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Slovo starosty

N

Vážení spoluobčané.
e sn áš í m r uš e n í
slavnostního rozsvěcení vánočního stromečku na náměstí.
Řeporyje letos „držely“ ze
všech pražských městských
částí nejdéle. Nasmlouvaní
umělci, technika, děti z dramaťáku i sbor ZUŠ natrénováno. A pak přišlo vládní nařízení,
které by z celé akce udělalo tak akci k naštvání. Bez svařáku,
stánků a k tomu by vás nikdo nekontroloval při příchodu.
Mám moc nepřátel. Na kolenou mě prosili i policajti, kteří
mají pochopení. Nakonec jsem to, tváří v tvář nouzovému
stavu a s ním souvisejícím soupisem omezení prostě odpískal.
Je mi to moc líto.
Půlnoční mši svatou, variantu „open air“, ale nezakáže
nikdo! Dokázali jsme s panem farářem Kuzniarem obejít se
ctí všechno, co ji bránilo loni v brutálním lockdownu, dokážeme to i letos. Uděláme si to pěkné, nazvučené, v zahradě
kostela a potřebuju od vás jednu věc. Samozřejmě to bude
bez svařáku, pokud se nenajde pár bláznů, co nejen, že dorazí
v současné situaci na Štědrý den na půlnoční, ale ještě vezmou
termosku se svařákem. Kelímky zajistím.
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to, že jsme našli vhodný pozemek v Toufarově ulici.
Chci poděkovat všem, co se nechali očkovat. Mám vyloženě
militantní názory na ty, kteří tak neučinili a chci, aby neočkovaní řeporyjáci tento můj názor znali. Nechápu, že když jim
těch předchozích deset povinných životních očkování, co mají
v sobě, nevadilo, když jim nevadí povinná očkování cestou
na exotickou dovolenou, tak najednou tohle jim bere jejich
svobody a práva. Fajn, ale oni zase předvádějí bezohledné
sobectví a blbost nejen k druhým, ale také sami k sobě. Ještě
jednou poděkování všem rozumným. Zbytek jsou pitomci
a kdo s tím má problém, srdečně jej zvu na kafe na úřad,
ukážu mu seznam letošních řeporyjských mrtvých z poloviny
března 2021. Proč z poloviny března? Protože přesně 15. 3.
jsme tu měli stejně zesnulých, co máme normálně za celý rok!
To je moje odpověď na jejich hloupé naskakování na hoaxy
z internetu, na jejich sobectví, lenost, bezohlednost, zbytečný
strach. Nadávat jim nebudu, jsem starosta, ale nemám pro ně
špetku pochopení a myslím, že je fér to říct.
Mimořádné díky našim seniorům, na ty je VŽDYCKY v Covidu spoleh. Tohle navíc není „loňský“ COVID. Je to Delta. Je to
průšvih jako vrata. A my máme s 88 % u seniorů jednu z nejlepších proočkovaností v Praze. Děkuji za to, byl jsem před
panem primátorem moc pyšný a kéž by každý tak rozumně
a s pochopením ke Covidu přistupoval tak, jako řeporyjští
senioři. Smekám.

Moc se na vás s panem farářem, ségrou a dalšími, co se
na tom podílí, těšíme!
Co se zimní údržby týče, vysvětlil jsem společnosti, co nám
smluvně zabezpečuje výpomoc v případě sněhové nadílky,
že budou volby. Tedy budeme mít letos u nádraží připravený
sypač a měla by se zkrátit doba zásahu. Rovněž se pokusíme
v nočních hodinách zabojovat s chodníky atd. Vyhrát to nejde,
ale děláme, co se dá.
Na hřišti stavíme dětské hřiště, ve chvíli, kdy držíte v ruce
toto Echo, bychom měli stavbu přebírat. Neděkujte nám, naopak děti mají co děkovat vám. Byli jste to vy, kdo zvýšeným
výběrem daně z nemovitosti, toto hřiště zafinancovali. Příští
rok to chceme pojmout stejně za peníze vybrané letos, vypadá

Zrestaurované boční oltáře po letech zpět v našem kostele.
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Slovo starosty

A na závěr poděkování mé „pirátce“, místostarostce Lucii,
mému „TOPákovi“, místostarostovi Davidovi a naší hlavní účetní, paní Vinecké. Jen díky nim jsem mohl před zastupitelský
sbor před nějakým časem předstoupit s návrhem na mimořádnou dotaci a rozpočtovou změnu ve výši 300 tisíc korun,
která zachrání a vrátí do našeho kostela dva gotické boční
oltáře. Reportáž z celé záchrany jste mohli číst minule. Od posledního listopadového pátku je máme zpět tam, kam patří.
Jsem na Řeporyje i v tomto moc pyšný.
Přeji Vám fantastické Vánoce a co možná nejlepší vykročení
do roku 2022.
Dycky Řeporyje! :-)

Pavel Novotný
starosta@praha-reporyje.cz

V noci na pondělí 22. listopadu došlo v Řeporyjích k dalšímu zásahu UFO.
Nevysvětlitelným způsobem se vznesl autovrak, co překážel stavbě skateparku
a odletěl 200m. Odpoledne si jej nakonec dávný provozovatel, tváří v tvář situaci,
odtáhl. Byl to dohromady 39. autovrak, který zmizel z našich ulic od února 2020,
kdy jsme začali s tímto nešvarem za pomoci mimozemských civilizací a jejich
prostředků válčit.

Půlnoční mše
• Zahrada kostela

24. 12. 2021 od 24:00 hod.
Pod záštitou MČ Praha-Řeporyje

Městská část Praha-Řeporyje
a zaměstnanci ÚMČ
přejí všem klientům
a občanům městské části pokojné prožití
vánočních svátků a šťastné vykročení
do nového roku 2022.
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Zápis ze zasedání

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. ZMČ27 konané dne
1. 11. 2021
Přítomni: starosta - Pavel Novotný,
Dis.; místostarosta - David Roznětinský;
místostarostka - Lucie Seguin; Jaroslav
Kejha - zastupitel; MUDr. Jozef Čupka,
MPH - zastupitel; Mgr. Lenka Fialová zastupitel; Vojtěch Kuchař - zastupitel;
Mgr. Michal Tuma - zastupitel
Omluveni: Jiří Blažek – zastupitel;
Mgr. Radek Hanák – zastupitel; Mgr. Pavel
Bechyně - zastupitel
Starosta Městské části Praha-Řeporyje
(dále jen „předsedající“) zahájil jednání
v 17.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a zveřejněno na fyzické i elektronické
úřední desce úřadu. Při zahájení jednání
je přítomno 7 z jedenácti zastupitelů,
tedy nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Miloslavu Jirasovou.
(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Mgr. Michala Tumu
a p. Jaroslava Kejhu.
(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského a p. Lucii Seguin.
(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program jednání v navrženém rozsahu.
(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
5. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0442/2021/ZMČ27
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení spočívající např. v přijetí
neinvestiční dotace z Operačního programu Praha - pól růstu pro mateřskou
školu na akci Hrajeme si spolu ve výši
1 410 450 Kč, převod finančních prostředků na nákup plastiky ve výši 75 000 Kč,
příjem dotace z Operačního programu

Výzkum, vývoj, vzdělávání na akci EU-Šablony III ZŠ Řeporyje, Od Školy ve výši
793 870 Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
6. Odměny členů výborů zastupitelstva a komise starosty za rok 2021
Usnesení číslo: 0443/2021/ZMČ27
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
poskytnutí odměn členům Přestupkové
komise:
XXXX XXXXXXXXXXXXX X - 5 000 Kč
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX - 5 000 Kč
2) schvaluje
poskytnutí odměn členům Výboru pro
kulturu a společenské události městské
části takto:
XXXX XXXXXXX - 2 500 Kč
XXX XXXXXXXXXX - 2 500 Kč
XXXX XXXXXXXXXX - 2 500 Kč
3) schvaluje
poskytnutí odměn členům Kontrolního
výboru MČ Praha-Řeporyje takto:
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX - 3 000 Kč
XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX - 3 000 Kč
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX - 3 000 Kč
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX - 3 000 Kč
4) schvaluje
poskytnutí odměn členům Výboru pro
výstavbu a rozvoj zastupitelstva městské
části takto:
XXXXXXX XXXXXX - 2 500 Kč
XXXXX XXXXX - 2 500 Kč
XXX XXXXXXX - 2 500 Kč
XXXX XXXX XXXXXXXX - 2 500 Kč
XXXX XXXXX XXXXXXXX - 2 500 Kč
XXXXX XXXXXXXX - 2 500 Kč
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
7. Bezpečnostní politika informací MČ
Praha Řeporyje
Usnesení číslo: 0444/2021/ZMČ27
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s dokumenty Bezpečnostní politika
informací Městské části Praha-Řeporyje
a Informační koncepce řízení informačních systémů veřejné správy včetně vyhodnocení kontrolní činnosti za období
1. 1. 2017–31. 10. 2021.
2) schvaluje
Informační koncepci ISVS (Dlouhodobé
řízení ISVS) a Bezpečnostní politiku informací Městské části Praha-Řeporyje
na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026.

listopad 2021
3) pověřuje
tajemnici Úřadu městské části Praha-Řeporyje k podání žádosti o provedení
atestace dlouhodobého řízení ISVS
u společnosti RELSIE, spol. s r. o.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
8. Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1387/3, 1387/4 a část
1387/1 v k.ú. Řeporyje (ul. Mládkova)
Usnesení číslo: 0445/2021/ZMČ27
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žádost Oddělení využití a správy pozemků MHMP o stanovisko k žádosti fyzické
osoby pana XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXX XX, o prodej pozemků parc.č. 1387/3, 1387/4 a části 1387/1 o výměře
cca 40 m2 v k.ú. Řeporyje;
2) odkládá
vydání stanoviska k záměru prodeje
pozemků parc.č. 1387/3, 1387/4 a části
1387/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Řeporyje
fyzické osobě na příští jednání ZMČ.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
9. Schválení záměru pronájmu a znění
nájemní smlouvy na pozemek 1477/1
v k.ú. Řeporyje (SDH Řeporyje)
Usnesení číslo: 0446/2021/ZMČ27
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
záměr pronajmout pozemek ve vlastnictví HMP, ve svěřené správě nemovitostí
MČ Praha-Řeporyje, parc. č. 1477/1, druh
pozemku orná půda, o výměře 1 985 m2,
SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Řeporyje, IČ: 677 74 385, se sídlem na adrese
Hasičů 1081/3a, Praha 5-Řeporyje, PSČ
15500 na dobu neurčitou, za cenu 1 Kč/
rok, a to za účelem vybudování a provozování tréninkového hasičského areálu
pro mládež;
2) bere na vědomí
že záměr pronajmout pozemek ve vlastnictví HMP, ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha-Řeporyje, parc. č. 1477/1,
druh pozemku orná půda, o výměře
1 985 m2, SH ČMS - Sboru dobrovolných
hasičů Řeporyje, IČ: 677 74 385, se sídlem na adrese Hasičů 1081/3a, Praha
5-Řeporyje, PSČ 15500 na dobu neurčitou, za cenu 1 Kč/rok, a to za účelem
vybudování a provozování tréninkového hasičského areálu pro mládež, byl
na úředních deskách úřadu vyvěšen
v období od 6. 10. 2021 do 22. 10. 2021;
3) schvaluje
znění smlouvy na pronájem pozemku ve vlastnictví HMP, ve svěřené správě
nemovitostí MČ Praha-Řeporyje, parc.
č. 1477/1, druh pozemku orná půda, o výměře 1 985 m2, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Řeporyje, IČ: 677 74 385, se
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sídlem na adrese Hasičů 1081/3a, Praha
5 - Řeporyje, PSČ 15500 na dobu neurčitou, za cenu 1 Kč/rok, a to za účelem
vybudování a provozování tréninkového
hasičského areálu pro mládež, a pověřuje
starostu městské části k jejímu podpisu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
10. Příspěvek na opravu interiéru
kostela sv. Petra a Pavla v Řeporyjích
Usnesení číslo: 0447/2021/ZMČ27
Zastupitelstvo městské části
související 0292/2020/ZMČ17
1) se seznámilo
s žádostí pana faráře o příspěvek na II.
etapu plánované opravy interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Řeporyjích;
2) souhlasí
s poskytnutím finanční částky ve výši
200 000 Kč z rozpočtu městské části
na II. etapu plánované opravy interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Řeporyjích
za předpokladu předložení plánu a harmonogramu prací a finanční rozvahy;
3) pověřuje
starostu městské části k podpisu darovací smlouvy ve smyslu tohoto usnesení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: v 17:22 hodin se dostavil
na jednání člen ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka;
hlasování se zdržela místostarostka Lucie
Seguin)
11. Dodatek kupní smlouvy č. 1, fi.
BENJAMÍN s.r.o - Vnitřní vybavení MŠ
Řeporyje
Usnesení číslo: 0454/2021/ZMČ27
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s obsahem dodatku kupní smlouvy č. 1
na vnitřní vybavení MŠ Řeporyje;
2) neschvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. SML 00011/2021.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
12. Výběr zhotovitele veřejné zakázky
„Technický dozor investora a koordinátor BOZP na akci Skatepark“
Usnesení číslo: 0455/2021/ZMČ27
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s podanými nabídkami veřejné zakázky,
jejímž předmětem je (ve zkráceném soutěžním názvu) „TDI a BOZP pro Skatepark
Řeporyje“;
2) nesouhlasí
s výběrem žádného zhotovitele pro
výše uvedenou zakázku malého rozsahu
na služby dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
3) pověřuje

starostu městské části ke zrušení výběrového řízení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
13. Žádost o stanovisko ke studii novostavby RD v k.ú. Stodůlky, parc.č.
151/652, 151/756 a 151/757.
Usnesení číslo: 0448/2021/ZMČ27
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se studií stavby rodinného domu v k.ú.
Stodůlky;
2) souhlasí
se studií rodinného domu v k.ú. Stodůlky,
parc.č. 151/652, 151/756 a 151/757.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen
ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka)
14. Žádost o vyjádření k PD „Rodinný
dům vč. přípojek a domovní ČOV“
v k.ú. Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0449/2021/ZMČ27
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k novostavbě rodinného domu v k.ú. Zadní
Kopanina, včetně přípojek, vsakování
a domovní ČOV;
2) souhlasí
se stavbou nového rodinného domu vč.
přípojek, vsakování a domovní ČOV v k.ú.
Zadní Kopanina, parc.č. 13/1, 38, 63/1, dle
projektové dokumentace, zpracované
ing. arch. Pavlem Macharem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
15. Žádost o vyjádření ke stavbě
„RD Řepora V - etapa 3“ - výstavba
rodinných domů při ul. Sekyrova
a U Řepory.
Usnesení číslo: 0450/2021/ZMČ27
Zastupitelstvo městské části
1) odkládá
své stanovisko do doby projednání stavební záležitosti Výborem pro výstavbu
a rozvoj.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen
ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka)
16. Žádost o vyjádření ke stavbě
„Zdravotní středisko se služebními
byty a mateřská škola - Malá Řepora“
při ul. U Řepory
Usnesení číslo: 0451/2021/ZMČ27
Zastupitelstvo městské části
1) odkládá
své rozhodnutí ke stavbě „Zdravotní
středisko se služebními byty a mateřská
škola - Malá Řepora“ do doby projednání
stavební záležitosti Výborem pro výstavbu a rozvoj.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
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17. Opětovná žádost o stanovisko
ke stavbě skladovací plochy na pozemku parc.č. 1780/4 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0452/2021/ZMČ27
Zastupitelstvo městské části
1) odkládá
vydání svého stanoviska ke stavbě
skladovací plochy na pozemku parc.č.
1780/4 v k.ú. Řeporyje do doby projednání záležitosti ve Výboru pro výstavbu
a rozvoj.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
18. Rezignace předsedy a členů finančního výboru, volba nového složení finančního výboru
Usnesení číslo: 0453/2021/ZMČ27
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se zápisem Finančního výboru zastupitelstva Městské části Praha-Řeporyje
z jednání č. VFIN6 konaného dne 19. 10.
2021;
2) bere na vědomí
rezignaci předsedy Finančního výboru
ZMČ Praha-Řeporyje a všech členů tohoto výboru k 31. 10. 2021;
3) volí
Finanční výbor ZMČ Praha-Řeporyje
od 1. 11. 2021 v tomto složení:
Mgr. Lenka Fialová - předsedkyně výboru
Mgr. Radek Hanák - člen výboru
Mgr. Sergej Krasnov - člen výboru
Vojtěch Kuchař - člen výboru
Mgr. Michal Tuma - člen výboru
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen
ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka)
19. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s informacemi o přípravách na slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu, které se
bude konat 28. listopadu 2021 od 17.00
do 19.00 hodin na Řeporyjském náměstí;
částečná uzávěra Řeporyjského náměstí
pro vozidla bude od 16.00 do 20.00 hodin.
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 18.24 hodin
veřejné zasedání ZMČ Praha-Řeporyje
ukončil.
Zapsal: Miloslava Jirasová
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ní, proč není střecha školky přístupná v celé ploše,
případně proč není řešena jako vegetační.
Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )

listopad 2021
4. Žádost o souhlas se studií „Sídlo firmy Řeporyje“ na pozemku parc.č. 781 v k.ú. Řeporyje
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
se studií záměru umístění sídla firmy na pozemek parc.č.
781 v k.ú. Řeporyje;
2) odkládá
své stanovisko do doby vyjasnění záměru, prostřednictvím schůzky s žadatelem (příští jednání VVR).
(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

2. Žádost o vyjádření k PD „RD Řepora“ při ul.
Sekyrova a U Řepory
Usnesení číslo: 0045/2021/VVR17
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací k výstavbě rodinných domů
v rámci akce RD Řepora V - etapa 3 v k.ú. Stodůlky, při
ul. Sekyrova, U Řepory;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s projektovou dokumentací a dále navrhuje zastupitelstvu požadovat změny
v projektu spočívající ve zlepšení prostupnosti území
a zavrhnout do projektu alespoň jedno kontejnerové
stání pro nádoby na tříděný odpad.
Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )

5. Žádost o vyjádření PD - novostavba RD na
pozemku parc.č. 969/3 v k.ú. Řeporyje, při ul.
Černovická
Usnesení číslo: 0046/2021/VVR17
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací ke stavbě rodinného
domu na pozemku parc.č. 969/3 v k.ú. Řeporyje, při
ul. Černovická;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit se stavbou rodinného
domu v ul. Černovická na pozemku parc.č. 969/3 v
k.ú. Řeporyje, dle PD zpracované Ing. Vladimírem
Pozníčkem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )

3. Opětovná žádost o vyjádření ke stavbě skladovací haly na pozemku parc.č. 1780/4 v k.ú.
Řeporyje
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) diskutoval
stavební záměr skladovací plochy na pozemku parc.č.
1780/4 v k.ú. Řeporyje přímo s pozvanými zástupci
investora;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit se stavbou skladovací
plochy na pozemku parc.č. 1780/4 v k.ú. Řeporyje, dle
předložené PD a zároveň souhlasit s dotčením pozemku
parc.č. 1769 v k.ú. Řeporyje stavbou vjezdu a elektrické
přípojky.
(Pro: 2, Proti: 1, Zdržel se: 3, Poznámka: )

6. Žádost o vyjádření ke studii - novostavba
rodinného dvojdomu - Řeporyje Na Dlani, parc.č.
1553/31 k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0047/2021/VVR17
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
se studií výstavby rodinného dvojdomu na pozemku
parc.č. 1553/31 v k.ú. Řeporyje, při ul. Radouňova;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit se studií výstavby rodinného dvojdomu na pozemku parc.č. 1553/31 v k.ú.
Řeporyje, zpracovanou Ing. Tomášem Mičkou.
Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
Skončeno v 19.00 hodin
Zapsal: vedoucí HSO - Lenka Bártová

MILOSTIVÉ LÉTO

JAK NA EXEKUCE

VÝJIMEČNÁ ŠANCE

srpnu 2021 byly většinou zákonodárců schváleny největší změny
v exekucích v ČR, které předložil
Marek Výborný (KDU-ČSL) a Patrik Nacher (ANO). Jedním ze schválených opatření je tzv. „Milostivé léto“. Jedná se o nabídku státu na odpuštění příslušenství,
tedy úroků, penále či pokut u exekucí,
vedených pro dluh vůči veřejnoprávním
institucím. Nejčastěji jde o pokuty, kde
za léta mohlo narůst penále do astronomických výšin. Například pokuty v MHD,
nezaplacený komunální odpad, poplatky
za rozhlas a televizi, neuhrazený nájem
při využívání obecního bytu.

Podmínky milostivého léta
Doba platnosti byla stanovena na období od 28. října do 28. ledna 2022.
Ten, komu dlužíte, musí být veřejnoprávní subjekt.
Exekuce je vedena soudním exekutorem.
Dlužník nesmí být v insolvenci.

a platbu odešle tak, aby dorazila na účet
soudního exekutora nejpozději do uvedeného data, tedy do 28. ledna 2022.

Co jsou veřejnoprávní subjekty
Česká republika
Územní samosprávný celek (obec, kraj)
Státní příspěvková organizace nebo
státní fond
Státní podnik
Zdravotní pojišťovna, Český rozhlas,
Česká televize

Pokud znáte někoho v okolí, koho se
tato akce týká, informujte jej.

Výbor pro výstavbu a rozvoj
Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č. VVR17 konané dne 23. 11. 2021
Přítomni: Mgr. Radek Hanák - předseda výboru; Daniela Čubová - člen výboru; Karel Doláš - člen výboru;
Ing. Jiří Chmelíř - člen výboru; Ing. Iveta Kopřivová
- člen výboru; Marie Vaňatová - člen výboru; vedoucí
HSO - Lenka Bártová
Omluveni: Jan Gebauer
Jednání bylo zahájeno v 17.35 hodin, kdy bylo přítomno
6 členů výboru, ten je tudíž usnášeníschopný. Jednání
byli nadále přítomní zástupci firmy BELLE Bohemia s.r.o.
za účelem vyjasnění návrhu stavby skladovací plochy.
Program jednání:
1. Žádost o vyjádření k PD „Zdravotní středisko se
služebními byty a mateřská škola Malá Řepora“
Usnesení číslo: 0044/2021/VVR17
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací k plánované výstavbě
„Zdravotního střediska se služebními byty a mateřské
školy - Malá Řepora“ v k.ú. Stodůlky, ul. U Řepory;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje navrhnout investorovi změny
v projektu mateřské školy spočívající v odstranění
nedostatků či úpravách takto:
- několik místností a to i těch důležitých obsahuje ostré
rohy, které jsou jednak nelogické, pocitově nepříjemné
a těžce udržovatelné;
- schodiště na střechu postrádá ochranu proti povětrnosti;
- stavba nevhodně využívá stavební pozemek - úzké
plochy kolem stavby v návaznosti na slepou fasádu
(bez oken) jsou nevyužitelné tím spíše jako zahrada (MŠ
nemá povinnost odstupu od oplocení/hrany pozemku);
- názor na řešení zahrady a pohledy, které prokáží
adekvátnost řešení fasády ve vztahu k okolí.
A dále VVR doporučuje ZMČ požadovat zdůvodně-

V

Jedná se o šanci, jak se může dlužník
vrátit do běžného života bez dluhů.
Šanci naprosto jedinečnou, která se
v dohledné době nebude opakovat.

Dlužnou částku plus poplatek
908 Kč je možné uhradit nejpozději
do 28. 1. 2022. A to tak, že dlužník platbu označí poznámkou „milostivé léto“

Kdo by potřeboval pomoci, může se
obrátit například na Help linku Člověk
v tísni, tel. 770 600 800.

A ještě poznámka. Kde se vzal výraz
Milostivé léto? Je to výraz odvozený
od katolické křesťanské tradice, jako rok
odpuštění dluhu a trestů za spáchané
hříchy. Původ je spjat se Starým zákonem
a jeho idejí Milostivého léta, které se má
konat každých 50 let. Od roku 1450 se
Svatý rok nebo také Milostivé léto koná
každých 25 let
Vojtěch Kuchař
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Pražské služby a AVE jsou připraveny
na vánoční a novoroční svoz odpadu

Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během
vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo
k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2021 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních místech provádíme svozy tříděných složek odpadu
v posíleném režimu. U tříděného odpadu budou v kritických oblastech posíleny svozy v období 23. 12. - 31. 12. 2021, jinak bude vše
probíhat také dle příslušných svozových plánů.
Svoz směsného odpadu:
23. - 31. 12. 2021

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

1. 1. 2022

svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. - 6. 1. 2022

bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:
23. - 31. 12. 2021

standardní svoz v pravidelných svozových dnech

23. - 31. 12. 2021

v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu

1. 1. 2022

Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. - 6. 1. 2022

bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Vánoční stromky do popelnice nepatří
V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům
na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění
v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz
bude probíhat po celý leden a únor. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru
na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Městská
policie
informuje

Z

a celé naše obvodní ředitelství
přejeme všem čtenářům příjemné
prožití svátečních dnů a hodně
zdraví a štěstí v roce 2022. Velmi rádi by-

chom touto cestou poděkovali občanům
za spolupráci. Zvláště pak děkujeme těm,
kteří pomáhali našim strážníkům v terénu při řešení konkrétních problémů.
V nadcházejícím roce bude výkon služby
směřovat zejména na problematiku nepřizpůsobivých občanů bez domova a
kriminálně závadových osob. Neméně
důležitou prioritou pak bude provádění
nočních preventivních kontrol se zaměřením na pachatele majetkové trestné
činnosti.

Závěrem jako tradičně připomínáme
důležité kontakty na městskou policii.
Obvodní ředitelství městské policie
Praha 13 sídlí v ul. Lýskova čp. 1593,
Praha 5-Stodůlky. Vaše oznámení lze učinit na obvodním ředitelství kdykoliv a to
osobně či telefonicky (tel. 222 025 72122), případně prostřednictvím bezplatné
linky tísňového volání 156.
Tomáš Navrátil
Zástupce ředitele OŘ MP Praha 13

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 30. 11. 2021 do 29. 12. 2021 do 12 hod.
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.
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Kulinářské okénko

ů vo d e m
francouzské „palm i e r k y “ js o u
tradiční sladkou
maličkostí podávanou k šálku
kávy, která pro
svou popularitu
pronikla do celého světa. Dostane ji na italské sjezdovce i ve španělské
kavárně. Můžete je ochutnat ve Francouzském pekařství Paul na pražském Andělu
a i u mě doma je potkáte často, v každé
roční době. Dělávám je v létě na piknik,
přidávám je jako sladkou tečku ke školní
svačině, balím je do batůžku na výlety,
a tak je jasné že ani na vánočním stole
nám nechybí. Než se pustíme do jejich
přípravy musím Vás varovat, jsou geniálně
jednoduché a nebezpečné návykové. Až
vyzkoušíte základní s cukrem a skořicí,
nebude Vám nic bránit v tom přizpůsobit
si recept vlastní chuti - můžete plnit ořechy
a medem, čokoládou, pomerančovou
kůrou s kardamonem. Fantazii se meze nekladou, proč nezkusit slanou verzi plněnou
šunkou jamon serrano a modrým sýrem se
sklenkou vína? No, to už nechám na Vás …
přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku
vykročte s chutí.

Palmier
1 plát listového těsta
1 hrnek cukru krystal
1pl másla
1/2pl skořice
Plát těsta potřeme trochou rozpuštěného másla
a hojně posypeme asi polovinou směsi, kterou jsme si
připravili smícháním cukru
se skořicí. Přejedeme válečkem abychom cukr do těsta
vtiskly. Plát otočíme postup
opakujeme. Naznačíme si
střed a těsto z obou dlouhých stran srolujeme ke středu. Takto připravené těsto
dáme na par minut do mrazáku, bude se nám s ním
dále lépe pracovat. Vzniklou ruličku nakrájíme na 0,5
silné plátky. Vyskládáme
na plech a pečeme při 200C
asi 8-10minut dle zkušenosti
s troubou. Cílem je dozlatova
zápeci těsto a jemně zkaramelizovat cukr. Uchováváme
v suchu a v uzavřené doze.

Pozvánky Magdalény Dobromily Staňkové
Středa 8. 12. 17.00–19.00 hod.
Klubovna SONS Vrchlického 887/74 v Praze
5
Aromaterapie nejen pro nevidomé –
vůně pro dobrou náladu
Tvoření s Magdalénou Dobromilou podle
jejích dvou
knih o bylinkách. Adventní
tvoření a vůně
koření – modelování voňavých ozdob ze

mrazáku, bude se nám s ním
Vzniklou
ruličku nakrájíme
Řeporyjské Echo 286
Vyskládáme
na plech a peč
listopad 2021
10minut dle zkušenosti s tro
zápeci těsto a jemně zkaram
Uchováváme v suchu a v uz

slaného těsta a korálkování vánočních
ozdob. 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 12.12. 15:00 -18:00
Třebonický pivovar
Vánoční zpívání pro rodiny s dětmi
Přijďte si společně zazpívat koledy
a zapálit svíčky ve skořápkách ořechů.
S sebou, kdo má vlastní hudební nástro-

je a pod stromeček 1 malý
neoznačený
dárek na výměnu pro každé
dítě. Jako host
přijede spisovatelka a ilustrátorka dětských
knih Andrea
Po p p r ov á s e
svými knížkami
pro děti. Možná
přijde i anděl… Občerstvení v restauraci
pivovaru a prodej originálních dárků
a knih. Prosíme o nahlášení počtu dětí
předem sms: 775 690 806.

Poděkování
Jen v krátkosti bych se chtěl zmínit o dění v naší obci Řeporyje. Jsme svědci toho, jak se nám
tu v posledních týdnech ztrácí pocit bezpečí a klidného spánku. Věřím v to, že pokud se lidé
semknou a společně tomu budeme čelit, bude tu zase klid a bezpečí.
Tímto bych chtěl od srdce moc poděkovat Ivoši Geislerovi, rodině Klíčových,
Lukáši a Majce Stančíkovým. I všem těm, kteří přispěli svou sebemenší pomocí.
Moc děkuji

MarŠ

Řeporyjské Echo 286
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Řepo Guláš Fest

N

ultý ročník festivalu o nejlepší
guláš proběhl na Paloučku
na skále dne 28. 10.. První,
tak trochu neoficiální, ročník byl spíše testovací a za přítomnosti přátel
a kuchařů z okolí řeznictví Svoboda.

Soutěže se zúčastnilo 5 týmu, z toho
jeden dětský, který si odnesl za svůj buřt
guláš speciální cenu. Vítězem soutěže,
se pro rok 2021, stal team pod vedení
majitele pekárny Kabát. Tomáš Kabát
a jeho družstvo si zaslouženě odneslo
putovní pohár festivalu. Příští rok vyhlásíme termín a přihlášky dostatečně
včas a čekáme hojnou účast družstev
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z Řeporyj a okolí. Na druhém místě,
pro pořádek, se umístilo družstvo pod
vedení Viléma Procházky, na třetím
družstvo Jana Šimáčka a na krásném
čtvrtém místě, pořadatel soutěže Jan
Svoboda. Těšíme se na první oficiální
ročník, který proběhne na podzim roku
2022. Trénujte a my se na vás těšíme.
Lenka Fialová

10
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Elektrolýza – 9. třídy

ednoduchým sestrojením pokusu
jsme si prakticky ukázali, jak funguje elektrolýza. Jako zdroj pro
jednosměrný elektrický proud byly použity dvě tužkové baterie. Anodu a katodu
(elektrody) tvořily železné hřebíky.

Řeporyjské Echo 286

listopad 2021
začne na katodě vznikat vodík (H2), na anodě chlór (Cl) a hydroxid sodný [Na(OH)].
Bezbarvý roztok začne postupně zelenat
vlivem chlóru a železa v elektrodách.
Při druhé ukázce byl v kádince opět nasycený roztok chloridu sodného + fenolftalein
(činidlo). Při spuštění elektrolýzy došlo
k tvorbě růžového zbarvení na katodě, díky
změně pH roztoku.

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

Žáci, tak mohli díky jednoduchému pokusu
porozumět, co se děje při elektrolýze.
Kateřina Machynková a Jakub Novotný

5. A, 5. B
Návštěva Národního muzea
a další zajímavosti

Č

ekání na prohlídku expozice
v Národním muzeu si žáci zpříjemnili prohlídkou Václavského
náměstí a okolí. Naše prohlídka začala
u pomníku sv. Václava a dalších patronů

Při první ukázce byl v kádince pouze nasycený roztok chloridu sodného (voda +
kuchyňská sůl). Při spuštění elektrolýzy

naší země. Nad pietním místem jsme
si povídali o oběti Jana Palacha a Jana
Zajíce pro náš svobodný život.
V rámci vlastivědné vycházky navštívili žáci
také palác Luxor, kde si mohli zakoupit pěknou knížku či něco z papírenských potřeb.
Žáci 5. B se cestou k Hlavnímu nádraží
krátce zastavili u Petschkova paláce.
Na Hlavním nádraží si prohlédli část historické budovy a model nádraží postavený

z Lega. Cílem byl památník věnovaný siru
Nicholasi Wintonovi. Cestou zpět na Václavské náměstí si ještě zopakovali orientaci
v jízdních řádech vlaků.
Pak už na nás čekala komentovaná prohlídka expozice Zázraky evoluce – Biodiverzita
živočichů. V krásně zrekonstruované budově Národního muzea byli žáci provedeni
systematickou expozicí živočichů. V jednotlivých sálech měli možnost shlédnout
všechny skupiny od bezobratlých po savce.
V sálech se nacházely velké vitríny, ve kterých bylo možné vidět skupiny živočichů
a k nim podrobné popisy. Žáci se seznámili
nejen s typickými představiteli živočišné
říše, ale poznali i méně známé druhy s neobvyklými přizpůsobeními.
Tento den jsme si tedy zopakovali a upevnili znalosti z matematiky, českého jazyka,
vlastivědy i přírodovědy. Navíc máme
spoustu nových zážitků a informací.
Karolína Koutecká a Hana Zdvihalová

Debatní klub

Ž

áci se seznámili se základy debatních klání. V minulém týdnu
proběhlo v rámci akcí organizovaných Žákovským senátem setkání

Řeporyjské Echo 286
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Školní družina

o je ve všech odděleních školní
družiny naprosto nepostradatelné, je radost dětí při hře, tvoření
nebo řádění venku.
V těchto společných chvílích se více poznávají a utužují si své přátelské vztahy, což je
pro klima našich tříd velice důležité.
Proto se snažíme s dětmi nejen plnit naše
plány a programy určené pro volnočasové
vzdělávání ale hlavně je necháváme být
dětmi.
Důkazem jejich spokojenosti při pobytu

žáků se zástupkyní Asociace debatních
klubů. Žáci se blíže seznámili s formátem
debatování, kladení otázek či protiargumentů. Rovněž si sami vyzkoušeli, jak
vést debatu na zadanou tezi či vytvořit
správnou podobu argumentu. Děkujeme
zástupkyni Asociace debatních klubů
za skvělou prezentaci a žákům za aktivní
účast na společné diskuzi i následných
praktických debatách.
Jakub Novotný

Zlepšujeme sportovní
zdatnost žáků

V

rámci hodin tělesné výchovy si
žáci naší školy vyzkouší mimo jiné
disciplíny Sazka Olympijského
víceboje – největšího školního sportovního projektu v České republice.

ve školní družině je pro nás nejen množství
obrázků, které děti sami od sebe s láskou
tvoří pro paní vychovatelky ale také pozitivní zpětná vazba od rodičů, za kterou jim
velice děkujeme.
Vychovatelky ŠD

Poděkování SDH Řeporyje

R

ladní ško
ák

h

ryj

Pra

a5

e

la

Z

Žáci 1. stupně, zúčastňující se všestranně
zaměřených disciplín, získají Olympijský
diplom, jehož součástí je individuální rozbor pohybových dovedností a doporučení
vhodných sportů.
Žáci 2. stupně plní všestranně zaměřené
disciplíny. Za své výkony mohou získat
sportovní odznaky různé hodnoty.
Andrea Šerclová

- Řep

o

ádi bychom poděkovali SDH Řeporyje za skvělou spolupráci.
Moc si toho vážíme a nebereme to
jako samozřejmost. Poslední krásná akce
Řeporyjská strašidýlka byla jen jednou
z mnoha ukázek toho, co všechno dělají
pro děti, pro nás, pro Řeporyje.
Za všechny žáky a celý pedagogický sbor
Vám patří obrovské poděkování!
Děkujeme

12
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Listopad v mateřské škole
„Listopad, listopad lísteček mi na dlaň spad,
zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.“

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

Z

dravíme ze školky všechny čtenáře
řeporyjského Echa. Začalo nám
barevné podzimní období, které si
ve školce užíváme. Na zahradě každý den
hrabeme listí, ale vítr nám moc nepomáhá.

stavením. Viděli jsme pohádku „Princezna
z obrázku“ a zdokonalovali jsme se ve výslovnosti při „Logohrátkách“. Další kulturní
akce nás ještě čekají. Navštívili jsme seniory
v Domě u Agáty. Kvůli covid-19 děti venku
zazpívaly, zatancovaly a předaly dárky,
které samy vyrobily – želvičky z papíru se
skořápkami od ořechů a podzimní vazby
květin. Dárky vyrobily v takovém počtu,
aby všichni senioři měli dáreček na pokoji
a mohli si kdykoliv během dne na děti ze
školky vzpomenout. Bylo to krásně dojemné setkání. Před Vánocemi se ještě jednou
za seniory zastavíme.
Zkrátka ve školce se máme báječně a každý den nám přináší nové akce, hry a výzvy.
Zuzana Krausová

Připravujeme hromádky (kopky) listí pro
ježky a ostatní zvířátka.
„Kam se ježek v zimě schoval, neklouzal se
nesáňkoval.
Zahrabal se do listí, od té doby spí a spí.
Zahrabal se do země, lidičky nechte mně.
Až zavoní fialky, zapískají píšťalky.“
Za barevnou podzimní přírodou chodíme na procházku do lesíka, na skálu k
rybníku nebo ke koním. Učíme se vše o
podzimu, pracujeme s přírodními materiály, zkoušíme různé techniky a vyrábíme
samé krásné věci. K podzimu patří Bramborový den a Barevný den v jednotlivých
třídách. Do výroby bramborových tiskátek
se zapojily i rodiče. Tyto dny nám přináší
nejen učení, ale také hodně zábavy, her, tanečků, písniček. Paní učitelky vždy připraví
nové zábavné učení a hry. Naši předškoláci
se denně zdokonalují nad pracovními listy,
aby až přijdou do školy věděly co vše se v
přírodě děje, když nastane podzim.
Do školky jezdí herci s divadelním před-

Vážení rodiče,
vzhledem k současné epidemiologické
situaci nebudeme organizovat klasické
vánoční besídky s rodiči ve třídách tak,
jak jste byli zvyklí.
Nechceme Vás ale úplně ošidit o zážitky
s Vašimi dětmi a uspořádáme „Vánoční
zpívání“ venku, na naší zahradě. Budeme se snažit vytvořit vánoční atmosféru
jak výkony Vašich dětí, tak i výzdobou a
vánočním pohoštěním.
Prosím o trochu vánočního cukroví na
občerstvení.
Vánoční nadílku si uděláme s dětmi po
jednotlivých třídách vždy dopoledne
v tomto posledním týdnu před Vánoci.
Děkuji a přeji hezké Vánoce, spoustu
hezkých zážitků a hodně zdraví.
Diana Schreierová, řed. MŠ

Řeporyjské Echo 286
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Pěší túra na Karlštejn
betlémů).
Pěší(s návštěvou
túra výstavy
na Karlštejn

Sraz je 18. 12. 2021
(snanávštěvou
výstavy betlémů).
Řeporyjském náměstí v 9.00 hod.

Datum 18.12. 2021
Řeporyjském náměstí v 9:00.
VÁNOČNÍ
VĚDOMOSTNÍ
Cesta
je cca 17 ŘEPORYJSKÝ
km dlouhá.TEST!
Cesta je cca 17 km dlouhá. Zpět vlakem, pěšky nebo autobusem.
Sebou vhodnou obuv, svačinku a dobrou náladu.

N

písař dostatečně kontroloval míry a váhy
Zpět vlakem, pěšky,
autobusem.....
d) zdejší
opatství nedodalo králi slíbené muže na křížovou
výpravu do Pruska. Protože není jasné, zda se tak stalo v letech
(1266-67),svačinku
či v roce 1265, kdy se mohlo začít verbovat a
Sebou vhodnou tažení
obuv,
není tedy jasné, který rok měl král v listině konkrétně na mysli,
se ani toto jako první písemná zmínka o faktické exisanepočítá
tenci Řeporyjí a platí až Řeporyje jasně uvedené v Plaské listině
z roku 1277
dobrou2. náladu.
Řeporyje se staly součástí Prahy v roce 1974. A tady mj. v době, kdy…

ásledující test není žádná „šolíchačka“, zejména pro poctivce,
co si nesáhnou po internetu (který vám ale často také nepomůže). Dvacet otázek, na které není žádná ostuda neznat tu a
tam odpověď, ba naopak, řádně prověří i znalce zdejších reálií. Udělejte
si na test čas a nepolevujte v soustředění, fakt to není jednoduché.
Než si prostě tipnete, zkuste se ještě jednou zamyslet. Označte si vaše
tipy a kompletní řešení a vyhodnocení najdete na konci tohoto vydání.
Odměnou může být také zjištění, že jste Řeporyjí znalí, jako málokdo.
A kdyby to bylo naopak, alespoň se něco zajímavého o našem domově
dozvíte. Autor testu by v testu sám, než se stal starostou a ponořil se
do kronik archivů, pohořel jako papírový čert. Tak hodně štěstí!

a) … ještě nebyla součástí Řeporyjí osada Zmrzlík a Zadní Kopanina
b) … byl předsedou MNV a tedy starostou Václav Panáček
Řeporyje.
c) … už měly Řeporyje v provozu
silo
d) … už měly konečně Řeporyje prodejnu národního podniku
Ovoce a Zeleniny i v jižní části, chcete-li „za kolejemi“ směrem
k Ořechu

Těšíme se na všechny výletníky, MČ

1. V Řeporyjích se žilo už od neolitu. Kostel, který máme z první poloviny 12.
století musel nějaký velmož postavit u feudálního statku. Ale bohužel
se nám „počítá“ až první písemná zmínka z roku 1277. A to díky tzv.
Plaské listině krále Přemysla Otakara II. V té stvrzuje, že už se nezlobí na
zdejšího opata, jeho řeholní družinu a tedy na Klášter v Plasích, kterému
Řeporyje patřily. Ves, kterou za trest sebral (bohužel nepíše kdy), nyní
vrací. Čím se řeporyjští provinili, že se král Přemysl tehdy tak vytočil a
Řeporyje „zabavil“?
a) zdejší řeholníci opakovaně, s vědomím opata, jak se ukázalo,
neodváděli papežský desátek takový, jaký by podle mezitím
nabytých (a nepřiznaných) statků v okolí vsi, měli.
b) někdo z řeholníků, zřejmě z osobní družiny opata, zabili
v rámci nějakého incidentu dva královské lesníky.
c) opat prokazatelně nedbal nařízení související s tím, jak rychlá
konsolidace přemyslovského státu přinesla přenesení trestní
iniciativy na stát, konkrétně nebyl schopen vykázat, že zajistil
bezpečnost na zdejších cestách, ale hlavně že jím stanovený

3. Ptát se vás, co je to Rűbstich, by ze zkušenosti autora pro část z vás mohlo
znamenat zjištění, že nevíte, jak se Řeporyje jmenovaly za Protektorátu.
Budeme raději dělat, že to samozřejmě všichni víte a proto je pochopitelně na
místě, udělat si okolo toho poněmčení názvu Řeporyje otázku trošku záludnější:
Co lze z toho německého názvu Rübstich jednoznačně historicky vyčíst?
a) Řeporyje v době přejmenování (1939) nebyly vesnicí, šlo o
městys/městečko apod..
b) Řeporyje byly – na rozdíl třeba od nepřejmenovaných Zbuzan/Ořecha – nějak strategicky důležité z vojenského hlediska
(minimem bylo umístění posádky apod.)
c) To samé, co každý vojenský historik, či nadšenec na první
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dobrou ví při fašistickém použití přehláskovaného ü v poněmčeném názvu protektorátního sídla a to aniž by viděl mapu:
v místě bylo nádraží, či jím přinejmenším vedla železnice
d) Řeporyje přejmenovával nacistický pitomec

4. Na západ od Řeporyjí, existuje krásná osada/čtvrť, která byla součástí
Řeporyjí. Přišly o ní v roce 1960 a dnes už s ní díky sídlišti Velká Ohrada
ani nesousedí. Strašná škoda. Jednou si jí od Prahy 5 vezmeme mírovou,
ale důraznou vojenskou anexí třeba zpět Jak se ona městská čtvrť,
o které už dnes málokdo ví, že byla kdysi výsostným územím Řeporyjí,
jmenuje?
a) Holyně
b) Vidoule
c) Nová ves
d) Klukovice

listopad 2021
dokladu o ustavující schůzi, které prostě neexistují a kroniky
máme „mladší“, je nám to prd platné.
c) Neexistuje jediný důkaz o tom, že by tento rok oddíl vznikl.
Začal hrát přáteláky, soutěžní zápasy ale až od podzimu 1929,
kdy se také konala řádná ustavující schůze. 1928 je jen řeporyjský údaj, nikdy nikým nerozporován, ale pro anály FAČR je FK
Řeporyje klubem, který vznikl v říjnu 1929, kdy se také zapojit
do již zahájené zemské druhé třídy okresu Praha Západ.
d) Klub předtím už existoval v letech 1920 – 1923, nesoutěžil,
hrál jen „přáteláky, pak se rozpadl a na pět let zanikl. Bez hanby
bychom tak mohli považovat za jeho vznik rok 1920, kdy se
dokonce konala řádná ustavující schůze.
10. Na fotografii vidíte starý text z roku 1661, ve kterém jsou zmíněny
Řeporyje. V jaké souvislosti?

5. Pár let po „krádeži“ oné čtvrti, o které byla řeč v předchozí otázce, si
Řeporyje notně polepšily co do území. Byla k nim, pochopitelně i se
Zmrzlíkem - připojena obec Zadní Kopanina. Dnes je coby jedno ze 111
pražských katastrálních území součástí městské části Praha Řeporyje.
Čím je v tom výčtu sto jedenácti částí Prahy „naše“ Zadní Kopanina
výjimečná?
a) Má jednociferný počet ulic. Žádná jiná část Prahy jich nemá
méně než 10.
b) Jako jediná z nich nemá Zadní Kopanina vlastní poštovní
směrovací číslo.
c) Je co do počtu obyvatel nejmenší částí Prahy ze všech sto
jedenácti.
d) Jako jediná ze všech má malý kousek katastru v jiném kraji,
tedy mimo území Prahy.
6. Jednotné zemědělské družstvo měly Řeporyje od října 1950. Postupně jej
doplnili i družstevníci z Třebonic a Zadní Kopaniny. Největší vzestup ale
zažilo JZD 27. 12. 1960, kdy se U Žbánků sešli naši, třeboničtí a kopaninští
„jezeďáci“ s JZD Stodůlky a na slavnostní ustavující schůzi si plácli na
sloučení a vznik společného, velkého družstva se sídlem v Řeporyjích!
Sloučením vzniklé „nové“ JZD dostalo impozantní název poplatný době.
Jaký?
a) JZD Vítězného února Řeporyje
b) JZD Družba Řeporyje
c) JZD Rudý říjen Řeporyje
d) JZD Klementa Gottwalda Řeporyje
7. Letopočet 1882 je pro Řeporyje důležitý ve více ohledech. Přinejmenším
dva z nich by měl průměrný znalec naší historie znát. Co mají od onoho
letopočtu Řeporyje?
a) železnici a poštu
b) železnici a hasičský sbor
c) poštu a hasičský sbor
d) poštu a vlastní nádraží
8. Autor testu je 24. starostou Řeporyjí. Tím vůbec prvním byl zdejší rolník,
funkci představeného zastával v letech 1850–1861. Jak se jmenoval?
a) Josef Suchý
b) Josef Šimáček
c) Štěpán Kuchař
d) Matěj Blažek
9. Zdejší fotbalový oddíl byl oficiálně založen roce 1928. Tento letopočet
má také ve znaku. Ale ten údaj o založení meziválečné Sparty Řeporyje
je minimálně na hádku a dá se bez problémů zpochybňovat relevantní
argumentací a zdejší čutálisté by dle autora testu možná mohli zvážit,
zda letopočet ve svém znaku nepřepsat. Jak to?
a) Oddíl byl založen už v roce 1926, údaj o registraci v archivu
svazu je stoprocentně chybný, ale technicky platný a nedá se
svítit.
b) V roce 1928 se klub zaregistroval k soutěžím jako Sparta
Řeporyje. Prokazatelně ale hrál mistrovské soutěže jako Sokol
Řeporyje už pěkných pár let předtím. To se dokázat dá, ale bez

a) Hřbitovní matrika. V létě, konkrétně v srpnu toho roku, zemřel
regentschori Vlastivoj, sbormistr chrámového kúru ořešské fary.
Syn jistého Sedláčka a Marie, kmotřenec Jiříka Ptiky ze Řepoyjí.
b) Farní kronika opatství. Na statku v Ořechu zemřela krátce po
křtu, kdy jí šel za kmotra farní sluha Daniel, malá Marie, dcera
sedláka a jeho ženy Marie ze Řeporyjí.
c) Zápis v listině Hostivického panství,. Zemřel jistý Klika, pokřtěný Daniel, syn sedláka z Řeporyj, křtěný v Ořechu. Nemaje dětí
a po smrti ženy Mariany, služky ze Řeporyj ovdovělý, je třeba
určit dědice, kterým by měl být kmotr Jiří. O majetek se ale pro
dluh hlásí sousední farnost a celé se to táhne už dva roky bez
výsledku.
d) Zápis z matriky. V srpnu toho roku se v Ořechu u Sedláčků
narodil malý Daniel. Jeho kmotrem je pan Ktika ze Řeporyj.
11. Řeporyje mají Sokol od roku 1894, ale sokolovnu až od března 1959,
kdy byla slavnostně otevřena. K čemu sloužil objekt předtím, než jej
zdejší jednota zakoupila, aby si z něj po letech lopotné práce udělala
sokolovnu, kterou je dodnes?
a) byla jakýmsi centrem zdejších baráčníků, s divadelním sálem
a hospodou s kuželnou
b) rovněž sokolovnou, ale na rakovnicku, odkoupena a v Řeporyjích znovu smontována
c) mnohem menším objektem, kdysi skladem textilu a také provizorními šatnami pro zdejší sokolstvo a na čas také fotbalisty
d) nacistickým biografem
12. Na archivní fotografii
z roku 1925 je ulice Třebonická, kterou zřejmě
všichni na první pohled
poznáváte jako dnešní ulici
K Třebonicům. Že tehdy
byla Třebonická a dnes je
K Třebonicům, má specifický důvod, na který bystřejší
z vás hravě přijdou. Zeptat
se, jak se ulice jmenovala
v mezidobí, to bychom zase zvýhodnili starší ročníky čtenářů. Proto
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rovnou udáváme, že až do roku 1991 se ulice po několik desetiletí jmenovala Hasákova. Že jste o žádném slavném Hasákovi nikdy neslyšeli?
Že ten smělec z vás, který si zkusil pomoci internetem, ani tam žádného
historického VIP Hasáka neobjevil? Kdo nebo co tedy stálo za tím názvem
se zajímavým příběhem?
a) Ulici pojmenovali v souvislosti s II. světovou válkou po jistém
Frantovi Hasákovi, zdejším komunistovi. Přežil koncentrák. Byl
to veselý dělník, který podle pamětníků coby senior ulicí vozíval
na podivném vozíku bábu Hasákovou.
b) Ulice se dle Encyklopedie Pražský uličník musela jmenovat
po hasáku, případně není možné z dostupných zdrojů dohledat,
po kom/čem ulici „za komunistů“ pojmenovali a proč. Dle všeho
její název odvodili za bolševiků od onoho nářadí, nezbytného
pro dělnické profese a vynalezeného v Československu a nikoli
od osoby jménem Hasák. No a nějakou záhadou se z Hasákové
stala po připojení ku Praze v roce 1974 Hasákova s krátkým na
konci. Protože to bylo celé kravina, ulice byla prostě po revoluci
přejmenována.
c) Ulice byla pojmenována občanu Ořecha, padlém hrdinovi I.
světové války Františku Hasákovi (1883-1914), kterého najdeme
na pomníku v Ořechu na náměstí. Ulici dostal v Řeporyjích na
prosbu Ořecha, který měl málo ulic na to, aby mu vzdal poctu.
Nadporučík Hasák nebyl jediným padlým válečným hrdinou občanem Ořecha, který z tohoto důvodu měl v minulosti ulici
v Řeporyjích.
d) je stoprocentně jisté, že se ulice jmenuje podle „ Josefa či
Jozefa Hasáka“, takto je to uvedeno v archivu místopisné komise MHMP, ale Pražský uličník a další obvyklé zdroje uvádějí,
že není známo, kdo Josef (Jozef) Hasák byl a není to uvedeno
ani v archivech místopisné komise. Ví se jen, že z Třebonické se
stala Hasákova v šedesátých letech, kdo byl původcem podnětu
není známo. To vše vedlo k roce 1991 k přejmenování, respektive
návratu k původnímu názvu před Hasákovou.
13. Která slavná česká hudební skupina odehrála svůj první historický
koncert v Řeporyjích? Napovíme, že se tak stalo za minulého režimu a
pro charakter a průběh celé akce se není co divit, že tu o tom v kronikách
a archivu neexistuje žádný záznam.
a) Wohnout
b) Psí Vojáci
c) Šum Svistu
d) Plexis
14. Řeporyje se objevují v řadě filmů a seriálů a chodilo po nich mnoho
slavných filmových hvězd. Který z následujících herců a filmů u nich
uvedených bohužel nemají s natáčením v Řeporyjích nic společného?
a) Rudolf Hrušínský nejstarší – Diagnóza smrti
b) Bronislav Poloczek – Podfuk
c) Josef Vinklář – Hop a je tu lidoop
d) Jiří Sovák – Co je doma, to se počítá, pánové!
15. 14. prosince 1989 proběhla ve zdejším kině ustavující schůze zdejšího
Občanského fóra. Kdo byl zvolen předsedou a do prvních svobodných
voleb stál v jeho čele?
a) Čestmír Suška
b) Stanislav Procházka
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c) Zdeněk Mahdal
d) Ing. Marie Plocková
16. Čestným občanem Řeporyjí není spisovatel
a) Adolf Branald
b) Alois Jirásek
c) Karel Klostermann
d) Jan Drda
17. Pamětní místo s uměleckým dílem Davida Černého a pamětní deskou
připomínající podíl vlasovců na osvobození Prahy a klíčovou, řeporyjskou
událost s nimi spojenou, dostalo před dvěma lety Řeporyje do světových
médií a mezinárodní roztržky s Ruskou federací. Napsáno o tom bylo
snad vše, včetně absurdit nebývalých rozměrů. Leccos ale také zůstalo
tajemstvím úřadu, či pikoškami určenými zdejší komunitě. Zkuste v této
souvislosti určit, které z nabízených tvrzení, NENÍ pravda:
a) pomník měl stát jinde, ale pak nás na místo, kde byl nakonec
zbudován, navedla jedna ruská televize, která tam sveřepě tvrdila, že „socha generála Vlasova“ bude v horním cípu náměstí,
až jsme tam nakonec na poslední chvíli celé pamětní místo fakt
přemístili.
b) ten piditančík s německou přilbou od Davida Černého se
vyráběl v Německu (!)
c) text pamětní desky obsahuje hrubou pravopisnou chybu,
které si přes to, že deska doslova obletěla média a visí na wikipedii, dodnes nikdo nevšiml, alespoň o tom nemáme žádný
záznam nebo poznatek, což se teď možná změní.
d) kontroverzní nacistická přilba wehrmachtu na tom tančíku
ve skutečnosti není nacistická přilba wehrmachtu, je vypůjčená
od hasičů.
18. Bundesligový kanonýr a vicemistr světa do 20 let, útočník Martin Fenin je
nejen zdejším fotbalistou a postrachem vináren, ale také se v Řeporyjích
na úřadu oženil. Jakou profesi vykonává jeho manželka ze Stodůlek?
a) Státní policistka
b) Ligová fotbalistka
c) Psycholožka, specializace léčba závislostí
d) překladatelka – finština a dánština
19. V devítisetleté historii Řeporyjí není těžké najít místo, kdy na tom byly
nejhůře. Po husitských válkách, kdy byly vypleněny, klášter pobořen a
abatyše zavražděna upadly do takové bezvýznamnosti, že je v roce 1454
jistý Vaněk z Vrábí sám od sebe vrací královské komoře s tím, že k nim
stejně nemá zápis, nestojí o ně a ves jako taková představuje všeho
všudy „děvět a půl lánu a sedm XXXXX“. Sedm čeho?
a) lidí
b) pastoušek
c) krav
d) dlužních úpisů
20. Řeporyjské náměstí celkem často střídalo názvy. Jak se ale nikdy nejmenovalo?
a) Gottwaldovo náměstí
b) Náměstí osvoboditelů
c) Masarykovo náměstí
d) Náměstí družtevníků

Vyhodnocení testu
za každou správnou odpověď máte JEDEN bod
1b - zabití dvou zdejších lesníků bylo označeno za vraždu, král rovněž zdůraznil, že byli nevinní
2b - V. Panáček stál v čele MNV 1970-78. Kopaninu jsme už měli (1962), silo a krám NPOZ ještě ne.
3d - zločin pitomce, co přejmenovával narychlo a na dálku - Die Rübe je německy řepa. Ta přišla do Evropy až v 17. století a název Řeporyje s ní
tedy nemá a ani nemůže mít nic společného.
4c - Nová Ves je dnes jediná „jinonická“ součást Prahy 13. Jejím městským obvodem je Praha 5. Od roku 1960 byla díky „pětce“ součástí Prahy.
Do té doby byla „naše“. Udělejte si tam hezkou procházku!
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5c - žádné jiné katastrální území Prahy skutečně nemá tak málo obyvatel jako Zadní Kopanina. „Poslední“ na počet ulic není. Je jich tam sice
jen 5 - a to ještě díky tomu, že jsme onu pátou (Kavylová) sami předloni pro Kopaninu prosadili - ale třeba takové Lipany (Kolovraty) jsou pořád
jen na čtyřech.
6c – JZD Rudý Říjen Řeporyje pak zaniklo v polovině sedmdesátek díky tomu, že kvůli plánované výstavbě sídlišť de facto přestalo ve Stodůlkách existovat zemědělství. Od té doby bylo zdejší družstvo součástí spektakulárního JZD Svazu československo-sovětského přátelství Chýně.
7c - železnici máme už od roku 1873, nádraží bylo provizorně uvedeno do provozu o rok později a to v domečku u přejezdu, který je dnes
v soukromém vlastnictví. Jmenovalo se Řeporyje-Zbuzany. Od roku 1882 máme hasiče a byl otevřen poštovní a telegrafní úřad.
8a – První starosta Josef Suchý byl zvolen těsnou většinou 4:3 v jednom ze statků na dnešním Tržišti v roce 1850. Jedinou starostkou – ženou
byla doposud Marcela Holovská. Tři starostové nebyli zvolení, ale ve 30. letech sem zemským soudem dosazení „vládní komisaři“, když se
to tu ve 30 letech hodně hádalo (Josef Havlíček, Rudolf Kneschke a po něm do dubna 1937 starostoval několik měsíců vládní komisař, avšak
„řeporyják“, zdejší četník v důchodu František Zachař). Pět starostů se dokázalo vrátit, resp. bylo opětovně zvoleno poté, co v mezidobí vládl
jeden, či více jiných starostů: Matěj Šimáček, Karel Čumpelík, Karel Ebr, Jan Frolík a Josef Procházka.
9d - Ustavující schůzi měl oddíl v hotelu U Jirasů, sdružoval nadšence pro fotbal a hrál přáteláky, hřiště bylo u sokolovny, později dlouhá desetiletí „u topolů“, tam co je dnes Čermák a Hrachovec. Oddíl se rozpadl v roce 1923 a „podruhé“ vznikl v roce 1928. Jako Sparta Řeporyje se
zaregistroval do soutěží a od roku 1928 je hraje. Asi proto, dle autora mylně, existuje oficiálně zdejší oddíl kopané až od tohoto roku. Autor
testu rozporuje i historické první utkání – oficiálně 1928 v Radotíně, kde Sparta Řeporyje prohrála 1:2. Ale SKUTEČNĚ poprvé hráli Řeporyjští
po svém SKUTEČNÉM založení, a to v roce 1920 (dle jednoho pramene 1921, pozn.aut) a to na hřišti SK Butovice, jak se tehdy jmenoval dnes
nám známý jinonický FK Motorlet Praha. Ve dvojzápase dostalo áčko „šestku“ a rezerva „trojku“.
10d - v matričním zápise se dočítáme, že dne 26. srpna 1661 šel Jiřík Ktika z „Ržeporeg“ za kmotra na křest Daniela, syna Jiříka Sedláčka z Ořecha
11d - biograf SS v Pikovicích na podzim 1947 koupila za padesát tisíc korun zdejší jednota, na místě budovu rozebrala a navážela do Řeporyjí,
kde původní nacistické kino od roku 1948 systematicky sestavovala do víceméně původní podoby, ale již jako sokolovnu. Autor testu se ve
spolupráci s pikovickou kronikářkou zatím marně snaží dopátrat snímku původního kina wehrmachtu ještě když stálo tam. Byla by to rarita,
chtěj jsem potěšit sebe i čtenáře Echa, ale zatím to vypadá na pachtění se za pokladem, co už možná neexistuje.
12a – Napsáno schválně tak, aby ti, co museli tipovat, netipovali áčko. Víme, jsme zlí. Ale zase jsme vzpomínkou na pana Hasáka a jeho podivné
kolo s jakousi sajdkárou, na kterém vozil svou choť, bábu Hasákovou, určitě potěšili pamětníky. Ulice byla po smrti pojmenována po panu
Hasákovi pro jeho utrpení a zásluhy během války, kdy odneslo vězněním, ale i smrtí několik zdejších komunistů účast v protifašistickém odboji.
Hasáka zatklo v Řeporyjích gestapo v únoru 1943 a následně přežil věznění hned v několika koncentračních táborech.
13a - Skupina Wohnout se hrdě hlásí k Řeporyjím, kde zahrála poprvé v životě na jakési akci v roce 1988, patrně ve zdejším kině. Vystoupili
společně s punkovou kapelou Husí názor a dle svých vzpomínek „dopisovali texty ještě v metru“, aby následně odehráli tři písně a pak byli
jakýmsi pořadatelem „smeteni z pódia“.
14d - zbylé filmy mají v Řeporyjích hned několik záběrů, ale Co je doma, to se počítá pánové se tu nenatáčelo, ačkoli se točilo na řadě míst
v Praze a ve dvou případech nedaleko, na pomezí Slivence a Holyně. Pokud vás téma zajímá, doporučujeme web Filmová místa, kde najdete
i konkrétní řeporyjské záběry z uvedených filmů a přesná místa natáčení.
15d – Důležité je v té souvislosti ale i jméno jedné z nabízených chybných variant. „Béčko“ Standa Procházka se následně stal v prvních svobodných volbách prvním porevolučním starostou, kterým byl dlouhých šestnáct let! Stando, zdravíme!
16d - Pánové Jirásek a Klostermann jsou našimi čestnými občany přes sto let. Adolf Branald od přelomu tisíciletí, autor slavné knížky Dědeček
automobil tu jako mladík za první republiky působil coby výpravčí. Čestné občanství Řeporyjí má ještě celá první československá vláda v čele
s TGM a odnedávna také zdejší občan, věhlasný neurochirurg a postrach zdejších tenisových kurtů, pan doktor Vladimír Beneš.
17c – prozrazeno hned několik tajemství. Specializovaný historik nás skutečně upozornil na to, že se nemusíme trápit kontroverzí té přilby,
kdyby z toho bylo velké haló, autor si zřejmě omylem vypůjčil přilbu, co používali původně v Německu hasiči a mohla zažít tak maximálně I.
válku. Tančík se skutečně vyráběl ironií osudu v Německu a místo na pomník jsme na poslední chvíli měnili poté, co si tu jeden štáb z Ruska 3x
nechal ukázat na mapě, kde je zahrada ZUŠ, kde má být pomník a pak si to spletl s horní částí náměstí a referoval do Ruska, že „tady to bude“.
Přišlo nám to jako dobrý nápad a velká vtipnost zároveň. Pravopisná chyba na desce být nemůže. MČ si na korekturu a lexikální poradenství
u toho sdělení najala nejslavnější českou korektorku, doktorku Markétu Gregorovou.
18a - Beáta Fenin je policistka, t.č. na mateřské dovolené
19a - Až tak tu bylo vylidněno. Řeporyje také třeba s největší pravděpodobností byli součástí majetku nově vzniklého cisteciácského kláštera
v Plasích. V zakládajících listinách ale nejsou uvedeny zřejmě pro svou naprostou bezvýznamnost
20b - Skutečně, je to tak. A ano, Řeporyjské náměstí se v letech 1984–1993 (!) jmenovalo Náměstí družstevníků.
Vysvědčení
0–4 body
5–9 bodů
10–14 bodů
15–20 bodů

Byl to těžký test a netřeba si dělat s bídným výsledkem hlavu. Pokud jste získali alespoň bod, je na čem stavět.
Obstáli jste, ač se vám většina správných odpovědí vyhnula. V takto náročném testu jste ale prokázali, že o Řeporyjích víte, než většina ostatních
obyvatel. Palec nahoru!
Vynikající! Jste jako kniha a o historii Řeporyjí se evidentně zajímáte a pozorně čtete dostupné prameny. Máte být na co pyšní, gratulujeme!
Špičkový výkon. Jste rozený expert/expertka na Řeporyje a pokud jste na to šli poctivě, předvedli jste obdivuhodný, nevšední výkon. Mimořádný
výsledek!!!!
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DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA SETKÁNÍ S PŘÍZNIVCI A SYMPATIZANTY

které se bude konat dne 13. prosince 2021 (pondělí) v 19.00 hodin v dolní části Restaurace a Pivovar Řeporyje
Program:
		
		

které
se bude konat dne 13. prosince 2021 (pondělí) v 19.00 hodin v dolní části
1) Zhodnocení dosavadní koaliční spolupráce v Řeporyjích
2) Pirátský volební
programŘeporyje
v Řeporyjích a jeho naplňování
Restaurace
a Pivovar
3) Příprava komunálních voleb v roce 2022

Program: videokonference
1) Zhodnocení
dosavadní
koaliční
spolupráce v Řeporyjích
Připojení prostřednictvím
zajistíme
na požádání.
Kontakt: reporyje.pirati@seznam.cz

2) Pirátský volební program v Řeporyjích a jeho naplňování
3) Příprava komunálních voleb v roce 2022
Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
Připojení prostřednictvím
videokonference
naDovolte
požádání.
museli zaplatit
daňoví poplatníci,zajistíme
protože
mi ještěKontakt:
poznámku k mému
Poletující miliony
enom pozorný
čtenář Echa si všiml, peníze jsou jenom jedny. Vůbec by to nedávnému nesouhlasu k vystupování
reporyje.pirati@seznam.cz
na kolik se /jistě to není definitivní/ asi nevadilo, kdyby u nás vypadaly ulice pana starosty vůči panu Babišovi ml.
vyšplhala částka za skatepark, pro- a chodníky tak jako v okolních obcích, způsobem, který si nedovolil ani žádný
tože ve zprávě ze zasedání zastupitelstva ale skvělí zastupitelé rozhodli, že pro z politiků. Protože pan starosta vystukde se schvalovalo navýšení, částka uve- Řeporyje je nejdůležitější věcí tato stavba poval jako starosta Řeporyj, ptal jsem se
dena není. Dle chlubení pana starosty a tak to tak bude. Jestli si i ostatní členové na zastupitelstvu zda to bylo s vědomím
na jeho žlutých stránkách, je to zatím starostovy rodné strany představují hos- zastupitelů. Odpovědi jsem se bohužel
15 milionů, přičemž on se postaral svojí podaření a úspory v příštích letech tak nedočkal. Nyní je po volbách, jakou roli
šikovností o 11 milionů, takže občany to jako on, tak se máme na co těšit.
v nich hrálo vystupování pana Babiše ml.
přijde na pouhé čtyři. Myslím, že by si pan
Pobavilo mě, když jsem si v Echu pře- vůči svému otci víme, pan Babiš sehrál
starosta zasloužil za tento skvělý výkon, četl, že za 2. pololetí, bude přistaven celé roli užitečného blbce a nyní se vrací
nejméně sochu v celoživotní velikosti. tři hodiny kontejner na bioodpad.
do Švýcarska protože mu prý došly peTěch 11 milionů jsou asi peníze které
To je služba obyvatelům!!! Představte níze a jeho mecenáši ho už nepotřebují.
do země přinesli jeho ufoni, když tenkrát si, že třeba v Ořechu nebo Jinočanech Co kdyby si na něho alespoň vzpomněl
odnášeli vraky aut a likvidovali černé uby- mají volně k dispozici kontejnery na od- jeho kamarád náš pan starosta a nějak
tovny v Řeporyjích. Ať jsou z magistrátu pad celou sezonu a neomezeně. To je ale ho podpořil?
nebo od tajemného developera, stejně je rozmazlování občanů!!!
Abrham

J

M

Vážení spoluobčané.
ístní sdružení Pirátské strany
Praha-Řeporyje se po zralé
úvaze rozhodlo vystoupit z koalice ODS, Zelení/Piráti a ANO vzniklé
po volbách v roce 2018.
K tomuto rozhodnutí nás vedly následující
důvody:
1) Starosta pan Pavel Novotný v rozporu

s koaliční smlouvou nenabídl rezignaci po svém nedávném odsouzení
za trestné činy výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné
pronásledování.
2) Opakovaně docházelo k porušování
těch ustanovení koaliční smlouvy,
která stanoví, že starosta pan Pavel
Novotný nebude činit určitá roz-

hodnutí bez předchozího souhlasu
místostarostů.
S ohledem na výše uvedené jsme vyzvali
své zastupitele, aby rezignovali na posty
ve vedení městské části. Ostatní zastupitele jsme vyzvali, aby z výše uvedených
důvodů vyvodili své vlastní závěry.

V

jednání. Jde o nepravomocné odsouzení
v kauze z dob bulváru před osmi lety.
Tato kauza již probíhala, když koalice
vznikala, a tudíž tento argument považuji za účelový.
2) Na tento nedostatek jsem Pavla Novotného opakovaně upozorňovala. Jednalo
se o populistické sliby občanům. Některá
rozhodnutí bych zpochybnila, například
nákup světelné věže (kdo jste se účastnili
Strašidýlek, viděli jste ji na paloučku) či
vánočního osvětlení. Obojí lze v případě potřeby pronajmout bez nutnosti
to skladovat a opečovávat po většinu
roku s tím, že to poslouží jednou dvakrát za rok. Nicméně vždy vše bylo pro
Řeporyje a vás místní, proto jsem tuto
skutečnost v rámci kompromisu akceptovala. Záležitosti dlouhodobé a většího

rozsahu řešíme společně, jinak by to ani
nešlo, týmová spolupráce je zde nutná.
Beru na vědomí výzvu MUDr. Jozefa
Čupky MPH a Mgr. Ing. Jana Lišky. Nebudu
ale utíkat od rozdělané práce. Dodělám to,
na čem pracuji samostatně, a co by někdo
jiný těžko přebíral a dodělával. Jedná se
o záležitosti v oblasti IT (optický kabel
a modernizace úřadu) a dopravy kolem
ulice K Třebonicům (přesunutí zastávky,
úpravy rychlosti a celkové zvýšení bezpečnosti podél této osy). Cítím se zavázána
vám i vlastnímu svědomí. Jiná reakce by
byla pouze projevem slabosti a rezignace pod tlakem manipulací MUDr. Jozefa
Čupky MPH.
Přeji vám všem pevné zdraví a pohodový
konec roku.
Lucie Seguin, místostarostka

Vážení spoluobčané.
ěřím, že v případě Mgr. Ing. Jana
Lišky se jednalo o zralou úvahu. Tato
úvaha vycházela ze zprostředkovaných informací, neboť Mgr. Ing. Jan Liška
se do práce v zastupitelstvu nezapojuje.
V případě MUDr. Jozefa Čupky MPH se
jedná o dlouhodobou averzi k Pavlovi Novotnému. Já hlasovala proti. Z nás tří pirátů
znám fungování radnice nejblíže a nepovažuji to za rozumný krok. Znalost okolností
a racionání přístup mi umožnily nenechat
se pocity MUDr. Jozefa Čupky MPH ovlivnit.
1) Ideálně měl Pavel Novotný svolat koaliční jednání, nabídnout vysvětlení
a eventuálně i rezignaci. Nevznikla by
pak tato situace, kdy je mu to vyčítáno.
Bezpochyby by svoji pozici ustál a koaliční partneři by ocenili férové a otevřené

Mgr. Ing. Jan Liška, předseda
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Hasiči

Hasiči a strašidla

L

istopad byl u hasičů celkem v poklidu, kromě pár cvičení, školení a nějakých brigád se toho moc nedělo
a měli jsme čas si trošku oddychnout.
Náš nový autobus dostal nový hasičský
kabát a byl zařazen do výjezdu. A ten
starý autobus už dělá radost jinému
hasičskému sboru.

které se zúčastnilo ve finále přibližně
přes 500 dětí, nám dá pěkně zabrat.
Přípravě věnujeme spoustu volného
času, který bychom mohli věnovat rodinám, ale ne, to bychom nebyli my hasiči.
Děláme tyto akce rádi a vždycky to stojí
za to! Děkujeme, že na naše akce chodíte, a hlavně musíme poděkovat těm,

listopad 2021
svá vystoupení. Poté bylo připravené
překvapení od nás, z toho se vyklubalo
speciální taneční vystoupení skupiny

ILUSIAS UV light show. Holky tancovaly
s různými UV svítícími pomůckami např.
obručemi, stuhami, tyčemi atd. Byla to

Jedna větší akce se však odehrála. Situace nám dovolila a mohli jsme ve spolupráci se základní školou uspořádat už
III. ročník Řeporyjských strašidýlek. Akce
se konala již tradičně na paloučku na skále a musíme uznat, že letošní ročník byl
zatím ten nej. Připravit takovou akci,

kteří se na pořádání těchto akcí podílejí
a pomáhají nám. Ať jsou to naši členové
nebo maminky našich dětiček.
Strašidýlka jste mohli vidět ve středu 3. listopadu. Program začal nahoře
na paloučku, který odstartovaly děti
z místní základní školy a předvedly

CHCEŠ SE STÁT
DOBROVOLNÝM
HASIČEM?

super podívaná a signálem pro otevření
strašidelné stezky byl ohňostroj. Na začátku stezky děti dostaly LED svíčku

a jejich úkolem bylo donést svíčku až
na konec stezky k čarodějnicím. Ty
za úspěšné projití stezky odměňovaly

Řeporyjské Echo 286
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děti bonbóny a magnetkou. Na stezce
jste mohli potkat všemožná strašidla,
se kterými si spousta dětí udělalo fotku
na památku. Potkat jsme mohli třeba
strašáka z pole, pana Dýňáka, mumii
s Faraonem, upíra s upírkou, anděla
s padlým andělem, jeptišku s mrtvou
nevěstou, Mickeyho s Minnie jako Kloboučníka s Alenkou z říše divů a z pekla
také na chvilku vylezli čerti.

19
Hasiči • Kultura
A čerti za námi přijdou i v prosinci, ale
o tom zase příště .
Přejeme všem krásný adventní čas,
šťastné a veselé Vánoce, dětem hodně
dárečků pod stromečkem a všechno
nejlepší do nového roku 2022.
Za SDH Řeporyje
Andrea Svobodová
foto: archiv SDH
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fota: credit @studioflusser

V listopadu Studiu Bubec vévodila barva
modrá a to díky výstavě Petra Duba
s názvem 1 000 000 years, 1 000 likes.
Instalace Petra Duba je pojednána modrou
tzv. klíčovací barvou a simuluje šachovou
partii mezi mistrem světa v šachu Garry
Kasparovem a superpočítačem IBM
s názvem Deep Blue. (První zápas se
hrál ve Filadelfii v roce 1996 a vyhrál ho
Kasparov. Druhý se odehrál v New Yorku
v roce 1997 a vyhrál jej Deep Blue).

fota: credit @studioflusser

Petr Dub, 1 000 000 years, 1 000 likes

Petr Dub, 1 000 000 years, 1 000 likes

Výstava byla také inspirací pro malé
výtvarníky, kteří navštěvují naše kurzy.
Děti pracovaly s variacemi na jednotlivé
znaky šachovnice a vytvořily tak další
vrstvu uměleckého díla.

Studio Bubec již řadu let v rámci
Rezidenčního programu posk y tuje
umělcům prostory k tvorbě. V letošním
roce se program rozšířil o spolupráci
s Galerií hlavního města Prahy a zapojili
jsme se do projektu OPEN STUDIO GHMP.
Do tohoto projektu byla vybrána polská
umělkyně Magdalena Romanowská.
Magdalena je absolventkou Akademie
výtvarných umění ve Varšavě. Její přístup je
založen na spolupráci se širokým spektrem
lidí od mladých až po seniory. V průběhu
rezidenčního pobytu spolupracovala se
seniorkami ze spolku Elpida.
Její práce ukazuje, jak lze zapojit starší
generaci do veřejného dění a prostoru,
jakým způsobem jej zkrášlit a jak propojit
a rozvíjet mezigenerační komunikaci.

Naši malí vytvarníci při práci

fota: Kristýna Adámková

Magdalena Romanowská a Elpida

Magdalena Romanowská a Elpida

Dalšími účastníky OPEN STUDIO GHMP
byli Hugo Chmelař a Klára Bedrnová.
Jsou to studenti oboru Etnologie a kulturní
antropologie na FF UK v Praze. V rámci
rezidence, metodou terénního výzkumu,
odhalovali skrytou mytologii městské
periferie. S díly čtvrtého účastníka,
německého umělce Johannese Makoliese,
jsme se již mohli v Řeporyjích seznámit
letos v létě na výstavě Art Safari.
Srdečně zveme na první Řeporyjský
salon. O víkendu 11. a 12. prosince se
můžete těšit na setkání s umělci, kteří
žijí a tvoří v regionu Řeporyjí a okolí. Je
také připraven bohatý program: Sobota
11. 12. v 16:00 vernisáž, od 16:30 hudební
intervence Romana Džačára a v 18:00
divadelní představení souboru Feel the
Universe Circus Company s názvem
Amphibian|Obojživelník. Novocirkusové
představení s prvky sci-fi balancující na
plošině mezi naším a meziplanetárním
světem. Houpající se akrobati ve stavu bez
tíže Vás vystřelí do vesmíru cirkusových
technik jako je ekvilibristika závěsná
a pozemní akrobacie, to vše za zvuku živé
hudby a startujících motorů.
Rok 2022 zahájíme v ýstavou mladé
umělkyně Gabriely Prochazka. Výstava
je plánována od od 14. 1. do 11. 2. 2022.
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ŘEPORYJSKÝ
SALÓN
11.– 12. 12. 2021
Výstava výtvarných prací
umělců z Řeporyj a okolí
spojená s předvánočním
setkáním ve Studiu Bubec.
Program

sobota 11. 12.
16:00 vernisáž
16:30 hudební intervence
Romana Džačára
18:00 Feel the Universe Circus
Company: Amphibian|
Obojživelník
Otevřeno: sobota 11:00–20:00
neděle 11:00–17:00
Studio Bubec, Tělovýchovná 748 Praha –Řeporyje
www.bubec.cz fb:studiobubec IG:studio_bubec

Gabriela
Procházka
There Is A Light
That Never
Goes Out
zvuk: Oliver Torr
14. 1. – 11. 2.
Vernisáž
13.1. v 18:00

Otevírací po – pá
doba:
10:00 – 17:00

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

2022>>
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CHCETE BÝT LETOS

NEJSKVĚLEJŠÍ JEŽÍŠEK?
PŘIHLASTE SVÉ DÍTĚ NA

TÁBOR S YOUTUBERY

PRO

DĚTI Z ŘEPORYJÍ SLEVA 10 %

LOLLIPOPZ

DJANY + MARU ROSECKÁ
LADUŠKA + DATEL + BÁRA
STŘÍTESKÁ + TOM SEAN
KLARISA + JAKUB KOHÁK
A DALŠÍ

SRPEN

2022

RS ÚSVIT, VANŮVEK

ZŠ

ŘEPORYJE

ČERVENEC
2022

FATTYPILLOW
BUBA + NATÁLKA
DODO + A DALŠÍ

VÍCE NA WWW.NETCAMP.CZ

DO PŘIHLÁŠKY ZADEJTE SLEVOVÝ KÓD ECHO10
SORRY, ALE LEPŠÍ NÁPAD UŽ NEPŘIJDE!
NETCAMP_inzerce_184x272_Christmas_version_v10_TISK.indd 1

19.11.21 15:06

23
Přání • Inzerce

Řeporyjské Echo 286

listopad 2021
Nabízíme Všem spolkům
a dobrovolným organizacím
zveřejnění výročních zpráv
a různých příspěvků
v místním časopise zdarma.

Dne 17. 12. oslaví
naše maminka, babička
a prababička

ó!
ó
ó
o
h
Ec

Naděžda Štréblová
90. narozeniny.
Celá rodina jí přeje pevné
zdraví do dalších let.

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

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

P ř í j e m i n z e r c e • E-mail: info@tiskpip.cz
• Tel.: +420 603 167 905 • Tel./fax: +420 251 626 607
Koupím rodinný dům v Řeporyjích.
Tel.: 604 617 788

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

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

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
Kontakt:

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

B R AT Ř I

EBENOVÉ
30 min / 400,60 min / 800,60 min / 800,60 min / 800,60 min / 800,30 min / 400,30 min / 400,30 min / 400,60 min / 800,70 min / 900,dle dohody
60 min / 800,30 min / 400,30 min / 400,30 min / 400,30 min / 400,30 min / 400,30 min / 400,-

60 min / 800,-

60 min / 800,60 min / 800,90 min / 1100,-

60 min / 800,60 min / 800,60 min / 800,60 min / 800,60 min / 800,-

VÁNOČNÍ KONCERT
V OŘECHU

Čtvrtek 16. prosince 2021 od 19:30 v sokolovně.
Vstupenky v květinářství, objednávky na 603 265 553.
Ceny vstupenek: 350, 400 a 500 Kč. Ořešští senioři nad 70 let 200 Kč.
Pořádá Obec Ořech.
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Zprávy z fary

Adventní kalendář 2021
Vážení přátelé,
Zahajujeme advent, který je přípravou
na Vánoce.
ísto obyčejného odpočítávání
dní do Vánoc můžeme aktivně
prožívat toto období očekávání
společně se Svatou rodinou (Marií, Josefem a Ježíškem). Chci nabídnout nejen
dětem, adventní kalendář. Podstatou
tohoto kalendáře není počítání dní k Vá-

M

listopad 2021

nocům, ale ochota pomáhat Svaté rodině
a doprovázet je na jejích cestě. Jakým
způsobem? Skrze naši lásku a dobrotu!
Každý dobrý skutek je jako jasná hvězda,
která svítí v tmavé noci a pomáhá Marii
a Josefovi najít cestu do Betléma!
V přiloženém kalendáři můžete každý
den vybarvit jeden kamínek na cestě
do Betléma. Ale především, můžete
vybarvit hvězdu pokaždé, když budete
laskaví k někomu v rodině nebo ve svém

okolí. Každý den nabízí nám hodně příležitostí, jak pomoct druhému. S každým
projevem přívětivosti uvidíme, jak se
adventní kalendář rozjasní a rozzáří cestu
do Betléma Marii a Josefovi. Nakonec
zjistíme, že Ježíšek se znovu narodil mezi
námi, v naších vztazích, také v našich
srdcích!
Přeji nám všem, aktivní, nadějné, také
plné kreativity, směřování k Vánocům!
P. Mariusz Kuźniar, farář
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Zprávy
Sport
z fary
Advent nás vybízí:
abychom svůj zrak obrátili k Bohu, abychom se s Bohem setkávali v modlitbě
a v konání dobra, abychom pozvali Ježíše do svého života a společně s Ním
budovali příbytek Boží mezi lidmi. Dnes,
tady, teď.
Vánoční bohoslužby v řeporyjském
kostele:
24. 12. 2020 - Vigilie Narození Páně
16.00 - mše sv.

Pravé poselství adventní doby
Bůh není někde v nebi – Bůh přichází
dnes, tady, teď
le, přichází Bůh, náš Spasitel“. Tato biblická antifona je
jakýmsi vstupem do období
adventu. Na počátku adventní doby
tak sugestivně zaznívají dvě slova: „Bůh
přichází“. Důležité je, že tato slova nezaznívají v minulém čase: „Bůh přišel“, ani
v budoucím: „Bůh přijde“, ale v přítomném: „Bůh přichází“. Jde tedy o činnost,
která probíhá stále.

„H

Bůh mezi námi
Advent nám připomíná, že „Bůh přichází“ navštívit svůj lid, aby přebýval mezi
lidmi a vytvářel s nimi společenství
lásky a života. Evangelium vyjadřuje
tajemství vtělení takto: „Slovo se stalo
tělem a přebývalo mezi námi“, doslova:
„aby svůj stan rozbilo mezi námi“ (J 1,14).
Připravit se na Vánoce znamená, nasadit
se v budování „příbytku Božího mezi
lidmi“. Nikdo odtud není vyloučen; každý
může a má přispět k tomu, aby tento
dům byl prostornější a krásnější.
Bůh není „někde v nebi“
Bůh není Bohem, který přebývá někde
v nebi a přitom se o nás nezajímá. Je
Bohem-přicházejícím. Je Otcem, který
na nás nikdy nepřestává myslet a zároveň
chová respekt k naší svobodě. Touží nás
potkat a navštívit: chce přijít a zůstávat
s námi. Jeho advent = „příchod“ je důsledkem jeho rozhodnutí osvobodit nás
od zla, smrti a ode všeho, co brání našemu

pravému štěstí. Bůh nás přichází spasit.
Stvořitel světa přišel z lásky přebývat mezi
lidi. V listu Filipanům stojí, že Kristus „nic
nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám
sebe se zřekl a vzal na sebe přirozenost
služebníka.“ (Flp 2,6). A stal se jedním z lidí.

B
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24.00 - „půlnoční“ mše sv.
25. 12. 2020
- Slavnost Narození Páně
11.00 - mše sv.
26. 12. 2020
- Svátek sv.
Štěpána
11.00 - mše sv.
www.farnostorech.cz

Jindřich Šimon Baar a ADVENT
lížící se Advent, z latinského adventus =
příchod, je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před 25. prosincem. Je to
doba radostného očekávání příchodu Spasitele,
duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání,
zklidnění a dobročinnosti.
Dovolím si v tomto kontextu odcitovat myšlenky z Baarovy knihy Vánoce – cesta k nebeskému
Betlému. Krásně zde popisuje symboly mezi
reálným a duchovním světem.
„Vzpomínka na historickou událost, narození
Krista, blíží se v těchto dnech. Advent je její předzvěstí, přípravou, dobou, v níž máme pracovat, studovat, chystat plány, sestavovat
programy, rozvrhy, jak nejlépe oslavit narozeniny nejslavnějšího, ne pouze člověka,
ale bohočlověka, a chcete-li, řeknu s Nietzschem, „nadčlověka”. Neznám jména,
které by si o lidstvo větších zásluh dobylo, než Ježíš Kristus.
Dvě části má člověk, tělo a duši. Dva světy známe, tělesný a duševní. Jsme
obojživelníci, protože k oběma patříme, a v nich žijeme. Ve světě tělesném, nad
hlavami našimi, v nekonečném prostoru hoří ohnivá růže — královské slunce.
A které slunce září denně na obzorech světa duševního? Ježíš Kristus. Abyste tomu
věřili, provedu paralelu mezi sluncem a Kristem. Život společenský vyžaduje přesnost, pořádek. Proto lidé přiložili věčnosti měřítko a rozdělují nekonečnost. Dělí ji
na vteřiny, minuty a hodiny; na dny, měsíce a roky, tyto pídě věčnosti. Základem
této časové míry, podmínkou tohoto pořádku časového stalo se slunce. Stát má
svoje roky občanské; osvětové ústavy roky školní; obchod a průmysl roky správní,
a Církev — roky církevní. Na prahu jednoho z roků církevních právě dnes stojíme.
Základem roku církevního, jeho užším dělitelem pak není slunce, ale Kristus. Jako
podle slunce roky ohraničujeme, tak podle Krista je počítáme. Kristus a slunce
jsou nám časovými dělidly a letopočet náš je Kristovou oslavou. Slunce od věků
září na svém místě, ale naše země, měsíc a celé řady hvězd kolem něho v jednom
reji se točí, jak o tom básník Neruda zpívá ve svých „Kosmických písních” . Ono je
středem, těžištěm celé soustavy, která se po něm jmenuje „sluneční‘’. Řadu těles
nebeských přitahuje a silou svojí je v prostoru nekonečném drží. Kristus je ohniskem jiných hvězd, lidských duší totiž, centrem života duševního.
Slunce je prazdroj světla — světlem nejstarším a dosud nejlepším. Nic je nemůže
nahradit a nic se mu nevyrovná. Lidé našli si světlo petrolejové, plynové, elektrické,
lihové i acetylenové — ale když slunce se na modré nebes báni v plné velebě své
rozhoří, tu i hvězdy blednou na nebi a všechna světla lidská na zemi. Paprsky jeho
nás oslepují, že před ním uctivě klopíme zraky, zhasínáme ubohé lampičky, kterými si v noci svítíme a s plesem vítáme sluneční
světlo, miliardy metrů vzdálené a přece tak
teple zářící. Tak je tomu v životě duševním. Byli
tu geniové, jako: Sokrates, Platon, Aristoteles.
Žili svatí mužové, jako: Šalamoun, Mojžíš a proroci; byli tu myslitelé, jako: Buddha, Mohamed
— ale všichni, jména nejslavnější, filosofové
největší, blednou a krčí se, když zazářil Kristus.
Klopíme zraky, nechápajíce mnohé tajemství
svaté jeho nauky, ale cítíme jeho pravdu“.
Přeji všem požehnaný a klidný adventní čas.
Magda Tušlová, předsedkyně
JŠB - Ořech, z.s.
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Tělocvičná Jednota Sokol Řeporyje

M

ilý spoluobčané, rádi bychom
reagovali na článek „Názor
k valné hromadě TJ Sokol Řeporyje“, který vyšel v listopadovém Echu.
Do budoucna zajistíme, aby se neopakovala atmosféra poslední valné
hromady. Křik, útoky a nekultivovanost
vyjadřování nás velmi zaskočily. Zároveň
uznáváme svůj díl zodpovědnosti na příčinách tohoto naladění - zjistili jsme, že se
nám nepodařilo dostatečně informovat
všechny členy o plánovaném projektu
nové sokolovny, poskytnout jim prostor pro vyjádření a vyslyšet a reagovat
na jejich obavy předem. Děkujeme všem,
kteří nás na to upozornili, zvedají varovné
prsty a pomáhají nám myslet na všechna
možná úskalí, která nás při realizaci čekají.
Díky patří taky zmiňovaným „starousedlíkům“, bez jejichž nasazení při udržování
sokolovny a venkovních hřišť bychom
dnes již neměli kde cvičit.
Připomeňme si, kdo jsme. Jsme SOKOL
- organizace vydupaná z popela, postavená na přispění a výdobytcích našich
předků. Vznikla s cílem přinášet sport pro
každého, bez rozdílu věku a příjmů. A jako
takový nebude Sokol ze své podstaty
nikdy komerčním projektem, který by
fungoval jen pro vyvolené nebo bohaté.
Naše Jednota existuje proto, aby svým
členům zajistila přístupný sport - proto
hospodaří tak, aby členové platili jen to
nejnutnější minimum. Žádný ze stávajících oddílů nebude muset zaniknout
kvůli „vysokému nájmu“, to vám můžeme
slíbit. Mezery v rozvrhu, které nevyplní
činnost našich oddílů, se budou vykrývat
ostatními zájemci o pronájem prostoru - vzhledem k poloze naší sokolovny
a vývoji obce jsme si jisti velkým zájmem
o kvalitní sportoviště, které budeme
schopni v budoucnu nabídnout - a tím
nám pomohou pokrýt provozní náklady.
Při budování naší stávající sokolovny
v padesátých letech se naši předchůdci
potýkali s mnoha problémy. Hledali
prostředky na nákup pozemku, na samotnou stavbu, zjišťovali, kde se dalo, jak to
udělat, aby nová sokolovna stála. Dlouze
se připravovali a nakonec dvanáct (!) let
stavěli. Tak jako oni, ani my se nezalekneme složitosti úkolu. Jak oni zvedali cihly,
my podnikáme vyjednávání - v různých
institucích, úřadech, s dotačními poradci
- a dostáváme jasnou zprávu, že to jde.
Že dobře připravený projekt s jasným
smyslem je reálné provést. Posloucháme
zkušenosti s podobnými projekty z jiných
sokolských jednot a zjišťujeme nejlepší
postupy, co již zafungovaly.
Chceme udržet plynulý provoz naší sokolovny do začátku nové stavby a ctíme

závazek výboru vždy držet dostatečné
finanční rezervy na neočekávané události
např. havárie. S postupem času je však
důvodné se obávat, že opravy budou muset být natolik rozsáhlé (např. díky dřevokaznému hmyzu zjištěnému ve stropní
konstrukci nedávno), že vlastní zdroje
nebudou stačit. Záplatovat vadný výrobek lze jen do jisté míry, v určitou chvíli
to přestává dávat
smysl co do hospodárnosti. A to
by šlo proti našemu svědomí
ve vztahu k nakládání se svěřenými sokolskými prostředky,
stejně tak proti
kritériím dotačních programů,
odkud většinou
plyne finanční
pomoc.
Když dojde na otázku náročnosti
úkolu s přípravou a realizací projektu
nové sokolovny, rádi si připomínáme
sokolská hesla od Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, kteří chtěli jednoduchým
způsobem vyjádřit sokolské myšlenky
a hodnoty, např.:
Jedinec nic, celek vše!
Kde stanutí, tam smrt!
Tam se svět hne, kam se síla napře!
Nebude to lehké - nebylo to ostatně
ani doposud, máme za sebou stovky
hodin jednání a příprav dokumentů,
bezesné noci a vyčítavé pohledy našich
rodin - ale cítíme svou morální zodpovědnost, která nám nedovolí nečinně
přihlížet postupnému rozkladu s tím,
že dalším generacím předáme opravdu
velký problém bez vize a plánu řešení.
Naopak, chceme napnout dostupné síly
všech členů naší Jednoty a spřízněných
duší mimo ni, abychom učinili maximum
k rozvoji sportu v obci, obzvláště k užití
pro nejmladší generace, které si vztah
k pohybu, disciplíně a fair play teprve
budují. Zajistíme jim co nejlepší podmínky pro vytvoření zdravého životního
stylu se sportem a kulturou v rámci naší
řeporyjské komunity.
Zveme Vás! Vítáme kohokoli, aby si
pročetl podklady a plány, které máme
k dispozici (posouzení statika, stavebně-technický průzkum, investiční záměr,
studie, plán financování, časový harmonogram...) a posoudil, zda závěry,
ke kterým jsme došli, jsou relevantní.
Jsme otevření nápadům a návrhům!
Přijďte se vyjádřit, přineste své návrhy
a nápady, další otázky nebo nabídku
podpory a spolupráce!
Každou první středu v měsíci (1. 12.

Sport
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2021, 5. 1. 2022, atd.) od 18 do 20 hod.
Vás budeme čekat v zasedací místnosti
sokolovny na besedu.
Krátké shrnutí situace: současná sokolovna pomalu dosluhuje a oddíly v ní cvičící se potýkají s přibývajícími nedostatky.
Odborné průzkumy ukázaly nemožnost
budovu částečně rekonstruovat kvůli ne-

kvalitním základům a materiálům použitých na její výstavbu v padesátých letech.
Někteří členové výboru naší Jednoty cítí
zodpovědnost za zajištění udržení chodu
sokolovny i v dalších desetiletích, proto
se poslední rok a půl věnují průzkumům
a přípravě řešení této situace. Jako nejhospodárnější vyšlo připravit projekt na výstavbu nové sokolovny na místě stávající.
Z darovaných peněz vznikla architektonická studie, podařilo se zajistit podporu
České obce sokolské, naší MČ, zmapovat
budoucí finanční pokrytí projektu. Předběžný rozpočet z ledna 2021 na samotnou
stavbu je 102 mil Kč, naznačený časový
harmonogram: příprava projektové dokumentace a získání stavebního povolení
cca v roce 2023, získání potřebných dotací
2023-26, případná realizace stavby 202628 (za předpokladu, že přípravné činnosti
poběží).
Vzpomeňme další sokolskou myšlenku, která nám ukládá postavit se k budoucnosti čelem: „Sokolové jsou aktivní
silou ve své obci, hybatelem sportovních
a kulturních aktivit. Jsou hrdí na vlastní
tradici, kterou drží v úctě.“
Čeká nás trnitá cesta. Věříme ale, že
když všichni přiložíme ruku k dílu - svým
časem, podporou, finančně, dobrým
slovem nebo strpením dočasného nepohodlí - odměnou nám bude krásná
nová stavba, v níž bude radost cvičit!
Možná ne pro nás, ale pro naše děti a děti
našich dětí.
Za přípravný tým projektu nové sokolovny
Simona Šťastná, starostka
Eva Krejčiříková, hospodářka
Jan Kluganost, jednatel
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Medaile pro ŘEPORYJE

V

neděli 14. 11. se naše velmi nadějné nejmladší závodní družstvo
(gymnastky ročník 2013 a 2014)
vydalo na závod Blue Cup do Říčan
u Prahy. Děvčata předvedla krásny výkon, proto si nezasloužila jiné, než první
místo s náskokem více jak jednoho bodu
před ostatními družstvy. Závod byl velmi
krásně uspořádaný a odnesly jsme si
kromě krásných cen, medailí a poháru
i nacpaná břicha, neboť součástí výhry
byl obrovský dort, který jsme si po závodě s našimi skvělými fanoušky z řad
rodičů vychutnali!
Neuběhl ani týden a už jsme byly
s děvčaty na dalších závodech - tentokrát
na Sokolských přeborech na Královských
Vinohradech. Tento závod byl lehce
smutnější, neboť z epidemiologických
důvodů nemohli být rodiče ani další
fanouěci přítomni. To ale nezastavilo
jednu z našich skvělých maminek (které
za všechny moc děkujeme), která celý
závod online vysílala přes facebook naším i ostatním fanouškům všech zúčastněných družstev. Holky nerozhodila ani
nepřítomnost diváků a nakonec jsme si
opět odvezly zlato, tuto sezónu již třetí!
Ten jistý den závodilo v soutěži MTG

www.gymstar.cz

i družstvo Junior I. V tomto družstvu
proběhly ještě den před závodem kvůli
karanténám různé přestavby a na poslední chvilku se sháněla děvčata,
abychom mohly vůbec nastoupit. Díky
holkám, které u nás cvičí v rekreačním
družstvu jsme se nakonec mohli tohoto
závodu zúčastnit. Toto na poslední chvíli
poskládané družstvo předvedlo báječné
výkony a nakonec urvalo krásné 4. místo,
skvěle reprezentovalo náš oddíl a ukázalo, že je tato situace vůbec nevyvedla
z míry (na rozdíl od jejich trenérky).
Do nedělního závodu, který je pro
pokročilejší gymnastky nastoupila
dvě naše nejlepší družstva. Obě
družstva předvedla zcela nové pohybové skladby,
které byly velmi
dobře ohodnoceny. I na přeskoku
a akrobacii dívky
zacvičily nejlépe
jak uměly, všechny
řady byly bez pádu

a s hezkým provedením.
Mladší dívky obsadily 1. místo s vysokým bodovým náskokem.
Starší dívky nakonec získaly druhou
příčku a odvezly si tak domů první medaile v této sezóně. Zároveň oba týmy
postoupil na Velkou oblast, která se
bude konat 11. 12. a kde budeme bojovat
o postup na sokolské mistrovství ČR.
Doufáme, že další závody v tomto roce
budou moci být uspořádány, a nakonec
se dostaneme, třeba i na to první místo!
Dívkám děkujeme za krásné výkony
a v prosinci nám držte palce!
Kolektiv trenérů Gymstar

HANSPAULKA

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

4. liga, skupina E

Hajduk Hůrka A
10
Co je?
10
Pajzovna FC
10
Gladiators Beroun
9
Pfefrs FC
10
Bamboocha City
10
President FC
9
Drny FC
10
Devils of Zderaz
10
Sací komando Modřany10
Efficenza AC
10
Beach attack 90210 10

5
4
5
6
6
4
5
4
4
4
1
0

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

2
2
3
3
4
3
3
4
4
5
7
8

41:25
32:25
42:38
36:26
37:31
33:41
45:23
43:37
23:29
37:31
10:37
13:49

13
12
12
12
12
11
11
10
10
9
4
2

Veteránská liga, 3. liga, skupina C

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

Druhej dech
10
Deko VET
10
Kehar club VET
10
Hertha ZMZ VET
10
Hvězda VAB F.C.
10
Dřevosprint SC
10
Inter Lotyšák VET A 10
Čechie 12°
10
Vršáci VET
10
Tuscarora VET
10
Tatarský biftek VET 10
Tyran Saens 1.FC VET B10

8
7
8
7
6
5
4
3
3
1
0
1

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

1
1
2
2
2
5
5
6
7
7
7
8

52:21
47:14
56:25
42:24
40:20
41:53
32:39
33:37
34:56
21:47
18:40
16:56

17
16
16
15
14
10
9
7
6
4
3
3

Poslední utkání mužstva FC Pajzovna:
Gladiators Beroun
Co je?
Efficenza AC
Sací komando Modřany
Devils of Zderaz

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

Poslední utkání mužstva Dřevosprint FC:
Hvězda VAB F.C.
0:6
Kehar club VET
1:6
Hertha ZMZ VET
5:3
Inter Lotyšák VET A
3:8
Vršáci VET
7:6
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www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.

V

Úvodní slovo
šem řeporyjským kategoriím
odzvonil konec, alespoň co se
tyče oficiálních zápasů. Nyní už
je na programu pouze několik zimních
turnajů doplněné o tréninkové jednotky.
Vše se stihlo před houstnoucí atmosférou způsobenou zvýšenými covidovými
čísly, a věříme, že tomu tak bude i na jaře.
Řeporyje během podzimu navštívily
televizní kamery rovnou třikrát. Druhým
v pořadí byl cyklus Fotbalový inspektor
mapující prostředí napříč fotbalovým
spektrem. Tuto sérii mají na starosti známí rapeři Cashanova Bulhar & Labello.
Číhněte na první díl série, jejíž popularita
po tomto dílu i díky našemu klipu nabírá
na popularitě
https://youtu.be/70FtxY5325E
V blízkých dnech můžeme očekávat
i premiéru dílu Adolfeena, jenž brzy
odvysílán na Prima Cool, který bude
mapovat trénink řeporyjských fotbalistů
po svém.
Mládež
Kromě neustále rozrůstající členské
základny nám dělá velkou radost zápal
našich mládežníků, která je opřená o stabilně dobrou práci našich trenérů, jenž je
založena na entusiasmu a radosti ze hry.
Za to jim patří velký dík.
Na konci října proběhl i dětský den
v místní základní škole, čímž jsme dali
předpoklad k dalšímu nárůstu členů
našeho oddílu.
A mužstvo
Řeporyjské A mužstvo zaznamenalo
snový konec podzimní části, kdy otočilo
oba duely nad papírovými favority sou-

těže. Tak jak náš A tým vyhlížel vzhledem
k nepovedeným výkonům zimní přestávku, po zlepšených výkonech opřených
o dobré výsledky je velká škoda, že
podzimní část nenabídla více než 15 kol,
kdy se řeporyjské áčko dostalo do herní
pohody. Zejména podobný průběh
zápasu jako v Modřanech už naši hráči
zřejmě nezažijí. To neuniklo ani zájmu
médií, které oslovilo trenéra Lukiče
s žádostí o rozhovor, který nabízíme
za příspěvkem FK
.
SK Modřany vs. FK Řeporyje 2:3 (1:0)
Již před tímto utkání jsme dalekohledem vyhlíželi zimní přestávku, která by
měla snad vyprázdnit naší rozrůstající
marodku a načerpat sil do jarní části. S ohledem na třízápasovou šňůru
porážek a absence Linharta s Hanzlíkem
na poslední chvíli, nečekalo nás v Modřanech nic jednoduchého. Herně se nám
v posledních zápasech nedařilo, vše
jsme museli zlomit pouhým odhodláním
ukončit tuto začínající nepříznivou sérii.
Trenér Michael Lukič, dobře znalý
místního prostředí, dostál své pověsti
a nasadil nové složení stoperské dvojice Graf - Vosmík. Moc jiných variant
vzhledem k chybějícím hráčům nebylo
a na lavičce tak byli pouze Šmat, brankář
Přída a předseda klubu Hlaváček, který
vymetl z fotbalové tašky pavučiny a byl
připraven k utkání.
Před rokem jsme sehráli v Modřanech
ve 2. kole zápas, kdy jsme sklapli Csaplárovu past po poločasové ztrátě 0:2
a nakonec vyhráli 4:3. Ani v největším
snu by nás však nenapadlo, jaký scénář
nám přinese toto utkání, které se hrálo
za nízké viditelnosti, kdy mlha zahalila
více jak 70 % hřiště a začátek utkání byl
na hraně regulérnosti. Postupně se však
mlha vytrácela a hráči se mohli soustředit pouze na fotbal. V úvodu utkání hra
nabídla boj o střed pole a vyrovnanou
partii, kdy největším nebezpečím byly
standartní situace domácích, jejichž
výškový průměr značně převyšuje
ostatní celky. Naše mužstvo však hrálo
velmi organizovaně a trpělivě, a krom
jedné střely domácích zpoza vápna
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Sport
jsme Modřany k závaznějším situacím
nepouštěli. Ve 40. minutě však Modřany
rozehráli z 35. minut nepřímý volný kop
ze strany tak rychle, že nabíhající hráč
míč šťastně tečoval přesně do protipohybu brankáře Guldána, který v tu chvíli
byl zcela bezmocný. Tato šťastná branka
dodala domácím elán, my však si byli
vědomi naší svědomité hry, která může
být odměněna v druhém dějství.
Druhý poločas začal podobně jako
ten první a vyrovnanou hru přerušovaly
na velmi dobře připraveném terénu
zákroky, které byly odměněny žlutou
kartou. Naše šance na úspěch výrazně
klesly v 78. minutě, kdy si Řeporyje
nerozebraly dostatečně rychle hráče
při nepřímém kopu a krásně zahranou
situaci uklidil domácí hráč hlavou za záda
Guldána. V tu chvíli bylo vědět na hřišti
velké množství svěšených hlav, ačkoliv
chyběla stále spousta minut do konečného hvizdu. Jedním z významných
momentů nastal v 83. minutě, kdy hráč
domácích obdržel druhou žlutou kartu
a tak nám svitla naděje na lepší výsledek. K našemu údivu však dostal Martin
Fenin druhou žlutou a zároveň červenou

i přes nedostatečné vysvětlení hlavního
arbitra. To byl důvod, proč hra byla více
jak čtyři minuty pozdržena, což hrálo
do karet (ne těch červených) domácím.
No a pak to přišlo. Něco na, co si někteří hráči budou pamatovat celý život.
V začínající 90. minutě po závaru
ve vápně se dostal míč k nikým nehlídaným Heimovi, který zachoval klid a z hranice malého vápna poslal míč podél levé
stojné nohy brankáře 2:1. Hráči Modřan
najednou znervóznili, i tak však v 92.
minutě nádhernou střelou trefili spodní
stranu břevna, od něhož se odrazil míč
metr před brankovou čáru. Z následného
útoku pak přišel křižný balón, jejž si našel
Roman Slaný, který svou levou nohou nedal rozhozenému brankářovi šanci a vyrovnal v 93. minutě 2:2. Nastala euforie
z vyrovnávací branky, kterou jsme slavili
před naší střídačkou, kde trenér Lukič
doprovodil slavící hlouček slovy: „Dáme
jim ještě jeden“. A jak řekl, tak se stalo.
V poslední minutě se po odraženém
balónu dostal před branku vysunutý stoper Graf a střelou mezi nohy rozpoutal
řeporyjskou extázi, kterou si všichni budeme vzhledem k infarktovému závěru
pamatovat. 2:3 - Hotovo, dvacet!
Sport je někdy krutý a zároveň nád-
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Sport
herný. Tentokráte jsme byli na té příjemnější straně barikády. O to víc se musíme
snažit, abychom se nedostali na druhý
břeh.
FK Řeporyje vs. FK Zlíchov 1914 - 5:1 (3:1)
V předehrávce 1. jarního kola jsme
na umělé trávě na Motorletu přivítali
tým Zlíchova, s kterým jsme za našeho
působení v 1. A třídě nezískali ani bod
(0:1, 1:5, 0:9, 1:2). To samé platilo i o umělé
trávě na Motorletu, kde jsme doposud
v A třídě body rovněž neurvali. Náš tým
však byl povzbuzen fenomenálním obratem v posledním kole v Modřanech, a tak
se nám i s ohledem na zdařilý bodový
zisk lépe cestovalo k poslednímu kolu
podzimu 2021.
Trenér Michael Lukič vsadil na sestavu z minulého kola, kdy jedinou změnou
bylo nasazení Linharta oproti Jeřábkovi
z minulého zápasu v Modřanech. První
čtvrthodina hry byla zcela v režii hráčů
ze Zlíchova, kteří měli dostatek prostoru pro svoje kombinaci, což hráči jako
Nykl, Koláček či Kopecký ocenili a dělali
nám velké problémy. Převahu zlíchovští potrestali v 15. minutě, kdy dlouhý
balón za obranu se dostal k útočníkovi
Kopeckému, který obešel brankáře Guldána a do odkryté branky poslal „hosty“
do vedení a nic nenasvědčovalo změně
obrazu hry. O deset minut později se však
dostal balón ve skrumáži k Linhartovi,
jenž s notnou dávkou štěstí prostřelil vše,
co mu stálo v cestě. Tato situace dodala
týmu obrovskou víru v úspěch v zápase
a podoba hry s taktikou založenou na aktivním napadání a hře „vysoko“ začínala
snášet ovoce. Oba krajní hráči Petrus
a Linhart podávali výborný výkon, který
obohacovali nebojácnými průniky 1 na 1.
Jeden z těchto brejků
znamenal brankovou
situaci pro Hanzlíka, který jí proměnil,
nicméně hlavní arbitr k našemu údivu
neposkytnul výhodu
a odpískal nedovolený zákrok 25 metrů
od branky soupeře.
S touto situací nepohrdnul náš kapitán
Ivan Pánek, a gól potvrdil hezky zahraným přímákem a konečně tak vsítil svůj
první gól z přímého kopu v letošní sezóně, ačkoliv šancí na rychlejší zápis měl již
několik. O pár minut později se dostal
po centrovaném balónu z levé strany
opět k agilnímu Linhartovi, který nejdříve orazítkoval břevno, aby si svojí střelu
následně dorazil za brankáře Zlíchova
a trochu nečekaně šli do poločasového
vedení 3:1.
O poločase byla výborná nálada
a cítit optimismus opřený o víru v naše
schopnosti. Zcela diametrální atmosféra
oproti některým předchozím zápasům
v ročníku. Začátek druhé půle chtěl Zlíchov překvapit svojí aktivitou, která byla
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nesporná. Nicméně o pět minut později
se po hezké individuální akci dostal balón
před branku k Hanzlíkovi, který potvrdil
pověst „snajpra“ a odvděčil trenérovi důvěru poslal z jeho nejoblíbenější pozice
útočníka gól na 4:1, čímž utlumil očekávaný tlak Zlíchova. Řeporyje dále hrály
svojí hru založenou na aktivitě a pohybu
a předváděná hra byla na velmi dobré
úrovni. Když k tomu přičteme i štěstí, kdy
se dvakrát rozezněla naše branková konstrukce, byli jsme přesvědčeni, že tenhle
zápas bude náš. Definitivní tečku za tímto zápasem dal v 75. minutě Petrus, který
vsítil svůj první gól za řeporyjské áčko
hlavou a korunoval tak výborný výkon.
Krásné zakončení podzimu a dobrý
základ pro jarní část sezóny, která začne
v sobotu 12. března, kdy nás bude hostit
Zbraslav, která pošilhává po pražském
přeboru.
B mužstvo
FK Řeporyje „B“ vs. TJ Sokol Lipence
„B“ - 2:2 (2:2)
Poslední podzimní zápas jsme opět
odehráli na UMT Motorlet a opět nám
toto hřiště nepřineslo štěstí. Hráli jsme
proti Lipencům, které jsme porazili jak
v přípravě v létě, tak hlavně vysokým
rozdílem v prvním kole sezóny. Jenže
umělka má trochu menší rozměry, a tak
se nějaké rozdíly v kvalitě nebo nekvalitě
docela smazávají a nejsou tak výrazné.
Navíc náš kádr trápily absence a také
zdravotní stav nebyl ideální, poměrně
dost hráčů nastoupilo s nějakým zraněním.
Začátek zápasu, nám stejně jako minule, vůbec nevyšel a zase jsme prohrávali
o dva góly. Vlastně to byl úplně stejný
průběh, jako proti Lochkovu. Dvě akce,
dva góly, co na tom, že jsme byli herně
lepší a do vedení jsme se měli dostat
spíše my. Každopádně tentokrát jsme
do poločasu alespoň stihli srovnat stav,
nejprve se po takové skrumáži trefil D. Pavelka, a pak těsně před koncem poločasu
vyrovnal střelou z přímáku O. Ksandr.
Druhá půle byla z naší strany o dost
slabší, nutno říci, že Lipence se zlepšili
a vydrželi napadat naší rozehrávku
po celý poločas. Ke gólu měli blíže asi
oni, ačkoliv nějaké úplně vyložené šance neměli. Spíše šlo o územní převahu.
Největší možnost rozhodnout jsme měli
až v úplném závěru my, ale neproměnili
jsme, a tak zápas skončil asi zaslouženou
remízou.
Za zmínku ale určitě stojí průběh
zápasu, respektive chování hráčů obou
týmů. Lipence přijeli s týmem plných
cizinců, zejména jižanských národností,
což samo o sobě predikuje určitý způsob
chování. Např. zdržování už od začátku
zápasu, „nespokojenost“ s téměř každým výrokem rozhodčího, atd… Toto
samozřejmě působilo i na naše hráče,
a tak se zápas docela dost verbálně
vyhrotil. Nadávek lítalo hodně, z obou

listopad 2021
stran, v různých jazycích. Jenže všichni
víme, jak je to v dnešní době s tím, pokud se nadává nějakému cizinci… Jestli
od nás někdo údajně nadával rasisticky,
to opravdu nevím, nedělám si zápisky,
kdo a co na hřišti pořvává (na rozdíl
od soupeře), ale pořád jsou to jen slova
vyřčená v emocích a v průběhu „boje“,
která reálně vůbec nic neznamenají.
Pokud se takové věci někoho dotknou
a ten dotyčný si to bere osobně, tak by
možná měl zkusit nějaký jiný sport. Jed-

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 15
TJ AFK Slivenec
15
ČAFC Praha
15
SK Zbraslav
15
ABC Braník fotba
15
FK Zlíchov 1914
15
SK Střešovice 1911 16
SK Libuš 838
15
FK Řeporyje
15
SK Modřany
15
SK Aritma Praha „B“ 15
TJ Sokol Nebušice 15
1999 Praha
15
FC Před. Kopanina „B“ 15
TJ Sokol Stodůlky
15

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.

11
11
9
9
8
7
5
6
6
5
5
4
3
2
2

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

3
4
2
3
3
5
5
6
7
6
8
9
8
11
13

45:32
41:24
37:19
49:22
47:25
32:29
26:26
34:43
28:42
31:32
27:29
24:44
28:35
24:38
11:44

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 11
SK Motorlet Praha „D“ 11
SK Aritma Praha „C“ 11
FK Admira Praha „C“ 11
1. FC BARRANDOV 11
FK Loko Vltavín
11
TJ AFK Slivenec
11
TJ Sokol Nebušice 11
FK Řeporyje
11
SK Uhelné sklady
11
Ambassadors FC Praha11
FK FC ZLIČÍN
11

10
9
8
7
7
6
5
4
3
2
0
0

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

0
2
2
3
4
3
5
6
7
9
10
10

77:6
117:26
85:30
74:31
70:34
70:36
46:49
45:40
46:57
40:61
9:131
8:186

34
33
31
30
28
24
21
21
20
19
17
14
13
8
6
28
24
22
20
20
17
14
13
12
11
11
11
31
27
25
22
21
20
16
13
10
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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noduše řečeno, nadávky jsou v menší či
větší míře v každém zápase a je úplný nesmysl z toho dělat nějaké aféry. Bohužel
po konci zápasu došlo ještě k jednomu
incidentu, který by se určitě stávat neměl
a tady vidím pochybení našeho hráče strčil do pomezního rozhodčího, který to
neustál a spadnul (inzultací bych to ale
nenazval, ten kontakt nebyl nijak dramatický). Pomezní odmával pár hodně
sporných ofsajdů, a mimo jiné přímo
vybízel hlavního, aby už po 1 nastavené
minutě (přitom prodlev bylo v utkání
hodně) ukončil zápas, ale i přes to by si
toto náš hráč neměl dovolit, takže tímto
bych se panu pomeznímu chtěl na dálku
omluvit. Samozřejmě to vyvolalo velké
emoce a ve vzduchu visela hromadná
bitka :) Ale k ničemu dalšímu již nedošlo, v kabinách se to uklidnilo a všichni
ve zdraví odjeli domů.

Nakonec tedy končíme podzim na třetím místě, což není špatné umístění, trochu překvapivě se před nás dostal Suchdol a na prvním
místě skončila
Bílá Hora.
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Sport
nou účast, tak jako tomu je v posledních
letech zvykem.
Petr Vosmík ml.

MČ Praha-Řeporyje

Slovo závěrem
Ačkoliv
všechny soutěže řepor yjských týmů
jsou u konce,
s rokem 2021
bychom se rádi
rozloučili tradiční Silvestrovskou pumelicí,
na kterou jste
srdečně zváni.
Věříme v hoj-

Trenér Michael Lukič odpovídal na otázky redaktora PFS
Neskutečný obrat! Tři góly v posledních vteřinách a Řeporyje mají zlaté
body. Nikdy jsem to nezažil, říká kouč
Nevídaný obrat slaví Řeporyje. Ještě v 90. minutě utkání B skupiny
I. A třídy vedly doma Modřany 2:0, jenže hosté následně třemi góly
otočili výsledek a postarali se o prvotřídní senzaci.
„Konec byl z říše snů,“ přiznává bez rozpaků trenér
Michael Lukič. „Něco podobného jsem zažil poprvé,
radost byla ohromná. Jsou to pro nás zlaté body.“
Podle postavení v tabulce se vám tři body opravdu hodí,
jste na 11. místě. Utkání jste ale nerozjeli nejlépe. Proč
měli domácí navrch?
Začátek jsme špatný neměli, pak jsme ale přestali
hrát. Nejspíš se projevilo i to, že jsme k zápasu přijeli
totálně rozbití. Věděli jsme, že potřebujeme bodovat, ale na lavičce kromě mě byli jen Šmat, brankář
Přída a předseda klubu Hlaváček. Trápí nás zranění
a nemoci, o to větší cenu nakonec ty tři body pro
nás mají.
V 83. minutě jste navíc přišli o vyloučeného Martina
Fenina, červenou kartu viděl ale i domácí stoper Mlejnek. Věřil jste, že
se zápasem ještě dokážete něco udělat?
Červená karta pro Martina se řešila snad pět minut, takže nakonec
rozhodčí právě tenhle čas na konci nastavil a my jsme dostali prostor
zápas otočit. Věřil jsem, že něco ještě dokážeme udělat, že dáme gól
a ještě to zdramatizujeme. Poslal jsem čtyři kluky dopředu a vyšlo to.
Snížení na 1:2 v 90. minutě váš tým opravdu tak nakoplo?
Přišla euforie, protože já fakt věřil, že gól dáme. Do té doby jsme
měli smůlu, do čeho jsme kopli, tak jsme v šancích trefili brankáře,
nebo to šlo vedle. Na konci se také projevilo, že jsme na tom byli
lépe kondičně.
Co na závěr, kdy jste přidali další dva góly v nastaveném čase, říkal
Martin Fenin?
Nejdřív říkal, že takovou červenou kartu nikdy v kariéře nedostal. Někdy mi přijde, že ho tady jako hráče řežou, soupeři ho chtějí dokopat.
Přitom by všichni měli být rádi, že takový kluk tuhle soutěž hraje. Pro
I. A třídu je to ohromná reklama. Když nastoupí, klidně přijdou tři
stovky lidí. Nebudeme si nic nalhávat, chodí se na Fenina. Podobný
zájem jsem zažil snad, jen když jsem byl v Čížové.
Jak prožíval ten divoký závěr?
Stejně jako ostatní. On je opravdu bez problémů, chodí na všechny akce, posedí. Samozřejmě je teď znát, když mají malé dítě, ale
na druhou stranu přijde, i když je zraněný. Vyfotí se s fanoušky, dělá
klubu i soutěži reklamu. Taky byl z toho nadšený, když jsme to otočili.
Vy jste opravdu myslel i v nastavení na výhru?
Když jsme vyrovnali na 2:2, radost byla velká, ale já jsem hned říkal,
že dáme ještě třetího. Všichni okolo se smáli, ale já jsem věděl, že

člen skupiny
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nám bod nestačí, potřebovali jsme tři.
To zní hodně sebevědomě, ale váš tým právě s Modřany už v minulé sezoně
prohrával o dvě branky a nakonec vyhrál. Byl i tohle důvod, proč jste věřil?
Je pravda, že se nám takový obrat už povedl. Možná na Modřany
působí nějak i to, že jsem tam působil. Každopádně tohle je ohromný
úspěch. Řeporyje jsou domácký klub, hrají tu kluci,
co tady bydlí. Nikdo si na nic nehraje. Kluci s oblibou
říkají, že jsme jako vesnický klub se srdíčkem. I to, že
máme na kontě sedmnáct bodů ukazuje, že se tady
dobře pracuje.
Měl jste po zápase hodně ohlasů na kousek, co se týmu
povedl?
Volali trenéři z přeboru, divize i třetí ligy. Všichni říkali, že ten závěr byl nehorázný. Zvládli jsme prohraný
zápas otočit snad za čtyři minuty. Něco podobného
se mi stalo poprvé v kariéře. Ale je pravda, že podobně jako s Modřany už jsem zariskoval i v pár dalších
duelech, a taky se to podařilo. Asi mám šťastnou
ruku. (směje se) Když si ale uvědomíte, kolik bylo
absencí, povedlo se tentokrát něco úžasného. O to
víc se slavilo. V kabině i mezi fanoušky. My sestavu látáme už docela
dlouho. Když teď hrálo béčko, dalo dohromady jedenáct lidí a hráli
bez střídání…
Mluvil jste o oslavách, jak jste slavil vy?
Slavily se narozeniny, tak jsem jel domů a dal si s rodinou oběd.
Samozřejmě jsem klukům také něco dal do kasy. Jsme fakt rádi, jsou
to pro nás zlaté body. Jeli jsme si pro ně, ale když prohráváte chvíli
před koncem 0:2, tak to prostě nevypadalo dobře.
Jak tým dáte dohromady na poslední zápas se Zlíchovem? Asi by bylo
fajn tyhle tři body potvrdit.
Určitě budeme chtít vyhrát. Jen prostě teď nemáme útočníka,
čekáme, až se uzdraví Hanzlík, který se zranil v Cholupicích. Budu
rád, když budou dva, tři lidi na střídačce. Zlíchov je ale podle všeho
v podobné pozici jako my. Dáme do toho utkání všechno. Přiznávám,
že na začátku podzimu jsem měl jako cíl získat šestnáct bodů, teď
jich máme sedmnáct a uděláme všechno, aby jich bylo dvacet. Je
jasné, že každý chce uhrát co nejvíce bodů, aby měl klidnější zimu.
Pochválil vás za výsledek řeporyjský starosta Novotný?
Ten nás chválí pořád, je to takové sluníčko. Hodně mu na tom záleží,
chce, aby na fotbal chodili fanoušci, aby kluci zápas odbojovali,
a celkově se hra líbila. Samozřejmě se u nás chodí na Fenina, ale jsou
tam i další dlouholeté opory jako jsou Pánek, Jeřábek, Černohorský,
Graf a Ulman. To jsou srdcaři, na kterých to stojí.
ORIGINÁL rozhovor: https://www.fotbalpraha.cz/clanek/9797-neskutecny-obrat-tri-goly-v-poslednich-vterinach-a-reporyje-maji-zlate-body-nikdy-jsem-to-nezazil-rika-kouc
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Veselé Vánoce
a šťastný nový rok
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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.

Zveme Vás

Šipkový turnaj
- přihlášky do 15. 12.
- registrace na
jméno, tel. číslo
- bude probíhat
po celý leden
- hodnotné ceny
- pouze pro
amatéry
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www.kadernictviarnika.cz
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Šolo spol. s r. o.
Šolc REALITY s. r. o.

Specialisté na Prahu 5 a 6

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

CMY

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz

Restaurace

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

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

Kontakty:

U Lva
174, 301, 352,
266, 902

 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

Pozor změna otevírací doby
VIZITKY
GRAFIKA
KROUŽKOVÁ VAZBA
BAREVNÉ
KOPÍROVÁNÍ
LAMINOVÁNÍ
TEPELNÁ VAZBA
DIPLOMOVÉ PRÁCE
RAZÍTKA
Pondělí – Čtvrtek
Tisk na PVC 8.30–12.00 • 13.00–18.00 hod.
a samolepy
Pátek

Konopova 431/6
Tel.: 603 167 905

8.30–12.00 • 13.00–17.00 hod.

www.tiskpip.cz

9.00–13.00 hod.

Sobota

