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Řeporyjský ŘepoRun se blíží
Historie našich hasičů - dětské tábory!
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Slovo starosty

ufinancovat naše projekty a můžeme si dovolit pořídit našim
školským zařízením, seniorům a spolkům přes SDH autobus
za dva miliony korun.

S

Také vás trápí kontejnery. Něco vám povím. Žiji v obytném
souboru u Šafránky, vím, co je to plný kontejner na tříděný
odpad.
Od našeho nástupu neděláme nic jiného, než, že navyšujeme svoz, kde to jen jde, to samé počet nádob a podobně.
Máme 23 kontejnerových stanovišť. Zatímco my děláme první
poslední, denně nám ke kontejnerům přijíždí živnostníci, co
neplatí za odpad z podnikání a lifrují nám kontejnery. Ano,
co úřady? Pravdu? Jsou bezzubé. Proto se snažím za pomoci
HRSTKY z vás je fotit a pak jim vyhrožuji a ve dvou případech
jsme donutili takové vykuky navždy vymazat Řeporyje z trasy.
Ale pokud vidíte, jak evidentně živnostník lifruje vaše
kontejnery bordelem, UDĚLEJTE něco. Zavolejte městskou
policii. Dejte mu pěstí. Fajn, já vím, nemáte na to, chápu,
proboha. Zavolejte mi, vyfoťte mi je. Snažím se s tím bojovat.
Zapomeňte, že nám pomohou úřady. Anebo nadávejte na
starostu, ale nadáváte jalově.
Mně na těch kontejnerech dost záleží. Daň za to je strašná. Příklad: Mám v Pražských službách vysoce postaveného
spolužáka. Zařídil jsem, aby nám uklízeli i okolí kontejnerů.
Nemusejí. Výsledek? Řeporyje si okamžitě všimly, takže mi
tam přibývá nábytek.
To je fuk, musím být pozitivní. Extrémně oceňuji všechny,
co občas uklidí nějaký ten bordel. Minule jsem psal o posled-

Vážení spoluobčané.
nad se svět vrací do
normálu, což o ekonomické kondici hlavního města nemohu říct.
Ale Praha za to nemůže.
Správně tušíte, že vám
chci dnes zodpovědět pár
věcí, co slýchám na ulici
a – přestože za vše může starosta a je to přirozené – občas
zazní stesk.
Praha se chová k Řeporyjím skvěle. Daří se nám dotačně
a projekty „naše“ jedou. Stavíme přístavbu školky, začínáme
budovat skatepark, naprojektované je parkoviště u bytovek,
hotová střecha nádraží a projektujeme v budově novou
radnici s komunitním centrem. Papírujeme bývalý sklad uhlí
Vondrák a budeme projektovat stanoviště technických služeb.
Hýbe se i záchod na hřbitově.
Co se nehýbe je třeba klíčový projekt točny v Muzikově,
na to navázaná Krteňská nebo Tělovýchovná. To jsou priority
(a Muzikovu navazuje náměstí) a my nemůžeme než tlačit na
to, aby se alespoň tohle udělalo ve chvíli, kdy Praze chybí 14
miliard.
Jak jsem prosil v Echu deset obyvatel ulic Nad Sokolovnou,
ať se proberou z reality, ve které se proti nim spikli úřad,
stavební úřad a projektant. Přestanou držkovat na investici
60 milionů korun do komunikací. Špatně odkomunikované
našimi předchůdkyněmi (klid, bude to na mě), nesoudnost
některých majitelů komunikací (závist dvou parkovacích bazénů sousedovi, klasika), ale také jejich svaté právo. Přesně jsme
věděli, že nastane katastrofa, propadne to rokem a spadne
to do tohoto zmaru. Stalo se, dobrá zpráva pro kverulanty,
bude ještě chvíli tankodrom. Já vám říkal, děkujme Bohu za
to, že tam Praha chce vrazit takovou dardu. Letos nemůže.
Chybí ji 14 miliard.
Řeporyje mají jinak účty zdravé, i přes svět, který si vyprojektoval v hlavě zdejší odštěpenec od Pirátů, zastupitel Čupka.
Městská část dle auditu hospodaření za loňský rok hospodaří
„příkladně“, máme rezervy a jsem pyšný na to, že dokážeme

A fotku kalů. K tý dej: Přesně tohle nám jsou někteří vykukové schopni opakovaně
pustit do potoka. Ujišťujeme vás, že kontrétně původce tohoto na NEPUBLIKOVATELNÉ podrobnosti střetu s Řeporyjemi, po svém odhalení, nezapomene.
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ní velké uklízecí akci, doteď jsem se z těch černých skládek
nevzpamatoval.
V té souvislosti chci poděkovat těm z vás, co mě upozornili
na kaly, které k nám tekly přítokem od Ořecha směr nádržka – Bubec – Daleják. Nemám sílu vyjevit vám pravdu o tom,
kam nás zavedla naše vlastní investigace. Ujišťuji vás ale, že
původce tohoto jednání zanechal a i přesto, že jsme na něj
po pekle privátním (řádil jsem tam tak, že na mě zavolali
policii, ujel jsem, nikdo se to nikdy nedozví a prošli peklem),
nasadili i to úřední (jen kapitulovali, seslal jsem na ně Inspekci
životního prostředí).
Cítím plnou podporu zastupitelstva (až na pana Čupku, ten
chodí na chvíli a přemýšlí, jak se stát v obci šéfem Pirátů, jak
mě očernit, jak sesadit mou místostarostku, magor, ale jeden
z jedenácti, nebyl jsem jiný) a ten potom se nám neskutečně
lepší. Máme ještě trápení s Třebonicemi, odkud prostě občas
tečou zajímavé věci, ale pracujeme na tom.
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dá. Naštěstí nám toho stihl dost odevzdat, než narazil „vejš“.
Soud vyhraje stoprocentně, snad už u toho nebudu až se bude
vracet a bude ty drby poslouchat někdo jiný.
Jsem moc rád, že se vrací život na fotbalové hřiště, na
hasičárnu a jsem příjemně překvapen obrovským zájmem
o odložený ŘepoRun, všechny zdejší spolky, co se věnují volnočasovým aktivitám zejména sportující mládeže mají naši
plnou finanční podporu, pokud máte sami v hlavě jakýkoli
projekt s tímto související, přijďte, podpoříme vás.
A napište si do kalendáře 28. listopad večer náměstí. Budeme snad konečně rozsvěcet stromeček, bude i nějaká ta
kultura, je radost tyhle věci zase plánovat.
A víte, co mě taky baví? Oddávat. Aby se tu mohla vdát,
stala se na pár týdnů naší občankou herečka a moje letitá blízká kamarádka Nikol Štíbrová. Čelíme doslova nájezdu svateb

Jeden zdejší vykuk to neskutečně přeháněl se splašky do
polí a luk, řešeno interně, a když to nepomohlo, řešeno úředně, prostě cítíme i od vás, že vám to zdejší životní prostředí
není lhostejné a já začínám mít pocit, že se nám ten rak říční
ještě jednou vrátí.
Dobrá zpráva pro ty, kterým se líbí ruiny Trunečkova mlýna
a mají pocit, že to tak má zůstat. Pamatujete na Itala, který
místo 80 bytů chystal nakonec po našem zásahu na půdorysu
původního mlýna stavět zcela legitimní projekt, který chválil
IPR coby „příkladný přístup k okolí“? Bude to pár let stát, než
vyhraje soud po zásahu nějakého orgánu, který zburcoval
někdo místní. Já na to mám svůj názor, ale politicky jen dobře,
alespoň nebudu poslouchat drby a co víc, podařilo se nám
získat od Itala nějaké pozemky okolo. Mládkova ulice si tak
ještě na Italem slíbenou rekonstrukci počká, ale je to vůle
lidu a já mám pokoj. Poučení pro městkou část do budoucna:
NEUSILOVAT o nic v Prokopáku, nesnažit se získat ruiny bývalé
továrny Biskup, Kvis a Kotrba, jen ať tam soukromníci mají dále
ruiny, jsou z toho jen problémy a místním se nezavděčíš, ale to
vám říkám interní věci. Vím jedno. Jestli Ital uteče, tak za deset,
dvacet let to koupí jiný „Ital“. Ta ruina /mimochodem za komunismu dost stavebně odporného, komunisty zmršeného/
mlýna je normální stavební pozemek. Bude to jiný Ital, budou
tu jiní politici, doufám, že budou stejně tvrdí, jako my, protože
tam se jednou mohou dít věci a já budu mít co dělat, abych se
škodolibě nesmál. Představa některých lidí, že tam má klapat
replika mlýna s mlynářem a muzeem řemesel je iluzorní. Ten
pozemek kvůli muzeu za třicet milionů od stávajícího Itala
nikdo nekoupí. To jen k zamyšlení, já se teď budu tvářit, že
je to takto skvělé, ale jsem z rozkladu toho místa nešťastný
a udělali jsme vše pro to, aby investor respektoval, co se jen

Nikol Štíbrová se snoubencem Petrem se vzali v Řeporyjích
a mám před sebou ČTYŘI vítání občánků, jen co odpadne
povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách.
Na závěr chci poděkovat všem našim zaměstnancům ve
školství. To, čím procházel personál školy a školky v chaosu
posledních měsíců, si neumíte představit. Vím, nemáte to
také snadné. Věřte, že jestli si někdo krom matek samoživitelek zaslouží absolutorium za COVID, jsou to učitelé a žáci.
Mysleme na to. Děkuju!
Přeji vám všem fantastický začátek léta a těším se příště.
Pavel Novotný
starosta@praha-reporyje.cz

Výbor pro výstavbu a rozvoj

rodinného domu čp. 844 v ul. Milenovská;

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje

2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje vydat sohlasné
stanovisko k přístavbě RD čp. 844 v ul.
Milenovská, za předpokladu, že budou
investorem doložené přesné odstupové
vzdálenosti stavby od sousedních pozemků a výpočet dopravy v klidu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 2, Zdržel
se: 0, Poznámka: proti hlasovali p. Gebauer
a p. Chmelíř)

Zápis z jednání č. VVR13 konané distanční formou, v době od 15. 4. 2021
do 30. 4. 2021
Vyjádřili: Mgr. Radek Hanák - předseda
výboru
Materiály ke všem bodům jednání byly
řádně prostřednictvím emailové komunikace členům VVR zaslány dne 15. 4. 2021,
lhůta k vyjádření byla stanovená do 30.
4. 2021. 6 členů VVR se vyjádřilo ke všem

bodům jednání, 1 člen VVR se vyjádřil
pouze ke třem.
Program jednání:
1. Přístavba RD Milenovská - žádost
o stanovisko k PD
Usnesení číslo: 0032/2021/VVR13
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací k přístavbě

2. Prodloužení sběrače „T“ do Třebonic - žádost o vyjádření
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Info z MČ
Usnesení číslo: 0033/2021/VVR13
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací ke stavbě
prodloužení sběrače T do Třebonic;
2) konstatuje, že
stavba je vedená nevyužívanou komunikací, která v současné době slouží
jako prostor pro uskladnění vrtulníku
v dočasných stavbách;
3) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje požadovat po investorovi zvážení změny trasy vedení
prodloužení sběrače.
Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 3, Zdržel
se: 0, Poznámka: proti hlasovali p. Gebauer,
p. Čubová, p. Vaňatová)
3. Novostavba RD v ul. U Řepory - žádost o vyjádření k PD
Usnesení číslo: 0034/2021/VVR13
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací s novostavbě rodinného domu při ul. U Řepory;
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2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s projektovou dokumentací ke stavbě rodinného
domu na pozemku parc.č. 154/56 v k.ú.
Stodůlky, při ul. U Řepory.
Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: zdrželi se/nevyjádřili
p. Gebauer, p. Doláš)
4. Dodatečné stavební povolení stavby v ul. Ve Výrech
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací k dodatečnému stavebnímu povolení stavby rodinného domu v ul. Ve Výrech, na pozemku
parc.č. 75 v k.ú. Řeporyje;
2) konstatuje, že
žadatel - investor nemá doposud vyřešené vlastnické vztahy k dotčenému
pozemku, na kterém se stavba nachází;
3) doporučuje
vydat souhlasné stanovisko k dodatečné
legalizaci stavby na pozemku parc.č. 75

Zápis ze zasedání

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. ZMČ23 konané dne
11. 5. 2021
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.;
místostarosta - David Roznětinský; místostarostka - Lucie Seguin; Mgr. Pavel Bechyně - zastupitel; Jaroslav Kejha - zastupitel; MUDr. Jozef Čupka, MPH - zastupitel;
Mgr. Radek Hanák - zastupitel; Vojtěch
Kuchař - zastupitel; Mgr. Michal Tuma zastupitel; tajemník - Miloslava Jirasová
Omluveni: Mgr. Lenka Fialová - zastupitel;
Jiří Blažek - zastupitel.
Starosta Městské části Praha-Řeporyje
(dále jen „předsedající“) zahájil jednání
v 17.02 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno
a zveřejněno na fyzické i elektronické
úřední desce úřadu. Při zahájení jednání
je přítomno 7 z jedenácti zastupitelů, tedy
nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Miloslavu Jirasovou.
(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje

ověřovateli zápisu p. Jaroslava Kejhu
a p. Vojtěcha Kuchaře.
(Pro: 7, 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozšíření programu jednání o bod č. 17 Smlouva - pořízení autobusu pro JSDH;
bod jednání Různé se označuje jako bod
č. 18.
(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Schválení účetní závěrky MČ za rok
2020
Usnesení číslo: 0381/2021/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
účetní závěrku Městské části Praha-Řeporyje za rok 2020;
Zastupitelstvo Městské části Praha-Řeporyje nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č.
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných

květen 2021
v k.ú. Řeporyje, za předpokladu vyřešení vlastnických vztahů k dotčenému
pozemku, případně doložení souhlasů
spoluvlastníků se stavbou.
(Pro: 3, Proti: 3, Zdržel se: 1, Poznámka:
proti hlasovali p. Chmelíř, p. Kopřivová,
p. Gebauer; nevyjádřil se p. Doláš)
5. Stavební úpravy a nástavba RD v ul.
Radouňova
Usnesení číslo: 0035/2021/VVR13
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací ke stavebním úpravám a nástavbě rodinného
domu čp. 319 v ul. Radouňova;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje vydat souhlasné
stanovsko k projektu nástavby a přístavby RD čp. 319 v ul. Radouňova za podmínky doložení souhlasného stanoviska
majitele sousední nemovitosti ke zvýšení
stavby na hranici pozemku.
Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 2, Zdržel
se: 1, Poznámka: proti hlasovali p. Chmelíř,
p. Gebauer; nevyjádřil se p. Doláš).
Zapsal: Lenka Bártová
účetních jednotek, v platném znění, věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
2) schvaluje
výsledek hospodaření účetní jednotky MČ Praha-Řeporyje - zisk - ve výši
10 687 191,77 Kč;
3) odsouhlasilo
navržené znění protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2020, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení;
4) schvaluje
inventarizaci majetku a závazků za rok
2020;
5) ukládá
starostovi městské části zajistit předložení informace o schválení účetní závěrky
městské části sestavené k rozvahovému
dni k Magistrátu hl.m. Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
6. Schválení účetní závěrky ZŠ za rok
2020
Usnesení číslo: 0382/2021/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Praha 5 - Řeporyje za rok 2020;
Zastupitelstvo Městské části Praha-Řeporyje nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č.
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, v platném znění, věrný
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a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
2) odsouhlasilo
navržené znění protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2020, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení;
3) schvaluje
přerozdělení hospodářského výsledku
za rok 2020 ve výši 96 124,57,- Kč takto:
do fondu odměn:		
76 800,00 Kč
do rezervního fondu:
19 324,57 Kč;
4) schvaluje
inventarizaci majetku a závazků za rok
2020;
5) ukládá
ředitelce základní školy zajistit předložení
informace o schválení účetní závěrky Základní školy Praha 5-Řeporyje sestavené
k rozvahovému dni v řádném termínu
stanoveném Magistrátem hlavního města
Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
7. Schválení účetní závěrky MŠ za rok
2020
Usnesení číslo: 0383/2021/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola Praha 5-Řeporyje za rok
2020;
Zastupitelstvo Městské části Praha-Řeporyje nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č.
220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, v platném znění, věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky;
2) odsouhlasilo
navržené znění protokolu o schvalování
účetní závěrky za rok 2020, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení;
3) konstatuje, že
nebude provedeno přerozdělení hospodářského výsledku do fondů, protože
příspěvková organizace ukončila hospodaření s nulovým výsledkem;
4) schvaluje
inventarizaci majetku a závazků za rok
2020;
5) ukládá
ředitelce mateřské školy zajistit předložení
informace o schválení účetní závěrky Mateřské školy Praha 5 - Řeporyje sestavené
k rozvahovému dni v řádném termínu
stanoveném Magistrátem hlavního města
Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )

8. Závěrečný účet MČ a PO MČ Praha-Řeporyje
Usnesení číslo: 0384/2021/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
závěrečný účet Městské části Praha-Řeporyje a příspěvkových organizací zřízených
Městskou částí Praha-Řeporyje za rok 2020
a) plnění rozpočtu příjmů a výdajů MČ
Praha-Řeporyje za hlavní činnost s výsledky po konsolidaci:
Příjmy celkem:
73 948 403,54 Kč
Výdaje celkem:
87 914 515,14 Kč
Saldo příjmů a výdajů - schodek:
		
13 966 111,60 Kč
b) za zdaňovanou činnost MČ Praha-Řeporyje:
Výnosy celkem:
6 622 897,85 Kč
Náklady celkem: 3 092 927,71 Kč
Výsledek hospodaření - zisk:
		
3 529 970,14 Kč
c) za příspěvkovou organizaci Mateřská
škola Praha 5-Řeporyje - hlavní činnost:
Výnosy celkem:
11 733 948,53 Kč
Náklady celkem: 11 733 948,53 Kč
d) za příspěvkovou organizaci Základní
škola Praha 5-Řeporyje - hlavní činnost:
Výnosy celkem:
35 272 906,00 Kč
Náklady celkem: 35 272 906,00 Kč
e) za příspěvkovou organizaci Základní
škola Praha 5-Řeporyje - doplňková
činnost:
Výnosy celkem:
149 043,00 Kč
Náklady celkem: 52 918,43 Kč
Výsledek hospodaření - zisk:
		
96 124,57 Kč
2) schvaluje
a) finanční vypořádání Městské části
Praha-Řeporyje s rozpočtem Hlavního
města Prahy
- odvod ve výši 1 031 104,67 Kč. Jedná
se o nevyčerpané investiční a neinvestiční dotace ve výši 1 mil. Kč na střechu nádraží (tato dotace byla v rámci
finančního vypořádání ponechána
v plné výši na stejný účel v roce 2021),
nevyčerpaný zůstatek neinvestiční
dotace na řešení krizové situace v době
koronaviru ve výši 25 005,92 Kč, odvod místního poplatku ze psů ve výši
743,75 Kč a místního poplatku z ubytování ve výši 5 355,00 Kč;
b) finanční vypořádání Městské části Praha-Řeporyje se státním rozpočtem
- odvod ve výši 11 843,00 Kč. Jedná se
o vrácení nevyčerpané dotace na volby
do 1/3 Senátu Parlamentu ČR;  
3) nařizuje
příspěvkové organizaci Základní škola
Praha 5-Řeporyje v rámci finančního vypořádání odvod nevyčerpaného příspěvku na projekt z MŽP - zahrada - ve výši
82 525,40 Kč na účet zřizovatele v termínu
do 30. 5. 2021;
4) bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku přezkou-
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mání hospodaření městské části Praha-Řeporyje za období od 1. 1. 2020 do 31.
12. 2020;
5) souhlasí
s opatřeními k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ zpracovanými
v Příkazu starosty městské části č. 1/2021;
6) souhlasí
ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, s uzavřením celoročního hospodaření MČ Praha-Řeporyje
za rok 2020 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření městské části Praha-Řeporyje za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020;
7) ukládá
a) odstranit nedostatky uvedené ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Řeporyje
za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
a následně v příkazu starosty městské
části k odstranění nedostatků č. 1/2021
ihned, resp. při každé nové veřejné
zakázce zajistit včasné zveřejnění dokumentů na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek a důsledně
dodržovat interní předpis městské
části stanovující postup při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu;
b) podat písemnou informaci o projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem
a opatřeních přijatých k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření
městské části Praha-Řeporyje za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 Magistrátu hlavního města Prahy, odboru
kontrolních činností, v termínu do 26.
5. 2021;
c) podat písemnou zprávu o plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření městské
části Praha-Řeporyje za období od 1.
1. 2020 do 31. 12. 2020 Magistrátu hlavního města Prahy v termínu do 15. 12.
2021.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
9. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0385/2021/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení spočívající např. v přijetí
pojistné náhrady za poškození vrat větrem
u budovy úřadu ve výši 29 517,- Kč, přijetí
finančního daru od spol. MAYA Production
s.r.o. ve výši 1 500,- Kč, poskytnutí finančního daru společnosti Sázíme stromy,
z.ú. ve výši 14 800,- Kč, Kč, navýšení daně
z nemovitostí a zároveň výdajů na údržbu
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komunální techniky ve výši 120 000,- Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
10. Dodatek č. 1 k výpůjčce částí
pozemků pro umístění kontejnerů Klokánek
Usnesení číslo: 0386/2021/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci o zveřejnění záměru výpůjčky
částí pozemků parc.č. 1609 v k.ú. Řepooryje a parc.č. 151/330 v k.ú. Stodůlky
o velikosti 6 m2 na úřední desce úřadu
ve dnech 31. 3. 2021 - 19. 4. 2021;
2) schvaluje
text a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o výpůjčce č. SML 00006/2019/01 se
společností KOUTECKÝ s.r.o. za účelem
umístění kontejnerů KLOK.TEX na textil,
obuv a hračky;
3) pověřuje
starostu městské části k podpisu výše uvedeného dodatku ke smlouvě o výpůjčce.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
11. Přístavba rodinného domu v ul.
Milenovská - žádost o vyjádření
Usnesení číslo: 0387/2021/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k přístavbě
rodinného domu čp. 844 v ul. Milenovská;
2) souhlasí
s přístavbou rodinného domu čp. 844 v ul.
Milenovská, dle předložené PD zpracované Ing. Petrem Filipem, za předpokladu
doložení přesných výpočtů odstupové
vzdálenosti stavby od sousedních pozemků a dopravy v klidu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
12. Prodloužení sběrače T do Třebonic - žádost o vyjádření k projektové
dokumentaci
Usnesení číslo: 0388/2021/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektem „Stavba č. 8781 Prodloužení
sběrače T do Třebonic“;
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Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k novostavbě
rodinného domu na pozemku parc.č.
154/56 v k.ú. Stodůlky, v ul. U Řepory;
2) souhlasí
se stavbou rodinného domu na pozemku
parc.č. 154/56 v k.ú. Stodůlky, dle projektové dokumentace, zpracované společností
ARWEN architects s.r.o.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: v 17:25 hodin se dostavil
na jednání člen ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka,
MPH, který se zdržel hlasování)
14. Dodatečné stavební povolení stavby v ul. Ve Výrech
Usnesení číslo: 0390/2021/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k dodatečnému stavebnímu povolení stavby rodinného domu v ul. Ve Výrech, na pozemku
parc.č. 75 v k.ú. Řeporyje;
2) požaduje
po investorovi doložení geometrického
plánu k dělení pozemku, na kterém stavba
stojí, který prokáže, že stavba je umístěná
na pozemku ve výhradním vlastnictví
žadatele, případně doložení souhlasů
spoluvlastníků pozemku se stavbou,
samostatné přístupové cesty, zajištění
parkovací kapacity v souladu s Pražskými
stavebními předpisy a napojení na městskou kanalizaci.
3) odkládá
vydání stanoviska na dobu po splnění
bodu 2).
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: v 17:28 se na jednání dostavil člen ZMČ p. Mgr. Pavel Bechyně, který se
zdržel hlasování)
15. Stavební úpravy a nástavba RD v ul.
Radouňova
Usnesení číslo: 0391/2021/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací ke stavbě
„Stavební úpravy a nástavba RD č.p. 319
ul. Radouňova“, na pozemku parc.č. 106,
k. ú. Řeporyje;

2) souhlasí
s realizací stavby kanalizačního sběrače
pro zajištění odtoku splaškových vod
z Třebonic do stávajícího sběrače „P“
a následně do ÚČOV Praha a jeho vedením přes pozemek parc.č. 1587/33 v k.ú.
Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen
ZMČ p. Vojtěch Kuchař)

2) požaduje
doložení souhlasného stanoviska majitele
sousední nemovitosti ke zvýšení stavby
na hranici pozemku;

13. Novostavba RD v ul. U Řepory - žádost o vyjádření k PD
Usnesení číslo: 0389/2021/ZMČ23

16. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele: „ZŠ Řeporyje - úprava povrchů
chodeb“ - výsledky VŘ

3) odkládá
vydání stanoviska na dobu po splnění
bodu 2).
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
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Usnesení číslo: 0392/2021/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s výsledky veřejné zakázky malého rozsahu : „Rekonstrukce povrchů chodeb ZŠ
Řeporyje“;
2) souhlasí
s výsledky výběrového řízení a výběrem
dodavatele - firma ABAK - Q s.r.o., Do Loužku 67, 252 18 Ptice, IČ 27162788;
3) pověřuje
starostu k uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
17. Pořízení autobusu pro JSDH
Usnesení číslo: 0393/2021/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
p ořízení auto b usu p ro JSD H Ře poryje na základě kupní smlouvy č.
SML00017/2021, ve znění připraveném
spolupracující advokátní kanceláří, přičemž přílohou této smlouvy bude report
o technickém stavu autobusu;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
kupní smlouvy č. SML00017/2021, ve znění
připraveném spolupracující advokátní
kanceláří.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 1, Zdržel
se: 0, Poznámka: proti hlasoval člen ZMČ
p. MUDr. Jozef Čupka, MPH)
18. Různé:
a) žádost o prodej pozemku parc.č.
1376/205 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0394/2021/ZMČ23
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s žádostí fyzických osob o prodej pozemku parc.č. 1376/205 v k.ú. Řeporyje, která
byla městské části postoupena Magistrátem hlavního města Prahy k přímému
vyřízení;
2) konstatuje, že
Městská část Praha-Řeporyje o prodeji pozemku parc.č. 1376/205 v k.ú. Řeporyje,
neuvažuje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen
ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka, MPH)
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor pro diskusi, v níž vystupovali
členové ZMČ i přítomní občané. Vedení
městské části podalo aktuální informace
např. o provedené výměně střechy na budově bývalého nádraží, o pokračování
přístavby mateřské školy, o zahájení prací
na vybudování skateparku apod. Závěrem
předsedající poděkoval všem přítomným
za účast a v 18.55 hodin veřejné zasedání
ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová
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VOKy a BIOVOKy v Řeporyjích v roce 2021

Základní škola

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:

Na Zmrzlíku u č. p. 33

25. 6. 2021 (pátek)

Na Vrchu proti č. p. 749

25. 6. 2021 (pátek)

Vždy od 14.00 do 18.00 hod.

K Závětinám před č. p. 727 12. 6. 2021 (sobota)
Ve Výrech proti č. p. 328

26. 6. 2021 (sobota)

13 – 16 hodin
9 – 12 hodin

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.

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu
na území hl. m. Prahy v roce 2021 – trasa Praha-Řeporyje

7. 8. – sobota; 4. 11. – čtvrtek
po-pá

1.
2.
3.

so

Náměstí U Lva
15.00 - 15.20
8.00 - 8.20
ul. Ořešská (u trati) Dnes se podíváme15.30
- 15.50
8.30 - 8.50
do USA
nebo do Německa
? Kdo ví ? Léto je za dveřmi a s ním i grilovačky,
ul. K Zadní Kopaniněnebojím se říct že 16.10
i když nám počasí ještě tak úplně nepřeje sezona grilování už začala.
Ačkoliv
jsou vedoucí
Lenka
Bártová,
- 16.30
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(u zast. MHD Zadní Kopanina)
saláty z první čerstvé zeleniny co se urodí na našich zahrádkách či balkonech
fajn, pro mě je
hospodářsko-správního
odboru
synonymem grilování pořádný kus masa a pořádný kus masa je hamburger. Klasickým omylem bývá
tvrzení že plátek masa mezi dva kousky pečiva byl poprvé umístěn v německém Hamburku ale není
tomu tak, burger jak je známe vznikl mnohem později. A to když plátek masa proslavený v Hamburku,
tak zvaný Hamburk steak přivezli námořníci a vystěhovalci do USA, kteří ho kvůli pohodlnější
konzumaci začali vkládat právě mezi dva plátky chleba, později světlé žemle. Ať se vzal kde se vzal, je
to oblíbená pochoutka napříč světem i generacemi. Aby nechyběl ani na Vaši grilovačce, podělím se
s Vámi o můj oblíbený recept ..

Kulinářské okénko
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PROJEKTY A SKUPINOVÉ
PRÁCE V 5.A

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

U

čení jsme v letošním školním roce
měli opravdu jiné než v jiných
letech. S páťáky jsme si s tím ale
docela poradili. Nevynechali jsme ani
projekty, skupinové práce, pokusy ani
slohové práce. Děti byly moc šikovné
a poradily si i s několika prezentacemi
v PowerPointu.

V přírodovědě vytvořily krásnou práci Mé
dětství, kde popisovaly jednotlivá období
lidského života podle svých fotografií.
Ve skupinách pracovaly na téma – Lidské
tělo, fantazii využily při prezentaci Moje
planeta. Ve vlastivědě vyráběly plastickou
mapu ČR, provedly nás také pražskými
památkami jako průvodci a navrhly týdenní poznávací dovolenou do vybraného
evropského státu. Ve slohu se proměnily
na čarodějnice, popisovaly školu svých snů
a pustily se i do reklamy. S jejich prací jsem
byla velmi spokojena a děkuji jim za jejich
přístup k online výuce.
Jana Veverková

A jak to vidí děti?
Během online výuky nám paní učitelka
zadávala spoustu úkolů: soutěže, slohy,
prezentace… Mně se líbily prezentace
a soutěže. Moje oblíbená prezentace
byla na téma moje dětství, protože jsem
si u toho sama zavzpomínala, jak to bylo
fajn, když jsem byla malá. Vlastivědné soutěže byly také zábavné. Dělali jsme hodně
skupinových prací, což nás donutilo být
se spolužáky alespoň trošku v kontaktu.
Nejvíce mě ve skupince bavilo zpracovávat
prezentaci o Rakousku. Paní učitelka nám

zadávala hodně samostatných prací. U těch
jsme dost často měli zapojit svojí fantazii,
což mě bavilo. Mohla jsem si vymyslet
svojí vlastní planetu, školu mých snů nebo
reklamu.
Online výuka mi v něčem vyhovovala více.
Mohla jsem vstávat mnohem později, při
docházce jsem ještě bývala v posteli a v pyžamu a někdy jsem i během výuky svačila
(doufám, že paní učitelka nečte Echo).
Hlavně jsme doma nemuseli mít roušky. Ale
chyběli mi spolužáci a asi jsme neprobrali
všechno učivo, co jsme měli.
Také všem kvůli korona viru omezili sportování, které mi chybělo úplně nejvíc.
Naštěstí jsem měla přes půl roku alespoň
online tréninky s atletikou.
Eliška
Konečně nám končí distanční výuka a já
bych vám rád popsal, jak jsem jí prožíval.
Nejdříve to negativní a potom to pozitivní.
K distanční výuce mám hodně námitek. Například zamrzávání počítače, vypadávání
internetu, nevidění se s kamarády. Někdy
se mi dokonce posílaly nevypracované
úkoly, a přitom jsem je vypracoval (toto
není vtip). Radši něco pozitivnějšího. Při
distanční výuce mě zaujaly tři věci. Třeba
to, jak jsme mohli dělat i geometrii online.
Dále mě zaujalo hledání na vlastivědných
mapách. A teď to nejzajímavější. Pokusy
z přírodovědy. Například pokus páka. Byla
nám ukázána páka jako součást jednoduchého stroje. Vždyť i houpačka je vlastně
obyčejná páka. Úplně nejlepší jsou však
soutěže. Při distanční výuce jsme dělali
plno soutěží ze všech předmětů. Nejvíce
mě bavily soutěže z vlastivědy a přírodovědy, ale z češtiny a matematiky byly také
dobré. Za soutěže jsme získávali body. Soutěže nám připravovala naše paní učitelka
Veverková a moc jí za to děkuji.
Adam B.
Po Vánocích jsem se do školy nevrátil. Skoro
jsem měl pocit, že prožiju dva roky prázdnin. Jenže o těchto prázdninách se učí.
Je to skoro jako ve škole. Dostali jsme nový
rozvrh. Téměř každý den jsme začínali
od osmi hodin, jen jsme se nesešli před

školou, ale u svých počítačů. Dostali jsme
seznam cvičení, která budeme procvičovat.
Učili jsme se dohromady, ale i ve skupinkách. Kromě učiva jsme dělali různé pokusy
a referáty.
V IKT jsme se naučili používat Word a powerpoint a tvořili jsme prezentace na různá
témata.
To jsem využil v ostatních předmětech.
V českém jazyce jsme psali referát například o mojí planetě - místě, kde bychom
chtěli žít. Popsal jsem planetu, kde lidé
žijí na stromech z pravěku, dělají sklepy
pod zemí. Jedí to, co jim příroda dá a jsou
pořád šťastní.
Také jsme měli psát o tom, jak jsme se
probudili jako čarodějnice. Vymyslel jsem
si čaroděje z polárního kruhu. Všechno bylo
bílé, já jsem měl oblečení z kůže ledního
medvěda a klobouk z kůže polární lišky.
Měl jsem schopnost vše zmrazit. Mohl jsem
jíst jen studené jídlo a zahřál mě ledový
oheň, který jsem dokázal vyčarovat.
Za úkol jsme měli vyzkoušet, jak funguje
páka. Připravil jsem si na zahradě prkna,
kládu a cihly a odpoledne jsem měl s kamarádem o zábavu postaráno. Přišli jsme
na to, že není důležité mít na každém konci
prkna stejný počet cihel, ale také to, jak jsou
daleko od středu.
Paní účitelka nám dávala různé hry na procvičování probrané látky, které byly zábavné. Ani jsem neměl pocit, že se učím.
Spolužáky jsem dlouho neviděl, učení před
monitorem bylo určitě jiné než ve třídě.
Výuku místo školního ruchu doprovázely
výpadky techniky. Ale i tak se mi škola moc
líbila. Často jsme se moc nasmáli nejen
komentářům paní učitelky, ale i hláškám
spolužáků.
Učilo se jinak, bylo to zajímavé, nové
i zábavné. Ale do naší školy jsem se už
těšil! Paní učitelce bych strašně moc rád
poděkoval, že to s námi tak pěkně zvládla.
Jakub
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Mně projekty osobně velmi vyhovovaly,
dostávali jsme zajímavá a zábavná témata,
u kterých jsme mohli hodně využít představivost a já si myslím, že byly projekty

vybrané správně. Psali jsme každý nápad,
který nás napadl a fantazie neměla hranice.
Mě osobně nejvíc bavila práce Já čarodějnice nebo čaroděj. Popisovali jsme
do podrobna, jak vypadáme, co jíme, jaká
používáme kouzla a kde bydlíme a často
jsme se u toho dost nasmáli, bavila mě také
ještě práce škola snů, kde jsme navrhovali,
jak bychom si představovali školu a co
bychom na ní vylepšili nebo změnili. Také
mě hodně zaujala moje planeta, kde jsme
navrhovali, co na naší vymyšlené planetě
žije a jak vypadá, jaké je tam obydlí atd.

Přírodovědné bingo

Č

tvrťáci si páteční slunečný den
zpříjemnili zábavnou aktivitou,
kterou jsme si nazvali „Přírodovědné bingo“. Nejprve jsme si stanovili,
jaké poklady chceme v přírodě objevit
– květinu, trávu, mech, kůru, kamínky,
ulitu, atd.. Na poklady jsme si pořídili krabičku od vajíček, kterou si každý ozdobil
dle své fantazie. Všichni žáci byli na lovu
pokladů přírody úspěšní.
Karolína Koutecká

Květen ve školní družině

K

věten se nám částečně probudil
do pěkného počasí a tak jsme si
konečně mohli ve školní družině
začít pořádně užívat i našeho nového
dětského hřiště. Houpačky, trampolíny,
domeček a další prvky, které hřiště školní
družiny nabízí, se ihned pro děti staly
oblíbeným místem.
Důležitou činností v tomto měsíci byla

Také jsme dělali různé soutěže, které mě
bavily.
Myslím, že jsme měli skvělé projekty.
Adam P.
Při online hodinách mě nejvíce bavily slohy
v power pointu. Dále rád vytvářím reklamy
a všechny druhy prezentací. Velmi mě těší,
že jsem se při online hodinách naučil rychle
psát na počítači. Také jsem se naučil lépe se
orientovat na internetu. Měli jsme většinou
jenom tři vyučovací hodiny denně, což mi
vyhovovalo. Také jsem měl někdy školu
od desíti. Měl jsem více času jít ven nebo
strávit čas s rodinou.
Mrzelo mě, že v době karantény jsme neměli fotbalové tréninky a jiné další koníčky.
Častým problémem při online výuce byl
zlobící internet, učíme se doma tři a proto
často internet nefunguje. Rád budu také
vzpomínat na online výuku, protože jsem
měl více času na jiné věci, ale už jsem se
těšil do školy na kamarády.
Tobiáš
Distanční výuka byla velmi namáhavá , ale
mělo to i nějaké výhody, protože jsme mohli hrát různé hry. Ale mělo to spíš nevýhody.
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Neměli jsme osobní kontakt s kamarády
a při testech nebyli někteří vždy fér.
Při online výuce jsme dělali různé projekty,
jak ve skupinkách a nebo jako jednotlivci.
Všechny práce mě moc bavily, ale kdybych
si měl vybrat, které byly pro mne nejlepší,
tak bych řekl Škola snů. Škola snů mě
nadchla, protože jsme měli napsat, jak by
vypadala naše škola a nebo co bychom
na ní vylepšili.
Zajímavá byla taky práce, jaká bych byl/a
čarodějnice/čaroděj. Když jsme si pak
prezentovali práce všech dětí, tak jsem se
někdy i výborně pobavil a někdy to bylo
dost zajímavé.
A nakonec, co jiného než moje oblíbené
památky. Psát o památkách byla strašná zábava a dozvěděl jsem se i něco zajímaveho
o některých památkách. Nejvíc mě zaujal
referát o Chrámu svatého Víta, Národním
divadle, Obecním domě a pochopitelně
i referát, který jsem vypracoval já - Rotunda
svatého Martina na Vyšehradě.
Na začátku jsem psal o různých hrách, nejvíc mě bavila hra Plácni krtka lopatou. Paní
učitelka nám posílala i únikovky, u kterých
jsme si zopakovali učivo a ještě se i pobavili.
Jára
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ZŠ a MŠ
příprava na svátek našich maminek. Děti
vyráběly srdíčka, sázely květiny, malovaly
portréty a to vše jako překvapení z lásky.
Každý rok připadá datum 4. května
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na Mezinárodní den hasičů a tak jsme si
i my v tento den chtěli připomenout jejich důležitost. Především důležitost těch
našich Řeporyjských. Jejich nekonečná

květen 2021
práce pro veřejnost, naši obec, ale především tolik důležitá práce s dětmi, za to vše
si zaslouží naše velké DĚKUJEME!
Kristýna Brousilová

roveň pečlivě popsaly jednotlivé výrobní
kroky v angličtině. Měly tak příležitost
„prokousat se“ nejen svými chutnými
výtvory, ale i specifickým cizojazyčným
textem. Podmanivá vůně linoucí se z je-

jich kulinářského díla doputovala virtuálním světem až k monitorům vyučujících.
I vám by se, milí čtenáři, určitě sbíhaly
sliny! Nevěříte? Inu, přesvědčte se sami!
Zdeněk Kauer, Jana Zborovjanová

MAZANEC PO ANGLICKU

V

elikonoční atmosféru směli
žáci ZŠ Řeporyje letos prožívat
společně se svými učiteli pouze
„na dálku“. O kouzlo oblíbených svátků
se však nenechali připravit ani navzdory
omezením. Školáci se pustili do pečení
netradičního mazance podle receptu
slavné britské šéfkuchařky Mary Berry.
Děti nejenže své mazancové, křížem zdobené, bochánky zdokumentovaly, ale zá-

Květen v mateřské škole

P

očátkem měsíce května se budova
mateřské školy znovu naplnila dětským smíchem a hlaholem. Po delší odmlce se tak znovu měly možnost děti
setkat se svými učitelkami a kamarády.
Všichni jsme se na to velmi těšili.
Naší snahou stále je upevňovat dětský
kolektiv a vytvářet v něm zdravé vztahy,
a tak se soustředíme na to, abychom měli

co nejvíce společných zážitků a užili si to.
9. květen slavíme jako Den matek,
a tak děti pro maminky chystaly drobné dárky. Každá třída připravovala pro
maminky překvapení, vyráběla dárečky
a učila se básničky o mamince.
12.5. mateřskou školu navštívila

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

společnost Polytech bus a byla příjemným zpestřením dne. Pro předškolní
děti naplánovali stanoviště, na kterých
předškoláci zdobili květináček, do něhož sázeli muškát, na druhém vyráběli
z tvrdnoucího bílého moduritu mističku

Řeporyjské Echo 281

květen 2021

a zdobili ji. Na třetím stanovišti na ně
čekala výroba svíčky.
Měsíc květen nabízí i také možnost
procházek do okolí. V zahrádkách s dětmi pozorujeme jarní květiny, kvetoucí
stromy, vnímáme vůni rozkvetlých keřů,
pozorujeme hnízdění ptáků a nasloucháme jejich zpěvu. Na zahradě školy si
pak děti hrají. Za deštivých dnů si v herně
opakujeme básničky, říkadla a písničky,
zkrátka vše, co jsme se naučili.
Provoz mateřské školy se tak vrací
do zajetých kolejí.
Martina Kopecká – učitelka

V

Zápis do MŠ Řeporyje
období od 4. 5. do 14. 5. 2021
probíhal zápis do naší mateřské
školy. Stejně jako v loňském roce

Městská
policie
informuje

c

Dobrý den,
htěli bychom všechny řidiče upozornit, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení a jeho
respektování, pokud jedou po komunikaci Poncarova a to v obou směrech, tedy
od ulice Jeremiášova k Pražskému okruhu a opačně. Pro odbočení z Poncarovy
ulice na Třebonice (ulice K Řeporyjím)
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distančně. V letošním roce je zájem
opravdu veliký. Bylo přijato 73 žádostí
o přijetí dítěte a pouze 30 dětí mohlo
být přijato. Všechny přijaté děti splňují
věkovou hranici 3 let a mají trvalý pobyt
v Praze-Řeporyjích. Děti byly přijímány
podle věku od nejstaršího po nejmladší. Je nám opravdu moc líto, že jsme
nemohli vyhovět všem žádostem, ale
v současné době je tímto kapacita mateřské školy naplněna. Všichni doufáme,
že za rok bude situace podstatně lepší

v souvislosti s dokončením přístavby
mateřské školy.
Diana Schreierová, řed. MŠ

i na Řeporyje (ulice K Třebonicům) jsou
vymezeny a označeny odbočovací pruhy,
ovšem nadále na těchto křižovatkách
dochází k nebezpečným situacím, kdy
někteří řidiči občas nerespektují dopravní značení a pokračují v odbočovacím
pruhu dále v jízdě přímým směrem, čímž
mohou ohrozit další účastníky silničního
provozu či dokonce způsobit dopravní
nehodu, zvláště pokud navíc nerespektují nejvyšší povolenou rychlost, která je
zde omezena na 50 km/h.
Chtěli bychom požádat a upozornit
všechny občany, pokud mají potřebu
učinit akutní oznámení městské policii pro Prahu 13 (za účelem co možná

nejrychlejšího vyřešení situace, která
spadá do působnosti městské policie),
aby případně preferovali volání na linku
tísňového volání 156 (zdarma) a nezasílali
podání e-mailovou formou. Na e-mailová podání nemusí být ihned reagováno,
resp. reagováno je, ale většinou dochází
k určitému zpoždění, kdy oznamovaná
událost již nemusí odpovídat aktuálnímu
stavu. Pochopitelně na adresu operacni.
p13@mppraha.cz lze činit e-mailová podání, podněty, ale u záležitostí, které mají
například trvalejší charakter, případně jejich řešení nevyžaduje okamžitou reakci.
Ing. Hynek Svoboda
ředitel MP Praha 13

1
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Petra
Polifková
Galerie Bubec pro vás na léto připravuje
dvě výstavy. Od konce června uvidíte
obrazy Petry Polifkové.
Malířské dílo Petry Polifkové (1985) reflektuje
a přirozeně rozvíjí sféru každodenní
zk uš en os ti. Auto rk a s e p o hy b uj e
v tradičních malířských kategoriích (portrét,
figura, krajina včetně krajiny městské, méně
časté je zátiší). Jednotlivé obrazy společně
vytváří vzájemně provázaný narativní celek
s charakteristickou atmosférou a smyslem
pro melancholii pomíjivého okamžiku.
Název výstavy LOCKDOWN vyplynul ze
situace, kterou jsme nuceni v období
posledního roku společně sdílet. Žijeme
v jiném rytmu. Už to není hektičnost
a akcelerace bezhlavého životního
tempa. Spíše se jedná o mezistupeň
introspektivního přehodnocování paměti
a o očekávání, v němž se v poměrně
rychlém sledu střídá naděje se skepsí.
Petr Vaňous
V srpnu a v září pořádáme výstavu Kurta
Gebauera.
Výstava Věci veřejné navazuje na sérii
autorov ých prezentací představují
realizace soch ve veřejném prostoru.
Kurt Gebauer patří mezi nejvýraznější
sochaře, kteří u nás v tomto oboru působí.
Jeho intervence do veřejného prostoru
i komornější projekty lákají pro svou
nezvyklost a aktuálnost vyjádření. Výstava
představí fotodokumentační výběr z jeho
nejvýraznějších prací a je připomínkou
jeho významného životního jubilea. /80.
tých narozenin/
Výstava také neopomine realizaci Bojiště
z roku 2006, nacházející se v nedalekém
Dalejském údo lí. Silue t y p adlých
kamenných mužů vznikly ze zdejšího
mramoru jako ozvláštnění procházkové
krajiny a jako připomínka míst kolem měst,
kde se v minulosti válčilo.

Creative Bubec oznamuje, že ještě
je možnost přihlašovat děti na letní
příměstské tábory 2021.
Příměstský tábor pro děti od 5 let. Termín:
2. 8. - 6. 8. Téma: „Všemi smysly“.
Příměstský tábor pro děti od 7 let . Termín:
16. 8. - 20. 8. Téma: „Obrazy kolem mě
a ve mně“.
Příměstský tábor pro děti od 6 let. Termín:
23. 8. - 27. 8. Téma: „Jeden za všechny,
všichni za jednoho“ .
Přihlášky najdete na https://www.bubec.
cz/inpage/tabor/

Lockdown

Vernisáž
29. 6. v 18:00
30. 6.– 30. 7.

Otevírací Po - Pá
doba:
10:00 – 17:00

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

2021>>

Kurt
Gebauer

Věci
veřejné
4. 8.– 26. 9.
Dernisáž
26. 9. v 15:00

Otevírací Po - Pá
doba:
10:00 – 17:00

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

2021>>

Studio a Zahrada BUBEC
od června v plném režimu
NABÍDKA PRÁCE
hledáme do týmu Studia BUBEC
v Řeporyjích kolegu na výpomoc
• správce Zahrady Bubec a úklid
• odměna dle dovedností, DPP
kontakt: info@bubec.cz,
731863736 – Jarka •
Těšíme se na zprávu od Vás
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Pozvánky Magdalény
Dobromily Staňkové

Dobromilou podle jejích dvou
k nih o bylin kách. Vycházka
je ve spolupráci s KC Vrchlická SONS ČR
na Smíchově
(www.sons.cz)
je vhodná i pro
nevidomé a slabozraké. Sraz
je v 16h nahoře
u schodů se sochami u petřínské lanovky nad zastávkou
tramvají - Újezd. Vstupné je 150,- Kč. S sebou podložku na sezení v trávě. Prosíme
o potvrzení účasti sms na: 775 690 806
mail: majdas@volny.cz

mail: majdas@volny.cz, tel: 775 690 806
www.bylinkypromaminky.blogspot.cz
www.dona-meduna.webnode.cz

Od 3. 5. – 15. 10. 2021
Kemp Drusus Třebonice
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily
Možnost tematických programů a školních
i individuálních exkurzí do bylinkové zahrádky s certifikátem „Přírodní zahrada“ v kempu
Drusus v Praze 5-Třebonicích. Všechny zájemce prosíme o objednání předem u M.D.
Staňkové na: 775 690 806. Poradenství
a prodej knih a léčivých obrázků bylin. Ve vašem okolí je možnost domluvit botanickou
poznávací a ochutnávací vycházku na přání.
Čtvrtek 10. 6. od 16–19 hod.
Nenačovice u Berouna
Botanická ochutnávací vycházka s Magdalénou Dobromilou
Na vycházce kolem Nenačovic budeme
poznávat jedlé plané rostliny i stromy.
S Magdalénou Dobromilou podle jejích
dvou knih o bylinkách. Vycházka je vhodná
i pro rodiče s dětmi. Sraz je v 16h u obchodu
s potravinami pod sklárnou v Nenačovicích.
S sebou podložku na sezení v trávě a vlastní
pití a svačinu. Vstupné 200,-dospělý a 100,dítě. Prosíme o potvrzení účasti sms na:
775 690 806 mail: majdas@volny.cz

Čtvrtek 17. 6. 2020 – 16.00–19.00 hod.
Petřínské sady v Praze
Botanická ochutnávací vycházka s Magdalénou Dobromilou
Na vycházce po Petříně budeme poznávat
jedlé plané rostliny i stromy. S Magdalénou

Čtvrtek 24.6. 2021 – 16.00 – 19.00
Kemp Drusus v Třebonicích Praha 5
Svatojánské BYLINKOVÁNÍ pro mámy
a dcery
V kempu Drusus v rozkvetlé bylinkové zahrádce M.Dobromily je červen nejkrásnějším
měsícem v roce. Na bylinkovém odpoledni
pro mámy a dcery si ukážeme, jak tradiční
ženské léčivky pěstovat, sbírat a užívat a naučíme se vyrábět hojivou mastičku z bylin.
Zapálíme také svatojánský ohýnek. Vstupné
je 200,- Kč dospělý a 100,- Kč za dítě. K zakoupení budou obě knihy MDS Bylinky pro děti
a maminky 1.+2. s věnováním a léčivé obrázky bylin. www.dona-meduna.webnode.
cz Přihlášky předem mail: majdas@volny.cz
nebo sms: 775 690 806

Informace k poplatku za psa na rok 2021
Termín místního poplatku za psa byl 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 a středa od 8.00 do 18.00 hodin.
Poplatek je splatný 1x do roka od 1. 1. do 31. 3. Poplatník může uhradit částku na ÚMČ Praha-Řeporyje hotově nebo převodem
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.
Iva Pacnerová, správce poplatků

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

Nabízíme pravidelné i jednorázové
pomocné zahradnické a úklidové práce
kolem vašeho domu po celý rok Apap in.
Telefon: 606 620 936

Šicí stroje

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

VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA

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

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

RAZÍTKA • KROUŽKOVÁ VAZBA
KOPÍROVÁNÍ • DIGITÁLNÍ TISK
LAMINOVÁNÍ • OFSETOVÝ TISK
Otevřeno: Po–Pá 8–17, So 9–13 hod.
Konopova 431/6 l Praha 5-Řeporyje
Tel.: 603 167 905, 251 626 607
info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz
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12. 6. 2021

Přihlášky a operativní informace pořadatele
k mimořádným hygienickým opatřením: www.reporun.cz
Registrace možná pouze pro občany MČ.
Akce se uskuteční bez diváků s výjimkou nutného doprovodu dětí.
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Historie Sboru dobrovolných hasičů v Řeporyjích
Část 2:
Pokračujeme v povídání o táborech z pře dešlého Echa. Tábory jsou naší největší akcí
v celém roce. Společně nás jezdí na tábor
už kolem stovky a vždy si společně vytvo říme nezapomenutelné zážitky, užijeme si
spoustu srandy a hlavně si utužíme kolektiv.

R

ok 2017 byl speciální v tom, že
jsme poprvé nechali osud celotáborové hry v rukou dětí. Naše 14-ti
denní řádění provázeli dva strýčkové
z Ameriky, kteří připutovali do našeho
tábora a přivezli s sebou pouťový stánek
plný her a krásných cen. Jak jsme zjistili,
strýčkové dostali anonymní dárek, a to
jakési kolo štěstí. Byly na něm ale napsané názvy pohádek a různých států světa.
Po zatočení kolem se naneštěstí začaly
pohádky stěhovat do cizích států. A tak
jsme byli zvědaví, co se stane. Ve finále
jsme měli jen trochu pomíchané pohádky a za každou etapu si mohly děti

vysoutěžit něco z pouťového stánku.
Kolo nám udávalo, kudy se bude náš
program ubírat a vytočili jsme si Tři
prasátka v Mexiku, Zlatovlásku v Číně,
Krakonoše v Keni, Popelku na Havaji, Sůl
nad zlato v Rusku, Šípkovou Růženku
v USA, Lotrando a Zubejdu v Egyptě
nebo Dlouhého, Širokého a Bistrozrakého v Turecku. Také jsme poprvé uspořádali pořádnou táborovou svatbu, a to
se vším všudy. Naši rychloakci jsme ušili
na dlouholetý pár, vedoucího Jendu alias
Řezníka a zdravotnici Barušku. Veselka
to byla pořádná a Jenda s Barčou mají
natrénováno, až to třeba jednou přijde
naostro. Střípky z tohoto tábora najdete
na webu (racihrad2017.wgz.cz).
V roce 2018 jsme opět, co se rekvizit
týče, předčili očekávání nás samotných.
Nejen, že na CTH už bylo zapotřebí dvou
lidí, takže jsme dali dohromady dvě hlavy plné fantazie, a to Lucku s Andreou
a od té doby v tom jedou společně.
Ale musíme znovu poděkovat i naším
šikovným klukům za zrealizování našich
šílených a neobyčejných nápadů. Hra
byla letos pojmenována „třitisícetřistatřicettři“. Do tábora se nám po příjezdové
cestě přiřítilo auto s nápisem Space X,
z něj se vylodili dva rádoby kosmonauti
(později známí jako vědci, Ing. James
Watson a Ing. Karl Edison), kteří se snažili
v budoucnosti (přesněji v roce 3 333) zachránit zdroj pitné vody. Děti se o celém
problému dozvěděly v reportáži. Vědci
sestrojili stoj na čištění vody, ale k tomu
jim chybí poslední důležitá část. K jeho
fungování je zapotřebí sehnat horninu
zvanou „šungit“. Ten ve stroji sloužil
k přefiltrování nepitné vody na pitnou.
Jenže vědci během cestování nasekali
tak trochu paseku v čase. Tu zapomněli
zapalovač, támhle tretry... Na dětech tedy
bylo, aby neplechu v čase napravily a na-

rovnaly tak časové roviny zpět. Úkolem
dětí bylo např. aby pravěcí lidé nepoužívali zapalovač, napravit to mohly tím,
že při svých hrách používaly pouze křesadlo. Jindy zase bylo potřeba Kryštofu
Kolumbovi sebrat navigaci a orientovat
se jen za použití busoly. Při této etapě nás
naše šikovné děti trochu převezly. Kluci
jim celé dopoledne připravovali hru s azimuty. Deset jich celé dopoledne běhalo
po lese, vyměřili asi 80 azimutů a všichni
jsme doufali, že dětem hra vydrží alespoň
půlku odpoledne. Ale ne, všechny děti
se nám během 15 minut vrátily zpátky
do tábora. Během tohoto tábora také
projevil Honza Brynda alias Johan svůj
herecký talent a zařadil se na vrchol našeho ochotnického spolku. Těsně před
odjezdem domů stihli naši kluci ještě
uhasit autobus, kterým přijel další tábor
a mohli jsme plní dojmů odjet domů. Vše
je na našem webu (racihrad2018.wgz.cz).
Rok 2019 a RAČIWOODSKÁ FILMOVÁ
AKADEMIE. I letos jsme dětem předem
rozeslali zvací dopisy do akademie,
ve kterém dostaly děti za úkol natočit
krátké castingové video. Ty nejlepší jsme
pak ocenili v závěru tábora. Tento rok
jsme se naše ochotnického dovednosti
snažili předat dětem. V úvodu děti pomocí barevných světýlek rozhodovaly o ději
pohádky o Jeníčkovi a Mařence. A tak se
nám do pohádky přimotal tu Spiderman,
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tam jeptiška a další roztodivné postavy,
až skončila tak, že děti vyvedl z lesa
tatínek, kterého zrovna pustili z vězení
a spolu s Batmanem si na oslavu dali
pašíka, kterého jim přijela připravit maminka gejša navracející se odkudsi z Asie.
To prostě nevymyslíš! Celá celotáborová
hra byla pojata tak, aby děti prošly různými filmovými odvětvími a užily si při
tom co nejvíce zábavy. Věnovali jsme se
psaní scénářů, zkoušeli vytvořit animaci,
sladit tělo a hlas v muzikálu, u speciálních
efektů jsme zkusili pár nebezpečných
kousků, natáčeli jsme televizní reportáže,
zkusili dabing nebo kaskadéřinu, kdy se
v táboře objevila i obří nafukovací lezecká hora. V neposlední řadě na nás čekala
etapa pod názvem, známá osobnost.
Díky panu starostovi, Pavlu Novotnému,
se nám jako překvapení pro děti opravdu podařilo na tábor jednu známou
osobnost dostat. Druhý táborový týden
se v táboře objevil Pavel s Michalem
Kavalčíkem alias Rudou z Ostravy. Ruda

Historie SDH
s Pavlem nám vysvětlili, jak to v televizi
chodí, jak se chovat před kamerou a jak
natočit to nejlepší video na YouTube.
Poté se dětem podepsal a pokud ho některé dítě neznalo, teď už ví, že je to ten,
co byl u nás na táboře. Na závěr tábora
proběhl filmový festival, do kterého se
mohly děti zapojit tím, že natočí krátký
film. Během festivalu jsme vyhlásili nejlepší filmy a rozdali spoustu oskarových
sošek. Asi největším překvapením, bylo
rozlučkové video pro Georga, které
natočili nejstarší kluci z pátého oddílu.
Ti s námi jezdili na tábory od samého
počátku a tento rok byl jejich posledním.
I když během těch let udělali spoustu
kravin a průšvihů, nikdy nezkazili žádnou
srandu a při sledování tohoto videa nezůstaly ani chlapské oči suché. Všechny
podrobnosti najdete na webovkách
tábora (racihrad2019.wgz.cz), přes které
se dostanete i na náš YouTube.
Ani rok 2020 nebyl výjimkou, kapacitu
tábora jsme naplnili téměř ihned a odjeli
na Račí hrad se 75 dětmi. Tento rok vedla
naše cesta do pravěku. Úvod CTH nám
vysvětlil, jak to tenkrát bylo. Počínaje
velkým třeskem, životem dinosaurů,
viděli jsme výbuch sopky, pád meteoritu
a příchod prvních lidí na naši planetu. Večerní scénka byla zakončena objevením
záhadného vzkazu v meteoritu. Po jeho
rozluštění a přečtení se nám v táboře
objevil mamut. Když ho děti uviděly,
ozvalo se jen tiché, překvapené waaau
:) No přiznejme si, kdo měl na táboře
fungující sopku a plyšového mamuta
ve skoro životní velikosti? Každým rokem
nás kluci svými schopnostmi ve vyrábění
rekvizit překvapují. Mamuta děti probudily po 100 tis. letech spánku a byl na ně
trochu naštvaný… Proto mu musely
v průběhu tábora trošku sloužit a splnit
mu jakékoliv přání. Jednou si vymyslel, že
chce krásnou ohrádku, když svítilo sluníčko, potřeboval sluneční brýle a kšiltovku,
jindy potřeboval selfie tyč, sluchátka
nebo se s ním děti musely podělit o své
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sladkosti a brambůrky. Během tábora
jsme se naučili dorozumět se s neandrtálci, naučili nás lovit, jak si zabrat území,
jak zacházet s ohněm a vodou, zúčastnili
jsme se praolympiády a pramiss. Letos
poprvé byl ke každé družince přiřazen
jeden vedoucí, který jim dělal „kmenového vůdce“ a mohl jim pomáhat v určitých hrách. Vůdce si děti vybraly sami
dle vlastního uvážení. Za každou hru se
získávaly kosti, které se v závěru celé hry
použily jako pravěká měna při nakupování předmětů pro kmenového vůdce
do závěrečného rozstřelu, který rozhodl
o celkovém pořadí v CTH. Předposlední
večer se ozvalo mamutí volání o pomoc.
Mamut se nám ztratil a prosil děti, aby
ho našly. Netrvalo 5 minut a mamut byl
na světě. Prý ho v noci vyděsila sova,
která se držela s pavoukem za ruku, pak
se mu splašily nožičky a ztratil se v lese.
Za záchranu dostaly děti od mamuta
buřty a pozvánku k táboráku. Web (racihrad2020.wgz.cz).
Součástí každého tábora jsou celodenní výlety nebo večerní táboráky,
u kterých si s dětmi zazpíváme při doprovodu kytar. Také chodíme na puťáky,
kde se děti zabydlí na jednu noc v lese.
Pokud je volný program děláme dětem
večerní letní kino, diskotéky, karnevaly,
bojovky nebo pohádkový les, do kterého se zapojují i nejstarší oddíly. Každým
rokem děláme Račihradský talent, kde se
dobrovolníci předvádí ve zpěvu, tanci,
různých scénkách či vyprávění vtipů.
V roce 2021 jsme z důvodu velkého
zájmu navýšili kapacitu tábora na 80 dětí.
Letos máme už tedy plno a doufáme, že
nám epidemiologická situace dovolí odjet. My vedoucí se na těch 14 dní těšíme
a už vše pečlivě připravujeme. Musíme
naše rekvizitárium posunout zase o level
výš. Ivetě už spoustu let slibujeme airbus
s ranvejí :)) tak kdo ví... Máte se na co těšit
dětičky. Ahoj v srpnu!
Andrea Svobodová
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Zprávy z fary
Maria - matka Ježíšova
ěsíc květen je tradičně zasvěcen památce Ježíšovy matky
– Marii. V letošním roce papež
František žádal, abychom se modlili
k Marii za oddálení pandemie. Chci nám
nabídnout pár myšlenek souvisejících
s její osobou.
V Písmu svatém najdeme dvě krátké,
ale výstižné definice Boha, jednu ve Starém a druhou v Novém zákoně. První
z nich je samotné jméno Boží, kterým se
nám představil, když poslal Mojžíše se
vzkazem, aby faraon propustil jeho lid
z Egypta: „ Já jsem, který jsem!“ (Ex 3, 14).
Tato dokonalá filozofická a teologická
definice vyjadřuje celou Boží přirozenost.
Člověk, nemůže říci jako Bůh „Já jsem“.
V okamžiku, kdy řeknu „já jsem“, se tato
skutečnost stává minulostí: lidé mají
minulost i budoucnost, a tím se neustále
mění. Jedině Bůh je „Já jsem“. Pro Boha
čas neexistuje, Bůh se nemění. Jedině
Bůh je „Já jsem“. To je první definice
Boha, kterou najdeme ve Starém zákoně.
Druhou definici najdeme v Novém zákoně, v Janově evangeliu. Jan říká: “Bůh je
láska“ (Jan 4,16). Tato nová definice Boha
je nám srozumitelnější. Ve skutečnosti
nás Bůh zve k tomu, abychom se měli
ve vzájemné úctě, abychom se milovali.
Bůh tvoří člověka k svému obrazu. V čem
se člověk může podobat Bohu? Právě
v tom, že v sobě má potenciál milovat
a být milován. Čím více je člověk připraven milovat, tím více se připodobňuje
Bohu, protože Bůh je láska. Boží podoba
v člověku je dynamická a může se zvětšovat nebo zmenšovat. Pokud člověk
nemá rád sám sebe, lidi kolem, nemůže
se mu podobat. Pouze člověk plný lásky
je blízko Bohu. Čím víc se člověk pro
lásku otevírá, tím víc je Bohu podobný,
čím víc se před láskou uzavírá, tím se mu
podobá méně. Celý vesmír se vším, co
bylo stvořeno, je viditelným znamením
této lásky, kterou je Bůh. Když hledíme
na stvoření, vidíme v něm jeho obraz,
jeho znamení. Odpovědět na lásku Boží
však může jen člověk. Samotné slunce
nedokáže reagovat na Boží lásku, jedině
člověk je toho schopen. Má možnost
odmítnout Boží lásku nebo ji opětovat.
Křesťanská tradice učí, že mezi vše-

M

Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
Žena oděná sluncem, s korunou z dvanácti hvězd
Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem,
s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd
kolem hlavy.
Byla v jiném stavu a křičela v bolestech
a v mukách před porodem. (Bible, Zj 12,1-2)
Dobré jednání přináší i bolest a slzy
Bible vykresluje velkolepý obraz ženy
s korunou na hlavě. Ta žena je těhotná,
předává život, je matkou. A právě tohle
dílo – předávání života – považuje Bůh
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mi lidmi právě Maria - matka Ježíšova
reagovala na Boží lásku tím nejlepším
a dokonalým způsobem. Když se díváme na slunce, vidíme záblesk Boží
nesmírnosti. Když se díváme na moře,
vidíme jen záblesk Boží všemohoucnosti.
Když se však díváme na Marii, můžeme
alespoň trochu pochopit, co znamená
milovat Boha a být Bohem milován.
Maria je viditelným důkazem Lásky Boha
k člověku. Tak jako květina je znamením
Boží krásy, vesmír znamením jeho všemohoucnosti a moře jeho majestátu,
tak Maria se stává znamením Boží lásky

Láska říká „ano“
Velikost Marie potvrzuje i její „fiat“ (Lk
1, 38). Toto latinské slovo znamená „ano“,
„ať se tak stane“. Maria tím andělovi říká:
„ i když se mi to zda neuvěřitelné, nemožné, i když tomu nerozumím, ať se stane
Boží vůle“. Nebylo to její první „ano“.
Byla schopná říci „ano“ jen díky tomu,
že se v tom cvičila v mnohých situacích
a při mnohých příležitostech. Dokázala
i přes svůj strach, obavu říci andělovi
„ano“, protože celý její život byl „ano“
Bohu, které pramenilo z lásky, kterou
vůči němu měla.
Každý člověk musí mnohokrát v životě
říci Bohu „ano“. Musí být připravován
a usměrňován, aby říkal Bohu „ano“
v malých věcech. V důsledku bude
schopen říct Bohu „ano“ také ve velkých
věcech.
Pravé „ano“, které se odevzdává do rukou Božích, vychází pouze ze srdce milujícího člověka, zcela naplněného láskou.

k lidem. Dokonalé se otevřela Boží lásce
a naplno byla připravená ji opětovat. Bůh
ji miloval tak, jak jen Bůh může milovat
stvoření, a Maria jej milovala tak, jak jen
stvoření dokáže milovat Boha. Její láska
k Bohu je vyjádřená jejím prohlášením:
„Jsem služebnice Páně“. Tím jinými slovy vyznala. „ žiji pro Pána. Vše ostatní
je krásné a dobré, má rodina je krásná
a dobrá, má svou hodnotu, svůj význam,
ale já žiji pro Pána“. Maria tedy nevkládala svou víru a naději do stvoření, ale
pouze do Stvořitele. Určitě také milovala
všechna stvoření, své rodiče, své příbuzné, sousedy a milovala Josefa. Ale jejím
výlučným Pánem byl pouze Bůh. Byla
služebnicí Páně, protože její poslušnost
a odevzdanost Bohu byla absolutní. Sv.
Augustin, říká, že dřív než Maria počala
Ježíše ve svém lůně, počala ho ve svém
srdci. Maria nemilovala Boha proto, že
si ji vybral za matku Mesiáše. Ona ho
milovala už předtím, než jí anděl zvěstoval Boží záměr a než jeho dar mateřství
přijala. A to je důvod, proč velikost Marie spočívá spíš ve skutečnosti, že byla
úplně otevřená Boží lásce, než v tom, že
od Boha dostala určité výsady.

Mistrovské dílo v rukou Božích
Když Bůh tvoří člověka, vždy chce, aby
se stal mistrovským dílem. Znamená to
ovšem podvolit se plánu, který Bůh s každým člověkem má. Než izraelský národ,
který putoval pouští, dorazil do zaslíbené
země, často musel změnit směr cesty.
Mojžíš ale Boha vždy poslechl, protože
mu důvěřoval. Stejně ani Maria nikdy nepochybovala o tom, že Boží plán je pro ni
to nejlepší, a proto se mu vždy podrobila.
Stala se mistrovským dílem. Její velikost
tkví v jejím “ano“, v její poslušnosti vůči
Bohu. Pokud člověk má být mistrovským
dílem, měl by, podobně jako ona, říkat
„ano“ Božímu plánu. Maria na Boží plán
odpověděla „ano“, a tak se ze stvoření
stalo mistrovské dílo. Ne proto, že by
dělala velké věci, ale proto, že dovolila
Bohu, aby skrze ni a v ní konal. Nejdůležitější věcí v životě není stvořit mistrovské
dílo, ale sám se jím stát. Člověk to dokáže
pouze tak, že se bude držet plánu, který
má pro něho Bůh. Přesně to dělala Maria
během svého života, a proto se stala
mistrovským dílem.
Kéž nás Maria-matka Ježíšova inspiruje a učí říkat Bohu a jeho plánům vždy
„ano“.
P. Mariusz Kuźniar, farář

za hodné nejvyšší koruny. A nejde samozřejmě jen předávání fyzického života…
K té koruně, kterou obdržela, ale patřila
i bolest, nářek a utrpení. Je to zkušenost
každého z nás – když se snažíme konat
dobro, přináší to i slzy. Takto to zakusil
i sám Kristus skrze kříž.
Vyvstává tak otázka i před každým
z nás, zda máme stejné představy jako
Bůh o tom, co je velké, co je hodné
královské koruny. Nejednou se totiž
pachtíme za věcmi, které nám připadají
jako korunování našeho úsilí. Ale v Božích
očích možná nejsou…

Co je úspěch v Božích očích?
Není to tak, že jiná sláva a „koruna“ je
určena Kristu, a jiná určena lidem. Ježíš
se s námi ztotožnil a došel do slávy i skrze
zakoušení ponížení. Stejně tak Maria,
která se sama nazvala „služebnicí Páně“.
A nyní je ze svého ponížení, pokory,
poslušnosti a nepatrnosti vyzdvižena
k Bohu na trůn… Ježíš o tom mluví v Bibli
– knize Zjevení: „Kdo zvítězí, toho vezmu
k sobě na svůj trůn“ (srov. Zj 3,21).
Nejednou se honíme za různými věcmi, které nám připadají velké a důležité,
zdají se být korunováním našeho života
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a všemožného úsilí. Máme dojem, že
bez nich, bez jejich dosažení nebudeme
spokojeni, nebudeme šťastni. Je dobré se
ptát, co si o tom všem myslí Pán Bůh: zda

D

Spolek Jindřicha Šimona Baara
ovolte mi, abych vám představila
nově založený Spolek Jindřicha
Šimona Baara – Ořech, k jehož
založení dal podnět duchovní správce
farností Ořech a Řeporyje P. Mariusz Kuźniar. Spolek je složen z jedenácti členů,
včetně ořešské farnosti. Proč má spolek
v názvu jméno spisovatele, jehož prózy

možná někteří z nás četli, případně si
pamatují ze školních lavic?
Kněz a spisovatel Jindřich Šimon Baar
se narodil v roce 1869 v chodském městečku Klenčí pod Čerchovem. Vystudoval
domažlické gymnázium, které dnes
hrdě nese jeho jméno. Zde se zamiloval
do literatury a přispíval do studentského
časopisu První vzlety. Už jako student
napsal sbírku básní Rodnému kraji. Často
jezdíval za svým strýcem Josefem Baarem - knězem na faru do Putimi. V roce
1888 byl přijat do pražského semináře
a v červenci 1892 byl vysvěcen na kněze.
Jako kaplan působil v Přimdě, Stochově
a poté od září 1895 v Ořechu u Prahy,
nejprve jako kaplan a následně jako
kněz až do roku 1919. Poté se stěhuje
zpět do Klenčí, kde si zakoupil domek,
ve kterém se nyní nachází Muzeum J.
Š. Baara. Umírá ve svém rodném Klenčí
24. 10. 1925.
J. Š. Baar patří k předním představitelům české realistické prózy. Jeho život
a dílo se stalo symbolem celého Chodska. Byl členem Katolické moderny a stal
se trvalou součástí českého krásného
písemnictví. Ve svých románech dokázal
umělecky ztvárnit a věrně vyjádřit vše,
co se kolem něj dělo. Jsou plné vzruchu
a barvitosti, vypodobňují obyčeje, kroje
a řeč určitých míst. Ve svých postavách
pak demonstruje jejich společenský
a mravní přesah. Postavy neidealizuje,
ukazuje jejich slabosti v realistické až

tyto věci, o které tolik stojíme, za nimiž
se honíme, nás opravdu korunují i v jeho
očích.
Příběh matky Ježíše, Marii, ať nás
naturalistické formě. Mezi jeho nejznámější prozaická díla patří např. Cestou
křížovou, Farské historky, Hloubek, Jan
Cimbura, Pro kravičku, Hanče, Paní komisarka atd.
Cílem založení spolku je snaha vyzdvihnout Baarův kulturně duchovní
odkaz, zviditelnit život a dílo této významné osobnosti, která na přelomu 19.
a 20. století zanechala svou stopu také
v Ořechu. Byli bychom rádi, kdyby se
z farního areálu postupně stalo místo komunitního a společenského života. Plánujeme organizovat různé doprovodné
akce jako přednášky, výstavy, koncerty,
které by opět poukázaly na Baarovo dílo.
Chceme navázat kontakt s Baarovým
rodným Klenčí pod Čerchovem. Máme
v plánu vybudovat knihovnu J. Š. Baara,
jejíž součástí bude nově digitalizovaná
kronika z doby Baarova působení. Pro-
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podnítí ptát se Boha po jeho vůli, po jeho
představě tykající se našeho života.

ces digitalizace kroniky jsme již zahájili
ve spolupráci se Státním archivem Prahy
západ.
Ve farním areálu, který má svůj genius
loci, se nachází původně gotický kostel
Stětí sv. Jana Křtitele s malebnou barokní
farou. Faru obepíná ovocný sad a zahrada se staletou lípou, připomínající doby
dávno minulé. P. Mariusz by uvedenými
aktivitami rád otevřel areál nejen pro
farní společenství, ale i pro širokou veřejnost.
Ke všem akcím, které budou včas
oznamovány v obecních tiskovinách
a na webových stránkách spolku www.
jsborech.cz, jste srdečně zváni. Přijďte
s námi pobýt na místě, kde se psaly a stále píšou dějiny českého národa.
Magda Tušlová
Předsedkyně výboru

Blahopřejeme manželům
Oldřišce a Vladimíru CHAMROVÝM
k jejich významnému životnímu jubileu,
10. 6. 2021 oslaví 60ti letou společnou cestu
životem. Do dalších let jim přejeme mnoho
zdraví, klidu, pohody,
a příjemných
životních zážitků
Václav Tesař s dětmi
společně
s MČ Praha-Řeporyje

Srdečně blahopřejeme všem
občanům, kteří v měsíci květnu
oslavili významné životní jubileum.
Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví
do dalších let přeje
MČ Praha-Řeporyje.
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
Vážení.
yní poprvé nemusím reagovat
na nepravdy starosty a mohu přímo
přejít k věcem, ke kterým jsem se
za celé volební období nedostal. Bohužel
se k nim nedostali ani zastupitelé. Přesto,
že jsem je opakovaně v Echu vyzýval, aby
se podělili se čtenáři s pocity a problémy
v obci, nikdo na to nereagoval. Asi jim za to
jejich voliči nestojí. Musíte se tedy spokojit
s mými, jak říká starosta paranoidními, posedlými a šílenými připomínkami.
Jedním z problémů, které Řeporyje
nejvíc trápí je doprava v obci. Za celé volební období jsem nezaznamenal, že by
se zastupitelstvo zabývalo třeba lepším
využitím dokonalého obchvatu. Dopravní
odborníci by s tím jistě dokázali poradit.
Regulované parkování, s kterým si v okolí
/Ořech, Slivenec atd./ již dávno poradili je
u nás neznámou věcí. Stejně je to s využitím
kruhových objezdů pro plynulost a rychlost
dopravy /viz Jinočany, Chrášťany, Rudná/.
V okolních obcích je snížená rychlost na 40
nebo 30. Ve Slivenci je několik retardérů,
které vás donutí jet krokem. U nás nic takového neexistuje. Orientační směrovky, které

N

jsou dávno samozřejmé i v malých obcích
u nás neexistují. Vymlouvat se na nedohlednou revitalizaci náměstí je úplně mimo. Také
cyklostezka do Slivence není označená. Dle
letáku hl.m. Prahy připadá jen za loňský
rok na každou městskou část cca 1000 m2
chodníků. Hádejte kolik metrů chodníku
přibylo v Řeporyjích?
Dovolte mi ještě se vyjádřit k poslednímu zasedání zastupitelstva. Nevím, jestli
jste zaregistrovali, že kromě žaloby na starostu ze strany jeho jmenovce a p. Filipa
/podrobně se zmiňuji v minulém Echu/
v současné době probíhá soud mezi paní
XY a panem starostou. Dotyčná po něm
požaduje veřejnou omluvu a 800 000 Kč za
pomluvy. Dotyčnou zastupuje nejznámější
český právník JUDr. Sokol, takže pan starosta to nebude mít vůbec lehké. Na zasedání
zastupitelstva jsem tam byl jako tzv. veřejnost zase úplně sám.
Zřejmě je toho už i na pana starostu moc,
ztrácí nervy a bohužel se podle toho také
chová. Možná, že to byl i jeden z důvodů
proč se zase nekonalo dávno slibované
streamování schůze pro veřejnost. Jak
může starosta tvrdit, že je nejlepší v Praze

ohledně komunikace s veřejností, když
nezvládne věc dávno všude běžnou. Tak
jako již po několikáté stal se terčem jeho
koaliční partner. Je to lékař, ale starosta
ho v Echu bezdůvodně veřejně nazývá
pošukem jenom proto, že si občas dovolí
v něčem nesouhlasit. Ostatní zastupitelé
se chovali tak jako vždycky. Mlčeli a dělali,
že se jich to netýká.
Doslechl jsem se, že součástí koaliční
smlouvy zastupitelů je i slib pana starosty,
že odstoupí, pokud bude nově trestně
stíhán. Asi je to ale lež, protože již byl i opakovaně odsouzen, teď je zase souzen, je
dvakrát nově obžalován, ale jeho skvělým
zastupitelům to vůbec nevadí.
Jistě se mnoho občanů setkalo osobně
s názorem veřejnosti na dění v obci i s názorem na zastupitele.
Kdo ne, může si o tom dost přečíst na sociálních sítích. Kdo nevěří sociálním sítím, ať
si sedne na lavičku u pomníku vlasovcům
a jenom poslouchá. Dozví se co si většina
lidí myslí o iniciátorech a tvůrcích tohoto
pietního místa a o řeporyjských občanech
a zastupitelích. Ale o tom zase příště.
Abrham

Jak kupujeme autobus, který nikdo
z kompetentních v Řeporyjích ještě
neviděl
a posledním zastupitelstvu dne
11. 5. 2021 se jen pár hodin před
jeho konáním objevil na programu
bod č. 17 - „Pořízení autobusu pro JSDH“ hasiče. Jestli někdo z Vás očekává, že by se
z dodaných podkladů a od předkladatele
tohoto bodu starosty Pavla Novotného
dověděl něco o výběrovém řízení na autobus (dle zákona o veřejných zakázkách),
či aktuální technický stav a měl k dispozici
třeba znalecký posudek o ceně, tak bude
určitě zklamán. Člověk by si řekl, že když
jsme před 1,5 měsícem schvalovali aktuální
vnitřní předpis o veřejných zakázkách, tak
při ceně 2 miliony Kč by starosta neměl
„zapomenout“ předložit tento bod bez
realizace výběrového řízení. Jediné, co
v den jednání jsme jako zastupitelé o potencionálním autobusu tušili, byla cena 2
miliony Kč, rok výroby 2013, výrobce Setra
a nájezd cca 980 000 km. Žádný zastupitel
neviděl tento jediný navrhovaný autobus
a ani případné foto, kdy pak skutečná
hodnota „virtuálního autobusu“ může být
značně nejistá. To vše však ještě není nic
proti kupní smlouvě, která byla předložena zastupitelům ke schválení. Tato vůbec
neobsahovala popis technického stavu či

znaleckého posudku autobusu, prodávající neposkytoval žádnou záruku za zboží
ani záruční dobu, průvodním dokladem
ke zboží měl být jen dodací list, kde netušíme, jestli součástí bude servisní knížka,
velký a malý technický průkaz, počet klíčů
od autobusu… Dále po zakoupení autobusu dle smlouvy není možné realizovat
úpravy či přestavby bez písemného svolení prodávajícího a po podpisu smlouvy
již není možné kupujícímu od smlouvy
odstoupit bez zaplacení způsobené škody
i další pokuty 2000 Kč/denně, kromě toho,
kdyby autobus nebyl dodán ani další měsíc po zaplacení plné ceny. Nejvtipnějším
bodem bylo, že tato smlouva bude podléhat obchodnímu tajemství pod hrozbou
smluvní pokuty-zaplacení veškeré škody
+100 tisíc Kč. Chápu, že tak nevýhodnou
smlouvu pro kupující je nutné utajit. Přesto, že zastupitelstvu bylo předloženo toto
znění smlouvy k odsouhlasení, starosta
Novotný se snažil zachránit situaci tím, že
slíbil její úpravu právníky. Následně došlo
ještě k dalšímu matení přítomných zastupitelů, když starosta přenesl věcný problém
do osobní roviny a obvinil diskutující z tendence dělat jen obstrukce. Nebylo přece
nic jednoduššího, než odročit daný
bod (co jsem i navrhoval) do doby, až
proběhne standardní výběrové řízení.

Nestalo se. Místo toho, aby mi bylo poděkováno za upozornění na procesní nedostatky (audit se bude ptát také), tak padali
urážky a tlak na hlasování k tomuto bodu.
Samozřejmě to pak otevírá další relevantní
otázky: Proč nebyli přítomni zástupci hasičů na jednání zastupitelstva, aby mohli
reagovat na případné dotazy zastupitelů?
Proč starosta Novotný nezadal realizaci
výběrového řízení s jasnými podmínkami
pro veřejnou zakázku? Je opravdu nutné
v této ekonomicky problematické době
kupovat pro MČ další autobus bez jakékoliv
zajištěné dotace? Proč byl autobus zařazen
ke schválení do rozpočtu na rok 2021 bez
toho, aby se o jeho potřebě a ekonomických možnostech vedla diskuze? Umím si
představit, že starosta Novotný je schopen
tvrdit, že tento bod vlastně nepředložil on
a že to byl nějaký omyl, jak se tento bod
dostal na jednání zastupitelstva. Akceptuji,
že každý může dělat chyby, ale jen někdo
je pak schopen ½ hodiny přesvědčovat
ostatní, že tento bod je potřeba schválit
tak, jak byl předložen a že není možný
žádný časový odklad. Po této zkušenosti
stojí za zamyšlení, jestli by kontrolní výbor
neměl ověřit všechny kupní smlouvy, které kdy starosta z pověření zastupitelstva
podepsal.
MUDr. Jozef Čupka MPH - zastupitel

Kluci. Vaše texty nečtu. Oba jste pošuci,
ale asi to myslíte dobře. Pan Abrhám je osmdesátiletý kmet, přesvědčený o tom že jsem
velký loutkář a manipulátor s prstenem, co
vládne všem. V jeho věku už mu to nebudu

brát a vlastě je milé, že dochází a zajímá se
o věci veřejné, i přes svůj stav.
Josefovi Čupkovi nerozumí nikdo. Údajně jsou Adventisté sedmého dne na něj
v komunitě naštvaní za to, že jeho (a tedy

jejich) jméno je spojeno s pomníkem vlasovců a tak se to snaží odčinit. Já tomu nerozumím. Mě je jen líto Pirátů Řeporyje, kteří
s Josefem nevědí rady, a já pro ně nemohu
udělat víc, než jejich zběsilého člena přehlí-
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žet a pokud možno jeho alotria ignorovat.
Nikdy jsem se s lékařem – náboženským
fanatikem (sorry, jestli si pletu sektu s hnutím, fakt nevím, z těch videí na internetu
moudrý nejsem) nepotýkal, ale dvojice
spolu konspirátorů Abrhám-Čupka je teda
oříšek i pro mě. Třeba poslední zastupitelstvo. Josef Čupka přijde na samotný konec,
stihne jen bod 19 – autobus. Zatímco hasiči
dva měsíce doufají ve vybraný autobus,
který si vyhlédli a hrozí, že o něj přijdeme,
zatímco IZS děkuje veřejně Řeporyjím za
tuto iniciativu a zdejší spolky a školy se těší
na nové přibližovadlo, tak mi Josef hrozí, že
autobus bude v Echu a rozporuje smlouvu,
o které ví, že ji teprve budou přepisovat

právníci, aby – jen zjistí, že žádný další
prostor pro exhibici už nebude – odchází
zase z jednání a za ním cupitá pan Abrhám
s výkřikem „už jsem viděl dost“. Nechám na
posouzení každého z vás. Dodávám, že autobus je samozřejmě administrován (Josefe
děkujeme a posíláme klíčenku) dle směrnic
a nařízení a tyhle ataky (ostatně, nebyl jsem
ve svých jinošských zastupitelských časech
o moc jiný) prostě musím vydržet, jeden
pošuk v zastupitelstvu a jeden v publiku je
ostatně standard na každé vsi. Zdejší voliče
Pirátů bych rád ujistil, že se snažím být nad
věcí a důkazem, že je p. Čupka ve svém koniášském tažení osamocen, je už samotný
fakt, že koalice i zbytek zastupitelstva dále

21
Info z MČ • Sport
pracují, jako by Josefových exhibic nebylo,
ostatně, on se spíš tak zastaví a pak něco
píše, dá se to vydržet. Kdyby byl bod, který
stihl, o norování jezevců, nadává na norování jezevců. Finanční výbor necháváme
panu Čupkovi čistě z furiantství, aby bylo
vidět, že v reálu vůbec o nic nejde. Víte, ono
se tu nekrade a tak vyjícím vlkům nezbývá,
než hledat zástupná témata. Zdali je tím
správným evakuační autobus Integrovaného záchranného systému, našich hasičů
a pro zdejší děti a seniory, to už si musí
kluci přebrat sami, ale jestli za to dá sekta
Josefovi čárku a odpuštění… Já to hodlám
vydržet.
Pavel Novotný
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www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.
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Úvodní slovo
šechny naše týmy se konečně
dočkaly návratu na fotbalové
trávníky ačkoliv panuje řada
omezení na sportovištích. S velkou radostí tak můžeme opět sledovat zaplněné tréninky všech našich kategorií, které
se vrací ve vší intenzitě bez zdlouhavé
náběhové křivky. Věříme, že covidové
období je definitivně za námi a nebude
nám již nic bránit v naší hře, která dělá
radost nejen hráčům, ale v neposlední
řadě i jejich rodičům.
Jiří Rychtařík obdržel cenu Václava
Jíry
Náš dlouholetý funkcionář JIŘÍ RYCHTAŘÍK převzal cenu JUDr. Václava Jíry,

Na předání jej doprovodil náš předseda Václav Hlaváček.
A+B mužstvo
Do tréninkového procesu se vrátilo
i naše áčko s béčkem. Oba týmy sehrají
ještě do konce června několik tréninkových zápasů v takovém režimu, aby
splnily pandemická opatření
Mládež v polovině srpna vyrazí
na soustředění do Pracova
Máme dobré zprávy pro mladé hráče
i jejich rodiče.
Letní fotbalové soustředění mládeže
FK Řeporyje proběhne v termínu 16.–20.
srpna v tradiční lokalitě zotavovny Pracov, Radimovice u Želče.
Jak jsme si již zvykli, opět vyrážíme
před startem soutěžních utkání na soustředění do krásného místa, které nabízí
nejen ideální sportovní podmínky pro
naše hráče. Více info u trenérů jednotlivých družstev.
Překonáme opět rekord v počtu účastníků řeporyjského zájezdu?
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čepice, jakožto poděkování za oddanost
klubu i v těchto časech.
Platbu příspěvků posílejte na číslo BÚ:
278574009/0300. Do poznámky příjemce uveďte jméno člena a jeho ročník
narození. Děkujeme předem za včasné
zaplacení do 15. 6. 2021.
Fotbalové brigády
V sobotu 22. 4. a 22. 5. proběhly na hřišti za krásného počasí fotbalové brigády
jara 2021, kterého se zúčastnilo množství
pracovníků z řad výkonného výboru,

Platba členských příspěvků

trenérů a několika nadšenců. Děkujeme
všem zúčastněným za odvedenou práci,
která vedla k dalšímu zútulnění našeho
areálu. Mezi hlavní práce můžeme zařa-

kterou obdržel za celoživotní přínos
a rozvoj fotbalu.
Jirkovi gratulujeme a děkujeme za to,
co pro náš klub odvedl.

Koncem dubna se vrátil fotbal opět
na řeporyjský trávník a my se tak opět
můžeme těšit z radosti dětí, kterou tento
sport přináší.
Stejně jako ta loňská byla přerušena
a následně zkrácena i sezóna letošní.
S ohledem na pandemickou situaci
byly pozastaveny veškeré soutěže a tím
i dotační programy a výběry příspěvků,
které tvoří hlavní položku v klubovém
rozpočtu, díky kterým jsme schopní
udržet platební morálku za všechny
fixní a režijní náklady, které jsou potřeba
zaplatit bez ohledu na to, zda-li je soutěž
hrána v celém svém rozsahu či nikoliv.
Tímto Vás prosíme o sounáležitost
v platbě příspěvků za Jaro 2021, kdy
částka za toto období je stanovena
na 1000 Kč, tedy polovinu nižší oproti
běžnému stavu. Ačkoliv je jarní část
zkrácena, uvítáme standartní příspěvek
2000 Kč, který přispěje na fungování
našeho klubu v těchto těžších dobách,
tak abychom zajistili bezproblémový
chod klubu. Všem, kteří příspějí částkou
2000 Kč bude předáno klubové tričko či

dit: zavěšení sítí za brankou na tréninkovém hřišti, odstranění náletů, instalace
nových reklam kolem hřiště, demontáž
staré uvítací cedule, výměny halogenů
na tréninkovém hřišti, nátěry plechů
u hřiště, úklid šaten a mnoho dalšího.
Děkujeme všem zúčastněným, kteří
se podíleli na opětovném vylepšení
našeho areálu.
FK Řeporyje a sociální sítě
Klubový facebook dosáhl hranice
800 sledujících a řadí se tak na přední
příčky u stránek pražského amatérského
fotbalu. Budeme se nadále snažit přicházet s aktualitami a fotbalovou inspirací,
která v těchto časech baví. Sledujte nás
i na ostatních platformách jako je Instagram či klubový web fkreporyje.cz
Za výkonný výbor FK Řeporyje
Petr Vosmík ml.
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Závodní družstva Gymstaru se vrací do tělocvičny

N

aposledy se nám otevřely dveře
tělocvičny ve středu 7. 10. Po
tomto datu jsme museli opět
dle nařízení vlády naší aktivitu v tělocvičně ukončit. Nicméně postavili jsme
se k tomu čelem a každý den jsme
hodinku posilovali, protahovali a tančili
online pod vedením Daniela, který dával

holkám pěkně do těla. Tyto tréninky
nebyly umožněny našim nejmladším,
kterým platby za první pololetí vykompenzujeme.
V dubnu jsme se přesunuli na venkovní hřiště, kde probíhala kondiční
příprava našich gymnastek. Azyl nám
poskytla ZŠ Řeporyje. O gymnastice to
moc nebylo, ale děti, rodiče i trenéři byli
nadšeni z čehokoliv.
Od 24. 5. opět trénujeme, bohužel stále musíme dodržovat přísná epidemiologická nařízení a tudíž trénink nemůže být
zajištěn pro všechny tréninkové skupiny.
7. 8. se chystáme na náš gymnastický
tábor na Orlík. Pevně doufáme, že situace
bude v normálu a náš oddíl bude moct
odjet na oblíbené místo, kde se děvčata
připraví na novou sezónu.
Za kolektiv trenérů Martina Kurková
www.gymstar.cz

Úpravy Tarifu PID od 1. 8. 2021

Ú

pravy se dotknou jak jednorázových
jízdenek, tak i předplatných kuponů.
Jelikož je dopravní systém Prahy a
Středočeského kraje vzájemně propojený,
je podle vedení metropole nutné upravit
ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu i na
území Prahy. Ceny pražských předplatných kuponů včetně nejvýhodnější roční
jízdenky za 3 650 Kč nicméně zůstanou
zachovány, stejně jako všechny dosavadní
slevy pro různé věkové skupiny cestujících.
Zjednoduší se zároveň systém prokazování
nároků na tyto slevy.
Výše tarifu PID se nezměnila od roku
2011. Úpravy jízdného schválené v orgánech Prahy i Středočeského kraje tedy

pokrývají inflaci a reflektují jak postupné
zvyšování nákladů na veřejnou dopravu,
tak i její rostoucí kvalitu například v podobě nízkopodlažních vozidel na všech
městských linkách na území hlavního
města. Ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu na území Středočeského kraje budou
(kromě nejlevnější varianty na 15 minut za
18 Kč a dvoupásmové jízdenky za 22 Kč)
odstupňovány po 10 korunách. Třípásmová
jízdenka bude stát 30 Kč, čtyřpásmová 40
Kč a například třináctipásmovou jízdenku
lidé pořídí za 130 Kč. Časová platnost jednotlivých jízdenek zůstává zachována a je
i nadále odstupňována po 30 minutách.
Kromě úpravy cen jednotlivých i předplatních jízdenek na území Středočeského
kraje je tak nutné vzhledem k provázanosti

tarifů upravit také ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu na území Prahy. Současná
jízdenka na 30 minut bude nově stát 30
Kč (dosud 24 Kč) a 90minutová jízdenka
bude stát 40 Kč (dosud 32 Kč).
Spolu s cenami ročních kuponů zůstávají
nezměněny také ceny měsíčních a čtvrtletních kuponů pro Prahu. Kvůli velmi malému
využití se však ruší pětiměsíční varianta.
Zároveň se však zvýší ceny přenosných
kuponů, které využívají především hotely,
cestovní kanceláře nebo firmy. SMS jízdenka na 30 minut bude stát nově 31 Kč,
devadesátiminutová varianta bude za 42
Kč. Ceny elektronických jízdenek v mobilní
aplikaci PID Lítačka však budou i nadále
stejné jako ceny papírových jízdenek.
Zdroj: ROPId

PŘÍJEM INZERCE

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

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

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

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

Motorář - diagnostik
Společnost DEUTZ CS s.r.o. hledá pro pobočku v Praze specialistu na motory.
Náplní práce je diagnostika a následné vyhodnocení závad a provádění oprav motorů,
motorových systému a systémů na úpravu spalin (AGR, DOC,DPF,SCR) na základě
současných požadavků renomované značky DEUTZ.
Požadavky, které jsou podmínkou pro obsazení pozice:
 SOU automechanik, nebo opravář zemědělských (stavebních) strojů,
 řidičský průkaz skupiny B
 znalost práce na PC (office, práce se soubory a internetem)
 ochota učit se novým věcem, jako práce s diagnostikou, neustále se vzdělávat v daném oboru
a připravovat se na nové technologie, jako plyn, hybrid, vodík
 samostatnost, flexibilita a ochota cestovat

Co nabízíme:
 zajímavou specializovanou práci s moderními technologiemi na hlavní pracovní poměr
 kompletní zaškolení do problematiky motorů, pravidelné vzdělávání v daném oboru
 užívaní firemního servisního vozidla, firemní telefon, notebook
 práce na plný úvazek a na dobu neurčitou
 nástupní plat 35.000,-/cesťáky/kvartální odměny/po zapracování až 45.000,- Kč/měsíc
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Zveme Vás

K POSEZENÍ
NA ZAHRÁDCE
- speciál
polotmavý granát

vyberte a objednejte na

www.apap.cz

tel.: 245 008 960

nebo v prodejním skladu Praha 5-Řeporyje, K Třebonicům
Po-Čt 7:30 - 17:00 hod. Pá

PAPÍRNICTVÍ

7:30 - 16:00 hod.

vše pro školáky

Solc-01-2017_zluta.pdfzde1 můžete
11.1.2017
13:50:06
nakoupit

REALITNÍ AGENTURA
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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

ROZVOZ JÍDEL
PRO FIRMY

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

• objednávky do 10 hod.
• obaly a rozvoz v ceně
• speciální množstevní slevy
Jídelní lístek:
www.reporyjskasokolovna.cz

Restaurace

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

Kontakty:

U Lva
174, 301, 352,
266, 902

 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

Kadeřnictví ARNIKA s osmadvacetiletou tradicí
Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje, tel.: 251 626 147
Kadeřnictví  dámské, pánské, dětské, prodlužování vlasů.
Kosmetika  Olga Rochowanská, ošetření jedinečnou přírodní kosmetikou GERnétic.
Masáže, výklad karet, regrese  Jana Synková.
Vertikální solárium  1 min./12 Kč.
NOVĚ
Permanentní make-up a tetování od skvělé Madlen Art
Meridiánová masáž  uvolnění šlacho-svalového
systému a urychlení regenerace.

 Otevírací doba 

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

www.kadernictviarnika.cz

