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Skanzen (opět) v plamenech
Ulice nad sokolovnou: Tankodromu zvoní hrana
Stavební řízení: Chyby a triky v boji s úřady
Foto: archiv SDH
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
ozhodl jsem se napsat kratší sloupek,
což je můj nejčastěji
porušovaný slib ve funkci
starosty. „Kdo to má číst,
to máš dlouhý zase“ řekne
mi vždy naše ředitelka mateřské školky. Vyzvu ji, ať to
nečte a ona, že ji to zajímá.

R

Na facebooku mi vytýkají, že se furt chválím. Taková
nespravedlnost. Jediný radniční tisk v zemi, kde otiskují
anonymy. Tak mi vynadejte vy.
Nejhorší je, že je tu zase nouzový stav a já chci být optimistický. Plus máme za sebou – na ten marast okolo – úspěšný
měsíc.
Vezmu to stručně, máme toho tentokrát hodně na dalších
stránkách.
Mimochodem, pište víc. Máme pět tisíc obyvatel. Co
takhle povídku, hnojomet na starostu, nebo nám děti pošlete
nějaký obrázek. Echo je otevřená platforma. Nejvíc mě štve,
když nadávají ti, co do něj v životě nic nenapíšou. To je tak
těžké sednout a napsat třeba „Podle mě je starosta kokot
a požaduji následující: Aby nevěšel vlajky, Aby nemluvil
sprostě“ anebo nám třeba napište, kde jste byli na výletě, či
co zajímavého jste slyšeli v hospodě o vedení obce. Já mám
rád, když Echo žije.
Chci, aby tohle bylo čtivé. Těžká doba.
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Organizačně: Úřad je v nouzovém režimu, máme to přísné,
ale kdo si zavolá, ten může v pohodě přijít. Prosím respektujte, že nás kontrolují a je těžké, když přicházíte mimo hodiny
pro veřejnost nečekaně. Zavolejte, jste vítaní i když tu máme
trochu složitější režim.
Městská část samozřejmě nabízí drobnou pomoc. Máme
dětské roušky, dezinfekci, roušky pro dospělé, respirátory.
Pokud jste se nezastavili u modrého stanu, ve kterém rozdáváme občanům na náměstí, napište, zavolejte, stavte se,
dostanete tu respirátor FFP II opravdu není problém.
Senioři, nestyďte se, napište mi na služební číslo
602 316 148 a já vám je tam hodím na svém novém elektrokole. To mi koupily hodné Řeporyje poté, co jsme se vzdali
elektrického služebního vozu. Stálo 60 tisíc a ještě koupíme
dvě levnější. Klid, sehnali jsme si na to dotaci z MHMP, takže
„vás“ to nic nestálo. To auto jsme tehdy nepořídili nové za 250
tisíc přesto, že bylo moc hezké. Ačkoli připláceli dvě třetiny.
Nakonec jsem rád, že jsem do toho nešel kvůli drbům, kolo
je skvělé a jsem v kontaktu s lidmi. Takže vám rád přivezu
respirátor.
PROSÍM, jezdím sám ten COVID po zkušenosti z minula,
kdy se mnozí styděli před brigádníky. No za karanténu,
za COVID. Moji milí, nemáte představu, co toho v sobě nosím, o kolika z vás vím a dělám, že ne. Rozumím tomu, že
někomu je to nepříjemné, ale mějte na paměti, že tím stejně
projdeme všichni.
Samozřejmě kdyby kdokoli potřeboval nouzově nakoupit,
nebo k lékaři, volejte.
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Slovo starosty

Dobrá zpráva. Stala se nám legrační věc s nádražím. Tam
uklízíme, zabezpečujeme, taháme elektřinu a držíme se plánu
půl roku přemýšlet, analyzovat, zkoumat možnosti financování. No a do toho Praha rozdělovala nějaké vrácené peníze
z grantů a hledala projekty v řádu jednotek set tisíc, které ale
musejí být do konce března hotové. Tak jsme zkusili milion
korun na novou střechu. A získali jsme.
Řeporyje tak začnou rekonstrukci budovy trochu dříve a je
dobře, že do toho poprvé od roku 1877 coby majitelé něco dají.
Pokud děláte do střech, budeme vypisovat výběrko formou
„kresli a stav“ na rovný milion a necháme firmy se předvést.
Pokud máte o zakázku zájem, neváhejte, prohlídky se pomalu
rozjíždí. Pak budeme pokračovat v přemýšlení. Cíl je zachovat
charakter stavby. Pohráváme si kvůli financování s odvážnou
myšlenkou přesunu radnice a zbudování v ní knihovny atd.
Buď jak buď, podařilo se přikoupit i kus „peronu“ mezi secesním nástupištěm a kolejemi. To dává do budoucna zajímavé
možnosti, vznikne možná zajímavý prostor.
Prostě nádraží dáme do jara pod střechu, bude připojená
elektřina a pomalu začneme s veřejností řešit, jak dál.
Na dobré cestě je skatepark, nechci to zakřiknout, ale já
myslím, že jsme dva, tři měsíce od stavebního povolení. Rádi
bychom na jaře začali stavět. Šest milionů máme schováno
bokem a bokem jsme je vydělali vydíráním developera
po územním rozhodnutí. Třetina se přidá z rozpočtu a věříme,
že se děti dočkají co nejdříve. Doba je zlá, ale to neznamená,
že budeme čekat na konec světa, že.
Veliké díky týmu
paní ředitelky
Weignerové v naší
ZŠ. Mimořádně
oceňuji také děti,
hlavně ty nejmenší, jak zvládají distanční výuku a samozřejmě rodiče.
Naše škola začala
s výukou jako jedna
z prvních v Praze
prakticky okamžitě
a skutečně chci vyjádřit všem zúčastněný m hlub ok ý
respekt!

se musí poslouchat a nebyla jediná). Bude o stánek více, postavíme stage a slíbil mi přijet kamarád, zpěvák Ondřej Ruml.
Máme také skvělou spolupráci s panem farářem a chystáme
v pravdě nevšední akci. Pan farář nás letos požádal o peníze
na restaurování dvou gotických oltářů, které bychom rádi
navrátili do kostela. Samozřejmě jsme vyhověli, oltáře už jsou
u restaurátora a já využil situace a poprosil pana faráře o půlnoční o půlnoci letos, jak to má být. Vyhověl. Zastupitelstvo
mě ale ukecalo, že jste prý zvyklí na odpolední od čtyř s panem
farářem Bendou a dětmi.
Prostě, když fara bude svolná, budeme mít letos dvě půlnoční, to tu ještě nebylo. Odpoledne s dětmi a o půlnoci to
pojmeme velkoryse, jsem přemlouván, aby viděli mši i ti, co se
prý nedostanou dovnitř, no čekáme nával, snad bude možné
obě akce uskutečnit.
Blbé je, že možná vyhodíme do vzduchu trochu peněz. Ale
neumím si představit nemít to připravené. Komu se to nelíbí,
ať se hned ozve, nebo nás to nechá chystat. Rád bych zavřel
klasicky náměstí na pár hodin a pěkným koncertem Ondry vás
trochu potěšil v nelehké době.
A děkuji všem, kdo nám pomohli vysadit třicet nových lip
na cyklostezce do Slivence, zejména místostarostům. Já se
v ten den odpoledne procházel po vyhořelém skanzenu s jeho

Sázení lip na cyklostezce, naši místostarostové a dobrolníci až třeba z Letňan
v akci.

Naší Sáře bylo
před týdnem šest
let, je malinká, ale zvládá to a s ní všichni ostatní školáci.

dosavadním provozovatelem. Něco nás nakoplo a dostali jsme
nápad. Doufám, že mě to brzy pustí, protože máme už tak věcí
nad hlavu, ale máme myšlenku, které dáme pár schůzek, víc
k tomu říkat nebudu, ale asi tušíte, že přemýšlíme, zdali by
nááááhodou nebylo možné po dohodě s majitelem objektů
skanzen získat. Jsme ve fázi oťukávání, dáme tomu trochu
energie, uvidíme.

V areálu zůstaneme, to se nechválím, to konstatuji, že tedy
chceme zároveň tak nějak zahájit stavbu přístavby mateřské
školky. Běží výběrové řízení, máme stavební povolení, máme
plán rozšíření zahrady školky tak, aby děti nepřišly o prostor
na hraní. Jsem velice pyšný, jak naše školka zvládá uspokojit
potřebu MČ, ale to nebude věčně. Rád bych se loučil na konci mandátu novou přístavbou v provozu od školního roku
2021/2022, takový je plán.

A klobouček našim hasičům, kteří slouží s profíky dlouhé
pohotovosti a myslím, že takový počet výjezdů jsme ještě
neměli. Rád bych kluky nějak odměnil. Slíbil jsem jim ve slabé
chvilce, že se pokusíme někde „bokem“ výhledově (kluci, výhledově!!!) splašit peníze na novější evakuační autobus, něco
se rýsuje, moc rádi bychom jej klukům pořídili, městská část
si takovou investici dovolit v této době asi nemůže, ale možná
jsme našli cestu.

Mám jedno trápení. Chceme udělat pěkné Vánoční akce
po tom šíleném roce a je těžké investovat do něčeho, co může
zhatit COVID. Zábor náměstí na rozsvěcení, který potřebuje
DIO za 17 tisíc korun prostě administruji a hotovo dvacet.
Máme krásný stromeček, letos jej věnuje rodina XXXXXXX,
vyměnili jsme dodavatele ozdob (ženě se minule nelíbily a vynadala mi za málo stánků a vůbec měla k akci poznámky, žena

Milovaní řeporyjští, psal bych dál, ale slíbil jsem to kratší,
držte se mi, pomáhejte si, nestyďte se stavit pro nějaké ty
pomůcky, či radu a nezapomeňte, bude líp!

Sára Novotná, 1.B, během své první distanční
hodiny v životě

Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
602 316 148, 602 633 434
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Info z MČ

Rekonstrukce ulic na sokolovnou:
Chyby a triky v přístupu občanů/úřadů

Ulice nad solovnou (Libečkova, Na Vrchu, Drahotínská) a zdejší (vím, smrdí,
nebude, nesmí, politický úkol) kanalizace se po letech, co se projekt táhne,
dočkají. Je vydáno stavební povolení
na první etapu. Během administrace
naráží úřady na obvyklé obstrukce
občanů, které bych v zájmu jejich (nikoli úřadů, těm je to jedno, jen kroutí
hlavou), rád otevřeně popsal. Dotčení
majitelé nemovitostí, jen dokroutí hlavou, najdou nakonec informace, které
potřebují a jako bonus nejen návod jak
kverulovat, ale snad zajímavou sondu
do hlav úředníků, kteří dnes a denně
pracují v zájmu občana, zatímco ten
vidí spiknutí systému.

R

Autor projektu ing. Čermák (to je
ten, co vám „schválně chce podmáčet
baráky“, nepřeje vám osm parkovacích
míst na auto, které máte mít na zahradě,
a celkově je to „debil, co tu nikdy nebyl“)
je špičkový odborník, který má za sebou
sto podobných akcí, 37 let praxe a zažil
vše. Předem mě připravil (jako každého
nového starostu, který si naivně myslí,
že když dokončí misi, která zvedne pěti
ulicím každému barák cenově o tři sta
tisíc a z tankodromu udělá autostrádu,
bude za hrdinu a za mafii jen stavební
úřad a spol), že bude dít toto:
 Všichni se budou bát, že jejich vjezd
nebude udělán dobře
 Všichni budou navzájem závidět všem
parkovací bazény
 Ti tři z devadesáti, co parkují na svém
pozemku, vám budou děkovat předem, zbytek až ex post
 Těch osmdesát sedm bude, ignorujíc,
že jim obec trpí auta na svém a úkoluje
MP, aby je nepokutovala, protože politika, bude dělat první poslední, aby
získalo další místo/získal ho i soused

naproti, co bude jinak parkovat u něj
 Omylem se udávat, dělat ze mě vola
 Budu vystaven vrcholné zkoušce odolnosti, ve které uspěje jen psychicky
silný jedinec a stavebnímu úřadu
a architektovi pomůže jen v případě,
že je schopný manipulátor a odvážný
politik, takže dílo se povede, ale jestli
to bude před volbami, tak mě přestane
volit 300 lidí.
 Nesmím zešílet už v první etapě (východní konec ulice Na Vrchu), protože
jich máme sedm a oni mě potřebují,
jinak se to snad nedodělá
 Za žádnou cenu nesmím dát občanům
najevo, jak to chodí interně, musí si
myslet, že mají pravdu a právo nás
buzerovat, jinak to bude zpožděné
o rok až deset

Až na poslední bod jsem vše do puntíku splnil. Pravda, nebylo snadné v ulici
Na Vrchu za víkend otočil 15 petentů
petice proti stavebnímu úřadu do režimu
Novotný je dobrý, všichni to s námi myslí
dobře, ale co už.
Pokusím se vám vysvětlit, kde děláte
chyby. Nechci, aby to vypadalo, že vás
odrazuji od zákonného práva podávat si

rozvržení: DETAIL A4

rozvržení: DETAIL A4

ekonstrukce povrchů a kanalizace
v ulicích nad sokolovnou bylo
hlavním tématem přebírání úřadu.
Bývalá paní starostka mi kladla na srdce
tento projekt coby prioritu. Říkala tomu
„kopec hrůzy“. Říkáme tomu stejně. Paní
bývalá místostarostka Plocková a paní
starostka Holovská na tom odmakaly
pořádný kus práce, jedna z nich tu bydlí.
Děláme to samé. V praxi to znamená somrovat a somrovat na OMI IPR o šedesát
milionů v situaci, kdy Praha nemá peníze
ani na letošek, chybí jí 15 miliard a já, který
dostal triliardu (budova družiny, jídelna,
školka, nádraží, tohleto támhleto, jen ať
má peníze a nepíše o nás na Twitter, je
to magor) díky vzácné koalici ODS/Piráti
a skvělým vyjednavačům po boku (sám
jsem vyděrač a mám po boku dva vyjednavače, s Řeporyjemi se teď nedobře
jedná, máme drahé advokáty a UFOny) se
ty peníze našly.

úřady to akceptují, zavírají oči, no neříkám
nám Svatá trojice nadarmo.
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0,25 - 0,50
zahradní obrubník

0,10

0,10

0,25 - 0,50
Přichází stavební řízení a v něm to,
výplň (např. kačírek)
zemina, zatravnění
na co jsme všichni - budu nám říkat Svatá
zahradní obrubník
krycí lišta
trojice (radnice Řeporyje, stavební úřad
výplň fólie
(např. kačírek)
PVC
ÚMČ P13 a projektanti z firmy Groebner
zemina, zatravnění
2,5%
krycí lišta
v čele s geniálním Ing. Čermákem), vy to
PVC fólie
budete znát pod pojmem Mafie (jak vás
2,5%
učí ti, co vás obchází s peticemi plus je
stávající svislá izolace
to obecný úzus) – samozřejmě školeni
sousedního objektu
stávající svislá izolace
a jsme za to placeni: vypořádávání často
sousedního objektu
3,0%
obskurních připomínek a jen se podaří
propustný,
nenamrzavý materiál
3,0%
před jejich autory předstírat, že vás mapropustný, nenamrzavý materiál
fie ignorovala, zatímco vás zachránila
(fabulujete, omylem se udáváte atd.,
naštěstí máte nás, kteří vás omlouvají
a dál prosí, ať nechodí na místo ti ,které
Podél fasádyPodél
domů,
ke kterým
nezpevněné
plochy
komunikační
budevybudován
vybudován
fasády
domů, kepřiléhají
kterým přiléhají
nezpevněné
plochy
komunikačnízeleně,
zeleně, bude
tam voláte peticí), co mohla, vypořádala
jednoduchý
funkčníchodníček
okapový chodníček
následujícím
způsobem:
Dlekonkrétní
konkrétní situace
bude
ve ve
jednoduchý
funkční
okapový
následujícím
způsobem:
Dle
situace
bude
a to ještě na hraně zákonnosti, protože
vzdálenosti
m oddomu
fasádyosazen
domu osazen
zahradní
obrubník,nanaodhalenou
odhalenou část
vzdálenosti 0,25
- 0,50 0,25
m od- 0,50
fasády
zahradní
obrubník,
částzákladu
základu
celý projekt stojí na výjimkách a já, který
bude upevněna vodonepropustná PVC fólie a prostor bude vyplněn kačírkem nebo jiným
bude upevněna
vodonepropustná PVC fólie a prostor bude vyplněn kačírkem nebo jiným
podobným materiálem. Tato úprava zajistí odvedení srážkové vody od základů domu.
jsem takové hovado, že bych je dokázal
podobným materiálem. Tato úprava zajistí odvedení srážkové vody od základů domu.
protlačit, musím dům od domu vysvětlovat, že i kdybyste si nevymýšleli a měli to DETAIL UKONČENÍ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKAČNÍ ZELENĚ U FASÁDY SOUSEDNÍCH DOMŮ
korektní, nejde to vypořádat, neboť
DETAILtím
UKONČENÍ NEZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKAČNÍ ZELENĚ U FASÁDY SOUSEDNÍCH DOMŮ
etapa končí, je to na výjimkách, které vám Na váš dům skutečně nebude napojen „bazén“, od zelených pásů je skutečně bude dělit podstatná mezera.
vykopalo bývalé vedení, my pokračujeme, Projekt je velmi detailní.
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námitky a odvolávat se, stejně potřebuji
(radil pan inženýr i vedoucí stavebního
úřadu), abyste žili v pocitu, že když vám
město za takovou raketu opravuje komunikace šestého sledu důležitosti, máte svá
práva jako účastník.
Pozor, tady by měli přestat číst blbci, či
zaujatí. Je to jen pro vnímavé, které ta problematika obecně zajímá, či se jich projekt
týká. S ostatními se loučím a vidíme se
po dokončení stavby, až sem ponesete
flašku a petici, že nemám končit (dělám
si srandu, ale skutečně jsem viděl data,
firma Groebner, která pro magoš dlouhodobě toto dělá, NEEVIDUJE sedmnáct
let stížnost zpětně, ale chápu, že ta vaše
přijde určitě).
Podívejte se, v té první etapě uspěl
s připomínkou (vypořádána, zakresleno)
jen ten, kdo připustil, že projekt skutečně
stojí na výjimkách a tedy jeho podnět
musí ZA KAŽDOU CENU:
 Být opodstatněný/racionální a když
není, tak příčetný
 Být bez jakékoli fabulace, snahy zmást
úřad
 Nebýt v rozporu se stavebním zákonem
Takže uspěl jeden. Protože jsem soudný, uvědomuji si, že mělo v Echu opakovaně vycházet obrázkové leporelo 3D, aby
bylo všem jasné, že jim
 Nikdo nestaví u baráku bazény
 Nikdo nestaví na tajno tobogány
do sklepa
 Nikdo schválně neničí život a barák
a tak dál dělám to, co jako starosta mám
– jednat ve vašem zájmu, stejně jako celá
Svatá trojice, tedy na tajno zakreslujeme
drobné dodělávky (zeptejte se Na Vrchu,
za hodinu jsem měl vyřešený problém,
který tam vyvolal petici) a prosím na kolenou stavební úřad ať ignoruje urážky typu
„agresivně přehlížíte naše potřeby, bezohledně k mému majetku ničíte, přijďte se
podívat, než něco od stolu rozhodnete,
já mám svedenou dešťovku do kanálu,
sousedé naproti taky a vy tu za statisíce
vymýšlíte kraviny“.
Zatímco autorka připomínky si myslí,
že Mafie dostala co proto, když už bude
stejně ničit, v reálu se děje v interní
komunikaci toto. Ing. Čermák: „Pavle,
klid“ – šéfka SÚ „No comment“- Novotný
„Omlouvám se za paní, děkuju“.
Překlad: Paní se právě udala, spolu
půlku ulice, úřednice je velkorysá a tak
píše „no comment“, napsat něco jiného,
sama páchá trestný čin, už teď porušila
směrnice a já jí děkuji, že to udělala, jinak
dostalo pět lidí pokutu. Že ex post zjistím,
že dopis psal za majitele nemovitosti
někdo jiný a proč, je věc jiná, povedlo se
přikrýt, jen do nás, jsme tu pro vás.
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Před barákem mám právo Cizí pozemek, kuk z okna, půlka ulice parkuje v rozstát hlavně já
poru s vyhláškou a hele ta svoboda a mlčení majitele pozemku. Šťastlivče, na třináctce by se s tebou
Vodrážka nemazal.
Radnice by měla řešit parku- Neřeší a to má tři strážníky
jící auta
Já myslím jejich počet ty Zlobíme investory/krademe vraky první je vydírání,
idiote z radnice
druhé trestná činnost, víc neumíme
Novotný, stavební úřad a celá Jsou nám ukradené, ale Novotný MUSÍ jednat v záta mafie má evidentně sta- jmu tvém a obce a SÚ P13 radši mlčí a poslouchá, ono
rosti s našimi připomínkami to Novotného přejde, až pochopí, že se nezavděčí
Něco přibarvím, vědí kulový SÚ vidí už v zalepené obálce, že nejsi invalidní, máš
přístavbu bez SP a jediný důvod podání je, že tě
sere, že soused má dvě stání a ty zelený pás, stání
jedno a auta tři, no i ty dvě od těch nájemníků v té
další černé přístavbě
Úřady ignorují mé požadav- Být to pravda, projekt je dávno u ledu, půlka ulice
ky, jsme jim lhostejní
padesát tisíc pokuta a Novotný nepáchá politickou
sebevraždu tímto textem
Jiné řešení, než obstruovat Jediný způsob, jak dosáhnout té zpevněné plochy
není
k okénku do sklepa je zajít za Novotným, který zvedne telefon, zvexluje to a bude. Nejhorší je vysírat
z peticí, která stejně nikoho nezajímá a on pak – když
ti vexluje ten tvůj nesmysl, co jsi měl žádat loni, ještě
poslouchá od manželky, že je vůl.
Odvolám se do stavebního Slovo starosty, že bude-li jediné odvolání nefér, etapovolení, co by ne, naděje pa s tvým barákem jde na konec, vidíme se za pět
umírá poslední
let (pokud bude mít Praha peníze)
Ale to je vyhrožování

Ne, to je zoufalá snaha postavit něco, co nevíš, že
chceš, vyděláš na tom, nezasloužíš si to, ty peníze
mají jít na páteřní komunikace, je to zázrak, který
kurvíš a nám to vážně bude fuk, jak z toho nikdo
nemá provize, jak jsi slyšel U Lva, tak nás fakt nežene
nic než profesionalita a antidepresiva

Stavební úřad a projektant Každý METR té ulice jsme viděli všichni 10x a neneví o naší ulici nic a Novotný být já takový, nic se tu nedotáhne dříve než v éře
je bezohledné hovado
Hvězdných válek
PROSÍM, chcete-li reálně obstruovat,
musíte být racionální. To ale znamená
dočasné myšlenkové nastavení z běžného
provozního režimu do režimu realita. Není
to jednoduché, neb to se to organismus
potlačuje až fyzicky limituje. Je to jako
by si měl volič SPD připustit, že Tomio je
vypočítavý šizuňk a lhář a na hranicích pátým rokem nevartuje armáda uprchlíků.
Nejde to. Je to přiznání si selhání. V našem případě není tak zle, je to přiznání
si pouhé reality, na chvilku a ve vašem
zájmu. Dovolil jsem si na to pro vás sestavit tabulku.
Dále sděluji obyvatelům dotčených ulic
následující, zbytek to nepochopí, ale toto
je text primárně o konkrétní investici a já
tam cítím i vinu za úřad, který vám šest let
(ano, přišel jsem k tomu v poslední třetině,
ale mohu za vše, jsem placen za to, že je
vše moje chyba a že žebrání o to, abyste
měli o tři sta tisíc cennější nemovitost
máme s místostarosty akorát šediny
na hlavě a petice na stolech.

1. Věc je u nás dávno vypořádána. To,
že něco umíme zakreslit dodatečně,
vše řešit během stavby a najímáme
autora dokumentace jako stavební
dozor (vyhodím za to sto tisíc, které
jsem mohl použít jinde, jen abyste
měli komfort a dva stavební dozory
na váš vjezd, jeden za úřad, druhý,
protože jsem velkorysý, audit po mě
skočí, mafián budu dál, zlatá Bartošová
a časy, kdy jsem viděl vyrůstat děti, bral
dvakrát tolik a neviděl podatelnu víc
než manželku) je mimořádný bonus,
který jinde nemají. Váš partner je stavební úřad Praha 13. Prosím, myslete
na tento článek, minule ty verbální
útoky a obviňování ženské, která pro
nás dělá první poslední, nebyly dobré.
Noblesu, racionalitu, poraďte se u nás,
můj stavební referát (pan Jedlička,
stavby@prahareporyje.cz) je vám
k dispozici.
2. Nikdo vám nebuduje bazény ze zeleně
v ulici. Jedná se o porost, kam se vsakuje srážková voda. Hodná svatá trojice
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onální. My jsme také, nepokutujeme,
až přijdou modré zóny, rozpadne se
mi koalice kvůli boji proti nim.

6 let zdržení nemohlo mít horší konec než připravenost v této době, kdy Praha musí škrtat. Na Vrchu není
strategicky nejdůležitější ulice ani na tom kopci, natož v regionu. Jen etapka, co vidíte, znamená osm milionů
korun. Celkem šedesát. Kdyby nám řekli, že sorry, ale 2026, nemůžeme ceknout. Zdržet stavbu o rok obstrukčním
odvoláním proti stavebnímu povolení může znamenat ne rok zdržení pro nás, to je v pohodě. Těch pět let pro
tu ulici možná ne. Jen podotek, nikoli rada.
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vám tam, kde u domu chybí okapový
chodník, tento vybuduje.
3. Vjezd do garáže nebude paskvil z levného betonu postavený schválně jako
vodopád (jsou z nich větší provize),
ale kvalitní stavba se sklonem 10 %,
standardní hodnota, bude tam obruba
(mluvím k těm na jižní straně), ta zachytí srážkovou vodu, podél obruby voda
odteče do srážkové kanalizace. Autor
projektové dokumentace je vysokoškolsky vzdělaný architekt, ne nedouk
v inkluzi z Plzeňských práv se zadáním
zkurvit vám už tak příšerný tankodrom
před barákem. Dělá ve vašem zájmu,
bude dál, všichni jsme s vámi, nevypadáme, ale jsme.
4. Žádná parkovací místa se nebudou
nikam přesouvat, prohazovat, měnit.
Kdo nechápe tento drzý apel, špatně
četl, zpátky na začátek.

soubor: F:\DOPRAVA\PGI 2235-17 KOMUNIKACE REPORYJE\DOPRAVA\DOP REP 02 SITUACE.DWG, uložen: 13/10/2020, 12:35, tisk: 13/10/2020, 12:36

5. NIKDY nepřiznávejte, že máte svedený
okap do kanálu. Být to legální, udělá to
každý. NIKDY nezvěte úředníky do ulice, oni ví, jak vypadá nejen váš vjezd,
ale i obývák. Na internetu (Extrémní
starosta, Mall.tv) máte natočených několik mých vloupaček do sklepů a prostor zdejších černých ubytoven. Jak
bych to mohl udělat, neznat detailně
prostor. Máme tu stavební dokumentaci vašich domů. Víme, co máte načerno.
Víme všechno (satelitní snímky co půl
roku nové, třikrát denně dělám, že vám
věřím, že ty kameny a klády na rohu už
leží tři roky, ten, co maluje vaší ulici,
váš vjezd a vaše dvě návštěvnická parkovací stání není jitrnice, je to člověk,
co rozkreslil každý centimetr, dělá, co
může, ale co nemůže je namalovat vám
všem čtyři stání pro auta, co mají stát
jinde a stejně byste chtěli ještě jedno
a aby Novotný zmlátil souseda, co vám
parkuje dodávku u domu. Buďte raci-

6. Je bezohledné podávat neustále nějaké podněty, protože vám vadí auta, co
projíždí ulicí, auta z vedlejší ulice. Jasně,
že nás sere doprava. Ale JAKÉKOLIV
řešení je horší a vy to zjistíte, jen ho
uděláme. Libovolně (bude-li vás alespoň pět a podepíšete, že pak nebudete
fňukat) nechám rozdat pokuty kdekoli,
postavím retardér kdekoli, dám dočasný zákaz kamkoli, zešílíte. Řeporyje tají
lidem jednu věc a já vím jí říkat nebudu,
zase jsou věci… Ale tak jo. Nemáme
problém s dopravou. Ten mají Ořech,
Jinočany. My ho mít budeme. Musím
se dívat roky dopředu. Jste zpovykaní,
nesoudní, jste dopravní inženýři z leknutí a my vám to nesmíme říct.
7. Buďte jako Novotný. Ten se chová
někdy jako psychopat proto, že je ze
soukromé sféry, kde pracoval v managementu ve vysoce konkurenčním
prostředí, kde se musel rychle rozhodovat a soustředit efektivní výsledek
(nehonil jsem Ivetu, řídil jsem redakční
týmy v první lize online médií a šlo
o miliony inzerentů a rozvracení rodin
celebrit). Orientujete se na výsledek.
Když chcete docílit změny v projektové dokumentaci, jste laik (lehce se
čte, blbě připouští) a teď se něco má
stavět. Příklad: Potřebuju v Drahovské
u baráku, co je ten 30 štěrk před zelení
zpevněnou plochu k okénku sklepa.
Soused s tím uspěl loni, já koupil barák
před měsícem, to je ale nespravedlivý
svět.
Co udělá obecně takový člověk: Většinou se odvoláte do stavebního řízení
s něčím, co objektivně mělo být vypořádáno a vy to vnímáte jako velkou
nespravedlnost. Nepochodíte, a protože
vám ani to nestačí, aby vám došlo, co
máte dělat, odvoláte se do stavebního
řízení. Výsledek: Po dokončení stavby jak
kretén betonujete celé ulici na očích ten
kačírek a konečně jste si udělali hnusnější
barák. Znechucení z úřadu, světa, života
a do toho po vás skočí tutově někdo s pokutou. Nechce, ale udají vás sousedé. Že
ne? Jak dlouho žijete v Řeporyjích?
Co udělá „Novotný“ (manažer orientující se na výsledek, jedno, že cestou
pozuráží půl vsi a zapálí kůlnu): zamyslí
se, četl článek, aha, oni mi nevyhoví,
v této fázi, kurva, aha, ZAJDU NA ÚŘAD!
Gratuluji. Už vám došlo, že jsme tu proto,
abychom vám sloužili. Výtečně jste neposlali odvolání i s peticí a do kopie nás,
abyste urazili všechny dokola, co proti nim
nejste v právu.
Co vám řeknu na úřadu: Skočte za panem Jedličkou, on se vám podívá na to,
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jestli je tam šance, pokud ano, poradí vám,
jak to napsat a já tam pak zavolám.
Co vám řeknu pak venku na cigáru:
Hele jednak si tam pak dělej, co chceš, my
se snažíme nevidět, neslyšet. Dále hele,
já zavolám projektantovi a slibuju, že to
fakt jde řešit během stavby, milion věcí
jde během stavby, ušetříš si papírování
atd. Klid, dohlíží na to přímo projektant.
Taky mu můžu zavolat, je ochotný, NESMÍŠ
to nikomu říct, ale umím to tam zakreslit
v mimořádných případech na tajno.
Tak co je blíž řešení? Orientujte se
na výsledek. Učíme děti ve škole v šachovém kroužku, „nejdřív přemýšlej, pak
konej“. Proboha když už máte čas na to
drbat úřad v hospodě nebo 15 minut
na ulici, proč si nenajdete tři minuty
a nezavoláte nám. Zeptejte se, poradíme,
jsme tu od toho.
Jako naprostý bonus k tomuto textu,
který jsem psal hodinu v neděli, která
měla patřit dětem, a právě mi kvůli němu
klesly preference, MIMOŘÁDNĚ vám ukážu, jak ASI dopadnou připomínky k řízení,
které zvažujete v etapách, co přijdou, ale
obecně do budoucna, bude se možná
hodit:
Nesouhlas s nahrazením zpevněných
ploch pásem zeleně: Za předpokladu
provedení předepsaných izolací podzemních částí domu obecně nedojde
k ohrožení konstrukce domů. Do PD bude
doplněn detail zakončení (styku) na svislé spáře (rozhraní stavby a sousedních
objektů), tj. napojení přes zakončovací
lištu a ochranu stávající izolace. To je maximum. Kdybychom měli vyhovět všem
se vším, nestavíme nikdy. Ano vím, svět
je zlý a my mafie.
Nemožnost zpevnění základů během dříve
provedených stavebních úprav domu: Tuto
námitku vám vždy zamítnou, problém
poloviny vesnice - za stavebně-technický
stav domu odpovídá vlastník, nelze argumentovat tím, že statika domu závisí na jiném objektu (konstrukce komunikace).
Nesouhlas s vytvořením parkovacího místa před domem: Jedná se
o návštěvnické parkovací stání, plocha
v místě vytvořeného parkovacího stání
je v současné době využívána podobným
způsobem. Nevíte, že zjistíte, že dojde
ke zlepšení akustické pohody v domě
tím, že hrana navržené komunikace bude
ve vzdálenosti cca 2,5 m od fasády domu,
v současné době je plocha celá zpevněná, tedy automobily mohou jezdit těsně
podél fasády. (takových překvapení čeká
víc, šest ulic nás bude velebit, škoda, že
to víme jen my, ale je to naše práce trpět
příkoří, ne váš osud. Vy jste hýčkaní, my
drcení, ano já vím, jsem debil.

Evergreenem jsou námitky ke snížení
počtu parkovacích míst v ulici:
Vzhledem k platným předpisům a požadavkům dotčených orgánů je nutno
omezit množství srážkových vod, které
odtékají z dotčeného území. Je potřeba
navrhnout co možná největší rozsah zelených ploch, které mají schopnost zpracovat (vsáknout) srážkovou vodu na místě.
Do výsledného množství vody, které odtéká z území, se ovšem v Řeporyjích a zejména této lokalitě odráží skutečnost, že
velký počet majitelů přilehlých domů vypouští srážkovou vodu ze střešních svodů
volně do uličního prostoru, což celkovou
bilanci navyšuje. Současně je také potřeba splnit požadavky předpisů a norem
na základní příčné uspořádání uličního
prostoru, pro zajištění bezpečného pohybu všech účastníků silničního provozu.
Proto mohou v rámci uličního prostoru
být navržena pouze návštěvnická parkovací stání. Majitelé vozidel, kteří bydlí
v dotčené části, mohou nechat svá vozidla stát podél komunikace za podmínek
daných zákonem a vyhláškou o provozu
na pozemních komunikacích, primárně
by však měli parkovat na vlastních pozemcích mimo veřejný prostor.
Zachování příjezdu a pevného podkladu
u sklepního okénka: Uspějete, dokonce
zpevněná plocha bude v rámci stavby
odstraněna a znovu realizována dle aktualizované projektové dokumentace. Až
tak je Svatá trojice velkorysá.
Na závěr drzá slovní úloha/hádanka
pro ty, co pochopili smysl článku a chtějí
se ujistit, že pochopili ve všech souvislostech složitosti a FAKTICKÉ reálie dotčené
agendy ve všech souvislostech. Není to
jednoduché, proto se netrapte neúspěchem a respektujte nařízení starosty MČ
v takovém případě číst znovu od začátku.
Dělám to pro vás. Každá další odvolačka
ohrožuje rekonstrukci vaší etapy. Docílíte
toho, že budete koukat na opravené ulice
celého okolí a modlit se, aby nakonec měl
někdo ještě elán a město peníze dorazit
to u vás. Potřebuju se ujistit, že tomuto
rozumíte, případně neuděláte něco, čehož následky fakt nedomýšlíte, protože
podceňujete reálný stav věci (městu,
i SÚ trošku dochází trpělivost, držím hráz
a mám tady takové práce, že mě to bude
bavit taky jenom do bodu, kdy v zájmu
ostatních prostě nechám volný průchod
byrokracii.
Zadání pro řešitele: Slovní úlohu řeš tak,
jako by byl starosta tutově úplatný,
případně alespoň tutově upřednostňující/zvýhodňující přátele a známé
(může se totiž stát, že si to fakt někdo
myslí a zbytečně by se zamotal).
Zadání: Majitel nemovitosti je za každou
cenu rozhodnutý udělat všechno pro to,
aby změnil stav, kdy má soused naproti
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dva parkovací bazény, zatímco vy zelený
pás a jedno parkovací stání. Stavební
řízení je pomalu u konce, i moje námitka
už byla negativně vypořádána. Znám se
osobně se starostou Novotným, nemám
problém mu šoupnout deset tisíc, když
udělá kouzlo, napsal do Echa článek, kde
si hraje na Boha, je schopný všeho a vím,
že by mě nepráskl.
a) odpověz ANO/NE zdali je vůbec v silách starosty Novotného tak zásadní
zásah prosadit.
b) uveď důvod, proč ti Novotný nevyhoví.
c) uveď nejhorší možné další administrativní řešení situace z hlediska sebe coby
majitele nemovitosti
d) uveď nejlepší možné řešení situace
z hlediska sebe coby majitele nemovitosti
Pokud dáte alespoň tři správné body,
budu vám věřit a můžete si přijít na úřad
pro věcnou odměnu (tričko pro ty, kterým
to budu věřit, odznáček pro zbytek)
Řešení níže.
3 chyby: Slušný výsledek, máte patrně
dobře jen áčko, ale i to je dobré, gratuluji.
2 chyby: Výtečně! Jste inteligentní bytost
schopná uvažovat v souvislostech, více
takových lidí. Vy Babiše ani Okamuru
nevolíte. Máte navíc výtečně nastavený
hodnotový žebříček, byl(a) byste skvělý(á)
starosta(tka).
1 chyba: FENOMENÁLNÍ VÝKON. Platí to,
co pro předchozí bod plus patříte mezi
3 % řešitelů, co takto uspěli. Upřímně
gratuluji a neskutečně si vážím lidí s vaším
úsudkem.
VŠE SPRÁVNĚ: Veroniko, miláčku, zapomněl jsem napsat, že rodinní příslušníci
a korektorka Echa jsou vyloučeni, stejně
jako místostarosta a místostarostka a Bůh!
Vždyť jste řešení znali, pane bože, to je
ostuda. Nebo jste sám autor úlohy. Pokud
nejste ani jedno, jste PODVODNÍK!

a) ANO
b) protože všichni sousedé znají projekt a všichni by vzápětí chtěli to
samé, což by znamenalo katastrofu.
Ne pro Novotného peněženku, ale
projekt, který Novotný za každou
cenu musí okamžitě spustit, nebo
tam bude tankodrom dalších dvacet let, neboť někdo vytočený, že
sousedovi se vyhovělo, by se kverulantsky a zcela zbytečně po vydání
stavebního povolení odvolal proti
stavebnímu rozhodnutí a je vymalováno. Kdo to odnese? Novotný. Stojí
mu to za to? Nestojí.
c) neriskovat pokus o uplacení úřední
osoby, srát na to a zkusit se odvolat
proti stavebnímu rozhodnutí.
d) prostě se s tím smířit
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Distanční výuka

a distanční výuku jsme se připravovali.
Na možnost omezení výuky v důsledku koronavirové pandemie se žáci
i učitelé během září i října pečlivě připravovali. Pedagogický sbor absolvoval 8. 9.
a 22. 9. dvě školení v užívání aplikace MS
Teams. Získané znalosti otestovali vyučující společně s žáky nanečisto v průběhu
prezenční výuky.
Pro případ potřeby jsme pro Vás - žáky
i rodiče - připravili „uživatelský manuál“,
který Vám pomůže s MS Teams pracovat
a účastnit se na distanční výuce.
Pokud potřebujete resetovat heslo do MS
Office, abyste se mohli přihlásit do MS
Teams, kontrolujte, prosím, své zprávy
v elektronické žákovské knížce. Je to pro
správce nejrychlejší a nejspolehlivější
způsob, jak Vás kontaktovat s dalšími instrukcemi.
Pokud byste měli problémy s přihlašovacími údaji, jakož i v případě ostatních dotazů
ohledně MS Teams, neváhejte se, prosím,
obrátit na e-mail novotny@zs-reporyje.cz
Jakub Novotný

říjen 2020
dalších aktivit, které se dají během výuky
dělat. Žáci např. vypracovávají referáty
o různých hudebních nástrojích. Kdo se
na nějaký sám učí, ten zpestří hodinu
svým vystoupením. Díky tomu jsme slyšeli
šikovné kytaristy, klavíristy nebo shlédli
video našeho žáka z jeho studia za bicí
soupravou. Deváté třídy dělají prezentace
o svém oblíbeném hudebním stylu. Poté
zkoušíme známé hity zařadit právě do daného hudebního žánru. V šestých a sedmých třídách mají žáci referáty o svých
oblíbených interpretech a kapelách, tím
se dostáváme i k aktuálním streamovaným
koncertům a novým videoklipům.
Klára Kubištová

D

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

R

Anglická konverzace

odina tvoří náš každodenní život,
naše názory, postoje, vzpomínky či
budoucnost. Je důležité, aby si děti
uvědomovaly, odkud pocházejí a kam
do historie sahají jejich kořeny.
Stejně tak je třeba vést dospívající mládež
k pokoře a uvědomění si, že rodina je
základ života a prioritou každého z nás je
si ji vážit.

Čtvrťáci na výstavě

ne 2. 10. navštívili žáci 4. ročníků
výstavu exotického ptactva. Výstavu pořádal ZO ČSCH Řeporyje.
Žáci měli možnost vidět mnoho exotických
ptáků a zároveň se dozvědět zajímavosti,
spojené s jejich životem.
Karolína Koutecká

Hudební výchova bez zpěvu

K

oronavirová opatření sice znamenají
zákaz zpěvu v hodinách hudební
výchovy, naštěstí máme mnoho

Tato úvaha nás inspirovala k tomu, abychom o podobných tématech diskutovali
a dostali je do povědomí všech žáků. Jde
o to, aby děti získaly správnou výslovnost,
rozšířily si slovní zásobu a nebály se před
ostatními anglicky vystupovat.
Naši šesťáci tak dostali za úkol vytvořit
rodokmen (family tree) a povídání o své
rodině, které posléze před třídou představili a prezentovali.
Dozvěděli jsme se, jak se jmenují rodinní
příslušníci, jaké jsou jejich záliby a jakým
způsobem společně tráví volné chvíle.
Tyto hodiny byly naplněné úsměvy a nadšením, zkrátka… Posuďte sami.
Denisa Šilerová

K

Jablíčkový týden

oncem měsíce září, kdy nám počasí
velice přálo, proběhl ve školní družině v oddělení našich nejmenších oblíbený jablíčkový týden. Na každý den paní
vychovatelky pro děti připravily sportovní
a tvořivé aktivity s jablečným tématem.
Venku například děti malovaly na chodník barevná jablíčka a zápolily v různých
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soutěžích. Největší úspěch u dětí však měl
taneček Mazurka, který se děti naučily
a společně si ho opakovaně zatančily. Dále
jsme si zazpívali pár písniček o jablíčkách
a zopakovali si již dříve naučené básničky.
Při poledním klidu jsme si společně vyprávěli o tvarech a barvách jablíček a o tom,
jaké jsou jejich možnosti využití při přípravě
různých pokrmů.
Kateřina Špačková
Vychovatelka ŠD

Návštěva podzimní zahrady

S

oddělením školní družiny pro žáky
druhé a třetí třídy jsme navštívili
krásnou a rozsáhlou zahradu u Hájků.
Děti obdivovaly nádherné rostliny kvetoucí
v pozdním létě a rozběhly se pod korunami ovocných stromů. Vyptávaly se, kdy se
které odrůdy ovoce sklízí a jak se o stromy
a květiny pečuje. Paní Hájková pro děti
připravila poznávací výstavku listů, větvi-

ček a plodů stromů a keřů. Některé děti si
návštěvou oživily zážitky ze zahrad svých
prarodičů a vyprávěly své zkušenosti s péčí
o rostliny. Všichni si závěrem prohlídky
mohli utrhnout ze stromu jablíčko a ohryzkem posílit kompost na zahradě.
Paní Hájkové mnohokrát děkujeme za příjemný zážitek z volnočasové aktivity.
Dětem se tato návštěva natolik líbila, že
i v dalších dnech projevily přání se do pěstěné zahrady vrátit.
Miroslava Novotná
Vychovatelka ŠD

Stěhování národů ve 4. třídách
- zážitková pedagogika nejen
v hodinách vlastivědy

V

hodinách vlastivědy se snažíme
našim žákům učivo zpestřit a přiblížit. Proto, když se objevilo téma
„stěhování národů“, chtěly jsme zapojit
zážitkovou pedagogiku tak, aby si žáci
odnesli z tohoto období svou zkušenost.
Příprava byla důkladná, jak se na takovou
velikou logistickou akci patří. Zabrala nám
celý týden a provázela nás hned několika
předměty. Nejprve si žáci utvořili týmy/
kmeny a zvolili kmenové náčelníky. Ti
si potom vylosovali v obálkách jméno
příslušného kmene. Měli jsme tu Góty,
kteří se po cestě musí rozdělit na Vizigóty
a Ostrogóty. Dále zde byli Langobardi,
Vandalové, Bungundi, Alamani, Frankové,
Sasové, Anglové a Jutové. Žáci měli za úkol
zjistit o každém kmeni co nejvíce informací
z různých zdrojů a podle mapy si připravit
trasu cesty a prezentaci svého kmene.
V hodinách výtvarné výchovy a pracovního
vyučování jsme vyráběli lodě, vozy a další
potřebné rekvizity. Konečně nastal pátek
„P“. Žáci si donesli plyšová zvířata a panenky, které je budou na cestě doprovázet.
Někteří přišli i vhodně ustrojení. Se všemi
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věcmi (školní batoh, kufřík s výtvarkou,
panenky, plyšáky) a další a další věci, které by mohly být na takové dlouhé cestě
potřeba. Shromáždili jsme se na školním
hřišti a vysvětlili si jednotlivé trasy. Pak se
již všichni odebrali na místa, odkud tohle
veliké putování začne. Na znamení se daly
do pohybu jednotlivé kmeny. Když se potkaly s jiným kmenem, válčily nebo se daly
na útěk. Každých sedm kroků rozbalily svá
ležení. To abychom si uvědomili, že takové
stěhování národů netrvalo jeden den, jako
když jedeme nebo letíme v současnosti
k moři. Některé kmeny musely překonávat
na svých lodích i moře. Po cestě zpovídal
děti televizní štáb, který se ptal, jaký kmen
představují, odkud kam jdou a jak dlouho
jim bude cesta trvat. Všichni jsme si tuto
akci užili. Na otázku, co bylo největším
problémem při tomto „stěhování“, žáci
odpověděli, že asi to, že stále ztráceli věci. J
Karolína Koutecká a Hana Zdvihalová
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jsme si užili se spousty soutěží a vyráběním.
V dnešní době můžeme jenom doufat,
že za chvíli snad už bude lépe a budeme

Sluníčko se rozloučilo,
s kytičkami, s travičkou,
na cestu jim zamávalo,
paprskovou ručičkou.
Jděte honem všichni spát,
musím podzim přivítat.

Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com
si moci užívat školku na plný pecky, jako
tomu bylo do nedávna.
Zpracovala Apolena Pelichovská
(učitelka)

Podzim zaklepal na vrátka a venku se
nám vystřídalo teplé počasí za chladnější.
Začalo nám pomalu padat listí a pro paní
učitelky to znamená spoustu kreativních
nápadů, co s dětičkami můžou vyrábět.
Poslední dny tepla a sluníčka jsme si
užívali naplno na naší zahradě. Tím pro
nás ale řádění na zahradě pomalu končí
a začínají nám vycházky po okolí a třeba
i k rybníku. S předškoláky jsme pozorovaly
krásy podzimu, nasbíraly si žaludy i kaštany, které využíváme k různým kreativním
věcem a hrám.
Od října nám začaly ve školce kroužky
(keramika, sportovky, tanečky), ale bohužel v půlce října kvůli vládnímu nařízení
a nařízení ministra zdravotnictví, byly
kroužky (sportovky i tanečky) do odvolání
pozastaveny.
Dále jsme si pro všechny děti připravili
Barevný den v podzimních barvách, který

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 Zmrzlíku u čp. 33
Ve Výrech proti čp. 328

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.

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
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Opatření městské části v návaznosti na přijetí krizového opatření.

Sledujte aktuálně stránky ÚMČ Praha-Řeporyje.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PRO OBČANY V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU
602 316 148

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

800 160 166

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

1212

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

724 810 106, 725 191 367

informační linka Státního zdravotního ústavu - nonstop

773 782 856

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

773 782 850

vracející se z oblastí výskytu onemocnění Covid-19

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

Informace pro občany k zajištění provozu
obecního systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.
V rámci zachování fungování městské
infrastruktury je svoz a sběr komunálního
odpadu zajištěn s účinností od 22. 10. 2020
následovně:
1) Svoz směsného odpadu – probíhá bez
omezení, svoz bude i nadále zajišťován
standardně v nastavených svozových
dnech a četnostech,
2) Svoz využitelných složek komunálního
odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack,
kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení,
svoz bude i nadále zajišťován standardně
v nastavených svozových dnech a četnostech,
3) Sběrné dvory hl . m. Prahy – provoz nepřerušen.
Výjimkou je SD v ulici generála Šišky, kde
jsou zástupci jeho obsluhy v karanténě.
Z tohoto důvodu bude provoz sběrného
dvora omezen na dny pondělí – pátek –
od 8:30 – 12:30, sobota a svátky zavřeno.
Omezení trvá již od 21. 10. do odvolání
(karanténa je nařízená do příští středy, tj.
do 28. 10.).

Městská
policie
informuje

S

trážníci městské policie, respektive
jejich práce je mnohdy vnímána velice
rozporuplně a mnozí občané zaznamenají spíše onu represivní stránku, která
u mnohých lidí moc na popularitě strážníkům
nepřidává. Nicméně je potřeba zmínit, že
strážníci se věnují také prevenci a v rámci
preventivních úkolů, či dokonce nad jejich
rámec také dalším činnostem a poskytují
a zajišťují i „nadstandardní služby“. Například
mají strážníci našeho obvodního ředitelství
k dispozici prostředky ke sběru použitých
injekčních stříkaček a jehel, tedy těch, které

4) Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci –
provoz nepřerušen, provoz probíhá
v souladu s nastavenou provozní dobou zařízení,
5) Služba přistavování velkoobjemových
kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – nepřerušena a i nadále probíhá
dle schválených harmonogramů přistavení.
6) Svoz nebezpečného odpadu:
a) Stabilní sběr a svoz NO – probíhá bez
omezení,
b) Mobilní sběr NO – probíhá bez omezení,
c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez
omezení.
Upozorňujeme, že zajištění výše uvede ných plnění se bude odvíjet od provozních
možností jednotlivých dodavatelů. Pokud
dojde ke snížení jejich personálních ka pacit, může dojít k omezení poskytování
některých služeb s tím, že prioritou města
bude zajištění služeb, jejichž plnění (za chování) je výslovnou povinnosti města.
Pokud u některých dílčích plnění ke změ nám dojde, budete o vzniklých omezeních
obratem informováni.
se nacházejí na veřejných prostranstvích
a většinou pak na oznámení provádějí sběr
tohoto nebezpečného odpadu. Mají k dispozici rovněž defibrilátor, který byl již v několika
případech použit při oživování osoby i s ohledem na fakt, že na místě byli dříve než vozidlo
zdravotnické záchranné služby, která strážníky
občas k tomuto účelu využívá. Lze uvést i vybavení startovacími bustery, event. kabely,
které lze v případě nezbytné potřeby použít
jako pomoc pro „nemobilního motoristu“, kterému se nedaří nastartovat. Ovšem je nutné
upozornit, že se jedná opravdu o nezbytnou
akutní potřebu a nelze to vnímat jako standardní službu všem motoristům. V podobném
duchu a za stanovených podmínek strážníci
provádějí například i manipulaci a polohování
zdravotně handicapovaných osob.
Ing. Hynek Svoboda,
ředitel OŘ MP Praha 13

Provoz kontaktních center svozových
společností:
Od pondělí 26. 10. 2020 se upravuje provozní doba pro osobní návštěvy klientů
následovně:
Pondělí – 8 – 13 hodin
Středa – 13 – 18 hodin
Ve všech prostorách zákaznických center je
nezbytné dodržovat standardní hygienická
opatření – vstup pouze se zakrytým nosem
a ústy, desinfekce rukou při vstupu.
Obchodní zástupci budou nadále klientům
k dispozici i mimo provozní dobu určenou
pro osobní návštěvy a to prostřednictvím
elektronické komunikace.
Provozní doba může být upravena i jinak,
např. u kontaktních míst zřízených v rámci
budov ÚMČ nebo na základě pokynů vedení
jednotlivých společností.
O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze
Vás budeme průběžně informovat, s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.
V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany
prostředí MHMP, příp. úsek vedoucí odboru ÚMČ Praha-Řeporyje (tel. 251 625 794).

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
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Kulinářské okénko
Milé čtenářky,
milí čtenáři!
Tikka Masála,
pro Vás nebude
žádnou novinkou,
pokud máte rádi
indickou kuchyni.
Pokud však tuhle tradiční a například i ve Velké
Británii oblíbenou
pochoutku neznáte, nechte se určitě k jejímu vyzkoušení zlákat, hravě ji totiž dokážete připravit i doma s poměrně malým
množstvím běžně dostupných surovin.
Tím co tento recept dotahuje k dokonalosti
je originální indická směs koření Garam
Masála, dnes již běžně dostupná ve všech
větších supermarketech. Je směsí vonící
po hřebíčku, cuminu a dalších voňavých
zázracích. Co určitě oceníte je, že se všechno
vaření, odehrává v jedné pánvi. Ať už
máte rádi indickou kuchyni či jen chcete
vyzkoušet něco nového a netradičního tikka
masála může být pro Vás to pravé.
Dobrou chuť Vaše Simča
simona.slivenecka@gmail.com

Kuřecí Tikka Masála

500 gr kuřecího masa
2 ks žluté cibule
1 pl libovolného oleje
3 stroužky česneku
3 cm zázvoru
1 ks rajčata v plechovce krájená
1 kelímek zakysané smetany
1 kelímek bílého jogurtu – malý
1 čl kurkumy
1 čl koření garam masála
½ čl mletého koriandru
½ čl mleté skořice
špetka chilli
jasmínová rýže
Na oleji zesklovatíme na jemno nakrájenou cibuli, přidáme na kostky
nakrájené kuřecí maso. Maso
osmažíme do zlatova, k masu
prolisujeme česnek a nastrouhaný
zázvor. Ke konci smažení přidáme
všechno koření. Zalijeme plechovkou rajčat (rajčata můžeme před vlitím do pánve i rozmixovat). Přidáme
jogurt, zakysanou smetanou, krátce společně prohřejeme a podáváme
s vařenou jasmínovou rýží.

INFORMACE  SARS-CoV-2

Lékárna Tilia

Pondělí - pátek 7:30 - 17:00

Jáchymovská 258, Praha 5-Řeporyje
V době nových nařízení vlády z důvodu epidemie SARS-CoV-2
a omezených možností pohybu osob, je možné léky či doplňkový
sortiment objednat předem, a také je možné domluvit případný
rozvoz k vám domů v rámci dohodnutých časových možností.
Kódy e-receptů můžete nadiktovat po telefonu, přeposlat
pomocí sms nebo whatsappu nebo na email či facebook
messenger. Je také možné využít rezervační formulář
na www.erecept-alphega.cz

Kontaktovat nás můžete následujícími způsoby:

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

@lekarnatilia
www.fb.com/lekarnatilia

informace ∙ novinky ∙ akce ∙ nabídky ∙ poradna

Těšíme se na vás!

Otevírací doba Pošty v Řeporyjích
Praha 513, 155 11 Hasičů 46/3, Řeporyje
Pondělí 10.00–12.00 13.00–18.00
Úterý
8.00–12.00 13.00–16.00
Středa 10.00–12.00 13.00–18.00
Čtvrtek 8.00–12.00 13.00–16.00
Pátek
8.00–12.00 13.00–16.00

Řeporyje
oficiální
www.facebook.com/
prahareporyje/
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
Vážení čtenáři,
původně jsem neměla v úmyslu se veřejně vyjadřovat k činům místního starosty,
ale když kolem sebe stále víc a víc vidím
tolik nenávisti a osobních útoků, rozhodla
jsem se nemlčet. Mám totiž pocit, že většina
z vás co pana starostu nezná osobně, je
silně ovlivněna pouze jeho velice úspěšným mediálním obrazem, který si tak rád
pěstuje. Domnívám se však, že se jedná
pouze o falešné pozlátko.
Nebudu do pana starosty kopat, tak jak
by si možná sám přál, jen bych ráda využila blížící se poloviny volebního období
k drobnému zamyšlení. Přesně tak, jako to
udělal dnešní pan starosta v polovině minulého volebního období, tehdy ještě jako
opoziční člen zastupitelstva. Tehdy vlastně
zcela nenápadně započal svou předvolební
kampaň, když začal vystavovat účet bývalé
vládnoucí koalici. Jistě tehdy oslovil spoustu potencionálních voličů tím, když do Echa
otiskl článek o tom, jak paní starostka je jen
loutkou ve faktické režii paní místostarostky, či jak tehdy koaliční zastupitel pan Kejha
pro uspokojení svých podnikatelských
tužeb „vyjídá“ obecní pokladnu neúměrně
nízkým nájemným v obecní budově (stará
škola). Pan starosta tehdy využil svého
„civilního“ povolání bulvárního novináře
a dokonale zacílil na srdce budoucího
voliče. A jak se záhy ukázalo, dokonale se
tím zesměšnil, protože pro výši nájemného
v minulosti zvedl ruku, co by tehdejší člen
zastupitelstva i on. A jak už to tak bývá,
čtenáři obvykle v hlavě zůstane pouze to
nečestně nízké nájemné ve prospěch tehdejšího koaličního zastupitele, než nevhodná podpásovka pana starosty. Proto bych
i já, byť se nechystám v příštím volebním
období kandidovat, ráda zrekapitulovala
to, co se za uplynulé dva roky v Řeporyjích
událo. Z mé strany to není politický boj,
pouze pohled na to, jak si u nás žijeme.
Před volbami jsme se mohli dočíst (Echo,
obecně dostupná média, sociální sítě), že
Řeporyje jako jedna z mála MČ nemají
na ulicích kamerový systém. Pan starosta
nás ujišťoval, že tento luxus si zachováme,
že kamerový systém, běžný ve všech ostatních MČ v Řeporyjích, mít nikdy nebudeme.
Vzpomínáte? Dnes máme v Řeporyjích
kamer hned několik. Já vím, že instalovány
byly především kvůli nepořádku u popelnic, kvůli vandalům a kvůli ochraně
pomníku Vlasovcům, ale v Řeporyjích přeci
nikdy žádné kamery nebudou! A když už
jsem u těch kamer, tak pan starosta také
velice rád využívá ty soukromé, obvykle
ilegálně snímající veřejné prostranství.
Ano, když jde o vandalství (např. malování
na fasády, vymlácení BUS zastávky apod.),
každý z nás rád přimhouří oko, ale nedávno se na soukromém facebookovém účtu
pana starosty objevilo video, kdy zveřejnil
záběry „pejskařky“, která po svém miláč-

kovi neuklidila exkrement z chodníku.
Ano, není to pěkné, ani já to nemám ráda,
ale pan starosta jaksi zapomněl, že na záznamu se pohybují i cizí lidé, kteří s celou
situací nemají nic společného. Navíc pan
starosta se ve všech možných publikacích
pohoršuje nad udavačstvím našich předků
v době války či komunistické totality, ale
pokud se mu to zrovna hodí, udavače sám
využívá…. A ten hon po majitelce psa, vývěsky na každém rohu, jako kdyby spáchala
nějaký zvlášť závažný trestný čin, to se mi
také nezdá přiměřené.
Pan starosta do úvodníku Echa již několikrát psal, že maminka se má poslouchat.
A kolikrát Vám Pavlíku maminka říkala, že
se máte chovat slušně, že nemáte mluvit
sprostě, že nemáte lidem vyhrožovat?
Maminka na Vás zřejmě neplatí. A co paní
soudkyně? Kolikrát že jste porušil zákaz
řízení? A propos. Letos na jaře, když jste se
po Řeporyjích proháněl v taxikářské Octavii, to už jste řidičský průkaz měl, nebo jste
opět porušil soudní rozhodnutí? Zrovna
na tuto otázku bych ráda znala odpověď,
protože pokud po nás ostatních chcete,
abychom nedělali nepořádek u popelnic,
nevypouštěli odpad do potoka a nenechávali kálet psy po chodnících, sám byste nám
měl jít příkladem!
Pomník „Vlasovcům“. Bez ohledu na to,
co si kdo o tom pomníku myslí (já s ním
osobně problém nemám) si myslím, že
by bylo fér, oznámit záměr ho vybudovat
před volbami, ne hned po nich…. Nevěřím
tomu, že nápad s pamětní deskou se panu
starostovi urodil až po volbách. Kolik nás
ještě čeká podobných překvapení?
Abych byla spravedlivá. I v mých očích
se v obci za poslední dva roky leccos dobrého podařilo. Současné vedení obce má
bez pochyby mnohem více energie, než
vedení minulé. Problémy, se kterými se
roky nedařilo hnout, se daly do pohybu.
Zmizely autovraky, ilegální ubytovny už
také nejsou úplná samozřejmost, obec
i kulturně a společensky ožila.
Je mi však moc líto, že už i u nás v Řeporyjích, náš „vrcholný“ politik rozdělil
společnost na dva tábory, podobně jako
pan prezident. A podobně jako pan prezident, náš pan starosta vyniká především
ve vulgárnosti, nenávisti a bojím se, že
i ve mstivosti. Vy, co čtete Echo pozorně jste
si jistě všimli, jak se pan starosta vyjadřuje
o panu Abrhámovi. Bez ohledu na to, zda
s názory pana Abrháma souhlasíme či ne,
všichni kdo jsme doma dostali slušné vychování víme, že taková forma vyjadřování,
nepřísluší žádnému politikovi. Ani tomu
u nás na pražské periferii!
Pan starosta mi často připomíná malé
dítě. Jak něco není po jeho, často se rozoh-

ní. Pak vychladne a omluví se. A takto stále
dokola. Všimli jste si v posledním vydání
Echa, jak pan Miksa připomněl panu starostovi, že by měl dodržovat jakýsi „koncept“
či etický kodex při publikaci článků v Echu?
Pan starosta se nejprve omluvil, že často
„ujede“, ale místo pokory a minimální sebereflexe panu Miksovi rovnou nezapomněl
vzkázat, že žádný takový kodex vlastně
neexistuje. Místo pokory na pana Miksu
rovnou zaútočil a obvinil ho z používání
faulů. Každý z nás (kromě pana starosty)
pochopil, že pan Miksa měl na mysli obecnou slušnost při veřejném vyjadřování,
bez ohledu na to, zda ho k tomu zavazuje
nějaký etický kodex.
Závěrem bych chtěla pana starostu poprosit, aby hlavičkový papír naší městské
části používal výhradně pro pracovní účely
spojené s vedením MČ. Pane starosto, byť
s některými Vašemi výroky, které jste v minulých měsících psal českým komunistům
či na Velvyslanectví ČLR mohu souhlasit,
v žádném případě Vám nepřísluší psát je
na hlavičkový papír MČ Praha-Řeporyje!
Toto jsou Vaše soukromé názory, které
s vedením obce nemají nic společného
a zatím snad ještě dobré jméno naší MČ
vážně poškozují!
Všem Řeporyjákům včetně naší současné „vrchnosti“ přeji mnoho zdaru a pevné
zdraví! Jo a Pavle, polepšete se!
Věra Nováková

centrum Locika nabízí

možnost
okamžité
anonymní
pomoci

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

Leták okamžitá pomoc 2020-08-3.indd 2

2.9.20 10:52

14
Info z MČ • Kultura

Řeporyjské Echo 274

říjen 2020

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

Studio Bubec

B

ohužel koronavirová pandemie zaútočila v druhé vlně a tím
znovu zastavila kulturní život. Studio Bubec tak muselo pozastavit nastartovanou podzimní sezónu. Proto neproběhla
naplánovaná vernisáž výstavy Richarda Loskota. Výstava je přeložena a o novém termínu budeme včas informovat. Richard Loskot
je umělec, jehož instalace a enviromenty, jak píše Vendula Fremlová na uměleckém serveru Artlist.cz, glosují současný technicistní
svět a obracejí se k otázkám našeho bytí v tomto světě. I přesto,
anebo právě proto, že mají až filosofický rozměr, uplatňují se v nich
základní témata, která definovala a strukturovala lidskou zkušenost
již od nepaměti – světlo, slunce, čas, příroda, voda, růst atd....
Doufáme, že další akce budeme moci zrealizovat v naplánovaném termínu. 19. listopadu bychom rádi otevřeli výstavu Vojtěcha

Rady s názvem
„ O budoucí
zahradě“.
Vojtěch
Rada v ystu doval kromě
sochařství také
architek turu
a herní design
a se Studiem
Bubec v letošním roce již
spolupracoval

Řeporyjské Echo 274
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v rámci Festivalu m3/Umění v prostoru, pro který vytvořil internetovou hru, která vás vtáhne do virtuálního prostředí, ve kterém
lze procházet napříč prostorem i časem, hru si můžete zahrát
na vojtechrada.com/mlha, doporučujeme.
Na víkend 12.a 13. prosince 2020 jsme připravili „První Řeporyjský Salon“. K účasti na něm jsme pozvali všechny profesionální

Kultura
bubec.cz

fcb/bubec

iG/bubec

i amatérské umělce, kteří žijí a tvoří v katastru městské části Praha
Řeporyje a jejím okolí. Věková hranice. technika a způsob vyjádření
ani jiné limity nejsou
stanoveny. Také máme připraven doprovodný program, který
bude probíhat po oba dny od 14 do 20 hodin. Návštěvníci se budou
moci těšit na koncerty, tvůrčí workshopy, divadelní představení
a předvánoční náladu.
Jarka Janíčková

SZUŠ – Výtvarný obor

PESTRÝ SVĚT – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO
DĚTI – pořádá Neviditelná výstava
Téma: „létání“
této nelehké době, plné omezení
pro školy, nám udělalo obrovskou
radost první ocenění v letošním
školním roce. Vyhlášení výsledků bylo
naplánované na květen 2020, ale z důvodu
epidemie Coronaviru byla uzávěrka soutěže a oznámení oceněných žáků přesunuto
na září 2020.
Soutěže Pestrý svět se účastníme již
třetím rokem, v průběhu uplynulých dvou
let jsme zde získali dvě Čestná uznání. Tato
soutěž je zaměřena na objektovou tvorbu,
protože mezi členy poroty jsou i nevidomí
umělci. Zaregistrovaných prací je každým
rokem okolo 400 a to ze škol z celé České
republiky.
Letošní téma „Létání“ nám přineslo tři
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krásná ocenění – jednu hlavní cenu poroty a dvě čestná uznání. Všechny oceněné
práce byly tvořeny technikou drátkování,
které bylo doplněné například o peří nebo
přírodninu (kůru, větvičky).
Oceněným slečnám moc gratulujeme!
Kategorie 6 – 9 let
Hlavní cena Neviditelné výstavy:
Timea HLAVOVÁ, dílo: Vážka (vlevo dole)
Kategorie 10 – 13 let
Čestné uznání Neviditelné výstavy:
Karolína KOVALOVÁ, Zuzana PEKARČIKOVÁ,
společné dílo: Ptáčci
Kategorie 14 – 18 let
Čestné uznání Neviditelné výstavy:
Yen Nhi NGUYENOVÁ, dílo: Pták

Řeporyjský salón, výstava umělců a tvůrců
z Řeporyj a okolí.

12.–13.12.2020
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Hasiči v říjnu

P

řelom září a října v závislosti na zhoršující se koronavirové situaci, která
se nevyhnula ani příslušníkům HZS
Praha bylo rozhodnuto o uvedení Jednotek
SDH Hl. m. Prahy do pohotovosti. Dle plánu
vždy čtyři jednotky SDH slouží 24 hodinovou službu na své stanici, jako posilové
družstvo pro jednotky HZS Praha v režimu
výjezdu do 2 minut. Naše jednotka zahájila
pohotovosti první službou 27. 9. 2020.

V září a říjnu jsme vyjížděli k těmto událostem:
27. 9. 2020 Požár odpadu u pražského
okruhu ul. Na Hůrce.
6. 10. 2020 Požár lesní porost Radlice
Klímova ul.
12. 10. 2020 zasypání uniklého oleje Řeporyje Tělovýchovná.
12. 10. 2020 Dopravní nehoda se zraněním
pražský okruh sjezd u Hostivic.
13. 10. 2020 Požár historických budov
Skanzenu Řepora.
15. 10. 2020 Otevření bytu pro PČR KodyVážení,
Vážení,
mova
ul. Stodůlky
Jiří Svoboda, velitel JSDH
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v těchto
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dnech
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si udělali
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malou
brigádu
brigádu
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a posekali
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přerostlý
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plevel
ve ve
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škarpě
a prořezali
a prořezali
pár pár
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v ulici
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MrzíMrzí
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že se
že úřadům
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najatou
firmu
(která
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poplatníků)
k nápravě
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(která
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poplatníků)
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v okolí
v okolí
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toho,
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Jiřina
Hovorková
Hovorková
a zaměstnanci
a zaměstnanci
firmy
firmy
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Vážení,

v těchto dnech jsme si udělali malou brigádu a posekali jsme přer
škarpě a prořezali pár stromů v ulici K Třebonicům. Mrzí nás, že
Vážení,
nepodařilo přimět najatou firmu (která je placena z daní poplatní
v těchto dnech jsme si udělali malou brigádu a posekali jsme stavu
přerostlý
plevel podél
ve škarpě
a prořezali vpárokolí
stromů
v ulici K Třebonicům.
údržby
komunikací
Řeporyj.
Je to malý kus toh
Mrzí nás, že se úřadům nepodařilo přimět najatou firmu (která jebýt
placena
z
daní
poplatníků)
k
nápravě
stavu
údržby
podél komunikací
vykonáno, snad bude lépe.

v okolí Řeporyj. Je to malý kus toho, co by mělo být vykonáno, snad bude lépe.

Jiřina
Hovorková
a zaměstnanci
Apapinin
s.r.o.
Jiřina
Hovorková
a zaměstnancifirmy
firmy Apap
s.r.o.
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Vážení,
ráda bych Vám dala přečíst příběh, který se odehrál před 200 lety nedaleko nás a to na Chotči. Je to příběh o zlobě, selském
nadhledu a o tom, že vše ani smrtí nekončí.
Příběh nám dokládá, že zlo vždy bylo a bude. Není dobře zlo oplácet nebo takovým lidem nepomoci, když pomoc potřebují.
Ale asi je nikdo nebude zvát na posezení s přáteli. Jejich závist, nenávist, lži a zloba je sama zničí.
Zmiňovaný sedlák Válek v příběhu je můj prapraděd.
Jiřina Hovorková
SMRT VILÉMA TISCHERA
Z dějin revolučních bojů selského lidu
ospodářský správce chotečského
dvora, rodilý Němec Vilém Tischer,
býval ve třicátých letech minulého
století postrachem robotných sedláků
z blízkých Zbuzan i Ťachlovic. Obtloustlému, zrzavému a stále ušňupanému
panskému úředníku se každý sedlák raději
zdaleka vyhnul. Tischerovi napořád nebylo
nic vhod. Chodíval nadutě, v ruce hůlku se
stříbrným knoflíkem nahoře, a tou uměl robotníky bolestivě bít. Nikdo nikdy neslyšel,
že by ten cizozemec měl pro někoho dobré
slovo Byl sobecký a bezohledný. Postranně
mu ve vesnicích jinak neříkali než „ten starý
lump – vydřiduch“.
V době, kdy se Tischer ujal vedení
na Chotči, bez ohledu na robotní, patent
začal zavádět všelijaké novoty v práci. Žádal
od poddaných daleko víc, než byli povinni.
Sedláci se zjevně nebouřili, ale ukládaným
pracím navíc se vyhýbali, kde jen mohli.
Zbuzanský sedlák Josef Válek byl z těch,
koho Tischer od prvního setkání podvědomě nenáviděl. Snad proto, že byl Válek spravedlivý a čestný člověk, který nikdy nikomu
neublížil. Říkalo se o něm, že má sílu jako
medvěd a že jej nemůže nic vyvést z klidu.
Chybělo mu málo do dvou metrů a ruce měl
jako lopaty. Bylo to ve čtyřicátých letech,
kdy Tischer nechal Válkovi vzkázat, že musí
se svými koňmi dovážet do chotečského
pivovaru vápno.
A to tak dlouho, pokud to bude potřeba. Válek se z té práce nijak neradoval, ale
pro dobrou vůli se správcem vápno vozil.
Za několik týdnu, kdy mu najednou ochořeli oba koně, vzkázal Tischerovi, že jezdit
nebude, že koně stůňou a že by o ně nerad
přišel. A potom také, že tahle robota je navíc
a že vlastně ani jezdit nemusí. Chotečský
správce se po tom vzkázání dopálil. Poslal
k Válkovům čeledína, aby Válek všeho nechal a přišel k němu na kancelář a tam že
dostane gruntovní poučeňí, co musí nebo
nemusí.
Válek však čeledína odbyl tím, že teď
právě nemá čas jít do Chotče na kancelář,
že panu správci vzkazuje pěkné pozdravení,
aby se nezlobil. O zlostného Tischera se
pokoušel šlak, když mu čeledín pověděl, co
Válek vzkazuje. Správce, v obličeji celý rudý,
křičel, že na ty české trotly musí být přísnost,
jinak že si nenechají říct. Poručil zavolat
panského drába. Byl to na rozdíl od Válka
mužík slabého těla, s povoláním krejčí.
Lámanou češtinou poručil Tischer, aby vzal
dráb s sebou pouta, ta na zámek, a v těch
aby Válka „sofort“ přivedl. Drábovi bylo při
tom všelijak. Když si pomyslel, jak bude
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Válka předvádět, on, který sahal sedlákovi
sotva po prsa; a že mu má nasadit, pouta,
nechtělo se mu ani domyslet, co se při tom
stane. Nebylo však zbytí. Věděl, že kdyby
správci odporoval, že by ho bez milosti vyhodil a že by byl se svou početnou rodinou
bez chleba. Doma udělala plačící manželka krejčíkovi křížek
na čelo a nabádala
ho, aby na toho
Válka nešel přísně, ouředně, ale
aby mu vysvětlil,
že pro něho přišel
nerad. Cestou se
panský služebník
zastavil na dvěstupečk y režné
kořalky na kuráž.
Zdržel se tam dost
dlouho ą do Zbuzan přišel dobře;
posilněn, nejistým krokem, až
po poledni. Režná
dodala krejčíkovi
sebevědomí, a tak nedbaje dobré rady své
ženy, dal se do Válka jako na vojně. Ale drábova odvaha rázem opadla, když viděl, že
se Válek zamračil a uhodil pěstí do stolu, div
se jeho deska nerozpůlila. Že má sedlákovi
nasadit pouta, se ani ze strachu nezmínil.
Potom začal na Válka s prosíkem. Aby jen,
proboha, pokojně s ním šel, že se mu stejně
nic nestane. Vložila se do toho hospodyně,
Válkova manželka, aby si zbytečně nedělal
se správcem zle, aby tedy s krejčím šel
na kancelář. Však že ví, že je v právu a proč
by se bál.
Jako smutný skřet v odpoledním vedru
klusal dráb před obrem Válkem k Chotči.
Válek mlčel, jen chvílemi uplil na zem,
a bylo vidět, že to v něm vře. Z radosti, že se
věc povedla, přemlouval dráb Válka, aby se
stavili v. hospodě na hlt kořalky nebo piva.
A tam teprve, pověděl sedlákovi, že ho má
přivést v železech. Válek si dal holbu piva
a krejčíkovi poručil režnou.
Bylo to již v samý podvečer, kdy do chotečského dvora vešel Válek, nesoucí v náručí jako malé dítě, namol opilého krejčího
s pouty na rukách. Složil jej na zem přede
dveřmi kanceláře. Zděšený důchodní horempádem utíkal pro správce. Byla potom
pořádná mela. Tischer křičel na Válka
do ochraptění a ten klidně vykládal, že dráb
byl na něj tak přísný a neurvalý, že jej popadl strach a v tom strachu, že dal krejčímu
na ruce ta železa, aby mu, jako Válkovi, neublížil. Nu, a protože dráb nemohl na nohy,
že ho tedy Válek donesl sem panu správci.

Sedlákův klid i troufalost přivedly Tischera
do varu. Musel usednout na židli, zrudl
a chytil se za srdce. Stačil ještě poručit, aby
Válka zavřeli do sklepa. Začal se dusit a museli správce odnést do postele. Doktor, pro
kterého narychlo poslali kočár, naordinoval
Tischerovi přiložit pijavice. Asi za týden

po výstupu s Válkem, kterého druhý den
pustili domů, a po další hádce s panským
šafářem, ranila Tischera mrtvice. Zase jeli
pro doktora, který mohl již jen konstatovat,
že správce je mrtev. Uložili karabáčníka Tischera k věčnému spánku do malé kostelní
krypty – sklípku v chotečském kostelíku sv.
Kateřiny stojícím na návrší nade vsí…
Posledního května roku 1856 se nad vesnicí snesla veliká bouře. Vypadalo to, jako
by přicházel konec světa. V tom strašlivém
lijáku a hromobití uhodil blesk do věže
kostela na návrší. Vzdor proudům vody valícím se z nebe, shořela tenkrát věž i střecha
svatostánku. Když potom odklízeli chotečtí uvnitř kostela zbytky zřícené kostelní
klenby a ohořelé trámy, objevili, že zřícené
zdivo prolomilo kámen zakrývající vchod
do pohřebního sklípku. Zvedli jej a tehdy se
jim ukázalo strašlivé divadlo. Na schůdkách
vedoucích ze sklípku ke vchodu zakrytému
náhrobním kamenem ležela vyschlá mumie
někdejšího trýznitele chotečských poddaných, Viléma Tischera. Rakev, ve které byl
pohřben, s otevřeným víkem, byla převržena na kamenné podlaze krypty. Smrt správce Tischera byla jen zdánlivá a nebožtík se
v hrobce probudil zase k životu, vyprostil
se z truhly, otevřevší se pádem s kantnýře
na zem a marně se dobýval ven. Lidský osud
bývá někdy stejně nelítostný jako skutky
krutého a bezohledného člověka….
JAROSLAV KOPŠ
Vyšlo v novinách BESEDA 16 v roce 1972
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Info z MHD
Zpoždění a polohy autobusů PID na mapách
Aktuální pozice všech autobusů Pražské
integrované dopravy jako na dlani – to nabízí
nová webová aplikace mapa.pid.cz. Na mapovém podkladu zde naleznete najednou i více
než tisíc aktivních spojů městské i příměstské
dopravy společně s informacemi o jejich
trase, zpoždění, bezbariérovosti a dalších
parametrech.
Informace o zpoždění autobusů jsou
cestujícím k dispozici v aplikacích IDOS a PID
Lítačka již od března 2020, kdy se s poskytováním těchto informací k soukromým dopravcům přidal i Dopravní podnik hl. m. Prahy.
Nová mapová aplikace je pak dalším krokem
nejen ve zpřístupňování těchto informací
cestujícím, ale i v samotném otevírání dat. Je
totiž vystavěna nad zcela veřejnou webovou
službou, kterou můžou svobodně využít
všichni vývojáři i ve svých aplikacích.
„Jsem rád, že je další dluh z minulosti
napraven. Nyní můžete sledovat aktuální polohu všech autobusů v Praze a okolí na mapě
online a v reálném čase. Díky tomu nabídnou
aplikace na vyhledávání spojů třeba komplet
informace o případných zpožděních,“ uvádí
pražský primátor Zdeněk Hřib.
„Aktuální informace o polohách autobusů
si teď jednoduše zobrazíte na mapě. Vyberete
si svou linku nebo lokalitu a hned vidíte,
kdy vám to přijede, případně jestli je kvůli
hustému provozu autobus zpožděný nebo
jede načas. Stejně jednoduše bychom chtěli
v příštím roce zpřístupnit také on-line data
o tramvajích. Jsou to zdánlivé maličkosti, které ale reálně zlepšují kvalitu MHD a šetří cestujícím čas, který by jinak strávili zbytečným
čekáním,“ říká náměstek pražského primátora
a radní pro dopravu Adam Scheinherr.
Informace o zpoždění i o klimatizaci
Nová webová aplikace je nejen atraktivní
vizualizací, ale též praktickým pomocníkem.
Ke každému autobusu stránka zobrazí in-
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formaci o lince, trase, zastávkách a jízdním
řádu. Samozřejmostí je informace o aktuálním zpoždění a bezbariérové přístupnosti.
U spojů soukromých dopravců (mimo Dopravní podnik hl. m. Prahy) zjistíte též, zda je
autobus klimatizovaný. Bonusem zejména
pro nadšence je pak odkaz na kartu vozidla
na webu seznam-autobusu.cz se spoustou
podrobných informací a fotografií. I ten je
však prozatím dostupný pouze u soukromých
dopravců.
Pro snazší orientaci je možné spoje filtrovat podle čísla linky, přičemž lze zadat
i více linek najednou. Též je možné zapnout
na mapě vrstvu zastávek a prohlížet si z nich
odjezdy. Web je optimalizovaný jak pro zobrazení na počítači, tak v mobilním telefonu.
Data pro všechny
„Současnou ambicí není jen samotné zobrazení poloh vozů v reálném čase na mapě,
nýbrž také propojování a zpřístupnění dat
i dalším aplikacím a vývojářům. Již nějaký
čas předáváme jízdní řády a polohové informace z více než 2500 autobusů 26 dopravců
do pražské Datové platformy Golemio, kterou
vyvíjí a provozuje městská společnost Operátor ICT,“ dodává vedoucí odboru technického
rozvoje a projektů ROPID Zbyněk Jiráček.
Datová platforma poskytuje veřejné datové rozhraní (https://golemio.cz/cs/node/619),
které mohou využít i ostatní aplikace od soukromých dodavatelů a rozšířit tak portfolio
aplikací pro cestující. Nová webová mapa
je tak mimo jiné ukázkou možností využití
otevřených dat PID, neboť je vystavěna právě
nad zmíněnou Datovou platformou a jízdními
řády PID.
Přesnější určení zpoždění
Samostatnou úlohou při zpracování poloh
vozů je určení zpoždění. Současné systémy
pracují typicky na principu přepočtu zpoždění vždy při průjezdu zastávkou, kde se jednoduše odečítá reálný čas průjezdu od času

určeného jízdním řádem.
Mezi zastávkami se však
zpoždění nepřepočítává,
a tak pokud se vozidlo
v mezizastávkovém úseku
zdrží delší dobu nebo není
průjezd zastávkou zachycen,
začne být vypočtená hodnota zpoždění
nepřesná.
V Datové platformě proto aktuálně s Operátorem ICT testujeme vylepšený algoritmus,
který zpoždění určuje přímo podle polohy
na trase. To je možné i díky tomu, že se
v Golemiu potkávají data z plánování MHD
s údaji z dispečinku a je tedy možné je takto
kombinovat. Nová mapa experimentálně
využívá právě tuto zpřesněnou hodnotu
zpoždění. Do budoucna bychom pro predikci zpoždění rádi zapojili také historická
data, která pomohou určit předpokládané
zpoždění podle pohybu předchozích spojů
ještě přesněji.
Vlaky a tramvaje?
V mapě v současnosti naleznete pouze autobusové spoje, pozornější uživatelé si možná
všimnou též poloh přívozů. Nezapomínáme
však na další dopravní prostředky, které jsou
součástí PID.
Polohy vlaků již máme k dispozici díky
novým smlouvám se Správou železnic a s dopravci, paradoxně je však problematičtější
získat přístup k jízdním řádům, které doposud neexistují v uspokojivé strojově čitelné
variantě. Na přípravě intenzivně pracujeme
a rádi bychom vlaková data zapojili ještě
v tomto roce.
Tramvajové spoje v tuto chvíli informace
o polohách veřejně neposkytují, Dopravní
podnik hl. m. Prahy však nyní aktivně řeší
dovybavení tramvají GPS moduly, které by
měly zasílat data i do centrálního dispečinku
PID. Jakmile se tak stane, budeme schopni
poměrně rychle polohy tramvají zapojit
do mapy spojů i otevřených dat.
Zdroj:ROPId
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Vážení sousedé,
rádi bychom předešli případným
nedorozuměním a proto si vás dovolujeme
upozornit na nadcházející loveckou sezónu
našeho mysliveckého spolku a současně
vás informovat o našem pohybu v okolí
Řeporyjí a Třebonic.
Ve dnech:

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

Moderní čistírna peří

14. 11. 2020 bude probíhat hon na drobnou zvěř v lokalitách Hliník, Řepora,
Za silem, Rákosí pod Manouškou, Požáry
a Zavitá rokle
12. 12. 2020 se uskuteční tzv. hlavní hon
rovněž na drobnou zvěř v lokalitách kostela na Krtni a Skansky
28. 12. 2020 proběhne hon na zákonem
povolenou škodnou zvěř v okolí kostela
na Krtni, Třebonice, Chaby a rákosí pod
Manouškou.
Ve výše zmíněných dnech v čase mezi

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

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

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

Šicí stroje

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Info na tel.: 606 312 174

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

Koupím rodinný dům v Řeporyjích.
Tel.: 604 617 788
VIZITKY
GRAFIKA
KROUŽKOVÁ VAZBA
BAREVNÉ
KOPÍROVÁNÍ
LAMINOVÁNÍ
TEPELNÁ VAZBA
DIPLOMOVÉ PRÁCE
RAZÍTKA
Tisk na PVC
a samolepy

8.00–14.00 hodinou vás prosíme o zdrženlivost vstupu a pohybu v těchto lokalitách.
Všechny hony a lovy jsou předem
projednané a nahlášené na odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
Před každým honem jsou všichni myslivci
podrobeni kontrole Policií ČR, která je
o našem pohybu také informována.
Předem děkujeme za pochopení a spolupráci a přejeme pevné zdravý a pokud
možno příjemné prožití podzimních dnů.
Myslivecké sdružení Řeporyje z. s.

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

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
Kontakt:

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

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

Novoročenky
katalogový výběr
z 50 druhů
s potiskem
i bez potisku

Roderik Hyrman

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

roderik@hyrman.cz

www.tiskpip.cz Vazby plast od 12 Kč, drát od 29 Kč

Spolehlivý realitní makléř

603 456 275
www.realitni-asistent.cz

ROZVOZ JÍDEL

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.

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

Co je pro Vás skutečně důležité?
Zdraví a láska.
Rodina a přátelé.
Klid a bezpečí.
Střecha nad hlavou.
Pokud chcete úspěšně prodat byt nebo jinou
nemovitost anebo hledáte nový domov,
volejte poctivého a přátelského profesionála.
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Zprávy z fary
Bdělost srdce
Buďte bdělí
uďte bdělí, stůjte pevně ve víře,“
píše svatý Pavel Korintským (1
Kor 16,13). Bdělý vrátný dává
pozor, střeží bránu, aby nikdo cizí nevstoupil do domu. V duchovním smyslu,
píše Evagrius Pontský (345-399), je třeba
postavit bdělého strážce k bráně srdce.
Ten nikdy nezamhouří oko, ale prověřuje
každou myšlenku, jež přichází; ptá se jí: „Jsi
z našich, nebo od našich nepřátel?“

„B

Ježíšův příklad
Jak lze vyhnat myšlenku, která přijde
sama, proti naší vůli? Z psychologického
hlediska je to velký problém. Existuje
nějaký člověk, který by nebyl vůbec ponoukán? Bible nám říká, že Ježíš byl také
pokoušen ďáblem (Mt 4,1-11).
A jeho pokušení bylo podobné našim pokušením, která
se prezentují
jako ponoukání: „Řekni,
ať se z těchto
kamenů stanou chleby...
vrhni se dolů...
to všechno ti
dám, jestliže
padneš a budeš se mi klanět.“ Dal však
pohotovou odpověď odmítnutím toho, co
mu ďábel nabízel. Udělal to tak, jak si počínáme i my, když jsme zaměstnáni a někdo
nám například navrhuje, abychom si s ním
vyšli ven. Bez váhání říkáme: „nemohu“.
Naším odmítnutím je celá věc uzavřena. To
je jediný rozumný způsob, jak se v takových
případech chovat. Stejně jako se chováme
k lidem, kteří nás neprávem obtěžují, tak se
máme chovat k ponoukání zlého ducha.
„Odporovat“
Evagrius napsal knihu „Návody, jak
odporovat“, ve které poznamenal, že Ježíš použil na odpovědi satanovi Biblické
texty: „Nejen z chleba žije člověk, ale
z každého slova, které vychází z Božích
úst... Nebudeš pokoušet Pána, svého
Boha... Pánu, svému Bohu, se budeš klanět
a jen jemu sloužit.“ Ježíš věděl o tom, že
Boží slovo obsažené v Bibli, je zbraní proti
ďábelskému našeptávání. Evagrius vybral
ty nejlepší biblické citace a uspořádal je
podle osmi obecných skupin špatných
myšlenek: proti obžerství, chlípností, lakomství, smutku, hněvu, omrzelosti, pýše.
Mniši se je učili nazpaměť, a rádi je citovali
v chvílích pokušení. V některých dokumentech, které zachycují život nějakého
svatého mnicha, že třeba „znal nazpaměť
celé Písmo svaté“. Ovšem tento výraz
označuje umění duchovního vedení: když
někdo sdělil duchovnímu otci jakoukoliv
formu pokušení a on rozpoznal, o jaké
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pokušení jde, poradil nejvhodnější text
Písma k jeho přemožení.
Síla Ježíšova jména
Praxe „odporování“, byla užitečná. A pro
prosté lidí, kteří neuměli číst, byla příliš
složitá. Znát nazpaměť texty z Písma sv.,
dokázal jen málo kdo. Zbožní lidé zjistili,
že vzývání Ježíšova jména „obrací na útěk
všechny démony“. Kvůli tomu se začala
provozovat v praxi takzvaná „Ježíšova
modlitba“. Její tradiční forma na Východě zní: „Pane Ježíši, Synu Boží, smiluj se
nade mnou, hříšníkem!“ Duchovní lidé
ji vychvalují jako sílu osvobozující srdce,
snadnou a účinnou obranu proti pokušení
a roztržitostem života.
Východní mniši toto zvolání opakují
pomocí růžence a snaží se ho sladit s tepem
srdce a s dýcháním. Považují tuto modlitbu
za nejúčinnější metodu, jak
dosáhnout trvalé modlitby
a podle nich
je tou nejlepší zbrani proti
kterémukoliv
pokušení.
Církevní
spisovatele
křesťanského
starověku (tzv.
církevní Otcové) tvrdí, že „duchovní boj“ je podstatou křesťanské askeze. Pokud člověk zažívá vnitřní pokoj, pak je
to buď zvláštní dar od Boha, nebo pokušení
ďábla, který chce člověka svést tím, že mu
namluví, že už je před jeho nástrahami
bezpečný. Jan Klimak(VI-VII) to vysvětluje
příkladem: vlk někdy předstírá, že spí, aby se
ptáci, domnívající se, že jsou v bezpečí, přiblížili; pak na ně
náhle skočí. Tak
to dělá i ďábel s dušemi.
V tomto životě
jsou tedy špatná ponoukání
nevyhnutelná.
Avšak duchovní člověk, zkušený v jejich
potírání, jim
„odpoví“ pohotově, získává
stále větší obratnost v boji s nimi, přitom objevuje svou
svobodu a nadpřirozenou sílu.
„Duchovni střízlivost“, pozornost
Pokoj srdce není trvalý, proto se bdělost
srdce nazývá ve slovníku asketů také „duchovní střízlivostí“ nebo prostě „pozorností. I ve škole závisí úspěch učitele na tom,
zda děti dávají „pozor“.
Modlitba, povznesení mysli k Bohu, je
nemyslitelná bez pozornosti. Pozornost je
matkou modlitby.

říjen 2020
Je těžké říci, v čem spočívá pozornost.
Jedna její prostá definice zní: být psychicky
přítomen u toho, co konám. Schopnost plně
se soustředit nesmírně usnadňuje práci. Je
to přirozený dar i Boží dar. Ale to není dáno
všem. Ba často se setkáváme s lidmi, kteří
nejsou s to se soustředit. Otevřou knihu
a myslí na tisíce jiných věcí, jen ne na to,
co čtou. Když mluví, přeskakují z jednoho
tématu ke druhému. Dá se předpokládat,
že takovým osobám přichází na mysl tolik
divných věcí, když se začnou modlit.
Jak se vychovat k tomu, abychom byli pozorní?
Často je nedostatek soustředěnosti
výsledkem špatných návyků. V těchto případech lze silnou vůlí dosáhnout zlepšení.
Psychologové právem říkají, že pozornost
je dcerou zájmu.
Křesťanští asketové tvrdí totéž a uplatňují tuto zásadu na modlitbu, říkají, že:
soustředění na Boha závisí na lásce, která
podle starobylého mnišského rčení je „ohněm
hořícím v srdci, jež rozhání v mysli povznesené k Bohu mraky špatných a neužitečných
myšlenek“.
Apatheia - ideál východních křesťanů
Podle názoru stoiků klid duše je největším lidským štěstím. Jak ho dosáhnout?
Řecky výraz apatheia se skládá ze slova
pathos-vášeň, popření se vyjádří předložkou „a“. Ze spojení těch dvou vzniká výraz
apatheia, který označuje stav toho, kdo
odstranil vášně, a je „mimo jakýkoliv strach,
smutek, žádostivost a rozkoš“ (Epiktétos).
Vášeň je citové hnutí přitažlivosti nebo
odporu vůči něčemu. Existuje mnoho druhů vášní. Všechny narušují klid a zmenšují
naši svobodu. Stoikové označili čtyři hlavní
vášně: smutek, strach, rozkoš a žádostivost.
Východní křesťané přijali výraz apatehia k vyjádření ideálu
vnitřního pokoje. Sv. Jeroným(347-420)
s nimi nesouhlasil. Tvrdil, že
člověk nemůže
žít, aniž by vnímal smyslovou
přitažlivost, jinak by byl netečný jako kámen nebo by
byl nemocný.
Není snad přirozené cítit hlad, žízeň, chuť
si zahrát nebo milovat? Proto také scholastičtí autoři apatheiu odmítají. Nazývají vášněmi každou smyslovou přitažlivost, které
nás pobízejí jak k dobrému, tak ke zlému.
Rozlišují „spořádané“ vášně od „nezřízených“. Podle nich dokonalost nespočívá
v tom vykořenit nebo zničit vášně, nýbrž
je pouze kontrolovat, „uspořádat je“. Vášně
jsou tedy jako koně s otěžemi: je třeba je
vést po správné cestě, ale neoslabovat je
neboje zabíjet.
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A jak se tedy má chápat apatheia, kterou řečtí
Otcové tak chválí?
Nelze požadovat, aby byl dokonalý
člověk oproštěn od „ponoukání“ špatných
myšlenek. Také jeho napadají, ale nejsou
mu už nebezpečné. Sv. Efrém (347-420)
říká: „je-li polévka horká, žádná moucha
se nemůže přiblížit, hmyz do ní padá, jen
když je vychladlá; stejně i srdce, které žhne
láskou k Bohu, ničí myšlenky, které se staví
proti ní“. Sv. Maxim Vyznavač (580-662)
dodává: „Milujeme-li Boha upřímně, sama
naše láska vyhání špatné vášně“.

Srdečně blahopřejeme všem
občanům, kteří v měsících září a říjen
oslavili významné životní jubileum.
Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví
do dalších let přeje
MČ Praha-Řeporyje.
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Nabízíme Všem spolkům
a dobrovolným organizacím
zveřejnění výročních zpráv
a různých příspěvků
v místním časopise zdarma.

Dne 22. listopadu 2020
by se dožil pan

Přeji nám všem hodně úspěchu v zápase
o klid duše!

O

H

EC

P. Mariusz Kuźniar, farář

Čestmír Novotný

85 let. S láskou vzpomíná
zarmoucená rodina.“

www.farnostorech.cz

Dvě šance v Trávě

T

radiční akce Dvě Šance je opět tady
a to letos už po sedmé! Jedná se o zábavný program pro všechny zvídavé
děti, které se nebojí proniknout do tajů
práce s počítačem a to prostřednictvím
různých zajímavých programů. Přemýšleli
jste někdy, nad tím, jak se vytváří počítačové hry, programují různé programy,
nebo jak to všechno v tom počítači vlastně

vzniká? Tak je tento program právě pro vás
a to letos netradičně online z pohodlí domova! Stačí se přihlásit na workshopy přes
stránky www.tib.cz a vybrat si jakýkoliv
z nabízených programů, a pak už se jen 28.
listopadu připojit a nechat se vším provést
zkušenými lektory.
Děkuji
Mgr. Zuzana Kocíková

TJ Sokol Řeporyje

L

etos jsme si připomněli 8. říjen jako
Památný den sokolstva, pouze vzpomínkou na ty, kteří obětovali naší
svobodě to nejcennější, co měli, svůj život.
V tomto roce je veškeré dění i lidé poznamenáno koronavirem s ním související
nervozitou a úzkostí. Na druhou stranu,
mnoho z nás, kteří stále nemají čas, teď
může využít situaci k pozastavení, přemýšlení, úvahám a poté své nápady proměnit
v činy. Možná je to právě zklidnění a pochopení, které nám tato doba má přinést.
„Dali jsme vám kamarádíčkové dary,

dary jsme vám kamarádíčkové dali. A pročpak jsme vám dali dary? Inu proto, abychom z vás měli radost. A měli jsme z vás
radost…“
I naše jednota se potýká s nedostatkem
financí a problémy při získávání různých
dotací a podpory.
Všichni trenéři velmi těžce nesou, že
nemohou cvičit se „svými“ dětmi, protože
to není jejich práce, ale radost a způsob
trávení svého volného času. To je zásadní
rozdíl mezi Sokolem a komerčními společnostmi zaměřenými na sport. Zároveň

si velmi dobře uvědomují, jak velký negativní dopad má na děti nedostatek pohybu
a kontaktu s kamarády.
O to více se jako výbor musíme snažit
o naplňování smyslu existence Sokola.
O smyslu Sokola příště.
Všem přejeme brzký návrat nejen
ke sportu
Za TJ Sokol Řeporyje Simona
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Sport

TJ Sokol - oddíl Gymstar

T

rochu se ohlédnu zpátky v čase. Ne
moc daleko, jen na začátek října, kdy
náš gymnastický oddíl Sokol Řeporyje
GYMSTAR pořádal svůj, již tradiční, Memoriál
Hany Myšákové. Touto gymnastickou soutěží
v malých teamgymech vzdáváme každoročně hold naší milované trenérce Haničce Myšákové, která nás naprosto nečekaně opustila
a zanechala po sobě příliš mnoho prázdného
prostoru.

Memoriál měl letos své poloviční jubileum, byl to již pátý ročník a musím přiznat, že
byl opravdu výjimečný. A to hned v několika
věcech.
- Evidentně to byl poslední gymnastický
závod na dlouhou dobu, dle mého názoru,
tak minimálně do konce roku
- Poprvé v jeho historii jsme se v oddíle
dohadovali, zda se vůbec do pořádání
pustíme
- Odměny a medaile se kupovaly až v pátek
na poslední chvíli
- Byla zakázána přítomnost diváků
- Nebylo žádné občerstvení
- Všichni necvičící byli ukryti v rouškách
- Díky technicky i fyzicky zdatné domácí
mamince byl realizován první online přenos ze závodu v historii Memoriálu ……
a kolem 1000 shlédnutí každé kategorie
- Omluvy na poslední chvíli díky karanténám a pozitivním testům
- Závodníci nemají žádnou společnou fotku,
protože jsme je k sobě nepustili.
Přes všechna omezení a netradiční organizaci se našeho závodu zúčastnilo 28 družstev
z celé republiky. Nejdál to měli závodníci
z Frýdku-Místku, to se fakt cení .

Holky z GYMSTARu obsadily všechny
kategorie a získaly dvě zlaté a tři bronzové
medaile. Na to, že na trénink bylo tak málo
času a některé holčičky z miminkovské kategorie se ještě nestihly ani rozkoukat, to byl
velký úspěch.
Závod proběhl bez vážnějšího zranění, což
pokládám také za velký úspěch. Malé podvrknutí je v podstatě součástí tohoto sportu.
Vím, že spousta rodičů, prarodičů a kamarádů byla zklamána, že neviděla své nejmenší
závodit naživo, ale za trenérky a organizační
tým mohu říct, že závod proběhl v nezvykle
klidné atmosféře, bez obvyklého přebíhání
dětí mezi týmem a diváky. Co chybělo nejvíce, bylo bouřlivé fandění a i když se všechny
týmy snažily, takové ovace jako normálně se
nepodařilo vytvořit. Pevně doufám, že příště
už budou opět plné ochozy.
Moc, moc, moc děkujeme všem, kteří přiložili ruce, auta, příspěvky, rodiny a vlastní čas
k tomu aby Memoriál Hany Myšákové mohl
proběhnout. Bez těchto úžasných lidí bychom
byli úplně „namydlení“ a bez závodu .
Nicméně tento závod byl i jedním z našich
posledních setkání. Naposledy se nám otevřely dveře tělocvičny ve středu 7. 10.. Po tomto
datu jsme museli opět dle nařízení vlády
naší aktivitu v tělocvičně ukončit. Nicméně
postavili jsme se k tomu čelem a každý den
hodinku posilujeme, protahujeme a tančíme
online pod vedením Daniela, který dává
holkám pěkně do těla. Děvčata se dostanou
do online hodiny přes aktivní link, který jim
byl zaslán a ocitnou se v aplikaci ZOOM,
zásadní výhodou u této aplikace je, že žáci
nepotřebují login ani účet. ZOOM je software
/ aplikace primárně sloužící k online poradám,
tedy k situacím, kdy se kvalitně potřebujeme
propojit obrazem i zvukem. Musím konstatovat, že je to moc fajn a spousta gymnastek
s námi cvičí … no aspoň něco.
Úplně nejsmutnější na tom všem je, že
nám konečně dorazil náš vysněný airtrack
a v tuto dobu je absolutně nevyužit. Čeká
na nás v tělocvičně a my všichni doufáme,
že se epidemiologická situace brzo zklidní
a nastane rozvolnění. Tak si všichni držme
palce…. A snad brzo v tělocvičně .
Za kolektiv trenérů
Martina Kurková

říjen 2020
www.gymstar.cz
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Sport
době máme na skladě ještě několik kusů,
které slouží nejen k propagaci našich černobílých barev, ale zejména jako ochrana
před zmíněným COVIDEM. Kupte si tak

É

www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.
Úvodní slovo
e všech fotbalových soutěžích
bohužel opět zavládla nejistota
podobně jako na burze cenných
papírů. Vyhlídky pro dohrání podzimní
části navíc nejsou růžové, tak, jak tomu
je pohled z Petřína na zbytek Prahy,
která hraje v současné době všemi podzimními barvami. COVID, slovo, které je
v posledních měsících skloňováno stejně
hojně jako ono známé „Kdy tam budem“
z úst dětí předškolního věku zapřičinilo
fotbalu dočasnou stopku. Vládní nařízení
postupně zcela utnuly veškeré fotbalové
zápasy a posléze i tréninky, které i tak
byly maximálně omezeni. Nezbývá nám
nyní nic jiného než všechny opatření
maximálně respektovat a doufat, že
po uklidnění situace se opět všechny
soutěže budou moci co nejdříve rozběhnout.

V

Aktualizovaná pravidla pro regionální
fotbal k 21. 10. 2020
V návaznosti na mimořádná opatření
Vlády České republiky ze dne 21. října
upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec: V období od 22. října 2020 včetně
do 3. listopadu 2020 do 23:59 úplný zákaz
fotbalových aktivit.
Prodej fotbalových roušek
Náš klub se snažil na danou situaci
rychle zareagovat a došlo k doobjednání
vyprodaných roušek, kterých bylo na 60
vyprodáno do několika dnů. V současné

slušivé roušky v hodnotě 150 Kč, čímž
tak přispějete jednou třetinou částky
na chod klubu. Objednávejte na emailu
fkreporyje@gmail.com, tel. 732 565 136
či facebooku.
A mužstvo
Naše A mužstvo se postupně propadá tabulkou, když nedokázalo navázat
na úspěšný vstup do soutěže, a tak pauza
přijde vhod k uzdravení hráčů. V boji
o záchranu nás čeká řada těžkých zápasů,
avšak zejména jarní rozlosování by mělo
přispět k získání většího množství bodů,
kdy na svém hřišti přivítáme týmy z dolní
poloviny tabulky. Otázkou však nadále
zůstává, zda-li soutěž bude moci být
kompletně dohrána.
Závěrečné slovo
Ačkoliv může být tato doba považo-

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 Střešovice 1911
SK Modřany
1999 Praha
FC Přední Kopanina
SK Aritma Praha B
SK Libuš 838
FK Loko Vltavín B
TJ Sokol Nebušice
TJ Sokol Stodůlky
SK Dolní Chabry
FK Řeporyje
SK Čechie Smíchov

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

TJ AFK Slivenec B
SK Modřany B
FK Sparta Košíře
TJ Sokol Nebušice B
FK Řeporyje B
TJ Sokol Lipence B
TJ Sokol Lochkov
TJ Točná
TJ Slavoj Suchdol
TJ Sokol Bílá Hora
SK Střešovice 1911 C
SK Čechie Smíchov B

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

10
10
10
10
10
9
8
10
10
10
10
10
10
9
10
10

8
6
5
5
5
4
5
4
4
4
4
3
3
2
2
0

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

1
0
1
2
4
2
3
4
5
5
6
5
6
5
6
9

30:10
39:17
26:15
39:17
30:19
15:13
13:16
25:30
22:21
27:30
21:38
16:18
10:21
20:23
12:37
10:30

Muži B - A4A - 21 M-2/A
8
8
7
8
8
7
7
8
7
7
8
7

5
5
4
4
3
3
3
2
3
2
2
1

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

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

18:10
24:16
19:6
25:18
15:15
17:18
22:14
12:15
17:27
19:22
18:24
13:34

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6

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

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

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

58:4
32:12
50:11
39:25
17:10
32:22
18:29
14:16
17:21
4:47
3:32
5:60

23

25
22
19
18
16
15
15
14
13
13
12
11
10
8
8
1
17
15
14
13
11
11
10
9
9
8
7
3
18
15
12
12
10
9
8
7
7
3
1
0

Mladší žáci - F3D - 67 MŽ-2/D

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

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

80:11
55:12
34:19
44:20
37:40
26:41
34:38
15:29
13:36
11:30
18:69
20:42

18
15
14
12
10
10
9
6
6
3
3
0

vána za složitější, pevně doufáme, že co
nejdříve dojde k postupnému návratu
k normálnímu životu, ke kterému fotbal
jednoznačně patří. Přejeme všem řeporyjským fanouškům a rodinám pevné
zdraví a hlavně optimismu, s kterým lze
tuto dobu překlenout o poznání lépe.
Petr Vosmík ml.
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Kadeřnictví ARNIKA se sedmadvacetiletou tradicí
Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje, tel.: 251 626 147
Zavřela nám to tu vláda, protahujte doma záda.
Než nastanou lepší časy, učešte si sami vlasy.
Snad ve zdraví to přežijeme, pak vám je zase umyjeme.
Budeme si držet palce, ať nejsme doma ještě na Vánoce.

Otevírací doba

Zase brzo otevřeme masáže i kadeřníky
a doufáme, že spousta z vás vezme za naše kliky.

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

Těšíme se na vás zkrátka,
MARTINA, PAVLA, MARCELA, JANA a ještě KATKA.

www.kadernictviarnika.cz
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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

