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Finální podoba skateparku je na světě!

Unikátní historie našich hasičů
Řeporyje vs. ubytovny:
Foto: archiv SDH

Válka v plném proudu!
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Slovo starosty

ním. Ideální dny na vyřízení všeho potřebného jsou pondělí
a středa, kdy jsme tu do 18hod, po domluvě vás samozřejmě
nevyženeme ani jindy.

P

Omezení provozu školských zařízení řešíme za pochodu tak, aby byly brány maximální možné ohledy na těžce
zkoušené rodiče. Musíme-li zavřít, činíme tak, na jednotky
dnů a operativně řešíme karantény třídních kolektivů, díky
za skvělou součinnost.

Vážení spoluobčané.
ředně, veliké díky
za ohlas na rozhovor
s živoucí kronikou
Řeporyjí panem Karlem
Peterkou – v minulém čísle.
Krom milých reakcí mě
NESMÍRNĚ potěšily reakce
na výzvu týkající se případných fotopokladů a vzpomínek pamětníků. Náš archiv
obohatila řada snímků a dokumentů a budu moc rád, když
nám dáte příležitost získat alespoň kopii dalších.
V aktuálním čísle jsem se rozhodl probrat některé podněty,
které se opakují. Některým jsem věnoval samostatné texty
(ubytovny, zimní údržba apod.), další si dovolím ve stručnosti
shrnout v rámci tohoto úvodníku.
Režim úřadu je stále omezen v souladu s centrálním nařízením MHMP, ale administrujeme vše, na co jste zvyklí, byť tak
musíme činit poněkud partyzánsky v přízemí úřadu a před

Jeden ze snímků, které obohatily náš archiv po výzvě v minulém čísle. Manželé
Chamrovi nám věnovali snímek nehody železničního vagonu z roku 1984.

Parkování na Manoušce, nekonečná sága. Aktuálně je dokončována projektová dokumentace k novým parkovacím
stáním pro bytové domy v ulici K Závětinám. V těsné blízkosti
křižovatky ulic Na Manoušce a Od Školy vzniknou další tři
parkovací místa.
Skatepark s boží pomocí začneme letos stavět. Čekáme
na poslední tři razítka (jedno z nich je neuvěřitelné – souhlas
Povodí Vltavy), máme územní rozhodnutí, jakmile obdržíme
stavební povolení, stěhujeme technickou četu do budovy
nádraží a dalších prostor, bouráme plechovou halu, vypisujeme výběrko na zhotovitele a jde se na věc. Podobu celého
prostoru, který zdaleka nebude sloužit jen dětem a jejich

Další poklad z archivu manželů Chamrových, patrně z dvacátých let minulého
století. Trafika stávala zhruba v místech, kde je dnes pamětní místo vlasovců.
Demontována byla zřejmě v první polovině 60. let minulého století, budeme
rádi za případnou bližší informaci.
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Autorem studie a projektu skateparku Řeporyje je renomované U/U Studio.
Cílem projektu bylo začlenit skateboardové překážky a již existující umělecká
díla na pozemku tak, aby nevznikl standardní skatepark, nýbrž otevřený veřejný
prostor, který láká k návštěvě všechny obyvatele bez rozdílu věku a pohlaví.
Na své si přijdou i děti s koloběžkami, vzniknou další místa pro sportovní vyžití
a také letní scéna s jevištěm a možností projekce.
skejtům a koloběžkám, si můžete prohlédnout na přiložených obrázcích studie, ze které se vycházelo při zpracování
projektové dokumentace.
Dětská hřiště – po dohodě se stavebníkem v jiné části obce
se dočkají základní rekonstrukce hřiště v lokalitě Šafránka
(kde MČ oficiálně nesmí investovat) a u bytovek. Dokončuje

Pohledová studie plánovaného dětského hřiště na obecním pozemku v areálu FK.

Slovo starosty

se projekt velkého, nového hřiště v areálu FK, které bude
zbudováno z peněz vybraných nepopulárním zvýšením daně
z nemovitosti.
Parkování u hřbitova – po opakovaných podnětech občanů, kterým vadí, že na miniparkovišti u hřbitova nechávají
svá vozidla po celý pracovní den přespolní, dojíždějící ze SČ
kraje za prací do hlavního města, přistoupila MČ k opatřením
v podobě umístění dopravního značení, které umožní v místě
pouze krátkodobé stání a to VÝHRADNĚ návštěvníkům pohřebiště. Čekáme na administraci, prozatím instalujeme cedule,
které všechny uličníky na novinku připraví.
Zastupitelstvo bude mít předběžně další termín jednání
v úterý 2. března od 18.00 hod a bude možno jej sledovat
i z pohodlí domova prostřednictvím streamu na webu MČ,
případně našich sociálních sítích. Účast veřejnosti na jednání
není nijak omezena.
Rád bych se obšírněji zastavil u tématu kriminality. Upozorňuji občany na řádění zloděje měděných okapů. Čtyři
případy v posledních dvou měsících jsou více než dost. Pachatel bude feťák – atlet. Vniká na soukromé pozemky zásadně
v nočních hodinách, ideálně zadem přes zahradu a velmi drze
demontuje okapový svod a mizí, patrně za pomoci komplice.
Je nesmírně důležité ohlásit takový incident Policii, ideálně
MOP Stodůlky na Lukách. Pachatel je 175–180 cm vysoký, loupí
v teplákové soupravě, těžkých, pracovních botách, hlavu si
před případnými kamerami majitelů nemovitosti kryje všelijak
omotanou mikinou nebo kapucí.
Je to akrobat. Naposledy loupil v noci na druhý lednový
čtvrtek. Vyhlédl si rodinný domek na Smíchovské a dost mě
překvapil výkonem, kdy při vniknutí na pozemek z Milenovské
ulice překonal plot, na který bych si netroufl ani se štaflemi.
Vyvíjíme nějaké vlastní aktivity a apelujeme na občany s žá-
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Info z MČ
dostí o součinnost a tipem na pořízení si kamery na zahradu.
Jejich ceny jsou dnes na internetu na úrovni stokorun a jedná
se o dobrou investici. Díky všem, kteří si incident nenechali
pro sebe a informovali jak PČR, tak náš úřad.
Chytneme ho!
Mimořádně znechucen jsem byl z počmárání dvou soch,
které tvoří v Mládkově ulici Bránu do Prokopského údolí. Obě

leden 2021
Na úřadu je také stále možnost vyzvednou si dezinfekci,
případně další pomůcky, zejména roušky apod, stejně jako
požádat o další formu pomoci seniorům, zejména týkající se
logistiky (nákup, lékárna apod.).
Kalendář je prakticky rozebrán, ale máme ještě posledních
třicet do prodeje, pár kousků snad zbývá v kavárně na náměstí, kam, stejně jako do potravin manželů Šťastných děkuji
za spolupráci.
Od února také přes zákaz a omezený režim úřadu nařízený
befelem, obnovuji své čtvrteční hodiny pro veřejnost. Přijďte
s čímkoli, co vás trápí každý čtvrtek od 14:30, nikdo nás nebude
rušit, rád Vám udělám kafe a probereme cokoli, co vás trápí.
Po domluvě jsou samozřejmě k dispozici k jednání i oba
místostarostové David Roznětínský (mistostarosta@prahareporyje.cz, tel. 770 197 121) a Lucie Seguin (mistostarostka@
prahareporyje.cz, tel. 770 197 135).

Obě počmárané sochy malíře a sochaře Zdenka Hůly s názvem Brána do Prokopského údolí jsme dali díky spolupráci se specialisty do pořádku a intenzivně se
zajímáme o původce škody.
díla byla briskně uvedena do kulturního stavu a intenzivně se
snažíme ve věci vyvíjet aktivity vedoucí k dopadení pachatele,
indicie máme a nepřijde-li se doznat sám, čeká jej peklo.

Díky za veškeré podněty, součinnost a zpětnou vazbu.
Přeji Vám co nejméně trápení v nekončící celospolečenské
ekonomické a sociální krizi a nám všem, co nejbližší návrat
do normálního života.
Držte se!

Co se COVIDu 19 týče, v aktuálním čísle najdete informace
o vakcinaci seniorů a její administraci.

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

OČKOVÁNÍ SENIORŮ, JAK NA TO?
Necítíte se ve svém věku na střet s informačními technologiemi? Nevíte,
jak přihlásit babičku nebo dědečka? Nevadí. Jde to i jinak a velmi snadno
- Díky asistenci na pražské bezplatné registrační telefonní lince 800 160 166
Jak se registrovat „standardně“ a získat tak termín očkování:
Centrální registrační systém byl spuštěn 15. 1. 2021 pro všechny osoby 80+.
1. Musíte se zaregistrovat na webu crs.uzis.cz, nebo registrace.mzcr.cz - funkční jsou oba odkazy, oba vás dovedou
na online registrační formulář pro občany, indikující váš zájem a souhlas s očkováním. Vyplníte atributy pro prioritizaci
(zařazení občana do skupiny), tzn. informace o sobě.
2. Proběhne prioritizace- je vypočteno bodové skóre, které spolu s plánem dodávek vakcín určuje, kdy budete vyzváni
k rezervaci konkrétního termínu. Pokud to kapacita dovolí, dostanete termín ihned. Může se ale stát, že z kapacitních
důvodů ihned nedostanete přidělený termín. Přijde vám SMS a email s poděkováním za registraci a jakmile to kapacita
dovolí, bude vám zaslán přidělený termín. Více o systému prioritizace najdete v samostatné životní situaci. Seznamte
se s jejím postupem, např. v prvních dnech k prioritizaci docházet nebude.
3. Rezervace termínů (na obě dávky) - na základě PIN kódu zaslaného notifikací vám
bude umožněna rezervace obou termínů očkování v centrálním rezervačním systému.
4. Samotné očkování - vlastní očkovací úkon a jeho dokumentace, tzn. zapsání úkonu
do registru ISIN prostřednictvím eŽádanky (nemusí vám ji vypisovat praktický lékař
ani hygiena, stačí registrace samotná) a potvrzení o očkování pro občana.
Systém je navržen tak, aby registraci a rezervaci seniorů (která vyžaduje znalost práce
s internetem) mohli provádět rodinní příslušníci, sociální pracovníci i pracovníci informační linky 1221.
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Zápis ze zasedání

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. ZMČ20 konané dne
14. 12. 2020
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.;
místostarosta - David Roznětinský; místostarostka - Lucie Seguin; Jiří Blažek - zastupitel; Mgr. Pavel Bechyně - zastupitel;
Jaroslav Kejha - zastupitel; MUDr. Jozef
Čupka, MPH - zastupitel; Mgr. Lenka Fialová
- zastupitel; Mgr. Radek Hanák - zastupitel;
Vojtěch Kuchař - zastupitel; Mgr. Michal
Tuma - zastupitel; vedoucí HSO - Lenka
Bártová

5. Smlouva o spolupráci - Všerubská
Usnesení číslo: 0339/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části

Starosta Městské části Praha-Řeporyje
(dále jen „předsedající“) zahájil jednání
v 18.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno
a zveřejněno na fyzické i elektronické
úřední desce úřadu. Při zahájení jednání je
přítomno 10 z jedenácti zastupitelů, tedy
nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.

2) schvaluje
znění a uzavření smlouvy o spolupráci
v rámci výše uvedené akce mezi městskou
částí a vlastníky pozemků, v rámci které
bude městské části poskytnut finanční dar
ve výši 200 000 Kč;

Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Lenku Bártovou.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Jaroslava Kejhu
a p. Mgr. Michala Tumu.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského a p. Lucii Seguin.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:
V 18.04 hodin se dostavil člen zastupitelstva
p. MUDr. Jozef Čupka, MPH)
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
předřazení bodu jednání č. 10 - Studie
rekonstrukce a novostavby v ul. Všerubská
- upravená dokumentace před bod jednání
č. 5, rozšíření programu jednání o body
č. 20, 21, 22 a 23 a vyřazení bodu jednání
č. 19 a jeho následné nahrazení;
2) schvaluje
program jednání po provedených úpravách.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka:
Hlasování se zdržel člen ZMČ p. MUDr. Jozef
Čupka, MPH)

1) schvaluje
předloženou novou verzi studie rekonstrukce stávající stavby rodinného domu
č.p. 153 v ul. Všerubská v Praze 5-Řeporyjích
a novostavby rodinného domu na pozemcích parc.č. 651/2, 655/1 a 652, vše v k.ú.
Řeporyje, zpracovanou Ing. arch. Andrejem
Lopatinem;

3) pověřuje
starostu městské části k podpisu Smlouvy
o spolupráci.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 2, Poznámka: Hlasování se zdrželi p. Jiří
Blažek a p. MUDr. Jozef Čupka, MPH)
6. Žádost o znovuprojednání stavba
domovní ČOV
Usnesení číslo: 0340/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s výsledkem jednání mezi investorem
a vedením MČ Praha - Řeporyje ohledně
podrobného upřesnění záměru zbudování
domovní kanalizace a ČOV na pozemku
parc.č. 1551/30 v k.ú. Řeporyje;
2) odkládá
své rozhodnutí do doby vyjasnění záměru s investorem, především z jakého důvodu není preferováno napojení na veřejnou
kanalizaci.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: Hlasování se zdržel p. Jiří
Blažek)
7. Žádost o stanovisko k PD „Stavební
úpravy souboru staveb a novostavba
RD“ v k.ú. Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0355/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací na „Stavební
úpravy souboru staveb a novostavba RD“,
U skopců 4 a 24, Zadní Kopanina;
2) nesouhlasí
s projektovou dokumentací ke stavebním
úpravám souboru staveb a novostavbě RD
v ul. U skopců 4 a 24, Zadní Kopanina.
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3) požaduje
doplnit projektovou dokumentaci o plán
demoličních prací a dopravní situaci v klidu, dle platných Pražských stavebních
předpisů.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 3, Poznámka: Hlasování se zdrželi p. Pavel
Bechyně, p. Jiří Blažek a p. MUDr. Jozef Čupka)
8. Demolice stávajícího objektu č. p. 862
v ul. Na Manoušce, žádost o souhlas
s novými přípojkami IS a připojením
na místní komunikaci Na Manoušce
Usnesení číslo: 0343/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
a) s projektem demolice stávajícího objektu č. p. 862 v ul. Na Manoušce,
b) s projektem k připojení pozemku parc.č. 923/2 v k.ú. Řeporyje na MK Na Manoušce,
c) s projektem pro zbudování nových domovních přípojek na pozemku parc.č.
923/3 v k.ú. Řeporyje;
2) souhlasí
a) s demolicí stávajícího objektu č. p. 862
v ul. Na Manoušce,
b) s připojením pozemku parc.č. 923/2
v k.ú. Řeporyje na MK Na Manoušce,
c) se stavbou nových domovních přípojek
na pozemku parc.č. 923/3 v k.ú. Řeporyje, dle předložených projektů, zpracovaných ing. arch. Miloslavem Vajtrem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:
2, Poznámka: Hlasování se zdrželi p. Mgr. Pavel Bechyně a MUDr. Jozef Čupka, MPH)
9. Žádost o stanovisko k PD - „Rodinný
dům na pozemku parc.č. 154/45 v k.ú.
Stodůlky“
Usnesení číslo: 0344/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací ke stavbě
nového rodinného domu na pozemku parc.č. 154/45 v k.ú. Stodůlky, při ul U Řepory;
2) souhlasí
se stavbou nového rodinného domu
na pozemku parc.č. 154/45 v k.ú. Stodůlky,
dle projektové dokumentace, zpracované
Ing.arch. Markem Fischerem, ČKA 4906.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
10. Žádost o souhlas s dodatečným SP přístřešek na poz. parc.č. 1376/39 v k.ú.
Řeporyje
Usnesení číslo: 0356/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o souhlas s dodatečným stavebním povolením ke stavbě přístřešku v ul.
Loučná, č. p. 883;
2) odkládá
své rozhodnutí do doby vypořádání vlast-
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nických vztahů u pozemků pod stavbou.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
11. Žádost o vydání nového stanoviska
k PD - Řeporyjské náměstí, po zapracování změn
Usnesení číslo: 0345/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části
související 0305/2020/ZMČ18
1) bere na vědomí
informaci společnosti DIPRO, jakožto zpracovatele projektové dokumentace k projektu „Stavba č. 3090 TV Řeporyje - etapa
0018 Řeporyjské náměstí“, o zapracování
připomínek ZMČ do projektu;
2) schvaluje
projektovou dokumentaci ve stupni DUR
ke stavbě „Stavba č. 3090 TV Řeporyje,
etapa 0018 Řeporyjské náměstí“.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 2, Poznámka: Hlasování se zdrželi p. Jiří
Blažek a p. MUDr. Jozef Čupka, MPH)
12. Stanovení úředně určené místnosti
a doby pro uzavírání manželství na území MČ Praha - Řeporyje v roce 2021
Usnesení číslo: 0346/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části
1) stanovuje
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Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
14. Schválení kupní smlouvy na prodej
pozemku parc. č. 1625/16 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0348/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části
související 0322/2020/ZMČ19
1) bere na vědomí
vyhotovený znalecký posudek č. 1275/2020
o ceně nemovité věci - obecního pozemku
parc.č. 1625/16 v k.ú. Řeporyje, obec Praha,
na cenu v místě a čase obvyklou ve výši
20 560 Kč;
že v souladu s Usnesením ZMČ Praha-Řeporyje č. 0322/2020/ZMČ19 ze dne 21.
10. 2020 žadatelka řádně uhradila cenu
za vyhotovení tohoto znaleckého posudku
ve výši 1 500 Kč;
2) schvaluje
znění kupní smlouvy na prodej pozemku
parc.č. 1625/16 v k.ú. Řeporyje, a pověřuje
starostu MČ k jejímu podpisu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
15. Zimní údržba komunikací
Usnesení číslo: 0349/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části

a) obřadní síň Úřadu městské části Praha Řeporyje jako úředně určenou místnost
pro uzavírání manželství na území MČ
Praha-Řeporyje v roce 2021,

1) schvaluje
uzavření předložené Smlouvy o dílo se společností PROSTOR, a. s. na zimní údržbu
komunikací v Městské části Praha-Řeporyje
pro období 12/2020 - 3/2021;

b) dobu pro uzavírání manželství na území
MČ Praha-Řeporyje v roce 2021 v době
od 10:00 hod. do 12:00 hod., a to
ve dnech 19. 3., 21. 5., 18. 6., 9. 9., 19. 11.,
2. 12.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)

2) pověřuje
starostu městské části k podpisu smlouvy
o zajištění zimní údržby.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 3, Poznámka: Hlasování se zdrželi p. Jiří
Blažek, p. Vojtěch Kuchař a p. MUDr. Jozef
Čupka, MPH)

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. SML00021/2020 - Oprava elektrických rozvodů a výměna osvětlení v ZŠ
Řeporyje
Usnesení číslo: 0347/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části

16. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0357/2021/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části

1) se seznámilo
s okolnostmi, pro které bylo nezbytné
upravit rozsah elektromontážních prací
a dodávek u opravy elektrických rozvodů
a výměny osvětlení v ZŠ Řeporyje;
2) souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě
č. SML00021/2020 ze dne 6. 4. 2020, ve kterém je přesně specifikován rozsah více
a méněprací;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML00021/2020
ze dne 6. 4. 2020.

1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení spočívající např. v navýšení
kapacity MŠ Řeporyje a přesuny mezi
investičními a neinvestičními prostředky
ve výši 90 000 Kč;
přesunu finančních prostředků na nákup
elektrokol ve výši 45 000 Kč;
vrácení finančních prostředků Šablony I MŠ Řeporyje ve výši 17 500 Kč;
poskytnutí dotací pro PO na výdaje při
řešení krizové situace ve výši 200 000 Kč;
přesunu finančních prostředků a úprav
položek v ZŠ Řeporyje ve výši 1 148 000 Kč;
přesunu finančních prostředků na nákup
drtičky větví pro pracovní četu ve výši
337 600 Kč;
vrácení 100% podílu MČ na daňové povinnosti města za rok 2019 ve výši 532 500 Kč;

leden 2021
přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci dotace na řešení koronavirové
situace ve výši 320 000 Kč;
přesunu finančních prostředků na obnovu
cesty na Slivenec ve výši 28 000 Kč;
2) schvaluje
přijetí případných dotací poskytnutých
městské části do konce roku 2020.
Usnesení – Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: hlasování se zdrželi
p. MUDr. Jozef Čupka a p. Jiří Blažek)
17. Pravidla rozpočtového provizoria
na rok 2021
Usnesení číslo: 0350/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části
1) stanovuje
Pravidla hospodaření Městské části Praha-Řeporyje v období rozpočtového provizoria na rok 2021 v souladu s přílohou č. 1
tohoto usnesení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
18. Odměny členů výborů zastupitelstva
Usnesení číslo: 0351/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
přidělení odměn členům Kontrolního výboru ZMČ Praha-Řeporyje, v celkové výši
12 000 Kč, dle návrhu předsedy výboru
takto:
XXXXXXX XXXXXX, odměna ve výši
3 000 Kč
XXXX XXXXXXXXX XXXXX, odměna ve výši
3 000 Kč
XXXXX XXXXXXX, odměna ve výši 3 000 Kč
XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX, odměna ve výši 3 000 Kč
2) schvaluje
přidělení odměn členům Výboru pro
výstavbu a rozvoj ZMČ Praha-Řeporyje,
v celkové výši 14 000 Kč, dle návrhu předsedy výboru takto:
XXXX XXXXX XXXXXXX, odměna ve výši
4 000 Kč
XXXX XXXX XXXXXXXXX, odměna ve výši
4 000 Kč
XXXXX XXXXXXXX, odměna ve výši
2 000 Kč
XXXXXXX XXXXXX, odměna ve výši
2 000 Kč
XXXXX XXXXX, odměna ve výši 1 000 Kč
XXX XXXXXXX, odměna ve výši 1 000 Kč
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 4, Poznámka: Hlasování se zdrželi p. Jiří
Blažek, Mgr. Pavel Bechyně, p. Vojtěch Kuchař
a MUDr. Jozef Čupka, MPH)
19. Nabídka spoluvlastníků k bezúplatnému převzetí pozemků v k.ú.
Řeporyje, parc.č. 1532/140, 1532/142,
1533/12, 1533/42, 1533/78, 1533/63,
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1533/66 a 1686/3 a revokace usnesení
č. 0124/2019/ZMČ8
Usnesení číslo: 0352/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části
související 0124/2019/ZMČ8
1) revokuje
usnesení ZMČ č. 0124/2019/ZMČ ze dne
27. 6. 2019 tak, že ruší odst. 3. ve znění: „ZMČ
odkládá své rozhodnutí ve věci převzetí
výše uvedených částí komunikací od developera do majetku hl.m. Prahy, svěřené
správy MČ Praha-Řeporyje do doby provedení komplexních oprav dle ČSN“;
2) souhlasí
s bezúplatným převodem pozemků vč.
komunikací parc.č. 1532/140, 1532/142,
1533/12, 1533/42, 1533/78, 1533/63, 1533/66
a 1686/3 vše v k.ú. Řeporyje, od nynějších
spoluvlastníků, do majetku hl.m. Prahy,
svěřené správy MČ Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
20. Schválení výzvy a zadávací dokumentace VZ pro výběr dodavatele
vnitřního vybavení MŠ Řeporyje
Usnesení číslo: 0342/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s textem výzvy a zadávacími podmínkami
k vyhlášení zadávacího řízení na výběr
dodavatele vnitřního vybavení přístavby
MŠ Řeporyje;
2) souhlasí
s textem výzvy a zadávacími podmínkami
k vyhlášení zadávacího řízení na výběr

dodavatele vnitřního vybavení přístavby
MŠ Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
21. Výsledky výběrového řízení na výběr dodavatele VZ „Přístavba MŠ Řeporyje - I.etapa“
Usnesení číslo: 0341/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s výběrem dodavatele na stavbu Mateřské
školy Řeporyje - 1.etapa, dle výsledků výběrového řízení;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
smlouvy o dílo „Přístavba MŠ Řeporyje 1.etapa“ s vítězným uchazečem - firmou
DEREZA, s. r. o.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: Hlasování se zdržel p. Jiří
Blažek)
22. Zpracování Strategické rozvojové
studie Řeporyje - západ
Usnesení číslo: 0353/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
zadání zpracování Strategické rozvojové
studie Řeporyje - západ firmě Archum
architekti, s. r. o., za částku 520 000 Kč bez
DPH.
Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se:
4, Poznámka: Proti návrhu hlasoval MUDr. Jozef Čupka, MPH; hlasování se zdrželi p. Jiří
Blažek, p. Vojtěch Kuchař, Mgr. Pavel Bechyně
a p. Jaroslav Kejha)

Na Praze 13 tradičně vyhlašovali každoroční výsledky soutěže o nejkrásnější vánoční výzdobu.
Bodovaly i Řeporyje, díky čestnému uznání pro paní Hanu Vávrovou. Gratulujeme!
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23. Schválení návrhu na zahájení jednání o prodeji pozemků parc.č. 151/246
a 151/251 v k.ú. Stodůlky
Usnesení číslo: 0354/2020/ZMČ20
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s informací místostarosty MČ k návrhu
na zahájení jednání o prodeji pozemků
parc.č. 151/246 a 151/251 v k.ú. Stodůlky;
2) souhlasí
se zahájením jednání o prodeji pozemků
parc.č. 151/246 a 151/251 oba v k.ú. Stodůlky s jejich vlastnicemi.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
24. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci o možnosti tzv. streamování
dalších jednání ZMČ a podporuje ji.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor pro diskusi, v níž vystupovali
členové ZMČ i přítomní občané. Závěrem
předsedající poděkoval všem přítomným
za účast a ve 21.45 hodin veřejné zasedání
ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: vedoucí HSO - Lenka Bártová
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn
v upravené podobě.
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Enviromentální výchova
v prvních třídách

V

rámci enviromentální výchovy
v hodinách prvouky jsme vedli
rozhovor s žáky na téma Zima
v lese. Bloková výuka probíhala formou
skupinové práce. Ve skupinách žáci mu-

seli mezi sebou komunikovat, rozdělit si
práci a aktivně spolupracovat. Výtvarně
ztvárněný projekt Zima v lese skupiny
postupně prezentovaly celé třídě. Každá
skupina vytvořila originální obraz, který
by mohl posloužit jako výukový materiál.
Jana Zouvalová, Petra Slancová
a Martina Trojanová

Distanční výuka ve 3.A

O

d začátku ledna se děti nejen
ze 3.A opět vzdělávají formou
distanční výuky. V letošním školním roce strávily v lavicích necelé tři
měsíce. Třeťáčci si již výuku přes počítač
vyzkoušeli v minulém školním roce i loni
na podzim, tak nebyl problém s jejím

leden 2021
přechodem. Pravidelně se setkávají se
svou paní učitelkou na online výuce každý den. Aby byla látka více srozumitelná,
využívají během výuky interaktivní hry

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

a videa. Také mají možnost sdílet své
zážitky a dojmy se svými vrstevníky, což
je velmi důležité. Všichni už těší zpátky

do školy. Snad nám to epidemiologická
situace brzy dovolí.
Tereza Dufková, 3.A

Nový rok ve škole

rozmanité činnosti výtvarné či pracovní,
společně si čteme a povídáme. Avšak
hlavní prioritou je pobyt venku.
Díky sněhové nadílce posledních dnů děti

V

ánoce jsou za námi a nový rok
2021 začal pro školáky opět smutně. Do školy
se mohli vrátit pouze
prvňáčci a druháčci.
I školní družina pro
ně funguje jen díky
dodržování všech nařízených hygienických
opatření a zvýšenému
větrání ve třídách. Paní
vychovatelky se snaží
pro své děti vymýšlet
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Distanční výuka ve 4.B

T

ak se zase učíme distančně. Jak
pro nás – učitele, tak i pro žáky je
toto období náročné. Chybí nám
společné chvíle strávené ve škole. Setkáváme se ale každý den při online výuce.

ryj

Pra

a5

e

la

Z

při pobytu venku stavějí ve skupinkách
sněhuláky a velmi rády se koulují. Bohužel
se jim stýská po kamarádech z třetích tříd
a doufají, že již brzy se situace změní a opět
si budou odpoledne společně ve svých odděleních hrát jako dříve. My všichni ve škole
se těšíme, až se zase všichni sejdeme a budeme pokračovat ve výuce i v družině tak,
jako v době před pandemií. Přejeme všem
pevné zdraví a buďte na sebe opatrní.
Eva Staňová, vychovatelka

o
- Řep

Učivo se snažíme procvičovat a upevňovat. K tomu slouží zábavné „únikovky“,
do kterých se žáci rádi zapojují. Mám velikou radost, že sami vymýšlejí a vytvářejí
různé prezentace k probíranému učivu.
Do školy se ale už všichni moc těšíme.
Hana Zdvihalová
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Černé ubytovny:
bojujeme a zlobíme dál!
M

ěstská část dále vyvíjí tlak
na provozovatele černých ubytoven. Bezmoc, frustraci atd
necítí v této věci jen občané. My také.
Je to na román. Pokud jste to neviděli, budu rád, zadáte-li do vyhledavače
na internetu „Miliardy z chatrče“ a shlédnete reportáž České televize, konkrétně
Reportérů ČT o fenoménu černých ubytoven. Řeporyje v jedné z hlavních rolí.
Po roce je situace následující: povedlo
se nám zlikvidovat ubytovnu v Ebrově
79 až do té míry, že barák momentálně
ruské s.r.o prodává. Vím, jedna ubytov-

ramankou běhal po zahradě, natáčel,
fotil, vysílal živě na Facebook a na úřad
Prahy 13 jsme zaslali inzerát majitele, že
je ochoten to prodat za třicet milionů,
protože má povolení na další přístavbu,
čemuž nevěřím.

(Rusové, co to provozují, to nesnášejí,
budeme to dělat dál).
Víme, jak trpí ulice Ve Výrech. Stranou
zneužívání komunikace pro obyvatele
obskurního bytového domu v areálu Stapo, který má mít přístup přes areál a ne

Čtvrtek, 14. ledna a nezákonný průnik na pozemek Smíchovské 42, jde o to ukázat majiteli, že je nám všechno
jedno. Na snímku vpravo kameramka Žofie, statečná dívka, která nemusela, ale přelezla ten plot a šla „na věc“
se mnou. Vím, že se tyhle iniciativy mnohým nemusí líbit, ale považuji za podstatné, že se nelíbí zejména
těm, se kterými bojujeme – ruským vykukům, co tu obchodují s levnou pracovní sílou z východu a je jim také
všechno jedno.
Z domečku loni vyvedla cizinecká policie 19 (!!!) dělníků. Díky pomoci řeporyjáka Mirka (radši neuvádím
celé jméno, jsou to šmejdi), co dělá inspektora hasičů
a policejní buzeraci se povedl zázrak. Ubytovna skončila a Rus ji aktuálně prodává. Bohužel i se zpětným
stavebním povolením. Není to trvalé vítězství, místo
dále monitorujeme. Ale je půl roku prázdná. První
vlaštovka? Třeba ne poslední.
na. Ale při té byrokracii a nespolupráci
kdejakého odboru, je to vlastně zázrak,
ač to může každý vnímat jinak. Řadu
objektů jsme donutili přihlásit se do systému evidence cizinecké policie, což
je pro provozovatele průšvih, neboť je
„oficiální“ a musí si dávat bacha. Tím se
zlepšily podmínky ubytovaných, přibyly
hasičáky, zábradlí atd.
Samozřejmě prohráváme na celé
čáře, stejně jako celá zem. Máme děravé
zákony, líné úřady a často si říkám, že
korupce kvete. Zoufalý jsem ze situace
ve Smíchovské 42 (bývalý dům rodiny
Čepelovy), kde jsme protáhli několik
televizí, osobně jsem se tam několikrát
vloupal, psaly noviny, na místě jsme
s paní místostarostkou ukazovali úředníkům stavebního úřadu, co se tam děje.
Samozřejmě mu to legalizovali. Aktuálně
obrněno proti starostovi, stejně jsem
tam ve čtvrtek 14. ledna opět s kame-

Posvítili jsem si na záhadu bloudících
turistů po smíchovské. Šlo o nehlášené
ubytování typu Airbnb v jednom z rodinných domů.
Doslova teror a uličnictví jsme v lednu také předvedli dvěma objektům
známým z té reportáže. Objekt statku
za pizzou Pappa Chipolla a jeho kauza
je vám snad známa. Není-li, odkazuji
opět na zmíněnou reportáž, či na text
MFDnes, najdete ho na internetu pod
názvem „Tři na jednu postel“. Poté, co
běsný ruský provozovatel (ten samý, co
jsme mu zničili ubytovnu v té Ebrově)
udělal stavební úpravy a vše mu to
prošlo, nastal problém s kontejnery. Ty
mají mít ve dvoře, ale neustále jsem řešil
stížnosti občanů, že kontejnery smrdí
a překážejí před statkem celoročně.
Opakovaně jsem žádal provozovatele
o nápravu. Když nepřišla, povolal jsem
UFO. Levitace nádob po Řeporyjích,
cedule, že to je obecní pozemek, kde
se kontejnery často kradou, v době,
kdy píšu tento text stojí na náměstí pod
hodinami a jsou na nich cedule o ruské
mafii. Naučíme je odpadovému hospodářství, skutečně nemohu jinak. Vše jsem
natáčel, Rusové nemají rádi kamery. Dále
tiskneme do Echa informace pro Ukrajince a další dělníky, že mají svá práva

Vejry, víme o černé ubytovně na konci
ulice (už tam byla televize i cizinecká
policie, momentálně je tam jeden ubytovaný dělník, ale víme, že se vrátí) a došla
nám trpělivost s tím, jak ubytovaní v oné
budově, tak vedle (jakoby v pořádku, ale
udali jsme je za černou stavbu, buzerace

Obec si bere zpět pozemek, který zachvátila černá
ubytovna v ulici Ve Výrech. Začínáme oficiálně stavět
posed, který věnujeme cizinecké policii jako pozorovatelnu. Na hrubý pytel, hrubá záplata.
nevídaná, děláme, co můžeme) parkují
svá auta naproti a mají ještě drzost lepit
na stromy cedule Zákaz parkování.
Udělal jsem s vědomím místostarostů
uličnictví, na které zírala polovina ulice
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Ve Výrech, ale z reakcí jsem pochopil, že
jsou pobavené, potěšené a že na hrubý
pytel hrubá záplata patří.
Prostě jsme se rozhodli před oběma
ubytovnami (nezlobte se, ale jsou jimi
a ani jedna nemá čisté svědomí) začít
využívat obecní pozemky, kde ubytovaní
parkují. Tento jsem obstavěl zábranami
s tím, že auta ihned přeparkovat, protože
to je obecní pozemek a bude se stavět.
Co? Posed, který následně dá MČ k dispozici cizinecké policii jako pozorovatelnu.
Pro vaše obveselení/pohoršení dodávám, že v Buštěhradu zrušili honitbu, mají
pět posedů a skutečně zvažuji jej tam
postavit, pozvat si novináře (znáte mě)
a korunovat to instalací stánku našeho,
kde budu celý den pořádat informativní
stánek na téma černé ubytovny.
Přímo při akci (natáčeli jsme, vše
najdete na Mall.tv v pořadu Extrémní
starosta, Rusové fakt nemají kamery
rádi) mi jeden z ubytovaných dal (dělají
to často, bojí se otrokáře) k uchu mobil
s provozovatelem. Tomu jsem sdělil, že
parkoviště je obecní, já jsem statutární
zástupce, prostor oplocuji, budu odtahovat a buduji pozorovatelnu cizinecké
policie. Na jeho poznámku, že jsem se
zbláznil, jsem odvětil, že jsem psychopat
a konám z vůle lidu a zavěsil.
Vedeme nekonečný administrativní
a také až partyzánský boj. Bude končit
ubytování ve Všerubské. Patří to mladému Paroubkovi. Slíbil jsem mu, že když
strhne barák a zruší ubytovnu, může si
tam postavit roubenku, že mu to povolíme. Dále spolupracujeme s cizineckou
policií.
Já vím, že tu máme dál ty ubytovny. Že
se vlastně nemusí ve vašich očích hýbat.

Městská
policie
informuje

N

a Městskou policii hl.m. Prahy se
obrátili s žádostí zástupci svozových společností, které zajišťují
na území hl.m. Prahy odvoz komunálního
odpadu. Jejich žádost se týká zajištění
pomoci při bezproblémovém svozu komunálního odpadu. Na mnohých místech
totiž dochází k tomu, že odpad není opakovaně a dle svozového harmonogramu
vyvezen, a to z důvodu, že přístup ke sběrným nádobám je blokován parkujícími
vozidly, která zde zároveň stojí v rozporu
s pravidly provozu na pozemních komunikacích. I když Řeporyje nejsou vyloženě
krizovou lokalitou, přesto si dovolíme
požádat všechny řidiče, aby byli ohleduplní a dávali pozor, kde vozidlo odstaví
a neparkovali vozidla v blízkosti stanovišť

Ale děláme, co se dá, nerezignujeme.
Vy dál hlaste nejen nám, ale i cizinecké
policii a dalším BEZE STRACHU (nikdy vás
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Jedeme v tom spolu. Kolegové místostarostové, zastupitelstvo i občané to
kvitují pozitivně i přesto, že se uchyluji

Smíchovská 20 a teror s levitujícími kontejnery, na které si stěžovali občané a majitel ruského, s. r. o. nereagoval.
Kontejnery uprostřed náměstí, ubytovna polepená plakáty nabízející dělníkům právní pomoc zdarma, cedule
v ruštině, že z obecních pozemků se tu kradou kontejnery a samozřejmě do mailu provozovateli následně video
z pořadu na internetu o celé akci, kde se spekuluje o využití obecního pozemku na billboard Cizinecké policie.
Snad se s těmi kontejnery, které stejně neodpovídají počtu ubytovaných atd., ubytovna polepší.
neudají, ručím za to) vše, na co máte odvahu, rád vám poradím kam co napsat,
kontaktujte mě, ale samozřejmě ideál
mail cizinecké (do kopie úřad), stavebnímu úřadu na třináctku a živnostenskému
tamtéž. Dál dávejte podněty nám.

často k mezním řešením. Prostě dále
platí, že Řeporyje jsou ve válce s provozovateli černých ubytoven a tato válka byla,
je a bude dále vedena všemi prostředky.
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz

sběrných nádob, protože jednak svým přístupem znemožní zajištění služby, která
je placena dalšími občany a zároveň se
sami vystavují riziku finančního postihu,
případně i nařízení odstranění vozidla.
Hlavní město Praha nabízí za jasně
specifikovaných podmínek humanitární
pomoc osobám bez domova. Konkrétně
se jedná aktuálně o zimní období a jde
například o nabídku terénních programů,
rozšířený provoz nízkoprahových denních
center, celodenní ubytování (primárně
pro osoby se zdravotním handicapem),
noclehárny, noční centra… atd. Místa,
kde se osoby bez domova vyskytují, jsou
strážníky dle možností monitorovány
a kontrolovány a osoby jsou kontaktovány, ale pochopitelně mohou existovat
i další lokality a osoby, o jejichž existenci
městská policie doposud neměla povědomí. Dovolíme si požádat občany, aby
v případě potřeby neváhali kontaktovat
městskou policii např. prostřednictvím
l 156 a poskytli informaci o výskytu takových osob. Ovšem je nutné upozornit,
že účast osoby bez domova na nabíze-

né pomoci je dobrovolná a navíc musí
osoba splňovat další nastavená kritéria,
bez těchto podmínek nelze pomoc poskytnout, respektive nelze osobu nutit,
aby se něčemu podrobila. Kromě toho je
Centrem sociálních služeb Praha, v souvislosti s nákazou Covid, provozováno
zařízení pro osoby bez domova v izolaci
či karanténě, včetně zajištění vozidla pro
převoz takových osob. I tady ale platí,
že pro vlastní využití takové služby musí
být splněny určité stanovené podmínky,
bez jejichž naplnění nemůže být služba
realizována.
Ing. Hynek Svoboda,
OŘ MP Praha 13

Srdečně blahopřejeme všem
občanům, kteří v měsíci lednu oslavili
významné životní jubileum.
Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví
do dalších let přeje
MČ Praha-Řeporyje.
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Mateřská škola
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Leden v mateřské škole

P

o vánočních prázdninách jsme se
sešli v MŠ v dobré náladě a s přáním zdraví a pohody v novém roce.
Děti se se svými spolužáky a kamarády
vítaly a překotně si svěřovaly zážitky z Vánoc. Proto jsme uspořádali „Den s hrač-

a zároveň hravou formou děti poučili
o tradici Tří králů. Vysvětlili jsme jim,
proč králové zlatem, myrhou a kadidlem
obdarovali Jezulátko. Co se skrývá za tradicí obcházení domů a symbolickém
žehnání obydlí. Nejvíce je těšila výroba
královských korun a radost z pocitu, že se
každý sám na malou chvíli stává jedním
z trojice králů.

leden 2021
Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com

si o změnách a snažili jsme se přírodě
porozumět.
Děti si zimu spojují i se zimními sporty. Přestože nám leden přinesl velkou
sněhovou nadílku, lyžováni v Chotouni
bylo z důvodu hyg. opatření zrušeno
a přesunuto na pozdější termín. Ani
nám se nevyhnuly trampoty spojené
s pandemií. Od 12. 1. do 18. 1. byla třída
koťátek v karanténě. Navzdory nelehké
situaci se snažíme plánované programy
a aktivity uskutečnit. Pracujeme v radostné a tvořivé atmosféře v souladu se
vzdělávacím plánem.
Všem přejeme mnoho zdraví a štěstí
v roce 2021.
Již koncem prosince začaly na naší
zahradě práce spojené s přístavbou
mateřské školy. Jednalo se o kácení
stromů, příprava staveniště a později
přišlo na řadu bagrování základů nové
budovy. Musíme se smířit s omezeními,
které jsou spojené se stavbou, ale pro
děti je velká zábava pozorovat při práci
stavební stroje.
Anna Semotánová – učitelka

kou“. Děti si do školky přinesly jednu
hračku, předvedly ji ostatním a společně
si s hračkami od Ježíška pohrály.
Svátkem Tří králů končí vánoční
svátky. Ve školce jsme tento den oslavili

Užili jsme si i zimní radovánky - stavění sněhuláků, koulování, dělání andílků ve sněhu a bobování na zahradě.
Také jsme pozorovali přírodu, povídali
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Zimní údržba v Řeporyjích:

Novinky, praxe a pár poznámek

Z

imní údržba je fenomén, o kterém
řeknu tomu, kdo mě tu vystřídá,
tajemství, které se říká jen mezi
starosty: „Nikdy nevyhraješ, pamatuj, že
občan tě vždy zjebe. I kdybys zachytával
sníh vlastníma rukama. Bojuj a nebreč,
jiné to nebude.“
Tak to prostě je. Klidně se urazte, je to
na místě, ale takhle o vás mluvím, přeci
nebudu lhát. Buď jak buď to neznamená,
že Řeporyje nebojují.
Pro představu, co to obnáší, pár

dělá co může, ale není to v jejich silách.
Platíme si soukromou firmu Prostor. Těch
chytráků, co už mi vyprávělo, co si o nich
myslí. Jsou levní a po loňském průšvihu
jejich sypače, který se tu „vysypal“ a já
poslouchal tři dny, že se nestarám, jsem
zavolal starému panu Kočkovi (kamarád
otce, rodina Kočků Prostor spoluvlastní)
a fňukal. Starý kočka v neděli nechal
na buzerplac nastoupit celou četu a řval
na ty chudáky, že Řeporyje jsou důležitější než Václavák.

Pan Jiří při nočním hrabání chodníků. Noc na druhou lednovou neděli, půl třetí ráno. Zamést komplet
řeporyjské chodníky od sněhu trvá sedm hodin.
poznámek. Řeporyje dělají něco, co je
na hranici zákonnosti – uklízejí (fajn,
snaží se uklízet, solit atd) i ulice, které
NEMAJÍ ve správě. Techniku tak konečně
od loňska vídá i lokalita Šafránka a další
ulice a chodníky ve správě TSK. Praha

Říkám to proto, že nejsme pitomci
a nekašleme na to. Víme, že v Koterovské
je esíčko. Samozřejmě má výjezd v případě sněhu oné firmy kompletní seznam
ulic, důležitost a zadané právě takové
body, jako je to esíčko, jako začátek šich-

Kroužky a workshopy
programování online

P
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.

řemýšlíte, jak doma zabavit své ratolesti? Přihlaste je na online kroužky programování. Naše organizace
TIB, z.s během února otevře další kroužky
programování pro kluky i holky, pro malé
i velké – Scratch, Python, C#. Také chystáme víkendové online workshopy, které
na podzim sklidily velký úspěch. Vše
můžete absolvovat z pohodlí domova.
Sledujte naše webové stránky https://
tib.cz a zjistěte víc!
Mgr. Zuzana Kocíková

ty. Jeden výjezd sypačů do Řeporyjí stojí
přes třicet tisíc. Nešetříme na nich. Výjezd
tu je do čtyř hodin a dělá, co může.
Od letošního roku také nově, poprvé v dějinách obce, brázdí po nocích
chodníky a cesty naše technika. Na fotce
vidíte pana Jiřího v akci. Sedm hodin trvá
projet ty chodníky, jen aby ráno zase
nasněžilo a…
Vím také, že když bude zle, zvednu
telefon a Hrabánci a Blažkové a další
soukromníci mě v tom nenechají.
Nepochybujte o tom, že si zase brzy
zanadáváte, ale stejně tak nepochybujte o tom, že MČ Řeporyje ví, že sníh je
třeba uklízet. A nespoléháme se při tom
jen na Prahu, která má naše hlavní tahy
na starosti. Kdokoli z občanů se na nás
operativně obrací, že někde není posoleno, jedeme solit. Nemohu vám napsat,
jaká slova často padají od najatých firem
na parkující auta, tam kde nemají. Přesně
tam si pak stěžujete, že není posoleno
a tak dále.
Každopádně zavoláte a my, je-li to
možné, tam někoho pošleme.
Celkově zabírá zimní údržba Řeporyjí
komunikace o délce 14 (!) kilometrů a to
se bavím jen o silnicích.
Děkuji všem občanům, co občas vezmou hrablo do ruky a přidají ruku k dílu
a děkuji za pochopení, když to prostě
sem tam není podle vašich představ
a včas. Jsme politici. Víme, že chcete mít
ráno uklizený sníh. Naši lidé, najaté firmy
a město se snaží dělat, co je v jejich silách.
Nemusíte mi to věřit, ale taková je realita,
kterou vidím a na kterou dohlížím.
Amen.
Pavel Novotný
starosta MČ
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Informace k poplatku za psa na rok 2021
Splatnost místních poplatků ze psa je do 31. 3. 2021.
Úřad MČ Praha-Řeporyje již nebude rozesílat kompletně vyplněné složenky. Byla to
nadstandardní služba pro občany. Je možné platbu uhradit převodem na bankovní
účet nebo v hotovosti na pokladně MČ.
Aktuální úřední hodiny jsou pondělí
od 8.00 do 13.00 hodin a středa od 13.00
do 18.00 hodin do odvolání.
Poplatek je splatný 1x do roka od 1. 1.
do 31. 3. Poplatník může uhradit částku na ÚMČ
Praha-Řeporyje hotově nebo převodem

kolem světa určitě právem patří. Je to právě

a je lék na kocovinu, chřipku i zlomené srdce
ka natolik tradiční, a přesto dokáže přenést
ové nudle jsme rázem v Asii, černé pivo
ší kuchyní provoní ta původem z Peru.
i tu, co nám jako dětem vařívaly naše
v udělá dobře.
S přáním dobré chuti
Vaše Simča
( simona.slivenecka@gmail.com )

na účet č.: 2000694339/0800 přiděleným
variabilní symbolem, který poplatník
získal při přihlášení k místnímu poplatku ze
psů a konstantní symbol 1341. Pokud variabilní symbol neznáte, volejte telefonní
číslo 607 091 154 a variabilní symbol pro vaši
úhradu vám bude sdělen.
Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců jeho
věku.
Za platbu po lhůtě splatnosti lze jako sankci
dlužnou částku navýšit až na trojnásobek.
Roční sazby a splatnosti poplatku za jednoho psa jsou pro Městskou část Praha-Řeporyje následující:
Rodinný dům
Sazba za jednoho psa 300 Kč, za druhého
a dalšího téhož držitele 600 Kč – splatnost
do 31. 3. 2021
Provozovna
Sazba za jednoho psa 600 Kč, za druhého psa
a dalšího 900 Kč – splatnost do 31. 3. 2021
Bytový dům
Sazba za jednoho psa 1 500 Kč, za druhého psa
a dalšího téhož držitele 2 250 Kč. – splatnost
do 31. 3. 2021.
Výjimkou z těchto sazeb jsou osoby bez pří-

jmů, které pobírají pouze důchod (invalidní,
vdovský, starobní, sirotčí) anebo osoba starší
65 let. Tyto osoby po předložení potřebných
dokladů platí za psa roční poplatek ve výši
200 Kč se splatností do 31. 3. 2021.
Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, osoby považované za závislé na pomoci
jiné fyzické osoby podle zákona o sociálních
službách, osoby s průkazem ZTP a ZTP/P, osoby
provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob, osoby provozující útulky pro zvířata a osoby, kterým povinnost držení psa stanoví
zvláštní předpis (zákon o myslivosti apod.).
Iva Pacnerová
správce poplatků

Kulinářské okénko

K

uřecí polévka
to je poklad
a do našeho
cyklu receptu kolem
světa určitě právem
patří. Je to právě kuřecí polévka, která
celý svět spojuje. Že
kuřecí polévka je lék
na kocovinu, chřipku
i zlomené srdce platí
totiž snad kdekoliv na světě.
Kuřecí polévka, polévka natolik tradiční,
a přesto dokáže přenést vůni dálek. Přidáme-li
do polévky kokosové mléko a rýžové nudle jsme
rázem v Asii, černé pivo zavede nás do Irska.
Koriandrem, limetou a chilli zas naší kuchyní
provoní ta původem z Peru.
žte na plech a pečteZůstaneme-li
při občasném otáčení
však v českých luzích a hájích,
e vodou tak aby byli ponořené. Přiveďte
vybavíme si tu, co nám jako dětem vařívaly naše
raňujte pěnu z povrchu. Až se pěna přestane
maminky a babičky. I ty už totiž věděly, co nám
uli, na mírném výkonu vařte cca.70min.
kdykolivPoté
udělá
hrnce a vařte cca.30min.
vývardobře.
přes
S přáním dobré chuti
l. Z vývaru vyjmutou zeleninu nakrájejte na
Vaše Simča
osti nebo návodu na obalu. Vývar servírujte se
(simona.slivenecka@gmail.com)

Kuřecí polévka
1,5 kg kuřecích skeletů
4 l studené vody
8 kuliček černého pepře
1 čl soli
3 kuličky nového koření
2 snítky tymiánu
2 bobkové listy
200 gr mrkve
200 gr petržele
200 gr celeru
100 gr řapíkatého celeru
1 ks cibule
2 stroužky česneku
2 stonky hladkolisté petržele
200 gr nudlí, ideálně domácích
Troubu rozehřejte na 220 °C. Skelety opláchněte, rozložte na plech a pečte
při občasném otáčení 20min. Opečené skelety vložte do většího hrnce
a zalijte vodou tak aby byli ponořené. Přiveďte k varu. Stáhněte výkon
na minimum a naběračkou odstraňujte pěnu z povrchu. Až se pěna
přestane tvořit, vložte veškeré koření, česnek a neoloupanou cibuli,
na mírném výkonu vařte cca. 70 min. Mezitím důkladně očistěte zbylou
zeleninu. Přidejte do hrnce a vařte cca 30 min. Poté vývar přes jemný
cedník nebo plátýnko sceďte a svařte na obsah 3 l. Z vývaru vyjmutou
zeleninu nakrájejte na kousky. Oberte maso ze skeletů. Uvařte nudle dle
zvyklosti nebo návodu na obalu. Vývar servírujte se zeleninou, nudlemi
a ozdobený hladkolistou petrželí.
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Bohužel ani v lednu se Studio Bubec
nemohlo otevřít a tak jsme soustředili na to,
abychom kulturní, umělecké a vzdělávací
akce přiblížili veřejnosti alespoň online.
V Galerii Bubec online vystavoval mladý
umělec Vojtěch Rada. Jeho práce jsou stále
k vidění na www.bubec.cz a https://www.
facebook.com/studiobubec.

Vojtěch Rada, O budoucí zahradě

Rozhovor s Vojtěchem Radou přineseme
v příštím čísle.
Zde je však slíbený rozhovor s Gabrielou
Procházka, která tvořila ve Studiu Bubec
v rámci rezidenčního programu na podzim
2020 a o které jsme psali v minulém čísle
Řeporyjského Echa.
Jak se vám tvoří v této nejisté době, kdy
jsme hodně zavření doma?
Mám neuvěřitelné štěstí, že můžu mít
tenhle, tak trochu tajný svět ve Studiu
Bubec. Odpočívám od ,nových médií‘
u těch ,starých‘, možná, že je zpracování
železa jedno z nejstarších řemesel vůbec.
Pracovat fyzicky s materiálem je pro
mě forma meditace, když se navleču do
svářečského oblečení a kukly. Upřímně
mám z toho vždycky trošku strach, cítím,
jak mám omezené smysly; zrak, sluch,
hmat, zvedne se mi tep a zrychleně
dýchám, musím si vědomě říct, že tomu
jdu čelit a zpomalovat si dech. Nevím,
jestli to někomu dalšímu může připadat
zajímavé, ale vlastně tyhle kresby jsou
výsledkem mého boje s vlastním fyzickým,
až pudovým strachem.
Když jdu do Studia, nemám s sebou počítač,
na telefonu jsem omezeně. Je to protilátka
proti mojí novomediální tvorby a sezení
u počítače. Je to o procesu, někdy trošku
zazen, třeba když člověk celý den leští
nějaký malý kousek plechu, ale na konci dne
má něco, na co si může sáhnout , možná to
je něco, co mi při práci se světlem chybělo.
To často existuje po konci akce jenom na
fotkách a videu. Vědomě víme, že po nás
nic nezůstane, ale možná jsem v životním
období, kdy nacházím usp o koj ení
v upcyclingu starých zrezivělých kusů
železa, tvoření z nich dalších objektů, pro
nic jiného, než jen pro ten proces samotný.

Jak se vám tvoří ve Studiu Bubec?
Tvorbu Čestmíra Sušky již velmi dlouho
obdivuji a je pro mě obří čest mít možnost
tvořit se zásadním umělcem české i světové
scény pod jednou střechou. Během
přestávek na sebe nechávat působit jeho
objekty, které jsou všude kolem Studia.
V neposlední řadě, celá parta kolem Studia
jsou strašně fajn lidé, jmenovitě velký
dík patří Markovi, za snad nekonečnou
trpělivost nad mými dotazy. Myslím, že
s kovem chci od teď pracovat již nadále.
Kdy jste si poprvé uvědomila, že jste
umělkyně, že to je ta cesta, kterou
můžete jít?
Upřímně, já pořád nevím, jestli jsem
umělkyně a jestli je to cesta po které
mám jít. V českém kontextu nemám
tolik galerijních zkušeností, abych se tam
dokázala úplně sebevědomě zařadit. Moje
tvorba před lockdownem byla většinou
na pomezí světelných, audiovizuálních
performance-experimentů, blíže k "live
performing arts". Za posledních několik
týdnů to sice vystřídal archetyp soloumělce v ateliéru a práce, která je na pomezí
galerijních / světelných objektů ale jestli
tohle nové směřování bude mít umělecké
hodnoty, ukáže nejspíš až čas.

Gabriela Procházka, untitled (For you staying. For me going)

Bohužel ani výtvarné kurzy nemohou
probíhat a tak lektorky připravují každý
měsíc online kreativní inspirace pro
domácí tvorbu. Jsou věkově neohraničeny,
znamená to, že tvořit mohou děti i dospělí –
buď samostatně nebo společně, podle
jednotlivých online sdílených témat. Online
workshopy budou velmi rozmanité, bez
vzájemné návaznosti. Budou se lišit nejen
vybranými výtvarnými technikami, ale
i lektory, kteří je pro vás připravují. Naše
online tvořivé lekce budou k dispozici na
našich stránkách po celý rok v českém
i anglickém jazyce.

STUDIO BUBEC UVÁDÍ:

Gabriela Procházka, work in progress

Jaké máte plány?
Vytvořila jsem si několik kovových
abs trak tních k rajin - k reseb a ny ní
experimentuji jak ,stará média‘ propojit
s těmi ,novými‘. Co může mít společného
kov se světlem? Jak se můžou doplnit
a zvýraznit (ne)materiální vlastnosti
navzájem? Jaký je vztah mezi dynamickým
tvarem, chaosem a řádem? A jak tohle
všechno může působit na percepci
diváka? Možná mám teď víc otázek než
odpovědí, což mi nepřipadá k neužitku. Je
to zajímavé období, kdy kreativní proces
není zatížen výsledkem, ale jen hravostí
procesu samotným. Období lockdownu
mi přineslo kromě osobní introspekce tuto
novou zkušenost a už teď si uvědomuji, že
je to něco, z čeho pokud budu mít štěstí,
budu moci čerpat celý život.
Gabriela Procházka, untitled (Tree of Life)

13.-16.2.
.1 . .

1

více na www.bubec.cz

Celá Evropa i jiné kouty světa oslavují
předjaří jako symbol odcházení zimy
a plodnosti země. I my jsme HovaDuo
plánovali
+
tradiční Řeporyjský Masopust, ale i když
máme netradiční průběh roku, naše staleté
tradice opouštět nemusíme. Masky - roušky
máme všichni po ruce, proto nám stačí jen
trochu kreativity, abychom s nimi zažili
i masopustní optimismus. Inspiraci najdete
také na našich webových stránkách FB
https://www.facebook.com/creativebubec.
Když se s námi podělíte o fotografie
z vašeho Masopustu, budeme moc rádi.
občerstvení a veselice
ve studiu Bubec

Hudební doprovod

(Těl

více na: www.bubec.cz

ýchovná 748, Řeporyje)

Na závěr přidáváme ak tualizaci
připravovaných akcí.
Křest knihy Bubec 20: Příběh uměleckého
studia by měl proběhnout v pondělí 22. 3.
a také již nyní připravujeme letní výtvarné
příměstské tábory a to ve třech termínech
v srpnu 2021.
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Dobrá zpráva – kurzy i tábory budou

K

oronavirus pomalu ale jistě omezuje
plno našich aktivit. Včelaření je ale nezbytné pro přírodu i člověka a tak jarní
kurzy včelaření budou.

Stejně tak i letní tradiční příměstské tábory
pro děti ve věku 6 až 12 let.
Obě aktivity připravujeme nejen tak, aby
byly tradičně na vysoké úrovni, ale aby se
mohly konat i za zpřísněných protiepidemiologických podmínek. Budeme dodržovat nižší
počty účastníků a využívat venkovních prostor
rozsáhlého areálu.
Aktuální detaily na www.vcelinorech.cz.
Vladimír Glaser, předseda spolku,
tel. 602 614 170

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

Moderní čistírna peří

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

Info na tel.: 606 312 174

Šicí stroje

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

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

ROZVOZ JÍDEL

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

Kontakt:

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

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

Kontakty:

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

Právě Nabízím
úvodní konzultaci (30 min)
1 koučovací sezení (60 MIN)
ZDARMA

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

 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

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

Přemýšlíte o koučinku a
chcete to vyzkoušet?

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

Objednávání jídel

VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Restaurace

pro firmy i soukromé osoby
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.

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

máte tak možnost zjistit, o čem koučink je a zda je právě pro
vás vhodnou cestou za vašim osobním rozvojem.
NABÍDKA PLATÍ DO 28.2.2021 pro nové klienty a kapacita je omezená. více info o mě najdete na
www.andreamullerova.cz

I.P.R. Real Estate

Svěřte nám Vaši nemovitost k prodeji, rádi pro Vás budeme pracovat!

EC

H

O

Mgr. Markéta Vítová
777 952 822 • vitova@ipr-real.cz • www.ipr-real.cz
PRODÁNO

PRODÁNO
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Historie Sboru dobrovolných hasičů v Řeporyjích

P

řed více než 130 lety se dobří
a ochotní lidé v naší obci domluvili
a založili organizovanou skupinu,
kterou nazvali: „Dobrovolní hasičský sbor
Řepor yje“.
Měla být
ku pomoci
všem, kdo
byli ohrožeRazítko z roku 1909.
ni živelnými
pohromami
nebo se ocitli v jiném nebezpečí.
Dne 1. března 1882 byl ustaven a zvolen zatímní výbor, do jehož čela byli
postaveni Václav Kotouč - velitel, Josef
Podzemský - starosta obce a Antonín

Donát - člen obecního výboru. Stanovy
byly schváleny 4. července 1882 C. a K.
místodržitelství v Praze. Poté byla svolána první valná hromada, ze které vzešel
první výbor hasičského sboru: starosta
František Císař, velitel Václav Kotouč,
podvelitel Josef Klokan, jednatel a pokladník Antonín Suchý. Sbor se přihlásil

do Karlínsko-smíchovské župy.
Činnost sboru
byla velmi různorodá a velice
aktivní. Sbor patřil po čase mezi
nejsilnější, přestoupil do župy
Razítko z roku 1913.
Podbělohorské
a Řeporyje se staly jejím sídlem. V roce 1896 Řeporyjští
pořádali první sjezd hasičské župy Podbělohorské. Byl to velký svátek všech
tehdejších členů.
B y l o jich v té
době 54. V roce
1898 byl dokonce náš starosta
František Suchý
zvolen starostou
Podbělohorské
župy a 14. května 1899 v Ořechu slavnostně Razítko z roku 1922.
v ysvětili župní
prapor. Aktivita
členů a jejich zájem o práci byl značný.
V roce 1925 byla zakoupena první
motorová stříkačka. Počet členů neustále
stoupal. V roce 1940 dosáhl jejich počet
už 367.

Hasičský sbor v roce 1940.

Na cestě za úspěchy bylo i několik
smutných pomníčků. V letech I. světové
války přišli o život dva členové sboru,
Václav Dvořák a Jaroslav Hartman.
Na konci II. světové války pan Karel Majer
a při výkonu služby ve Waltrovce v roce
1944 zahynul Matěj Kakos. 26. srpna
vzešla pak ze sboru iniciativa na založení místní organizace Červeného kříže.

Pohřeb Matěje Kakose v roce 1944.
Do jeho čela byl zvolen pan Václav Šarboch. Ten na Vánoce 1946 nechal postavit na náměstí osvětlený vánoční strom.

Historická hasičská stříkačka Smékal, která je dodnes v majetku SDH.

Koncem roku 1949 bylo naším sborem
zakoupeno a přivezeno sanitní auto,
které pak s naším řidičem bylo k dispozici
pro první pomoc i v okolních obcích.

Řeporyjské Echo 277
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m ís t ní p ož á r ní
sbor Řepor yje“.
V roce 1953 nám
byl přidělen telefon. V roce 1957
z ačíná u sboru
pracovat zájmový
kroužek mladých
požárníků.

Cvičení hasičů na sokolovně při oslavách 100. výročí
založení v roce 1982.
Přestavbou jsme získali moderní
hasičskou zbrojnici. Vyjíždělo se nejen
k požárům, ale i k zatopeným sklepům
a studním při povodních. Ženy pracovaly
v Červeném kříži.

Práce je stále
dost, spolupracujeme s obcí, provádíme preventivní prohlídk y,
organizujme žňové hlídky, konají se
taktická cvičení. Opravují se staré - už
historické vozy.
Velká změna nastala v roce 1974, kdy
naše obec a tedy i naše jednotka byla
přeřazena pod Prahu. Opět se přestavuje
a modernizuje zbrojnice, získali jsme

19
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dobrovolných hasičů Řeporyje“, který je
členem Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Dobrovolná organizace se
opět vrátila k tradicím hasičského hnutí.

Hasičská soutěž v roce 1986.
Tvrdým oříškem bylo vždy udržet
v dobrém stavu vozový park a tady
musíme poděkovat obětavým: Václavu
Cyrnerovi, Jaroslavu Svobodovi, Františku Kučerovi ml., Josefu Žížalovi, Ladislavu

Pokládání věnce k pomníku padlým v roce 1982.
Jůzovi, Ladislavu Brůžkovi, Vladimíru
Bártovi a mnoha dalším. Jejich to byla zásluha, že jednotka vyjížděla vždy a včas.
Část členů sboru při oslavách v roce 1982.
V roce 1951 se mění název sboru
na „Místní jednotu požární ochrany,

moderní techniku - stříkačku, cisternu
a trambus.
A v roce 1982 slavíme 100. výročí založení sboru. Byly předány medaile i pamětní listy, konala
se výstava požární techniky a odpoledne na hřišti
pro veřejnost byly
provedeny ukázky
požárních cvičení.
Položili jsme kytice k pomníkům
padlých.

Po letech (od roku 1997) se začíná
členská základna opět zvyšovat.
(Pokračování v dalším čísle).
Sestavil z archivu SDH
Petr Pacner

A opět roky všední a každodenní
práce, cvičení, soutěží a zásahů.

Hasičská mládež v roce 1982.

2. června 1990
se náš sbor přejmenoval na „Sbor

Členové sboru, kteří se zúčastnili cvičení na Barvy, laky v roce 1995.
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VOKy a BIOVOKy v Řeporyjích v roce 2021

S

lužba přistavování velkoobjemových
kontejnerů na objemný odpad (VOK)
a velkoobjemových kontejnerů na bioodpad (BIOVOK) je hrazena z rozpočtu hlavního města Prahy. MČ Praha-Řeporyje obdržela
v listopadu dopis od náměstka primátora
Ing. Petra Hlubučka ohledně snižování počtu
přistavovaných BIOVOK v roce 2021. Četnost
přistavení kontejnerů na bioodpad (tzv. kvóty) budou tak v naší MČ ze strany hlavního
města sníženy na polovinu. Vzhledem k tomu,
že jsme si vědomi, že se jedná o výrazné

snížení, Městská část Praha-Řeporyje se rozhodla tento rozdíl v přistavování BIOVOKů
financovat ze svého rozpočtu a zachovat
i pro letošní rok jejich stejný počet jako loni,
resp. ještě o 2 svozy navýšit, čili po 5 vocích
na půlrok. I nadále zůstává zachována možnost odkládání velkoobjemového odpadu
a bioodpadu ve všech sběrných dvorech
na území HMP bez omezení. Ve dvou
sběrných dvorech, v Praze 4 na Spořilově
(ul. Zakrytá) a v Praze 9 ve Vysočanech (ul.
Pod Šancemi), nově fungují tzv. re-use po-
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inty – místa pro odložení předmětů, které je
možné ještě využít. Předměty typu nábytek,
vybavení domácností, sportovní potřeby,
knížky či hračky jsou následně nabízeny
on-line prostřednictvím aplikace: praho.
nevyhazujto.cz nejdříve partnerským organizacím – charitám, městské nábytkové bance, sociálním odborům a dalším. Předměty,
které nevyužijí tyto organizace, si mohou lidé
rezervovat ve veřejně přístupné části aplikace
a poté zdarma vyzvednout. Bližší informace
k projektu naleznete na: reuse.praha.eu.

Přistavení VOK na I. pololetí 2021

Přistavení BIOVOK pro I. pololetí 2021

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

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

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

26. 3. 2021 (pátek)
23. 4. 2021 (pátek)
23. 4. 2021 (pátek)
21. 5. 2021 (pátek)
21. 5. 2021 (pátek)
25. 6. 2021 (pátek)
25. 6. 2021 (pátek)

Vždy od 14.00 do 18.00 hod.

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

Řepíková u čp. 340/5
(stanoviště TO)
U Skopců čp. 5,
Zadní Kopanina
náměstí U Lva u čp. 112
K Závětinám před čp. 727
Ve Výrech proti čp. 328

3. 4. 2021
(sobota)
9. 5. 2021
(neděle)
29. 5. 2021
(sobota)
12. 6. 2021
(sobota)
26. 6. 2021
(sobota)

9 - 12 hodin
9 – 12 hodin
9 – 12 hodin
13 – 16 hodin
9 – 12 hodin

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

Zvláštní poděkování za příkladnou lékařskou péči
Touto cestou bychom chtěli veřejně poděkovat paní doktorce
MUDr. Veronice Štrosové, za její snahu a péči, kterou věnuje svým pacientům.
Oceňujeme její osobní přístup a vynikající péči, kterou věnovala našemu tatínkovi na sklonku jeho života. Jsme za její přístup velmi vděční.
Rodina Štěpánkova

Nabízíme Všem spolkům
a dobrovolným organizacím
zveřejnění výročních zpráv
a různých příspěvků
v místním časopise zdarma.

Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
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Rovné podmínky
poslední době se v Echu objevuje
požadavek na rovné podmínky
komunikace, konkrétně se jedná
o rubriku s názory občanů. Pokud vím,
tak uzavírka čísla pro přijetí příspěvků je
20 den měsíce před vydáním čísla a měla

by platit pro všechny občany obce stejně.
Jedná se o periodikum, které je placené
ze společné kapsy občanů, není soukromé, aby si někdo mohl měnit pravidla
ve svůj prospěch a proti vůli přispívatelů.
Může se stát, že dojde k dohodě a změní se pravidla, ale zatím tak tomu není

a měli by všichni hledět na daná pravidla
Fair Play (Přísloví 10.1. Syn moudrý dělá radost
otci, kdežto syn hloupý působí žal matce.).
Jiřina Hovorková

Řeporyjské Echo 277

leden 2021
Také starší (nemocní) lidé mají své
potřeby
období pandemie postupně
zjišťujeme, že mnozí starší či nemocní lidé strádají. Možná občas
nevíme, jak jím pomoct?
Nejvíce ze všeho starší (nemocní) lidé
potřebují kontakt, potřebují druhého
člověka. Někoho, kdo o ně projeví zájem,
kdo je vyslechne, kdo je neopustí, komu
se mohou postěžovat, komu mohou
sdělit své vzpomínky, kdo jím projeví
přízeň, kdo jím řekne vlídné slovo. Někteří
potřebují také rozhovor o víře, modlitbu.
Někteří potřebují pomoc v kontaktu se
světem, ze kterého jsou dočasně nebo
natrvalo vytrženi. Určitě nepotřebují
být poučováni, moralizovaní, nepotřebují vysvětlování, protože jejich stížnosti
a slovní výpady jsou ve své podstatě
voláním osamělého, ustrašeného člověka
o lidskou (někdy Boží) pomoc a blízkost.
Možná občas máme pocit, že nevíme,
co říct? Nevadí. Je to normální. Určitě
mohou nastat takové situace, ale ujišťuji
Vás, že je řada situací, kdy nejlepší řečí je
mlčení v lásce. Nebo, kdy blízkost a porozumění vyjádříme spíš očima než slovy.
Uvědomme si, že stáří (nemoc) člověka
vytrhne z obvyklého běhu života, třeba
hospitalizace změní radikálně prostředí
života i možnosti kontaktů s druhými.
Stáří (nemoc) klade člověku otázky, související se smrti, které se zpravidla ozývají
už ve středním věku, ale které relativně
zdravý člověk nechce řešit.
Ve stáří (nemoci) má najednou člověk
dost času a některé existenciální otázky
jsou aktuální víc než dříve. Každý člověk
reaguje jinak. Někdo se snaží tyto otázky
vytěsnit. Někdo je bagatelizuje. Jiný se
uzavře. Někdo se ve vzpomínkách dostane do své minulosti, ve které žil víru.
Jiný o ní nechce ani slyšet. Někdo stojí
třeba o vážný, důvěrný rozhovor. Ovšem
v průběhu času se vše může u každého
člověka měnit.
V setkání se starším (nemocným) člověkem se máme snažit pochopit, jak on
věci vidí a prožívá. Měli bychom citlivě
přistupovat k tomu, oč se opírá, i kdyby
to byl nesmysl. Nemusíme to potvrzovat,
lhát bychom neměli, ale ani vyvracet
bychom to neměli. S vědomím, že stejně

V

Zprávy z fary
nikdy doopravdy nevíme, jak to
má druhý člověk
uvnitř sebe sama
všechno srovnáno.
Naše civilizace moc nemluví o pomíjivostí
lidského života,
o smrti, nebojme
se toho, zejména pokud jsme si
jistí, že po tomto
pozemském životě život pokračuje dál, ale v jiné
podobě. Smíření
se smrtí blízkých a přijetí smrtelnosti je
jedním z úkolů, které na nás život klade,
které bychom měli také naučit své děti,
pokud je skutečně milujeme. Bohužel,
pokud se jim vyhýbáme, nemůžeme žít

svůj život naplno. Na náhrobních kamenech občas potkáváme nápis, který je pro
nás varováním ohledně relativity a krátkosti života „Vanitas vanitatum“ (Prach jsi
a v prach se obrátíš) nebo také: „ Co jste
vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i vy“.
Když cítíte, že starší (nemocní) lidé
by zřejmě potřebovali kněze, tak mu
klidně zavolejte.
Kněží jsou opravdu normální (také
smr telní ) lidé.
Když kněz za někým přijde, ten
dotyčný nemusí
automatický zemřít . Naopak
může mu ulevit
na duši. V tomto
případě se jedná
také o Váš skutek
lásky.
Vnímejme potřeby svých blíz-
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kých vážně a zodpovědně.
Chci nám nabídnout příběh, který jasně říká, že jenom čas věnovaný druhému
člověku, kterého máme rádi, je schopen
pomoci lásce dojít na nejobtížnější
místa, a to jistě straší (nemocný) člověk
potřebuje.
Srdečně zdravím a modlím se za Vás
P. Mariusz Kuźniar, farář
Pocity v moři
Kdysi jeden malý ostrov, který si pletli
s rájem, obývaly pocity, stejně jako my
obýváme zemi. Na tom ostrově žili v harmonii láska, smutek, moudrost, marnivost,
radost, bohatství a další. V jednom z těch
dnů, kdy se zdá, že se s přírodou děje něco
špatného, se láska vyděšeně probudila, neboť cítila, že se ostrov potápí. Brzy na strach
zapomněla a vzala si na starost záchranu
všech pocitů.
Všechny utekly, nastoupily do lodí a dopluly k vysoké hoře, odkud mohly pozorovat, jak se ostrov potápí; samy však byly
v bezpečí. Pouze láska nespěchala; láska
totiž nikdy nespěchá. Chtěla se chvíli zdržet na ostrově, ale když se už téměř topila,
vzpomněla si, že by neměla zemřít. Běžela
tedy k místu, odkud vyplouvaly lodě, a volala o pomoc. Bohatství zaslechlo její hlas
a odpovědělo, že s takovým množstvím
zlata a stříbra na palubě by se loď potopila. Prošla kolem marnivost a řekla, že ona
jí nemůže pomoci, protože by se při tom
ušpinila, a ona jakožto marnivost nesnese
špínu. Po marnivosti přišel smutek, který
se cítil tak hluboký, že nechtěl společnost
nikoho. Šla kolem také radost, byla ale tak
radostná, že neslyšela volání o pomoc.
Láska se zoufale posadila na poslední
kámen, který vyčníval nad vodou, a propukla v pláč. Plakala tak hořce, až si jí všiml
stařeček plavící se na své lodi. Vzal lásku
do náruče a odnesl ji na nevyšší horu spolu
s ostatními pocity. Když se láska zotavila,
zeptala se moudrosti, kdo byl ten stařeček,
který jí pomohl. Moudrost odpověděla:
„Čas“. Láska se znovu zeptala: „Proč mě
sem mohl dopravit pouze čas?“ Moudrost
odvětila: „Protože jenom čas je schopný pomoci lásce dojit na nejobtížnější místa…“
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
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PROZŘELÝ ZASTUPITEL A CENZURA V ECHU
životě nás můžou zaskočit různé
věci, které přicházejí neočekávaně
anebo které nemůžeme předem
ovlivnit – aktuálně nejvíce asi koronavirové
opatření („zákazy“) vlády či náhlé změny
zdravotního stavu v rodině nebo u blízkých
přátel. Obdobně bych neočekával a nepředpokládal, že v řeporyjském ECHU může
reálně existovat tvrdá cenzura. O tom jsem se
přesvědčil na vlastní zkušenosti, jelikož můj
článek v sekci „Názory občanů a členů zastupitelstva“ v posledním čísle ECHA z prosince
2020 nebyl uveřejněn celý. Nezaznamenal
jsem od redakce ani zmínku o tom, že cca ¼
textu byla vyškrtnuta – tedy, že článek byl
„redakčně upraven“ nebo že není uveřejněn
v původním znění. Vzhledem k tomu, že jako
zastupitel MČ Řeporyje nemám informace

o tom, jestli cenzura ECHA probíhá opakovaně, vyzývám tímto veřejnost a autory, kteří
mají obdobnou zkušenost, aby se přihlásili
na email: cenzura.echa@seznam.cz. Případně
můžou napsat na tento email i ti, kteří by
chtěli znát originální znění celého článku tak,
jak byl odeslán redakci. Nerozumím tomu,
že někdo tento „free hippie přístup“ (jak ho
pojmenoval pan starosta v posledním ECHU)
aneb cenzuru může realizovat ve veřejném
časopise naší MČ. Cenzura však obecně může
být přímá (tedy úpravou konkrétních článků)
nebo i nepřímá – o některých věcech se prostě nepíše. Domnívám se, že by řeporyjská
veřejnost měla více diskutovat o plánované
největší a nejdůležitější stavbě, která navěky
změní život v Řeporyjích – tedy o rozšíření
Pražského okruhu v našem úseku na 3 jízdní
pruhy v obou směrech. Odborně je tato

stavba nazvána „Zkapacitnění D0 515“ a více
se můžete o legislativním procesu dovědět
na webu EIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/
detail/EIA_OV1219. Rád bych tímto vyzval
odborníky, kteří bydlí v Řeporyjích anebo
jim na naší MČ nějak jinak záleží, abychom
vytvořili odbornou komunitu, která bude monitorovat „stav věcí“ k tomuto tématu. Za MČ
lze přislíbit, že bude koordinovat komunikaci
se sousedícími MČ a obcemi, které jsou plánovanou stavbou dotčeny. Můžete kontaktovat přímo vedení naší MČ nebo i na email
cenzura.echa@seznam.cz - případně rovnou
s odborným názorem k této stavbě. Proces je
stále na začátku a jako dotčená MČ jsme již
samozřejmě reagovali na úvodní informace to nejdůležitější však máme ještě před sebou.

Vážení spoluobčané.
ůvodně jsem chtěl psát o něčem jiném,
ale musím reagovat na odpověď pana
starosty, jak už je u něho zvykem, plnou
lží a polopravd.
Tentokrát pan starosta zvolil poněkud jiný
způsob komunikace. Můj příspěvek si rozporcoval na jednotlivé odstavce a postupně reagoval.
Nevím, jestli je to přijatelné bez souhlasu pisatele, ale nic proti tomu nemám a ani nemohu
mít. Vždyť všichni vidí, že Echo je takovým
soukromým bulvárem starosty a my si ho jenom platíme a je nám vnucováno do schránek.
Vinu na tom mají i občané a zastupitelé. Není
normální aby většina zastupitelů za více než
dva roky nenapsala ani řádku. Asi nemají žádný
vlastní názor na dění v obci.
Můj příspěvek je psán černě, reakce pana
starosty modrou kurzivou. Bohužel, pan starosta a redakční rada to jaksi technicky nezvládli.
A tak některé části mého příspěvku jsou psány
jako odpověď pana starosty a to opakovaně.
Takový přehmat bych od profesionála nečekal.
Možná, že to bylo úmyslně, nevím.
Teď k jednotlivým odstavcům.
Co se týká chování k žadatelům o přestavbu

P

starosta potvrzuje, že to probíhalo přesně, tak
jak jsem to popsal v minulém příspěvku. Jestli
je to přijetí úplatku a vydírání, to ať posoudí
čtenáři a hlavně příslušné orgány. Rozhodně
od něj nepotřebuji rady na koho se obrátit, ani
zaplacení právní pomoci. Pan starosta vůbec
nepochopil, o co mi jde. Nestojím vůbec o to,
jak říká, vidět ho vést v klepetech. O to možná
stojí dlouhá řada lidí, jejichž žalobám čelí. Já
chci jen občanům ukázat, o co se šidí, když se
nezajímají o činnost vedení obce. Když nechodíte na zasedání, pak to musíte brát z pohledu,
jak říká starosta, posedlého paranoika, šílence
a starce Abrhama.
Ještě k tak zvané diskusi s Dr. Čupkou. Je
to jen jedna z dalších lží starosty. Vždyť přece
všichni viděli, jak to časově probíhalo. Nevím,
proč pan starosta vytahuje lež, jak mi vyfoukl
pozemek, když jsem to vyvrátil již před rokem
a půl. I opakovaná lež zůstává lží.
Prosím pana starostu, aby konkretizoval
větu: „Jak tu se.ete už všechny“ napsanou
dokonce v plném znění.
Co tomu říkáte páni zastupitelé? Co tomu
říkají dámy zastupitelky, paní místostarostka
a sestra pana starosty které jsou dokonce

i členy redakční rady Echa?
Názor pana starosty na nejvyšší ústavní
činitele pobouřil jak veřejnost, tak i politiky
v celé zemi. Ti kteří by to měli řešit jako první,
t.j. řeporyjští zastupitelé, k tomu dosud zůstali
naprosto neteční. Kromě Dr. Čupky. Ten to, jak
jste si mohli přečíst, patřičně dostal a ještě jistě
dostane. Tak pracuje řeporyjské zastupitelstvo!!!
Tvrzení starosty, že jeho výroky nemají
nic společného s výkonem funkce starosty
je naprosto absurdní. On přece není „nějaký“
Novotný, ale starosta Řeporyjí a jako veřejný
činitel v podstatě podřízený oněch tak sprostě
kritizovaných politiků. Tak to všichni normální
lidé berou. Zkuste se někde po Česku zmínit,
že jste řeporyják. Dostanete odpověď, která
by se musela skoro celá vytečkovat. Stejné se
můžete dočíst i na sociálních sítích.
Původně jsem chtěl psát o úplně něčem
jiném: O řešení dopravní situace v obci, obchvatu, parkování, názoru návštěvníků na pomník,
péči obce o svěřené pozemky, činnosti komise
pro výstavbu atd.
Tak snad příště. Znovu opakuji: Pište, pište,
pište!!! Přijďte, přijďte, přijďte na zasedání!!!
Abrham

P

až do Holyně, jsme měli možnost i obsloužit se
horkým čajem nebo svařákem. V Holyni, která
je desetkrát menší než Řeporyje, jsme viděli, jak
také může vypadat dětské hřiště. Doporučuji se
zajet podívat zastupitelům a panu starostovi.
Z Holyně je to jen kousek na Barrandov k novému krásnému kostelu. V něm výstava betlémů.
Škoda, že když obec nedokáže také něco
takového zorganizovat, neumí ani upozornit
občany na takovou věc.
Dovolte mi poděkovat Stejskalovým a panu
Žákovi, že mi umožnili nainstalovat jeden z bet-

lémů v jejich prostorách, další pak mohli vidět
zájemci o pár desítek metrů výše.
Původně jsem chtěl vedení obce nabídnout, že instaluji /i s patřičným osvětlením/
další betlémy v oknech zasedací síně, případně
i pod informační nástěnkou obce. To mi nakonec rodina nedovolila s odkazem na to, co
lží a sprostot za uplynulé dva roky o nás pan
starosta v Echu napsal.
Přejeme všem, zejména v dalších dvou
letech, hodně sil, odvahy a zdraví.
Abrham

Cesta za vánoční atmosférou
o svátcích jsme se vydali na krátkou
vycházku. Když jsme kromě obvyklého
vánočního stromu viděli na náměstí
hlavně stažené plechové rolety, sedli jsme
na stotřicítku a po pěti minutách se octli
v úplně jiném prostředí na náměstí ve Slivenci. Krásný strom přání, veliký vánoční strom
s nádherným vyřezávaným betlémem v životní velikosti. To vše bez sledovacích kamer.
Prosklená zastávka a od ní začínající adventní
stezka s mnoha zastaveními. Po cestě vedoucí

MUDr. Jozef Čupka – zastupitel MČ

Po poradě s kolegy jsem se rozhodl, že na fantasmagorické výpady pana Abrháma nebudu tentokrát reagovat, stejně jako nebudu tentokrát „naskakovat“ na provokace zastupitele Čupky. Ani na vteřinu mě, ale nenapadlo je nějak
cenzurovat. Jen nebudu reagovat. Věřím, že vnímavý čtenář pochopí.
Pavel Novotný
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Inzerce

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

Konopova 431/6 ČB kopie A5 od 0,90 Kč, A4 od 1 Kč
A6 od 6 Kč, A4 od 15 Kč
Tel.: 603Solc-01-2017_zluta.pdf
167 905 Laminování
1 11.1.2017 13:50:06

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

REALITNÍ AGENTURA
C

M

Y

CM

MY

CY

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

Specialisté na Prahu 5 a 6

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

CMY

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz

INFORMACE
PRO DĚLNÍKY UBYTOVANÉ VE ZDEJŠÍCH UBYTOVNÁCH!
Inzerce
Sport
24

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

