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Slovo starosty
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Vážení spoluobčané.
evně věřím, že jste měli
pěkné Svátky a do roku
2022 jste vykročili tou
správnou nohou a s tím správným předsevzetím.
Já jsem si dal skromné
cíle: 1. Přestat na veřejnosti
a v médiích mluvit sprostě. 2.
Uspět v přijímačkách– rád bych si ve čtyřiceti zkusil dálkově dodělat
vysokou, co jsem kdysi nedostudoval. 3. dokormidlovat své starostenství spolu s celou koalicí do konce, doufám, úspěšného mandátu.
No, uvidíme. Nebojím se toho, že?
Čeho jsem se bál, bylo zrušení slavnostního rozsvěcení stromečku. Dělali jsme do poslední chvíle vše, co bylo v našich silách, ale
tři dny před akcí přišlo vládní nařízení, které její konání delegovalo
do režimu, který by nebavil nikoho.
A tak jsem si – stejně jako loni – rozsvítil v půl třetí ráno stromeček
sám. Bylo to hodně smutné.
Pevně věřím, že příští rok, na třetí pokus, už se dočkáte.
Z toho, co je známo ohledně investičních plánů MHMP by se
měly Řeporyje dočkat například dlouho očekávaného dokončení
kanalizace v některých částech, zejména v Tělovýchovné se, myslím,
hodně těší na trubky i opravu komunikace.
Řeporyje také v příštím roce myslí v rozpočtu na více než milionovou investici do rekonstrukcí děr, výmolů, kanálových vpustí…
Prostě na jaře začneme opravovat.
Rádi bychom také v červnu otevřeli skatepark a v září nové křídlo
mateřské školky.
V provozu je také po mnohých útrapách slíbené WC na našem
hřbitově. U toho jste si vyžádali omezení parkování pro kohokoli,
kdo není návštěvníkem hřbitova. Vše bylo uvedeno do tohoto režimu, parkování delší vymezený časový úsek tam zakazuje značka
a městská policie to hlídá. Vyšli jsme vstříc přání občanů, snad je to
tak, jak žádali.
Veliké díky sestře, zastupitelce Lence Fialové za perfektní organizaci pochodu na Karlštejn. Nechápu, že ji na to vždycky skočím,
nesnáším chůzi, ale bylo to moc fajn, ačkoli nohy mě z těch pětadvaceti kilometrů bolely ještě týden.
U vytržení jsem z poslední verze projektu Trunečkův mlýn. Už
k tomu bylo řečeno snad vše, prosím, prostudujte si poslední vizualizaci. Pominu-li rykot v Mládkově ulici, je to tu přijímáno už snad

Účastnici vánočního pochodu na Karlštejn v cíli i s komičkou Adélou Elbel, která
se věnuje dálkovým pochodům a vždy přijde našeho starostu podpořit, když
tento se, donucen sestrou, dobrovolně rozhodne někam jít.
smířlivě a jsem za to rád. Považuji aktuální stav projektu za mimořádně ohleduplný, ústupků udělal investor nad rámec a pokud se to
takto z nějakého důvodu neuskuteční, jsem moc zvědav, co tam z té
ruiny jednou bude. Snažíme se vždy a za každou cenu jednat v zájmu
Řeporyjí a jejich lidí, ale to, co jsme předvedli investorovi zde, bylo
místy daleko nad rámec elementárního připomínkování projektu
a co se týče nezadatelnosti práva na soukromý majetek a nakládání
s ním, tam mám pocit, že jsme se chovali k italskému investorovi až
esesácky. Hele, komu se to nelíbí, vždycky to můžete hodit na mě
a kolegy, co jsme za to placení, nebo na naše zastupitelstvo, které se
věcí zabývalo snad s dostatečným energetickým výdajem.
Jsem alergický na poznámky typu „developera pouštíte do Prokopského údolí“, ale pokorně je snáším, byť vím, že žádný developer
do Prokopáku nepřichází a svět, ve kterém tu ruinu a bývalou vápenici Biskup, Kvis & Kotrba vykoupí stát a udělá tam mlýn s herbáriem
a muzeum řemesel. Takový svět neexistuje.
Fantastická byla půlnoční mše. Varianta „open air“ přilákala opět
v hojném počtu zdejší veřejnost, mimořádný zájem byl i o odpolední
mši, slouženou stařičkým, ale stále nesmírně vitálním, panem farářem
Bendou. Chci jak jemu, tak panu faráři Kuźniarovi poděkovat za skvělý přístup farnosti, který, pevně doufám, oplácíme jak nejlépe umíme.
Budu nadšený, když si uděláte v neděli cestu do kostela, zrekonstruované, nově opět osazené, gotické oltáře jsou zpět na svém místě
a jsou nádherné! Bylo to dobré rozhodnutí.
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Letošní půlnoční mše se slavnostně nasvíceným kostelem
Ve zkušebním provozu je také nové dětské hřiště na fotbalovém
hřišti, troufám si říct dosud nejlepší v Řeporyjích, tak snad bude
sloužit malým na hraní a velkým třeba k setkávání (jeho součástí je
grilovací místo).
Krom stavění nás čeká v roce 2022 také velké projektování. Jak
můžete vidět v tomto Echu, pracuje se na rozvojové studii Řeporyje
západ. Budu rád za vaše názory, článek architekta Petra je o pár
stránek dále i s první vizualizací.
Projektovat budeme také rekonstrukci nádraží a to s respektováním původního účelu a charakteru a také s ohledem na vyhlídky
okolo financování. Postavit z toho novou radnici a zachránit tak
budovu do krásy za cizí peníze formou mimořádné investiční dotaze
MHMP je sen. Ale proč se nepokusit. V nejhorším se dáme do díla,
rozloženého do více let, samy.
Klíčové je, že budova je naše a máme ji pod novou střechou. Teď
projekt a … uvidíme.
Do stavební připravenosti bychom rádi také dokormidlovali
projekt zázemí technické čety, za jehož účelem jsme zakoupili ruinu
po bývalé firmě Uhlí Vondrák.
A určitě i v příštím roce občas přivítáme UFOny. Autovrak Škody
Octavia na rohu Radouňovy a Krteňské. TSK propadlá 2018. 14 měsíců
na místě. V noci na úterý 14 levitace do křižovatky zmíněných ulic
za pomoci nám nevysvětlitelné síly a okamžitý zásah Městské policie,
která operativně vůz, stojící v křižovatce odtáhla.
Byl to poslední vrak roku 2021 a celkově již ČTYŘICÁTÝ autovrak,
co zmizel ze Řeporyjí. Boj nekončí. Stejně jako s ubytovnami, černými

skládkami, dírami, vandaly a dalšími
desítkami soupeřů a mrzutostí, kterým
ne jako úřad, ale jako Řeporyje čelíme,
stejně jako kdejaká jiná aglomerace.
Uděláme maximum pro to, abychom i v příštím roce zabojovali tak,
jak se na řeporyjské úředníky a volené
zástupce sluší a patří.
A ještě jedna věc… budu moc rád,
když si přečtete mé zamyšlení nad voJubilejní, čtyřicátý autovrak,
lebním rokem 2022 z pohledu toho, co
co opustil Řeporyje v rámci
mi končí mandát a rád by krom věčné
operace UFO. Na rohu Krteňské
otázky „budeš znovu kandidovat“
a Ranouňovy stál tak dlouho,
(na kterou stejně odpovídám vyhýbaaž došla nějaké neznámé síle
vě a ne vždy upřímně) slyšel ohledně
trpělivost.
příštích voleb co nejčastěji „zvažuji, že
bych kandidoval/kandidovala“. Díky
za čas, který si na můj text případně uděláte a těším se zase příště.
Pavel Novotný
starosta@praha-reporyje.cz
Reporyje znak CMYK.ai 7.11.2007 9:01:16
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140. výročí založení sboru

1882 - 2022
Kalendář 2022 patří hasičům
Děkujeme za zájem o nový řeporyjský kalendář, který je věnován zdejším dobrovolným hasičům. V letošním roce oslaví SDH Řeporyje 140 let činnosti a kalendář
si naši dobráci jistě zaslouží. K mání je za 230,- na ÚMČ, v Trafice U Šťastných
a v Kavárně na Náměstí. Pevně věříme, že se bude líbit, neváhejte, do prodeje
jde něco přes 250 kusů a stejně jako loni se po nich brzy zapráší.

Zápis ze zasedání

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Zápis z jednání č.ZMČ28 konané dne 6. 12. 2021
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.; místostarosta - David Roznětinský; místostarostka - Lucie
Seguin; Jiří Blažek - zastupitel; Mgr. Pavel Bechyně
- zastupitel; Jaroslav Kejha - zastupitel; MUDr. Jozef
Čupka, MPH - zastupitel; Mgr. Lenka Fialová - zastupitel; Mgr. Radek Hanák - zastupitel; Vojtěch Kuchař
- zastupitel; Mgr. Michal Tuma - zastupitel; tajemník
- Miloslava Jirasová
Omluveni:
Starosta Městské části Praha-Řeporyje (dále jen
„předsedající“) zahájil jednání v 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 deset
z jedenácti zastupitelů, tedy nadpoloviční většina,
a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
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Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Miloslavu Jirasovou.
(Pro: 10, 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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského

a p. Lucii Seguin.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
návrhy členů ZMČ na rozšíření programu jednání.
1) „Zajištění on-line přenosů a nahrávání všech
zasedání zastupitelstva MČ Řeporyje“ - návrh
p. MUDr. Jozefa Čupky;
2) „Pravomoci předsedy Povodňové komise“ - návrh
p. Jiřího Blažka.
2) schvaluje
rozšíření programu jednání o bod „Zajištění on-line
přenosů a nahrávání všech zasedání zastupitelstva
MČ Řeporyje“.
3) schvaluje
rozšíření programu jednání o bod „Pravomoci předsedy Povodňové komise“.
Schválen (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0 )
4) schvaluje
program jednání v navrženém rozsahu a rozšířený

4

Info z MČ
o bod: „Pravomoci předsedy Povodňové komise“,
který se zařazuje jako bod č. 25 a bod č. 25 - „Různé“
se označuje jako bod č. 26.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc.
č. 1387/3, 1387/4 a část 1387/1 v k.ú. Řeporyje
(ul. Mládkova)
Usnesení číslo: 0456/2021/ZMČ28
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 X X
XXXXXX XX, o prodej pozemků parc.č. 1387/3, 1387/4
a části 1387/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Řeporyje;
2) souhlasí
s realizací záměru prodeje pozemků parc.č. 1387/3
a 1387/4 v k.ú. Řeporyje fyzické osobě – XX XX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX
XXX XXXXX X X XXXXXXXXX XXX XXX XX;
3) nesouhlasí
s realizací záměru prodeje části pozemku parc.č.
1387/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Řeporyje fyzické
osobě XX XX XXXX XXX XXXXXXX X X X XXXXXXXXX
XXX XXX XX, protože pozemek se nachází v oblasti
Národní přírodní památky Dalejský profil.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 3, Poznámka: hlasování se zdrželi: p. MUDr. Jozef Čupka,
p. Jaroslav Kejha, p. Jiří Blažek)
6. Opětovná žádost o vyjádření ke stavbě skladovací haly na pozemku parc.č. 1780/4 v k.ú.
Řeporyje
Usnesení číslo: 0457/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
související 0452/2021/ZMČ27
1) souhlasí
- se stavbou skladovací plochy vč. staveb souvisejících (komunikace, osvětlení, odvodnění, oplocení…) na pozemku parc. č. 1780/4 v k.ú. Řeporyje,
ve vlastnictví žadatele, dle projektové dokumentace
zpracované spol. DIPRO, spol.s.r.o.;
- s dotčením pozemku parc.č. 1769 v k.ú. Řeporyje,
svěřená správa pro MČ Praha-Řeporyje, stavbou
vjezdu a elektrické přípojky.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 1, Zdržel se: 1,
Poznámka: v 17:32 se na jednání dostavil člen ZMČ
p. Vojtěch Kuchař)
7. Schválení darovací smlouvy na finanční příspěvek k údržbě pořízených komunikací a sítí
v rámci výstavby Malá Řepora
Usnesení číslo: 0458/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 754 968,- Kč od spol.
Sentu a.s. a Herbaria CZ, s.r.o., za účelem pořízení
a údržby pozemků, komunikací, zeleně a retenčních
jezírek - výstavba Řepora V;
2) souhlasí
s textem darovací smlouvy na finanční dar od spol.
Herbaria CZ s.r.o. a Sentu a.s.;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu darovací
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smlouvy č. SML00070/2021.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: hlasování se zdrželi: p. MUDr. Jozef Čupka,
p. Jiří Blažek)
8. Schválení kupní smlouvy na pořízení komunikací, zeleně a retenčních jezírek v rámci výstavby
Malá Řepora
Usnesení číslo: 0459/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
pořízení pozemků, komunikací, zeleně a retenčních
jezírek od více vlastníků, vzniklých výstavbou Řepora
V, za cenu celkem 14 000,- Kč;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu kupní smlouvy č. SML00069/2021.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1,
Poznámka: hlasování se zdržel p. Jiří Blažek)
9. Žádost o vyjádření k PD „Zdravotní středisko se služebními byty a mateřská škola Malá
Řepora“
Usnesení číslo: 0460/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
související 0451/2021/ZMČ27
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k výstavbě zdravotního
střediska se služebními byty a mateřské školy v rámci
akce Malá Řepora, na pozemcích parc.č. 151/333,
151/251, 151/745, 2179/1, 154/73 v k.ú. Stodůlky;
2) navrhuje
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.
3) požaduje
zdůvodnění, proč není střecha školky přístupná
v celé ploše, případně proč není řešena jako vegetační.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
10. Schválení kupní smlouvy na prodej obecního
pozemku 155/421 v k.ú. Stodůlky (RD ŘEPORA
V s.r.o.)
Usnesení číslo: 0461/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
související 0406/2021/ZMČ24
související 0418/2021/ZMČ25
1) bere na vědomí
Usnesení Rady HMP č. 2623 ze dne 25. 10. 2021,
kterým byl na základě oznámení záměru MČ Praha-Řeporyje prodat pozemek 155/421 v k.ú. Stodůlky,
předem určenému zájemci, společnosti RD Řepora
V s.r.o., IČ: 08416745, se sídlem Nad Ryšánkou
2103/7a, Praha 4-Krč, PSČ 147 00 a to podle § 18 odst.

prosinec 2021
1 písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.
hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města
Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2004
Sb. hl. m. Prahy, tento záměr projednán v Radě HMP
s výsledkem, že tato nepožaduje projednání záměru
v Zastupitelstvu HMP a že z jednání nevzešly žádné
požadavky na MČ;
dále bere na vědomí informaci, že ani 1/5 všech členů
ZHMP nepožadovala projednání v Zastupitelstvu
HMP, a proto platnost právních úkonů v dané věci
není podmíněna souhlasem Zastupitelstva HMP;
2) schvaluje
předjednaný záměr prodat pozemek ve vlastnictví
HMP, ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha-Řeporyje, parc. č. 155/421 o výměře 1 050 m2, druh
pozemku orná půda, v k.ú. Stodůlky.
3) bere na vědomí,
že záměr prodat pozemek ve vlastnictví HMP,
ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha-Řeporyje,
parc.č. 155/421 o výměře 1 050 m2, druh pozemku
orná půda v k.ú. Stodůlky, byl po projednání záměru
v Radě HMP, uplynutí lhůty pro vyjádření zájmu
zastupitelů HMP o projednání v ZHMP a doručení
usnesení RHMP, dne 22. 11. 2021 vyvěšen na úředních deskách úřadu;
4) schvaluje
znění předložené kupní smlouvy na prodej pozemku
ve vlastnictví HMP, ve svěřené správě nemovitostí MČ
Praha-Řeporyje, parc.č. 155/421 o výměře 1 050 m2,
druh pozemku orná půda, v k. ú. Stodůlky, předem
určenému zájemci, společnosti RD Řepora V s.r.o.,
IČ: 08416745, se sídlem Nad Ryšánkou 2103/7a,
Praha 4 - Krč, PSČ 147 00, za cenu 11 000 000 Kč
a pověřuje starostu MČ k jejímu podpisu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
11. Žádost o vyjádření k PD „RD Řepora“ při ul.
Sekyrova a U Řepory
Usnesení číslo: 0462/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
související 0450/2021/ZMČ27
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k výstavbě rodinných
domů při ul. Sekyrova a U Řepory v rámci stavby
„RD Řepora V - etapa 3“;
2) souhlasí
s výstavbou rodinných domů při ul. Sekyrova
a U Řepory, dle PD zpracované Ing. arch. Tomášem
Pavlíkem;
3) požaduje
po investorovi doplnění/změnu projektu tak, aby
došlo ke zlepšení prostupnosti území, a aby bylo
v projektu navrženo alespoň jedno kontejnerové
stání pro nádoby na tříděný odpad.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
12. Výstavba Trunečkův mlýn - schválení budoucí
smlouvy o právu provést stavbu komunikace
Usnesení číslo: 0463/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
1) odkládá
projednání tohoto bodu jednání na některé z příštích zasedání zastupitelstva.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
13. Žádost o vyjádření k PD - novostavba RD
na pozemku parc.č. 969/3 v k.ú. Řeporyje, při
ul. Černovická
Usnesení číslo: 0464/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací kle stavbě rodinného
domu na pozemku parc.č. 969/3 v k.ú. Řeporyje, při
ul. Černovická;

vozování boxu na výdej objednaného zboží pro
zákazníky Alzy.cz a.s., a to za podmínky, že dodávku
elektrického proudu k AlzaBoxu si zajistí žadatel
na vlastní náklady;

2) souhlasí
se stavbou rodinného domu na pozemku parc.č.
969/3 v k.ú. Řeporyje, dle projektové dokumentace
zpracované Ing. Vladimírem Pozníčkem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1,
Poznámka: v 18:37 hod. se z jednání vzdálil p. David
Roznětinský hlasování se zdržel p. MUDr. Jozef Čupka)

3) schvaluje
záměr pronajmout část pozemku o výměře 5 m2
z pozemku parc.č. 151/359, ve vlastnictví HMP,
ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha-Řeporyje,
druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace,
celková výměra 423 m2, v k.ú. Stodůlky, předem
určenému zájemci - společnosti Alza.cz a.s., IČ:
270 82 440, se sídlem na adrese Jankovcova 1522/53,
Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00 na dobu určitou 60
měsíců, za jednorázové nájemné ve výši 167 000 Kč
+ DPH v zákonné výši, za účelem umístění a provozování boxu na výdej objednaného zboží pro
zákazníky Alzy.cz a.s., a to za podmínky, že dodávku
elektrického proudu k AlzaBoxu si zajistí žadatel
na vlastní náklady;

14. Žádost o vyjádření ke studii - novostavba
rodinného dvojdomu - Řeporyje Na Dlani, parc.č.
1553/31 k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0465/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se studií výstavby rodinného dvojdomu při ul.
Radouňova, na pozemku parc.č. 1553/31 v k.ú. Řeporyje, v rámci stavby Řeporyje Na Dlani;

4) pověřuje
zaměstnance úřadu MČ Praha-Řeporyje ke zveřejnění záměru pronajmout dotčené části obecních
pozemků na úředních deskách ÚMČ Praha-Řeporyje a k předložení nájemních smluv ke schválení
na některém z příštích jednání ZMČ Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: hlasování se zdrželi p. Jiří Blažek a p. Vojtěch
Kuchař)

2) souhlasí
se studií projektu výstavby rodinného dvojdomu
na pozemku parc.č. 1553/31 v k.ú. Řeporyje, při ul.
Radouňova - Řeporyje Na Dlani.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: V 18:40 hod. se na jednání vrátil p. David
Roznětinský)

16. Příkazní smlouva k zajištění a realizaci zadavatelské činnosti pro období 2022-2023
Usnesení číslo: 0467/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s obsahem Příkazní smlouvy č. SML 00068/2021
pro období 2022 až 2023, jejímž předmětem je
zajištění a realizace zadavatelské činnosti vyplývající
ze zákona o zadávání veřejných zakázek pro výběr
dodavatelů Veřejných zakázek a zajištění dalších
přidružených služeb - konzultace, poradenství, přednášky, kontrola a návrhy úprav úkonů zadavatele při
povinném zveřejňování apod.

15. Schválení záměru pronájmu částí pozemků
spol. Alza.cz na umístění AlzaBoxů (k.ú. Řeporyje
a Stodůlky)
Usnesení číslo: 0466/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
záměr pronajmout část pozemku o výměře 5 m2
z pozemku parc.č. 1707/41, ve vlastnictví HMP,
ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha-Řeporyje,
druh pozemku ostatní plocha/dráha, celková výměra
189 m2, v k.ú. Řeporyje, předem určenému zájemci
- společnosti Alza.cz a.s., IČ: 270 82 440, se sídlem
na adrese Jankovcova 1522/53, Praha 7 - Holešovice,
PSČ 170 00 na dobu určitou 60 měsíců, za jednorázové nájemné ve výši 167 000 Kč + DPH v zákonné výši,
za účelem umístění a provozování boxu na výdej
objednaného zboží pro zákazníky Alzy.cz a.s., a to
za podmínky, že dodávku elektrického proudu k AlzaBoxu si zajistí žadatel na vlastní náklady;
2) schvaluje
záměr pronajmout část pozemku o výměře 5
m2 z pozemku parc.č. 1589/1, ve vlastnictví HMP,
ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha-Řeporyje,
druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace,
celková výměra 622 m2, v k.ú. Řeporyje, předem
určenému zájemci - společnosti Alza.cz a.s., IČ:
270 82 440, se sídlem na adrese Jankovcova 1522/53,
Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00 na dobu určitou 60
měsíců, za jednorázové nájemné ve výši 167 000 Kč
+ DPH v zákonné výši, za účelem umístění a pro-

2) schvaluje
uzavření výše uvedené smlouvy se společností
PORSIS VZ s.r.o.;
3) pověřuje
starostu městské části k podpisu Příkazní smlouvy
pro období 2022 až 2023.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1,
Poznámka: hlasování se zdržel p. MUDr. Jozef Čupka)
17. Návrh na povolení tržního místa Kakosova
1037/1, Praha Řeporyje
Usnesení číslo: 0468/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s předloženým návrhem Bytového družstva Ondřejov na povolení tržního místa v ulici Kakosova
1037/1, parc. č. 1568/253, k. ú. Řeporyje;
2) schvaluje
povolení tržního místa a jeho zapracování do návrhu
na změnu přílohy (novelu) nařízení hl. m. Prahy č.
9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád,
ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 3,
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Poznámka: hlasování se zdrželi p. MUDr. Jozef Čupka,
p. Jiří Blažek, p. Mgr. Pavel Bechyně)
18. Schválení smlouvy o BÚP nepotřebného
majetku od HZS hl.m. Prahy
Usnesení číslo: 0469/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu majetku ve vlastnictví Hasičského záchranného sboru ve prospěch
SDH Řeporyje;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu smlouvy č.
SML00043/2020 o bezúplatném převodu majetku
pro SDH Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
19. Stanovení úředně určené místnosti a doby
pro uzavírání manželství na území MČ Praha-Řeporyje v roce 2022
Usnesení číslo: 0470/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
1) stanovuje
a) obřadní síň Úřadu městské části Praha-Řeporyje
jako úředně určenou místnost pro uzavírání
manželství na území MČ Praha-Řeporyje v roce
2022,
b) dobu pro uzavírání manželství na území MČ
Praha-Řeporyje v roce 2022 v době od 10:00 hod.
do 12:00 hod., a to ve dnech 25. 2., 11. 3, 28. 4., 27.
5., 17. 6., 10. 11., 8. 12.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
20. Zpráva Kontrolního výboru z jednání dne
10.11.2021
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se zprávou kontrolního výboru o stavu plnění
usnesení ZMČ Praha-Řeporyje ve formě Zápisu z 5.
jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha-Řeporyje
ze dne 10. 11. 2021.
21. Finanční příspěvek na Mikulášskou besídku
2021
Usnesení číslo: 0471/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
související 0440/2021/ZMČ26
1) se seznámilo
s žádostí starostky SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Praha-Řeporyje o finanční příspěvek na Mikulášskou besídku, naplánovanou na 5. 12. 2021;
2) souhlasí
s poskytnutím finanční částky ve výši 15 000 Kč
na akci Mikulášská besídka pro děti MČ Řeporyje,
která se uskuteční na paloučku na skále dne 5. 12.
2021 od 16.00 hod.
3) pověřuje
starostu městské části k podpisu darovací smlouvy
ve smyslu tohoto usnesení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1,
Poznámka: hlasování se zdržel p. MUDr. Jozef Čupka)
22. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0472/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
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1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
spočívající např. v přijetí pojistné náhrady za poškozené zábradlí ve výši 32 985 Kč, rozpuštění rezervy
ze 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti
HMP na dani z příjmu právnických osob za rok 2020,
změna rozpočtového opatření z výherních hracích
přístrojů na výdaje na kulturu, přesun finančních
prostředků v rámci dotace na SDH, snížení převodu
z hospodářské činnosti a navýšení příjmů, apod.
2) schvaluje
přijetí případných dotací poskytnutých městské části
do konce roku 2021;
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
23. Schválení smluv o podmínkách převodu
a správy sítě se spol. UBM Stodůlky, s.r.o. v rámci
stavby ARCUS City
Usnesení číslo: 0473/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se smlouvami č. SML00071, 72, 73/2021 o podmínkách převodu a správy sítí mezi Městskou částí Praha-Řeporyje a společností UBM Stodůlky, s.r.o., vzniklých v rámci výstavby „ARCUS CITY“, realizovaného
na pozemcích v k.ú. Stodůlky - oblast nad Řeporou;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu jednotlivých
smluv o podmínkách převodu a správy sítě (komunikace, dešťová kanalizace, pozemky…).
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2,
Poznámka: hlasování se zdrželi p. MUDr. Jozef Čupka,
p. Jiří Blažek)
24. Obytný soubor bytových a rodinných domů

Řeporyjské Echo 287

Řeporyje - Jáchymovská - smlouvy
Usnesení číslo: 0474/2021/ZMČ28
Zastupitelstvo městské části
související 0410/2017/ZMČ23
1) se seznámilo
se smlouvou o spolupráci při využití území mezi
Městskou částí Praha-Řeporyje a společností MS
Řeporyjská, s.r.o., na podporu projektu „Obytný
soubor bytových a rodinných domů Řeporyje - Jáchymovská“, realizovaného na pozemcích parc.č.
1554/10 a 1592/19, oba v k.ú. Řeporyje; za udělení
souhlasu s realizací projektu a dalších podmínek specifikovaných ve smlouvě (např. souhlas s napojením
se na inženýrské sítě ve svěřené správě městské části,
s připojením na komunikaci, s následným převzetím
vybudovaných inženýrských sítí napojených na IS
ve správě městské části, převzetí nově vybudovaných komunikací a veřejné zeleně) poskytne
stavebník městské části finanční příspěvek ve výši
3 960 000,- Kč na podporu rozvoje území, zejména
na rozvoj sportovní, tělovýchovné, vzdělávací, ekologické a kulturní činnosti na území MČ;
2) se seznámilo
se smlouvou o spolupráci při výstavbě mezi MČ Praha-Řeporyje a fyzickou osobou na podporu projektu
realizovaného na pozemcích fyzické osoby v rámci
projektu „Obytný soubor bytových a rodinných
domů Řeporyje - Jáchymovská“; za právo realizovat
uvedenou stavbu, při níž budou dotčeny pozemky
městské části, daruje stavebník městské části finanční dar na rozvoj infrastruktury ve výši 750 000,- Kč;
3) schvaluje
uzavření výše uvedené Smlouvy o spolupráci při
využití území a výše uvedené Smlouvy o spolupráci
při výstavbě;
4) pověřuje

prosinec 2021
starostu městské části k podpisu obou smluv.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
25. Pravomoci předsedy Povodňové komise
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s povinností předsedy Povodňové komise provádět každoročně povodňovou prohlídku, při níž
se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech
a v záplavových územích, popřípadě na objektech
nebo zařízeních ležících v těchto územích, nejsou
závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně
nebo její škodlivé následky;
2) doporučuje
v případě plánování povodňové prohlídky předem
informovat vlastníky či nájemce dotčených pozemků
o termínu jejího uskutečnění.
26. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci místostarosty o plánovaném umístění
uměleckých děl v nově budovaném skateparku.
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor
pro diskusi, v níž vystupovali členové ZMČ i přítomní
občané. Závěrem předsedající poděkoval všem
přítomným za účast, popřál klidné vánoční svátky
a ve 20:20 hodin veřejné zasedání ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: tajemník - 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.

Přestavba Trunečkova mlýnu

V

rámci přestavby Trunečkova
mlýnu a revitalizace jeho okolí
jsem byl požádán architektem
Alessandrem Brogim, který zastupuje
stavebníky, abych zpracoval za katedru
odborný posudek, který vyhodnotí, zda
projekt na výstavbu bytového areálu
v objemu stávajícího chátrajícího mlýnu
je v souladu s cíli ochrany a rozvoje přírody, a to především ve vztahu k ochraně
NPP Dalejský profil a VKP údolní nivy
Dalejského potoka.
V tuto chvíli má stavebník veškerá
potřebná stanoviska dotčených orgánů
včetně Správy CHKO k povolení kácení
dřevin, k zásahu do krajinného rázu
a k zásahu do VKP vodní tok. V současné době se dohadují úpravy projektu
na základě posudku a jeho doporučení
tak, aby došlo k minimalizaci zásahu
do vodního režimu údolní nivy, které
tvoří rovinné údolní dno aktivované při
povodňovém stavu vodního toku, a aby
nedošlo k zásahům do národní přírodní
památky s respektem k Plánu péče o NPP
Dalejský profil 2016-2025.

Pevně věřím, že úpravy projektu a následné dohadovací jednání se Správou
CHKO Český kras, která zastupuje zájmy
státu v oblasti ochrany přírody a krajiny,
naleznou shodu ve využití území, které
v posledních desetiletích chátrá, ztrácí
svou tvář historické kulturní krajiny
a zhoršuje podmínky nejen obyvatelům
městské části, návštěvníkům, ale i samotné přírodě.
V Praze 29. 11. 2021 Václav Jetel

Autor článku je zástupcem vedoucího
katedry urbanismu a územního plánování
na Fakultě stavební, ČVUT v Praze, autorizovaný architekt pro územní plánování
a člen Předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, vaclav.
jetel@fsv.cvut.cz
Obrázek 1: Nová vizualizace přestavby Trunečkova
mlýnu (autor: architekt Alesandro Brogi)
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Strategická rozvojová studie Řeporyje Západ

S

Co to je?
trategická rozvojová studie Řeporyje Západ je odborná urbanistická
rozvaha nad částí území Městské
části Praha-Řeporyje – konkrétně nad
oblastí vymezenou ulicemi Poncarovou,
Jeremiášovou, Prokopským a Dalejským
údolím a Pražským okruhem.
Proč se dělá?
Snaží se vytipovat, co nyní obyvatelům chybí za funkce a stavby občanské
vybavenosti (typu škol, školek, sportu,
parků, apod.) nebo bude v dohledné
době chybět, až se zrealizují všechny
rozestavěné či plánované projekty
bytových domů. Tedy studie se snaží
předvídat ne tak vzdálenou budoucnost, aby na ni mohlo vedení městské
části včas reagovat a zajistilo v předstihu
dostatečné plochy pro potřebné funkce.
Studie zároveň hledá, kam a jak by se
mohly Řeporyje dále rozšiřovat, aby to
bylo koncepční, logické a pro městskou
část přínosné.
Z čeho se skládá?
První částí je podrobná analýza území
Řeporyjí. Studie se zaměřila zejména
na základní občanské vybavení – domovy seniorů, mateřské a základní školy,
jejich obsazenost a zejména odhad
do budoucna. Tedy, jaká bude obsazenost v budoucnosti, až se dostaví všech-

ny plánované bytové projekty. Ukazuje
se, že již dnes jsou některé veřejné služby
na hranici svých kapacit a hrozí další
budoucí zvýšení deficitu v základních
školách (cca 300 míst) a deficitu v kapacitách občanské vybavenosti pro seniory
(domovy seniorů, domy s pečovatelskou
službou apod.). Zároveň v Řeporyjích
chybí dostatek kvalitních parků a hřišť
pro každodenní odpočinek a sport.
Zároveň ty, které existují, nejsou dobře
pěšky dostupné (např. jsou za dopravními bariérami).
Druhá část studie hledá volné plochy
v území, kde by se daly rozšiřovat či
stavět nové stavby potřebné občanské
vybavenosti. Ukazuje se, že v současném
zastavěném území Řeporyjí dnes potřebné vhodné volné pozemky nejsou. Je
proto potřeba uvažovat o postupném
rozšiřování za současné hranice města.
Tento rozvoj musí být pozvolný, musí
vždy navazovat na zastavěné území (tedy
od města do krajiny) a zejména musí
postupně doplňovat stavby potřebné
občanské vybavenosti, parky a hřiště pro
rekreaci a sport v přírodě. Nová výstavba
musí vytvářet dobré podmínky pro bezpečný pohyb pěších a cyklistů.
Jaké navrhuje řešení?
Jako jediný možný se ukazuje rozvoj
západním směrem v území mezi Poncarovou ulicí a železniční tratí. S územím

se již dnes v platném územním plánu
počítá s budoucí výstavbou ve formě tzv.
rezervy pro bydlení, občanskou vybavenost a výrobu.
Studie navrhuje tuto „rezervu“ využít
pro koncepční a kultivovaný rozvoj Řeporyjí západním směrem a zanést ji formou
rozvojového území do projednávaného
Metropolitního plánu.
Studie vytipovává plochy a pozemky
pro umístění domova pro seniory, nové
mateřské a základní školy, přírodní park
navazující na Dalejský potok a park podél železniční trati. Zbývající pozemky
je vhodné věnovat městskému bydlení
a plochám pro podnikání a jiné pracovní
příležitosti.
Studie ve své návrhové části – v urbanistickém plánu – zakresluje nové ulice,
které logicky navazují na ty stávající
a celé území ve všech důležitých směrech propojuje. Dále doplňuje propojení
na jih přes železniční trať k dětskému
hřišti v Řepíkové, v ose Maxovské a propojení Poncarovy a Ořešské ve stopě
ulice K Betonárně a Pod Zbuzany.
Pokud se vize studie jednou v budoucnosti naplní, může to přinést zkvalitnění života všem současným i budoucím
obyvatelům Řeporyjí.
Ing. arch. Michal Petr
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Upozornění na novely obecně závazných vyhlášek
Vážení spoluobčané, správce poplatků si Vás dovoluje informovat,
že s účinností od 1. 1. 2022 dochází
ke změnám v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku ze psů a místním poplatku z pobytu.

K

Místní poplatek ze psů
ončí evidence čipovaných a tetovaných psů vedená Magistrátem
hl. m. Prahy (MHMP), a tím i úleva
od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše
však 350 Kč, ve dvou po sobě jdoucích
letech, následujících po roce, kdy byl pes
v této evidenci zaregistrován. Registrační
karty, které budou na MHMP doručeny
do 31. 12. 2021, budou do současné evidence řádně zařazeny a správce poplatku
úlevu poskytne.
S případnými dotazy se můžete obracet na ÚMČ Praha Řeporyje, oddělení

Městská
policie
informuje

O

d 1. 1. 2020 se řidiči budou setkávat s některými novinkami,
které začnou resp. začaly platit
v provozu na pozemních komunikacích.

místních poplatků, ref. Iva Pacnerová, tel.
607 091 154, 251 625 794, e-mail: poplatky@prahareporyje.cz.
Chovatelé psů budou po 1. 1. 2022
prozatím moci prostřednictvím svých veterinárních lékařů dobrovolně vložit čísla
čipů svých psů do databáze, kterou vede
Komora veterinárních lékařů, případně
mohou evidovat své psy v databázích
provozovaných soukromými subjekty. To
však chovatelé nezbaví splnění budoucí
povinnosti vložit čísla čipů jejich psů
do centrální evidence psů (CEP), poté, co
bude spuštěna. Veškeré informace k této
evidenci budou zveřejněny na webu
Státní veterinární správy.
Samozřejmě, je třeba připomenout, že
již od roku 2020 platí povinnost chovatelů psů v ČR mít psy označeny. V opačném
případě hrozí správní řízení s uložením až
50tisícové pokuty.

Místní poplatek z pobytu
Zvyšuje se sazba poplatku na 50 Kč
za osobu a každý započatý den pobytu,
s výjimkou dne počátku pobytu.
Rozšiřuje se možnost osvobození u zařízení sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, osob doprovázejících
osoby hospitalizované ve zdravotnickém
zařízení, a to i v případech, kdy nejsou
splněny podmínky pro to, aby jejich pobyt byl hrazen z veřejného zdravotního
pojištění.

Jednou z nich je například povinnost
dodržování bočního odstupu při předjíždění cyklistů – v závislosti na nejvyšší
dovolené rychlosti v místě činí 1,5 resp.
1 m, dále pak vzniklo nově označení
vozidel poskytovatelů domácí zdravotní
péče, přičemž řidič takto označeného
vozidla nemusí např. dodržovat zákaz
stání a zákaz stání vyplývající z dopravní
značky zákaz stání; přitom nesmí být
ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Nově také bude spadat do bodového
hodnocení (2 body) přestupek neoprávněného stání s vozidlem na parkovišti
vyhrazeném pro vozidlo označené
parkovacím průkazem pro osoby se
zdravotním postižením a stejně tak
přestupek spočívající v neoprávněném
použití parkovacího průkazu pro osoby
se zdravotním postižením při stání nebo
při jízdě (2 body).
Ing. Hynek Svoboda
ředitel MP Praha 13

S případnými dotazy se můžete obracet na ÚMČ Praha Řeporyje, oddělení
místních poplatků, ref. Iva Pacnerová, tel.
607 091 154, 251 625 794, e-mail: poplatky@prahareporyje.cz.
Iva Pacnerová,
oddělení místních poplatků

Kulinářské okénko

V

Tartaletky

loňském roce
jsme s okénkem cestovali
kusem světa a letos si
formičky na tartaletky / košíčky
trochu osladíme život.
210gr hladké mouky
Čeká nás jedenáct
90gr cukru moučka
receptů, jedenáct
140gr másla
skvělých zákusků
2 vejce
sme s okénkem cestovali kusem světa
letos sikávě.
trochu osladíme
život. Čeká
nejen a
k nedělní
špetka soli
Prvním
recept bueptů, jedenáct skvělých zákusků nejen
k nedělní
kávě. Prvním recept budou
dou tartaletky,
jsou
ruhem moučníku původem z Francie.
Slovo tartellette
je zdrobnělinou
pro cukru, žloutku
Z mouky, másla,
původem
z Francie.
a šperkyovocem.
soli vypracujeme hladu to vlastnědruhem
takovémoučníku
malé koláčky
z těsta
plněnéSlovo
krémem a zdobené
tartellette je zdrobnělinou pro tarte - koláč. Jsou
ké těsto.
Troubu předehřejeme
oblíbené, košíčky
mívám
spíži napečené
do zásoby, když
zazvoní
to vlastnětotiž
takové
maléve
koláčky
z těsta plněné
na 170 °C. Těsto naplníme do forva náplň sekrémem
do nicha doma
vždycky
najde
hostů neberemiček
konce.a upečeme do zlatova.
zdobené
ovocem.
Mámajeúdiv
za velmi
oblíbené, košíčky totiž mívám ve spíži napečené
Upečené korpusy v yjmeme
do zásoby, když zazvoní
a necháme vychladnout. Plníme
nečekaná návštěva náplň
krémem dle chuti a zdobíme
letky / košíčky
se do nich doma vždycky
například
čerstvým ovocem.
uky
najde a údiv hostů nebere
ka
konce.
Tip: Jednoduchý a rychlý krém připravíme tak že uvaříme vanilkový
pudink dle návodu na obalu a vychladlý jej rozmixujeme s miskou
plnotučného tvarohu a zhruba dvěma lžicemi moučkového cukru.

cukru, žloutku a šperky soli vypracujeme hladké těsto. Troubu
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Konec roku u hasičů

V

neděli 5. prosince jsme poprvé
uspořádali Mikulášskou pod širým
nebem, na paloučku na skále. Byli
jsme připraveni, že covidová opatření nám
nedovolí uspořádat vnitřní akci, a tak jsme
se pustili do organizačně složitější akce,
která vyžadovala registraci účastníků.
I když jsme nakonec museli kvůli opatřením registraci ukončit předčasně, dostalo
se na 150 dětí. Děti nejprve musely projít
peklem, kde obdržely od čertů pekelný
pergamen. S pergamenem pokračovaly
za Mikulášem a andělem do nebe, tam
přednesly básničku a v andělském stánku
si poté vyzvedly odměnu. Celá akce měla
nádherný předvánoční nádech a máme
spoustu pozitivních ohlasů. Proto bychom
rádi pozvali příští rok Mikuláše s andělem
a čerty opět na stejné místo.
18. prosince se v hasičské zbrojnici konala Valná hromada za roky 2020 a 2021.
Dovolte mi nyní říci pár slov k uplynulým
dvěma rokům. Než jsme se stačili vzpamatovat z příchodu roku 2019, zasáhla
celý svět pandemie Covid-19. Bylo potřeba zvyknout si na nové pořádky, změnit
vnímání světa a obrnit se trpělivostí.
Kalendář, který byl nabitý obvyklými
akcemi, vystřídal kalendář pohotovostí,
které drželi členové naší výjezdové jednotky v důsledku řádící pandemie. Dost
často si vzpomenu, jak jsme si nevěřícně
přeposílali zprávy o tom, že se chystá
lockdown a zavření škol. Zvykli jsme

si… I když si samozřejmě v skrytu duše
všichni přejeme, aby už tahle šílená doba
jednou skončila, něco jsme se o sobě
dozvěděli… Umíme se semknout a držet
pohromadě, ať se děje co se děje. Umíme
se přizpůsobit každé situaci a víme, že se
jeden na druhého můžeme spolehnout
a společnost se může spolehnout na nás.
Dobrovolnictví není pro každého a dobrovolný hasič nemůže být každý. Hasičinu
děláme z vlastního přesvědčení a čím
jsou podmínky náročnější, o to větší
motivaci v sobě nacházíme. Jsem ráda,
že jsem součástí této naší řeporyjské
hasičské rodiny, kde se nedělají rozdíly
v tom, kdo je lepší a kdo horší, kde všichni
táhnou za jeden provaz, a kde se můžeme jeden na druhého spolehnout.
Navzdory covidu jsme snažili uspořádat všechny akce pro veřejnost, které
za normálních okolností pořádáme už
přes 20 let. I když se díky covidu podoba
některých akcí trochu změnila…
V roce 2020 proběhlo Shromáždění
delegátů, na kterém proběhla volba Výkonného výboru MSH v Praze. Starostou
MSH v Praze nadále zůstává p. Martin
Wagner a náš člen, Jiří Zloch, byl zvolen
náměstkem starosty MSH v Praze. V červenci tohoto roku se konal VI. sjezd SH
ČMS. Na sjezdu bylo přijato nové znění
Stanov SH ČMS a do čela naší organizace
byla zvolena, pí. Ing. Monika Němečková.

9
Hasiči
A ještě mi dovolte poslední informaci, v příštím roce oslaví náš sbor 140
let od svého založení. Oslavy se budou
konat 8. května 2022 na fotbalovém hřišti
v Řeporyjích za podpory městské části
a magistrátu hl. m. Prahy. Všichni jste
srdečně zváni. K vidění bude hasičská
technika, nejrůznější ukázky činnosti
našeho sboru a složek IZS, soutěže pro
děti atp. K příležitosti oslav nám městská část věnovala kalendář na rok 2022,
za což městské části děkujeme. V pátek 6.
dubna 2022 bychom v rámci oslav ještě
chtěli uspořádat u hasičárny letní kino.
Na závěr mi dovolte poděkovat
za podporu a spolupráci MČ Praha-Řeporyje, Městskému sdružení hasičů v Praze,
ZŠ Řeporyje, Řeznictví Svoboda, Magistrátu hl. města Prahy, MŠMT, rodičům
naší hasičské mládeže, našim přátelům
a mnoha a mnoha dalším. Vaše podpora
naši práci velice usnadňuje a bez Vaší
pomoci bychom v mnoha případech
naši práci ani dělat nemohli. Děkujeme.
Za řeporyjské hasiče Vám do nového
roku přejeme nakažlivý smích, akutní
euforii, chronickou spokojenost, nevyléčitelný optimismus a doživotní štěstí.
Těšíme se, až se s Vámi na našich akcích
opět potkáme.
Lucie Šulcová,
starostka SDH
www.sdhreporyje.info
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Mikulášská nadílka
na naší škole

M

ikulášská nadílka patří neodmyslitelně k adventnímu času.
Kdo z nás rád nevzpomíná
na známou trojici Mikuláš, čert a anděl,
bez kterých si nedovedeme začátek
prosince představit.
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Za svůj výkon dostali sladkou odměnu,
stejně tak jako ostatní hodné děti.
Žáci 9. tříd si akci moc užili a my jim za skvělou realizaci děkujeme.
tř. uč. IX.A Mgr. Renata Šantorová

Předvánoční čas ve ŠD

T

Internetové stránky ZŠ:
www.zs-reporyje.cz
E-mail: weignerova@zs-reporyje.cz
My ve školní družině si malujeme, hrajeme
a letos konečně užíváme i sněhu, dokud
neroztaje. Zpíváme si při špatném počasí
a sledujeme pohádkové příběhy na DVD.

aké vám ten rok tak utekl? Mám pocit, že při práci ve škole, než si děti
zvyknou se učit, jsou tu Vánoce
a co se do nich nezvládne už se nedožene, protože letní prázdniny jsou tu coby
dup. A zas jsme o rok starší. Doporučuji
moc se nepodávat špatným zprávám,
které se na nás z televize a mnohdy z našeho okolí hrnou a zachovat si veselou
a optimistickou mysl.

Máme zatím štěstí, přeci jen máme zdravé
a otužilé venkovské děti. Určitě se nás proto, ta kovidová hrůza celkem zalekla a karanténa se ve škole jen mihla. Tak vám přeji
dobrou mysl, zdraví a pohodu. Za všechny
vychovatelky a žáčky, kteří školní družinu
navštěvují.
Mějte krásný a bohatý rok 2022.
Miroslava Novotná,
vychovatelka ŠD

Večer před Svatým Mikulášem je doprovázen smíšenými pocity. U většiny dětí se
pere strach z čerta s očekáváním sladké
nadílky.
Tuto silně zakořeněnou tradici se samozřejmě snažíme dodržovat již několik let
i na naší škole. Nebylo tomu jinak ani letos.
Pondělní ráno 6. prosince se v Mikuláše,
čerty a anděly proměnili někteří žáci 9. tříd.
Navštívili postupně všechny třídy a vyzpovídali děti, zda byly hodné. Mikuláš měl
potřebné informace předem velmi dobře
zjištěny, aby ho někteří nezbedové nechtěli
ošálit. Malí hříšníci, jak bývá zvykem, museli
zazpívat písničku nebo přednést básničku.

T

ADVENTNÍ VÝLET

řída IV.A se opět vydala za památkami staré Prahy. Začali jsme
prohlídkou Hradčanského bet-
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rovněž prostudovali, že obojživelníci
mají kloaku (společný vývod pro trávicí,
vylučovací i rozmnožovací soustavu).
Nakonec své „leporelo“ vlepili do sešitu,
aby se k němu mohli kdykoli vrátit.
Kateřina Machynková
a Adéla Dvořáčková

Planetárium přijelo za námi

V

e dnech 7. a 8. prosince se uskutečnily projekce výukových programů mobilního planetária pro
žáky 1. stupně. V pohodlí vlastní školy
jsme si vychutnali pořady zaměřené
na učivo v jednotlivých ročnících. Pořady
„Soumrak dinosaurů“, „Voda – zázrak
přírody“ a Ze Země do vesmíru“ žáky
zaujaly a při následném vypracování
pracovních listů si toto učivo i upevnili.
Hana Zdvihalová

ladní ško
ák

h

ryj

Pra

a5

e

la

Z

lému z počátku 18. století s dřevěnými
postavami v životní velikosti. Prohlídka
byla doprovázena interaktivním programem. Následně jsme se vydali na Pražský
hrad a krátce jsme nahlédli do katedrály.
V areálu Pražského hradu jsme si popovídali o základních znacích románského
a gotického slohu. Výlet jsme završili
návštěvou perníkářství v Nerudově ulici,
kde si děti udělaly radost a zakoupily si
krásně nazdobené voňavé perníčky.
Jarmila Koběrská

- Řep

o

Papírová pitva žáby

K

aždý žák 7. třídy si pitval vlastní
žábu. Papírová žába, která byla
složena stylem „leporela“, žáky
bavila a mohli si dle vlastního tempa
prozkoumat vnitřní orgány. Pitvou žáci
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Prosinec v mateřské škole

Z

ačátkem prosince nás ve školce
navštívili Mikuláš, čert a anděl.
Děti jim zazpívaly písničku, řekly
básničku nebo zatančily. Za odměnu
dostaly malý dáreček.

jsme si o vánočních zvycích, o tradicích.
Některé z nich jsme si s dětmi i ukázali –
rozkrajování jablíčka, pouštění lodiček
ze skořápek ořechů, házení bačkůrkou.

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

hradě Mateřské školy, kde děti ukázaly,
co se naučily. Pásmo básniček, písniček,
vánočních koled a tanečků. I v situaci,
kdy na naší zahradě probíhá stavba jsme
se snažili o vánoční výzdobu. Dětem se
vystoupení moc povedlo, sklidily velký
potlesk.
Potom už se děti radovaly z nadílky
od Ježíška. Do školky jim přibyly nové
hračky a domů si odnesly batůžek
s překvapením. Děti měly velkou radost.
S novými hračkami si hned pohrály.

Ve všech třídách začala panovat
vánoční atmosféra. Ozdobili jsme stromečky a postavili Betlémy. Popovídali

Naposledy v tomto roce nás navštívilo divadélko – „O Betlémské hvězdě“.
Na další divadla a akce se budeme těšit
už v Novém roce.

Napadl nám první sníh, který si děti
náramně užily. Na zahradě stavěly sněhuláky a koulovaly se.
Pak začala jako každý rok příprava
a nacvičování na vánoční představení.
Letos to bylo trochu jiné s ohledem
na epidemiologickou situaci. S rodiči,
prarodiči a známými jsme se sešli na za-

Za všechny zaměstnance Mateřské
školy v Řeporyjích bych Vám chtěla
popřát krásné prožití vánočních svátků,
pohodu a klid. Do Nového roku hlavně
hodně, hodně zdraví.
Zuzana Košťálová - učitelka

Řeporyjské Echo 287

prosinec 2021
fejeton:
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Hledá se protikandidát! Zn: Spěchá!

J

sou to skoro přesně čtyři roky, co
jsme s tehdejší paní starostkou
po mnoha letech měli povídání
mezi čtyřma očima. Obsah té schůzky
je mezi námi, něco se dělo na zdejší politické mapě a my měli potřebu se sejít.
Starostka a dravec z opozice. Když jsme
si řekli to, kvůli čemu jsme se setkali, překvapila mě. Jako snad první pochopila, že
se skutečně pokusím na podzim uspět
ve volbách, sestavit koalici a nahradit ji.
Nevypadal jsem na to, ale viděla, že o to
usiluji.
A tak se na mě podívala a pronesla:
„Proč to děláte?“.
„Protože mám rád Řeporyje“, odpověděl jsem, jak nejupřímněji umím a v jejím
pohledu jsem snad zahlédl naději, že
to myslím vážně. Nesmírně ji záleželo
na tom, komu to žezlo předá, nebude-li
znovu kandidovat.
Měla a má Řeporyje nesmírně ráda.
Aby ne. Copak tuhle práci lze dělat bez
toho?
Tuhle práci. Je dočasná, je to mise
a každá mise má svůj začátek a konec.
Je úplně jedno, kdy bude mít konec ta
má. Je úplně jedno, zda budu znovu
kandidovat. Fajn, dejme tomu, že budu.
Minule se tu o vaše hlasy ucházelo
pětapadesát kandidátů pěti politických
stran. Reálně jsme se o post nejvyšší
ucházeli společně s Jardou Kejhou.
V říjnu tu jistě zase bude několik kandidátek. Ptát se mě, jak to vidím dál, zda
chci, zda budu pokračovat, dle mého není
na místě. To vysvědčení asi chtít budu.
To ostatní, ale rozhodují voliči, nikoli starosta, kterého sice práce naplňuje a baví,
ale s pistolí u hlavy by na otázku, jak by
vnímal „neznovuzvolení“, odpověděl, že
před mrzením a dalšími pocity, by ten
první určitě byl pocitem osvobozujícím.
Kdekdo má potřebu se mnou řešit
otázku mého opětovného kandidování.
Co se tak zamyslet na otázkou jinou.
Nechci tak náhodou kandidovat
do zastupitelstva, na starostu, já sám?
Vidím a slyším pořád dokola jen zájem
o to, řešit se mnou Novotného. Běsný zastupitel doktor Čupka, co se tu prostě rozhodl rozvrátit Piráty, svolává schůze pro
sympatizanty vize mého svržení, kterou
má coby vůdce své frakce zdejší pirátské
partaje za cíl, ale přijde jen pan Abrhám.

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

Mohu se škodolibě posmívat fiasku,
ale o čem mimo jiné ta „účast“ svědčí?
O nezájmu.
Víte, co já bych potřeboval mnohem
více než knížecí rady a názory na své
pojetí výkonu mandátu a vyhlídky na zisk
dalšího? A vůbec, čert vem mě, co by
hlavně potřebovaly Řeporyje?
Protikandidáta!
Piráty tu máme tři. Jozef Čupka je
lékař. Jeho spolustraník, šéf zdejší buňky
Honza Liška, člověk, jehož si nesmírně
vážím, je elitní advokát.
Prvně jmenovaný urputně plánuje
převrat, ale sám ani nepředstírá, že by
chtěl opustit lékařskou praxi a nahradit
mě. A Honza, se kterým jsem pracoval
roky v opozici a je to nejlepší zastupitel,
jakého jsme kdy měli, minule po volbách
dokonce odstoupil, aby uvolnil místo mé
dnešní pirátské místostarostce, schopné,
poctivé holce Lucii Seguin, se starostou
určitě stát nechce.
Lucie nevypadá, že by současné
dusno u Pirátů skončilo jinak, než tím,
že pokračovat ani chtít nebude. Jozef
evidentně hledá nejen spolukandidáty,
ale hlavně starostu.
Já bych ho rád viděl také.
Konkurence prospívá.
S veškerou svou nabubřelostí si myslím, že tu s Lucií a Davidem Roznětinským
a celým naším zastupitelským sborem,
dokončíme dobrý mandát. Úřad je stabilizován, projekty dokončené, procesované, stavebně připravené. Účetnictví
v pořádku.
Jsem připraven přijmout jakoukoli roli,
voliči rozdají karty. Zažil jsem to třikrát.
Dvakrát opozice, jednou starosta. To je
naší povinností, přijmout roli rozdanou
voliči a dělat jak nejlépe pro Řeporyje
umím. Zhrzeně neutéct, už se nám to tu
s jedním starostou stalo.
No jo, ale komu?
Rozumím potřebě dokola řešit Novotného a jeho starostování a vyhlídky. Co
člověk, to názor. Tak to na vsi chodí.
Když jsem byl nespokojený se správou
zdejších věcí veřejných já, jednoho dne
jsem se (btw. na radu Petra Fialy, dnešního premiéra) rozhodl, že zkusím vzít
se svým týmem odpovědnost do svých
rukou.
Ono v hospodě umí projektovat změ-

nu poměrů na úřadu v Řeporyjích každý.
Opustit tuto komfortní zónu a vydat se
na cestu pokusu o jejich změnu hmatatelnou, málokdo.
Budu upřímně rád, až se vynoří další
ne Novotný, probůh jen to ne.
Ale další smělec, co se postaví do čela
některé kandidátky a řekne já bych
do toho šel a zkusím si o to říct.
Další řeporyják, kterému se starosta,
co mu končí mandát, tentokrát já, podívá
do očí a zeptá se „Proč to děláte“ a bude
doufat, že uslyší to jediné, co v tu chvíli
chce slyšet.
„Protože mám rád Řeporyje!“
Viděl bych ho mnohem, mnohem
radši, než to vypadá. Nemusíte mi věřit,
že na té funkci nelpím, že bych dal nevím
co za návrat k novinařině, jiné, než jsem
dělal dříve. Nemusíte mi věřit vůbec nic.
Ale to, že to celé fakt není jen o mě, tomu
byste věřit měli.
Já sám tomu, pravda, uvěřím až
ve chvíli, kdy uvidím v řadách zájemců
o to podílet se v dalším období na práci
zdejšího zastupitelstva někoho, kdo
bude reálně připraven si sem jít sednout.
Je to těžké rozhodnutí do toho boje
jít. A to člověk vůbec netuší, co v případě úspěchu zjistí, že vyhrál. Přesto
to rozhodnutí zkusit vzít odpovědnost
do svých rukou na další čtyři roky, pokaždé někdo udělal.
Pro Řeporyje by bylo určitě moc fajn,
kdyby to rozhodnutí kandidovat v říjnu
na starostu, myslím skutečně kandidovat,
udělal i někdo jiný, než já. Který by sám
teď lhal tvrdit, že už to rozhodnutí udělal.
Prosím, neptejte se mě na to, zda chci
pokračovat. Vím, že vás to zajímá a těší
mě upřímný zájem o kladnou odpověď.
Ale ta polovina vesnice, co mě nemůže
vystát, by se měla ptát někoho jiného,
zda chce být od října 2022 starostou
nebo starostkou. Měla by ho hledat.
Někde být musí. Snad se nebude bát.
Snad se najde. Pro Řeporyje, pro demokracii, jen dobře.
Nebojím se jako politik toho, že se
silný, nebo vůbec nějaký protikandidát
najde. Já se bojím toho, že musím připomínat, že by se hledat měl.
Pavel Novotný
Starosta MČ

Termíny pro uzavírání manželství v roce 2022
Městská část Praha-Řeporyje má následující termíny:

25. 2. , 11. 3., 28. 4., 27. 5. , 17. 6. , 10. 11., 8. 12.
Termín lze rezervovat pouze při osobní návštěvě na oddělení matrik
na ÚMČ Praha 13 (3. patro) a po předložení zákonem stanovených dokladů.
Vlasta Borovičková
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foto: Klára Střihavková

Rádi bychom vám všem popřáli do nového
roku mnoho štěstí a zdraví. Doufáme, že
rok 2022 bude zase rokem setkávání a společných kulturních akcí, těšíme se na vás.

foto: Šárka Blažková

foto: Klára Střihavková

April Popko, Serendipity
Julie Kopová, Flamingo

Setkání autorů ve studiu Bubec

Co chystáme v roce 2022?
Galerie Bubec

foto: Klára Střihavková

Třetí adventní víkend 11. a 12. prosince
2021 se podařilo konečně uskutečnit
1. Řeporyjský salón. Plánovali jsme
ho již v loňském roce, ale bohužel kvůli
koronavirové epidemii se nemohl konat.
Ve Studiu Bubec se setkalo celkem
23 převážně místních autorů, kteří žijí
a tvoří v katastru městské části Praha
Řeporyje a jejím okolí: Jana Buriánková, Jan
Danzig, Eugenie Gorpinic, Ivana Hanzlíková,
Eva Janečková, Martin Janíček, Eliška
Jirátová, Julie Kopová, Barbora Křivská,
Michaela Leglerová, Radim Novák, Zdenka
Marie Nováková, Michal Novotný (MICL),
Ladislav Plíhal, Ajka Pokorná, April Popko,
George Radojčič, Tereza N. Semrádová,
Čestmír Suška, Daniel Suška, Kateřina
Štenclová, Adam Velíšek a Jiří Voves.

Adam Velíšek, Záznam procházky

Od 14. 1. do 11. 2. 2022 probíhá výstava
Gabriely Procházky a Olivera Torra There Is A Light That Never Goes Out.
Potkávají se zde dva autoři pohybující
se mezi vizuálním uměním a zvukem. Ke
klíčovým inspiračním principům obou
tvůrců patří reakce na další umělecký
projev skrze spolupráci s autory napříč
disciplínami. Vernisáž výstavy proběhne
13. 1. od 18 hodin.
17. 2. v 18:00 hodin otevíráme výstavu
s názvem Čačárky. Autorkou je Barbora
Křivská.

Řeporyjský masopust

Feel the Universe Circus Company, Amphibian

Na konec února připravujeme tradiční
Řeporyjský masopust - Masopustní
průvod a veselici ve Studiu Bubec.

Sváteční atmosféru dotvořil hudební
doprovod kytaristy Romana Džačára
a velkým uměleckým zážitkem bylo
představení Feel the Universe Circus
Company. Nastartovali jsme tak novou
tradici a všichni se už nyní těšíme na další
ročník.

foto: Šárka Blažková

foto: Šárka Blažková

Creative Bubec

Od 1. 2. 2022 máme novinku v Creative
Bubec: výtvarný kroužek pro děti od
5 let s názvem „SOS, Socho?“ Jedná se
o kurz, kde si děti vyzkouší jak klasické
modelování hlínou, tak práci s netradičními
materiály.
Lektorky Creative Bubec už také plánují
letní příměstské tábory. V srpnu 2022
budeme organizovat tři turnusy pro
všechny věkové kategorie.
Lektorka Šárka bude s dětmi „ Putovat do
země nezemě“, Kristýna starším dětem
nabídne třetí volně navazující tábor
„ Obrazové optické experimenty“ a Terka
se s dětmi pustí na pole prostorové tvorby,
kdy děti čekají odvážně hravé „ Sochařské
mazance“. Sledujte www.bubec.cz.
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Kultura

Barbora
Křivská

Čačárky

18. 2. – 25. 3.
Vernisáž
17. 2. v 18:00

Otevírací po – pá
doba:
10:00 – 17:00

Praha 5 – Řeporyje, Tělovýchovná 748

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

2022>>

PF 2022

Milý přátelé,
rádi bychom vám poděkovali za pomoc, podporu a zájem, který jste nám věnovali v uplynulém
roce. Přejeme vám krásný vjezd do nového roku, hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních
úspěchů. Těšíme se, až to spolu rozjedeme v roce 2022!
Tým Studia Bubec
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Zprávy z fary

Jindřich Šimon Baar: Promluva k Novému
roku 1904“ z knihy „Vánoce“
Když se naplnilo dní osm…
nazváno jest jméno jeho Ježíš (Luk. 2, 21).
Jedním z nejsmutnějších dnů v roce bývá
pro mne den, kterému lidé říkají Silvestr. Toho
dne ve městech i vesnicích bývají hospody
nabity, veselá hudba a radostný zpěv bouří
silvestrovskou nocí, stíny tančících míhají se
po zastřených oknech, bujný, nevázaný smích,
bezstarostný jásot letí tichým, temným večerem…Bezuzdné veselí pak ve chvíli půlnoční
dostupuje svého vrcholu. 0 číši plnou cinkne
číše, fraškovité, pošetilé přípitky zaznějí v dusné
atmosféře, lidé se navzájem objímají a líbají…A nad čím se radují? To si tam u pěnivého
poháru, za zvuků hudby připomínají radostnou
událost, že se naplnilo dní třistašedesátpět…To
si tam připomínají, kolik už se naplnilo let od té
chvíle, co „Světlo světa přišlo na svět” (Jan 12,
46), co narodil se Kristus Pán…A nad čím já se
rmoutím? I já se rozpomínám, že se končí rok
jeden a že vcházíme přes práh do roku nového.
Připomínám si, jak den ke dni se řadí na nit
věčnosti, jak růžencová zrna den po dni se věsí
a než se nadějeme, „naplní se dnové”, mine rok,
ukončí se jedna část růžence životního. Před
zrakem mým v té chvíli vstávají prožité radosti
i žalosti, k mé hlavě se vracejí jako ptáci zpěvaví
a draví - vzpomínky milé i trudné - a rozjímám,
jak se člověk svým vlastním životem často
modlí bolestný růženec a málokdy radostný
i vítězný. Naplňují se dnové…růženec po růženci…rok po roce mine - dnové jako zrnka
klokočová klouzají po šňůrce bez začátku a bez
konce - po věčnosti - a nám zvolna odměřují
míru života…Virgil nazývá čas něčím, co je
krátké a co jednou ztraceno, nedá se získati už
ničím. Nelze tedy nad ztrátou jeho se radovat,
ale truchlit, jako truchlíme nad každou ztrátou
nenahraditelnou. Každým rokem na ciferníku
našeho života se posunuje rafie blíž a blíž
k půlnoci a dříve než se nadějeme, udeří naše
hodina dvanáctá.
Carpe diem - využijme každé chvilky - volá
k nám proto dnešní bílé ráno. Neplýtvej časem,
vážně radí při svém počátku Nový rok. Kdesi
jsem četl, že jediné skrblictví, které je mravně
dovoleno, jest skrbliti - časem. Hle, vážná otázka
Nový rok, nová naděje
Vážení přátelé.
a chvíli budeme slavit silvestra a vítat
nový rok. Určitě budeme přemýšlet
nad tím, co nás asi potká v roce 2022.
Jsem si jistý, že budeme prožívat od všeho
trochu. Něco hezkého a také něco, co nás
nemilé překvapí. Vždy v takových situacích
si vzpomenu na biblický text: „Víme, že
těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá
k dobrému.“ (Řím 8,28-30).
Podobně se na to dívá jeden starodávný
příběh: Byl jednou jeden farmář, který žil
v horách. Byl to chudý muž, podobně jako
ostatní farmáři, kteří žili v jeho sousedství.
Ale díky houževnatosti a pracovitosti se mu

Z
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o Novém roce stojí před námi
a urputně se domáhá odpovědi, rozluštění: Jak užíti času.
Karla Slavíková-Velsová vypravuje, kterak na Slovácku
gajduš vytrubuje po dědině
hodiny a po každém zatroubení zpívá: Udeřila jedenáctá
hodina, pochválen buď Pán
Jezus Kristus a slavné jméno
Maria. Ten pastýř ponocující
slováckou dědinou luští naši záhadu a praví:
Užívej času - ke chvále Krista.
Proto Církev, slavíc dnes oktávu Božího
Narození, připomíná nám jméno, které, jak
jsme kolikráte rozjímali, je centrem našeho
duchovního života, sluncem lidských duší
a světlem lidských očí. „Když se naplnilo dní
osm, nazváno jest jméno jeho Ježíš”, tak slyšeli
jste v evangeliu. Toto nejsladší jméno dnes kladu vám tedy na rty a znova k němu vaše zraky
obracím. Rozjímali jsme o lásce, které Ježíš učil,
o lásce Boží. Kristus je světlo. Prostupuje-li paprsek tohoto světla hlavou (rozumem), říkáme
mu víra, prostupuje-li duší (vůlí), říkáme mu naděje, a prostupuje-li srdcem (citem), říkáme mu
láska. Tímto paprskem Božím veden, má člověk
milovati Boha, sebe a bližního. To je ten trojí
plamen, který nad ohněm Kristovy lásky šlehati
má. To je zářný ideál, vznešená teorie, kterou
se má říditi životní praxe katolického křesťana,
žijícího ve světě. Stojíce na tomto povýšeném
hledisku, kritickým okem pozorujeme svět, t. j.
lidstvo v něm žijící - a tu s hrůzou zpozorujeme,
že lidstvo přestává milovati Boha. Je to taková
tichá, vleklá apostasie, odpadávání od Boha,
chronické vadnutí čarovného květů, uhasínání
zářivé zlaté lampy - lásky k Bohu…Vadne láska
mezi Bohem a člověkem. Kdo by řekl, že miluje
Boha a nenávidí bratra, lhář jest, řekl Kristus
a lze to říci naopak: Kdo nenávidí Boha a řekl
by, že miluje bratra, lhář jest. A vskutku vidíme,
že ubývá lásky mezi lidmi, lásky k bližnímu.
Dnešní člověk tedy nemiluje Boha a nemiluje bližního.
Spisovatel Šmilovský pak praví: „Bez lásky
hyne člověk jako květina nezalitá.” A co takovému člověku nahrazuje Boha? Co bližního? Koho
miluje místo Boha a bližního? Sebe !
To, co nahrazuje mnohým Boha i bližního
- zhasíná lásku Boží. Láska může být v člověku
podařilo koupit si koně. Radoval se z toho.
Farmáři z okolí mu záviděli, ale přesto přišli
a blahopřáli mu. Říkali mu: „Přejeme ti,
abys měl s tímto koněm hodně štěstí.“ Ale
on odpověděl: „Štěstí, neštěstí, kdo ví, co
z toho bude.“ Čas plynul a stalo se, že kůň
farmáři utekl. Byla to pro něho velká rána.
Farmáři z okolí přišli za ním a říkali: „To je
neštěstí.“ Ale farmář odpověděl: „Neštěstí,
štěstí, kdo ví?!“
Po čase se koník vrátil. Ale ne sám, přivedl s sebou šest hříbat. A tak měl farmář
najednou místo jednoho koně koní sedm.
Sousedé za ním znovu přišli a znovu mu
blahopřáli a říkali: „Máš štěstí.“ A farmář
znovu odpověděl: „Štěstí, neštěstí, kdo ví?!“

světlem, ale může býti i tmou.
Zde platí slova Kristova: „Viz
tedy, aby světlo, které v tobě
jest, nebylo tmou” (Lk 11, 13).
Svět zhasíná, násilím v sobě
dusí oheň lásky Boží a živí za to
ohýnek lásky sobecké, zištné,
hamižné.
Evangelium praví o Kristu:
„Když se naplnili dnové, nazváno jest jméno jeho Ježíš,”
ale dnes zdá se, že se naplňují dnové, kdy
vyhlazeno má být z lidských srdcí jméno Ježíš,
vyrvána i s kořeny láska k tomu jménu. Zbožné
přání starých Čechů např. bylo:
„Aby nás Pán Bůh miloval,
hříchy odpustil - nebe dal;
nic nežádáme jenom to samé…“
(K. J. Erben.)
I dnes — o Novém roce — zarojí se světem
spousty bílých listů, pohlednic, navštívenek.
Novoroční gratulace! Ó, co si přeje svět? Lásku
Boží snad? Nebe? Odpuštění hříchů?
Eh - nad takovou gratulací k útrpnému
úsměvu stahují se rty, ohrnuje se nos a jako
nad přežilým brakem krčí se nad ní rameny.
Kdybych mohl rozstřihnout a přečíst všecky ty
lístky, sázím sto proti jedné, že dobré tři čtvrtiny
vyvrcholí své přání v to, co milují dnešní lidé,
dnešní svět, budou přáti: požitky tělesné, slávu
a statky pozemské. Láska světská!
Drazí moji, pamatujte si, že tyto předměty
světské lásky jsou pouhým trouchnivějícím,
světélkujícím dřevem, které lidé přikládají
na dětinský ohníček své sobecké samolásky.
Hoří ten ohýnek, hoří třeba padesát, šedesát,
nejvýše sedmdesát let - ale „když se naplní
dnové”, tu onen ohýnek lidských radostí dohoří
a doplápolá a ze všeho, co ze světa jsme milovali, nezbude nic než hromádka šedého popela.
Mráz velikého zklamání proběhne vychladlým
srdcem a vichr zoufalství zalomcuje pustou
duší…Klesal i v nás oheň lásky Boží a vzmáhal
se rudý plamen lásky světské?
Tož o Novém roce počněme nový život posilněme lásku Boží v sobě a milujme toho,
jenž dnes nazván jménem Ježíš.
Za výbor JŠB – Ořech, z.s.
Mariusz Kuźniar
Jednoho dne se farmářův syn pokusil osedlat jedno z hříbat, aby ho zkrotil. Ale koník
chlapce shodil, ten spadl na skálu a polámal
si kosti. A opět přišli okolní farmáři a říkali:
„Jaké neštěstí.“ A farmář znovu odvětil:
„Štěstí, neštěstí, kdo ví?!“ V té době byla
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válka a všichni mladíci museli narukovat.
Když přišli do farmářova domu vojáci, aby
odvedli syna, a viděli, že má polámané kosti,
na vojnu ho nevzali.
Bylo to neštěstí, bylo to štěstí? Kdo ví?
Z tohoto příběhu si ale pro sebe můžeme

vzít ujištění, že bez ohledu na okolnosti,
ve kterých žijeme, může Bůh využít všechny
situace, aby nám dal něco krásného. Ať už
žijeme v jakýchkoliv okolnostech, on může
vše proměnit v naše dobro a požehnání.
Je jen třeba s ním žít a vše, co nás po-
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Inzerce
tkává, odevzdávat do jeho všemohoucích
a láskyplných rukou. Myslím na Vás všechny
v modlitbě.
Přeji nám všem požehnaný a pokojný
nový rok
P. Mariusz Kuźniar, farář

Příjem inzerce • E-mail: info@tiskpip.cz
Tel.: +420 603 167 905 • Tel.: +420 251 626 607
ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

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

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

PŘÍJEM NOVÝCH PACIENTŮ

MUDr. Michaela Havelková - Stomatologie
Ke Zdravotnímu středisku 447,
155 00 Praha 5-Řeporyje
Tel.: 603 335 232, 251 613 217

PŘÍJEM NOVÝCH PACIENTŮ
Solc-01-2017_zluta.pdf 1 11.1.2017 13:50:06

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

Šicí stroje

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

VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA

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

Objednávky jídel po celý den.

Restaurace

Rozvoz pizza PO-NE
Řeporyjská sokolovna
PO-SO - polední a večerní menu

Restaurace Řeporyjská sokolovna

https://reporyjskasokolovna.choiceqr.com/
+420 731 484 493

Pizzafiorentina

https://pizza-fiorentina-stanleys-bistro.
choiceqr.com/
+420 606 025 888

Restaurace Trifot

https://www.trifot.rest/
+420 722 002 005

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

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

 Otevírací doba 

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

www.kadernictviarnika.cz

DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ
KROUŽKOVÁ VAZBA • RAZÍTKA
OFSETOVÝ TISK • LAMINOVÁNÍ

Otevřeno: Po–Čt 8–12 13–18, Pá 8–12 13–17, So 9–13 hod.
Konopova 431/6  Praha 5-Řeporyje  Tel.: 603 167 905

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)

P

Sliby - chyby
řed rokem sdělil pan starosta v Echu,
že od příštího měsíce se bude provádět streamování zasedání zastupitelstva a tak budou moci občané sledovat
průběh zasedání z pohodlí domova. I když
je to v jiných zastupitelstvech dávno běžné,
včetně on-line besed s občany pro Řeporyje to byla moderní novinka. Měsíce však
plynuly a nic se v tomto směru i přes moje
upozornění nedělo. Na posledním zasedání
zastupitelstva navrhl pan Čupka zařazení
bodu zabývajícího se streamováním. Většina zastupitelů se však postavila proti zařazení tohoto bodu na jednání, i když s tím
před rokem souhlasili. Není se ani co divit.
Průběh zasedání je většinou takový, že se
zastupitelé rozhodně nemají čím chlubit.
Korunu tomu nasazuje většinou starosta svými urážkami a chováním. Mě už
ani nevadí, když moje příspěvky veřejně
nazývá pí.ovinami. Bohužel se stejně chová
i k některým zastupitelům, když si dovolí
mít k němu nějaké výhrady. Tentokrát to
nejvíce odnesl jeden zastupitel, který se
ohradil proti tomu, že se starosta bez jeho
souhlasu pohyboval na jeho soukromém

pozemku. Myslím, že měl zastupitel pravdu,
když to nazval šmírováním. Reakce starosty
byly vzdálené normálnímu chování a důvody co tam dělal naprosto směšné.
Dovolte mi uvést ještě některé nesplněné sliby vedení obce.
Před třemi lety jsem po delší době dosáhl toho, že obec odstranila balvany, které
na konci ulice Nad schody umístil jeden ze
stavebníků, aby se tam nemohlo parkovat.
Následně bylo slíbeno v Echu, že budou
v ulici provedena taková opatření, aby se
mohlo ulicí bez problémů projíždět. Ani
po třech letech se tak nestalo.
Pamětníci si možná vzpomenou na
bombastickou reklamu v Echu a to zahájení
pravidelných besed s občany. V následujícím Echu bylo dokonce sděleno, že se
beseda překládá z důvodu velkého zájmu
do sálu hudební školy. A výsledek??? Kromě
několika zastupitelů a čtyř učitelek, které
tam zřejmě nadelegoval starosta tak nepřišel vůbec nikdo. I když to měla být beseda
o školství žádná z učitelek nepronesla ani
slovo. Přesto starosta neváhal označit besedu v Echu jako vynikající /kromě vystoupení Abrhama/. Další besedy se nekonaly.

Příkladů bych mohl uvést více, ale myslím, že to nemá smysl.
Ještě jeden postřeh z minulého zastupitelstva. Jedním z bodů byly také věci kolem
skateparku. Pro ty, kteří to nesledují, jedná
se o sportovní a rekreační plochu, jejíž cena
stoupla ze slibovaných 3,5 až 4 milionů na /
prozatím/ 15 milionů. Nyní má být plocha
doplněna výtvarnými díly v hodnotě 5
/možná až 10/ milionů.
Schváleno zastupitelstvem. To se to
rozhazují miliony, když nejsou naše. Pak
se není co divit, že nepřibyl snad ani metr
chodníku a řada ulic vypadá, tak jak vypadají.
Je škoda, že si řeporyjští občané nechávají ujít takovou příležitost se každý měsíc
přijít zadarmo pobavit. Brzy budou volby
a jistě bude dobré si připomenout ty, kteří
se starali celé čtyři roky o to, aby si Řeporyje
a řeporyjští občané získali takovou pověst,
jakou v této republice mají.
V novém roce přeji všem zastupitelům
i občanům, aby si udrželi pověst, kterou
tak pracně získali.
Abrham

PF 2022

Vážení zákazníci, pacienti, přátelé,
rádi bychom Vám popřáli vše nejlepší, spoustu pohody a pevné zdraví v novém roce 2022 a poděkovali Vám za celý minulý
bláznivý rok. Společně jsme vše, doufejme, zvládli k Vaší spokojenosti, byť to bylo občas opravdu velmi hektické, a někdy
i za hranicemi možností a se spoustou nečekaných překážek a rošťáren, třeba z hlediska zásobování, nedostatku léků,
ztracených beden se zbožím v distribuci apod. Za nás můžeme jen konstatovat, že s tak pohodovými a milými pacienty
se nesetkáváme v žádné jiné lékárně, ve kterých se občas pohybujeme. Děkujeme.
Letos v květnu nás čeká velký milník - oslavíme již 20 let existence naší rodinné lékárny! Bude nám ctí, pokud naší lékárnu
budete mít i nadále rádi, budete stále spokojeni s našimi službami a přístupem, který má jinou podstatu a principy než
třeba ve velkých řetězcových lékárnách, a budete se k nám rádi vracet, klidně třeba jen pro radu. Budeme také rádi, pokud
se k nám přidáte i na našem facebooku nebo i na našem novém začínajícím instagramu a třeba se zúčastníte některé
z našich soutěží o zdravé ceny pro naše fanoušky a sledující. A nezapomeňte, kdykoliv se na nás můžete obrátit na našem
telefonu 775 883 303, kam můžete i nonstop zaslat libovolný erecept, vyfocený papírový recept či poukaz nebo libovolnou
objednávku pomocí sms, mms nebo whatsappu. Také je možné domluvit dovoz až k Vám domů.
Děkujeme za vše a těšíme se na Vás!

lekarnatilia

Gymstar v prosinci

L

etošní rok Sokol Řeporyje oddíl
Gymstar uzavřel opravdu famózně.
Do posledních závodů v letošním
roce postoupila čtyři naše družstva.
Poslední víkend před Vánoci si všechna
naše družstva vybojovala medaile.
V sobotu 18. 12. proběhl závod TGJ
ve kterém družstvo Junior 1 obsadilo 2.
místo a Junior 2 obsadilo 3. místo.
V nedělním závodu se nejlépe dařilo

lekarnatilia
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závodní přípravce, která obsadila s velikým náskokem 1. místo. Děvčata z Junior
1. získala 2. místo.
V pondělí 20. 12. proběhl otevřený
trénink pro všechny rodiče závodních
družstev. Rodiče neodradila ani přísná
hygienická opatření a dorazili v hojném
počtu. Děvčata předvedla své nejlepší
kousky, které jsou zatím ve fázi nácviku,
a proto je rodiče mohli shlédnout poprvé, protože tyto prvky do závodních
sestav zařazeny nebyly.
Podzimní sezóna začala pro Gymstar
skvěle, všichni doufáme, že to vydrží

a budeme moct i nadále cvičit a závodit.
Vždy na sklonku roku počítám roky, kdy
jsem otevřela dveře řeporyjské sokolovny a založila zde gymnastický oddíl.
Letos odstartujeme již 14 sezónu. Za ty
roky prošlo naší tělocvičnou tisíce dětí.
Některé vydržely pouze krátce, ale většina déle a prožila s námi spoustu závodů,
soustředění a chvil, kdy jsme se mohli
společně radovat. Je to sport a k tomu
patří i neúspěchy …. I s těmi jsme si poradili, když bylo nejhůř, utírali jsme i slzičky
a dodávali sílu do dalších bojů. Někteří
naši svěřenci jsou už dospělí a nyní nám
pomáhají s přípravou našich závodnic.
Velmi si vážím práce těch, kteří se kolem
Gymstaru pohybují a jakkoliv pomáhají
a vše dělají ze srdce.
Všem našim gymnastkám, rodičům
a fanouškům přeji do nového roku
pořádný gymnastický odraz. Rodičům
děkuji, že děvčata podporují v tomto
krásném sportu a pomáhají nám shánět
sponzorské dary, které využíváme na závodní dresy a oddílové oblečení pro naše
závodnice. Všem trenérům moc děkuji

19
Sport
za jejich nadšení, čas a obětavost. Největší mé přání je ať se naše planeta uzdraví
a vše se co nejdříve vrátí k normálu. Než
se tak stane, chci všechny moc poprosit,
ať nemění své životy kvůli COVID 19 víc
než je nutné. Podpořte své tělo a jděte
se projít, prozkoumat řeporyjské okolí
(je tu krásně). Pohybová aktivita je přeci
jednou z nejlepších prevencí proti vzniku
infekčních onemocnění.
Užijte si všichni ten následující rok
ve zdraví, obklopeni svými blízkými.
Za Gymstar Martina Kurková

www.gymstar.cz

HANSPAULKA

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

4. liga, skupina E

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

6
7
7
6
5
5
4
5
4
4
1
0

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

2
4
4
4
3
3
3
5
4
5
8
9

42:25
42:30
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oslaví 94 let své existence a budeme
moci opět s emblémem našeho klubu
zazářit nejen na fotbalových hřištích.
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Veteránská liga, 3. liga, skupina C

Úvodní slovo
ok 2021 je za námi a můžeme tak
rekapitulovat. Ačkoliv tento rok
mohou fotbalové kluby označit
jako turbulentní, náš oddíl ho ustál bez
známky újmy a potvrdil tak, že kořeny podpory našich fanoušků a pouto
ke klubu sahají stále hlouběji. Těšíme se
již na kalendářní rok 2022, kdy náš klub

A mužstvo
Změna na trenérském postu našeho A mužstva
Novým trenérem A týmu se stává Petr
Čermák, který nahrazuje dosavadního
trenéra Michaela Lukiče. Petr Čermák
působil v československé lize v barvách
Škody Plzeň, Slavie Praha a Zbrojovky
Brno. Jako trenér prošel Sportovními centry mládeže Admiry, Bohemians a Slavie
Praha. Jeho další trenérská cesta vedla
k ženským týmů obou pražských „S“
a v neposlední řadě k ženské reprezentace České republiky od U17 až k A týmu.
Mezi poslední trenérské působení se řadí
trenérská štace u třetiligových Brozan.

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

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

Poslední utkání mužstva Dřevosprint FC:
Tatarský biftek
2:6
Hvězda VAB F.C.
0:6
Kehar club VET
1:6
Hertha ZMZ VET
5:3
Inter Lotyšák VET A
3:8

Zahájení zimní přípravy
Zimní příprava bude zahájena v druhé
polovině měsíce ledna a bude doprovázena zimním turnajem na Aritmě, který
odehraje naše mužstvo a bude doplněno
o přátelské zápasy s mužstvy těžšího
kalibru. V jednání je nadále i sehrání přátelského zápasu proti účastnicím ženské
Champions league – Slavie Praha.
Závěrečné slovo
Ačkoliv závěrečná glosa bude patřit
31. 12. 2021 Silvestrovské pumelici (odehraje se po uzávěrce měsíčníku), chceme
popřát všem čtenářům Řeporyjského
Echa úspěšný vstup do roku 2022, radost
spojenou s fotbalovými zážitky našich
mužstev a pohodovou atmosféru, kterou
si všichni v roce 2022 přejeme.
Petr Vosmík ml.
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Hledáme právě tebe - Zubní instrumentářka
Náplň práce:

Hledáme právě Vás - Zubní lékařka-lékař
Požadujeme:

 VŠ vzdělání
 Minimální praxe v daném oboru
 AJ základní – nutnost se domluvit s pacienty
 Nadstandartní přístup k pacientům, empatie,
 schopnost jednat s lidmi
 příjemné vystupování, pečlivost a zájem o obor stomatologie

Nabízíme:

 práci na hlavní pracovní poměr, částečný úvazek, možnost IČO nebo
na DPP
 motivující finanční ohodnocení s podílem na zisku
 zázemí stabilní kliniky, příjemné prostředí vilky se zahradou
 moderní prostředí s kompletním vybavením, (Křesla Sirona,Cerec,
CBCT,Laser,
 Mikroskop,Centrifuga)
 Přátelský kolektiv
 Podpora vzdělávání
 pracovní dobu:
PO 9-16 • ÚT 8-15 • ST 9-19 • ČT 8-15 • PÁ 8-14
 z 50% hrazené stravování
 dovolená 5 týdnů
 místo výkonu práce: Praha 5-Řeporyje
Fyzioterapeut pro zaměstnance
Sick days 5 dní – možnost výměna za dovolenou
Multisportka – hrazená celá zaměstnavatelem
Těšíme se na Vás, tým Alfadent s.r.o
Kontaktní osoba Daniela Patřičná
e-mail patricna.d@alfadent.cz

 provádění ošetření pacientů na základě instruktáže dozorujících lékařů
 příprava ordinace, sterilizace nástrojů
 spolupráce v kolektivu
 administrativní činnost spojená s lékařskou dokumentací a záznamy
v interním software

Požadujeme:

 SŠ/VŠ vzdělání v oboru Všeobecná sestra/zdravotnický asistent anebo
kurz zubní instrumentářky
 praxe je výhodou, vítáme i čerstvé absolventy zdravotnické školy – vše
je naučíme
 AJ základní – nutnost se domluvit s pacienty
 nadstandartní přístup k pacientům, empatii, ochotu se učit
 schopnost jednat s lidmi
 příjemné vystupování, pečlivost a zájem o obor stomatologie

Nabízíme:

 práci na hlavní pracovní poměr, částečný úvazek, možnost IČO nebo
na DPP
 motivující finanční ohodnocení
 zázemí stabilní kliniky, příjemné prostředí vilky se zahradou
 moderní prostředí a přátelský kolektiv
 pracovní dobu:
PO 9-16 • ÚT 8-15 • ST 9-19 • ČT 8-15 • PÁ 8-14
 z 50% hrazené stravování
 5 týdnů dovolené
 místo výkonu práce: Praha 5-Řeporyje
Fyzioterapeut pro zaměstnance
Sick days 5 dnů – možnost výměna za dovolenou
Multisportka – hrazená celá zaměstnavatelem
Těšíme se na Vás, tým Alfadent s.r.o
Kontaktní osoba Daniela Patřičná
e-mail patricna.d@alfadent.cz
tel.: +420 727 928 007

