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Rodičovský tábor: kdo si hraje nezlobí
Společně: Na stopě zloději okapů!
Řeporyjské seniorky dopadly lupiče!
Foto: archív SDH

2
Tiráž • Obsah • Slovo

Řeporyjské Echo 285

říjen 2021

Zpravodaj Řeporyjské echo

/ periodický tisk Městské části Praha-Řeporyje, 30. ročník
Vychází 11× ročně / Rozšiřováno zdarma.
Vydavatel / místo vydávání: MČ Praha-Řeporyje,
Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5-Řeporyje • IČO: 00241628
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod značkou:
MK ČR E 12409
Redakce: * Řeporyjské echo, MČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84,
155 00 Praha 5-Řeporyje, tel.: 251 625 794, E: spisovna@prahareporyje.cz
Redakční rada: P. Novotný, L. Fialová, P. Pacner, L. Seguin, J. Gebauer
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor. Názory zde uveřejněné
nemusí vždy vyjadřovat postoj redakce.
Výroba: Petr Pacner, Konopova 431/6, 155 00 Praha 5-Řeporyje
Objednávka inzerce: T: 251 626 607, 603 167 905 E: info@tiskpip.cz
Číslo 285 • Říjen 2021
Řeporyjské
Náklad 2 300 ks, 28 stran
Uzávěrka tohoto čísla: 25. 10. 2021
Toto číslo vyšlo: první týden v listopadu.
Další číslo má uzávěrku 19. listopadu.
Po vydání ke stažení na www.tiskpip.cz/reporyjske echo

echo

Obsah Echa
Slovo starosty -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2–3
Výbor pro výstavbu a rozvoj ZMČ Praha-Řeporyje -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4
Zápis ze zasedání ZMČ Praha-Řeporyje -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4–5
Pozvánka na rozsvěcení stromečku  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5
Konečné výsledky voleb za MČ Praha-Řeporyje
• Oznámení o vyhlášení výběrového řízení • Kam s jedlými oleji a tuky? -  -  -  -  -  -  -  - 6
Statečné řeporyjské holky převzaly medaili!
• Kulinářské okénko -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7
Záchrana řeporyjských oltářů jde do finále!  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8
To byla jízda: Hasičský tábor pro rodiče! -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 9
Základní škola  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10–13
Mateřská škola -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13–14
VOKy a BIOVOKy v Řeporyjích v roce 2021 • Městská policie informuje -  -  -  -  -  -  -  - 14
Podzim u hasičů -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 15
Bubec  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16–17
Pozvánky Magdalény Dobromily Staňkové • Názory občanů -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 18
Pozvánka na folk a jazzový večer • Inzerce  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 19
Program Řeporyjské divadlo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20
Výstava betlémů  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 21
Zprávy z fary  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22
Kočičáci v Bedřichově 2021 • Hanspaulka  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 23
Zápis z valné hromady TJ Sokol Řeporyje  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 24–25
Názory na Valnou hromadu  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 25–26
Říjen 2021 - Gymstar TJ Sokol Řeporyje -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 26
FK Řeporyje  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 27
Inzerce  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 28

Slovo starosty

P

Vážení spoluobčané.
odzim je tady a s ním
noční můra každého
komunálního politika – listí a zimní údržba.
O té je známo, že vyhrát
nejde, jde jen se ctí prohrát, ale to bych fňukal nad
něčím, co je velkým tajemstvím starostů – totiž, že dokud nebudou sníh zachytávat
vlastníma rukama, nebude občan uspokojen.
Nasadíme letos všechny naše dostupné síly, má být občas
skutečně hodně sněhu. Smluvní společnost, co si platíme
jako nadstandartní servis, s námi prošla klíčové průšvihové
body (esíčko v Koterovské apod.). Budeme mimo běžný standard zkoušet obstarat i komunikace, které vůbec nemáme
ve správě.
Za běžných okolností se máme spoléhat na město, ale znáte
to. Proto nasadíme noční protažení chodníků naší technikou
ve dnech, kdy to bude personálně jen trochu možné. Dále
jsme smluvně zajistili do 4 hod od vypuknutí kalamity zásah
na všech čtrnácti kilometrech komunikací v Řeporyjích, ačkoliv ve správě máme jen polovinu.
Se společností PROSTOR bylo dále sjednáno, že jeden z jejich sypačů bude zaparkován přímo v Řeporyjích. U Panského
domu tak budou mít stroj a budou s jedním vyrážet přímo ze
Řeporyjí, což by mělo zásadně zkrátit dobu zahájení zásahu.
Naše četa se primárně v případě sněžení pokusí očistit hned
nad ránem zdejší zastávky atd.
Tato „trojnožka“ v žádném případě nezajistí, že si nezanadáváte na neschopné vedení úřadu a zaspání silničářů, také
jsem to dělával, ale vězte, že uděláme maximum, abych těch
důvodů spílat všem, co mají uklízet sníh, bylo co nejméně.
Noční můry mám také z listí. Jenom uklidit před Dušičkami
hřbitov zabere celé četě a veškeré dostupné technice dva dny.
Uděláme, co je v našich silách, budou volby, co vám budu
povídat, snažíme se to nepodcenit.
Prosím prohlédněte si dobře tváře dvou pachatelů
trestné činnosti na seniorech, co se v Řeporyjích vydávali
za falešné opraváře. Na jiném místě v Echu najdete zprávu

o jejich zatčení a o dvou medailích, které jsem udělil zdejším
statečným seniorkám, které zásadně přispěly k jejich dopadení.
Policie naléhavě žádá další oběti, aby se ozvaly. Pokud to
u vás zkoušeli, pokud je poznáváte, prosím vytočte linku 158
s tím, že máte další informace k vazebně stíhaným podvodníkům - falešným opravářům z Prahy 5. Pokud se ostýcháte,
či cokoli jiného, budu moc vděčný, pokud se ozvete alespoň
mně, rád vás spojím napřímo s vyšetřovatelem.
Veliké díky všem, co zareagovali na mé volání po součinnosti ohledně fantoma okapů. Hovado, které tu vniká
do zahrad a krade měděné okapové svody, brzy pocítí železnou pěst řeporyjské tajné služby. Někdy je to ubíjející. Někteří
z vás krádeže nehlásí, ale alespoň se ozvali jiní, o kterých jsem
zjistil, že si tím prošli a pachatele dokonce natočili a vydali
záznam. Veliké díky!
Pro představu, jen v noci na neděli o volebním víkendu
onen vykuk vnikl do tří zahrad v okolí Všerubské. Děláme, co
se dá. Protože jsme zjistili, že v Rudné byl nedávno dopaden
pachatel stejných krádeží (Bůh to viděl a tak šmejda rovnou
pokousal služební pes), propojili jsme „policie“ a zajistili
předání poznatků. Opravdu moc rád bych fešákovi osobně
vysvětlil, že tady mu pšenka nepokvete. Proto jsem vděčný
za každou informaci, kamerový záznam, či podnět, ručím vám
za absolutní anonymitu a nulové riziko spojené s případným
poskytnutím záznamu.
Pojďme raději od zločinů k činům. Děti se hodně ptají
na skatepark. Ve chvíli, kdy držíte v ruce toto Echo, už by
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měly na pozemku probíhat zemní práce. Městská část dělá
souběžně vše pro to, aby z grantu na moderní umění MHMP
získala prostředky (vypadá to více než slibně) na umístění
několika uměleckých děl v prostoru. Oslovili jsme absolutní
špičku, např. Kurta Gebauera, Lukáše Rittsteina nebo Lukáše
Raise a vše směřuje k tomu, že budeme mít ve veřejném prostoru mnohem více, než „jen“ skatepark. Společnost Mystic
Constructions, která je zhotovitelem stavby, udělá maximum,
aby bylo v létě 2022 hotovo.
Protože už zase poslouchám, co to stojí peněz, dovolím si
zrekapitulovat – promiňte mi ten výraz – zázrak, v podobě
přehledu rozdělení investičních prostředků na akci: 6 milionů jsme si sehnali sami vymámením těchto peněz z ruského
developera tam, kde už navždy měla svítit nula. 3,7 milionu,
přesně dle původního plánu, jde z rozpočtu MČ a pět milionů
korun, které chybí do celkové pořizovací částky 14,7 milionu,
jsme získali díky účelové dotaci MHMP, která nám byla mimořádně přidělena díky „skvělé stavební připravenosti projektu“.
Tyto náklady, už jsou navýšeny o navýšené ceny stavebního
materiálu a pominu-li umístění soch (slíbíme je instalovat,
je to to nejmenší, co můžeme udělat, žádáme-li 9,5 milionu
na moderní umění) a kamerový systém (z rozpočtu na příští
rok), nevydáme korunu navíc. Tím považuji veškeré debaty
o smysluplnosti, či hospodárnosti díla, doufám, za uzavřené.
Velmi dobře pokračuje stavba dětského hřiště na obecním
v areálu FK a na něj navazující dlážděné „zkratky“ od bytovek
k závorám. Hotovo by mělo být ještě do konce měsíce. Celá
akce je financována z toho, co jsme tu vybrali na zvýšené dani
z nemovitosti a stejně tak hodláme naložit s penězi za letošek.
Rádi bychom se tentokrát při hledání vhodné lokality pro další
dětské hřiště zaměřili na Stodůlky-Jih, či prostě na jinou část
Řeporyjí, než ve které byla zbudována dvě hřiště nyní.
Trápí nás také divočáci. Přemnoženi tak, že pomalu dochází
ke kontaktům s lidmi. Moc prosím občany Koterovské, Nad
Mušlovkou, ale i dalších lokalit sousedících s lesním porostem,
aby nevyhazovali kompostový odpad do volného porostu, jak
bývá zdejším zvykem.
No a nakonec hlášení o jednom konečně splaceném
dluhu historickém. Jak jste asi v Echu zaznamenali, došlo
k restauračnímu zásahu na pamětní desce na Náměstí U Lva,
kde byla krom očištění a celkové úpravy pomníku opravena
data u našich obětí holocaustu. Díky tomuto jsme nakonec
sáhli i (konečně!) k pořízení pamětní desky našim legionářům
na pomníku padlých v I. válce na Ořešské a tyto naše aktivity
nakonec vedly k tomu, že se nám ozval historik Pavel Žáček,
připomněl nám vlasovce a … zbytek netřeba připomínat.
Poslední říjnové úterý byla završena řeporyjská aktivita
týkající se napravení historických pochybení/dluhů u našich
obětí holocaustu. Příběhy manželů Soferových a nebohých
dětí manželů Müllerových, kteří přišli (jen proto, že pan Marek

Müller byl žid) o tři syny během druhé světové války a sami ji
přežili, zde již byly popsány a text tomu věnovaný zaznamenal
velký ohlas.
Řeporyje následně zažádaly o umístění pěti Stolpersteinů aneb kamenů zmizelých. Těch je po celé Evropě 90 tisíc
a připomínají právě oběti nacistické továrny na smrt a to před
domy, odkud tyto oběti „zmizely“. Od onoho úterka tak mají
své kameny i „naši“ manželé Otto a Irma Soferovi a Otta, Pavel
a Alfred Müllerovi. Najdete je před úřadem, kde měli Soferovi
obchod a na rohu Ořešské a K Závětinám, kde žili Müllerovi.
Rád bych moc poděkoval zastupitelstvu, které bez mrknutí
oka přistoupilo na postupné opravy desky jedné a pořízení
dvou nových, stejně jako na pořízení kamenů zmizelých.
Jsem nesmírně hrdý na to, jak se Řeporyje v tomto semkly
a srovnaly své historické dluhy, či nepořádek a uvedly zdejší
pomníky a pamětní místa do pořádku, stejně jako přiznaly
chyby, které se prostě staly a daly je do pořádku, ač to nebyla
levná záležitost.
Je to nejen o dluhu, který máme k našim padlým hrdinům,
nejen židům, ale i vojákům, odbojářům, pilotům RAF. Je to také
o nutnosti připomínat si historii, abychom si ji nezopakovali!
K věci dodávám, že máme v případě Soferových požádáno
na MHMP o uliční název, který je bude připomínat.
Jsem na tuto naši iniciativu a přístup kolegů zastupitelů
a podporu zdejší veřejnosti moc pyšný.
Přeji co nejméně lopoty se škrábáním ledu z oken aut,
odhazováním sněhu od domů a hlavně, ať se vám vyhýbá ta
čínská chřipka. Už je to zase tady, děkuju všem, co se nechali
očkovat.
Těším se na shledání poslední listopadovou neděli při
tradičním rozsvěcení stromečku, které bude letos – pevně
věřím – snad nejhezčí, jaké jsme tu kdy uspořádali. Snad nás
nezastaví COVID. Držme si palce!
Pavel Novotný
starosta@praha-reporyje.cz
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Výbor pro výstavbu a rozvoj
Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č.VVR16 konané dne 26. 10. 2021
Přítomni: Mgr. Radek Hanák - předseda výboru;
Ing. Jiří Chmelíř - člen výboru; Marie Vaňatová člen výboru; vedoucí HSO - Lenka Bártová
Omluveni: Ing. Iveta Olšovská, Jan Gebauer
Neomluveni: Daniela Čubová, Karel Doláš
Program jednání:
1. Žádost o stanovisko ke studii novostavby RD

v k.ú. Stodůlky, na pozemcích parc.č. 151/652,
151/756 a 151/757 (oblast Malá Řepora)
2. Žádost o vyjádření k novostavbě RD v k.ú. Zadní
Kopanina, na pozemcích 13/1, 38, 63/1, oblast
U Skopců
3. Žádost o vyjádření k výstavbě RD Řepora V –
etapa 3 (výstavba 5 rodinných domů, typu E)
4. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci
na výstavbu „Zdravotního střediska se služební-

Zápis ze zasedání

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č.ZMČ26 konané dne 4. 10. 2021
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;
tajemník - Miloslava Jirasová
Omluveni:
Starosta Městské části Praha-Řeporyje (dále jen
„předsedající“) zahájil jednání v 18.30 hodin, přivítal
přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně
svoláno a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce úřadu. Při zahájení jednání je přítomno 9
z jedenácti zastupitelů, tedy nadpoloviční většina,
a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Miloslavu Jirasovou.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Mgr. Michala Tumu a p. Vojtěcha Kuchaře.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského
a p. Lucii Seguin.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: v 18:31 se
dostavil člen ZMČ p. Jaroslav Kejha)
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program jednání v navrženém rozsahu.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

5. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0432/2021/ZMČ26
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení spočívající např. v přijetí finančních prostředků
na spolufinancování projektu podpořeného z ministerstva životního prostředí - pořízení elektromobilu ve výši 404 900,- Kč, přijetí neinvestiční dotace
na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním
voleb do Poslanecké sněmovny ve výši 113 000,- Kč,
přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 6.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
6. Směrnice pro nakládání s osobními údaji
Usnesení číslo: 0433/2021/ZMČ26
Zastupitelstvo městské části
související 0531/2018/ZMČ30
1) se seznámilo
se Směrnicí pro nakládání s osobními údaji pro obec
(Městskou část Praha-Řeporyje) uvedenou v příloze
tohoto usnesení;
2) schvaluje
Směrnici Městské části Praha-Řeporyje č. 3/2021/S
pro nakládání s osobními údaji jako závazný dokument pro všechny osoby v rámci městské části,
zejména pro zaměstnance a členy orgánů městské
části jako jsou členové zastupitelstva, rady, komisí
a výborů, pokud se v souvislosti s výkonem své funkce seznamují, případně zpracovávají osobní údaje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
7. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022
Usnesení číslo: 0434/2021/ZMČ26
Zastupitelstvo městské části
1) stanovuje
Pravidla hospodaření Městské části Praha-Řeporyje
v období rozpočtového provizoria na rok 2022
v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
8. Skatepark Řeporyje - dodatek č. 1 k SoD
Usnesení číslo: 0435/2021/ZMČ26

říjen 2021
mi byty a mateřské školy – Malá Řepora“ v k.ú.
Stodůlky, parc.č. 151/333, 151/251, 151/745,
2179/1, 154/79
5. Opětovná žádost o stanovisko ke stavbě skladovací plochy na pozemku parc.č. 1780/4 v k.ú.
Řeporyje
6. Žádost o souhlas s výstavbou přístřešku u domu
čp. 138.
Jednání nebylo možné zahájit, protože ze sedmi
členů výboru byli přítomní pouze 3 a výbor je tudíž
usnášení neschopný. Předseda pouze neformálně
vedl s přítomnými členy diskuzi k bodům 1, 2 a 6,
ostatní body byly odloženy na další jednání.
Zapsal: vedoucí HSO - Lenka Bártová
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s obsahem dodatku č.1 Smlouvy o dílo 00040/2021;
2) schvaluje
obsah dodatku č.1 Smlouvy o dílo 00040/2021
uvedeného v příloze;
3) pověřuje
starostu Městské části Praha-Řeporyje k podpisu
dodatku č.1 SoD 00040/2021.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 2,
Poznámka: v 18.40 hodin se dostavil člen ZMČ
p. MUDr. Jozef Čupka proti hlasoval člen ZMČ p. Jiří
Blažek hlasování se zdrželi členové ZMČ p. Mgr. Pavel
Bechyně a p. Vojtěch Kuchař)
9. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení
na TDI a koordinátora BOZP na akci „Skatepark
Řeporyje“ a „Dětské hřiště Řeporyje, Areál
fotbalového hřiště“
Usnesení číslo: 0436/2021/ZMČ26
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s podmínkami zadávacího řízení pro výběr TDI
a koordinátora BOZP na akce: „Skatepark Řeporyje“ a „Dětské hřiště Řeporyje v areálu fotbalového
hřiště“;
2) odsouhlasilo
podmínky zadávacího řízení pro vypsání výběrového řízení;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k zadání výběrového
řízení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 3, Poznámka: hlasování se zdrželi členové ZMČ p. Mgr. Pavel
Bechyně, p. Jiří Blažek, p. MUDr. Jozef Čupka)
10. Schválení prodeje autobusu SDH Řeporyje
a kupní smlouvy
Usnesení číslo: 0437/2021/ZMČ26
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
prodej autobusu SDH Řeporyje RENAULT, registr.
značky 4AX0057 obci Vestec, za nejvyšší nabídnutou cenu;
2) souhlasí
se zněním kupní smlouvy na prodej autobusu SDH
Řeporyje, RZ 4AX0057 obci Vestec;
3) pověřuje
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starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu kupní
smlouvy s obcí Vestec na prodej autobusu RENAULT.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )

13. Žádost o finanční příspěvek pro SDH Řeporyje
Usnesení číslo: 0440/2021/ZMČ26
Zastupitelstvo městské části
související 0397/2021/ZMČ24
1) bere na vědomí
žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Řeporyje o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
10 000,- Kč na akci „Řeporyjská strašidýlka“;

11. Nabídka odkupu pozemku parc.č. 1707/39
v k.ú. Řeporyje od spol. České dráhy
Usnesení číslo: 0438/2021/ZMČ26
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s nabídkou společnosti České dráhy, a.s. na odkup
pozemku parc.č. 1707/39 v k.ú. Řeporyje;

2) schvaluje
příspěvek pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Praha-Řeporyje ve výši 10 000,00 Kč na akci - Řeporyjská strašidýlka, která se uskuteční dne 3. 11.
2021 v lokalitě na Paloučku (na skále v Řeporyjích).
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )

2) souhlasí
předběžně s odkoupením pozemku parc. č. 1707/39
v k.ú. Řeporyje a se zadáním vypracování znaleckého posudku o ceně obvyklé jako podkladu pro stanovení návrhu kupní ceny, ze strany Českých drah.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )

14. Zpráva Výboru pro kulturu a společenské
události z jednání dne 16. 9. 2021
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se zápisem z jednání Výboru pro kulturu a společenské události konaném dne 16. 9. 2021. Na jednání se
výbor usnesl na organizování kulturních a společenských akcí pro rok 2021 a jaro roku 2022.

12. Schválení přijetí daru-pozemku parc.č. 1592/15
v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0439/2021/ZMČ26
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
přijetí daru v podobě pozemku parc.č. 1592/15 v k.ú.
Řeporyje od soukromého vlastnika;

15. K Třebonicům - přesun autobusové zastávky
„Ve Výrech“
Usnesení číslo: 0441/2021/ZMČ26
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s informací místostarostky městské části o převzetí
projektové dokumentace stavby K Třebonicům
- přesun autobusové zastávky „Ve Výrech“ zpraco-

2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k zadání dalších úkonů
vedoucích k uzavření darovací smlouvy k daru.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1,
Poznámka: hlasování se zdržel člen ZMČ p. Jiří Blažek)
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vané společností Grebner - projektová a inženýrská
kancelář, spol. s r.o.;
2) souhlasí
s podáním žádosti ke stavebnímu úřadu Prahy 13
pro účely územního a stavebního povolení výše
uvedené stavby v ul. K Třebonicům, jíž dojde k vybudování nové autobusové zastávky „Ve Výrech“
(ve směru na Řeporyjské náměstí) včetně přístupového chodníku blíže k zastavěné části městské části
a zrušení stávající zastávky.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
16. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) diskutovalo
společně s přítomnými občany o záležitostech
týkajících se městské části, např. o dopravní situaci u základní školy v ranních hodinách, zajištění
bezpečnosti u budoucího dětského hřiště u hřiště
fotbalového, apod. Místostarosta městské části informoval přítomné, že vystoupil ze Strany zelených
a stal se členem TOP 09. Zastupitelé se dohodli, že
jednání zastupitelstva se budou konat vždy první
pondělí v měsíci od 17.00 hodin, bude-li naplněn
program jednání.
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 v 19.45 hodin veřejné
zasedání ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová

MČ Praha-Řeporyje
vás srdečně zvou na

Slavnostní rozsvěcení stromečku

neděle 28. listopadu / Řeporyjském náměstí
Vážení zákazníci, po téměř čtyřech letech od otevření kavárny,
jsme se rozhodli rozšířit naší nabídku - začali jsme vařit!
Denně je pro vás připraven výběr z několika domácích jídel.
Zároveň je zachována stávající nabídka námi pečených dortů
a koláčů, čepovaného piva z Třebonického minipivovaru,
výborná káva a vše ostatní.

Program na jevišti: 17–19 hod. • uzávěra náměstí/pěší zóna 16-20 hod.
Děkujeme vám za dosavadní přízeň a těšíme se na vás!

zvláštní host:

Za Bistro a Kavárnu Na náměstí Filip Lubenský

ONDŘEJ RUML
dále vystoupí:

EUPHORICA - 4 hlasy 4 nástroje

sbor ZUŠ Řeporyje | dramaťák ZŠ- živý Betlém.
KavarnaNaNamesti

Otevřeno: úterý - neděle

Pro návštěvníky bude připravena bohatá možnost občerstvení
a to především vánoční svařák, špekáčky, vinné klobásky a mnoho dalšího.
Dovolujeme si občany upozornit, že v průběhu konání akce
(16.00 až 20.00 hod.) bude omezen průjezd přes Řeporyjské náměstí ulicí Nad Náměstím.
Veškerá doprava bude směřována Dalejskou ulicí pod viadukt.

www.ondrejruml.cz

www.euphorica.cz

www.pro-radost.cz
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Konečné výsledky voleb za MČ Praha-Řeporyje
Strana

Hlasy 2021 Procenta 2021

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP09)
PIRÁTI + STAROSTOVÉ
ANO 2011
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
Trikolóra Svobodní Soukromníci
Komunistická strana Čech a Moravy
Okrsky

1 167
510
388
109
83
77
70
31

46,68 %
20,40 %
15,52 %
4,36 %
3,32 %
3,08 %
2,80 %
1,24 %

Strana

Hlasy 2021 Procenta 2021

Volný blok
Strana zelených
SENIOŘI 21
Švýcarská demokracie
Hnutí Prameny
Otevřeme ČŘ normálnímu životu
Aliance pro budoucnost
Aliance národních sil

23
20
7
4
3
3
3
1

0,92 %
0,80 %
0,28 %
0,16 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,04 %

celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

3

3

100,00

3 341

2 531

75,76

2 531

2 500

98,78

Úřad městské části Praha-Řeporyje děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu voleb, členům okrskových volebních
komisí, firmám zajišťujícím zásobování a technické zázemí.

Městská část Praha-Řeporyje
Úřad městské části
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Městská část Praha-Řeporyje, Úřad městské části Praha-Řeporyje
zastoupené tajemnicí Úřadu městské části Praha-Řeporyje
vyhlašuje dne 13. 10. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice

investiční referent / referentka

v odboru hospodářsko-správním Úřadu městské části Praha-Řeporyje
Sjednaný druh práce: agenda investiční, stavební a dopravní, s místem výkonu práce Praha-Řeporyje, v platové třídě *10.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.
Bližší informace na fyzické i elektronické desce Úřadu městské části Praha-Řeporyje.

KAM S JEDLÝMI OLEJI A TUKY?

M

ožná jste již zaznamenali, že se na území naší MČ začal objevovat nový typ
sběrných nádob, které jsou určeny ke sběru jedlých olejů a tuků. Seznam
stanovišť, kde je tato nádoba umístěná naleznete níže. Svoz zajišťuje firma
Viking group, s.r.o. se kterou má hlavní město uzavřenou smlouvu o vzájemné spolupráci. Nádoby jsou umisťovány v souladu se seznamem vytipovaných separačních
stanovišť, které probíhalo přes léto ve spolupráci s OCP HMP. Postupné celopražské
rozmisťování nádob bude probíhat přibližně do poloviny října 2021.

Pro MČ Praha-Řeporyje byla vytipovaná následující stanoviště tříděného odpadu:
1013/019
1013/012
1013/010
1013/004

Kakosova 1189/8
K Závětinám 727
Tělovýchovná 642
U Skopců 4

1013/003
1013/006
1013/023

Dalejská 53/2
Stiessova 191/3
Na Výrovně 3031/21

Nadále platí, že jedlý olej a tuky z domácností lze odevzdat na každém z 20-ti sběrných dvorů v Praze. Odložení je zcela zdarma, pouze je potřeba, oleje zbavit zbytků
jídla a přinést je na sběrný dvůr v uzavřené PET lahvi (nikoliv ve skleněné nádobě).
Lenka Bártová, vedoucí hospodářsko-správního odboru
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Statečné řeporyjské holky převzaly medaili!

O

bě dámy, řeporyjské sousedky
paní V. a paní P. (zveřejnění
fotografií i příběhu jim nevadí,
prý bude varovat ostatní seniory a to je
svatá pravda!) na konci září přechytračily
partu falešných rumunských „opravářů“
a pořízením dokumentace a úprkem
jedné z nich místo do banky na policii
(to vše sledována je dním
z pachatelů!)
přispěly k pochy t ání ce l é
bandy ještě
ten večer Policií. Oba skončili
ve vazbě a PČR
shání zejmé na po Praze 5
další s vě dk y
jejich aktivit.
Opakovaně to
zkoušeli i v Řeporyjích, jejich
podobenky najdete na straně
2 tohoto čísla.
ZMČ v zalo

R

na posledním jednání na vědomí udělené Medaile starosty za statečnost
projevenou při mimořádném činu v boji
s kriminalitou na území MČ a tyto byly
předány starostou Pavel Novotným
a místostarostou Davidem Roznětinským
MČ v soukromí při „přepadovce“ s medailemi a šampaňským, která obě dámy

viditelně potěšila, překvapila, dojala.
Oběma hrdinkám ještě jednou moc
gratulujeme a jménem všech řeporyjáků
děkujeme.
Vedení ÚMČ

Kulinářské okénko

ecept
o kter ý se
s Vámi chci
dnes podělit jsem před
časem do stala od mé
kamarádky.
Doma jsem
si ho oblíbily
a říkáme mu Čínské citronové kuře. Asi
nelze tvrdit že tento recept snad z Číny
úplně pochází ale inspirován Asii určitě
je 😉  Máte-li  rádi  na  přípravu  snadné 
recepty a výrazné chutě bude tato
dobrota pro Vás jako stvořena.

Čínské citronové kuře s rýží
500gr kuřecí maso
80ml sojové omáčky
3pl + 40g kukuřičného škrobu
sůl a pepř
120ml citronové šťávy
1cm zázvoru
2str. česneku
3pl cukru
60 - 100ml vody
100ml vody na omáčku
sezam bílý , jarní cibulka
jasmínová rýže
Olej na smažení
Kuřecí maso nakrájíme na nudličky.

Sójovou
omáčky
2 pl kukuřičného
Recept o který se s Vámi chci dnes podělit
jsem
před ačasem
dostala od škromé kamarádky. Doma jsem si
bu smícháme a do směsi naložíme kuřecí

ho oblíbily a říkáme mu Čínské citronové
kuře.
Asi přes
nelzenoc.
tvrdit
že tento
maso,
ideálně
Druhý
den dorecept
mis- snad z Číny úplně

s masem
40 grsnadné
kukuřičného
škrobu
a přiléváme
60–100 ml vody.
pochází ale inspirován Asii určitě je 😉😉kyMáte‐li
rádipřidáme
na přípravu
recepty
a výrazné
chutě bude
Přiléváme postupně a použijeme tolik vody tak aby nám vzniklo lehké těstíčko.
tato dobrota pro Vás jako stvořena. Ve větší pánvi si rozehřejeme vyšší vrstvu oleje na střední teplotu a maso v těstíčku

v něm opravdu krátce osmažíme. Vyjmeme a necháme na savém podkladu okapat
od oleje. Poté zvýšíme teplotu oleje a maso opět vrátíme a dosmažíme, jen tak
docílíme správného vysmaženého těstíčka. Mezi tím si připravte omáčku – česnek
a zázvor nastrouhejte na struhadle. V hrnci na oleji rozehřejte asi lžíci oleje a česnek se zázvorem na něm krátce zahřejte, přidejte 3 pl cukru, 100 ml vody, 120 ml
citronové šťávy, 1 pl kukuřičného škrobu, sůl a pepř. Krátce provařte a do takto
připravené omáčky vložte osmažené kousky masa. Obalte v omáčce, vyjměte
na talíř a ozdobte sezamem spolu s jarní cibulkou. Podávejte s jasmínovou rýží.
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Záchrana řeporyjských oltářů jde do finále!

B

oční oltáře z řeporyjského kostela
čekaly několik let na záchranu
na půdě laskavé paní Zuskové
a pan farář Kuźniar trpělivě sháněl peníze. Nakonec se ty na klíčovou fázi restaurace našly v kase obce, která přispěla
loni darem 300 tisíc korun na obnovu.
Oltáře tak poslední rok procházejí obnovou v Třebotově, v dílně řezbářského
mistra Hanče. S místostarosty Davidem
Roznětinským (TOP 09) a Luckou Seguin
(Piráti) jsme zajeli „hodit čučku“ a odjížděli s pocitem, že Řeporyje věnovaly
peníze tím nejlepším možným směrem.
Mám opravdu velkou radost z toho, jak
smysluplné může být sepětí moci světské

a duchovní aneb fary s úřadem. Náš kostel s jednou z nejstarších dochovaných
románských věží v zemi, se tak již brzy

Otevírací doba Pošty v Řeporyjích
Praha 513, 155 11 Hasičů 46/3, Řeporyje
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10.00–12.00
8.00–12.00
10.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00

13.00–18.00
13.00–16.00
13.00–18.00
13.00–16.00
13.00–16.00

dočká opětovné instalace obou bočních
oltářů. Hotovo by mělo být do Vánoc.
text a foto: Pavel Novotný

Řeporyje
oficiální
www.facebook.com
/prahareporyje/
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To byla jízda: Hasičský tábor pro rodiče!

Ř

eporyjští hasiči pořádají každoročně spektakulární dětský tábor
pro hasičský potěr, o který je
takový zájem, že jsem kdysi kandidoval
na starostu vlastně hlavně proto, abych
na něj své holky dostal. Jaké bylo mé
překvapení, když nám letos parta okolo
Ivety Svobodové a Lucky Šulcové (skvělé
šéfky zdejší hasičské mládeže) nabídla
zkusit si víkend pro rodiče. Stejné místo,
stejná pravidla, ale rodiče místo dětí.
Řeknu vám, byla to jízda. Celotáborová hra, hrozby nočním bodováním
úklidu v chatkách (ajajaj) a když jsem
absolvoval ranní rozcvičku, chvílemi jsem
zvažoval, že snad uplatním své postavení
statutárního zástupce zřizovatele. Že
by mi to bylo prd platné, jsem pochopil
večer, kdy jsem byl při večerním nástupu

potupně - ale také po zásluze – ztrestán
tzv. „kýblem“ za pozdní příchod na ranní
nástup.
Hasiči si pro nás v rámci celotáborové
hry připravili scénky, bojovku, plnili jsme
etapové úkoly, prostě návrat do dětských let se vším všudy. Fakt jsme si to
užili a chci vzkázat těm, co zaváhali, že
udělali velkou chybu a příští rok by váhat

neměli. Ano, mám pocit, že je zaděláno
na pěknou tradici. Nultý ročník tábora
pro dospěláky byl prostě skvělý a já bych
za něj rád jménem všech rodičů, kteří byli
při tom, našim dobrovolným hasičům
poděkoval. Máme na co vzpomínat.
A já už rozhodně nikdy nepřijdu pozdě
na žádný ranní nástup.
Pavel Novotný
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Žáky drží nad vodou…

Ž

áky drží nad vodou škola spjatá
s přírodou. A řeporyjští školáci tuto
kombinaci milují. Není divu, že si
ani letos nenechali ujít možnost vzdělávat se v lůně přírody. Po náročném období distanční výuky si určitě zasloužili
načerpat síly a motivaci k dalšímu plnění
školních povinností.
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radit od lesních procházek spojených se
sbíráním borůvek či houbařením. Volnočasový program doplnil také výšlap na Prahu
– druhý nejvyšší vrchol této oblasti.
Řeporyjští neskrývají hrdost, že se tyto
akce těší mezi žáky i rodiči obrovské oblibě.
Jejich potěšení navíc umocňuje skutečnost,
že se postupně snaží převzít organizaci
zotavovacích akcí do vlastních rukou. Jinak
řečeno, opouštějí spolupráci s externími
dodavateli, čímž výrazně odlehčují peněženkám rodičů.
Popřejme tedy společně řeporyjské základce, aby si zachovala svůj otevřený přístup
k podnětným myšlenkám a dokázala je
smysluplně proměňovat ve skutečnost
i v dalších letech!
Zdeněk Kauer

V

Žákovský senát

uplynulém týdnu proběhly
ve škole volby do žákovského
senátu. Jednotlivé třídy, počínaje
šestými ročníky a konče ročníky devátými, volily dva ze svého středu, jimž
připadne úloha zastupovat třídu v senátu

Kde tedy byli a co všechno zažili? Žáci 7. a 8.
ročníků strávili druhý zářijový týden pobyt
v Doksech v oblasti Českolipska. Azurová
obloha a příjemné teploty, zkrátka počasí
na objednávku, umožnily dětem koupání
v Máchově jezeře, výlet na hrad Bezděz
či poznávání exotické fauny v Zooparku
Berousek. Nezapomnělo se ani na večerní
opékání buřtů či oblíbenou diskotéku.
Žáci 6. ročníků zavítali o týden později
do Starého Rožmitálu v Chráněné krajinné
oblasti Brd. Přestože počasí této skupině
účastníků příliš nepřálo, nenechali se od-

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

a také zprostředkovávat činnost senátu
svým spolužákům. Celkem se o šestnáct
míst ucházelo téměř padesát kandidátek
a kandidátů a vysokému zájmu se událost těšila také mezi žáky-voliči.
Koordinátoři senátu z řad učitelů, jakož
i členky a členové pracovní skupiny senátu
se již těší, až na ustavující schůzi přivítají
zvolené zástupkyně a zástupce. Přejeme
vítězům těchto voleb v nadcházejícím
volebním období mnoho elánu.
Chtěli bychom, jakožto koordinátoři voleb,
poděkovat členkám a členům volebních
komisí a ostatním žákům, kteří se na organizaci voleb podíleli. V neposlední řadě
chceme poděkovat také Úřadu městské
části Praha-Řeporyje za laskavé zapůjčení
volebního mobiliáře, který dodal této
události punc autenticity. Jsme velmi rádi,
že jsme žákyním a žákům mohli přiblížit
a zprostředkovat průběh volebního procesu, jehož se budou moci po dosažení věku
18 let aktivně účastnit.
Jakub Novotný

P

Podzimní komunitní
setkání ve ŠD

očasí bylo správně objednáno
a i díky tomu jsme si mohli užít
naše komunitní setkání věnované
společnému podzimnímu tvoření.
Děti se mohly se svými rodiči a dalšími
rodinnými příslušníky pustit do výroby
skřítka Podzimáčka, létajícího draka, dýňové výzdoby nebo houbového obrazu.
Příjemná atmosféra, která po celou dobu
setkání panovala, byla důkazem toho, že
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tyto komunitní akce jsou pro nás všechny
moc důležité a pozitivně prohlubují vzájemné vztahy.
Tímto děkujeme všem, kdo si s námi užili
toto nádherné tvořivé odpoledne.
Čas, který strávíme společně s našimi dětmi, je totiž to nejvíce, co jim můžeme dát.
Děkujeme!
Kristýna Brousilová

VědaFest - 8. 9. 2021

V

Třída 9.A,B
ědaFest (dříve Festival vědy) je
největší venkovní populárně
naučná akce v ČR, a je společným projektem vysokých škol a akademických a volnočasových institucí již
od roku 2011.
Na venkovních stanovištích na Vítězném
náměstí mohli žáci vidět to nejzajímavější
ze světa přírodních, technických i společenských věd, stejně jako příklady praktického využití vědy v každodenním životě.
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Stánek Life Rescue – záchranáři Praha
(školicí středisko)
Tento stánek jsem si vybrala proto, protože
získání nových vědomostí a zkušeností
ohledně první pomoci není nikdy dost.
Velice mě zaujalo, že zde byla možnost si
vyzkoušet masáž srdce a prohlédnout si
zdravotní vůz.
Stánek Celní správa ČR
Tento stánek by zajímavý tím, že jsme měli
možnost se podívat na věci, které vypadaly
jako originály a přitom to byly padělky.
Další informace, kterou jsme se dozvěděli,
byla skutečnost, že celníci našli v bednách
120 Kg Metamfetamin (drogy).
Markéta Řezníčková

Fakulta informačních technologií ČVUT
v Praze
Robot Pepper mi ukázal, že je schopný učit
fyziku i matematiku. Zatím jen na základní
škole, ale je to fascinující. Vysvětloval mi, jak
se dřív měřila délka. A co všechno může být
podstavou hranolu.

Názory žáků
Fakulta chemické technologie VŠCHT
Praha - Analytická chemie
Tento stánek byl zajímavý
 Rentgenový spektrometr - zkoumá různé kovy pomocí stimulace
 Tato expozice na mě zapůsobila velmi
zajímavě, jelikož se jedná o přístroje,
díky kterým známe skoro všechny prvky, kovy atd.
Viktor Buršíček, Honza Mašek,
Matěj Blažek

Armáda ČR
Naživo jsem si vyzkoušel výstroj. Samotná
taktická vesta váží plně vybavená do deseti
kilo. Dozvěděl jsem se, že ve vestě musí být
3 vysílačky. První pro pozemní jednotku,
druhá pro vzdušné elementy a třetí je
náhradní, kdyby se něco stalo. Taky mě
zaujalo, že ve vojenské škole dostávají žáci
za prospěch peníze. :)
Valeo
Valeo v České republice se zabývá vývojem
a výrobou součástek do aut. U tohoto
stánku jsem se dozvěděl, co potřebují ta
nejchytřejší auta k tomu, aby mohla řídit
úplně sama.
1) Ultrazvukový senzor - na autě bývají
vpředu nad nárazníkem
2) Radar - rádiové vlny - taky vpředu u ultrazvukových senzorů
3) Laserové senzory - též vpředu
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4) Kamery -bývají ze všech čtyř stran auta.
Díky tomuto můžou auta sama řídit. A dávat pozor na pasažéry uvnitř.
Adam Macourek, Lukáš Ledvina,
Vojtěch Vereš, Filip Laňka

Virtuální operační stůl
Zaujal nás virtuální operační stůl, což
je počítač a dvě velké obrazovky, které
slouží k usnadnění studia zdravotních
oborů (především operace a pitvy). S touto
technologií můžeme vstoupit do hlubin
lidského těla a pozorovat jednotlivé orgány
jak fungují a pracují.

Inteligentní oblečení
 Nakonec nás zaujalo inteligentní oblečení, které má senzory, pomocí kterých
se dá například vyhřívat, nebo měřit
srdeční tep a teplotu těla.
 Senzory nejsou vůbec vidět, protože
elektronické prvky jsou tak malé, že
jsou umístěny přímo na jednom z vláken
látky.
 Tkaniny jsou odolné vůči praní.
 Oděvy jsou bezdrátově napájeny přes
pružnou cívku na hedvábí všitou do látky.
Filip Doležal, Karolína Dvořáková

říjen 2021

DRUHÁČKOVÉ VE ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ

P

ro tento školní rok si oddělení našich druháčků připravila celoroční
etapové hry, kde budou průběžně
plnit různé úkoly všech zájmových oblastí. Své hry nazvali „DOBRODRUŽNÁ
CESTA PEPKA NÁMOŘNÍKA“ a „HURÁ

za teplem. Ještě nás čeká vyrábění pavučinek, kterých je teď všude plno.
Již se těšíme na další akce našich oddělení,
koncem měsíce nás čeká oblíbená BRAMBORIÁDA.
L. Růžičková a E. Staňová,
vychovatelky 2. tříd

BROUCI V 6. TŘÍDÁCH

V
DO PRASINEK“, kterými volně navázali
na hry svých tříd. Prvním úkolem pro obě
hry bylo vytvoření pohlednic z prázdnin, které se jim velmi povedlo. Dále
v rámci sportovních aktivit uspořádali
na školním hřišti společnou „DRAKIÁDU“. Soutěžili ve smíšených družstvech
a disciplíny to byly vskutku originální.
Sbírání dračích hlav kolíčkem na prádlo,
slalomové přenášení dračích vajec na lžíci, hod tenisákem na draka či skupinové
navlékání náhrdelníku z dračích zubů
všechny velmi bavilo a soutěžili s velkou
bojovností a nadšením, při soutěžení se
navzájem hlasitě podporovali. Na závěr
jsme také nakreslili draky barevnými
křídami na chodníčky.

hodině výtvarné výchovy jsme
s chlapci ze 6.A a 6.B propojili
znalosti z matematiky (Osová
souměrnost) a přírodovědy (Bezobratlí).
Každý žák si vybral jeden obrázek bezobratlého živočicha, odstřihl polovinu
obrázku a nalepil na čtvrtku. Druhou
osově souměrnou polovinu žáci dokreslili a vybarvili pouze různými odstíny šedé
a černé barvy. Výsledkem byly velmi
povedené obrázky, kterými si vyzdobí
třídu a využijí v hodinách přírodovědy.
Jana Veverková

Stánek s policií se zaměřením na drogy
U stánku jsme si mohli povídat a ptát se
policistů na otázky, vyprávěli nám různé
historky ze zásahů a mohli jsme si prohlédnout i jejich vybavení nebo si udělat
test na drogy a vyzkoušet si třeba pouta.
Bylo to super.
Antonín Vrabec
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Ministerstvo obrany České republiky
a Celní správa ČR
 Stánek se mi líbil, protože jsem si mohl
vyzkoušet výzbroj.
 Dále se mi líbil stánek Celní správy,
protože jsem si mohl vyzkoušet test
na drogy
 Naposled se mi líbil stánek s airsoftem,
protože jsem si mohl vyzkoušet střílení
z airsoft zbraně.
Jakub Chocholatý

- Řep

o

Také jsme se připojili ke školnímu „JABLÍČKOVÉMU“ dni, který jsme protáhli na celý
týden. Vyráběli jsme jablíčka různými technikami, povídali si, co všechno se dá připravit za pokrmy z tohoto ovoce. Na školním
hřišti jsme společně zpívali písničku „Měla
babka…“ a dokonce jsme si s zatancovali
mazurku, což byla velká zábava.
Začátek října se ukázal ve znamení babího
léta, proto jsme stále venku. Při každodenních procházkách pozorujeme změny
v přírodě. Povídáme si o stěhování ptáků

Vlastivědná vycházka 5.B

V

posledním zářijovém týdnu
jsme se s žáky 5. tříd vypravili
po stopách českých králů. Naše
putování začínalo na Náměstí Republiky
a končilo v parku na Kampě. Zde jsou postřehy žáků z této vlastivědné vycházky:

Řeporyjské Echo 285

říjen 2021

Zaujal mne Karlův most. Jak je dlouhý. Také
sochy, co tam jsou a věže. Zajímavé také
je, že dřív se domy nečíslovaly, ale měly
svá znamení.
Naďa

ZŠ a MŠ

Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí.
Například: Kolik soch a sousoší je na Karlově
mostě a co je to Klementinum.
Šimon

Líbil se mi Dům U Černé Matky Boží. Dozvěděl jsem se, že na Karlově mostě je 30
soch a sousoší.
Marek

Po cestě jsme viděli více stavebních slohů,
než které jsme se již učili. Zajímavé je, že
Univerzita Karlova měla při svém vzniku
čtyři fakulty.
Filip

Nejvíc mne zaujal Pražský orloj. Překvapil
mě krásný výhled z Karlova mostu.
Laura

Na Staroměstském náměstí mě překvapil
palác, který vystupuje z řady. Dozvěděla
jsem se, jak to s ním bylo a spoustu dalších

Mateřská škola po prázdninách
Září klepe na vrátka,
připravte se děťátka.
Otevřou se dveře školky,
vítáme vás kluci, holky.
Pojďte si sem s námi hrát,
učit se a povídat.
Ať se vám tu pěkně daří,
celý rok a nejen v září.

V

krásně připravené školce jsme
přivítali nové, ale i všechny ostatní děti. První dny jsou většinou
pro “nováčky” náročné. Zažívají a poznávají něco nového a jsou odloučeny
od svých rodičů.
Děti se seznamují s prostředím mateř-
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zajímavých věcí. Procházka se mi moc
líbila.
Adéla
Proč je na zemi na Staroměstské náměstí
27 křížů, jsme věděli. Bylo ale zajímavé to
vidět na vlastní oči.
Ella
Prošli jsme Klementinem a povídali si
o nejstarší meteorologické stanici v Evropě.
Karolina
Hana Zdvihalová a žáci 5.B

Internetové stránky MŠ:
www.msreporyje.cz
E-mail: ms.reporyje@gmail.com
ské školy, poznávají nové kamarády, ale
i paní učitelky.
Bohužel občas k tomu patří pláč
i slzičky.
Po pár dnech se na tvářičkách dětí
objevily slzičky jen zcela náhodou.
Starší děti se do školky po prázdni-
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nách velmi těšily, až budou vyprávět
zážitky z cest a hrát si se svými kamarády.
Také byly natěšené, až budou tvořit různé
výrobky, učit se nové básnicky, zpívat
a tancovat. Máme krásné počasí tak chodíme na procházky a poznáváme okolí.
Děti si rády hrají na naší prostorné
zahradě, kde každá má své pískoviště.
Mezi oblíbené venkovní aktivity dětí

patří: fotbal, skákání panáka, obruče,
koloběžky, kreslení křídami a tak dále.
Byla nám přistavěna nová budova, která
se již brzy otevře s novými třídami.
Také nás navštívilo Divadlo Úsměv s představením O Koblížkovi. Dětem i paním učitelkám se představení velmi líbilo a vyčarovalo
jim úsměv na tváři. Spousta představení,
kroužků a výletů nás ještě čeká.

Děti začaly chodit na kroužek sportovky, kde mají spousta aktivit a zábavy.
V Nejbližší době se také můžeme těšit
na tanečky, keramiku a streetdance.
Doufáme, že se nám tento rok bude
dařit a vycházet vše jak má.
Veronika Košumberská

VOKy a BIOVOKy v Řeporyjích v roce 2021
Přistavení VOK na II. pololetí 2021

Přistavení BIOVOK pro II. 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 čp. 33

12. 11. 2021 (pátek)

Ve Výrech proti čp. 328

26. 11. 2021 (pátek)

Vždy od 14.00 do 18.00 hod.

Městská
policie
informuje

V

poslední době bylo zaznamenáno několik případů, kdy došlo
ke kolizním situacím v provozu
na pozemních komunikacích, proto si dovolíme připomenout z praxe namátkově
dva případy, kdy si někteří řidiči zřejmě
nejsou jisti, jak přesně se mají při jízdě
zachovat, resp. který řidič (vozidlo) má
mít přednost. Například křižovatka ulic
Jáchymovská, Jeremiášova, Holýšovská.
Ing. Hynek Svoboda
ředitel MP Praha 13

Radouňova x Hlávkova

20. 11. 2021
(sobota)

9 – 12 hodin
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Hasiči

Podzim u hasičů
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www.sdhreporyje.info

J

starších 4 soutěžní hlídky a po dlouhé
době jsme měli zastoupení jedné hlídky
i v kategorii dorostu. Na závody jsme jeli

ako každý rok, nám i letošním
říjnem končí náročné podzimní
období plné různých akcí, soutěží
a soustředění. V minulém čísle jsme

s malými ambicemi, protože jsou naše
dětičky poměrně věkově „malé“, ale
to jsme netušili, jaké máme bojovníky!
V mladší kategorii jsme obsadili 1., 2.
a 10. místo z celkových 17 hlídek. Dorost
ny děti a odjeli společně na víkendové
soustředění na Račí Hrad. Před závodem
požárnické všestrannosti je vždy potřeba
všechno zopakovat a nové svěřence vše
naučit. Celý víkend jsme se tedy pilně
učili a připravovali na ZPV, ve volných
chvílích zbyl čas i na zábavné hry.

Vám slíbili ještě zmínku o MČR VZOHV,
kterého se zúčastnilo naše vyprošťovací
družstvo ve složení Jíra Jelínek, Michal
Malý, Martin Přikryl a David Stárka. Kluci
dostali trošku těžší scénář nehody, ale
i přes všechny neduhy se dokázali umístit
v TOP 10, a to na pěkném 9. místě.
První říjnový víkend jsme sbalili všech-

Závody se konaly o týden později
v Cholupicích. V kategorii mladších nám
nastoupily 3 soutěžní hlídky, v kategorii

doběhl pro 2. místo a v kategorii starších
jsme brali 2., 4., 6. a 16. místo z celkových
22 hlídek. Super!
Asi nejočekávanější akcí tohoto měsíce byla premiéra víkendového tábora
pro rodiče a dospělé. A tak jsme se předposlední říjnový víkend vydali směrem
Račí Hrad, tam kam jezdíme na tábory
s dětmi. Pro rodiče jsme připravili nabitý
program úplně stejně tak, jak ho znají
od dětí. Nesměla chybět celovíkendová
etapová hra, soutěže, rozcvičky a ani
polední klid, jen večerku jsme vypustili.
Všichni si víkend nad míru užili a příští rok
prý jedou znovu. A my se na to těšíme
také! 
Andrea Svobodová
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fota: Nevena Holečková

Podzim ve studiu je naplněný aktivitami
a výstavami! Na konci září proběhla ve
studiu dernisáž úspěšné výstavy Kurta
Gebauera: Věci veřejné. Zúčastnil se jí
i samotný autor, který spolu s kurátorkou
Dagmar Šubrtovou provedl návštěvníky
výstavou s komentářem. Výstava shrnovala
autorův dlouhodobý zájem o podobu
veřejného prostoru a ukazovala modely
a fotografie nejvýznamějších realizací.
Mimo to zde bylo možno vidět modely
a fotografie sousoší Padlých bojovníků
nacházející se v Dalejském údolí pár minut
od centra Řeporyj. Dernisáž byla zakončena
přek vapením pro autora v podobě
dortu a pěveckého vystoupení – dárků
k osmdesátým autorovým narozeninám.

Antonín Kopp v roce 2008 reagoval
na přicházející ekonomickou krizi –
rozpadání finančního světa zrcadlil ve
svých plátnech rozpadajícími se čárovými
kódy, proměňujícími se v abstraktní
esteticky působící znaky. Je přesvědčen,
že krásu můžeme hledat i v dalších
krizích společnosti, dokážeme -li je
transformovat. Antonín Kopp spolu se
spolužáky z pražské UMPRUM založil

foto: Šárka Blažková

Od 2. do 29. října je ve Studiu Bubec
k vidění výstava rovnou dvou umělců
současně: Antonína Koppa a Petra Vrány,
která nese název Krása krize / Šamanů
vize. Autoři vystavující v Galerii Bubec se
nezávisle na sobě zabývají podobnými
tématy: výtvarným vyjádřením cest
z ekonomické a ekologické krize. Jejich
díla tvoří dialog protikladných výtvarných
i životních přístupů.
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v roce 1997 v ý tvarně ak tivistickou
skupinu PodeBal. Nezávisle na skupině
tvoří a vystavuje vlastní obrazy od roku
1992. Jako lektor pracuje v Kulturně
komunitním centru ART na Letné. Grafice
a komunikaci projektů se věnuje ve svém
studiu lab-ad.cz. Přehled výtvarných prací
a výstav na: www.koppart.net.

foto: Martin Hataš

Petr Vrána se pokusil z přetechnizované
společnosti na čas uniknout dlouhou
cestou amazonskými pralesy a plavbami
po Amazonce. Nechával rezonovat
s v é v ě d o m í s p r a l e s e m i k m e ny
domoro dců a průb ěžně p ořizoval
bezprostřední malířské záznamy. Vránova
série „Šamanů vize“ inspirovaná účastí
na rituálu peruánského medicinmana
spojeným s užíváním bylinného lektvaru
„yagé“ kontrastuje eruptivní expresivitou
s konceptuální abstrakcí Antonína Koppa.
Petr Vrána žijící poslední čtyři dekády
převážně v hessenském Kasselu, ale
nejraději v Praze, se profesionálně zabývá
videoartem a grafickým designem (mj. pro
TV Hessen 3, Nova a další TV stanice).
V roce 1992 založil Media Archiv nabízející
studentům i veřejnosti tehdy nedostupná
zahraniční díla videoartu. Jako pedagog
působil na německ ých akademiích
v Kolíně nad Rýnem a Kasselu, na pražské
FAMU, v současnosti na VŠKK. K malbě,
kterou studoval na Kunsthochschule
v Kasselu, se vrací v expresivních
gestických záznamech z cest po Jižní
Americe. www.petrvrana.eu.

Petr Vrána, z cyklu Šamanů vize, 2021

foto: Zdeněk Porcal

Od 5. listopadu bude ve studiu k vidění
nová výstava – tentokrát od uznávaného
Petra Duba s názvem 1 000 000 years,
1 000 likes. Autor se ve své vlastní umělecké
tvorbě věnuje především zkoumání
kapacity současné malby, objektu, instalace
a jejich vzájemných přesahů v architektuře
či ve veřejném prostoru. Vernisáž výstavy
proběhne 4. 11. v 18 :00 přímo ve Studiu.

Petr Dub, cyklus: Historie opakuje sama sebe, 2020

Na prosinec jsme pro vás přichystali
další kurz Art & Wine! Tvůrčí ateliér pro
dospělé, kteří rádi degustují víno a zároveň
milují tvorbu s uměleckým materiálem,
proběhne 2. prosince od 18.00. Při smyslů
plných večerech budeme tvořit umělecká
díla z vybraného tvůrčího materiálu ve
spojení s vinným prožitkem. Víno máme
z regionálního vinařství WILOMENNA.
Technikou, kterou si budete moci na
nadcházejícím kurzu v yzkoušet, je
experimentální kouřová kresba a zlacení.
Exkluzivní technika zlacení ve spojení
s uměleckým experimentem bude v duchu
prosincového očekávání adventu. Pro
omezený počet účastníků pište své rezervace
na adresu: kristyna.studiobubec@gmail.com

foto: Šárka Blažková

foto: Šárka Blažková

Vernisáž výstavy s přednáškou autorů proběhla 1. října.

Antonín Kopp, Krása krize – kompozice, 2021;
Digitální rostlina trvale udržitelného růstu, 003, 2021
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Pozvánky Magdalény Dobromily Staňkové

mail: majdas@volny.cz, tel: 775 690 806
www.dona-meduna.webnode.cz
Středy 10. 11. a 24. 11. 2021 – 17.00–
19.00 hod.
Klubovna SONS Vrchlického 887/74 v Praze 5
Aromaterapie nejen pro nevidomé –
vůně proti smutku
Tvoření s Magdalénou Dobromilou podle

osobní inhalační tyčinky do kabelky +
korálkování pro radost. 24. 11. st – Vůně
jehličnanů pro lepší dýchání – výroba
koupelové soli a zdobení skleničky. Program ve spolupráci s KC Vrchlická SONS
ČR na Smíchově (www.sons.cz) je vhodný
i pro nevidomé a slabozraké. Vstupné
je 150,- Kč pro členy SONS, pro ostatní
250,- s výrobky a nápoji v ceně. Prosíme
o potvrzení účasti sms na: 775 690 806
mail: majdas@volny.cz
Sobota 13.11. 15:00 -18:00
Třebonický pivovar

jejích dvou knih o bylinkách. 10. 11. st –
Vůně pro uklidnění a proti smutku, jak
souvisí prožívání emocí s plícemi. Výroba

říjen 2021
Martinská cesta za světlem
Přijďte si vyrobit lampión a projít cestu
tmou vyznačenou kouzelnými lucernami
za Martinem na bílém koni. Občerstvení
v restauraci pivovaru a prodej originálních
dárků a knih, jako host přijede spisovatelka a ilustrátorka dětských knih Andrea
Popprová se svými knížkami pro děti.
Prosíme o nahlášení počtu dětí předem
sms: 775 690 806. Vstupné je 50,- Kč pro
každého účastníka programu a děti od 2
let.
Neděle 21.11. – 10:00 – 17:00
Harmonizační studio Osm – Praha 6
Řebříčková neděle
Celodenní prožitkový seminář pro ženy
s bylinářkami Magdalénou Dobromilou
a Aromalenkou. Zveme vás na nedělní
setkání s léčivým řebříčkem - králem
ženských léčivek. Dozvíte se, jak s živými
rostlinami komunikovat, jaké je poselství řebříčku a jeho bílé barvy. Jaké jsou
možnosti jeho léčivého působení nejen
na ženské orgány, ale i ledviny a močové
cesty. Objevíte další možnosti užívání řebříčku od čajů, koupelí, přes aromamasáže,
hydrolát, léčebné vykuřování a ženskou
napářku. Vytvoříte si samy vlastní bylinnou směs a vonný masážní olej. Přihlášení
předem u Aromalenky: 606 702 546 nejpozději do 15.11. Více na www.dona-meduna.webnode.cz www.studioosm.cz.

Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
Fámy a fakta, aneb 3 odpovědi od Davida Roznětinského
ístostarosta David Roznětínský
už nepatří mezi ekology. Vyhodili
ho ze Strany zelených. Koalice
ODS, Zelení, Piráti v Řeporyjích končí. Místostarostu odvolalo zastupitelstvo. Na ulici
mě zastavují lidé a ptají se, co se děje.
Vyrojila se prostě řada fám a spekulací.
Proto jsem se rozhodl reagovat veřejně
prostřednictvím Řeporyjského Echa a odpovědět na několik zásadních a nejčastějších otázek, které dostávám.

M

Vyhodili Davida Roznětinského ze Strany zelených? Proč?
Nikdo mě nevyhodil. Odešel jsem
sám. Tohle rozhodnutí se odehrálo již
před časem. Jako liberálovi mi dlouhodobě vadil obrovský posun strany doleva
a koketování s ČSSD, která kolaboruje

P

Skatepark a poletující miliony
oslední zasedání zastupitelstva mělo
v podstatě jediný bod. Jednalo se o realizaci t. zv. skateparku s odpočinkovou
zónou /řeporyjská specialita/. Domníval jsem
se, že to bude řeporyjské občany zajímat, hlavně vzhledem k investované částce, ale apatie
občanů již dosáhla takového stupně, že jsem

dokonce s komunisty. S vedením strany
jsem si to vyříkal a domluvili jsme se
na zveřejnění této informace až po parlamentních volbách. Takže ano, již nejsem
členem SZ.
Rozpadá se v Řeporyjích koalice ODS,
Piráti, Zelení?
Oznámil jsem své rozhodnutí nejen
starostovi, ale i veřejně na Zastupitelstvu
městské části, které vše vzalo na vědomí. Nikdo nepožadoval mé odvolání,
nikdo nenavrhl hlasování o nedůvěře
pro koalici. Jinými slovy vedení města
zůstává personálně ve stejném složení.
A co se týká ekologických témat? Důraz
na ochranu životního prostředí jsem celý
život kladl na přední místo, takže tam se
nic nemění.
Je David Roznětinský teď nestraník,
nebo přemýšlí o jiné politické straně?
V první chvíli jsem skutečně přemýšlel

o tom, že budu bezpartijní. Je tam ovšem
jedno důležité ale. Spolu se starostou
městské části jednáme na Magistrátu
hlavního města. Dalo by se říci, že naším hlavním úkolem je zajistit dostatek
finančních prostředků od města, které
potřebujeme třeba pro školu, či pro školku, prostě pro chod úřadu tak, aby sloužil
obyvatelům Řeporyj. A nezastírám, že
je výhodné mít na magistrátu spojence, který pomůže. Takže jsem vstoupil
do TOP 09, jejíž představitelé mi toto
osobně zaručili. A navíc i po předešlých
zkušenostech nemám důvod jim nevěřit.
Ostatně je mi blízký i jich slogan. Tradice,
odpovědnost, prosperita. Já si přesně tak
představuji ochranu životního prostředí,
ekologii a „zelená“ témata. Prostě Roznětinský je zelený, i když bude v TOP 09 :-)

tam byl jako veřejnost opět sám. K dané věci
vystoupil pouze místostarosta, který sdělil, že
vzhledem k všeobecné inflaci bude cena investice podstatně vyšší, než se předpokládalo.
Celkovou předpokládanou cenu se jistě dozvíte
ze zprávy o zasedání. Poté došlo k hlasování,
které proběhlo tak rychle, že jsem nestačil ani
zaregistrovat kdo je pro a kdo proti. Jistě to

bude patrné ze zápisu, ale většina byla pro,
takže budeme mít prý skvělý sportovní areál
a k tomu desítky rozbitých ulic bez jinde obvyklých chodníků. Co jsme si zvolili, to máme.
V diskuzi jsem požádal zastupitele, aby se
vyjádřili k chování starosty vůči ml. Babišovi.
Vzhledem k tomu, že vystupoval jednoznačně
jako starosta, ptal jsem se, zda tak vystupoval
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se souhlasem zastupitelů. Zastupitelé se tvářili
jako obvykle, že se jich to vlastně netýká, takže
jsem se žádné odpovědi nedočkal. Následně
vystoupil jeden ze zastupitelů, který se starosty
zastal, že v jeho chování nevidí nic závadného.
Asi jsem moc staromódní. Jsem rád, že se k chování starosty vyjádřila stejně jako já většina
známých politiků. Tak snad to nebude s tou
politickou kulturou tak hrozné. To je k poslednímu zasedání asi všechno.
Ještě poznámka k schválenému skateparku.
Cituji z Echa červen 2019.
„Vytvořit komunitní prostor, kde se mladí
vyřádí a starší rádi posedí a respektovat přitom plánovanou výši investice do základní
fáze do tří a půl milionu“. Jak je vidět, realita je
naprosto jinde.

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

Šicí stroje

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

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

Chtěl bych se ještě zmínit o tom, jak se
obec stará o svěřené pozemky. O obrovském
pozemku mezi bubcem a lesíkem, který se díky
péči obce stal neproniknutelnou džunglí jsem
již psal. Pokud vystoupáte po t. zv. cyklostezce
/spíš tankodromu/až k Požáru naskytne se vám
kromě rozhledu i nevídaný pohled na cestu
lemovanou vysokým roštím, kde se ztrácejí
i vysázené stromy. To je výsledek péče obce
o okolí cyklostezky. Pokud půjdete dále, dostanete se na území Slivence, kde to vypadá
tak, jak by si to člověk představoval. Proč to
někde jde a jinde to takhle drhne? Uprostřed
naší části cyklostezky můžete vidět zvláštní
pole osázené cca padesáti stromy a okolo nich
černající pšeničné nesklizené pole. To je prý
také nějaká akce obce.

NABÍZÍM CVIČENÍ A AKTIVIZACI PRO SENIORY
U VÁS DOMA. (Např. nácvik chůze, posilování
svalstva, motivace pro chuť do života). Zn. HODNOTA A DŮSTOJNOST ČLOVĚKA. Tel. 724 301 622
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 !
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Stačí se projít známou Koterovskou ulicí
a ihned poznáte podle vzhledu, který stavební
pozemek patří obci.
Během celého roku /v létě obzvlášť/ proudí
o víkendech množství lidí směrem do Prokopského údolí. Co si asi myslí o Řeporyjích, když
musí projít po lávce, která se díky péči pomalu
rozpadá.
Ale abych nebyl jenom kritický. V politice
máme díky starostovi nebývalé úspěchy. Už
se nás začínají bát i Číňané, válka s Ruskem je
v závěrečné /samozřejmě vítězné/ fázi. Až to
vítězství oslavíme /v novém skateparku/ pak
možná se i dočkáme nějakých upravených
chodníků a ulic. Zatím vydržme a držme palce
našemu vedení.
Abrham

Srdečně blahopřejeme všem
občanům, kteří v měsíci říjen
oslavili významné životní jubileum.
Hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví
do dalších let přeje
MČ Praha-Řeporyje.

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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XVIII. VÝSTAVA BETLÉMŮ

4. prosince 2021,
sobota od 12 do 18 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v Řeporyjích
Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše betlémy, které společně vystavíme .

Příprava a instalace začíná od 10.00 hodin v kostele




Těšíme se, že společně strávíme příjemné odpoledne s adventní atmosférou.
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Zprávy z fary

říjen 2021
Noc je temná, domov je daleko.
Veď mne, jemné světlo.
Veď mne kupředu!
Upevni mé kroky.
Neprosím tě, abych viděl příliš do dáli.
Stačí, abych viděl právě na jeden krok,
na ten první krok.
Veď mne kupředu, jemné světlo.

B

Odevzdat se s důvěrou Bohu
líží se listopad, měsíc, kdy intenzivněji vzpomínáme na své zesnulé. Nedávno jsem četl myšlenky
a modlitby Johna H. Newmana (1801
- 1890). Papež František jej svatořečil 13.
října 2019.
Tyto myšlenky jsou plné důvěry
a odevzdanosti Bohu. Dovolím si je Vám
nabídnout v kontextu „dušičkové reflexe“
kdy uvažujeme o konci lidského života
a o jeho pokračovaní v jiné dimenzi.
„Ty, Pane, sám jediný vládneš veškerou moudrostí a vědou. Ty víš vše, co se
s námi stane, od počátku světa, a sám
jsi to stanovil. Vše jsi nejmoudřeji zařídil
a víš, jaké budou mé osudy po celý život
až do smrti. Víš, kolik času mi bude ještě
dopřáno, víš, kdy zemřu. Vše do nejmenší
podrobnosti jsi zařídil, vyjímaje hřích.
Každá příhoda mého života je jistě
k mému dobru, neboť pochází od Tebe.
Svou podivuhodnou prozřetelností
mne vedeš rok za rokem, od mladosti
až do stáří, s dokonalou moudrostí a nevýslovnou láskou. Víš nejlépe, co je pro
mě dobré, vždyť mne miluješ více než já
sám sebe… Ty neopouštíš nikoho, kdo Tě
hledá, nezklameš toho, kdo v tebe důvěřuje. Nebuď přísný, ale laskavý ve svých
úradcích. Nenavštěvuj mne těžkými
zkouškami, které snesou jenom svatí, ale
měj strpení s mou slabostí a veď mne,
smím-li za to prosit, po klidné a bezpečné cestě do nebe! Ale i tak odevzdávám
do tvých rukou vše, dobrotivý Spasiteli,
nesmlouvám: jen na mne nenakládej
zkoušky příliš těžké. A učiníš-li to přece,
propůjč mi podle toho i velké milosti.
Naplň mne svou silou a svou útěchou,
aby tvá navštívení nebyla pro mě k smrti
věčné, ale ke spáse a k životu.“
(John Henry Newman, Bůh a já)

Jedná z jeho modliteb, která nás může
inspirovat:
Veď mne, ty jemné světlo Světlo,
veď mne temnotami, které tísní.

Nebyl jsem vždy takový jako teď,
ani jsem tě vždy neprosil,
abys mne vedl kupředu.
Rád jsem si sám vybíral cestu,
chtěl jsem dobře vidět kupředu.

P

Teď mne ale vedeš kupředu ty sám!
Měl jsem v oblibě jas dne
a silnější než bázeň byla pýcha,
která ovládala mou vůli.
Pane, nevzpomínej na minulá léta!
Tak dlouho mi žehnala tvá síla.
Rád bych se nechal vést kupředu přes pole
a mokřiny,
skaliska a řeky až do okamžiku, kdy skončí noc,
a já budu smět zrána vnímat,
jak se na mne usmívají ti,
které jsem tak dlouho miloval
a které jsem načas musel oželet.
(John Henry Newman, Veď mne, jemné Světlo)

Když budeme zapalovat svíčky na hrobech, můžeme je zapalovat spolu
s modlitbou za zemřelé. Ovšem také
plamen svíci nás může vybízet k lepšímu
životu právě s vědomím naší pomíjivostí.
V jednom kostelíčku v Pyrenejích je tento
nápis:
„Pane, dej, ať je tato svíce, kterou zapaluji,
světlem mých rozhodnutí a starostí. Ať je
ohněm, v němž spálíš moje sobectví, pýchu
a vše špatné. Ať je plamenem, který zahřeje
moje srdce a naučí mě lásce. Nemohu
v tvém kostele zůstat dlouho, ale nechávám tu v této svíčce kousek sebe. A uvnitř
sebe malé světýlko jako dar pro každého,
koho potkám.“
Ať jsou (nejen) listopadové vzpomínky
na zemřelé pozitivní a plné naděje!
2. listopadu v 18.00 hodin v ořešském kostele
je plánovaná zádušní mše za všechny zemřelé.
Bude mi ctí, společně s Vámi, vzpomínat také
na všechny Vaše příbuzné a přátelé. Poté se koná
bohoslužba za zemřelé na ořešském hřbitově.
V sobotu 6. 11. 2021 v 11.00 hodin – bohoslužba
za zemřelé na hřbitově v Řeporyjích.
V sobotu 6. 11. 2021
ve 12.15 hodin –
bohoslužba za zemřelé na hřbitově
na Krtni.
Srdečně zvu
k účasti.
P. Mariusz
Kuźniar,
farář

Jindřich Šimon Baar a Dušičky
amátku věrných zesnulých,
lidově Dušičky, si budeme již
brzy připomínat. Může nás vést
k nejrůznějšímu přemítání. Nemělo by
být jen smutné a ponuré. Že se nám
po našich drahých zesnulých stýská
není nic divného. Že mnohdy vůči nim
cítíme dluhy nějaké péče nebo pozornosti je výrazem naší poctivosti. Ale
jděme ještě dál. To první, co bychom
mohli a měli uplatnit při vzpomínce
na ty, kdo nás v tomto životě předešli
na věčnost, je vděčnost jim i vděčnost
za ně. Obdarovali nás mnohým, co si
neseme v našich životech jako bohatství. Bůh nám jejich prostřednictvím
ledacos dal. Stojí za to si udělat jakousi
malou inventuru těchto obdarování,
zakončenou díkem na jejich adresu
i směrem k Bohu.
Moudře se ke svému odchodu
na věčnost postavil Jindřich Šimon
Baar, který je pohřben na hřbitově
zvaném Na Soutkách, v rodném Klenčí
pod Čerchovem. Nepřál si, aby na náhrobku bylo uvedeno jeho jméno,
a proto je na něm pouze tento verš:
Čtenáři!
Též tvá cesta k hrobu běží,
tož se netaž, kdo zde leží,
které bylo naše jméno,
jaká práce – žití, věno.
I své kvítí i své hloží
odnesli jsme na soud Boží,
pokoj máme v tomto hrobě,
Bůh ho jednou dej i Tobě.
Pane, smiluj se nad námi!
Magda Tušlová,
předsedkyně JŠB – Ořech, z.s

www.farnostorech.cz
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Kočičáci v Bedřichově 2021
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se rychlostí, co nám pedály stačily, vrátili
zpět do základního tábora. Sobotní odpoledne jsme se již věnovali svižnější procházce
po Bedřichově a plánovali nedělní výšlap.
I v neděli nám počasí přálo, a tak jsme vyrazili – kola nám Aleš dopravil na Maliník a my
mohli drandit po vrstevnici směr základní
tábor – tato vyjížďka se již povedla dle plánu
a my urazili téměř 12 km. Po nedělním obědě
jsme odjížděli, směr Praha.
Tímto bychom chtěli všem poděkovat
za účast a pomoc s organizací.
Dále přikládáme informaci, že stále probíhá nábor nových členů – dokud nám počasí
dovolí, jezdíme každé pondělí od 16h (sraz
je na „paloučku“). Bližší informace na tel.

PORYJ

K

T

řetí víkend v říjnu jsme si naplánovali
menší soustředění pro naše „Kočičáky“
v Bedřichově. Plán byl předem pevně
daný – vzít kola a užít si to! Jednalo se o první
akci tohoto druhu v našem cyklo-kroužku
a mile nás překvapilo, že byla velmi vysoká
účast z řad našich „Kočičáků“. Někteří s sebou
vzali celou rodinu včetně mladších sourozenců, tak bylo o zábavu postaráno. O zábavu
rodičů se postaral Pivovar Řeporyje, který
dodal „zlatý mok“. Těm, kteří cestovali sami,
jsme díky sponzoru, Ford AMB Praha, mohli
zajistit bezproblémovou přepravu z Řeporyjí
až na místo určení, což byl Penzion U Zvonu
v Bedřichově – tam jsme měli základní tábor –
děkujeme Alešovi H. za ubytování a dopravu
kol – a i za něj jsme rádi, že jsme penzion
vrátili ve stavu, v jakém nám byl zapůjčený.
V sobotu jsme vyrazili směr „centrální parkoviště“ Bedřichov, kam nám Aleš dopravil
kola a my šetřili síli na vrcholy Jizerských
hor. Sil jsme měli dost, ale po ujetí několika
pár kilometrů jsme se museli vrátit – máme
sportovního a týmového ducha – jeden malý
cyklista měl přímý pád do louže a my jsme

ŘE
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čísle 723 149 089 (Filip Ptáčník) nebo v cyklo
obchodě BICISPORT na Řeporyjském náměstí.

HANSPAULKA

řeporyjské celky / podzim 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4. liga, skupina E

Co je?
7
Bamboocha City
7
President FC
5
Hajduk Hůrka A
7
Gladiators Beroun
6
Drny FC
7
Pajzovna FC
7
Sací komando Modřany7
Pfefrs FC
7
Devils of Zderaz
7
Efficenza AC
7
Beach attack 90210 6

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

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

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

24:14 10
27:34 9
23:11 8
27:17 8
23:17 8
31:24 7
30:31 7
26:21 6
23:24 6
18:26 6
6:23 4
8:24 1

Veteránská liga, 3. liga, skupina C

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

Hertha ZMZ VET
6
Deko VET
6
Druhej dech
6
Hvězda VAB F.C.
6
Kehar club VET
6
Dřevosprint SC
6
Čechie 12°
6
Inter Lotyšák VET A 6
Vršáci VET
6
Tatarský biftek VET 6
Tuscarora VET
6
Tyran Saens 1.FC VET B 6

5
4
4
3
4
4
2
2
2
0
0
0

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

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

29:12 11
19:5 10
31:15 9
23:12 8
30:20 8
32:30 8
20:19 5
18:18 5
22:33 4
13:26 2
11:29 1
8:37 1

Poslední utkání mužstva FC Pajzovna:
Sací komando Modřany
Devils of Zderaz
Pfefrs FC
Beach attack 90210
Hajduk Hůrka A

4:0
0:6
1:5
5:3
7:7

Poslední utkání mužstva Dřevosprint FC:
Vršáci VET
7:6
Tyran Saenss
11:4
Tuscarora VET
5:3
Druhej dech
3:9
Deko VET
1:4
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Zápis z valné hromady
TJ Sokol Řeporyje, konané dne 6. 10. 2021
od 19.00 v tělocvičně Sokol Řeporyje
Počet přítomných dle prezenční listiny: 63
členů, hostů 2.
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba zapisovatele
3. Zpráva výboru o činnosti za rok 2020
4. Zpráva o hospodaření v roce 2020
5.Zpráva kontrolní komise
6. Zpráva o činnosti oddílů v roce 2020
7. Představení projektu přestavby sokolovny
8. Diskuse k projednávaným bodům
9. Hlasování o přestavbě sokolovny
10. Závěr
Valnou hromadu zahájila starostka TJ Sokol
Řeporyje Simona Šťastná přivítáním přítomných. Jako hosté se zúčastnili zástupci
firmy Archicraft (studie rekonstrukce Sokola)
a zástupci MČ Praha Řeporyje.
ad 1. Zahájení a schválení programu
Program byl odsouhlasen všemi hlasy. Pro 63
hlasů, proti 0 hlasů
Navrhovaný nový bod o řešení dopravní situace kolem sokolovny byl přidán pod bod č. 7.
Navrhovaný bod pana Jirase - žádost o názor
VH na jeho nájemní smlouvu na sportovišti
-byl do programu umístěn jako bod po bodu
Hlasování o přestavbě.
ad 2. Volba zapisovatele
Zapisovatelka Ing. Hana Krejčíková byla
schválena 61 hlasy, 2 se zdrželi.
ad 3. Zpráva výboru o činnosti za rok 2020
– zprávu podal Jan Kluganost (jednatel)
- Většinou svépomocí byla provedena částečná rekonstrukce předsálí a kuchyňky,
upraveny venkovní prostory
- Uspořádání dětského dne v srpnu 2020
a dne otevřených dveří v září 2020
- Příprava rekonstrukce budovy sokolovny
ad 4. Zpráva o hospodaření v roce 2020
– zprávu podala Eva Krejčiříková (hospodářka)
- v době zavření sokolovny z důvodu pandemie nepřicházely peníze z nájmů, ale

zároveň se snížily náklady za energie. Díky
státním dotacím a příspěvku MČ Řeporyje
skončil účetní rok v plusových číslech.
Náklady činily 1 519 000,- Kč a výnosy
1 608 000,- Kč.
- byl zřízen transparentní účet
ad 5. Zpráva kontrolní komise – zprávu
podal předseda kontrolní komise p. Jiří
Hájek
- Všechny peníze byly použity odpovídajícím způsobem
ad 6. Zpráva o činnosti oddílů v roce 2020
Zástupci všech oddílů působících v rámci
Sokola Řeporyje podali zprávu o své činnosti.
Podrobné zprávy jsou v příloze zápisu.
Vznikl nový oddíl: Všestrannost a míčové
hry pro děti 7–10 let pod vedením nového
trenéra p. Tomáše Zděradičky.
ad 7. Představení projektu přestavby
sokolovny
Úvod Eva Krejčiříková, představeni zástupci
firmy Archicraft, která zpracovala možnosti
rekonstrukce a vytvořila architektonickou
studii nové sokolovny, Ing. arch. Jan Tomáš
Ciesla a Ing. arch. Tadeáš Hlaváček.
„Prvotní myšlenka na přestavbu byla vyvolána nevyhovujícími podmínkami pro oddíly
trénující v sokolovně: jediná malá šatna bez
větrání (v druhé je plíseň od vlhnoucí zdi), zastaralé WC (absence teplé vody na dámských
toaletách), společná sprcha, malá a těžko
přístupná nářaďovna, sloupy v sále, nemožnost skladovat žíněnky jinde než přímo
v sále, zápach z poškozené kanalizace. Chybí
vzduchotechnika. Budova není zateplená,
únik 30–50% tepla z důvodu konstrukce zdí.
Neexistuje bezbariérový přístup (pro handicapované a kočárky).
Částečná rekonstrukce nebyla odborníky
po posouzení stavby ze statického a konstrukčního hlediska doporučena, jednalo by
se o nehospodárné řešení:
- budova je ze severní strany podmáčená,
zdivo vlhké
- kostra budovy je ze starých dřevěných
desek - nezateplená, izolaci neunese
- zachování spodního patra není možné
(statik vyloučil), v některých místech
jsou základy jen 2 cm
hluboké
Nejhospodárnější
a nejefektivnější řešení pro zachování chodu sokola je
příprava projektu
a následná realizace
stavby nové sokolovny na místě stávající.“
A r c h i te k t C i e s l a
představil vizualizaci nové sokolovny.
Je řešena jako moderní budova, která
zapadá do stávající
zástavby a splňuje
všechny prvky, co
se týče bezpečnosti,

říjen 2021
www.sokolreporyje.cz
požadavku na prostor a zázemí, hygienu,
recyklaci použitých materiálů, ekologické
hospodaření, zachovává stejný půdorys.
Ke studii měli všichni zástupci oddílů možnost
se v uplynulých měsících vyjádřit a návrh
tedy zahrnuje jejich požadavky na prostor
a vybavení.
Paní Eva Krejčiříková pak vysvětlila, co již bylo
provedeno za přípravné práce:
- Stavebně – technický průzkum a posudek
statika
- Na základě diskuse s oddíly zadání architektonické studie
- Získání a financování studie z grantu VAFO
- Zajištění podpory nejvyššího vedení České
obce sokolské
- Zajištění podpory MČ Řeporyje
- Výběrové řízení na dotační poradce
- Návrh zadání veřejné zakázky
- Rozpočet stavby dle studie 110 mil. Kč
- Odhad ceny projektové dokumentace
3 mil. Kč (do podání žádosti o stavební
povolení)
ad 8. Diskuse k projednávaným bodům
- pan Zbyněk Jiras vysvětlil svůj názor na zbytečnost výstavby nové sokolovny. Dle jeho
názoru bylo v objektu v nedávné době provedeno mnoho úprav a částečných rekonstrukcí zlepšujících funkčnost a trvanlivost
stavby (střecha, rozvody, okna, podlaha,
toalety). Životnost těchto prvků je dle jeho
názoru jistě delší než doba do finálního
zbourání objektu. Kromě toho je stavba
riziková vzhledem k masivnímu zdražování
ve stavebnictví a obává se toho, že peníze
na ni dojdou dřív, než bude postavena. Odpověď Simona Šťastná: stavba se může začít
realizovat až při zajištění financování, tudíž
nehrozí, že skončíme s napůl rozestavěnou
sokolovnou.
- pan David Roznětínský, místostarosta MČ
Řeporyje, podporuje přípravu projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení.
Vlastní stavba se dá dle možností odložit,
do shromáždění celkového množství potřebných financí. V rámci možností nabízí
příspěvek na projektovou dokumentaci.
V době plánované výstavby umožní
členům sokola využívat tělocvičny v ZŠ
a ostatních dostupných sportovištích.
Další poznámky v diskusi:
- Byl zmíněn návrh postavit objekt na „zelené louce“, ten ovšem naráží na neexistenci
vhodného pozemku a jeho financování.
Na koupi pozemku nelze získat grant.
- V projektu musí být zachován alespoň stejný počet parkovacích míst. Velký problém,
při konání větších akcí, auta parkují všude
v sousedních ulicích. Odpověď Simona
Šťastná: s parkováním počítáme v přilehlé
Postřekovské ulici a také uvnitř areálu.
- Pochybnosti o reálné pomoci ČOS s finanční stránkou projektu.
- Nespokojenost uživatelů venkovních sportovišť s omezením jejich činnosti po dobu
výstavby.
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- Nespokojenost majitele sousedícího
soukromého domu s návrhem prosklené
severní části nové sokolovny - že večer
bude svítit.
- O tak závažných rozhodnutích by se mělo
hlasovat s přihlédnutím na počet členů
v jednotlivých oddílech (nezastoupených
je 150 dětských členů)
- Je potřeba myslet nejen na současné
využití sokolovny, ale i na její budoucnost
a možnost sportování za pět či deset
Názory na valnou hromadu:

V

yjádření názoru jednoho z oddílů
k valné hromadě:
„Křik na valné hromadě. To je náš hlavní
dojem. Dlouhá léta chodí celý náš oddíl na VH.
Z ostatních oddílů přišli vždy jen 2-3 zástupci.
Po splnění programu VH se pokaždé rozvinula
přátelská debata. Letos se na sále sešlo množství členů, kteří nikdy na VH nebyli, navíc přišli
ve velmi bojovné náladě. Ano, téma bylo velice
závažné, ale každý snad může vyjádřit svůj

let, také na hrozbu uzavření sokolovny
z důvodu nevyhovujícího stavu (hygiena,
bezpečnost) a mít připraveno rychlé řešení
ad 9. Hlasování o přestavbě sokolovny
Byl dán návrh na tajné hlasování … pro 14
hlasů, proti 49 hlasů
Hlasování bude veřejné.
Bylo vysvětleno přesné znění otázky k hlasování, která zní: „Souhlasím, aby výbor TJ Sokol
Řeporyje pokračoval v činnosti vedoucí k postavení nové sokolovny TJ Sokol Řeporyje“.
názor a být respektován a ne okamžitě překřičen. Nás z „horního patra“ bohužel nemohou
přijít podpořit děti, kterých je celý týden plný sál
a jsou také členy Sokola. A o ně nám především
jde. Rozhodnutí VH musíme respektovat, ale
průběh schůze nebyl vůbec v sokolském duchu.“
Zajímají nás Vaše názory!
Přijďte se vyjádřit, přineste návrhy, otázky,
přidejte se! Jak? Osobně každý čtvrtek
17.30–19.00 nebo piště e-mailem nebo
na Facebook.
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Pro 28 hlasů, proti 30 hlasů, 5 hlasů se zdrželo
Návrh v tomto znění tedy neprošel.
ad 10. Závěr
Starostka Sokola Řeporyje navrhla možnost
jiného hlasování na příštím setkání valné
hromady. Jednalo by se o schválení prací
na tomto projektu do úrovně projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení.
Pan Jiras stáhl přidaný bod k jednání.
Valná hromada byla ukončena 21:50.
Zapsala : Ing. Hana Krejčíková, 6.10.2021

M

usím konstatovat, že mě průběh poslední Valné hromady Sokola Řeporyje hluboce zklamal. Hlavním tématem bylo
odsouhlasení pokračování prací na projektové
dokumentaci k rekonstrukci budovy sokolovny.
Už po zahájení bylo jasné, že množství členů,
kteří se chystali účastnit valné hromady bylo zcela
mimořádné. Mnoho z nich se nikdy o dění a práci
v Sokole nezajímalo.
Rovněž bylo jasné, že spoustu lidí vůbec
nezajímají předkládané argumenty a již přišli
s nezvratným rozhodnutím a ucpanýma ušima.
A s cílem zabránit výstavbě nové, krásné a funkční
sokolovny. Smutné je, že důvody pro toto rozhodnutí jsou většinou soukromého charakteru.
Jen aby stavba neovlivnila můj píseček…. Přitom
by případná stavba sokolovny omezila zejména
oddíly, které trénují uvnitř a musely by dočasně
hledat jiné prostory.
Přijde mi to jako postoj: „Po nás potopa“.
Při představení projektu bylo jasně řečeno, že
žádnou další rekonstrukci sokolovny žádný statik
nepovolí. Takže pro odpůrce stavby by bylo asi
nejlepší, složit ruce do klína a v klidu počkat až
se budova začně drolit. No a doufat, slovy známé reklamy, že „My tu maminko už nebudeme“
a tudíž už to vyřeší někdo jiný.
Ale ona tato realita může být aktuální již
o dost dříve. Kvůli nevyhovujícímu zázemí, kvůli
podmáčenému suterénu, kvůli nedostatečné izolaci, kvůli neexistující vzduchotechnice. Pravidla
a normy pro všechny stavby (a nejen stavby) se
stále zpřísňují směrem k větší bezpečnosti a ta už
naše sokolovna nebude moci splnit.
I kdybychom se rozhodli na tuto dobu pasivně
čekat, musíme mít už pro tento kritický scénář
projekt (alespoň ke stavebnímu povolení) a vyřízené dotace, aby vše netrvalo deset let. V rámci
projektu je také samozřejmě prostor pro návrhy
a námitky ze strany dotčených subjektů, ale už
to budou konkrétní návrhy a ne plácání do vody.
A můžeme být jedině vděční, že se současné vedení Sokola Řeporyje chce takovému obtížnému
úkolu s plným nasazením věnovat.
Proto si myslím, že návrh zástupce MČ Řeporyje (přítomného na valné hromadě) o hlasování
pro pokračování rekonstrukce do stavu projektu
ke stavebnímu povolení, byl dobrý kompromis.
A byla velká škoda, že se už ve velmi vypjaté
atmosféře nestačil zrealizovat.
A také si myslím, že pro objektivitu hlasování
by bylo spravedlivější, kdyby hlasování proběhlo
na základě delegace dle počtu členů jednotlivých
oddílů. Myslím, že to stanovy Sokola umožňují.
Ing. Hanka Krejčíková
Trenérka oddílu Gymstar
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Sport
Názor k Valné hromadě TJ Sokol Řeporyje
a Valné hromadě naší TJ byla
členům představena idea výboru na „rekonstrukci“ budovy
sokolovny. Myšlenka je to hezká, architektonická studie rovněž. Co ale nelze
přehlédnout je naivní představa ohledně financování této stavby. Už jenom
vypracování projektové dokumentace
a stavební povolení by i za přispění dárců
a grantů vysálo veškeré peníze sokola
(alespoň dle prezentace hospodářky).
Což by zapříčinilo velké problémy při
jakékoliv i menší havárii na budově. A co
dál? Výbor spoléhá samozřejmě hlavně
na granty a dary. Rozpočet z ledna 2021
je ve výši 110 mil. Kč. Vzhledem k narůstajícím cenám ve stavebnictví by byl již
dnes ale minimálně o 30 % vyšší. V momentě realizace stavby se ale dá předpokládat další navýšení ceny (200 mil. Kč?).
Vzhledem k tomu, že granty ze státního
rozpočtu se v drtivé většině poskytují
ve výši 80 % rozpočtu, je otázkou, kde
chtějí vzít těch zbývajících 20 % (22–40
mil. Kč). A i kdyby se nějakým zázrakem
podařilo sehnat celých 100 %, kde by
se vzaly pravděpodobné prostředky
na vícenáklady (ty jsou u každé stavby)?
V tu chvíli by nezbylo nic jiného, než
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sokol zadlužit (a ručit majetkem) nebo
prodat lukrativní pozemek soukromému
subjektu.
Nejsme si jisti, zda si je výbor vědom
složitostí úkolu a zda si uvědomuje odpovědnost, kterou na sebe chce vzít, nebo
si pouze staví „vzdušné zámky“. Bohužel
na valné hromadě to nezaznělo.
Vedení nás na VH napadlo, že nekoukáme do budoucna. Myslím, že do budoucnosti naopak koukají právě všichni,
kdo hlasovali PROTI návrhu. Každý si jistě
všiml, že v Řeporyjích probíhá mohutná
výstavba bytových domů směrem k Jeremiášově ulici. Právě v budoucnosti
bude žít v Řeporyjích cca 2x tolik bohatých lidí a starousedlíci, kteří sokolovnu
zrekonstruovali, si budou chodit maximálně zaběhat do Prokopáku, protože
do sokolovny se již nedostanou. Nájem,
který bude muset pokrýt splátky hypotéky, úroky a zvýšenou spotřebu energií
budou enormně vyšší. Dnes platíme
pouze plyn na ohřev prostoru (I když se
může zdát, že jsou vysoké ztráty tepla,
ohříváme pouze vzduch uvnitř prostoru.
Poté budeme ohřívat velké množství
vzduchu přiváděného větráním, velká
spotřeba energie bude i na chlazení).
Právě v budoucnu, za předpokladu, že
se někde sežene těch 200 milionů a hala

T

 Příchozí diváci se museli prokazovat
Covid pasem.
 Nebylo žádné občerstvení.
 Všichni necvičící byli ukryti v rouškách.
 Omluvy na poslední chvíli díky karanténám a pozitivním testům.
 Zlaté medaile předával starosta Řeporyj
Pavel Novotný.

Memoriál měl letos své zvláštnosti
a specifika a to hned v několika věcech.
 Stejně jako u loňského ročníku jsme
bojovali sami se sebou, zda se vůbec
do pořádání pustíme.
 Odměny a medaile se kupovaly až v pátek na poslední chvíli.

Přes všechna omezení a netradiční
organizaci se našeho závodu zúčastnilo
40 družstev z celé republiky. Nejdál to
měli závodníci z Olšan u Prostějova, to
se fakt cení .
Holky z GYMSTARu obsadily všechny
kategorie a družstvo v kategorii 0 získalo
zlaté medaile. Na to, že na trénink bylo
tak málo času a některé holčičky z miminkovské kategorie se ještě nestihly ani
rozkoukat, to byl velký úspěch.
Moc, moc, moc děkujeme všem,
kteří napekli, přiložili ruce, auta, rodiny
a vlastní čas k tomu, aby Memoriál Hany
Myšákové mohl proběhnout. Bez těchto
úžasných lidí by se tento závod konat ne-

Sokol Řeporyje - Gymstar
rochu se ohlédnu zpátky v čase.
Ne moc daleko, jen na začátek
října, kdy náš gymnastický oddíl
Sokol Řeporyje GYMSTAR pořádal svůj, již
tradiční, Memoriál Hany Myšákové. Touto
gymnastickou soutěží v teamgymech
vzdáváme každoročně hold naší milované trenérce Haničce Myšákové, která
nás naprosto nečekaně opustila a zanechala po sobě příliš mnoho prázdného
prostoru. Letos se konal již 6. ročník a my
doufáme, že to nebyl poslední závod
v sezóně, jako tomu bylo vloni.

říjen 2021
se postaví, skončí v Řeporyjích cvičení
seniorů (těžko budou z důchodu platit
nájem), nohejbal (nájem dělený 4 bude
neúnosný), pravděpodobně i volejbal
a další sporty, které nemají mnoho členů, … ani divadelníci myslím nemívají
mnoho peněz. Nikdo neprovedl výpočet
provozních nákladů, při zvýšené obsazenosti hlavně dojíždějících klientů, budou
chybět parkovací místa! Kam se odvedou
odpadní vody? Jsou prověřena přípojná
místa? Bude dostatek elektrické energie?… to je, myslím, právě tzv. „koukání
do budoucnosti“.
Je na místě také připomenout, že
v uplynulých letech se vynaložily miliony
korun ze státního rozpočtu, stovky tisíc
z vlastních peněz a další miliony investoval nájemce do restaurace. Bohužel
členové výboru fungují v naší jednotě
krátce, takže ani neznají stav před těmito
opravami. Tento, ale zná většina těch,
kterým se nápad na zbourání sokolovny
nelíbí. Jak jsem měla možnost vidět, byli
to dlouholetí členové našeho sokola, kteří mají k celému areálu (budovy i vnější
prostory) vztah a celá léta se snažili ho
vlastními silami zvelebovat.
Míla Roreitnerová
a ing. Jana Blažková
Za členy TJ Sokol Řeporyje

mohl. Takto velký závod je na pořádání
a organizaci velice náročný, organizačně
i finančně a proto jsme velice vděčný
za jakoukoliv pomoc dobrovolníkům.
Tak ještě jednou velké díky všem zúčastněným!!.
Martina Kurková

www.gymstar.cz
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Sport
nás ČAFCa, Modřany a předehrávka se
Zlíchovem. Bude důležité, aby se v závěru podzimní části vybojovaly proti těžším
soupeřům nějaké body, které dodají větší
klid před zimní přestávkou.

É

www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.

P

Slovo úvodem
odzimní sezóna vstoupila do své
poslední třetiny a první část sezóny
bude brzy odfouknuta jako listí při
větrných dnech na konci podzimu. Ačkoliv zažíváme už ranní mrazíky, jsme velmi
rádi, že pozornost o řeporyjský fotbal neutuchá, což nás nadále hřeje. Vytáhnout
roláky, oslavit rozlučky s koncem podzimní části, brzy Silvestrovská pumelice. No
vždyť to znáte, strašně to letí.

B mužstvo
Naše rezerva během posledního měsíce výsledkově zabrala a zaznamenala
čtyři výhry v řadě, která je katapultovala
na druhé místo tabulky. Největším překvapením bylo vítězství na půdě Bílé
Hory, která doposud neztratila žádný
bod a mířila bez ohledu na soupeře
do vyšší soutěže. Prohrou s našimi hochy však přišla nečekaná kaňka nad
dosud bezproblémovým podzimem
a čtyřbodové manko naší rezervy otevírá
otázku, zda-li postup Bílé Hoře ještě více
nezkomplikovat.

Výstavba dětského hřiště
Jak jste jistě zaregistrovali, začátkem
října začala výstavba dětského hřiště.
Kromě srovnání terénu a příprav byly vybudovány nové chodníky, které zjednoduší cestu na toto hřiště hned ze tří stran.
Ačkoliv se jedná stále o hrubou stavbu,
v následujících týdnech budou patrné
pokroky a budování “dětského krásna“,
které ocení jistě celá řeporyjská obec.
A mužstvo
Po velmi dobrém vstupu našeho
A týmu došlo ke značnému útlumu, který byl způsoben nejen vyšším počtem
zraněných vyžadujících delší rekonvalescenci, tak i značným podceněním
soupeřů. Náš A tým se chová jako fotbalový Jánošík, kdy body týmům z vyšších
pater tabulky bere, naopak soupeřům ze
dna tabulky ochotně rozdává. To deklarují poslední výsledky, kdy po výhře nad
Střešovicemi následovaly kruté prohry
na hřišti posledních Stodůlek 0:3 a vysoká prohra 1:7 od předposledních Nebušic.
V závěru čeká A tým poslední trojlístek
zápasů, kdy dva z nich odehrajeme
v azylu na Motorletu, kdy nastoupíme
na umělé trávě, abychom ušetřili naší
travnatou plochu před nevyzpytatelným
počasím na přelomu října a ledna. Čeká

Za výsledkově zdařilým podzimem
stojí větší počet hráčů na pomezí A a B
týmu a lepší provázanost těchto týmů,
které si můžou v případě zranění či personálních absencí pomoci.
Mládež
Kromě velmi slušných výsledků naší
mládeže je největším vítězstvím letošní
sezóny stále rozrůstající členská základna, která se letos zastavila na historickém
maximu. Jsme velmi rádi, že rodiče oceňují práci našich mládežnických trenérů,
které do této práce dávají srdce a maximum. Odměnou jim jsou pak úsměvy
a radost děti z odvedených výkonů
Slovo závěrem
Ačkoliv po očku sledujeme průběh
navýšení covidového opatření a s ním
spjaté i restrikce, věříme že se soutěž
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dohraje celá. Vzhledem
k úpravě soutěžního řádu
soutěže je nyní jasné, že
soutěže budou minimálně
ze své poloviny dohrané,
a tak každá soutěž bude
znát své postupující a sestupující. Věříme, že situace
nebude tak turbulentní jako
kroky hradní kanceláře ČR.
Držme palce!
Petr Vosmík ml.

Muži A - A2B - 13 M-1.A/B

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

TJ Sokol Cholupice 13
ČAFC Praha
14
SK Zbraslav
14
TJ AFK Slivenec
13
ABC Braník fotbal
14
FK Zlíchov 1914
14
SK Střešovice 1911 15
SK Libuš 838
15
SK Modřany
14
SK Aritma Praha „B“ 14
FK Řeporyje
14
1999 Praha
14
TJ Sokol Nebušice 14
FC Před. Kopanina „B“ 14
TJ Sokol Stodůlky
14

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

TJ Sokol Bílá Hora
12
TJ Slavoj Suchdol, z.s. 12
FK Řeporyje „B“
12
TJ Sokol Lochkov
12
TJ AFK Slivenec „B“ 12
FK Sparta Košíře
12
SK Modřany „B“
12
SK Střešovice 1911 „C“ 12
SK Čechie Smíchov „B“12
TJ TOČNÁ
12
TJ Sokol Nebušice „B“ 12
TJ Sokol Lipence „B“ 12

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

10
8
8
9
7
7
5
6
5
5
5
3
3
2
2

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

2
2
3
4
3
4
4
6
5
7
7
7
9
10
12

43:28
32:15
47:22
34:23
44:24
31:24
26:23
34:43
31:31
26:26
23:41
28:34
23:44
20:33
11:42

Muži B - A4A - 21 M-2/A
9
8
7
6
6
4
4
4
3
3
2
3

1
0
1
2
2
5
2
1
3
2
5
2

2
4
4
4
4
3
6
7
6
7
5
7

49:24
35:38
34:21
38:33
27:26
25:23
24:37
37:37
26:29
36:34
22:32
25:44

Starší žáci - E3C - 56 SŽ-2/C
SK ČECHIE SMÍCHOV 10
SK Motorlet Praha „D“ 10
SK Aritma Praha „C“ 10
FK Loko Vltavín
10
FK Admira Praha „C“ 9
1. FC BARRANDOV
9
TJ AFK Slivenec
9
FK Řeporyje
10
TJ Sokol Nebušice
7
SK Uhelné sklady
9
Ambassadors FC Praha 9
FK FC ZLIČÍN
10

9
8
7
6
5
5
4
3
3
2
0
0

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

0
2
2
3
3
4
4
6
4
7
8
9

70:6
89:26
68:30
65:31
65:28
59:32
43:43
46:50
23:24
37:53
8:100
8:158

31
28
27
27
25
24
21
21
19
17
17
13
11
8
6
28
24
22
20
20
17
14
13
12
11
11
11
28
24
22
19
16
15
13
10
9
6
1
1

Mladší žáci - F3D - 67 MŽ-2/D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SK Zbraslav „B“
Deutscher FC Prag
FK FC ZLIČÍN „B“
FK Řeporyje
SK Střešovice 1911 „D“
TJ Sokol Řepy „B“
TJ Sokol Bílá Hora
TJ Slovan Bohnice „B“
FK Dukla Praha ženy

8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
5
4
4
4
4
1
0
0

0
1
3
1
1
1
2
2
1

0
2
1
3
3
3
5
6
7

59:11
67:29
58:27
48:28
41:31
46:39
20:56
18:56
14:94

24
16
15
13
13
13
5
2
1
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Restaurace

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

Jáchymovská 613/1, Řeporyje

5. 11. Koncert Medúzy
12. 11. Svatomartinské DISCO80-90let
DISCO80-90let

20. 11. Folk a jazzový večer

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

Kontakty:
Bližší informace na stránkách www.reporyjskasokolovna.cz.
Sledujte naše FB stránky vzhledem ke koronovirové situaci.

U Lva
174, 301, 352,
266, 902

 731 484 493
 603 943 121

Solc-01-2017_zluta.pdf 1 11.1.201713:50:06
605 701 945
Rezervace míst na tel.:  603 943 121  605 701 945

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

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

apap
Nabízíme práci pro

- SKLADNÍKA / invalidu
pracovní doba od 7.30 – 16.00 hod.

CMY

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

Praha 5-Řeporyje

www.solork.cz

Tel.: 602 285 188

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

