1

Řeporyjské Echo 276

prosinec 2020

29. ročník n prosinec 2020 n Číslo 276

echo

Půlnoční, jaká tu ještě nebyla
Stavbaři se stěhují do školky
Interview s řeporyjskou legendou: Karel Peterka a jeho

Kroniky psané foťákem
Foto: Josef Pojsl

2

Řeporyjské Echo 276

Obsah • Tiráž

prosinec 2020

Obsah Echa

Zpravodaj Řeporyjské echo

/ periodický tisk Městské části Praha-Řeporyje
Vychází 11× ročně / Rozšiřováno zdarma.
Vydavatel / místo vydávání: MČ Praha-Řeporyje,
Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5-Řeporyje • IČO: 00241628
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod značkou:
MK ČR E 12409
Redakce: * Řeporyjské echo, MČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84,
155 00 Praha 5-Řeporyje, tel.: 251 625 794, E: spisovna@prahareporyje.cz
Redakční rada: P. Novotný, L. Fialová, P. Pacner, L. Seguin, J. Gebauer
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor. Názory zde uveřejněné
nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.
Výroba: Petr Pacner, Konopova 431/6, 155 00 Praha 5-Řeporyje
Objednávka inzerce: T: 251 626 607, 603 167 905 E: info@tiskpip.cz
Číslo 276 • Prosinec 2020
Řeporyjské
Náklad 2 300 ks, 24 stran
Uzávěrka tohoto čísla: 20. 12. 2020
Toto číslo vyšlo: první týden v lednu.
Další číslo má uzávěrku 18. ledna.
Po vydání ke stažení na www.tiskpip.cz/reporyjske echo

echo

Slovo starosty -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2–4
Dopaden aneb vlk se nažral a čtyřkolkář zůstal celý! -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4
Vydařená půlnoční -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5
Základní škola  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6
Mateřská škola  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7
Rozhovor s Karlem Peterkou  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8–12
Výzva! Nemáte doma další poklady?  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 12
Městská policie informuje • Kulinářské okénko -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13
Řeporyje 2020: Roušky, primátor a další fotostřípky -  -  -  -  -  -  -  -  - 14–15
Názory občanů  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16–18
Inzerce  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 19
Zprávy z fary  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20
Bubec  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 21
Gymstar v posledním měsíci -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22
Inzerce  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 23
Informace pro cizince  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 24

Slovo starosty

uděláme pro to vše. Děkuji rodičům a personálu za trpělivost,
kterou bude třeba projevit během celé stavební akce, která se
dotkne provozu a režimu co nejméně to půjde.

Co také jiného zbývá na prahu hluboké ekonomické a sociální
krize a v situaci, když už zase s paní ředitelkou školy řeším režim
školy, do které se po Novém roce „opět“ nevrátila většina školáků.

Pracovat se začalo také na hřbitově. Až se jednou budu coby
bývalý starosta budit kvůli téhle práci ze spaní ve snových nočních můrách, nebude to kvůli papírování, drbům, nebo tlaku Rusů
krzevá pomníku Vlasovců. Kdepak. Nezapomenu na získávání stavebního povolení na záchod na našem hřbitově. Ale slíbili jsme ho
a povolení máme. Souběžně řešíme havárii potrubí, jak to bude
jen trochu ekonomicky možné, uděláme něco i s tou asfaltovou
cestou a kdo ví, třeba se nám, či těm, co přijdou po nás, podaří
brzy najít peníze i na rekonstrukci smuteční sítě, na což máme
pěkný projekt, ale milion je milion a doba není na vyskakování.
Mám náš hřbitůvek moc rád, věnujeme mu péči a pozornost
a jsem moc pyšný na to, že Řeporyje měly, mají a - co do toho
budeme mít co kecat – budou mít nejlevnější hrobová místa
v hlavním městě. Společně s nájmy obecních bytů jsme v tomto
mimořádně velkorysí a chci, aby to tak zůstalo.

Vážení spoluobčané.
o bilancování právě
skončeného roku se
pouštím na uzavřeném úřadu. Nevěřil bych,
že to na dva týdny zavřu.
Ale COVID mi předvedl, co
dovede. Ve čtvrtek sedmnáctého už jsme tu zůstali
s místostarosty úplně sami. Ale co, jde se dál. Vždyť už na Silvestra
tu oddávám, vrátí se mi první uzdravení úředníci, člověk na to
musí koukat optimisticky.

D

Člověk musí vidět v tom zmaru hlavně to pozitivní, co nás
musí hnát dál. Přiznám se vám, že jsem si až užíval ten týden, co
jsme byli nuceni úplně uzavřít budovu. Právě tou prací a vším,
co prostě nemůže zůstat stát.
Řeporyje v tomto byly až „úchylné“, promiňte mi to slovo.
Ale jak jinak nazvat stav, kdy jsme ve středu večer 16. prosince
definitivně uzavírali budovu a do toho rozjížděli tři stavební akce.
Byla to svým způsobem radost. Předně, poslední podpis
letošního roku – pominu-li ten, kterým podepíšu o Silvestru
ten svatební obřad – letěl pod smlouvu na přístavbu mateřské
školky. Společnost Dereza soutěžila poctivě a zvítězila. Postavili
školek sto, zavázali se pracovat za plného provozu tak, aby celý
provoz trpěl co nejméně. Mají zkušenosti. Řekl jsem jim, hele,
chtěl po vás někdo úplatek? Nechtěl. Myslete na to, až na nás
vyběhnou vícepráce. Zasmáli jsem se a položili – obrazně – základní kámen. Nová přístavba vznikne na zahradě školky, která
bude v jihozápadní části rozšířena tak, aby dětem nejen neubrala
prostor na hraní, ale ten byl navíc správně „vytuněný“.
Musíme hlídat finance, jak se dá. Ale získali jsme dotaci a byl
by hřích ji do mrtě nevyužít. Stavba bude stát 15 milionů korun,
dalších pět půjde na vybavení atd. Na nás, politicích, je vymyslet
financování úpravy kuchyně školky, která už tak jela na výjimku.
Školní rok 2022/2023 prostě zahájí naše školka jako sedmitřídní,

Hotové je také dětské hřiště u základní školy. Opraví se to
u bytovek, na rýsovacím prkně se rodí největší řeporyjské dětské
hřiště na obecním pozemku v areálu FK, které bude komplet
financováno z toho, co se tu vybralo na nepopulárním zvýšení
daně z nemovitosti.
Chci slíbit do bytového komplexu Šafránka, že příští rok něco
uděláme s katastrofálním stavem hřišť tam, byť ze zákona nesmíme. Něco vymyslíme.
Skvělá byla naše obhlídka budovy nádraží se statikem a architektkou. Získali jsme naprosto nečekaně milion na střešní krytinu,
musí to být do konce března, místní řemeslníci ať sledují naše
komunikační kanály, právě vypisujeme výběrko. Souběžně jsme
si s odborníky nalili čistého vína ohledně situace. Zachránit to nádraží (neprůstřelný závazek a úkol), přebudovat jej na důstojnou
radnici s kulturním, komunitním prostorem a obecní knihovnou,
bude stát několik desítek milionů korun.
Uděláme střechu, zaměříme krovy, v budově řádí elektrikáři,
řešíme zabezpečení. Zastupitelstvo se shodne na záměru a necháme připravit studii/vizualizaci, ať víme, kam směřujeme. To je
spolu s drobnými správkami na baráku úkol na příští rok. Záměr,
projekt, zajištění budovy jako takové…. A pak přijde politika. Buď
jak buď, věřím, že jsme na správné cestě a správně naladěni. Moc
toužím po záchraně té budovy a jejího „ajznboňáckého“ charak-
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Mise „Nádraží“ začíná. Statik, řeporyják Ing. Seifert a paní architekta Brotánková z Ořecha s vedením městské části na obhlídce budovy, kde nás čeká v brzké
budoucnosti hodně dřiny, potu, krve a doufejme, že nakonec i té radosti ze
záchrany budovy, kterou máme všichni tak rádi.
teru až po takové maličkosti, jako jsou nápisy. Držme si palce.
Jsme kousek od stavebního povolení na skatepark. Nápad,
se kterým přišly zdejší děti na jaře 2019. Dnes jsem rád, za své
pochyby ohledně „řečí okolo“ a dávné rozhodnutí hledat prostředky pro financování z většiny mimo rozpočet, kde jsme si dali
za úkol dvě jeho třetiny „vyšašit“ (termín, který používá sestra
a já ho mám rád) jinde. Aktuálně máme ze známé kauzy „ruský
developer“ bokem na skatepark připraveno šest milionů korun,
rozpočet zbytek bez problémů unese. Jen ta razítka. Ale když
nám budou nebesa nakloněna, začneme dva roky poté, co sem
ty děti přišly, stavět. Technická četa se přemístí do garáží nádraží,
do pronajatých garáží v areálu FK a našich dalších prostor. Pevně
věřím, že na jaře budeme mít komplet přepsaný objekt bývalého
uhelného skladu po firmě Vondrák a na stole projekt nového
zázemí čety, které tam chceme zbudovat.
Mnohé je ve hvězdách. Třeba priorita v podobě Muzikovy
a Řepíkové, autobusové točny a dalších „drobností“, které umožní
KONEČNĚ kopnout na náměstí. Celý projekt revitalizace je papírově hotový, ale jsme zcela odkázáni na finanční možnosti města,
státu. Praze chybí na příští rok tolik miliard, že už to sem raději
nebudu psát. Napíšu jediné – účetnictví Řeporyjí je v pořádku,
rozpočet budu muset trochu škrtit, dvacet procent je dvacet
procent, ale nemáme v úmyslu nemáknout tam, kde máknout
jde, či tu celý příští rok fňukat nad tím, jak nejsou peníze na tohle
a ono, máte svých starostí dost.
Rád bych ještě jednou poděkoval občanům za mimořádné
činy a přístup k situaci okolo čínské chřipky. Na dveřích své kanceláře jsem si na památku nechal živelný seznam mobilů holek,
co nám tu zachraňovaly zadek s rouškami v první vlně Covidu.

Slovo starosty

Příkladná byla i práce dobrovolníků, personálu našich školských
zařízení, nemluvě o našich dobrovolných hasičích, kteří ze sebe
vydali vše, vysoko nad běžný nadstandard. Nelituji jediné koruny
vydané Řeporyjemi na špičkové vybavení a zázemí výjezdové
jednotky a činnost mládeže. Byly, jsou a budou to správně investované peníze. Praxe to letos opět jasně ukázala.
Poděkovat chci také úředníkům, nemají to s námi lehké, ale
táhnou za společný provaz a sami z reakcí občanů na provozní
změny úřadu vidí, že to všecko má smysl.
A veliké díky zastupitelstvu městské části. Mám jako starosta
fakt kliku na vysoce chápavý, kvalifikovaný sbor, který pracuje,
jak nejlépe umí a rozhodně není nějakým ke starostovi servilním
shlukem, jak se často snaží naznačit v Echu jeden místní kverulant.
Pravdu v jednom má – chodí na jednání skoro sám a nelíbí se mu
to. Mohu se jen přidat k jeho přání, aby vás chodilo víc.
Pokud si cestu nenajdete, nově zavádíme živý stream z jednání
ZMČ, tak, aby si mohl každý i z tepla domova zkontrolovat naši
práci, případně sledovat jednání ve věcech, která jej zajímají, či
se jej přímo dotýkají.
Vám, čtenářům Echa a občanům děkuji za zpětnou vazbu
a podporu ve složitém roce, který právě skončil. Stokrát jsem si
vyčítal totální otevření Echa všemu, co do něj kdo chce napsat
a stokrát si připomenul, že jsem si to takhle kdysi vysnil, když mi
do něj nebylo coby opozičníkovi dovoleno nějakou dobu psát.
Tehdy jsem psal panflety po nástěnkách a vyčítal místním malý
zájem o zdejší věci veřejné. Už nemusím. O našich věcech, činech,
politice, projektech, plánech, „botách“ a všem, co komunální
politika přináší, se v Řeporyjích mluví. A píše. A to je dobře. Zas
a znovu píšu „Občanská společnost v praxi.“
Mimořádné díky bych rád poslal i všem, co mi sem nanosili
dárky pro děti ze zdejší ubytovny Koruna. Moc mě tato iniciativa
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Děkuji za ohlasy na kalendář, všechna ta přáníčka a vzkazy, co
na úřad s koncem roku přišly a když jsem rozesílal letošní péefka
úřadu, neodpustil jsem si schovat tam citát. Ten zní: „Bude daleko
hůř, než je. A taky daleko líp. Já si počkám.“ Charles Bukowski.
Nezbývá nám, než si počkat. A hrát dál s kartami, které máme,
byť ty čerstvě loňské fakt nebyly zrovna na vyskakování. Bude
líp, uvidíte.
Přeji Vám všem fantastické vykročení do roku 2021. Zasloužíte
si ho!
Dycky Řeporyje!

Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
602 316 148

Dárky od občanů pro děti ze zdejší ubytovny pro sociálně slabé. Udělaly neskutečnou radost. Děkujeme.
dojala a vše skončilo tam, kde mělo. Nesmírně si vážím toho, jak
jste i tímto směrem pomohli v době, kdy sami musíte obrátit
každou korunu. Děti byly šťastné!

Dopaden aneb vlk se nažral a čtyřkolkář zůstal celý!
Městská část si zase jednou hrála na detektiva. Nebylo vlastně na výběr. A celý
příběh s neznámým závodníkem, co si
tu zařádil na osetém poli v ochranném
pásmu chráněné přírodní památky vzal
veskrze nečekaný konec. Za vše mohou
tři piva a dva panáky.

na místní čtyřkolce, rozepsat si to. Jasně,
někdo mohl přijet na návštěvu a půjčit
si čtyřkolku. A dál? Správně, vyšetřovací

A teď, co s ním? Policie mi přišla na prd.
Velký zájem o pachatele měl vytočený
sedlák, co má v nájmu pole. Tomu jsem

Byla to nedůstojná „honička“ starosty se
zběsilým čtyřkolkářem. Na elektrickém kole
a na nosiči vajíčka a lahvinka bílého pro
ženu – nemáte pro podobnou „akci“ zrovna nejlépe rozdané karty. Ale nešlo jinak,
návrat z práce kolem studánky a nahoře
na poli v Koterovské lamentující občané
pozorují šílence, co řádí na poli jak zběsilý.
Jeden z občanů (díky, Mirku!) si naštěstí
napsal SPZ, respektive – jak se nakonec ukázalo – její podstatnou část. Byla to trochu
záhada. Čtyřkolka z podstaty nemůže být
zdaleka, ale co předváděl její řidič, do toho
by snad žádný „místňák“ nešel a to tyto řádky píše vyhlášený pirát silnic. Městské policii
bohužel frnknul také a tak nezbylo než se
s věcí smířit anebo. Zahrát si na detektiva.
Značka nás zavedla do Letohradu, kde
ale žil senior, co měl na sebe napsaného
Simsona. Nedávalo to smysl. Ale podařilo
se (nejprve jsem zalezl za buk a natočil si
magorovu jízdu na mobil) dohledat typ
čtyřkolky. Alespoň něco. A pak nám došlo,
že písmeno „o“ v SPZ je vlastně nula. A pomohly tzv. „vyšetřovací verze“. Kriminalisté
si je vždycky vypisují děsně podrobně a mě
to kdysi přišlo zbytečné. Prostě ji zamordoval manžel nebo milenec, těžko náhodný
kolemjdoucí. Nakonec jsem si je ale vypsal.
Šlo o to, že když si člověk připustil
fajn, tak to také možná byl někdo cizí, ale

Po pachateli jsme od první chvíle pátrali se zapojením občanů.
verze č. 7: někdo přijel KUPOVAT čtyřkolku
a jel jí tzv. PROJET.
Tohle spolu se zjištěním, kde je čtyřkolka (Stodůlky) hlášena, stačilo. Zbytku vás
ušetřím, prostě jsem fešáka z České Lípy
nakonec ztotožnil.

dal „právo první noci“ s tím, že kdyžtak si
vezmu pachatele do parády sám a něco
mu provedu mediálně. Vím, co otázek
a rozporů vás napadá, ale takhle to prostě
bylo a já referuji, berte nebo nechte být.
Nakonec jsme na to se synovcem sedláka
sedli v hospodě, kde jsme sledovali Slavii
v televizi a trochu se pilo. Dostal jsem ze-
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Obecní kriminalistický kufřík. Přes to, že je to hlavně
sranda, povedlo se s ním už např. sejmout na černé
skládce úspěšně daktylky. U třech případů drobné
kriminality a černého skládkování prostě zabodoval.
Umíme s ním otevřít kde co, sejmout otisky, zajistit
důkazy, zajistit místo činu. Je to celé dost infantilní,
ale praxe ukázala, že to má smysl.
pána na českolipsko trollit. A došlo mi,
že je možná čas přestat si hrát na soudce
z lidu a prostě na něj coby Řeporyje podat
rozsáhlé trestní oznámení. Složku s podklady, jak jsem na něj kápnul (podle mě
by to neuznali, ale bylo to neprůstřelné,
byl to on) přeci mám. Musel jsem na to
rozhodnutí dát tři piva a dva panáky (Slavia
derby vyhrála), ale k dospělému rozhodnutí
jsem došel.
lenou trestat sám. Tak jsem přemýšlel, že
vezmu štáb internetové televize a pojedu

Předtím jsem mu ale tradičně poslal
dopis. Je to sranda, člověk se s tím pohoní
na sociálních sítích a hlavně – pachatel do-

Vydařená půlnoční

B

ylo to hodně „na divoko“, ale při
vzájemném porozumění takovém,
jaké má momentálně městská
část a fara, to prostě muselo dopadnout
dobře. A taky dopadlo. A mnohem víc.

Vládní opatření sice na půlnoční mše
myslela s výjimkou, ale není se co divit,
že tváří v tvář vypsaným omezením jak
„publika“, tak „účinkujících“ řada duchovních tváří v tvář situaci mši přesunula, či
úplně vzdala a není se co divit, naopak.
Řeporyje o „pravou“ půlnoční moc
stály, vždy jsem ji Ořechu záviděl. Zdejší
komunita věřících není početná, ale
prostě to už starosta z šoubyznysu cítí, že
„lidi přijdou“. A tak jsem „zneužil“ situace, kdy jsme skutečně štědře přistoupili
k možnosti zachránit a zrestaurovat dva
gotické oltáře kostela, prostě jsme to
slíbili a ty peníze našli a poprosil pana
faráře o „půlnoční o půlnoci“ ještě k té,
kterou tu rok co rok odpoledne slouží
stoletý „nezmar“ pan bývalý farář Benda
z Ořecha (i ta letošní byla skvělá, děkujeme!!) a pan farář vyhověl a nesmírně
„pankáčsky“ přistoupil i k problémům
s omezeními v podobě skvělého nápadu
uspořádat mši venku, na zahradě kostela,
čímž se dalo chytře „ošulit“ skoro vše v té
výjimce, která, technicky vzato, připouštěla v prostoru kostela dvacet lidí. Chci
poděkovat rodině Čubových za zajištění
vyvedení zvuku na zahradu při odpolední mši, stejný plán byl i na noc, ale rozhodli jsem se zaimprovizovat na úrovni
odpovídající „akce“ která se tu prostě
nekonala kdo ví kolik desítek let. Pan farář
si připravil nádhernou řeč, městská část

zajistila v šibeničním termínu teplomety
na plyn, špičkovou zvukovou aparaturu
i s personálem a osvětlovací techniku
a šlo se na věc.
Odměnou byla účastníkům moc pěkná půlnoční, přišlo snad sto padesát lidí
(někteří došli až z Radotína, byli tu zbuzanští, ořešští, stodůlečtí a další a další
farníci z okolí) a když jsme pak s panem
farářem spokojeně bilancovali výsledek
naší produkční akce, trochu na tajno
jsme si přiznali, že to bylo „skoro hezčí
než uvnitř“.
Chci moc poděkovat všem, kdo se
na akci podíleli i přes to, že jsem po nich
chtěl pracovní výkony na Štedrý večer.
Dodal bych, co se mi honí hlavou
ohledně příštího a dalších let, ale jednak
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stane šanci. Tu dávám každému. Řeporyje
dávají. Prostě jsem mu napsal mail zdejšího předsedy svazu tělesně postižených
Standy a nabídl pachateli, že když věnuje
deset tisíc právě jim, vše bude zapomenuto
a z facebooku mého i Řeporyjí zmizí všechna videa, fotky a tak. V opačném případě
rozsáhlé trestní oznámení a mediální lynč.
K mému překvapení mi za pár dnů píše
Standa, že nějaký pan Radek z Českolipska zdejším tělesně postiženým věnoval
finanční dar.
Celá věc tak vzala ten nejlepší možný
konec. Vlk se klasicky nažral a koza, v našem
případě čtyřkolkář, zůstal celý. Jen o deset
tisíc lehčí.
Kruh se uzavřel. Děkuju všem, co pomáhali a fandili.
Pavel Novotný

se to nehodí, než to proberu s farou a potom, nechci naštvat nikoho v Ořechu.
Prostě to bylo moc fajn a děsně rád bych
si to někdy zopakoval a soudě dle reakcí
lidí i samotného pana faráře a skvělé
varhanice a trumpetisty z Rudné (děkujeme!!!!) nejsem zdaleka sám. Vlastně si
ani neumím představit, že by tak vydařená půlnoční byla v Řeporyjích poprvé
a naposledy. Konstelace je pro to ideální,
sepětí fary s úřadem lidské i ekonomické
je nastavené k oboustranné spokojenosti
a prostě nebýt diplomat, tak rovnou
napíšu, že jestli jsme nepoložili základ
pěkné tradice, tak sním svůj klobouk.
Ještě jednou „klobouček“ všem, kdo
se podíleli, skutečně mi nikdo neřekl
ne a podezřívám firmu, co nám zvučila
(systémového zvukaře Eda Sheerana –
nejslavnějšího zpěváka na světě – jsme
měli v Řeporyjích tutově poprvé), že zase
nepošle fakturu, až tak se akce povedla.
Budu ji urgovat. Protože za rok bychom
se ocitli v rozpačité situaci. Čímž nic nenaznačuji….
Pavel Novotný

Foto: Josef Pojsl
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ZŠ a MŠ

Č

Slavnost Slabikáře

tvrtek 26. 11. 2020 byl pro žáky jiný.
Král Ota I. poslal prvňáčkům dopis
a pracovní listy s úkoly. Kdo splnil zadané úkoly, mohl si vybarvit klíče, kterými
si odemkl cestu ke SLABIKÁŘI. Začneme
tak společně objevovat další svět písmenek
a slov. Hravé osvojení čtení vede k přečtení

Mezinárodní vánoční projekt

J

e už tradicí, že se naše škola v rámci
projektu E-twinning zapojuje do mezinárodních projektů.
Letos, i když bohužel jenom prostřednictvím internetu, se naši sedmáci zapojili
do projektu „Christmas cards for elderly
people“.
V rámci projektu žáci vytvořili z různých
recyklovaných materiálů vánoční pozdravy. Hotové vánoční pozdravy jsme nafotili
a pak předali našim seniorům v Domě
u Agáty. Doufáme, že je naše pozdravy
v této nelehké době potěší.
Za tým školy
Jana Zborovjanová, Denisa Šilerová
a Natálie Dušková, žáci 7.A a 7.B

prosinec 2020
první knihy, básničky, povídky a tím se
otevírá celý svět.
Na slavnost přijely dcery krále Oty I. Sličné princezny s radostí prvňáčkům rozdaly
Slabikáře. Každý se chtěl s princeznami
vyfotit na památku. Všichni si tento den
užili i s rouškou na tváří, tak jako každý den.
Jsme rády, že i když se prvňáčci učili
měsíc on – line, všichni zdárně zvládli učivo

Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: weignerova@zs-reporyje.cz
a byli připraveni plynule pokračovat v učivu
ve škole.
Jana Zouvalová, Martina Trojanová,
Petra Slancová
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Mateřská škola v době adventní

dvent je ten nejkrásnější čas z celého
roku. Děti se už nemohly dočkat
návštěvy Mikuláše. Samozřejmě
nepřišel sám, doprovázel ho anděl se
dvěma čerty. Děti dostaly od Mikuláše nadílku, za kterou mu zazpívaly a přednesly
básničku.
Pak nastal čas, kdy jsme začali s dětmi vyrábět dárečky pro rodiče, přáníčka, ozdobili
jsme si stromeček i třídu. Děti poslouchaly
a naučily se vánoční koledy a seznámily se
s příběhem o narození Ježíška. Ve třídách
mají děti postavený malý Betlém. S učitelkami si vyprávěly o vánočních zvycích
a také si některé vyzkoušely. V jablíčku
našly hvězdičku, vyzkoušely, komu dopluje
lodička dál. I Barborka nám rozkvetla.
Navštívilo nás divadlo Krab a za dodržení

uskutečnit vánoční besídky s rodiči. Ale
o vánoční nadílku děti nepřišly. Besídku si
se svými učitelkami uspořádaly v dopoledních hodinách i s ochutnáváním vánočního
cukroví. U stromečku zazpívaly koledy,
přednášely básničky, zatancovaly si. A když
zacinkal zvoneček, našly pod stromkem
každý svůj dárek i dárky pro všechny děti
do svých tříd. Vánoční dopoledne jsme si
všichni užili.
Od 23. 12. 2020 bude naše mateřská škola z důvodu vánočních prázdnin uzavřena.
V těchto dnech budou zahájeny i stavební
práce v areálu školy na rozšíření stávající
budovy. Prosím všechny rodiče i návštěvníky mateřské školy, aby dodržovali omezení provozu v dalších dnech nového roku.
Stavba by měla být ukončena koncem léta.
Bude se jednat zejména o omezení pohybu
osob v areálu mateřské školy a jejího okolí
a zákazu parkování v ulici K Závětinám.
Omezení jsou vždy nepříjemná, ale my je
spolu s Vámi zvládneme a budeme se těšit
na větší a modernější mateřskou školu,
kterou se budeme moci pochlubit.

všech hygienických pravidel děti shlédly
příběh o narození Ježíška ,,Vánoční příběh“.
Dětem se představení velice líbilo. Vzhledem k současné situaci se letos nemohly

Velký dík patří i vedení našeho úřadu
MČ za podporu a pomoc v každé situaci.
V dalším období by se měla rozšířit,
zvelebit a zmodernizovat stávající zahrada,

Až zazvoní zvoneček
rozsvítí se stromeček.
Malý dárek rozbalte si
a na všechny vzpomeňte si,
pak vykročte pevným krokem,
za tím šťastným novým rokem

A
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Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com
aby měly naše děti co nejhezčí a nejideálnější prostředí při pobytu venku a pro hry
na zahradě.
Celý kolektiv mateřské školy přeje všem
rodičům, dětem i všem občanům klidné,
šťastné a pohádkové Vánoce a rok 2021
ať nám přinese co nejvíce zdraví, štěstí,
radostí a lásky.
Věra Šottová, učitelka
Diana Schreierová
a kolektiv mateřské školy
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Kádrově jsem fakt nevyhovoval

Miluje dle mého tři věci. Ženu, fotografování a… Řeporyje. Co mu moc nesedí je, když „z něj
dělám celebritu“. To má ale bohužel smůlu. Jeho pečlivá práce obecního kronikáře během normalizace a stovky unikátních snímků atmosféry a podoby našeho domova, které zanechal pro
budoucí zájemce ve zdejším archivu, jsou pro Řeporyje tak cenné, že jim letos věnovaly unikátní kalendář. Protože to, co jsem ve sklepě úřadu objevil v několika obřích vázaných kožených
balících, to prostě poklad je. Fond není zdaleka uzavřený. Nezmar Karel Peterka i po dosažení
věku 72 let totiž stále náruživě fotí a jeho ukazovák na spoušti Canonu 650D je pořád „proklatě
lechtivý“! Často, když ho vidím na fotbale, jak nadšeně zaznamenává stánek s párky, emoce diváků, vytočeného Martina Fenina, kterého někdo pokopal a celý ten spektákl, tak jsem rád, že
tuhle živoucí kroniku a oko do minulosti Řeporyjí máme. Důvodů pro rozhovor více než dost.
Pane Peterko, kronikáři to neměli
snadné nikdy, ale
za komunizmu obzvláště. Co o vás
vím, kádrově jste
tedy do profilu
Pavel Novotný
politických spolehlivých zrovna
nepasoval už odmala, popravdě
vlastně nechápu, že vám to svěřili
a my tak máme ty poklady vaší
fotografické práce a pasáž novodobé historie Řeporyjí popsanou
jak to jen šlo věrně. Co vlastně
přivedlo vaší rodinu do Řeporyjí
a vás ke kronikám?
Tak s komunizmem bacha. Komunizmus tady nikdy nebyl, tady byl
a vládl komunistický režim, vláda
jedné strany, Komunistické strany
Československa (KSČ). A byla to
éra budování socializmu.(Z vtipů
„O zlatou mříž“: Co je socializmus?
Strastiplná etapa na cestě od kapitalizmu ke kapitalizmu!) To bylo
společenské zřízení, kde každý měl
pracovat podle svých schopností
a měl být odměňován podle vykonávané a vykonané práce. To někdy
nebyla úplně pravda, protože
někdo měl kádrový handicap nebo
neměl vhodný třídní původ, nemohl své schopnosti plně rozvinout
studiem a šel na řemeslo. Komunizmus mělo být společenské zřízení bez tříd (žádné třídy dělníků,
rolníků, pracující inteligence, žádní
třídní nepřátelé) kde každý pracuje
podle svých schopností a je odměňován podle svých potřeb. Umíte
si to představit? Soudruh Lenin
prý řekl, že komunizmus uspokojí
každou rozumnou lidskou potřebu.
O tom, kdo rozhodne co je ta rozumná potřeba, se už nikde nenapsalo nic. A teď zpět k Vaší otázce.
Nepasoval jsem na to kádrově.
Z rodiny ne první. Tatínek přišel

Karel Peterka s autorem rozhovoru
na jaře 2020, při jednom ze setkání
nad řeporyjskou historií.
do Řeporyjí v šestačtyřicátém jako
příslušník SNB, k četníkům se dal
za války, vysvětloval mi, že to byla
jedna z mála cest, jak se vyhnout
totálnímu nasazení. Četníci, kteří
sem přišli jako svobodní, se tu oženili. On to porušil, měl už vybráno,
s maminkou se poznali v tanečních.
Byl vyučený obchodní příručí
v textilu, nejdřív sloužil ve svém
rodišti, v roce 1945, po osvobození,
byl přeložen do Jáchymova, kde to
byl divoký západ, seriál Zdivočelá
země byl přesný. Odtud byl v roce
1946 přeložen sem do Řeporyj
a dostal byt v č.p. 126, ano, správně,
činžovní dům na náměstí. Jak mi
vyprávěl můj učitel František Matějka, se tomu domu tehdy říkalo
„na staré poště“, neb tam byla asi
do roku 1940 pošta, přímo v bytě
kde naši bydleli. Před nimi tam
bydlel Jan Pilař, Řeporyják, který
padl během Pražského povstání
v Hlubočepích (řeporyjští tam tehdy pomáhali bránit nádraží, kromě
padlého Jana Pilaře byli těžce zraněn
Karel Charvát průstřelem plic, kousek
dál, na Barrandově padl ten den

zdejší četník, bydlící v Holyni, Karel
Pravda, pozn. aut).
Naši se na podzim ´47 vzali, byt
ještě nebyl vybaven, nábytek
měli jen v kuchyni. Ložnice se
ještě dělala v truhlářství Řeřábek
ve Zbuzanech. Maminka přijela
za tatínkem až den před Štedrým dnem 1947 a ze začátku se
museli zmáčknout na takovém
kanapi v kuchyni, kde jsem pak
jako malý spal já. Následky toho
zmáčknutí jsou tu dodnes a sedí
před vámi. Četníci mu vytýkali
že je syn legionáře (Při návštěvě
Legiovlaku jsem zjistil, že ho Legionářská obec nemá v záznamech
a na dotaz v Ústředním vojenském
archivu mi zatím po dost dlouhé
době neodpověděli.) ale vzali ho,
po Vítězném Únoru ho komunisté
v srpnu vyhodili. Nic neprovedl,
mám kopii jeho služebního spisu
z Archivu bezpečnostních složek,
neměl žádný průšvih, poslední
zápis hovoří o propuštění ze služby
na základě rozhodnutí Okresního
akčního výboru Národní fronty
Praha-Západ. Na můj dotaz v archi-

vu v Dobřichovicích mi odpověděli,
že fondy z této doby nejsou zpracovány a jsou proto nepřístupné.
A že si z nich mohu nechat udělat
rešerši za 300 Kč za hodinu a zaplatím to, i když se nic nenajde.
Po tolika letech stále nejsou zpracovány! Z maminčina vyprávění si
pamatuji, že ji po Únoru navštívil
v bytě, když byl otec ve službě,
předseda místních komunistů
a nabádal ji, aby tátovi domluvila.
Prý, když se dá do Strany, udělá
kariéru. Maminka mu do toho
nemluvila, otec potom pracoval
jako účetní u několika stavebních
firem a v akci 70 tisíc do průmyslu
byl poslán do ČKD Stalingrad. Samozřejmě komunisty dvakrát rád
neměl, že už není u SNB mu sice
nevadilo, ale vnímal své vyhození jako křivdu. Svezli se po něm
ještě jednou, k 10. výročí Února
šel k lopatě. Já jsem se o svém
kádrovém handicapu dozvěděl až
při „kádrování“ ve Svazarmu, chtěl
jsem se věnovat bezmotorovému
létání. Po ročním teoretickém
kurzu a složení zkoušek (z cca 50

Neuvěřitelný snímek Karla Peterky z roku 1976 z místa archeologického nálezu.
Na facebooku Řeporyjí nemohli uživatelé dlouhé hodiny přijít v soutěži na to,
odkud je vyfocen. Z místa, kde dnes Ovčí Hájek přechází do Slunečného náměstí, sto
metrů vpravo je dnes radnice Prahy 13. Na horizontu bývalá Šafránkova cihelna,
tehdy traktorová stanice dnes tam stojí Jeremi a Šafránka. Silnice do Stodůlek se
ještě klikatí. Začíná výstavba jihozápadního města

Řeporyjské Echo 276

prosinec 2020
žáků jsem byl v první desítce) jsem
se dověděl že „nejsem prověřen“.
Zjišťoval jsem proč a dověděl se
jen že „tatínek má kaňku a že se
to počítá do třetího kolena. Takže
kromě otce jsem měl v 16 letech
kaňku já a i otcova vnoučata, co
zatím ještě nebyla na světě, ale
už měla tu kaňku připravenou.
Nakonec mě k tomu pustili, zalítal
jsem si tři hodiny dvacet minut jako
žák, pak se ve mně po roce šťourali
dál a já si řekl, kam si mohou ta
éra zastrčit. Bylo dusno, rok 1968,
nechal jsem toho a přidržel se fotografování. K tomu mě přivedl již
dříve fotokroužek na zdejší škole,
vedený otcem Vláďi Jindřicha.
Život šel dál a můj otec byl na jaře
1968 spolu s bratry Kuchařovými
a dalšími místními občany členem
místní organizace Československé
strany lidové. Měl funkce i v MNV
a v plénu ONV Prahy 5. Po návratu
z vojny v roce 1971 jsem si doma
zařídil fotokomoru a ze záliby jsem
víceméně soustavně fotografoval
i po obci, na fotbale a tak vůbec.
Od otce jsem se pak dověděl, že
Místní národní výbor shání kronikáře, nástupce po paní Štěpánce
Krotovičové. Pustil jsem se do toho
hlavně kvůli fotografování. Bavilo
mě čím dál víc. A ještě k těm
kádrovým „handicapům“. V Řeporyjích byly tehdy možná desítky

Karel Peterka s rodiči
lidí na tom mnohem hůř než já,
byli na tom opravdu zle. Ta moje
záležitost byla proti tomu samet,
nikdo z rodiny nebyl vězněn.
Mě zas fascinují krom vašich fotek, naše kroniky, mnoha věcmi.
Myslím, že je dobře znám a vůbec
třeba nechápu, že jste se do toho
vůbec pustil, přes to, co to všechno
muselo obsahovat, shánění výkazů
a všeho od všech, kličkování mezi
realitou a realitou, která tam být
pokud možno neměla, byl jste
precizní a poctivý, je vidět, že to

byla piplačka a nezlobte se, hrozný
„vopruz“, jak se říká.
Já jsem hlavně nebyl vůbec typ
na kronikaření. To má být člověk
společenský, co má obec prolezlou
ve smyslu kontaktů, zná se se farářem, předsedou MNV, v každém
spolku je buď člen, nebo tam někoho zná, má ty informace, jak se říká,
ze života. Já zjistil až ex post, že to
fakt není jen o fotkách, ale hlavně
o tom psaní. A byl jsem zalezlý

placené, byl jsem mladej, tak jsem
se do toho pustil. A fotil jsem a fotil.
Nechat dělat profesionálem všechny ty fotky,to by se asi prodražilo.
Snad jsem se obci, tedy už vlastně
Městské části, vyplatil.
Vyplatil. Pane Peterko, naše kroniky mají mnoho tajemství, ty
„vaše“ byly drobné a vše jste mi
po pravdě vysvětlil, když jsem byl
zvídavý a našel pár z nich ve vašem

9
Rozhovor
dnešním, ale hlavně čtenářem,
který hledal a dodnes rád bádá,
co v kronikách není tím, že to tam
bylo, jste prostě obstál na výbornou. Třeba jsem zíral, jak se nebojíte popisovat a svým způsobem tak
kritizovat stav nejen JZD. Dnes už
mladí neví, ale vy jste snad doufal,
že to moc nikdo nebude číst.
Rada stodůleckého kronikáře, pana
Vlasáka. Zkušeného, nemazal se
s tím. Řekl mi jasně „ Hele, piš to,

Bagrování na Ohradě v roce 1980, kdy přestala býti „naše“. Vlevo uvězněné auto, vpravo najdeme „kompromitovaného
bagristu“
v papírech a ve fotokomoře. Je to,
jak říkáte. Byla to moje noční můra.
Já si vážil spolků, co fungovaly pro
veřejnost, staraly se i o kulturu,
zdejší hasiči, fotbalisté, Sokol, baráčníci, chovatelé, zahrádkáři. Ty
jsem mohl fotografovat. Ale obíhat
ty výkazy a všechno, to jsem nemiloval. Od paní Krotovičové jsem
dostal šikovnou příručku Pubal:
Píšeme kroniku, a něco užitečného
si tam přečetl. Čeho všeho si má
kronikář všímat. To byl můj manuál.
Tehdy musely být všechny spolky
a korporace sdruženy v Národní
frontě, vedené KSČ. A měly každý
rok dát na MNV výroční zprávu
o činnosti. Většinou to dělaly a já
měl z čeho čerpat. Jeden rok jsem
se, následkem mé naprosté naivity,
sháněl po výroční zprávě Místní
organizace KSČ, tu jsem předtím
nikdy nikde neobjevil. Někde jsem
se na ni zeptal a byl z toho průšvih.
Byl jsem volán na Prahu 5 a tam
na mě nějaká soudružka silným
hlasem mluvila, že NEMÁM PRÁVO
DÁVAT STRANĚ ÚKOLY! Takže pro
vedoucí složku NF ta povinnost neplatila! A to jsem se jenom zeptal.
Tak jsem si uvědomil pravdivost
tvrzení: „V socializmu jsou si všichni
lidé rovni a soudruzi jsou si jaksi
rovnější“. Také se tenkrát říkalo:
„V kapitalizmu vládne vykořisťování člověka člověkem, v socializmu
je tomu naopak!“ Když jsem všechno potřebné z těch zápisů vytahal,
mohl jsem napsat koncept ročního
zápisu. Fotokomoru jsem tehdy
už měl doma na půdě a bylo to

období. Ale obecně. Řeporyje byly
vždy silně komunistické, dopisovalo a přepisovalo se, začalo se psát
pozdě a naopak v pětapadesátém
se dopisovalo zpětně. Nejen válka,
ale hlavně to, co se tu dělo po ní
mezi zdejšími komunisty, to je
na studii a pochopil jsem to právě
z toho, co v kronikách evidentně
není a hnalo mě do archivů jiných.
Prostě kronikáři to tu neměli lehké.
Vám ale do toho v letech 1975 –
1987, (Platí tyhle roky, v Kalendáři
2021 to máme špatně!)kdy jste
kronikařil dle vás předsedové MNV
moc nekecali, nebo jste na ně jen
zpětně hodný a bylo to jinak?
Nekecali, ale samozřejmě byla
jasná autocenzura. Víte, kronikář
musel být členem školské a kulturní komise a ta měla za úkol každý
rok zkontrolovat můj koncept zápisu, aby bylo jasno. Teď jak na to?
Jeden dobrý známý, se kterým
jsem se o kronikaření bavil se mi
vysmál a pověděl mi jeden z vtipů
kategorie „O zlatou mříž“:
NEMYSLI !
Když myslíš, NEMLUV !
Když myslíš a mluvíš, NEPIŠ !
Když myslíš, mluvíš a píšeš, NEPODEPISUJ SE !
Když myslíš, mluvíš, píšeš a podepisuješ se, tak se soudruhu NEDIV !
Začátky nebyly úplně nejlehčí.
Musel jste s tím mít strašné trápení
někdy. Velmi chytře, decentně, ale
prostě nechal jste tam třeba trestnou činnost zdejších zaměstnanců
MNV. Přede mnou coby starostou

jak to bylo, neboj se. A když ti někdo bude cpát z nějakých důvodů
do hlavy, že to má být napsáno
jinak, tak mu řekni: „Jo vono to
bylo jinak? Fajn, tak já to napíšu
podle vás a uvedu vás jako zdroj.“
A uvidíš, jak každej zkrotne. Takhle
mi to říkal.
A prokázal jste ještě jednu vlastnost, která dělá správného kronikáře. V mých očích poctivého
čtenáře všech těch kronik jako
jediný. Nesoudil jste. Kolegové
si často neodpustili osobní vklad
a to z různých důvodů. Vy jste si
dokázal udržet jakousi pozorovatelskou disciplínu a odstup. On to
málokdo ocení jen proto, že to, co si
budeme povídat, málokdo přečte,
ale mě vám tak štvalo, když mi tam
někteří vaši předchůdci na jedné straně evidentně zatajovali
a překrucovali věci a do toho byli
sebevědomými glosátory u věcí,
kde se bát nemuseli a neuměli si
to odpustit. Je to zpětně veselé
čtení místy, to jo, ale jako novinář
jsem občas kroutil hlavou u kolegů
a vážil si stejně až vás a těch, co
přišli po vás.
Pane starosto, informace mají být
nestranné, každý ať si to každý
přebere sám. Byl jsem dost „posera“, snažil jsem se to napsat, aby to
prošlo. Hele, dávat „majzla“ jsem si
musel, zejména abych se zbytečně
neotíral o některé funkcionáře,
řada věcí byla utajovaná centrálně,
to se týkalo hlavně hospodářství
(JZD Rudý Říjen Řeporyje bylo
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od poloviny 70. let, po skončení
zemědělství ve Stodůlkách kvůli
výstavbě sídlišť pohlceno gigantickým JZD Svazu Československo-Sovětského přátelství Chýně,
pozn. aut). Nemohlo se také vše
fotit, nešlo jen o věci, co jsem
znal z letiště Točná, kde jsem se
pokoušel létat, takové ty vojenské
objekty a vozidla, ale představte si
ceduli Zákaz fotografování třeba
na místech, kde člověk nevěděl, co
by tam fotil.
Posera jste tedy nebyl. Bída zdejšího JZD v určitých obdobích, zlodějna, šmelina, nedostatek. Nepopisoval jste nejen nedostatky zdejší.
Baví mě třeba vaše kritika družstva
Včela po problémech, které byly
v zásobování zdejších obchodů.
Protože o Včele řekl i zástupce
ONV Praha 5, že je to zločinecká
organizace. Stejně se pak s tím nic
nedělo a neudělalo. Potom přišli
Carrefoury a Tesca. Taky se vám
dnes stane, že někde na venkově
neseženete odpoledne rohlíky
nebo chleba, ženská v krámě tam
má v té zastrčené vesnici zákazníky
spočítané, ví, kolik kdo nakoupí.
Aby jí nic nezbylo a nemusela to
odepisovat. Ale tehdy to byly jiné
časy s tím špatným zásobováním.
A co zdejší komunisté, měli umírněné křídlo? Protirežimní živly. Já
vím, Řeporyje byly silně komunistické, proběhla tu dost drsná kolektivizace, děly se tu věci na další
knížku. Ale měli jsme i nějaké
lokální, řekněme disidenty. Víte,
mě strašně zaujal jeden papír
v archivu. Znal jsem paní Hájíčkovou, ale netušil jsem, jak byla
statečná. Šimáčkům brali tehdy
po kusech statek, dnešní pivovar
a bývalé kino. Když této velké rodině, do které patřila i ona, sebrali
na konci padesátých let i hostinec,
co byl dole (bývalá diskotéka Prefunda, dnes je tam varna pivovaru,
bylo tam kdysi zdejší první kino,
pozn.aut) - mimochodem stejně už
tam měli nakvartýrovaný Národní
podnik Včela - tak dala komunisty
k soudu. Bylo to v mých očích mimořádné gesto, když si vezmu, že pár
let předtím věšeli Horákovou a paní
Hájíčková věděla, že bude mít jen
problémy. Vy jste kronikařil v době
normalizace, leccos si dovolil. Já si
vážím několika lidí, co tu byli sice
komunisté, ale udělali v té době
hodně lidského, na rozdíl od těch,
co jim po revoluci KSČ předhazovali.
Nic není černobílé. Ale co kritika
hlasitá, o té se jednoznačně psát
do kronik nemohlo. Byla vůbec?
U Hájíčků dole pod kinem byla
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knihovna a kulturní středisko. Poměry uvnitř MO KSČ jsem neznal.
A místní komunisté? Z těch jsem si
vážil pana Václava Stodůlky.
Mluvil o něm v rozhovoru bývalý šéf
kina Pavlíček, prý pomáhal stavět
první pódium na promítačku. Pamatuji si to jméno díky příjmení,
odkazovalo na místní původ, proto
mi to utkvělo.
Tak pan Stodůlka byl z Posázaví,
myslím z Voděrad a jeho rodiče,
když ho tady navštívili byli jménem
sousední obce Stodůlky velice překvapeni. Já ten rozhovor s „panem

ty problémy s tím zásobováním,
co jste zmínil, tak nezapomenu
na jednu plenární schůzi v kině.
Stodůlka si vzal slovo a jako člověk,
co měl na starosti právě kontrolu
provozoven, se pustil do vlastních,
do Včely, no prostě do systému.
Hřměl zcela popravdě, že jde
ženská ve čtyři z práce a nekoupí
mléko, chleba, rohlíky. Řvali na něj,
ať je ticho, ale on nebyl i přes to, že
seděl až v poslední řadě kina. On
to obsáhl, měl silný hlas. Mluvil
dál a když na něj někdo od předsednického stolu zakřičel doslova
„Drž hubu“, tak nikdy nezapome-

V prosinci 1979 se pátým rokem pražské řeporyje dozvěděli, že autobus pojede,
až budou zastávky. Za tři dny stály, takový byl po „červených“ autobusech města
hlad. Takhle se o předvánočním víkendu budovalo na Náměstí U Lva, tehdy se
samozřejmě ještě to místo a následně zastávka jmenovaly Frolíkovo náměstí,
po zdejším starostovi/předsedovi MNV z doby znárodňování. Starostoval 9 let,
z různých důvodů však natřikrát v mezidobí 1946 – 1960, byli předsedové na čas
místo něj Arnošt Chaloupka a Josef Procházka. Všichni jmenovaní během svého
předsedování, zažili „odvolání“ a nebyli poslední. Ale to už je jiná historie.
baterkou“ četl. Pavlíček říkal, že to
dělal s „nějakým Stodůlkou“, to
zase utkvělo mně, pak vám řeknu
proč. On je totiž ten nějaký Stodůlka, zrovna odpovědí na tu vaší
otázku. Václav Stodůlka byl zdejší
radní, komunista, zedník obkladač,
bydlel tady v nynější ulici Radouňova. Byl to velice zručný člověk,
pracoval jako mistr na učňáku,
takový ten typ, co ty kluky fakt měl
co naučit. Nesmírně šikovný, viděl
jsem ho na melouchu v akci, pracoval kvalitně, rychle a nebyl drahý.
Tenhle Stodůlka byl trochu rapl,
nebál se říct natvrdo, co si myslí,
něco jako Vy, rozuměli byste si,
i když byl u komunistů, to mi věřte,
no a ten se často rval za dobrou
věc, když to tak cítil a bylo mu
jedno, že něco se fakt říkat nahlas
nemá. On byl ale trochu pruďas
a tak se zneužívalo toho, že nebylo těžké ho rozčílit a když hřměl,
tak ho schválně vytočili a pak
vyvedli, že dělá rotyku a chová se
nedůstojně.
Ale byl to férovej chlap. Komunista,
se kterým se dalo mluvit. Jak byly

nu, jak mu to ještě dodalo a zařval
„Soudruzi, co jsme to vybudovali?“
Stodůlka byl tím, na koho se ptáte,
komunista, ale nebyl to jen „nějaký
Stodůlka“, byla to pozitivní postava, díky za tu otázku.
Utkvělo mi také jedno vaše pořádné rýpnutí směrem k Dopravnímu
podniku, začetl jsem se pozorněji
u zdánlivě banální budovatelské
věci a dodnes si vzpomenu, když
jedu autobusem na tu vaší kritiku,
protože jsem si pak k tomu našel vaše fotky. Řeporyjáci si tam
uprostřed zimy vlastníma rukama
postavili za tři dny autobusové
zastávky, protože byli de facto
vydíráni. To jste si nebral servítky.
To nebylo rýpnutí, to byl fakt.
Pamatuji si tu situaci. Skutečně
DP Praha řekl, že autobusy sem
pojedou, ale obec si musí postavit
zastávky, aby ty busy měly kde
zastavovat! Pane starosto, lidi se
na tu MHD hodně těšili. Tenkrát
na začátku prosince náhodou
nemrzlo, tak se mohly betonovat
nástupiště stanic. Staniční sloupky

prosinec 2020
Dopravní podnik dodal a při tom
betonování se osadily. Tady se
leccos postavilo v rámci akcí Z, ale
nikdy se do nich nikdo přehnaně
nehrnul. V tomhle případě přišli
i ti, co komunisty z duše nenáviděli.
Doslova tam bylo více rukou než
nářadí. Je to tak, zastávky jsme si
postavili fakt sami. Aby měl autobus kde zastavovat. Z dnešního
pohledu je to až k neuvěření, ale
tak se tehdy žilo. A jednu příhodu
s městskou dopravou. Autobus
č. 230 měl jednu dobu konečnou
u Motorletu. Nás několik místních
přijíždělo k „Waltrovce“ na poslední
chvíli linkou č. 137 co tam končila.
Vyskočili jsme z busu a utíkali
na druhou stranu Jinonické ulice,
odkud se chystala naše dvěstětřicítka zrovna odjet. Mávali jsme
na řidiče, aby na nás počkal. Ten
dobrák nám z okénka rukou pokynul a odjel. Další spoj jel asi za půl
hodiny a my byli dost namíchnutí.
Co čert nechtěl, jel za chviličku
kolem autem známý jednoho z naší
naštvané skupiny a tohoto Řeporyjana svezl. Dotyčný sice obvykle
vystupoval na Náměstí u Lva, (stanice Slatinová tehdy ještě nebyla)
ale tentokrát se nechal odvézt až
na Řeporyjské náměstí. Protože
autobus zastavoval ve stanicích,
auto ho předjelo a dotyčný si na něj
na konečné počkal a něco se tam
sběhlo. Po pár letech jsem se vracel
z Prahy večer a u ZPA (co je dnes
Galerie Butovice) dobíhal dvěstětřicítku. V autobuse byl řidič a ještě
jeden autobusák. Počkali na mě,
a když jsem nastoupil a poděkoval,
pověděl jsem jim o tom dávném
kousku jejich kolegy. Chechtali se
hodně nahlas s tím, že vědí, o koho
jde a že konečně uslyšeli, jak to
bylo doopravdy. Těšili se, jak to
v garážích „rozkecají“.
Zažil jste dva starosty, vlastně tehdy předsedy MNV. Václava Panáčka
krátce a pak Josefa Čermáka. Jací
byli zdejší vůdcové, jací vlastně byli
ve vašich očích zdejší komunisté
obecně?
Vnímal jsem je celkem dobře. Tihle
„dolejší“ funkcionáři byli mezi
dvěma kameny. Nad nimi byla
Strana a kolem nich ta současnost
a ostatní lidé. Ty problémy kolem
se týkaly nás všech, oni s nimi
měli něco udělat a jejich možnosti
byly hodně omezené. Také ale
musím říct, že to byli komunisté
třetí generace. První obleva přišla
v šedesátých letech, tak se dostala
i s mým tatínkem ta Lidová strana
na MNV. V době, o které se bavíme,
už byli ti staří komunisté, z meziválečné a poválečné doby v penzi.
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Tihle komunisté už nebyli zakalení
mosteckou stávkou a odbojovou
činností za protektorátu. Panáček
byl původně předseda závodního
výboru ROH ve Stavebním podniku
Praha-západ, můj otec tam dělal
nejdřív vedoucího autodopravy
a pak u lopaty. Já se dobře učil
a jeho dcera se mnou chodila
do třídy a taky se dobře učila,
pamatuji si, jak Panáček udělal
gesto a nakoupil knížky a roznesl
je po škole. Dostal jsem od něj
Baarovu Chodskou trilogii, mám
ji i s razítkem závodního výboru
a věnováním na čestném místě
v knihovničce. Hodila se mi pak při
kronikářské činnosti.
Mám moc rád vaše fotografické
zachycení májových průvodů. Vaše
parádní disciplína byla tribuna
před vraty kostela. Vy víte, které postavy zdejší minulosti a to
postavy dost temné, mě fascinují
a já vám povím, že je fakt zajímavé
očima někoho, kdo ty osoby nějak
studuje, sledovat na vašich fotkách
ze slavných májových dnů. Lidem,
co je to zajímá, rád u fotek ukazuji
třeba Františka Kršku, šéfa zdejších
komunistů. Zlověstně se vynořuje,
tyčí, řeční, prostě mám k tomu příběhu, který mě nenechává v klidu
a nechám si to na důchod, díky vám
dokonalé fotky. Je v nich, neříkejte
mi, že ne, ale i něco rošťáckého.
Fakt jste si to vychutnával.
Cheche. Jo, Krška, hlavní komunista. Kdysi učitel, pak komunista
a esenbák. Vaše postřehy o jeho
rozporuplnosti za války, o kterých
jsme se soukromě bavili, mi dávají
smysl a mohu jen potvrdit, že mi
táta říkal v době, kdy tu byl aktivní
v Lidové straně, že taky slyšel
důvody, proč se tenhle člověk dal
hned po válce ke komunistům.
Ten vás fascinuje správně. A hlavní
tribuna? Hele, já prostě ty komunistické funkcionáře fotil s ohromnou
chutí. S ohromnou v tom smyslu, ať
jsou tedy slavní, když řeční vpředu
k davům. A byl jsem schovaný
za fotoaparátem a nemusel nosit
žádný prapor. Akorát se to fotilo
proti světlu, což byla trošku svízel,
dneska se to řeší šoupátkem „projasnění stínů“.
Hodně se zajímám ještě o jednu
pro mě poněkud tragickou, ale
důležitou postavu našich místních
dějin, jehož fotografii se snažím
získat a třeba mi pomohou čtenáři
Echa. Jde o Karla Čumpelíka. Prvního komustického starostu z roku
1926 (čtete dobře), kdy nedovládl
mandát a pak ještě kraťoulince starostoval po osvobození. Vím o něm

málo a chtěl bych mnohem víc. Já
mám v hlavně druhé, komplet přepracované, upravené a doplněné
vydání té naší knížky, která je
pěkná, ale prostě vycházelo se moc
z kronik, které jsem shledal v období 1930 až 1960 notně nedůvěryhodné. Nemáte pro mě nějakou

to byl jeho volební okrsek za Lidovou stranu je zastupoval na Praze
5. Tehdy se s lidmi moc nepárali,
bagrovalo se tam ze dne na den,
lidi prostě přišli z práce, a kdo měl
auto na zahradě, zjistil, že nemá
kudy odjet. A dlouho to trvalo. Kdo
pamatuje tu dobu, ví proč. Tehdy

Tribuna na Prvního Máje, 1987. Z dalších snímků je vidět, že průvody už zdaleka
netáhly, vše se zachraňovalo nahnanými dětmi a členy zdejších spolků. I tak
ještě o rok později visel při stejné akci na tradičním místě – vratech kostela (!)
Klement Gotwalld, bylo 50. výročí Vítězného Února. Napravo předseda MNV Josef
Čermák, poslední komunistický starosta v letech 1978 – 1990 , kdy jej vystřídal
Standa Procházka.
vzpomínku na Karla Čumpelíka?
Znal jsem jen vnuka, ten zemřel
relativně mlád, rod vymřel a já
teď sbírám fragmenty od lidí, jako
vy. Historie zdejšího komunismu
je totiž nesmírně zajímavá, lámání
charakterů, různá pnutí a divočiny
před válkou, během ní a hlavně
po ní. Děli se mezi nimi věci.
Karel Čumpelík. Ech. O jeho návštěvě u nás doma když byl táta
ve službě jsem se už zmínil. Také
mi mamka vypravovala, jak k nám
do kuchyně přišel nějaký, dnes bychom řekli postarší senior, a chtěl
poslat balík. Maminka mu nabídla
židli, a když se vzpamatoval, vysvětlila mu, že pošta je naproti,
vedle kostela.
To sedí. Z vašeho období mě nejvíc
obecně sejří vydání Malé a Velké
Ohrady z katastru Praze 5, včetně
osady Nová Ves. To všecko byly Řeporyje. Dělávám si srandu občas, že
si je anektujeme zpět. Jeden papír,
jeden pokyn v roce 1980 a museli
jsme a ochotně jsme i vydali. Líbí
se mi vaše série z kopáčských prací
tam, nic takového podle mě Praha
13 v archivu nemá, protože neměla
Peterku. Je to dost precizní, zdánlivá banalita, ale pro mě další bolestné připomenutí ztracených území.
Jo, bagrování na Ohradě, to si taky
vzpomínám přesně a povím vám,
proč jsem to tak svědomitě nafotil.
Táta zavelel. Malá a Velká Ohrada,

se dokončovala stavba. Když se
vyčerpaly peníze na fakturaci, tak
začali jinou stavbu, kde fakturovali
a nedělali tam nic, dokud nedodělali tu předchozí. To byl tento
případ. Sedli jsme s tátou do auta,
a že mu to musím nafotit. Pak s tím
mával na stavební komisi Prahy 5,
že se tam tři týdny nepohnula ani
lopata. Při focení těch fotek na mě
vyběhl bagrista. Že prý ho chci
zdiskreditovat, musel jsem mu
vysvětlovat, že za tím sklem kabiny
mu nebude vidět do obličeje, jen
silueta. Uklidnil se, až když jsem
mu nabídl, že mu ukážu, až budu
fotit a on se otočí a pak hvízdnu,
že je hotovo. Taky jsem fotil budovy v dnešní Tělovýchovné ulici,
určené k demolici (viz kalendář),
protože jinak by se musely zaměřit
a narýsovat stavební výkresy. Také
jsem jednou jel z Třebonic a na poli
za křížkem vidím hromadu odpadu z obalovny, tak jednu či dvě
fůry. Na obci jsem se o tom zmínil
předsedovi Čermákovi. Když to
uslyšel, jakoby se potutelně zašklebil a povídá:“ Kdybych to měl
vyfocený, věděl bych, kam tu fotku
donést.“ Do týdne ji měl a za nějakou dobu jedu kolem křížku
a hromada nikde. Tak to asi donesl
na správné místo? A ještě k tehdejší
době. Všechny podniky patřily
státu, národní podniky. Sem tam
bylo nějaké to výrobní družstvo,
zemědělská družstva, státní statky,
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soukromníků bylo zanedbatelně
málo. A když se někdo do nějakého
toho národního podniku opřel, tak
kritizoval výstavbu socializmu a byl
podvratný živel.
Jsem moc rád za vzpomínání
na dobu, které jsme, stejně jako
vaší práci, věnovali letošní kalendář, ještě jednou chci poděkovat
za pomoc s ním i za vaše kronikaření. Četl jsem to, když mě zvolili,
vlastně z povinnosti, přišlo mi to
na místě. Stále se k tomu vracím
ze zájmu. Skutečně vám chci poděkovat za odvedenou práci, byl jste
výtečný kronikář, pane Peterko
a měl jste takový, řekl bych zdravý
přístup. Jen pořád nechápu, že to
svěřili vám. Bylo to totiž veliké
štěstí v mých očích.
Já vám řeknu, proč to svěřili synovi
otce se škraloupem u komunistů
a ještě z Lidové strany a přitom to
se mělo svěřovat někomu kovanému. Víte, ta Národní fronta, tam
byli komunisti samozřejmě ve vedení, ti dohlíželi na ostatní, aby
někde nebyl nějaký průšvih a tak.
A v podstatě sami dělali tu kontrolní činnost a schůzovali. To byla
samozřejmě tehdy politická chyba
dát na kronikáře mě, tam měli dát
svého člověka. Jenomže to by
musel něco dělat! Maminku takhle
vzal na poštu stodůlecký komunista pan Šedivý. Býval listonoš, tak
z něj, po vstupu do Strany, udělali
vedoucího. Poštmistr pan Šedivý,
ač komunista, velice těžko snášel
„vstup vojsk pěti států Varšavské
smlouvy“ v roce 1968. Položilo ho

Nezdolný fotograf pan Peterka na fotbale. Foťák bere samozřejmě sebou.
Snímek z předposledního loňského
utkání před uzavřením sportovišť,
premiéra Martina Fenina.
to znenadání zdravotně, a protože
jeho práci nikdo na poště neuměl,
telefonem mamince radil, jak má
vypisovat pracovní výkazy a jinou
jeho agendu. Prostě to měl v hlavě
tu poštu srovnanou. Maminka
měla zkušenost s kancelářskou
prací a byla pracovitá. Šedivý to
schytával, říkali mu soudruhu, jak
jsi mohl zaměstnat manželku takového reakcionáře na poště! Řekl jim
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soudruzi, na poště se musí makat.
Dceru významného soudruha už
jsem tady měl. Tady si ale nejde
lakovat nehty. Tak šla dcera někam
na ministerstvo a maminka šla
na uvolněné místo, protože byla
pracovitá. Později, když už byla
jako vedoucí, byla někdy z té pošty
na nervy. Vždycky chtěla všechno
včas stihnout.
A jak to na té poště tenkrát chodilo?
Třeba jednou nebyly odevzdány
peníze za předplatné novin. Vedoucí nastartoval Jawetu, byl ze
Stodůlek a měl ten prskolet na léto
na ježdění do práce. Jel to za výběrčí prověřit, co to má jako být. Ta
mu tvrdila, že peníze v Řeporyjích
odevzdala. Vedoucí nažhavil Jawetu a hned na maminku. Ta mu
povídá: Pane vedoucí, když někomu vydávám peníze, nebo peníze
přijímám, tak na to máme tiskopis.
Ukázala vám ta paní potvrzení,
že mi ty peníze dala? Šedivý byl
pruďas, celý rudý jel zpátky naštvaný, že ho to nenapadlo a tam začal
vyslýchat, kde je potrzení. Nakonec
vyšlo najevo, že paní výběrčí ty
peníze na krátko potřebovala a že
je samozřejmě vrátí. Poštmistr
jí rovnou seřval i za to, že kvůli
ní byl neprávem přísný na svoji
podřízenou. To mu bylo líto. On,
když viděl, že někdo dělá, tak se
uměl za takového postavit. Velice
se tehdy mamince omlouval. Řekla
mu, že dělá jen to, co ji sám naučil.
Že její politika je práce. A tu chce
dělat pořádně. Práce se má dělat
pořádně. Na poště, nad kronikou,
na radnici.
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Na závěr se vás potřebuji zeptat
na dva názory. Jste pro mě jeden
z lidí, kterých by nezeptat se,
bylo špatně. Nejprve, v povídání
na konci kalendáře vzpomínáte,
že jen jednou vám fakt starosta
Čermák řekl, ať něco vypustíte. Že
jste prostě musel udělat jen jeden
ústupek a mě pobavilo slovo, které
se nelíbilo. Slovo, které se mě osobně doslova vrylo do duše. Vlasovci.
To je pravda. Řekl mi úplně normálně: Karlíku, to tam nemůžeme
dát. Myslím, že to bylo poslední
slovo ve větě. Musel jsem to v tom
konceptu škrtnout a udělat tečku
dříve. Jak to bylo se schvalováním
textu ročních zápisů je pojednáno
v řeporyjském Kalendáři 2021,
v Závěrečném slovu. Jinak co si
pamatuji o vlasovcích v kronice,
tak tam kronikář zakladatel Rudolf
Bruder starší napsal, že Vlasov
na frontě pustil nacisty k Moskvě.
V knihách „Případ generála Vlasova“ a „Osudový omyl generála
Vlasova“ jsem se dočetl něco úplně
jiného. Pak pan Bruder zapsal zmínku o dělostřelecké baterii vlasovců
u stodůleckého hřbitova. To první
je následek dobové propagandy
a to o té baterii mu věřím, byl toho
pamětníkem.
Víte, já jak ve skutečnosti nejsem
autorem nápadu s vlasovci a nikoho
jsem tu nemusel přesvědčovat, asi
už vím, proč tu byla ta vůle, proč
kolegové zastupitelé, synové z těch
velkých rodů, nejstarší občanka
a prostě pamětníci, v sobě mají
ty vlasovce tak silně. Nešlo podle
mě jen obecně o tu jejich roli. Já si
myslím, že za tím je událost, kte-

rou kronikář Bruder pochopitelně
nemohl uvést. Tehdejším starostou
Blažkem, který tu vlastně starostoval za války za nemocného pana
Ebra, prý mimořádně otřásla,
tutově nejen jím a vědělo se to tu.
V Řeporyjích v hospodě U Klánů
u nádraží byl nějaký polní lazaret,
či co a vojáci Rudé armády tam,
stejně jako všude jinde po městě,
po příjezdu do víceméně osvobozené Prahy postříleli raněné vlasovce
jako psy. Rovnou na lůžku. Není
pravda, že tu neumírali. A myslím,
že se to tehdy lidem hodně nelíbilo.
Že to v nich zůstalo. To, jak tiše
prošli, říkali mi pamětníci o takové
tiché armádě, co nekradla. A tahle
událost, zapomenutá. Skoro zapomenutá.
Jo, to je dost možné, souhlasím.
Doplním, že v tom původním
lokále U Klánů se ta událost mohla stát, protože právě tam zřídil
v květnových dnech Pražského
povstání obvaziště MUDr. Kobliha.
Když mu bylo 75 roků a končil se
svou lékařskou praxí, byl tak laskav
a udělal si na mě čas. Dovolil mi
udělat několik snímků v ordinaci
a také mi pověděl o počátcích
lékařské péče v Řeporyjích a o některých dalších lékařích tady. O tom
obvazišti U Klánů jsem od něj slyšel,
o zastřelení ne.
No a jedna dospělá věc, co jsem musel rozhodnout i o vás bez vás. Vaše
první máje jsou tak fantastické,
že jsem o socializmu v Řeporyjích
chtěl udělat výstavu. Nakonec jsem
ale jen udělal takovou mini, co je
trvale v kavárně. Nápad na velkou
výstavu jsem pustil nakonec z hla-
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vy, ač mi říkali, že se trápím věcí,
kterou bych neměl. Fotky do kavárny jsem řešil strašně dlouho. Síto.
Víte, v těch průvodech jsou živí lidé.
Nechal jsem to na dvacet let zase
pěkně snést do archivu. Přišlo mi,
že by se to mohlo někoho dotknout.
Souhlasíte? Nebo byste radši viděl
svou výstavu i přes tento citlivý
faktor, nebo respektive mě se to
tak zdálo nakonec.
Souhlasím, určitě by se to někoho
dotknout mohlo. To jste se podle
mě rozhodl správně. Doba, kdy
mohly děti a vnoučata za své
předky je už naštěstí pryč. S tím
zametla Sametová revoluce v ´89.
roce Na těch výstavách mých fotografií mi původně přišlo trochu líto,
že tam není foto Peterka. Už mě to
přešlo, rád bych tam viděl popisky,
kdo a co je na těch fotkách. To
je totiž na nich to nejdůležitější.
A děkuji za pozvání k rozhovoru
a za kalendář věnovaný mojí práci.
To my děkujeme, pane kronikáři.
A foťte dál!

Kalendář s fotkami pana Peterky
na letošní rok je skoro rozebrán,
zakoupit se dá ještě na úřadu MČ
a pár kousků snad ještě mají v Kavárně na náměstí a u Šťastných.

Výzva! Nemáte doma další poklady?

H

istorie našich kronik je pohnutá. Prvním kronikářem byl deset let později odhalený spektakulární defraudant ve funkci tajemníka, proto jsou meziválečné zápisy mimořádně nespolehlivé a hlavně nedostatečné. Následně byly dopisovány znovu
zpětně s velkým odstupem v roce 1955, kdy se začaly kroniky znovu po válce (!) psát, ale již režimu poplatným kronikářem.
Fotoarchiv z té doby postrádá celou řadu snímků, o které bychom mimořádně stáli nejen v rámci zamýšleného dalšího vydání knihy
o Řeporyjích.
Jedná se zejména o jakékoli snímky zdejších představitelů politického života prakticky až do konce šedesátých let (např.
starostové/předsedové Josef Procházka, Jan Frolík, Arnošt Chaloupka, Václav Šarboch, Karel Ebr, Karel Čumpelík, Jan Svoboda),
mimořádný by byl nález snímků jednoho z vládních komisařů, dosazených sem na starostovskou židli poté, co tu bylo ve 30. letech
opakovaně rozpuštěno zastupitelstvo zemským soudem (Josef Havlíček, Rudolf Kneschke a místní četník ve výslužbě František Zachař).
Zajímavé jsou pro nás samozřejmě k nahlédnutí a případnému pořízení scanu jakékoli historické snímky až do konce 60 let let
zachycující zdejší reálie a lidi. Mimořádně cenné jsou pro nás jakékoli snímky z období protektorátu, případně z tohoto období
i listiny, kde jsou Řeporyje přejmenované (1938-1945) na Rűbstich.
Uvítáme také jakékoli případné jejich rodiči možná zprostředkované vzpomínky pamětníků na cokoli související se jménem
Andělín Staveník, kterým se zabývá starosta MČ v rámci studie o hospodářské krizi a jejích dopadech na Řeporyje ve 30. letech.
Historik PhDr. Pavel Žáček (pazout1@hotmail.com) prosí o případné jakékoli další snímky zachycující vlasovce v Řeporyjích, známé
jsou pouze dva. Archiv ÚMČ nevlastní jediný snímek Rudé Armády v Řeporyjích, hostince U Klánů, případně blízký snímek Šafránkovy
cihelny, pozdější traktorové stanice. Mimořádně bychom ocenili také jakékoli snímky ze života zdejšího JZD před rokem 1970 atd.
Jakékoli podněty na toto téma směřujte prosím na starosta@prahareporyje.cz, který mimořádně uvítá i jakékoli vzpomínky
nejstarších pamětníků týkající se zejména zdejšího politicko-společenského dění v letech 1948–1959.
Děkujeme!
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Městská
policie
informuje

Dobrý den.
ituace týkající se šíření nákazy se
v posledních dnech roku 2020 opět
zhoršovala. Městská policie není
autorem konkrétních opatření a ani jí
nepřísluší hodnotit jednotlivá opatření
nastavená ze strany Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví ČR.
Městská policie ani nemůže za občasnou chaotičnost při přijímání jednotlivých opatření, takže je zbytečné si
na strážnících vybíjet následnou frustraci
a zlost. Po strážnících je vyžadováno,
aby prováděli kontrolu dodržování uložených povinností, to je jejich práce.
Chápeme, že dodržování některých
opatření může hraničit s ekonomickou
likvidací konkrétních subjektů a je potřeba přistupovat k takovým případům
velice citlivě. Nicméně existují i opatření,
která jsou sice omezující a nepříjemná,
ale jsou akceptovatelná - bez dalšího
komentáře a hodnocení ohledně respektování zachování osobních práv
a svobod jednotlivce.

S
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Info z MČ
pitelné, proč je nutné občas přistupovat
k represím, které jsou v drtivé většině
případů vyvolány naprostou
neochotou některých jedinců
k respektování
n a s t ave nýc h
pravidel. Někdy
dochází k situacím, kdy si občan odmítá nasadit „roušku“,
bez patřičného
důvodu, byť je
o to několikrát
opakovaně požádán. Těm, kteří se snaží
maximálně dodržovat nastavená opatření, mnohokrát děkujeme.
Ing. Hynek Svoboda,
OŘ MP Praha 13

Lze diskutovat o tom, co má větší
hodnotu, zda život, zdraví či osobní
svoboda člověka. Mělo by to
být především
o sounáležitosti, ohleduplnosti a empatii.
V zájmu ostatních, zejména
rizikových skupin obyvatel,
by bylo potřeba, být alespoň
v rámci daných
možností, ohleduplný a i na úkor vlastního pohodlí
respektovat nastavená pravidla.
Prvořadým cílem kontrol není perzekuce obyvatel, ale dohled nad řádným
dodržováním mimořádných opatření.
Konkrétně se strážníci zaměřují například
na kontrolu nošení ochrany dýchacích
Srdečně blahopřejeme všem
cest, tam kde je to povinné a na bezdůvodné shlukování osob na veřejných
občanům,
kteří
v měsících listopad
Když jsem byla malá holka neutekl
mi žádný díl známého rodinného seriálu
prostranstvích.
a prosinec oslavili významné životní
světa.
Vždy stačilo zaslechnout veselou znělku a už jsem se těšila na nová d
Městská policie žádá všechny
občany,
jubileum.
jeho věrných přátel Barnabáše a Čika.
Jsem už sice dospělá, v mé duši se vša
aby sami přispěli svojí ohleduplností
Hodně
štěstí,
pohody
hlavně zdraví
skrývá,
rozhodla jsem se tedy že se nechám ainspirovat
a v letošním roce s o
a slušností k hladkému průběhu
kontrol
do
dalších
let
přeje
světa i my – vstříc všem kuchařským výzvám a dobrodružstvím.
a pokud možno, aby dodržovalikolem
pravidla,
i když je nikdo v danou dobu osobně
MČ Praha-Řeporyje.
Nebyla
bych to já, aby první zastavení nepatřilo mé milované Francii. Je to s
nekontroluje. Skutečně je těžko
pocho-

objevovala
krásy rodinného
Paříže, v Louvru
Když jsem byla malá holka neutekl mi žádný
díl známého
seriálu obdivovala
Willy Fog na záhadnou
cestě kolemMonu Lisu, tajila de

při toulkách
po Montmartru
vychutnávala
místní specia
světa. Vždy stačilo zaslechnout veselouEiffelovou
znělku a užvěží
jsemčisesitěšila
na nová dobrodružství
Willyho
a
paměti,
srdce
a
chuti
jednou
a
pro
vždy
zapsala
písmem
nesmazatelným.
Je
jeho věrných přátel Barnabáše a Čika. Jsem už sice dospělá, v mé duši se však kousek dítěte stále
jídel
se
v
Paříži
stal
malý
snack
v
podobě
sendviče
Croque
Monsieur
(
čti
krok
skrývá, rozhodla jsem se tedy že se nechám inspirovat a v letošním roce s okénkem vyrazíme na cestu
připravíme
tip na drobnou svačinku, rychlou večeři či dokonalou snídan
kolem světa i my – vstříc všem kuchařským
výzvám jako
a dobrodružstvím.

Kulinářské okénko

K

Nebyla bych to já, aby první zastavení nepatřilo mé milované Francii. Je to sice už pár let, co jsem

Croque Monsieur
dyž jsem byla
objevovala
krásy Paříže,Monsieur
v Louvru obdivovala záhadnou Monu Lisu, tajila dech při východu slunce nad
Croque
malá holka neEiffelovou věží či si při toulkách po Montmartru
místní speciality.
6 plátků vychutnávala
bílého
toustového
chleba Paříž se však do mé
6 plátků bílého toustového
chleba
utekl mi žádný
paměti, srdce a chuti jednou a pro vždy zapsala písmem nesmazatelným. Jedním z mých oblíbených
1PL
másla
PL stal
másla
díl známého rodinnéjídel se v 1
Paříži
malý snack v podobě sendviče Croque Monsieur ( čti krok mesijé ) a ten si spolu dnes
1PL hladké mouky
1
PL
mouky
ho seriálu Willy Fog
připravíme jakohladké
tip na drobnou
svačinku, rychlou večeři či dokonalou snídani.
200ml mléka
200 ml mléka
na cestě kolem světa.
špetka
muškátového
květu nebo oříšku
špetka
muškátového
květu
nebo
Croque Monsieur
Vždy stačilo zaslech150gr
strouhaného
ementálu
oříšku
nout veselou znělku
6 plátků bílého toustového chleba
150gr kvalitní šunky od kosti
150 gr strouhaného ementálu
a už jsem se těšila
1PL másla
150 gr kvalitní šunky3čjod
kosti hořčice
dijonské
na nová dobrodružství
1PL hladké mouky
3 čj dijonské hořčicesůl
Willyho a jeho věrných
200ml mléka
sůl
přátel Barnabáše a Čika. Jsem už sice dospělá, v mé
špetka muškátového květu nebo oříšku
duši se však kousek dítěte stále skrývá, rozhodla
150gr strouhaného ementálu
chleby vložte do topinkovače nebo do trouby
Toustové chleby vložteToustové
do topinkojsem se tedy že se nechám inspirovat a v letošním
150gr kvalitní šunky od kosti
vyhřáté
na
vače
nebo do trouby vyhřáté 200°C. Když jsou na povrchu zlatavé a křupavé,
roce s okénkem vyrazíme na cestu kolem světa
3čj dijonské
hořčice
vyjměte
je a odložte stranou. Z másla, mouky a mléka si
na
200
°C. Když jsou na
povrchu
i my – vstříc všem kuchařským výzvám a dobrosůl
zlatavé
a
křupavé,
vyjměte
je
připravte
bešamel. Lžíci másla nechte rozpustit v kastrůlku,
družstvím.
a odložte stranou. Z másla,
přidejtemouky
mouku a míchejte, po chvíli vlijte mléko a stále
Nebyla bych to já, aby první zastavení nepatřilo
Toustovéachleby
vložte
do topinkovače
nebo do trouby
mléka
si připravte
bešamel.
Lžíci nevznikne hladký ale hustší bešamel.
míchejte
dokud
mé milované Francii. Je to sice už pár let, co jsem
vyhřáté na
200°C.nechte
Když jsou rozpustit
na povrchu zlatavé
a křupavé,
másla
v kastrůlku,
objevovala krásy Paříže, v Louvru obdivovala záBešamel
ochuťte solí a muškátovým květem. Každý plátek chleba pomažte
vyjměte je
a odložte mouku
stranou. Zamásla,
mouky apo
mléka
si
přidejte
míchejte,
chvíli
hadnou Monu Lisu, tajila dech při východu slunce
druhý plátek
položte šunku , na ni dle chuti hořčice a nakonec posypte asi p
připravte bešamel. Lžíci másla nechte rozpustit v kastrůlku,
vlijte mléko a stále míchejte,
dokud
nad Eiffelovou věží či si při toulkách po Montmarzbylými
přidejte mouku a míchejte, po chvíli vlijte
mlékoplátky
a stálechleba. Přiklopené sendviče opět shora pomažte zbývajícím
nevznikne hladký, ale druhou
hustší
bešatru vychutnávala místní speciality. Paříž se však
polovinou strouhaného sýra. Sendviče přendejte na plech vyložený
míchejte dokud nevznikne hladký ale hustší bešamel.
mel. Bešamel ochuťte zlatova
solí a muškádo mé paměti, srdce a chuti jednou a pro vždy
zapečte
v troubě
při funkci
grill a teplotě
210°C asi 10 – 12 min.
Bešamel ochuťte solí a muškátovým květem.
Každý
plátek
chleba pomažte
bešamelem,
na každý
tovým
květem.
Každý
plátek
chleba
zapsala písmem nesmazatelným. Jedním z mých
druhý plátek položte šunku , na ni dle chuti hořčice a nakonec posypte asi polovinou sýra, přiklopte
pomažte bešamelem, na každý druhý plátek položte šunku, na ni dle
oblíbených jídel se v Paříži stal malý snack v podozbylými plátky chleba. Přiklopené sendviče opět shora pomažte zbývajícím bešamelem a posypte
chuti hořčice a nakonec posypte asi polovinou sýra, přiklopte zbylými
bě sendviče Croque Monsieur (čti krok mesijé) a ten si
druhou polovinou strouhaného sýra. Sendviče přendejte na plech vyložený pečícím papírem, do
plátkyv troubě
chleba.
Přiklopené
sendviče
shora
spolu dnes připravíme jako tip na drobnou svačinzlatova zapečte
při funkci
grill a teplotě
210°C asiopět
10 – 12
min. pomažte zbývajícím
bešamelem
a
posypte
druhou
polovinou
strouhaného
sýra. Sendviče
ku, rychlou večeři či dokonalou snídani.
přendejte na plech vyložený pečícím papírem, do zlatova zapečte
Vaše Simča
v troubě při funkci grill a teplotě 210 °C asi 10–12 min
(simona.slivenecka@gmail.com)
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Řeporyje 2020: Roušky, primátor a další fotostřípky
Řeporyje ve dvou
nejslavnějších
novinách světa.
The New York Times je zmínily dokonce na titulní
straně, The Wall
Street Journal
dokonce poslal
korespondenta
pro střední a východní Evropu, jednoho z nejslavnějších amerických
novinářů Drew Himsawa. Vše samozřejmě v souvislosti s dopisem starosty MČ představitelům čínské
komunistické strany. Ten byl následně vyhlášen
prestižním americkým týdeníkem Foreing Policy
světovým dokumentem týdne. Úřad obdržel několik
set děkovných reakcí z celého světa, zejména od čínských politických exulantů a obětí represí na Taiwanu
a HongKongu.

V souvislosti s kulatým výročím konce II. světové války
se nejen budoval vlasovský, ale dávaly dohromady
i stávající pomníky. Na pomníku U Lva došlo k restaurování pamětní desky, kde byly náhodně objeveny a následně dopátrány chyby u židovských obětí
holocaustu, přepisovala se tři data úmrtí a křestní
jméno, u všech zbylých padlých hrdinů byla ověřena
investigací správnost údajů. Na pomník na Ořešské si
Řeporyje (konečně!) pořídili pamětní desku se jmény
zdejších padlých z I. světové války.

Řeporyje si udělaly díky dotacím na zelenou energii
radost novou multikárou. Mezi podmínkami byla
likvidace staré, ale nebojte, tu co vezla dopis Putinovi
a prožila si tak svých 15 minut slávy jsme nevydali
a dále je vlajkovou lodí flotily našich technických
služeb.

Řeporyje ve spolupráci s různými spolky a organizacemi vysázely více než sto nových stromů. Na snímku
sázení padesáti lip u nové cyklostezky do Slivence.
Za každý nezbytně nutně pokácený strom během roku
tak přibylo cca patnáct nových.
Dalejský potok si oddychl. Skoro roční osvětová akce
na téma „pojďme vrátit do potoka raka říčního“
přinesla nejprve zjevné odpojení řady černých výpustí
průmyslové a splaškové vody a následně vyvrcholila
v září velkou dobrovolnou úklidovou akcí, během
které vyčistili zdejší i přespolní občané, hasiči, politici
a každý, kdo se chtěl zapojit koryta Dalejského a jinočanského potoka. Vypadá to (čekáme na měření),
že se podařilo vysvobodit Dalejský potok ze stupně
znečištění 3–4. Rak říční potřebuje jedničku. Jsme
na dobré cestě.

Slavnostní uvedení do provozu nové přístavby ZŠ
s tělocvičnou si nenechal ujít ani ministr školství Robert Plaga, jeden z mnoha politiků napříč spektrem,
kteří i letos do Řeporyjí zajeli na návštěvu. Zřejmě tu
máme dobré ovzduší a hospody. Na snímku zleva pan
ministr, radní primátora a další velký podporovatel
zvelebování zdejšího školství Vít Šimral a paní místostarostka Lucie Seguin.

Velký ohlas vzbudila naše iniciativa za pojmenování
ulice po králi undergoundu Ivanu „Magoru“ Jirousovi,
která vyvrcholila na jaře malou slavností přímo
na místě za účasti řady „mániček“. Magorovi do nebe
přišli zazpívat Oldřich Kaiser s Dášou Vokatou, přátelé
spoluiniciátora celé věci, čestného občana pana doktora Vladimíra Beneše, na snímku spolu s Oldřichem
Kaiserem, „Čuňasem“ Stárkem a místostarostou
Davidem Roznětínským
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Vytrvalý déšť nepřeje žádné akci, přesto mají Řeporyje za sebou mimořádně úspěšný nultý ročník
běžeckého závodu Řepo Run. Iniciativu zastupitelky
Lenky Fialové podpořili sponzoři i městská část,
stejně jako nultý ročník cyklistického závodu Tour de
skála o pohár starosty. Obě akce měly velký úspěch
a máme tu zřejmě položeny základy nových tradic.
Mimochodem, právě se rozběhla registrace na další
ročník Řepo run, který se poběží v dubnu.

Info z MČ

Do Řeporyjí přijel v lednu snad po sto letech pražský
primátor! Zdeněk Hřib se navíc dostavil stylově
autobusem! Pan primátor si prohlédl místo pro
tehdy chystanou pamětní desku vlasovcům, na úřadu
za zavřenými dveřmi jednal s místostarostou a svou
stranickou kolegyní, místostarostkou Seguin, v Řeporyjích také natočil dosud jediný díl své talkhow
na YouTube, kam si zve hosty a došlo na našeho
starostu a následovala slavnostní večeře a posezení
v Pivovaru, odkud si odvážel krom pamětních předmětů a dalších dárků i zdejší pivo. Zdeněk Hřib sdílí
s vedením Řeporyjí nejen podobné názory na zahraniční politiku, s naším starostou během roku několik
měsíců sdílel ze stejného důvodu i policejní ochranku.
 Noviny už oznamovaly, že polepšené zlobivé dítě
českého fotbalu, bundesligový snajpr Martin Fenin který žije se starostou ve stejném bytovém komplexu
u Šafránky - začne svůj návrat k fotbalu v Hostivaři.
Jenomže smát se v novinách Řeporyjím a oznamovat
předčasně přestup se nevyplácí. Narychlo sehnaný
sponzor celé akce, horečnatá jednání na radnici
i na hřišti a v Řeporyjích vybuchla v srpnu přestupová
bomba. Mimořádnou tiskovou konferenci zdejší oddíl
nepořádal od založení v roce 1928. Byli jsme dokonce
v Brankách, bodech, vteřinách a na první utkání
s Martinem v sestavě přišlo krom Tomáše Ujfalušiho
dalších 600 diváků. I přes přerušenou sezonu se prodalo více řeporyjských dresů se jmenovkou Fenin, než jich
prodal jakýkoli druholigový tým. Fenin vstřelil také
všechny (oba) mistrovské góly našeho FK v dosavadní
přerušené sezoně. A z jednoho ze snímků jste asi pochopili, že Martinovo angažmá v Řeporyjích i tak nějak
celkově nezůstalo bez následků. Se svou partnerkou,
policistkou, kterou si našel ve Stodůlkách, čekají
na apríla přírůstek. My na jaře další góly a záchranu!
 NEUVĚŘITELNÉ řeporyjské ženy a jejich továrna
na roušky v době fatálního selhání zásobování
zdravotnickými pomůckami v první vlně Covidu.
Během několika hodin se podařilo rozběhnout 11
„manufaktur“ koordinovaných z úřadu a díky nim se
ušilo jen pro potřeby Řeporyjí pět tisíc roušek. Další
tisíce ušily další ženy u šicích strojů pro své blízké
a známé individuálně. Řeporyje v první i současné
vlně pomáhají zdravotnickými pomůckami i mimo
svůj katastr, Klokánkům v Hostivicích a Štěrboholech,
domovu důchodců ve Zličíně, FN Motol a samozřejmě
pravidelně zásobujeme dary v podobě respirátorů
dezinfekce a dalšího nutného zdejší domov seniorů. Své si užili i naši hasiči, kteří zaslouží absolutorium
nejen za nekonečné služby v rámci výpomoci COVIDem
sužovaným profesionálním hasičům, ale také za pomoc s dávkováním dezinfekcí pro naše občany, které
distribuovala městská část. K pomoci našich žen se
městská část ještě vrátí jen, co skončí noční covidová
můra a bude prostor i atmosféra pro slavnostní akt,
který si všechny zaslouží, stejně jako medaile starosty, o kterých tento rozhodl v nezvyklém počtu. Hasiči
mají slíben nový obecní autobus. Sepětí zdejších lidí
bylo a je v této nelehké době příkladné, děkujeme!

15

Dle předkladatelů březnové novely zákona o odpadech zásadně přispěla k urychlení celé věci řeporyjská
záhada, která nás proslavila po celé zemi. I v roce
2020 docházelo na území MČ k nevysvětlitelným
únosům autovraků mimozemšťany, několik uličníků
bylo neznámým způsobem donuceno si auta odtáhnout, některá vozidla levitovala do vozovek a byla
odtahována atd. Poslední zmizení roku se odehrálo
13 prosince od budovy družiny. Oktávia combi, která
tu noc nadpřirozeně zmizela, zřejmě opět do vesmíru,
měla číslo 32! Tolik přesně zmizelo různými partyzánskými a jinými způsoby ze Řeporyjí od března
2019, kdy přiletělo UFO poprvé. Číslo to tutově není
konečné. Děkujeme všem, co vědí, pomáhají, často
s rizikem a městská část jim nikdy nebude moci
poděkovat oficiálně.
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
Upozornění pro čtenáře: V dnešním pokračování
pravidelného okénka pana Abrháma jsem se
rozhodl připomínkovat/reagovat přímo v textu.
Připadá mi to v tomto případě praktičtější. Prostě,
když chci něco poznamenat, modrou kurzívou
poznamenám a udělám odstavec. Starosta.
Vážený pane starosto.
Vážený pane Abrháme.
Na závěr reakce v Echu na můj příspěvek píšete
„Těším se v příštím čísle“.
To byla ironie, pane Abrháme.
Nechci zklamat vaše očekávání.
Kdepak, nechcete zklamat „své“ čtenáře, sebe,
své poslání. Přesto, že jsem přesvědčen o tom, že
jste obětí bludu, rozumím té touze, každý máme
nějakého koníčka, prostě napsal byste stejně
a tentokrát jste ironický vy. Lhal jsem já, že se těším,
lžete vy, že nechcete zklamat mé očekávání, je to
legrační, představuji si, jak to nenapíšu, a vy se
nevybičujete a vynecháte.
Je to určitě pro mě daleko složitější než pro vás.
Vy jste profesionál a tak dokážete hravě napsat
několik stran, aniž by čtenář pochopil, co jste
tím vlastně chtěl říci.
Napsal bych, že to říká ten pravý, ale už by té ironie
na úvod bylo moc.
Mě napsat jenom pár řádek stojí velké úsilí.
Vím. A dobře vím, že ve vašem věku je vlastně
skvělé, jak poctivě chodíte na schůze a zajímáte se
o věci veřejné a tepete, skutečně to svým způsobem
obdivuji, byť jsem přesvědčen, že žijete v paralelním vesmíru, ale to vy si zjevně myslíte o mně také.
Začněme popořadě. Co se týká roušek, vy jste
nabídl jednání bez roušek ve chvíli, kdy nošení
roušek ve vnitřních prostorách bylo nařízeno. Vy
zřejmě nějaké vládní nařízení jako veřejný činitel
nemusíte respektovat.
Pane Abrháme, v té samé místnosti jsem „odrouškoval“ několik svateb, platí na to výjimka.
Zeptám se, co vyhovuje. Na úřadech jsou roušky
povinné v době a prostorách, kdy prostory slouží
pro styk s veřejností. To je důvod, proč úředníci
v kancelářích pracují bez roušky, stejně jako já,
se v klidu odrouškuji jednám-li u sebe. Na schůzi
byli jen kolegové a dva občané, zeptal jsem se,
poprvé někdo trval na jednání v rouškách, jednalo
se v rouškách, trvalo to asi pět vteřin, už to řešíme
třetí Echo. Vládní nařízení se respektovat snažím,
tedy, když se v nich vyznám. Jako veřejný činitel
musím jít příkladem!
Pojďme ale k důležitější věci, k oněm dvěstětisícům. Všichni zastupitelé i přítomná veřejnost
slyšeli, co jste řekl zástupci žadatelů. „Vaši záležitost odložíme na příští jednání a očekávám,
že do té doby doručíte na úřad 200000 Kč, jako
základ spolupráce“.
Pane Abrháme, když tu ruský investor staví ze dvou
rodinných domů se dvorem šest bytových jednotek, tak vám GARANTUJI, že postup, který jsme
zvolili je postup, kterému se divíte jako jediný. Tedy

nejprve jsme investora donutili překreslit projekt
tak, aby si na parkovací místa jenom nehrál, ale
byla tam. V Loučné parkuje už tak dost aut, lidi to
celkově trápí. A dále, když se městská část rozhodne VEŘEJNĚ (hele, znám starosty, co by si řekli o sto
tisíc do kapsy za rohem) sdělit investorovi, že by
uvítala „spolupráci“ v nějaké takové výši, A INVESTOR DRUHÝ DEN POSLECHNE, tak jsme si o to asi
řekli dobře. Jste normální? Vždyť jsme získali dvě stě
tisíc korun do obecní kasy! Transparentně! A férově
to na veřejné schůzi zdůvodnili. Díky za motivaci
dělat to dál. Stokrát pohodlnější by bylo to odklepnout. A vaše vykřikování, že „na mě podáte trestní
oznámení“ bylo doufám míněno vážně. Ti budou
koukat. Postup byl kvitován celým zastupitelstvem
a musí ho uznat i můj největší odpůrce. Ruku
na srdce, to bylo na prémie a na trestní oznámení.
Mám nápad, zastavíme spolu na náměstí (budete
vybírat) deset náhodných kolemjdoucích občanů
Řeporyjí, co si o věci myslí. Devět mě pochválí a desátý uteče, protože si bude myslet, že tam točíme
skrytou reklamu.
To ostatně potvrzujete i vy v odpovědi. Potvrzujete dokonce, že k tomu i došlo. Nevím, proč
jste si vybral právě tyto občany. I když je vůbec
neznám, podle mě jsou to normální lidé, kteří se
rozhodli bydlet v Řeporyjích, koupili si zde starou usedlost, chtějí zde bydlet, a proto si ji chtějí
upravit podle svých potřeb. Takových občanů
zde za poslední léta byly desítky, ale o takovém
požadavku vedení obce jsem neslyšel. A 200000
nejsou žádné drobné.
Pane Abrháme, je to ruský developer. Je to investiční akce, investor se nijak netají tím, že objekt bude
sloužit coby nájemní bydlení. S developery tu jednáme takto: přineste projekt, co respektuje okolní
zástavbu, vyřešte parkování, přispějte na rozvoj
obce a nikdo vám nebude házet klacky pod nohy.
Dokud do toho budu mít co kecat, budeme to dělat
dál. Za dva roky našeho „vydírání“ jsme takto získali pět pozemků v součtu za nějakých dvacet milionů
a cca deset v hotovosti. Dalších pět v jednání.
Budu dělat to, co je dle mého přesvědčení v zájmu
Řeporyjí, víte, my takto musíme coby zastupitelé
uvažovat a když se nás sejde šest, tak to je většina
a udělá se to. Ve vašem případě deset pro, zdržel se
jeden (zdržuje se vždy) a protestoval během deseti
týdnů poté jen pan Abrhám.
A to vůbec neberu v úvahu, že o povolování
staveb rozhoduje stavební úřad Prahy 13 a vy se
k tomu můžete vyjadřovat jako jeden z účastníků řízení.
Podesáté vám říkám, že máte bordel v kompetencích odborů radnice s rozšířenou působností,
rolí městské části, kde se staví, roli stavebního
výboru atd.. Pane Abrháme, oni potřebují SOUHLASNÉ STANOVISTKO MČ. Nemáme žádné
právo veta, je to prolomitelné, ale máme právo
ho vydat nebo nevydat. Od toho máme zastupitelstvo a výbory coby poradní orgány. Víme, co
můžeme a nemůžeme a co máme a nemáme.
Jsme za to placení. Jen díky tomu, že potřebuje
ruský (předhazuji vám to schválně, baví mě, jak
vytrvale před tím kličkujete a děláte, jako bych
trápil českého stavitele domečku pro svou rodi-

nu) investor to stanovisko, jsme získali ty peníze.
Také váš argument, že se jim to vrátí tím, že jim
vybudujete novou ulici, je scestný. To byste také
mohl ze stejných důvodů chtít 200000 po každém majiteli nemovitosti ve Všerubské ulici.
Co to melete? Řekli jsme, že se Všerubská bude
rekonstruovat z rozpočtu MČ a že to mohou brát
jako příspěvek. Po lidech ve Všerubské nechceme
ani, aby parkovali tam, kde mají, strážníci mají
pokyn nepokutovat, zavíráme oči a ještě buzerujeme nájezdníky s bytovými domy. Obejděte
si Všerubskou (jakoukoli ulici, kde se živelně parkuje na silnici místo u sebe na dvorku, či v garáži)
a všude si postěžujte na přístup městské části
k parkování, budou si klepat na čelo, zdali vám
nepřeskočilo. Nikdo tu nepokutuje a až přijdou
modré zóny, budu to zase já, kdo s tím bude bojovat, byť je pro ně, ale lidi to nechtějí. Zkuste se
na chvíli nadechnout a pět vteřin mě poslouchat
s tím, že nejsem velký loutkář: KRITIZUJETE NĚCO,
CO VŠICHNI SCHVALUJÍ A CHÁPOU JAKO SPRÁVNÉ.
Snad vidíte, jak se umíme na ZMČ do sebe pustit,
někdo tam někoho vydírat, to by byla mela. Koukali
na vaše „jdu na policii“ jak z jara všichni přítomní,
od příště streamujeme, jsem fakt rád, že to uvidí
zájemci na vlastní oči.
Vy vaše jednání považujete za bohulibou činnost ve prospěch obce, kterou já nechápu. Já
to považuji za činnost daleko za hranicí zákona.
Necháme to tedy na příslušných orgánech, ať
to rozhodnou.
Už mám sbaleno do vazby. Druhý den podepsali tu
smlouvu. To bych byl špatný starosta a klíčník obecní kasy, kdybych to z nich nezkusil pro Řeporyje vytáhnout. A znovu vám opakuji, dal bych to rovnou
na hospodářskou kriminálku. Pane Abrháme, čeká
vás tam rána na té policii, budete mít pocit, že se
proti vám na Lukách spikli a neberou vás vážně,
podejte to na státním zastupitelství, to musí pak
řešit kriminálka. Dodal bych, že to skončí tak, že mě
ani neobešlou k podání vysvětlení, ale nechci, aby
to vypadalo, že vás odrazuji. Naopak, přidám tip:
dnes už to jde i mailem, sepište pěkně, co se stalo,
co jste viděl, nezapomeňte uvést šestnáct svědků,
podle mě je případ prakticky vyřešen, napište, že
míra intenzity mého „vydírání“ byla taková, že Rus
druhý den zaplatil Řeporyjím příspěvek a šup s tím
jednak mailem třeba na epodatelna.policie@pcr.
cz a vytištěné to pro sychr pošlete s doručenkou
na tuto adresu: Úřad služby kriminální policie
a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality,
schr. 62/KPV, 170 89 Praha 7, Strojnická 27, kdyžtak
tady ještě telefon: 974 813 800, oni vám potvrdí, že
nekecám a takto to stačí. Tipnu si: půjdete s tím
na Stodůlky a akorát se zdržíte, oni to samozřejmě
ani nepošlou dál a napíšou vám, že děkují za informaci a vy budete teprve pak absolvovat to, co
jsem vám poradil, já vás znám. A že jsou ty Vánoce,
nabízím vám proplacení právního úkonu (prostě
vám to váš právník sepíše to téóčko), normálně
slovo starosty, dva tisíce na právní úkon ze svého
vám na to trestní oznámení dám. Ne, to nejsem
dobrák. Jen se těším, až tu budete lamentovat
nad slepotou orgánů činných v trestním řízení.
Já vím, on mě přejde humor, až mě povedou
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přes náměstí s ostudou v klepetech, doufám,
že dostanu samostatnou celu, strašně chrápu.
Jestli nazýváte diskusí to, co jste předvedl na minulém zasedání, tak byste se měl nad sebou
zamyslet. Při vystoupení pana Dr. Čupky k řádně
zařazenému bodu, jste ho po krátké době přerušil, aniž by mohl říci vše, co chtěl. Vystoupil jste
s více jak hodinovým monologem oslavujícím
vaši skvělou práci.
Reálné dění pro čtenáře Echa: Zastupitel Čupka
mě interpeloval 25 minut, je to důležitá věc, připravil jsem si to, dvacet minut reagoval, nevím, co
jiného mám jako starosta a veřejný činitel dělat,
zastupitelstvo nemělo připomínek k tomu, krom
toho, že padl návrh usnesení opačného návrhu
pana Čupky, tedy, že ZMČ podporuje mou korespondenci, což jsem sám utnul, nejsme na pouti.
Nikdo nikoho nepřerušoval, Jozef měl nejdelší
interpelaci v dějinách úřadu, já odpovídajícím
způsobem reagoval, to tak na schůzích zastupitelstvem ve fungující občanské společnosti chodí. Ten
bod se projednával padesát minut, vaše tvrzení, že
někdo někoho „po krátké době přerušil“ a nenechal
říct vše, co chtěl, je zcela mimo realitu.
Nikdo vás nedokázal přerušit. Poté vás ve stejném stylu doplnili oba místostarostové. Zastupitelé mlčeli, jak z vaší reakce byli zaskočeni.
Podpořili mě postupně místostarosta, místostarostka mlčela, protože by musela jít proti svému
Pirátovi, to jste si ji s někým spletl, nečekaně, dále
vystoupil zastupitel Bechyně (opozice), který sepsul
zastupitele Čupku s tím, že „nechápe, proč to vůbec
řeší“, pak vystoupil zastupitel Hanák s tím, že si
myslí pravý opak a navrhuje opačné stanovisko,
smích, já to utnul, pak znovu místostarosta, vyjádřilo se pět zastupitelů v podpůrném duchu, čtyři
mlčeli (opravdu to není tak, že ke všemu musí něco
říct všech jedenáct přítomných), pana zastupitele
nepodpořil ani nikdo u přítomné veřejnosti, včetně
vás, nikdo „zaraženě nezíral“ na moje vyjádření,
bylo u toho dvacet lidí, pane a šlo se dál s tím,
že pan zastupitel vystoupil s podnětem. Já byl
i rád, že se o tom mluvilo. Bylo to třeba. To máme
o věcech nemluvit? Proč jste nevystoupil vy? Proč
tu zase lžete? Já vás mám rád, ostatní jsou také
velkorysí. Pane Abrháme jen prosím nelžete. V říjnu
a listopadu jste v Echu tvrdil, že není pravda, že by
vám městská část vyfoukla koupi, o kterou jste měl
zájem, že to není pravda, že byste za něco nabízel
více než Řeporyje a přesto to získaly Řeporyje. Jak
tu serete už všechny, tak jsme vás stejně nenechali
v tom vykoupat (psal jste majitelce pozemku i státu, co vlastní ruinu, samozřejmě to vše mám, bylo
to kdo z koho, jsme důslední, ale děláme, že je to
tvrzení proti tvrzení. Není. Ale už mě nebaví uvádět
na pravou míru účelové fabulace a překrucování,
je to nedůstojné muže vašeho věku. Celé to bylo
na té schůzi tak, jak píši já, nebýt to tak, někdo se
vás zastane. Už je to trapné.
Vy jste si to vysvětlil jako naprostý souhlas vámi
a rozhodl jste, že se k tomu nepřijme žádné
usnesení, tak jak je u každého projednávaného
bodu zvykem.
Proboha bylo evidentní, že to neprojde, že to nikdo nepodpoří, pane Abrháme a zase to pletete,
samozřejmě, že „není zvykem“ u všeho mít usnesení. Naopak, někdy je bod o tom, že někdo podá

zprávu, nebo „dá na vědomí“, na to se usnesení
nepřijímají. Proboha mělo to podporu jednoho
hlasu a naopak protinávrh by prošel. Sám jsem
to utnul, abych nepřivedl do rozpaků koaličního
partnera. Jestli chcete, přijďte příště a já pro vaše
potěšení navrhnu usnesení, jaké chcete v tomto
případě vy i pan Čupka, když vám to udělá radost.
Naprosto normální průběh to mělo a všichni dostali – tak jak je zvykem – nadstandardní prostor.
A opakuji, budeme (nejen) kvůli vám od ledna živě
streamovat jednání, každý si bude moci udělat
obrázek sám a splní se vám přání, že schůze bude
sledovat více občanů. Sám se těším.
Co se týká příspěvku pana Dr. Čupky, stačí si pečlivě přečíst oba články a o intelektuální úrovni
obou pisatelů si jistě každý udělá úsudek sám.
Krátce se ještě dotknu zasedání 14. 12. bod různé.
Ostatní nechám na příště. V různém vystoupila
jedna občanka s doplňujícím vysvětlením k jejich
bodu projednávanému minule. Způsob vaší reakce
byl děsný. Dokonce jste ji bezdůvodně vyhrožoval,
že ji necháte vyvést. Jak může někdo, kdo se takto
chová zastávat funkci starosty? K vašemu chování
se ozval i jeden ze zastupitelů. Potom jste svévolně
ukončil zasedání.
Pane, občanku jsem sedmkrát upozornil, že porušuje jednací řád. Vyvádět ji chtěla už minulá paní
starostka, osobně jsem byl u toho, když jsme chtěli
volat městskou policii. Jednání jsem samozřejmě
ukončil naprosto řádně, je to tom zápis, ověřovatelé zápisu jsou z opozice, musím to jednání řídit,
nikdo tam nebude křičet, skákat do řeči jinému
přispěvateli apod. Až budete řídit jednání vy, konejte, jak chcete. Mimochodem s tou občankou
to takto bývá často, jsme na sebe zvyklí, pak jsme
se ještě bavili, prostor dostala velký, stejně jako vy.
Ještě si dovolím jednu připomínku ke všem
řeporyjským zastupitelům?!
Řada vrcholných politiků i běžných občanů se vyjádřila k vystoupení pana starosty vůči nejvyšším
ústavním činitelům a posléze i k ministryni financí.
Dokonce i předseda jeho strany pan profesor Fiala
se od něho veřejně distancoval. Ale od řeporyjských
zastupitelů, kterých by se tato záležitost měla týkat
nejvíce jsem nezaznamenal sebemenší reakci.
Mám si to vysvětlit tak, že pro vás platí rčení „Mlčení
znamená souhlas“?
No, vzhledem k tomu, že jsme tím rozhodnutím,
které jsem tak ostře kritizoval, přišli o dvacet
procent z rozpočtu na příští rok, nevím, zdali je
zastupitelstvo MČ tím pravým ořechovým na podobný apel. Víte, on s tím byl v pohodě i zastupitel
za ANO. Stojím si za vším, co jsem o Andreji Babišovi, paní ministryni, panu prezidentovi a já nevím,
komu ve veřejném prostoru řekl. Máme svobodu
slova. Řekl jsem jen pravdu. Forma strašná, obsah
pravdivý. Znovu vám říkám, že mě lidi berou jako
nejmenší zlo, protože mám krom průserů drajv
i na problémy, které Řeporyje musí řešit. Oni mě
nemají moc v lásce, ale oni chtějí, aby s třídírnou,
ubytovnami a těžbou v lomu bojoval všehoschopný magor s Piráty a Zelenými a chápavou opozicí
po boku. Až to budou chtít lidi jinak, zvolí si jiného
starostu. Až to bude vadit zastupitelstvu, může mě
kdykoli bez udání důvodu odvolat. Ale děkuji za ně
za apel, oni si doteď nevšimli, že nemám ve zvyku
brát si servítky, když jde o nepravost. Tady se
rozkrádá stát za pomoci státního aparátu, před-
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seda vlády je dle mého všehoschopný psychopat
a vrchní velitel ozbrojených sil je senilní zloun, co
udělal z hradu Rusko Čínskou ambasádu. Je to
můj názor, netajím se jím, ale na praktický výkon
v práci starosty to nemá vliv. Moje vystupování
nevadí jen vám. Asi si ho mohu dovolit. Volby
jsou za dvacet měsíců. Beru to jako poslání, rád to
přenechám jinému a vrátím se k novinařině, jsem
v té židli proto, že mě tam zvolili občané a následně
jimi vybraní volitelé. Jsem připraven respektovat
jakoukoli roli, kterou ode mě budou Řeporyje chtít.
Nejsem ochoten ale hrát někoho jiného, než jsem.
Jiný nebudu. Nekradu, nelžu, jsem sprostý a neseru
se s tím. Karty na stole. Celou dobu.
Podle toho jak se pan starosta poslední dobou
chová při zasedáních zastupitelstva, zdá se, že
má trochu problémy se sebeovládáním. Ještě
že ho stále drží jeho, jak stále zdůrazňuje skvělí
zastupitelé a skvělí místostarostové. Nebo že by
tomu tak už nebylo?
Pane Abrháme, všiml jste si, že většina usnesení je
hlasována 9–10 pro? Přesto, že koalice je sedmičlenná? Že ten sbor pracuje velmi konstruktivně?
Pamatuji jiné časy. Až dojde na vaše „že by tomu už
tak nebylo“, tak mě odvolají. To, že se na něčem neshodneme v koalici a takto veřejně si to s kolegou
Jozefem řešíme, je důkazem právě o tom, že jsme
transparentní a nikdo nikoho neumlčuje. Slíbili
jsme totální otevření všeho, úřadu, Echa, výborů.
Tohle je občanská společnost v praxi. Vy jste jak
dítě. V zastupitelstvu je zastoupeno PĚT kandidátních listin OSMI stran a hnutí. To je divné, že se
občas chytneme. Bylo by špatně být to naopak.
Ještě jednu prosbu k panu starostovi a zastupitelstvu. Zveřejněte v Echu koaliční smlouvu,
která byla uzavřena na začátku vašeho volebního období. Jistě to bude pro mnohé zajímavější
čtení, než o sousedských sporech, které si může
každý načíst daleko podrobněji na internetu.
Koaliční smlouvu (úplně normální) jsem poskytl
médiím, psalo to Akutálně.cz myslím, není to žádná veřejná listina, přesto se může kdokoli stavit si
ji prohlédnout, nebo si ji dohledat, prosím vás, to
se běžně nezveřejňuje, co z toho děláte šifru mistra
Leonarda? A vůbec, je to věcí koaličních partnerů,
co si vzájemně domluví, když sestavují většinu
a přebírají odpovědnost, klidně bych vám mohl
napsat „co je vám po tom“, ale proč? Nemáme
co skrývat.
Znovu vás vyzývám. Přijďte se někdy pobavit
na zasedání zastupitelstva a třeba i napište
do Echa.
Dodávám, že budeme jednání živě streamovat,
více info brzy na webu MČ.
Vše nejlepší v Novém roce všem řeporyjákům
/i panu starostovi/ přeje Abrham
I vám a Vaší paní vše dobré, necítím zášť, spíš
jsem zmatený z toho, co prezentujete, ale to je
můj problém. Víte, co je hlavně dobře? Že o tom
mluvíme veřejně a beze strachu. Tak má dle mého
být. A je dobře, že se zajímáte o zdejší věci veřejné,
to myslím vážně. I přes tu formu. Beru to sportovně.
Vám, rodině, Sokolu (Policii) a Řeporyjím vše dobré
a … těším se příště. Kdykoli jste vítán.
Antonín Abrhám
Pavel Novotný
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JEŠTĚ VÍCE ZMATENÝ ZASTUPITEL
o přečtení odpovědi starosty Pavla
Novotného na můj text „Zmatený
zastupitel“ v předchozím listopadovém ECHU jsem si uvědomil, jakou výhodou
může být, když redaktor má prostor reagovat na jakýkoliv text obratem a původní
autor musí čekat měsíc do dalšího vydání
ECHA. To se myšlenky i emoce už můžou
vytratit a zůstává jen nejistá vzpomínka. Nebudu se teď tedy dlouze rozepisovat o tom,
že projednávaní bodu o kompetencích
zastupitelstva a starosty proběhlo jinak, než
ho vnímal a popsal Pavel. Hraje v tom totiž
roli spousta subjektivních faktorů – např.
únava či nějaká indispozice účastníků, jiný
politický či etický základ osobností, rozdílný
světonázor či ochota naslouchat,… Proto
jsem si opět přečetl alespoň email, který
jsem od Pavla obdržel před měsícem, než

P

se mělo uzavřít minulé číslo.
Ostatní jste si pak přečetli jako odpověď
starosty v minulém ECHU a domnívám se, že
téma kompetencí již bylo prodiskutováno
a čas ukáže, jestli bude přínosné se k němu
v budoucnu někdy vrátit. Doba „koronavirová“ si žádá další a další témata k řešení nejen
v soukromém životě, ale i v životě různých
komunit a občanů naší MČ. Omezení setkávání a kumulace osob na jednom místě současně ale omezuje možnost účasti obyvatel
na jednáních zastupitelstva. Ostatní MČ tuto
otázku vyřešili možností vzdáleného sledování jednání formou „streamování“ či záznamu
(nebo obojí) zasedání zastupitelstev a jejich
uveřejnění na webu MČ. Domnívám se, že
je to dobrý způsob, jak zlepšit informování
obyvatel o aktuálním dění a hlavně možnost
operativně řešit projednávaná témata i ze
strany občanů. Navrhl jsem tedy, abychom

Vážený pane ještě více zmatený zastupiteli Čupko,
protože jste člověk zdejší veřejnosti a komunitě v zásadě neznámý, nebudu se pouštět
do další snahy jemně, ale přesvědčivě naznačit, že ač máte lékařské vzdělání a jste
šikovný praktický lékař, neznamená to,
že nejste tak trochu pošuk. Vaše chování
na jednáních, kdy předkládáte naprosto
nečekaná a mnohdy i iracionální požadavky
procedurálního i obsahového charakteru
jsou v zásadě veselým zpestřením, se mnou
je taky legrace, alespoň se nenudíme. Nebudu vás shazovat, stejně jako ale nebudu dále
předstírat, že jsem s vámi v nějakém nepochopení individuálním. Není tomu tak. Váš
velmi specifický naturel a free hippie přístup
k jednacímu řádu, směrnicím a nastaveným
postupům vnímá velmi intenzivně každý jeden z nás zastupitelů a mě už nebaví mluvit
za ostatní, případně působit dojmem, že
za ně mluvím účelově.
K vašemu aktuálnímu textu nejprve
poznámka, že mě příjemně překvapil mírou
racionality a s většinou obsahu souhlasím.
Díky za zmínku o „ochotě naslouchat“,
jsem rád, že to zaznělo. Můžeš se na nás
spolehnout i dále, byť tvé říjnové překonání obecního rekordu v délce přednesení
podnětu/návrhu/referátu (mluvil jsi dvacet
pět minut o něčem, co někteří zastupitelé
kvitovali coby zmatek už během tvého proslovu) už bylo trochu na hraně. Ale co, máme
to v Řeporyjích nastavené velmi liberálně,
budeme si ochotně vzájemně naslouchat
dál, jen s tím chci v některých případech co
nejméně otravovat nevinné.
Co se defibrilátorů týče, už jsem ti ten
podnět pochválil v říjnu s tím, že si nejsem
jist, zdali je uskutečnitelný tvůj podnět
využit k nákupu prostředky na boj c COVID
19. Hned další pracovní den jsem to prověřil,
ukázalo se, že se mi to nezdálo správně,
a neprodleně jsme se na úřadu s vedením
koalice shodli, že to nakoupíme normálně
z rozpočtu, kam jsem zanesl sto padesát
tisíc na defibrilátory a poznamenal si tvůj
podnět ohledně nápadu udělat na jaře pro

veřejnost nějakou instruktáž.
Poté jsi na další schůzi opět přišel s návrhem pořídit defibrilátory (??) a opět
jsi byl v bodě „různé“ informován spolu
s ostatními (někteří - uvolnění zastupitelé,
už to slyšeli potřetí), že MČ nakoupí na jaře
defibrilátory první pomoci v rámci rozpočtu,
konkrétně v dubnu po skončení rozpočtového provizoria, kdy bude možno řešit účetně
tyto investice. A byl jsi znovu pochválen
za nápad.
Nyní to zmiňuješ a navrhuješ opět
a já opět sděluji, že Řeporyje pořídí tři
defibrilátory do veřejného prostoru a administrativních a školských zařízení a opět
zdůrazňuji, že to byl tvůj nápad, je to tvá
zásluha, nenapadlo to ODS, napadlo to
Piráta Čupku a máš plné právo na docenění
nápadu a případné politické a další body,
jménem městské části děkuji za podnět a –
jak sděluji některým počtvrté – coby zpracovatel rozpočtu zajistím deponaci prostředků
na pořízení a zorganizuji to školení, ale pod
hlavičkou tvou, prostě je to vyřízené, Jozefe.
Musím se jen ohradit proti tvrzení, že
„jako jedni z mála z MČ nemáme zajištěny
tyto prostředky“, není to pravda. Napřímo je
dokonce nepořídila ani část „velkých Prah“
1–22, malé městské části typu Řeporyjí (je
jich dalších 35) si to většinou nepořídily,
co vím, sem tam ano v rámci požadavků
jednotek SDH, úřady malých MČ jsou jimi
vybaveny ve dvou případech, čím neříkám,
že je jich málo, ale budeme naopak jedni
z prvních, byť to tak nevypadá pro jejich
slušný počet na místních služebnách městské a státní Policie atd. I tyto jsou v oněch
případech v budovách úřadů, nechci to
úplně obracet, ale v zásadě nevím o žádné
jiné městské části (bavili jsem se o tom
na Svazu malých městských částí), která by si
tak akčně pořídila tři až čtyři kousky (uvažuji
o čtvrtém pro naše hasiče), je to ale určitě
správná investice a Řeporyje si dovolit mohou. Předběžně bych to viděl na halu úřadu,
budovu základní školy, tenisové kurty/areál
sokola a hasičárnu, možná nějaký provoz
na náměstí, uvidíme, ale jsme domluveni.
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na příštím zasedání zastupitelstva tento
bod zařadili, projednali a současně i zvážili
zakoupení techniky k tomu určené. Dále
jako jedna z mála MČ zatím nemáme zajištěné život zachraňující zdravotní prostředky
pro laickou resuscitaci – tzv. automatický
defibrilátor. Jedná se o zařízení, které by
mělo být veřejně přístupné s možností využití v krizových situacích, než dorazí na místo
záchranná služba. V čase, když nám to COVID
opět dovolí, zorganizujeme v naší MČ školení
či kurz první pomoci včetně způsobu využití
automatického defibrilátoru. To je jen pár
podnětů, které zatím u nás chybí.
Nebojte se posílat své nápady, co a kde by
šlo vylepšit či změnit, aby život v Řeporyjích
byl stále kvalitnější. Čím více podnětů, tím
více zjištěných možností ke změně k lepšímu.
MUDr. Jozef Čupka
– zastupitel MČ Řeporyje
Doufám, že téma je definitivně v této fázi
vydiskutováno. Stejně jako „pár podnětů,
které u nás chybí“, které jsme všechny už
řešili na zastupitelstvech a byly vypořádány
věcně, samozřejmě, jak píšeš „až čas ukáže“,
jak to bylo důležité a jistě se k nim všem
ještě vrátíme.
Akorát z toho streamování zastupitelstva
pro potřeby občanů a možnost sledovat
schůzi z domova nemusíš dělat podnět,
máme to dva roky v koaliční smlouvě, je to
rest, který je také od příští schůze vypořádán. Jednání bude přenášeno živě formou
streamu prostřednictvím sociálních sítí obce
a snad i webu MČ. Myslím, že s tím tehdy
přišla Lucka Seguin a bez problémů jsme
se na tom domluvili, vítáme to všichni, uvítají to občané, Lucko díky za to i za energii,
kterou dáváš uvedení té věci v život.
Ještě bych rád využil příležitosti a poděkoval panu Čupkovi za práci finančního
výboru, už jsem o tom dvakrát psal, moc se
mi jeho práce v roce 2019 (kdys ho naposledy svolal) líbila, za což bych rád poděkoval
s ročním odstupem i jeho členům. Rád bych
v této souvislosti ještě zmínil, že některé
plánované organizační změny ve složení
a vedení výboru, které budeme předkládat
ZMČ jsou motivovány našimi přeci jen vyššími nároky na frekvenci jednání atd., jde čistě
o administrativu, ne, že by snad někdo něco
zanedbal, naopak.
Pane doktore Čupko, děkuji za podněty,
připomínky a úvahy a těším se na druhý „poločas“ naší společné práce v zastupitelstvu,
které pracuje konstruktivně a efektivně
i přes různorodost povah, naturelů a stranických knížek. Jsem rád, že veřejnost bude
mít možnost jednání sledovat online, jsou
to zajímavá veřejná zasedání a jsem na „své“
zastupitelstvo pyšný, i když vás konkrétně,
pane doktore, bych někdy „zabil“, ale v podobném vztahu nás tam bude navzájem asi
více, tak už to holt chodí, když jsou schůze
dlouhé, práce je nad hlavu a povahy jsou
rozmanité.
Pavel Novotný

Řeporyjské Echo 276

prosinec 2020

Inzerce

O

H

Prosíme všechny přispívající do časopisu Echo
pokud můžete, své příspěvky posílejte
v nejčastěji používaných textových
editorech a ukládejte do formátu
s koncovkami.DOC.DOCX.RTF.TXT.
Fotky z fotoaparátů prosím neupravujte
a ukládejte do maximálního možného rozlišení. Přijmeme i foto v papírové podobě.
Děkujeme redakce.
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OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK
- NOVÉ ŽALUZIE - SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN
A BAL. DVEŘÍ. SÍTĚ PROTI HMYZU.
Tel.: 733 720 950, zdenek.janci@email.cz

Moderní čistírna peří

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

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

Info na tel.: 606 312 174

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

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

Kontakt:

Tel.: 602 545 875
karelvozab@seznam.cz

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

Příjem českých programů v HDTV kvalitě !

ROZVOZ JÍDEL

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

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

Restaurace

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

pro firmy i soukromé osoby
Objednávání jídel

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

Kontakty:
 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

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

VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Šicí stroje

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.
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Spolehlivý realitní makléř

Roderik Hyrman

603 456 275
roderik@hyrman.cz
www.realitni-asistent.cz

Co je pro Vás skutečně důležité?
SKRIPTA,
BROŽURY,
MANUÁLY

Konopova 431/6 ČB kopie A5 od 0,90 Kč, A4 od 1,20 Kč
Tel.: 603 167 905 Laminování A6 od 6 Kč, A4 od 15 Kč

www.tiskpip.cz Vazby plast od 16 Kč, drát od 29 Kč

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
Milí přátele!
etošní rok je rokem, na který budeme dlouho vzpomínat, zejména
z důvodu pandemie. Mnohé z nás to
překvapilo, mnozí z nás se museli přímo
s COVID – 19 utkat. Možná jsme se ptali,
proč se to děje? Proč já? Kdy to konečně
skončí? Je také možné, že jsme tuto záležitost ani nereflektovali.
Homo sapiens znamená - člověk moudrý (rozumný). Aby tomu tak skutečně bylo
musíme nad tím, co nás v životě potkává
reflektovat. Musíme chtít mít odvahu jít
„pod povrh věci“, ochotu chtít vzít si ze
všeho ponaučení. Jedině tehdy se budeme
vnitřně vyvíjet, dozrával. Tím postupně
získáme životní moudrost.
Kniha Moudrosti (srov. Mdr 6,12-17) nám
vzkazuje, že moudrost je Božím darem a že
myslet na ni, je ta největší prozíravost. Dále
nám vzkazuje tato starozákonní kniha, že
Boží moudrost předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. Začátek moudrosti je zcela upřímná touha poučit se, chtít se
poučit je láska k moudrosti.
Proto chci nás všechny vyzvat k tomu,
abychom se snažili poučit z této složité
doby, kterou už delší dobu prožíváme.
Možná si ani neuvědomujeme jednu podstatnou skutečnost, že dochází postupně
ke změně stylu života a že my jsme hlavními protagonisty této změny. Coronavirus
neodejde je tak, vakcína sama o sobě nám
nepřinese spásu. Budou se třeba objevovat
v budoucnu další virusy, které se předtím
neobjevovaly. Jedním z důsledků toho
stavu věci určitě je také to, jak my lidé se
k sobě navzájem čí k přírodě chováme.
Veškeré změny, které se na naších očích
odehrávají, jsou výzvou k přehodnocení
hodnot. Dlouhodobé uzavření do kruhů
naších nejbližších, do rodin, z důvodů pandemie, karantény, má nás vést k přemyšlení
nad významem, smyslem, křehkosti lidské-
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ho života. To, co nám nakonec zůstane jsou
kvalitní rodinné vztahy. Proto je důležité
hledat pozitiva toho, co máme. Lidé, s kterými žijeme určitě nejsou dokonali, podle
mých, mnohdy skreslených či nereálných,
představ, ale je to má rodina. Je klidně
možné, že na základě tzv. „vyšší moci“ (mimořádná, nepředvídatelná, neodvratitelná

skutečnost) budeme až do smrti žít tímto
způsobem, že budeme muset být více
uzavření do svých rodin. Proto je důležité,
přehodnotit přístup k nejbližším, k rodině.
Nemohu dlouhodobě svoje štěstí budovat jen na sobě, na svém já, protože je
to bezohledné a egoistické. Tento přístup
činí druhé lidí nešťastnými a v důsledku
to zaručeně vede ke katastrofě. Měli bychom usilovat o porozumění, toleranci.
Ovšem to vyžaduje
kompromis a určitě
se to neobejde bez
bolestí našeho „Já“.
Člověk, ze své podstaty, je společenská bytost a nemůže dobře fungovat
bez kvalitních vztahů. Rodina je základní komunitou,
základní buňkou,
která by měla dobře
fungovat. Z těchto
základních komunit (buněk) vzniká
společnost (stát).
Ta nebude dobře
fungovat, pokud rodiny budou v krizi.
Na základě statistických údajů lze konstatovat, že rodiny jsou skutečně ohrožené.
Vlivem pandemie v rodinách stouplo násilí.
Dochází také bohužel k zneužívání děti
a mladistvých.
Když někdo vstupuje do manželství
a zakládá rodinu, tak
slibuje svobodně
a zodpovědně, že
celý život bude nápomocen druhému
v dobrém i zlém. Pokud nás v současné
době koronavirus
uzavřel víc do rodin
a někdo je z toho
neustále nešťastný,
a dělá druhé nešťastnými, dělá jím
ze života peklo, tak
skutečně zásadním
způsobem jakožto
člověk selhává. Ano,
manželství, rodina
je vstupem do kvalitativně vyšší úrovně života. Otevírá nové
dimenze našeho nitra. Může být něčím
krásným i když samozřejmě vyžaduje z naší
strany práci na sobě na vztazích a vyžaduje
celoživotní kompromis. Každý člověk se
může občas pobláznit, selhat či zhřešit, ale
později si to musí uvědomit a musí se vnitř-

ně rozhodnout vrátit se zpět, třeba trochu
jinak, ale vrátit se. Jedině tehdy můžeme
budovat kvalitní opravdové vztahy, které
budou pro nás bezpečným přístavem.
Vážení přátele,
Chci nám všem do nového roku popřát,
abychom si uvědomili, že to, co bylo, je
za námi, už opravdu skončilo a nelze se
k tomu vrátit.

Přeji každému z nás, aby smyslem našeho života nebylo mé štěstí, které stavím
na egoistických principech, ale štěstí mých
nejbližších. Přeji nám hodně síly a vyprošují
Boží požehnaní abychom úspěšně zvládli
zápas o kvalitu života v pevných, dobře
fungujících rodinných vztazích.
K tomuto tématu chci nám nabídnout
inspirující příběh od Bruna Ferrero s názvem „Spolupráce“
Manžel a manželka stáli na schodech
s těžkou skříní. Uviděl je švagr. „Pomohu
Vám“, zavolal a přiběhl. Chytil skříň z jedné
strany. Po několika minutách, kdy nemohli
s skříní pohnout ani o centimetr, dohodli se
všichni tři, že si odpočinou. „Je to pořádná
dřina tahat takovou těžkou skříň nahoru,“
poznamenal pomocník. Manželé se oba
dali do smíchu. „My se snažíme dostat dolů!“
Tento příběh nám dává možnost si
uvědomit, že přátele se nedívají vzájemně
jen do oči, ale především dívají se společně
stejným směrem.
Vše dobré v novém roce
P. Mariusz Kuźniar, farář
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Gabriela Procházka, Ctenophora

Během podzimu 2020, kdy byl kulturní
život kvůli koronaviru a nařízení vlády
pozastaven, ve Studiu Bubec tvořila
mladá umělkyně Gabriela Procházka
a to v rámci rezidenčního programu, který
Studio realizuje.
Gabriela Procházka je absolventka
Fakulty umění a designu J.E. Purkyně v Ústí

nad Labem, obor Digitálních médií. Ve své
tvorbě se věnuje především propojování
umění a nových technologií. Často používá
světelné zdroje jako nositele informace
či narace. Klíčová je pro ní spolupráce
s hudebníky na sound designu, který
dále doplňuje a rozvíjí její instalace.
Experimentuje i se zapojením tanečníků

Spolu s architektem Ivo Bílým,
dramaturgem Martinem Velíškem,
hudebníkem Karlem Holasem
a režisérem Janem Hřebejkem
založil 7. 3. 2000 sochař Čestmír Suška
sdružení, pojmenované po rybníčku
Bubec, pro které získali bývalou
skladovou halu na okraji Řeporyjí.
Po vyklizení začala fungovat jako
ateliér, depozitář, výstavní síň, místo
pro hudební a divadelní představení,
kurzy, workshopy a rezidenční pobyty.
Postupně se nabaloval okruh aktérů
i návštěvníků, kteří se do Bubce
opakovaně vracejí a přivádějí další
kamarády i s jejich dětmi. Pravidelně
se konají festivaly Art Safari a další
výstavy, přijíždějí zahraniční rezidenti
a studio výrazně rozšiřuje aktivity
do veřejného prostoru Řeporyjí
i celého hlavního města. Během
dvaceti let se podoba a náplň studia
proměňuje, vzniká profesionální jádro
týmu, za podpory příznivců se hala
rekonstruuje a zatepluje pro celoroční
provoz, přibývá Zahrada Bubec
a vytyčují se další plány
rozvoje studia. www.bubec.cz

Kniha Bubec 20: Příběh uměleckého
studia
Studio Bubec v roce 2020 oslavilo
dvacetileté výročí od svého založení. K této
příležitosti vznikla kniha Bubec 20: Příběh
uměleckého studia kurátorky Daniely
Kramerové, která přibližuje dějiny studia
a velkou šíři událostí a aktivit se studiem
spojených.
Vinou koronavirové pandemie jsme
však přišli o potřebné finanční zdroje
a ocitli se v situaci, kdy máme knihu
hotovou, ale nemůžeme si dovolit dát
ji do tisku. Jestliže máte možnost nám
s tiskem knihy pomoc, budeme rádi za
jakoukoliv finanční podporu, ať už formou

a perfomerů, se kterými vytváří světelněhudební performance. V neposlední
řadě se věnuje i světelnému aktivismu,
například laserové nápisy na uhelné
továrny. Rozhovor s Gabrielou Procházka
přineseme v dalším čísle.

který se věnuje umění ve veřejném
prostoru na různých místech Prahy. Na
výstavách, rezidenčních pobytech, kurzech
a dalších akcích studia se vystřídaly stovky
českých i zahraničních umělců.
Publikace bude vytištěna v nákladu
800 kusů a její křest je plánován v březnu
2021 přímo u nás ve Studiu Bubec. Váš
finanční příspěvek je automatickou
vstupenkou na tuto akci, jejíž součástí bude
shrnutí a reflexe této stále se rozvíjející
kulturní instituce, představení aktivit studia
i doprovodný hudební program.
A co chystáme v roce 2021?
předobjednávky knihy nebo finančním
příspěvkem na stránkách https://www.
darujme.cz/projekt/1204056
Na 250 stránkách knihy najdete
nespočet informací, fotografií i vzpomínek
zakládajících aktérů a pamětníků studia,
mezi které patří například Čestmír Suška,
Jan Hřebejk, Libor Winkler nebo Martin
Velíšek. Kniha rovněž referuje o všech
aktivitách této organizace: Od pravidelných
výstav Art Safari, přes divadelní činnosti
až po rezidenční pobyty a kurzy pro děti
i dospělé. Studio je aktivní i mimo Řeporyje,
zorganizovalo například akci Revoluční 30
k výročí Sametové revoluce a několik
ročníků Festivalu m3 / umění v prostoru,

14. 1. - 12. 2. - Vojtěch Rada/O budoucí
zahradě
18. 2. - 21. 3. - Richard Loskot/
Předpověď počasí
Obě výstavy jsme měli připraveny
v Galerii Bubec v říjnu a listopadu, ale
po dobu uzavření jsme je prezentovali
pouze na našich webových stránkách.
13. 2. 2021 připravujeme tradiční
Řeporyjský masopust - Masopustní
průvod a veselici ve Studiu Bubec
20. 3. 2021 - Křest knihy Bubec 20:
Příběh uměleckého studia
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Sport

Gymstar v posledním měsíci

prosinec 2020

P

řed více jak 12 lety, jsem pod zastřešující organizací Sokola Řeporyje
založila v naší obci oddíl Gymstar.
Za ty roky prošlo naší tělocvičnou tisíce
dětí. Některé vydržely pouze krátce, ale
většina déle a prožila s námi spoustu
závodů, soustředěních a chvil, kdy jsme
se mohli společně radovat. Je to sport
a k tomu patří i neúspěchy …. I s těmi jsme
si poradili, když bylo nejhůř, utírali jsme
i slzičky a dodávali sílu do dalších bojů.
Někteří naši svěřenci jsou už dospělí a nyní
nám pomáhají s přípravou našich závodnic.
Velmi si vážím práce těch, kteří se kolem
Gymstaru pohybují a jakkoliv pomáhají
a vše dělají ze srdce.
V předešlých letech jsme vás každý měsíc informovali o úspěších našich závodnic,
přidávali jsme fotky ze závodů a bojovali
za Řeporyje v těch nejvyšších soutěžích.
Letošní rok byl zcela jiný, doba složitá.
Spousta našich gymnastek s námi cvičilo
pravidelně online a čelilo nastaveným výzvám. Fotky, které jsme přidávali k našim
článkům, pocházeli z domácího prostředí
našich gymnastek. Tato zpětná vazba pro
nás měla velký smysl a posouvala nás dál.
Všem, kteří s námi cvičili, tímto pro jiné
roky netradičním způsobem, ze srdce
děkujeme.
Jménem všech trenérů a asistentů oddílu Gymstar, bych ráda všem popřála, ať je
Nový rok lepší než ten předešlý. Ať se naše
planeta uzdraví a vše se co nejdříve vrátí
k normálu. Než se tak stane, chci všechny
moc poprosit, ať nemění své životy kvůli
COVID 19 víc než je nutné. Podpořte své
tělo a jděte se projít, prozkoumat řeporyjské okolí (je tu krásně), najít nějakou tu kešku (v okolí jich máme spousty)nebo pokud
zamrznou rybníky tak vyrazte na brusle,
než nám vnitřní sportoviště opět otevřou.
Sport je přeci jednou z nejlepších prevencí
proti vzniku infekčních onemocnění.
Všem našim gymnastkám, rodičům, fanouškům a čtenářům děkuji za přízeň. Trenérům
za jejich úžasnou
práci.
Vše neeeeeeeeeeeeeej.
Martina Kurková

www.gymstar.cz

Řeporyjské Echo 276

prosinec 2020

Inzerce

23

Kadeřnictví ARNIKA se sedmadvacetiletou tradicí
Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje, tel.: 251 626 147

Kadeřnictví přeje všem svým zákazníkům
do nového roku hodně zdraví a štěstí.

Po otevření budeme
provádět permanentní
make up a tetování.

www.kadernictviarnika.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

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz
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INFORMACE
PRO DĚLNÍKY UBYTOVANÉ VE ZDEJŠÍCH UBYTOVNÁCH!
Sport
prosinec 2020
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ŠÍŘENÍ TOHOTO TEXTU MEZI NĚ JE V ZÁJMU ŘEPORYJÍ! Děkuji, starosta.

ЯКІ ПОСЛУГИ МИ ПРОПОНУЄМО?
Консультації

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

Курси чеської мови

Курси для дорослих та дітей

Освітні та культурні заходи·

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

Усний переклад та супроводи

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

ВСІ ПОСЛУГИ
БЕЗКОШТОВНІ

ukr@icpraha.com
+420 775 751 748

ukr1@icpraha.com
+420 608 987 097

КАКИЕ УСЛУГИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Консультации

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

Курсы чешского языка
·Курсы для взрослых и детей

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

Сопровождения и устный перевод

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

www.icpraha.com

rus@icpraha.com

ВСЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНЫЕ
+420 775 553 730

