniž by mu v tom nějak
mohlo bránit rušení zvenčí.
Navzdory tomu je člověk vnitřně často rozdělen. Boj o vnitřní integritu ho vyčerpává.
Duchovní lidé kromě snahy vyhýbat se hříchu,
usilují také o očistu srdce, protože jen tak se může
duše vrátit k vnitřnímu pokoji. Křesťanská spiritualita nabízí velmi účinné pokyny, jak nabýt vnitřní
pokoj. Pouhá samota sama o sobě klid nepřináší,
protože člověka i přesto bude znepokojovat velké
množství myšlenek a představ. Člověk se tedy musí
naučit tyto „démony“ přemáhat´, ovládat. Pak se
samota může stát místem pokoje.
Aby člověk byl schopen naučit se ovládat
představy, myšlenky, pokušení, která na něho
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utočí, měl by rozumět myšlenkovým pochodům.
Dávní mniši navrhli důkladný rozbor myšlenkového
pochodu, k němuž dochází při vnitřních pokušeních. Obvykle se rozlišuje pět období pronikání
špatnosti do srdce: 1. navádění, 2. rozhovor, 3. boj,
4. souhlas, 5. vášeň.
Co je to navádění?
Jde o první obraz pocházející z fantazie, první
myšlenku, první podnět. Sv. Antonín zavedl jednoho svého žáka, který si hořce stěžoval na své
špatné myšlenky, na terasu a poručil mu, aby chytil
vítr rukama. A po chvíli mu řekl: „Nemůžeš-li chytit
vítr holýma rukama, tím méně ovládneš špatné
myšlenky.“ Chtěl tak ukázat, že v tomto prvním
navádění není ještě žádná vina, a že se jej člověk
není schopen zbavit, dokud je naživu. Podobá
se mouchám, které člověka tím více
obtěžují, čím více se stává netrpělivým.
Co znamená „rozhovor“?
Ve 3. kapitole knihy Genesis, Eva
začne rozhovor s hadem. Nevšimne-li
si člověk prvního ponoukání, odejde,
jak přišlo. Ale člověk to běžně nedělá,
spíše se nechá provokovat a začíná
uvažovat. Například, když se člověk
na někoho rozčílí, zbytečně dlouhou dobu se zabývá tím, kdo ho tak
rozhněval. Představuje si, jak by mu
mohl to „nandat“, nebo jak by mu pak
velkodušně odpustil, pak zase uvažuje,
co by mu mohl provést... zapomene
na to teprve až po nějaké době. Jaká vina je v těchto
vnitřních „rozhovorech“? Kdo nic nerozhodl, nemohl zhřešit. Ale kolik času a kolik životní energie se
ztrácí těmito nesmyslnými vnitřními „rozhovory“!

ho přitahují smysly. V takových chvílích, když dá
svobodný souhlas ke zlu, zakouší také hřích.
A co je vášeň?
Jde o poslední a nejtragičtější stupeň. Kdo totiž
podlehne špatným myšlenkám, často postupně
oslabuje svůj charakter. Tak vzniká stálá náklonnost
ke zlu. Může být tak silná, že je pro člověka velmi
obtížné jí odporovat. Vášeň dělá pak z člověka
otroka třeba pití, zneužívání sexu, bezuzdného
výbuchu hněvu atd. Sv. Jan Zlatoústý člověku,
kterého ovládají vášně, důrazně vzkazuje: „Stačí
chtít!“ Podle tohoto názoru i vášnivý a slabý člověk
zůstává člověkem, a tedy vůle není zcela potlačena.
Jako by spala, a je tedy třeba ji vzbudit.
Kdy tedy nastává opravdový hřích?
Podmínkou opravdového hříchu je svobodný
souhlas. Co tedy dělat, když člověk cítí, jak ho taková pokušení napadají? Musí se zastavit uvědomit si:
„Co chci dělat? Co rozhoduji? Před Bohem je člověk
to, co svobodně chce, a ne to, co cítí proti své vůli.“
Objev vlastní svobody je velmi důležitý pro pokrok
v duchovním životě.
Jak se vyhnout nepříjemným myšlenkám?
Zůstává však pravdou, že zlé myšlenky, které
přitahují něčí pozornost, jsou nepříjemné. Jak
by se jim mohl člověk vyhnout? Mít bdělé srdce
a střízlivou mysl. Bdělost znamená vědomě věnovat plnou pozornost tomu, co se děje v člověku,
v jeho nitru (těle, srdci a mysli). Mystičtí myslitele
jako předpoklad sjednocení s Bohem vidí duchovní
boj, tedy soustavnou očistu mysli a srdce od toho,
co člověka rozptyluje a odvádí od reality, tedy
od Boha. To nemusí být nutně morálně závadné
myšlenky. I zdánlivě neškodné fantazie mohou
člověka „opít“ a odvést jeho kreativní síly do světa
planých snů. Člověk má naopak žít naplno svůj život
v jeho každodenní realitě.
Přeji nám všem, abychom ve svém srdci zakoušeli opravdový ráj.

Co s tím bojem?
Na třetím stupni, po dlouhém vnitřním rozhovoru, se myšlenka zahnízdila v srdci. Vnímavý
člověk má fantazii tak prosáklou silnými „nečistými“
obrazy, vjemy, že se jich nedokáže zbavit. Ještě je
ale svobodný, nemusí souhlasit. Měl by z tohoto
svého boje vyjít vítězně. Vše, ale stoji velkou námahu: člověk by měl bojovat. Jeho vůle musí stát
pevně, musí sám sobě opakovat: „Cítím, jak mě
silně přitahuje zlo (hřích), a přece nechci souhlasit,
svobodně rozhoduji opak a jsem s to odolávat.“
Co to je souhlas?
Ten, kdo prohrál boj, rozhodne se vykonat při
první příležitosti to, co mu vnuká špatná myšlenka,
dá svůj svobodný souhlas ponoukání špatností.
V tomto čtvrtém stadiu dochází ke hříchu
v pravém a vlastním
slova smyslu. A i když
se hřích navenek neuskuteční, zůstává v nitru. Křesťanská morálka
to nazývá „hříchem
v myšlení“. Je třeba
umět se zastavit a říci
26. září 2020 naši rodiče
si: „Co cítím? Cítím, jak
oslavili 40 let manželského
mě to velmi přitahuje,
života. Děkujeme, máme
abych to učinil? UděVás moc rádi.
lám to? Ne! Rozhodnu
Jana, Pavel a Anna Hovorkovi
se to neudělat.“ Člověk je tím, co rozhodne, a ne tím, k čemu

P. Mariusz Kuźniar, farář
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Dejte
zahradnímu
BIOodpadu
druhou šanci
září 2020

Objednavatele BIOpopelnice
odměníme interiérovou
BIOpopelničkou (odpadkovým
košem) na kuchyňský BIOodpad.
Akce platí během září a do
vyčerpání zásob.
Upozorňujeme, že objednávka svozu BIOodpadu
musí být učiněna vlastníkem objektu stejně, jako
je tomu v případě objednání služby pravidelného
odvozu směsného komunálního odpadu.

Cena služby
Objem sběrné nádoby

Frekvence obsluhy sběrných nádob
1x za 2 týdny

1 x týdně

2 x týdně

120 litrů

56 Kč/měsíc

112 Kč/měsíc

224 Kč/měsíc

240 litrů

90 Kč/měsíc

179 Kč/měsíc

359 Kč/měsíc

* Frekvence svozu 1x a 2x týdně bude v dané oblasti k dispozici za předpokladu, že bude dostatek zájemců

Nádobu na bioodpad bude možno objednat v celoročním nebo sezónním
režimu svozu. Sezonní svoz funguje od 1. 4. do 30. 11., tedy 8 měsíců v roce.

Kontakty
bioodpad@praha.eu

Call centrum PRAŽSKÝCH SLUŽEB
Pondělí – Pátek
8:00 – 18:00
+420 284 091 888

Tráva a zase tráva, listí, větve, větvičky… Kam s nimi? Kompostér
není kam dát? A běžná popelnice? Do té by neměl odpad ze zahrady
ani nahlédnout! Proč tedy ještě nemáte svou BIOpopelnici? Když do
ní zahradní odpad hodíte, dáte mu 2. šanci. Promění se v užitečný
kompost pro městské parky, sady a zahrady, které nám zlepšují ovzduší.
BIOpopelnice objednávejte na: bioodpad.praha.eu

Kultura
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hladit srst mamuta. Na každém stanovišti
dostávaly děti žetony, které následně
směňovaly ve stánku s cenami. Doufáme,
že se všem akce líbila tak jako nám.
Druhý týden v září jsme také začali
chodit na tréninky. Bylo vidět, že téměř
půlroční pauza lehce zamávala nejen
s vedoucími, ale i dětmi, jelikož poskládat

Září plné medailí

P

oslední prázdninový měsíc se chýlil
ke konci a my už jsme mohli jen
vzpomínat na to, jak jsme ještě
nedávno dováděli v pravěku. Kdo poctivě sledoval naše sociální sítě, věděl, že
se s ním ale neloučíme nadobro, neboť
náš táborový mamut slíbil dětem, že se
vypraví podívat do Prahy.
V neděli 30. 8. jsme uspořádali „Dětský
den aneb rozloučení s prázdninami“, který se měl konat na skále. Počasí nebylo
příliš příznivé, a nám tedy nezbylo nic

jiného, než ho přesunout na hasičárnu.
Děti si mohly zasoutěžit na mnoha stanovištích, nechat si namalovat obličej,
osladit si život malinovkou nebo si po-

základnu k pož. útoku vypadalo téměř
jak nadlidský úkol. Naštěstí jsme se brzy
rozpomenuli a všechno šlo jak po másle.
A tak jsme se po dvou trénincích vydali
na závody. A to hned dvakrát.
V sobotu 19. 9. vyjel hasičský autobus
plný dětí do Lipenců, kde se konal Memoriál J. Bednáře v požárních útocích.
Když autobus dojel na místo, nejeden
sbor se po nás otočil. Z dveří autobusu
se totiž vyřítilo 6 družstev – 4 mladší a 2
starší. Družstvo B mladších dětí obsadilo
stříbrnou příčku a družstvo B starších
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dětí bronzovou. Protože byli všichni moc
šikovní, byli odměněni malou sladkostí.
Odpoledne jsme se se dvěma družstvy ještě přesunuli do Ořechu, kde se ko-

nala ukázka hasičské a vojenské techniky,
abychom předvedli veřejnosti ukázku
pož. sportu. Kromě dětí zde byla také
naše výjezdová jednotka, která před-

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

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

Moderní čistírna peří

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

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

Šicí stroje

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Info na tel.: 606 312 174

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

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

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

Kontakt:
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vedla modelovou situaci zásahu, při níž
vyprošťovala zraněné osoby uvězněné
ve dvou automobilech. Není to ale vše –
dopoledne jednotka vypomáhala městské části s úklidem Dalejského potoka.
No, a ač trochu unavení, pokračovali
jsme v krasojízdě a v neděli 20. 9. jsme
se vydali na Zličínský dvojboj. Mladší
vybojovali krásné druhé místo a starší
si dokonce odvezli zlato! Víkend jsme
zakončili oslavnou mexickou vlnou a už
teď se těšíme na další závody! Snad nám
je korona nepřekazí….
Jan Brynda
www.sdhreporyje.info

Hledám paní na občasný úklid
a pomoc na zahradě. Tel. 603 253 565

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

PŘÍJEM INZERCE

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

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

ve spolupráci s GMVV, Praha 5 nabízí

DLOUHODOBÉ KURZY
Z MATEMATIKY A ČESKÉHO JAZYKA
PRO ŽÁKY 5. A 9. TŘÍD

Pronájem pozemku
na workshopy, školení, semináře, akce chovatelské,
pěstitelské, zahradnické,
čaje o páté, dětské a sportovní hry,
čtení v přírodě. 20 min. od Prahy na charizmatickém obyčejném místě pro bezva zážitek obyčejných dní od pondělí
do neděle. Elektřina na pozemku.
Info: JS Lucca, tel.č.: 778 020 829

ROZVOZ JÍDEL

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

Restaurace

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

pro firmy i soukromé osoby
Objednávání jídel

Na stránkách www.reporyjskasokolovna.cz
kliknout na objednání obědů
otevře se vám aplikace Dnešní oběd.cz
s týdenní nabídkou jídel.
Na stránce se buď zaregistrujete nebo pouze
jednorázově objednáte na ten den do 9 hod.
počet jídel, která chcete zavézt.
Případně lze objednat i telefonicky viz kontakty.
Jídla vám přivezeme ve vakuovém balení.

Dlouhodobý kurz je zaměřen
na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek
na gymnázia a střední školy.

Jáchymovská 613/1, Řeporyje
www.reporyjskasokolovna.cz
 Tankové pivo Staropramen
 Hotovky přes poledne a i o sobotách a nedělích
 Večer speciality kuchyně
 Salónek - celoroční zahrádka
 Rauty, svatby, narozeniny
 Sportovní přenosy - wifi
 Dětský koutek
 Venkovní dětské hřiště
Hlávkova
130, 246
U Lva
174, 301, 352,
266, 902

Kontakty:
 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

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
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Tour de Skála – dětský závod kol o pohár starosty

V

sobotu 12. 9. se, na Paloučku na skále, konal již druhý ročník dětského
závodu kol, Tour de skála. Účast byla
skvělá a na start se postavila necelá stovka
závodníků v několika kategoriích. Vydařil se

krásný slunečný den a tak si mohli všichni
závod, na plno, užít. O skvělé občerstvení
se postaralo řeznictví Svoboda a Gráf a my
za to moc děkujeme. Skvělými partnery
nám i letos byli Bici sport, Sport import,

Maxbike, Transkol a Max Computer. Všem
moc děkujeme za pomoc s organizací.
Těšíme se na další ročník.
Lenka Fialová

Nultý ročník nohejbalového turnaje „U letadel“

V

sobotu 5. září se uskutečnil 1. ročník
turnaje v nohejbalu na hřišti v Řepíkové. Na turnaji se sešlo 6 trojic
a utkali se formou turnaje každý s každým.
Turnaj se hrál dvoukolově, takže každé mužstvo odehrálo plných deset utkání. I přesto,
že většina hráčů byli nebo jsou aktivními
sportovci byl turnaj opravdu náročný.

Po 8 hodinách jsme mohli vyhlásit vítěze i poražené. Vítězství si připsali hráči
s názvem „Dvojčata“ (Jindřich T., Marcel F.
a Martin H.). Jak byl turnaj náročný může
trochu napovědět, že i vítěz turnaje utrpěl z deseti zápasů tři porážky.
Vítězové byli však všichni, kteří se
turnaje zúčastnili, i ti kteří zajišťovali celý

den občerstvení pro hráče.
Během dne nás přišel pozdravit pan
starosta i spousta kamarádů a rodinných
příslušníků.
Je možné, že je položen základ nové
tradici a dalšímu pokračování v příštích
letech.
PePa
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www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.

Úvodní slovo
matérský fotbal je opět na křižovatce díky aktuální situaci týkající
se šíření pandemického viru a my
tak jen můžeme doufat, že se jedná pouze
o napojovací pruh, který nás opět brzo
vrátí zpět na pomyslnou fotbalovou dálnici,
na které se příjemně jede. Všechny soutěže
našich kategorií
byly rozběhnuty
a naštěstí nic nenasvědčuje tomu,
že by měly být pozastaveny. Prozatím se nás dotýkají
pouze hygienická
opatření eliminující potenciální
rozšíření viru a zákaz pořádání veškerých kulturních
akcí, které jsme
měli naplánovány.
A protože nás
fotbal těší a vítáme každého stálého i nového diváka, byla před nájezd do areálu
nainstalována nová vítací cedule. Protože
aby bylo loučení, musí být také vítání .

A

Zrušení Akce Výkopná 2020 aneb Kopeme s Gambrinusem za Fotbal
Ačko li v nás to
velmi mrzelo, vzhledem k novým vládním opatřením jsme
museli zrušit dlouho
plánovanou sobotní
společenskou akci,
která měla být jedním z vrcholů místního kulturního dění,
neboť se očekávala
návštěva vysoko přesahující 500 návštěvníků.
Na plánovanou akci se byl připraven
obsáhlý program s celou řadou zajímavých
hostů, které si nechtěly nechat ujít ani televizní štáby a novinářské redakce, které byly
na tuto událost dopředu nahlášeny. I přes
zákaz konání této akce jsme nadále v kontaktu se společností Gambrinus, agenturou
STES či sponzory, se kterými jsme chtěli
akci uspořádat.
Platba členských příspěvků
Datum splatnosti členských příspěvků
pro podzimní část sezóny ve výši 2 000 Kč
je stanoveno na 15. 10. 2020, výjimkou
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Rozlosování zápasů FK Řeporyje - podzim 2020
Den

Datum

Hodina

SO

3. 10.

11.00

Čechie Smíchov - Řeporyje „A“

Soupeř

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

je kategorie Školička, u které je splatnost
posunuta na 31. 10. 2020.
Příspěvky tvoří značnou část ročního
rozpočtu klubu a jsou z nich placeny
veškeré fixní režie jako je platba za vodu,
elektřinu, zajištění trenérů a tréninkových
ploch, revitalizace hřiště, modernizace
areálu a spoustu jiných náležitostí. Platbu
příspěvku 2 000 Kč posílejte na číslo BÚ:
278574009/0300. Do poznámky příjemce
uveďte jméno člena a jeho ročník narození.
Děkujeme předem za včasné zaplacení
do 15. 10. 2020.
Rozšíření našeho FanShopu
Protože nadále monitoruje současnou
situaci, do prodeje by měly jít řeporyjské
roušky. Pojďme společně nejen svoje

zdraví, ale i řeporyjské barvy. Prodejní cena
roušky je stanovena na 150 Kč a objednat
se mohou na emailové adrese fkreporyje@
gmail.com.

podzim

povrch

UMT Motorlet

UMT Motorlet

Kromě roušek půjdou do prodeje i nové
kšiltovky ve všech velikostech, o jejich
grafické podobě vás budeme informovat.
A mužstvo
Posila Roman Graf po absolvování operace kolene
Jedna z našich hlavních
posil - Roman Graf je
již po operaci
kolene, kterou absolvoval poslední
srpnový den
v poliklinice
Agel v Italské
ulici. Plastiku křížového
vazu v koleni provedl MUDr. Dojszan.
Zranění si přivodil ve třetím mistrovském utkání za zcela rozhodnutého stavu
na Zlíchově. Bohužel i zranění k fotbalu
patří, a tak věříme, že rekonvalescence
bude probíhat v pořádku a Romana brzy
uvidíme v našich černobílých barvách. Drž
se Romane!
FK Řeporyje vs. SK Zbraslav 2:2 (0:1)
Po debaklu na Zlíchově přivítaly Řeporyje Zbraslav, která po třech kolech měla
na svém kontě plný počet bodů. Domácí
mančaft nečekalo nic jednoduchého, avšak
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Muži A - A2B - 13 M-1.A/B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ AFK Slivenec „B“ 5
FK Sparta Košíře
5
TJ Sokol Lipence „B“ 5
TJ Sokol Nebušice „B“ 5
SK Modřany „B“
5
TJ Slavoj Suchdol
5
TJ Sokol Bílá Hora 5
FK Řeporyje „B“
5
TJ Točná
5
TJ Sokol Lochkov
5
SK Střešovice 1911 „C“ 5
SK Čech. Smíchov „B“ 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
0

0
2
2
1
0
0
2
1
1
0
0
1
0
2
2
0

1
0
0
2
3
3
2
3
3
4
4
4
5
4
4
7

22:8
29:9
23:10
26:10
22:17
10:16
11:11
20:15
17:21
16:15
15:28
11:28
7:17
8:12
15:20
8:23

18
17
17
13
12
12
11
10
10
9
9
7
6
5
5
0

Muži B - A4A - 21 M-2/A
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1

2
1
1
0
0
0
1
2
2
1
0
0

0
1
1
2
2
2
2
2
2
3
4
4

15:6 11
14:3 10
14:12 10
18:12 9
12:13 9
15:17 9
15:15 7
8:11 5
6:9
5
16:13 4
6:15 3
12:25 3

Starší žáci - E3C - 56 SŽ-2/C
TJ Sokol Stodůlky „B“ 3
FK Dukla J. Město „B“ 3
TJ Sokol Nebušice 2
TJ AFK Slivenec
3
FK Loko Vltavín
3
SK Čechie Smíchov 3
FK Admira Praha „C“ 3
TJ Ruzyně
2
TJ Sokol Lipence
3
FK Řeporyje
3
1. FC BARRANDOV 2
TJ Sokol Troja
2

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
1
2
2
1
2
2
2
2

26:2
23:6
20:3
15:9
9:3
7:10
15:20
2:10
4:13
8:24
2:16
2:17

Mladší žáci - F3D - 67 MŽ-2/D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SK Motorlet Praha „C“ 3
FK Řeporyje
3
SK Zbraslav „B“
3
SK Střešovice 1911 „D“3
FK FC Zličín „B“
3
TJ Slavoj Suchdol
3
TJ Sokol Řepy „B“
3
Eugen Link F. Acad. 3
Deutscher Fussball 3
FK Dukla Praha ženy 4
TJ Sokol Bílá Hora 4
TJ Slovan Bohnice „B“ 3

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

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

0
0
0
1
1
1
1
2
2
3
4
3

59:6
31:7
19:13
21:10
19:15
15:24
18:25
9:18
8:17
18:45
12:28
1:22

9
6
6
6
6
3
3
3
3
3
0
0
9
9
7
6
6
6
4
3
3
3
0
0

řeporyjská půda nám dlouhodobě svědčí,
neboť cestu na naše hřiště si dlouhodobě
nachází velké množství fanoušků. A když
k tomu připočteme první zápas pro Martina Fenina v řeporyjských barvách, bylo
jasné, že minulá návštěva 200 diváků by
měla být překonána s lehkostí etiopského
maratonce.
Naše sestava byla lepená jako pexeso

z „ábíčka“ a to díky řadě absencí, které dělaly trenérovi Lukičovi starosti. Největší ztrátou je zranění Romana Grafa z posledního
zápasu, který díky přetrženým křížovým
vazům absolvuje poslední srpnový den
operaci. Držíme palce, ať Tě vidíme v našem
dresu co nejdříve. Další ztrátou je zranění
Žůrka, který laboruje se zraněným kotníkem, avšak jeho návrat na trávník by měl
být v brzké době. Když k tomu připočteme
pracovní absenci Petrly a Tůmy, bylo jasné,
že budeme muset podat bojovný výkon.
Pouze ten nám mohl zajistit bodový zisk.
V sestavě soupeře byl v bráně pětatřicetiletý Lukáš Zich, který má za sebou
angažmá ve Spartě či Viktorii Žižkov, dalším zkušeným hráčem byl 33letý Ondřej
Sedláček, jenž odkopal čtyři roky v rezervě
pražské Sparty. Tito dva stěžejní pilíře byly
doplněny o celou řadu mladých fotbalistů
narozených na přelomu tisíciletí. Houževnatý tým, který se mohl opřít o útočnou
vozbu Rattaye dělal domácím značné
potíže a i díky svému pohybu byl lepším
týmem v první půli a šel spravedlivě do vedení v 35. minutě, kdy se Sedláček protáhl
středem obrany i kolem brankáře Kouby
a poslal Zbraslav do vedení. Za celý první
poločas jsme zaznamenaly pouhé dvě střely, jednou z nich bylo orazítkování břevna
po trestném kopu Ivana Pánka. Manko bylo
pouze jednogólové, a tak bylo v druhém
poločase stále o co hrát. V zádech jsme
měli plný dům a tribunu.
Ihned v úvodu druhém poločase se nám
podařilo vyrovnat a to když standartní situaci na zadní tyč vracel Ulman do ohně, kde
si Rattay vsítil vlastní branku. Naše hra se
zlepšila, ačkoliv celkový obraz hry byl více
bojovný než fotbal plný kombinací. V 60.
minutě nastoupil Martin Fenin na poslední půlhodinku a byl odměněn bouřlivým
potleskem. Bohužel v 64. minutě přehrála
středová linie tu naší a vyraženou střelu
ze střední vzdálenosti vyrazil Kouba před
sebe a u odraženého balónu byl první
Rattay, který poslal v Zbraslav opětovně
do vedení. V závěru zápasu přeskupil trenér řady na 3-4-3 s větší rizikem. Nakonec
tento tah vyšel a to když po další standartní
situaci vyplaval ve vápně stoper Vosmík,
který uklidil na zadní tyč a srovnal tak
na konečných 2:2.
Velké díky patří všem fanouškům, zvláště se dosáhlo bodového zisku proti vedoucímu celku, který prokázal své kvality. Tento
bod za remízu se počítá.
AFK Slivenec vs. FK Řeporyje 5:2 (1:0)
K utkání do Slivence jsme odcestovali
s přáním navázat na bodový zisk našeho B
mužstvo z předešlého dne, který proti rezervě Slivence zaznamenalo bod za remízu
2:2. Nás však čekal těžký oříšek, a to když
značně posílený Slivenec se netají ambicemi na postup o stupínek výš, a to zejména
díky angažování Petera Grajciara, který je
hlavním stavebním kamenem, vedle nějž
operují pracovité včely na krajích hřiště.
V první půli jsme k tomu přizpůsobili se-
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stavu, a to když oba krajní beky z minulého
kola nahradili Václavíček a Petrus, debutující v základní sestavě. Dlouhodobě zraněného Grafa a Žůrka, nahradil po 14 denní
odmlce Tůma, který se zařadil po bok Ivana
Pánka a Filipa Jeřábka do středu hřiště.
Dalším do kolonky zraněných přibyl
hned v 6. minutě Jiří Václavíček, kteréhoho trápily svalové potíže, a tak se na kraj
obrany postavil Jan Petrla. Ačkoliv bylo
domácí mužstvo aktivnější, dařilo se nám
sílu soupeře eliminovat, a to zvláště díky
obsazování Grajciara, který hru domácích
tvoří. My hráli z větší hloubky pole a čekali
na naše příležitosti z brejku či standartních
situací. Tuto hradbu se podařilo prolomit
domácím až po křižném balónu za obranu,
kdy po hezké kombinaci šli domácí ve 40.
minutě do vedení. Jednogólovou ztrátou
tak skončil i první poločas.
Neměli jsme co ztratit, jeden gól nebyla
žádná ztráta, jež by se nedala dohnat. To se
potvrdilo hned v 56. Minutě, kdy se ve skrumáži po standardní situaci prosadil Petr
Matyáš, který tak zaznamenal svůj premiérový gól v A týmu. Domácí celek jako by byl
z vyrovnání opařený, hru jsme v následující
desetiminutovce vyrovnali a měli ve hře
pasáže, kdy u domácích byly cítit obavy.
Bohužel po chybné malé domů jsme poslali
domácí celek na koně a po gólu zničehonic
na 2.1 jsme hru zcela otevřeli, což potrestal
Grajciar i následujícím gólem na 3:1. Pět
minut před koncem utkání byl vyloučen
po strkanici s domácím kapitánem Fenin,
a tak naše šance na lepší výsledek uvadaly.
Šanci nám i v deseti vrátil svým druhým gólem Petr, který snížil na jednu branku. Pak
však díky vabanku a chybám v rozehrávce
vsítili v nastavení domácí ještě dvě branky
a udali skóre konečný ráz - 5:2.
Velká škoda, že jsme nadějný stav neudrželi déle a upustili od taktiky blízkého
dostupování Grajciara. Ačkoliv jsme zaznamenali porážku na půdě lídra, jdeme
s odhodláním do dalších zápasů. Trojlístek
silných soupeřů máme nyní za sebou, nyní
se budeme soustředit na domácí zápasy
a doufat, že se nám marodka co nejrychleji
vyprázdní.
FK Řeporyje vs. SK Libuš 1:4 (1:0)
Do dalšího zápasu jsme nastoupili proti
Libuši, kdy od posledního zápasu byly
obměněny oba kraje obrany, na které se
postavili Šmat se Šebestou. Zpočátku utkání se našemu týmu dlouho nedařila kombinační hra, kterou nám Libuš nedovolovala.
Ve dvacáté minutě nešikovně fauloval Šmat
ve vápně pronikajícího záložníka, avšak
pokutový kop díky nastřelené tyči hráč
Libuše neproměnil. O deset minut později
po dlouhém balónu za obranu zasprintoval
Petr Matyáš a využil nedorozumění v obraně a poslal nás do vedení 1:0, tak skončilo.
Do druhé půle jsme nastoupili jako
vyměnění v negativním slova smyslu.
Náš hlad po vítězství nebyl vůbec znát
a po individuálních chybách jsme vítězství
darovali jako na podnose. K tomu když se

Řeporyjské Echo 273

září 2020
přičte nešťastná červená karta pro Petra
Matyáše a Ivana Pánka po druhé žluté,
jednalo se o výkon v zápase, na který musíme co nejrychleji zapomenout a odrazit
se před dalšími zápasy.

Mládež
Naše mládež rozběhla úspěšně svoje
soutěže, kdy jednotlivé týmy mohou těžit
z rekordně obsazeného soustředění v jihočeském Pracově, kde krom tréninků si naši

V utkání chybělo nasazení, které by
mělo být automatické. Pro další zápasy
tak budeme muset změnit diametrálně
přístup, abychom se mohli rvát dál o body.

fotbalisté užili spoustu zábavy a poznání
nových spoluhráčů.
To se povedlo i na výsledcích našich
mužstev, které ve svých soutěžích hrají
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prim. Svoje premiérové výhry zažily i hráči
naši mladší přípravky, kteří tak poprvé
poznaly emoce v utkání.
Závěrečné slovo
Ačkoliv je nová sezóna okleštěna řadou
restrikcí, zájem o náš klub nadále roste a to
hlavně díky sociálním sítím, na kterých jsou
Řeporyje aktivní. V současné době evidujeme nárůst vzhledem k našim aktivitám 630
fanoušků na Instagramu, více jak 800 sledujících na Facebooku či více jak 6000 návštěv
na našem webu www.fkreporyje.cz.
I přes náš zájem a prezentaci dění okolo
našeho klubu patří fotbal zejména na hřiště, my tak pevně věříme, že se nadále
budeme moci scházet na něm v takovém
množství jako doposud.
Děkujeme, že jste s námi.
Petr Vosmík ml.

Z Řeporyj do Bohnic aneb první výlet turistického klubu

P

rotože jsou občané Řeporyj velice často odesíláni ve veřejných komentářích
a fórech na toto místo, rozhodli jsme
se začít první výlet nově založeného turistického oddílu TJ Sokol Řeporyje právě tam.

Díky koronaviru nám ale brána Psychiatrické
léčebny v Bohnicích zůstala uzavřena. Zkusili jsme to tedy alespoň na hřbitově „bláznů“,
ale ani tam jsme bránu nedobyli.

Nevzdali jsme se a pokračovali. Tentokrát do továrny na dynamit. Ta byla
sice otevřená (tedy až na ty nápisy: zákaz

našel svůj cíl někde jinde.
Děkujeme všem zúčastněným za milé
setkání a těšíme se, že se k našemu sdílení
cest příště přidají i další.
Příští výlet 18. října 2020. Sraz v 9:00
před sokolovnou. Projdeme se oborou
Hvězda, přes mohylu na Bílé Hoře a dojdeme k hrobu starého lotra Babinského
(přibližně 6 km). Pro prodloužení trasy je
možno pokračovat zpět do Řeporyj.
Pro další výlety připravujeme mimo jiné
i expedici do štol v okolí lomu Amerika.
Máte-li dotazy, rádi na ně odpovíme
na tel. čísle 704 328 606.

vstupu, pozor pes), ale už trochu, nejen
výbuchy, opotřebovaná. Dostat se tam,
bylo daleko lehčí, než se dostat odsud.
Povedlo se a my mohli obdivovat výhledy
do vltavského údolí z hradiště Zámka.
Odtud pak již z kopce Drahanským údolím
a dále podél Vltavy směrem k ZOO. Zde se
naše cesty rozešly a každý (i díky tomu, že
mezi nejstarším a nejmladším účastníkem
výletu byl věkový rozdíl sedmdesáti let)

Dětský klub Little Falcons v anglickém jazyce

V

e spolupráci s TJ Sokol Řeporyje
plánujeme od 2. listopadu 2020
(nepřekazí-li to situace kolem koronaviru) zahájení zkušebního provozu Dětského
klubu Little Falcons v anglickém jazyce.
Přirozenou formou pomocí her, sportovních, hudebních či výtvarných činností
si dítě (v případě zájmu i rodič) bude osvojovat základy anglického jazyka. V první
fázi klademe důraz na získání základní

slovní zásoby a porozumění. V druhé pak
na její aktivní užívání. Bojujeme proti
přístupu „Raději to neřeknu, než abych to
řekl špatně“.
Klub je určen pro děti od 2 do 5 let, které
zde mohou být samostatně či s rodiči. Pro
rodiče bude po celou dobu k dispozici
samostatná místnost s kuchyňkou.
PO – PÁ od 8:00 – 12:00 hod.
Předpokládaná cena za dopoledne Kč

450,- (při platbě měsíčně Kč 7 999,-)
Pro členy Sokola Kč 300,- za dopoledne
(při platbě měsíčně
Kč 4 999,-)
Ak tuální in formace najdete
na facebooku TJ
Sokol Řeporyje
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Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje
Zakládá nový oddíl

VŠESTRANNOST a MÍČOVÉ HRY
pro děti od 6 do 9 let
ÚTERÝ a ČTVRTEK od 17:30 do 18:30 h.
od 6. října
Bližší informace a přihlášky
na emailu reporyje@sokol.eu,
telefonu: 776 699 651 – Simona Šťastná
608 271 212 – Jan Kluganost
nebo osobně každé úterý a čtvrtek
od 17:30 do 18:00.

JÓGA PRO SENIORY
KAŽDÝ ČTVRTEK 10-11H
V ŘEPORYJSKÉ SOKOLOVNĚ - MALÝ SÁL

Cvičení v pomalém tempu, s prvky jógy
a s respektem k individuálním možnostem, pro ženy i muže.
Cena 80Kč/lekce. Rezervace není nutná. Vede Eva Krejčiříková 602762242

TJ Sokol - oddíl Gymstar

S

luníčko ještě stále krásně hřeje, ale už se
před ním nikdo nemusí ukrývat. Rána jsou
již na svetr a večer od vody také už fouká
pěkně studeně.
Prázdniny jsou úspěšně za námi a jak jste si
mohli přečíst v minulém Echu, tak naše gymnastické soustředění bylo také pěkně povedené. Teď uvidíme, jestli holkám nějaké získané
dovednosti zůstaly i pro praktické použití v naší
řeporyjské tělocvičně.
Chystáme se všichni na nový školní rok,
vlastně, jsme již v procesu tvorby rozvrhů,
pátrání po tom nejlepším a časově nejvýhodnějším kroužku pro děti, snažíme se udržet
doma i jinde dobrou náladu, zdraví a vysvětlit
dětem, jak je prima, že mohou chodit do školy.
Tedy, ještě….
Letos nikdo neví, co nás vlastně čeká za režim. Kdo bude moci chodit do školy, zaměstnání, za kamarády a kdo už ne. Myslím, že v této

nestandartní době dostalo slovo NEVÍM úplně
jiný význam. A je to nejhojněji používané slovo.
Snažím se jej nepoužívat příliš často, ale je to
velmi složité.
Co vím, je, že se nábor do našeho gymnastického oddílu GYMSTAR, konal jako každý rok
na začátku září. Přišlo hejno holčiček od čtyř
do třinácti let a bylo vidět, že je pohyb baví.
Vyzkoušeli jsme jejich dovednosti a nabídli
zařazení do jednotlivých skupinek. Tradičně byl
hodně zájem i o rekreační skupinky, které trénují jen jednou týdně. Tam jsme všechny zájemce
ani umístit nemohli. Naopak do skupinek
nejmenších holčiček se nám ještě nějaké šikulky
(narozené v roce 2014–2016) vejdou. Tak pokud
váháte, kam chodit cvičit, přijďte se mrknout.
Tréninky pro závodní týmy začaly již před
náborem a všichni jsou do cvičení jako draci.
Po trénincích probíhá pravidelná desinfekce, nářadí nebylo nikdy tak čisté, jako v současné době.
Máme naplánováno spoustu závodů, ale uvidíme, jaké budou možnosti dle aktuální situace.
Náš, již tradičně pořádaný Memoriál Hany
Myšákové je zatím v přípravách. Měl by se
uskutečnit v sobotu 3. 10. 2020 ve sportovní
hale Lužiny. Je to jeden z prvních závodů
na zahájení teamgymové sezony. Proto je
také tak důležitý. Po společném rokování jsme
se rozhodli zatím soutěž nerušit, pokračovat
v přípravách a omezit počet závodníků ve všech
věkových kategoriích. Zakázat přítomnost

www.gymstar.cz

diváků a časové posuny vymyslet tak, aby se
jednotlivé kategorie vůbec nepotkávaly. Budou
oddělená místa pro jednotlivé oddíly a dezinfekce kam jen oko dohlédne. No, uvidíme, snad
tato omezení budou stačit. Držte nám palce.
Před několika týdny jsme objednali nový
airtrack na naše cvičení. Na zmíněnou akrobatickou dráhu nám nemalý finanční obnos
sehnal pan starosta Pavel Novotný. Jménem
celého oddílu Gymstar děkujeme MČ Řeporyje
za podporu. Naše gymnastky už se nemohou
dočkat a my trenéři věříme, že toto kvalitní
vybavení přispěje ke zvýšení výkonnosti našich
gymnastek.
Všem přejeme krásné babí léto a budeme si
držet palce, aby nám epidemiologická situace
dovolila, abychom stále mohli cvičit a závodit.
Hanka a Martina
Gymstar nabízí poslední volná místa pro děvčata narozená 2013–2016. V případě zájmu
volejte 604 150 002.
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Kadeřnictví ARNIKA se sedmadvacetiletou tradicí
Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje, tel.: 251 626 147
Kadeřnictví  dámské, pánské, dětské, prodlužování vlasů, pracujeme s přírodní
kosmetikou INSIGHT dále pak DUSY, MATRIX a FANOLA, prodej vlasové kosmetiky,
dárkové poukazy.
Kosmetika  nově Zuzana Červinková. Kompletní ošetření vč. barvení řas a úpravy obočí.
Pedikůra  nově od 20. července.
Solárium  vertikální, 1 min./12 Kč
s permanentkou 1 min./10 Kč.
Nové  masáže, výklad karet, regrese - Jana Synková

Otevírací doba
Pondělí - Čtvrtek
11:00-22:00
Pátek - Sobota
11:00-23:00
Neděle
11:00-21:00

 Otevírací doba 

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

www.kadernictviarnika.cz

Solc-01-2017_zluta.pdf 1 11.1.2017 13:50:06
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Rozvoz poledního menu Po-Pá
Zahrádka otevřena do 22:00
Pronájem sálu
info@pivovarreporyje.cz
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Šolo spol. s r. o.
Šolc REALITY s. r. o.

Specialisté na Prahu 5 a 6

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

CMY

www.pivovarreporyje.cz FB @pivovarreporyje
Na Tržišti, Praha 5 - Řeporyje
tel.: 274772837

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz
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ŠÍŘENÍ TOHOTO TEXTU MEZI NĚ JE V ZÁJMU ŘEPORYJÍ! Děkuji, starosta.

ЯКІ ПОСЛУГИ МИ ПРОПОНУЄМО?
Консультації

·Юридичні консультації з питань легального перебування на території Чехії
·Допомога у порозумінні офіційних документів
·Визнання іноземної освіти (нострифікація)
·Пошук лікарів та надання інформації про медичне страхування
·Асистенція у пошуку школи, роботи та житла
·Інші питання

Курси чеської мови

Курси для дорослих та дітей

Освітні та культурні заходи·

·Інформація про життя в Чехії та чеське
законодавство
·Можливість знайти нових друзів

Усний переклад та супроводи

·Допомога в орієнтації у чеському суспільстві
·Надання контактів експертів з інших сфер
·Усний переклад професійних консультацій
·Супроводи до державних установ (лікарні, школи та ін.)
www.icpraha.com

ВСІ ПОСЛУГИ
БЕЗКОШТОВНІ

ukr@icpraha.com
+420 775 751 748

ukr1@icpraha.com
+420 608 987 097

КАКИЕ УСЛУГИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Консультации

·Юридические консультации по вопросам легального пребывания в Чехии
·Помощь в понимании официальных документов
·Признание иностранного образования (нострификация)
·Поиск врачей и предоставление информации о медицинском
страховании
·Ассистенция в поиске школы, работы и жилья
·Другие вопросы

Курсы чешского языка
·Курсы для взрослых и детей

Образовательные и культурные мероприятия
·Информация о жизни в Чехии и чешском законодательстве
·Возможность обрести новых друзей

Сопровождения и устный перевод

·Помощь в ориентации в чешском обществе
·Предоставление контактов специалистов из других областей
·Устный перевод профессиональных консультаций
·Сопровождения в госучреждения (больницы, школы и др.)

www.icpraha.com

rus@icpraha.com

ВСЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНЫЕ
+420 775 553 730

