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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.

Když jsem přemýšlel, co
napíši do dnešního „slovíčka“,
zase a znovu jsem si pohrával
s myšlenkou, kterou jsem tu
měl realizovat už dávno.
Chtěl bych vám představit
pár lidí kolem mě, co nejsou
vidět a přitom by to bez nich
nešlo.
Uvidíme, jak budu dlouhý v přehledu informací a novinek
z ledna.
Předně se musím pochlubit, že má výzva v minulém Echu, aby se
ti, co přemýšlejí o tom, že by kandidovali v říjnu do ZMČ, zamysleli
nad tím, zdali nemají ambice vyšší.
Během týdne mi sdělila jedna zdejší hodná paní, že bude
kandidovat jako jednička, možná postaví hnutí, jeden pán mi říkal
v autobusu z Luk, že bude kandidovat za kohokoli a kdekoli, hlavně
ať to je proti mně a nejvíce se hecnul pan Čupka od Pirátů, co mi
rovnou vypověděl koaliční smlouvu a ohlásil v zastoupení občana
mimo ZMČ Honzy Lišky, že se bude odvolávat starosta a volit nový.
V takovou chvíli starosta stávající ví, že má tak týden, deset dnů
do svolání mimořádného ZMČ a jde od válu. Je to v pořádku. Tak
jako si starosta může pojmout mandát skutečně po svém, má ZMČ
právo jej kdykoli odvolat.
Krásně to vyšlo na leden, kdy ZMČ nebývá a tak jsem se těšil, že
se probere pár bodů, co tam čeká na únor a pan Abrhám nebude
utrápeně chodit okolo radnice a vyhlížet schůzi, která mu vždy
v lednu chybí, ostatně v dnešní listárně si na absenci lednového
ZMČ stěžuje a já se přidávám. Mohlo být mimořádné, ale bohužel
občanem zplnomocněný zastupitel coby nováček zazmatkoval
a ohlásil převrat dříve, než byl ujednán s ostatními, kterých ještě dost
chybělo dle toho, že mimořádné ZMČ, které svolávají tři zastupitelé +
uchvatitel trůnu a tam se připojí další dva do většiny a starosta končí.
Bohužel se dva týdny nic nedělo a nastalo vakuum, které se tu
nestalo od roku 1850. Protože na situaci, kdy jeden starosta dostane
na stůl tajemnice žádost zařazení bodu o svém odvolání a tedy ví,
že bude svoláno mimořádko, co ale nesvolává on, ale jeho sok,
který … ho nesvolal. Když jsem pochopil po týdnu, že pan Čupka

teprve jedná o koalice, která by coby zárodek následné superkoalice
svolala to jednání, tak jsem si z nudy začal taky domlouvat koalici.
Já jí tedy měl i do té doby, ale moje skvělá místostarostka Lucie je
Pirátka a tak jsme si říkali nějaké formality a tak nějak napříč všemi
partami jsme si tu popovídali, bylo to přínosné.
Akorát, že v každé jiné vesnici v zemi nedomlouvá v ten moment
koalici už nikdo, je domluvená sokem. Což nebyla, ona je to stejně
spíše formalita, ale prostě mám pocit, že většinu dál máme my, navíc
i Nezávislí a KDU-ČSL vypadají, že budeme dál dokončovat úspěšný
mandát takto. Ovšem pozor! Třeba jsou domluvení a já budu vypečen. Každopádně pan doktor Čupka, právem pohoršený tím, že jsem
dostal podmínku, když jsem byl v první, dělali jsme tu spolu koalici.
Pak se to nějak pokazilo. Pan Čupka nebyl nadšený z mé televizní
reklamy, je to noblesní, hluboce věřící člověk ze Slovenska, já to
chápu. Jeho stranická kolegyně z Pirátů Lucie tu je místostarostkou,
a protože se stala i na čas šéfkou zdejších tří Pirátů, nějak si Jozefem
přestali rozumět a ten se v koalici trápil. Dva roky trvající snaha
donutit mě vypovědět koaliční smlouvu Pirátům troskotala na tom,
že láteřil jen Jozef, zatímco oni dál normálně pracovali a nevšímali
si jej, a když jsem rok odmítal Jozefa odvolat z pozice předsedy
finančního výboru, tak nakonec na tento rezignoval.
Nic se neděje, to se někdy stává, mně Piráti nevadí, když jsou
jako Lucka Seguin, u které mě moc mrzí, že to mezi zdejšími Piráty
vypadá na rozvrat a byla by škoda, kdyby zahořkla. Jozef není špatný
chlap. Jen ty tři roky nedělá nic jiného, než že se řeší Novotného
starostu a Lucku místostarostku, je jediným ze tří zdejších Pirátů, co
ještě nebyl předseda a podle mě se tím moc trápí. Lucie Seguin je
výtečná místostarostka a charakterní holka, a šéf Pirátů Řeporyje
Mgr. Liška je špičkový právník a super chlap, teď máme sice dusno,
ale seděli jsme spolu osm let v opozici, minule tu byl zvolen. Pak
se sice vzdal, ale to neznamená, že to není autorita. V takové trojici
nemůže být každý hned předseda.
Proč to všechno říkám. Protože se otevírá prostor pro správnou
demokratickou živelnost. Jozef s Honzou budou určitě rádi za dobrovolníky na kandidátku. Já pořád doufám, že nějakou sestaví
i Lucka, bude to fakt zajímavé, vypadá to na pořádné volby, jak je
tu zvykem.
Jinak se v ZMČ nic nedělo, vypovězení koaliční smlouvy koalice,
co tu dva roky z podstaty věci nemohlo otočit kola dějin, ale na druhou stranu začal prostě předvolební boj.
Za sebe a své lidi jak v buňce, tak v koalici, chci SLÍBIT, že se
soustředíme na práci. Mám politiku rád. Nemám rád politikaření.
Jsem moc rád za tým, co tu mám v čele Davidem Roznětinským
(TOP09) a pirátkou Luckou, stejně jako skvěle fungují šéf stavebního výboru Radek Hanák (můj korunní princ ve zdejší ODS), Michal
Tuma, nestraník zvolený za ANO a ségra Lenka, které moc děkuji, že
se ujala po kultuře (kterou vede skvěle!) i těch financí po Josefovi,
nikdo jiný nebyl.
My musíme koukat na rozdělané projekty, co jdou dotáhnout
a pěkně to dokormidlovat do října tak, aby případné nové vedení
přebíralo vše v pořádku ve štábní kultuře a… co si budeme…. Moc
nevěříte na tuhle selanku, že? Ale přesto se to k ní blíží. Nesmírně
si vážím každého jednoho zastupitele, koalice opozice, co dělá to
jediné, co má – jedná v zájmu Řeporyjí!
Nemáme kdovíjaké vztahy s některými. Třeba takový Jirka Blažek
mě nemůže ani cítit a určitě ruku zvedne s Jozefem, ale to nám
nebrání normálně na ZMČ pracovat. Tihle kluci, Jarda Kejha, Vojta
Kuchař a Pavel Bechyně, mají něco za sebou.
Hele já jim nepotřebuju lézt do zadele. Já koalici mám. Já chci
jen říct, že přes to, že v té kmenové radě sedí zástupci snad sedmi
hnutí, stran atd.., tak to funguje a směle hlásím, že máme nejlepší
zastupitelstvo, co jsme kdy měli.
Když na to přijde, nedají mi milimetr. Nepokazit se Jozef (sestavil
tu snový finanční výbor, škoda), fungují tu (po jaké době) výbory,
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na schůzích to je v normě a … budujeme. Něco tu po nás zůstane. Důležité je nebát se a nekrást a jednat v zájmu Řeporyjí. A všichni ti kluci
a holka v opozici i koalici (nepočítám Jozefa, ten teď sedí nějak mezi,
ale on je lékař, on mě jen nemůže vystát, až se tu trochu rozkouká
a nebudu tam třeba já, bude výborný, dobře jste to zvolili posledně.
Víte, co se mi na té desítce zastupitelů (počítám i Jozefa, všichni)
také líbí? Že všichni (s některými tam sedím 12 let) prostě přijmou
roli, jakou jim udělí voliči a koalice a budou fungovat dál. Byl jsem
dvakrát opozice a jednou starosta. Nikdy bych po opětovném nezvolení vrcholem pyramidy nezahořkl a přestal tam chodit. Sednu
do opozice a budu fungovat.
Oni všichni taky. V tomhle je to ZMČ skvělé. Také je velmi zkušené, víme, co od sebe čekat a… je vzdělané. Nikdy jsme neměli
vzdělanější.
Když tento sbor řekne Pavle, stačilo, tak je to projev vůle nejen
moudrého sboru, ale i Řeporyjí. Měl jsem asi deset možností, jak
pana Čupku s tím jeho nepovedeným pučem srovnat (bod se vůbec
nemusí projednávat), ale přijde mi správné, normálně jej tam nechat,
pan Čupka si vystoupí, udělá projev, a kdo ví, třeba zazáří. Kdyby měl
kdokoli zájem o stream, ozvěte se. Pan Abrhám na své pravidelné
stránce už to zase řeší.
Jejda, to jsem se rozjel. Ale tak drby z radnice jsou drby z radnice,
ne? Pojďme ještě rychle přehled ostatních zpráv.
Dostali jsme opět stavební povolení na první dvě etapy rekonstrukce komunikací a dešťové kanalizace v ulicích nad sokolovnou.
Chodí to tak, že Praha má jeden rok 60 štědrých milionů a pak třeba
zase chvíli ne. Což nevadí, protože ten rok, co jsou, se tu odvolá pět
koumáků do stavebního řízení proti projektu, který je nádherný,
všem zvedá cenu domů, ale… Soused má dva parkovací zálivy,
já jeden, že máme oba stát na zahradě, to se nepočítá, odvolám
se. Je to vaše svaté právo a já tu teď zamilovaně koukám na to SP
a vzpomínám, jak mi má předchůdkyně kladla na srdce, abych ten
„kopec hrůzy“ dotáhnul. Marcelo, snažíme se, ale… už zase běží lhůta
na odvolačky. Také máme povolení přemístit zastávku K Třebonicům
blíže křižovatce směr Řeporyje.
Školka je v rekordním termínu přistavěna! Máme nové křídlo
pro dvě třídy, zbytek školního roku budeme pracovat na rozšíření
a zušlechtění zahrady a samozřejmě náš čeká „mise kuchyně“, je to
šílené, ale stihneme vše tak, aby v září měla naše školka o dvě třídy
víc, a dá-li Bůh, i kuchyni, co odpovídá nové kapacitě školky. Já mám
tu EU rád, ale jednou, až si dám pár piv, já něco řeknu….
Skatepark běží podle plánu. Vše jde jak má, včetně dvojice Vaňatová – Abrhám, která reprezentuje zcela normální část vesnice, která
prostě nikdy nepochopí, že jsme na to dostali dotaci, že to nemá
s náměstím nic společného, že ten projekt jsme pořídili za snových
podmínek, že děti si to vysnili a kdybyste náhodou tyto argumenty
brali, ale stejně jste chtěli nadávat, vždycky můžete říci, že „se tam
budou scházet feťáci“😊
V rozpočtu jsme mysleli na zdejší komunikace. Nemůžeme budovat nové, nepřísluší nám to. Ale, PROSÍM, sedněte k mailu, či mobilu
a začněte to na nás valit. Nejsme město, nepostavím vám novou
autostrádu, ale zalátujeme díry, vejmoly a pangejty a to všechny.
Foťte nadávejte, pište, pokud vás štve nějaká díra v silnici, garantuji
vám, že přišla vaše chvíle.
Na hřišti FK Řeporyje se skvěle rozjelo nové dětské hřiště, je to
veliká radost. Vím, že vás bolí zvýšená daň z nemovitosti, ten vybraný
rozdíl šel přímo na to hřiště, zaplatili jste ho vy a já vám za to děkuji.
Byl bych špatný starosta, kdybych se bál prosadit vůli většiny, jakkoli
je nepopulární.

Slovo starosty

Zvednou daň, povolit technoparty, postavit pomník tak kontroverzní, že na konci prostě nemůže být potlesk, zbourat bytovkám
garáže…. Desítky věcí, které jsou nepopulární a politicky si strašně
škodíte.
Ale já tu fakt nejsem proto, abych dělal to, co je populární a dobré
pro mě. Nikdo v tom zastupitelstvu. Každý z nás reprezentuje několik
set z vás a děláme, jak umíme. Jsem neskutečně šťastný v tom, že
jsem starostoval zrovna s tímto zastupitelstvem, které mi umožnilo
mnohé ne proto, že (verze pana Abrháma) je mu všechno jedno, ale
právě naopak, není, fakt není, ale pokud jsou za tím vším cirkusem
vidět výsledky, nechávají mě tam i přes mé podmínky. Kdo tu kauzu
zná, ten ví, že „pronásleduji“ mimořádného recidivistu. Stojí mi to
za to. Píšu o tom knihu.
Nesmírně si vážím toho, že to respektujete a když ne, tak to alespoň koušete. A těm, co mi fandí a vidí mě jako superstar Řeporyjí,
chci připomenout, že slízávám smetanu za Lucku, Davida a další,
za úředníky, co se tu neskutečně dovzdělávají a makají a to, že já
jsem vidět jak maják a oni ne, není fér.
Na mě tu maká hodně lidí a já slízávám smetanu, vážně to tak
je. Je to velká jízda a je úplně jedno co bude v říjnu. V Řeporyjích
je to přesně naopak než tvrdí Abrham. Lidi tu věci veřejné zajímají.
Minule nás kandidovalo pětapadesát, máme tradičně mimořádnou
volební účast ve všech volbách, v rámci regionu jsme snad byli o těch
senátních na druhém místě v kraji!
A nemáme tu KSČM. Hotový ráj! Pane jo, jsem se zase vychválil
tak, že jdu rovnou rezervovat panu Abrhamovi do dalšího čísla
dvoustranu. Vy si nenechte ujít tu o zlodějích okapů. Kdo chce vědět/
vidět více, obnovil jsem hodiny pro veřejnost. Moc jste pomohli. Rád
bych v té souvislosti řekl ještě jednu věc:
Ne poprvé se nevšedním způsobem zasadil o zájmy Řeporyjí náš
spoluobčan, můj kamarád Marek Šimon.
Už mě nebaví dávat sem iniciály, protože jsme sem tam na hraně. Rád bych napsal, že si jeho nasazení, když Řeporyje potřebují,
nesmírně vážím, nikdy nebude doceněno a věřte mi, že jsou věci,
které nevím, zda by dokázal vykonat v jistých chvílích někdo druhý.
Já mu mohu tak maximálně dát medaili a poplácat ho po ramenou.
Protože VÍM.
A chtěl jsem, abyste věděli taky. Mára je v mnoha ohledech romantik a idealista, ale má něco za sebou a když jde o Řeporyje, zdejší
přírodu, cizí šmejdy, co tu kradou, když jde prostě o něco, co vnímá
jako moc důležité, jde do toho naplno, nejsem tu jediný magor.
Marku i tentokrát jsi zásadním způsobem zaválel. Vím, že pomáhalo dost lidí, kamarádů, ale byl jsi to ty, kdo tu se mnou pár nocí lítal,
hlídkoval, ty jsi udělal hromadu práce, kterou opět nikdo neviděl,
vidět nemůže, neví o ní. Ti dva zloději v tom bílém pickupu konečně
uviděli od Řeporyjí zdvižený prostředník.
Nesmírně si vážím tvého nasazení, které je trvalé a totální a to
i přes dlouhodobé trápení se zdravíčkem. Musel jsem to sem napsat,
promiň.
Za mě vše, kdo nemá dost, na dalších stránkách se, doufám,
nudit nebude.
Děkuji, že se očkujete, děkuji, že mě zdravíte i v podmínce a hlavně moc děkuji za přečtení, moc jsem chtěl ze sebe dostat to „svých“
úřednících a zastupitelích a… Márovi!
Dělají to pro Řeporyje a pro nic jiného. Takové mám rád kolem
sebe. K takovým vzhlížím. I kdybych je jinak nesnášel ještě více,
než oni mě.
Těším se příště!

Pavel Novotný.
starosta@praha-reporyje.cz
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Toulky řeporyjským dějepisem, kapitola 1

ŘEPORYJE: STORY PSANÁ BEZVÝZNAMNOSTÍ
Psát o řeporyjské historii by měl rozhodně
někdo jiný. Nota bene nějaký seriál na pokračování. Zasloužil by pořádného historika.
Stejně jako dějepis Řeporyjí jako takový.
Dějepis logicky zanedbaný, historiky nezkoumaný, protkaný bílými místy stejně
často jako zašmodrchaností. Upřímně, autor
Pavel Novotný
těchto řádek se pořádně ponořil do kronik
a obrážení archivů vlastně z pracovní povinnosti, jež mu velí mít příběh Řeporyjí v malíku. A užasl.
Z více důvodů. Ale nejvíce vlastně nad tím, že se zjevně
dodnes nikdo pořádně, doopravdy, důsledně … nezajímal. A když zajímal nedůsledně, sekal chyby. Nikoli
proto, že by byl lempl. Řeporyjská historie „pouhému“
dočasnému zájemci o ni skoro nedává šanci nechybovat.
Proč? Právě o tom je první díl našeho povídání. Berte
ho spíš jako pozvánku k těm dalším. Či varování před
nimi. Nebudou oslavou prosperity a dějinných událostí
nevšedního významu. Budou, ať se vám to bude líbit
nebo ne, v první řadě story Řeporyjí, co autor FAKT nechtěl uzřít, natož psát: Story psanou bezvýznamností.

T

akové story nebývají sexy. Stejně jako nikdy nebyly
Řeporyje. Což o nich laskavý čtenář Echa zjistí bezpečně v případě, že ho nový seriál s názvem Toulky
řeporyjským dějepisem, začne bavit.
Už ten začátek.
Až se budeme zabývat prapůvodním osídlením míst, kde
dnes Řeporyje leží, bude řeč o významném archeologickém
přínosu, který ves / městys / městská část v posledních dvou

set letech dle tvrzení četných odborných pramenů, pro tento
vědní obor znamenaly.
Že jinak neznamenaly nikdy moc, z toho je netřeba
usvědčovat nijak složitě, začínáme-li naše povídání úsvitem
Řeporyjí nikoli těch co jsou na místě svého vzniku coby sídla
před tisícovkami let oblíbeným sídlištěm starší doby kamenné, ale skutečně Řeporyjemi jako takovými.
Protože právě bezvýznamnosti a ničemu jinému „vděčí“
Řeporyje za dvě kaňky na úvod, co si za rámeček fakt nedají.

2 vraždy stačily, drahouškové! Jedno kdy, hlavně
proč!

První písemná zmínka o Řeporyjích je z roku 1277. Je to
nefér. Snad žádné podobné sídlo nemá listinný důkaz své
existence, který by odpovídal jeho skutečnému „datu narození“. Ale Řeporyje jsou fakt smolné až běda.
Nejvíce tím, že přímo v jejich středu stojí nekompromisní
důkaz tohoto tvrzení. Směje se nám do očí. Sice opakovaně
přestavovaný, ale jednou svou částí bezpečně jeden z nejstarších v Česku.
Románský kostel, který tu nade vší pochybnost ve své
původní podobě stál už na konci první poloviny dvanáctého
století! Bude o něm nejeden díl našeho povídání.
Řeporyje mají kostel, co je papírově o sto padesát let
starší než Řeporyje samotné. Nemuselo by to být alespoň
o tolik. Ale to by musel Přemysl Otakar II., když toho roku
vracel tzv. „Plaskou listinou“ Řeporyje zpět do majetku řádu
cisterciáků, těmto napsat více, než, že už se nezlobí, že mu
zdejší řeholní družina při nějakém incidentu zabila dva královské lesníky, což vnímáno bylo královským stolcem jako

Někde v těchto místech, pochopitelně velmi hrubým odhadem co do umístění, tak velikosti, patrně stával onen klášter. Autor se orientuje dle č.p. 10. které je uváděno
našimi nejstaršími prameny jako to, kde se původně nacházel. Autor si dovolil ještě žlutě vyznačit pozemek, který (čistý odhad, může jít o omyl) považuje za místo,
o kterém našel článek v roku 1909 pojednávající o jakémsi kočím Jirasovi, který se v centru města na podzim doznal opilý četníkovi, že zapálil stodolu. Bylo to tak.
6 zdejších sedláků tam mělo úrodu a ona stodola je v textu zmíněna jako stavení, co bylo jakousi poslední památkou na „jezuitský statek“…. Všechny stopy prostě
vedou do těchto míst. Ale jsou to vodítka neurčitá a kdo ví, zda by pomohl nějaký nákladný archeologický průzkum. Jeden z pramenů: „Opuštěná studna, jež se nyní
v blízkosti statku č. 10 nachází, nalézala se prý v nádvoří klášterním.“
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mord hodný ztrestání. Mělo podobu jakési dočasné a onou
listinou skončené „konfiskace“ Řeporyjí.
„… V důsledku této vraždy jsme po zásluze onen dříve zmíněný statek převzali…“
Škoda, že král, nebo spíše ten, co mu listinu „administroval“, nedodal k té vraždě, kdy se „dříve“ stala. První písemná
zmínka by stejně měla datum 1277, ale mohli jsme se hádat,
nebo být blíže v hledání nějakého listinného důkazu, co by
udělal Řeporyje papírově trochu starší. Když si vezmeme, že
Přemysl, korunovaný na českého krále 1261, jím fakticky byl
už o deset let dřív, je to celkem škoda. Kdyby nic, měli jsme
další zmínku o zdejším klášteru jako takovou. Jak se za chvíli
dočtete, co bychom za ni dali.
No nic. Dokud nějaký námi najatý profi historik a badatel,
či neskutečná náhoda nepřihrají do řeporyjských rukou –
existuje li vůbec – zmínku o nich starší plaské listiny, mají
Řeporyje v „rodném listě“ rok 1277 a je úplně jedno, že ten
důkaz sám o sobě dokazuje, že je to nespravedlivé.
Toliko „kaňka“ obecně zde známá. Měl bych ale ještě
jednu, blbou a trapnou, s výše uvedeným související.
Týká se – bohužel papírově nepodložené - asi přesného
předpokladu, že Řeporyje měl už v roce 1140 v majetku
přemyslovským knížetem Vladislavem II. právě založený
klášter v Plasích. Uvedl do něj jako do vůbec prvního v Čechách cisterciáky z Langeimu, poblíže Vimperku v Německu.
Nádherný klášter existuje dodnes.
Proč tedy nejsou Řeporyje uvedeny v nadačních (zakládajících) listinách? O důvodu se v několika pramenech dočtete,
že pro svou… ehm… bezvýznamnost!
Kdo by se chtěl přít s tím, že ta bezvýznamnost je vlastně
údajná, by neměl číst dál. Už brzy budou Řeporyje bezvýznamnou dírou doložitelnou.
Že existovaly v majetku nově darovaném druhým slavným Přemyslovcem klášteru v Plasích, už asi Řeporyje nikdy
nedoloží.
Na kolenou prosím případné zájemce o tuto pasáž naší
domnělé historie, nehledejte k tomu nic v kronikách obce,
které si lze stáhnout na webu naší městské části!
Stačí, že to udělalo pár těch, co jako jeden z pramenů
informací o Řeporyjích, které dále publikovali v minulosti
použilo naše kroniky, konkrétně Pamětní knihu z roku 1931.
Důvody, proč tato (jedna ze čtyř) kronika Řeporyjí vznikala
hekticky, opožděně a psal jí „provizorní starosta“ Havlíček,
to je fakt na jiný příběh.
Podstatné je, že podle ní se to všechno nejen stalo jistě,
ale navíc už v roce 1114!!
To ale ani náhodou. Nesmysl. Na první dobrou už jen proto
fakt, že v roce 1114 byly Vladislavovi II. 3 roky!
Kdykoli narazíte na letopočet 1114, ve kterém „mohly být
Řeporyje v majetku kláštera v Plasích“, či dokonce „zřejmě
byly…“, narazili jste na nesmysl uvedený proto, že zdrojem,
jediným a trestuhodně neověřeným, byla naše kronika.
V roce 1114, nezpochybnitelně, ještě Vladislav II. tahal
kačera. Plaský klášter (pravděpodobně i s Řeporyjemi, co
byly u toho) založil až o 36 let později!

Byla jednou jedna díra

Jedinou dobrou zprávou letopočtu 1114, zmíněného prostě „překlepem“ nebo co to bylo za úlet v oné pamětní knize,
je, že tu nějaké Řeporyje v té tobě být skoro jistě musely.
Románský kostelík ve tvaru čtverce, podoby na hony
vzdálené dnešní, nenechal „v Řeporyjích“ zřejmě nějaký
velmož v první polovině 12. století postavit jen tak. Proč
to udělal a kdo, se už nikdy nedozvíme. Ale že tak učinil
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v těsné blízkosti nějakého feudálního statku, se můžeme
směle domnívat.
A potom ten „panenský klášter“ ze starých pověstí.
Podle nich stál v místech, řekneme mezi rohem kde se
dnes potkávají ulice Nejdkova a K Velkému Dvoru, prostě
okolo č.p. 10.
Nechme stranou čistokrevnou spekulaci, že právě jeho
mnišky byly těmi, co sbíraly zde hojně se vyskytující řepík
lékařský, co od něj máme název.
Ten sbírali prostě místní obyvatelé. Měl dlouhé kořeny,
dobýval se tedy rytím – řeporyjci – Řeporyje.
Ten klášter ze starých pověstí tu zřejmě stál. Badatele
důsledného pro rešerší pramenů udiví, jak málo důkazů pro
faktickou existenci toho panenského kláštera existuje. Ale
pochyby nejsou příliš na místě. Ačkoli.

Šance najít zmínku starší roku 1277 je minimální. Ale vyplatí se pídit se. Hle,
listy kláštera Zbraslavského. Ten dostává Popovice i s tvrzí a mimochodem jsou
v dokumentu zmíněny i Řeporyje. Je rok 1400 a klášter „nás“ bude vlastnit ještě
36 let, než Řeporyje prodá.

Co k tomu máme hmatatelně, černé na bílém? Moc
ne. Zásadní je tvrzení kroniky Jana Beckovského. Pověsti
o klášteře dává reálný základ. Podle textu měla Eliška, choť
Jana Lucemburského a královna založit, krátce před svou
smrtí na sklonku září 1330, v Praze u sv. Anny na Újezdě
klášter řádu jeptišek dominikánského. Tři měsíce poté,
z neznámého důvodu původní úmysl mění s tím, že dominikánky mají ustoupit jeptiškám řádu „cisterciáckého“.
Bezprostředně po tomto rozhodnutí o změně plánu královna
zemřela a dominikánky tak s velkou klikou nakonec zůstaly
na Újezdě. Zatímco cisterciánky se „stěhovaly do Řeporyje,
kde se usadily.“ Podle tohoto pramene měli o bezmála let
později vyplenit klášter Husité a u studny na nádvoří při
té příležitosti zastřelit/zavraždit (zřejmě byla střelena kuší,
pozn. aut.) prchající abatyši.
Příběh pěkný, snad se dá Backovskému věřit. Je jediným
komplexním zdrojem. Jinak můžeme alespoň základní
racionalistu tvrzeného odvozovat už jen z jednotlivých
fragmentů rozmístěných po jednotlivých archiváliích. Existuje např. zápis z roku 1387 o volbě abatyše „kláštera sv. Jiří
na hradě pražském“. Tou se z vůle tamních jeptišek řádu Sv.
Benediktýna stala jistá Kuňka Kolovratová. Nepodstatné.

6
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Ale superpodstatné pro bádání o historii Řeporyjí je, že
v seznamu jeptišek, co volily, je uvedena také „klášterní
sestra Anna z Řeporyje“.
Připočteme-li k tomu prokazatelnou existenci té studny,
můžeme si říct fajn, jestli jsme byli v roce 1140 bezvýznamnou vsí tak, že nestála plasským za uvedení na zakládající
listině kláštera mezi majtetkem velikostí ke chlubení, budiž,
ale v desetiletích před a po první písemní zmínce tu prostě
stál cisterciácký klášter, tedy Řeporyje díky kostelu a (skoro
jistě existujícímu) klášteru „dírou“ v pravém slova smyslu být
nemohly, hurá sláva.
Ale to je co do úsvitu Řeporyjí a jejich „rozvoje“, bohužel,
„hurá“ poslední. Jinak totiž o Řeporyjích 14. století už víme
jen to, co pro ně platilo až do začátku století osmnáctého:

šly, co do „vlastníka“ doslova z ruky do ruky. A většinou ne
coby nablýskaný artikl. Naopak, umořovaly se jimi dluhy,
zabavovaly se, sem tam je někdo zdědil, ale velkou radost
z toho asi neměl. Proleťme si 14 st. a půlku dalšího alespoň
telegraficky, než přijde studená sprcha.
1341 prakticky vše, co v Řeporyjích vlastní, prodává
plaský klášter Řeporyje s kostelem (pravda, před husitskými
válkami, považte, farním), všemi právy a příslušenstvím (až
na jeden hezký statek v ceně 60 kop, ten si nechávají, tušit, co
přijde, prodali ho) jisté Alžbětě, čerstvé vdově po měšťanovi
Rudlinu Billungovi ze St. města Pražského. Řeporyje máme
v tom krátkodobém „hurá“ vzestupu a tomu odpovídá cena
300 kop pražských grošů. Pro srovnání za kopu grošů jste
pořídili v té době krávu. 1353 dědí po Alžbětě veškekeré
jmění a statky Barta Rudlinův, „jemuž i Billungův říkali“,
zřejmě jediný syn.
Ten ale brzy umírá také a nechá za sebou několik sirotků.
Jejich poručníci (Jindřich a Beneš z Dubé) dle domněnky autora už možná v návaznosti na nebožtíka rozhodně Řeporyje
ročním nákladem odpovídajícím ceně 60 krav zdejší dvůr
nedotují. Jisté je jen to, že jak to jen jde a sirotek dospěje,
na syna Barty Billunga uváděného jako panoše Bartíka
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z Řeporyj. Ten prokazatelně vlastní právo na Řeporyje v roce
1393, zřejmě umírá 1405 a že na tom Řeporyje nejsou dvakrát
slavně možno číst už z toho, že právo na Řeporyje má v r.
1407 král Václav IV., na kterého Řeporyje prostě přešly, neb
je nikdo nezdědil (nebo dědit nechtěl).
O drobný podíl na nich se, pravda, v těch časech hlásí
(a kdo ví jak k němu přišel) i bohatý majitel několika domů
v Praze, řemenář Duchek a jakési právo na Řeporyje dáno
v té době i Proboštu u sv. Apolináře Oldřichu, příbuznému
Poldrů z Vařin, kteří se (Jan a Ondřej Poldra) stanou držiteli
vesnice v roce 1417. A to už jsou tu husitské války.
Jedna věc je poboření kláštera uváděné v Beckovským.
Druhá je to, co se s Řeporyjemi děje v té době prokazatelně – zpustošeny a pobořeny jsou během husitských válek
komplet včetně kostelíka a nějakým zázrakem se z opravdu
hodně divokých dvacátých let patnáctého století dochová
zápis z roku 1429, kterým se o nějaký podíl, či závazek připomíná řemenář Duchek. To už ale Řeporyje dávno nejsou
pěkným statkem, co před dvěma generacemi za zmíněný
balík prodaly vdově Alžbětě cisterciáci.
Zapsány jsou, ale dodnes „šlechtici jména neznámého“,
což je předzvěstí výše slíbené studené sprchy v podobě toho,
co je zapsáno na téma Řeporyje následně.
Uzavřeme tím úvodní povídání našeho seriálu, ale bídu
a nic než bídu Řeporyjí, jak se dočtete v dalších pokračováních, tím neuzavíráme ani náhodou. Naopak.
Neuplynulo o moc více než sto let od chvíle, kdy si za drahý peníz, ale z obrovského dědictví po manželovi, koupila,
mimo dalších statků v Praze a okolí, Řeporyje se vším všudy,
včetně farního „kostela podacího“ vdova Alžběta. Však tehdy
musely být Řeporyje trochu „chic“, jak se píše, Alžběta je tehdy nedostala celé. Šestinu, jeden pěkný statek, si cesterciáti
nechali. Ale kdeže loňské sněhy jsou. Vše je po sto letech
jinak a není to pěkná podívaná.
Jsme na přelomu let 1454–55 a dočíst můžeme jen dvě
věci: Jistý Vaněk z Vrábí zcela dobrovolně vrací královské komoře Řeporyje s tím, že na ně stejně nemá zápis a představují
všeho všudy… ehm… „devět a půl pustého lánu a sedm lidí“!
Podle jiného zdroje jde o „osm sedláků, jednoho chalupníka
a jednu chalupu prázdnou“. To za prvé.
Královská komora jen, aniž by o to žádala, nuceně převezme to, co zbylo ze Řeporyjí a obratem má zápis na Řeporyje
jakýsi Bohuněk z Kinštejna a ten okamžitě pohání (teoreticky
možná onoho neznámého šlechtice-majitele z nedávna,
kdo ví a je to fuk) pro změnu Janka z Vrábí „o požitky z nezaplacených dědin v Řeporyjích k ruce sirotků neznámých“.
To za druhé.
Řeporyje, první písemná zmínka 30 května 1277, jsou
na tom tak bídně, že na tom byly asi lépe už těch 200 let přes
svým „narozením“, ačkoli o té době nevíme vlastně nic, než
že v údolí okolo potoka, kde místní odnepaměti vyrývají ze
země v lékařství hojně užívaný řepík asi stojí na kopečku nad
rozcestím, možná tam, co je dnes pošta s hasičárnou, jakýsi
feudální statek, u kterého pravděpodobně nějaký velmož
nechá postavit románský kostelík.
Kostelík se čtvercovým půdorysem, k němuž přiléhající
věž je dodnes existujícím, jediným svědkem nekonečného
úpadku Řeporyjí, co v polovině století patnáctého začal,
celé století šestnácté se táhnul a ani potom ještě dlouho
neměl skončit.
Devět a půl lánu a sedm lidí. Možná dobře, že ty zdi věže
jsou svědkem té bídy němým.
A zda vůbec jsou. Ale o tom až příště….
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
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Appka Řeporyje! To chceš!

Hned staženo!
Nemusíš se registrovat!
A jsi informován,
když jde do tuhého!

Stáhněte si
appku Řeporyje na stránkách

www.prahareporyje.cz

Vítání občánků
Děti narozené v roce 2020 a 2021
můžete již nyní hlásit na jarní vítání občánků
Do e-mailu uveďte:
- jméno dítěte
- datum narození
- adresu jeho trvalého bydliště
- telefonické spojení
E-mail: podatelna@prahareporyje.cz
Telefon: 251 625 794 nebo 778 454 033

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

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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Přistavení VOK na I. pololetí 2022

Přistavení VOK na Bioodpad I. pololetí 2022

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

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

Řepíková u čp. 340/5 (stanoviště TO)
Radouňova x Hlávkova u čp. 821
K Závětinám mezi čp. 727 a 757
U Skopců 5, Zadní Kopanina
Ve Výrech proti čp. 328
Tělovýchovná u čp. 442
Na Zmrzlíku u čp. 33
Na Vrchu proti čp. 749
Náměstí U Lva u čp. 112
K Závětinám mezi čp. 727 a 757

12. 3. 2022 (sobota)
26. 3. 2022 (sobota)
2. 4. 2022 (sobota)
23. 4. 2022 (sobota)
14. 5. 2022 (sobota)
14. 5. 2022 (sobota)
4. 6. 2022 (sobota)
4. 6. 2022 (sobota)

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

2. 4. 2022
(sobota)
7. 5. 2022
(sobota)
28. 5. 2022
(sobota)
11. 6. 2022
(sobota)
25. 6. 2022
(sobota)

9–12 hodin
9–12 hodin
9–12 hodin
9–12 hodin
9–12 hodin

25. 6. 2022 (sobota)

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří:
listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny,
a to vždy od 12.00 do 16.00 hod.
čajovéJásáčky,
sedlina,
od vajec apod.
Znáte někoho, kdo nemiluje světoznámé sušenky Lotus?
tedakávová
ne a sama
je skořápky
mohu mlsat

25. 6. 2022 (sobota)

Co lze odložit do VOK
a v pouze
jakékoliv
formě. Stejně
miluji cheesecake,
je tedy jasné
spojení
je
Do bioodpadu
a tím iže
dotohle
biovoku
nepatří:
VOKkdykoliv
jsou určeny
pro objemný
odpadtak
z domácností
zbytky
jídla
(tzv.
gastroodpad),
jedlé
oleje,
kosti,
maso, uhynulá
nanábytek,
jistotu,sportovní
kterémunáčiní,
nikdy(lyže,
neodolám.
jakosázka
je např.
jízdní kolaPojďte
apod.), si ho se mnou vyzkoušet i Vy.
zvířata,
znečištěné
piliny
a
hobliny,
biologicky
nerozložitelné
koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.
odpady apod.
Lotusodložit
cheesecake
Co nelze
do VOK
 směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné UPOZORNĚNÍ:
sběrné
nádoby (popelnice, kontejneru)
Městská část Praha-Řeporyje není zodpovědná za případné
Na korpus:
 nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. ba- změny časů ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financo200gr lotus sušenek
terie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
vány z prostředků Magistrátu hl.m. Prahy a zprostředkovávají
70‐100gr
změklého
 odpad
ze zeleně
(větve,másla
posekaná tráva apod.)
je svozové společnosti – konkrétně v MČ Praha-Řeporyje je to
 elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, po- společnost Pražské služby, a. s. V případě, že zjistíte nedostatky
čítače,
přehrávače, telefony apod.)
v poskytovaných službách, nahlaste tuto skutečnost prostředNa náplň:
 stavební suť
nictvím emailu na adresu: callcentrum@psas.cz, případně
500gr tvarohu ve vaničce
na podatelnu ÚMČ Praha-Řeporyje, tel.: 251 625 794.
VOK
není určen
pro odkládání
200gr
zakysané
smetany objemného odpadu podniLenka Bártová
katelskými
subjekty!!!
vedoucí hospodářsko-správního odboru
160gr cukru
moučka

1 vejce
1‐2 pl hladké mouky
1čl vanilkové pasty

Kulinářské okénko

Z

Znáte někoho, kdo nemiluje světoznámé sušenky Lotus? Já teda ne a sama je mohu mlsat
kdykoliv a v jakékoliv formě. Stejně tak miluji cheesecake, je tedy jasné že tohle spojení je
sázka na jistotu, kterému nikdy neodolám. Pojďte si ho se mnou vyzkoušet i Vy.
Lotus cheesecake

Lotus cheesecake

náte ně Na polevu:
Na korpus:
200gr lotus sušenek
koho, kdo
70‐100gr změklého másla
200gr cukru
nemiluje
Na korpus:
90gr másla
Na náplň: změklého másla
světoznámé su200gr lotus sušenek | 70-100gr
500gr tvarohu ve vaničce
šenky Lotus? Já
130ml smetany ke šlehání
200gr zakysané smetany
160gr cukru moučka
teda
ne
a
sama
Na
náplň:
1čl soli
1 vejce
je mohu mlsat
hladké mouky
500gr tvarohu ve vaničce1‐2| pl200gr
zakysané
1čl vanilkové pasty
kdykoliv a v jasmetany | 160gr cukru moučka | 1 vejce
Na
polevu: do pasty
Sušenky a máslo společně
kterou| 1čl
vytlačíte
dortové formy.
kékoliv rozmixujeme
formě.
1-2na
plhmotu,
hladké mouky
vanilkové
200gr cukru
Stejně
tak
miluji
Suroviny na náplň smíchejte, nalijte na korpus a pečte na 16090grstmásla
asi 40 min možná i méně.
130ml smetany ke šlehání
cheesecake, je tedy
Na
polevu:
1čl soli
Na polevu roztavte cukr na hnědý karamel. Přidejte máslo a promíchejte.
Vlijte smetanu a
jasné že tohle spojení je sázka na jistotu,
200 gr cukru | 90 gr másla | 130 ml smetany
nakonec
sůl.
Pozor
po
vlití
smetany
karamel
pustí
hodně
páry
‐
nespalte
se!!
Sušenky a máslo společně rozmixujeme na hmotu, kterou vytlačíte do dortové formy.
kterému nikdy neodolám. Pojďte si ho se
ke šlehání | 1 čl soli
Suroviny na náplň smíchejte, nalijte na korpus a pečte na 160 st asi 40 min možná i méně.
Ozdobit
dle libosti
mnou
vyzkoušet
i Vy. lotus sušenkami.
Na polevu roztavte cukr na hnědý karamel. Přidejte máslo a promíchejte. Vlijte smetanu a
nakonec sůl. Pozor po vlití smetany karamel pustí hodně páry ‐ nespalte se!!
Sušenky a máslo společně Ozdobit
rozmixujeme
na hmotu, kterou vytlačíte do dordle libosti lotus sušenkami.
tové formy.
Suroviny na náplň smíchejte, nalijte na korpus a pečte na 160 st asi 40 min
možná i méně.
Na polevu roztavte cukr na hnědý karamel. Přidejte máslo a promíchejte.
Vlijte smetanu a nakonec sůl. Pozor po vlití smetany karamel pustí hodně
páry - nespalte se!!
Ozdobit dle libosti lotus sušenkami.
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Řeporyje vs. Zloději okapů 1:1

Hon na „svědky“ v bílém pickupu
V říjnovém Echu jeden
z občanů, statečný kluk
M.Š., poděkoval několika dalším za součinnost a ochotu s důvěrou
poskytnout nejen audiovizuální svědectví,
Pavel Novotný
kterých se po sérii krádeží okapových svodů
v kombinaci s tu a tam vyloupenou
garáží, po dvoustraně v Echu našlo
více než dost. Přinejmenším na to, aby
nashromážděný materiál vzali ochotně z rukou úřadu ti nejpovolanější.
Městská část ve spolupráci s občany
před dvěma měsíci předala Policii ČR
obsáhlý materiál, včetně dvou hodin
dat. Jistě pochopíte, když jen znovu
poděkujeme třeba pár lidem v okolí
Manoušky, Ořešské, Horšovské, ale
také Lubenecké a nebudeme rozpitvávat další dění. Co ale můžeme,
je popsat si, co jsme vlastně viděli,
když jsme ty všechny videa vaše, naše
shlédli, vyhodnotili, dali do časové
osy a… udělali si na úřadu dopoledne
s Policií České republiky. Musím ji pochválit. Na OŘP II ve Stodůlkách jsou
dobří policisté!

M

anouška, podzimní noční sobotní kosa. 4 ráno. Nesourodá, ale
výtečně sehraná a nekonečně
odrzlá dvojice pachatelů. Mladý skokan

Kluci nepřijeli na pomoc, jako Vlasovci. Jsou spíše
jako Rudá armáda. Sem tam něco ukradnou a jsou
neskutečně oražení.

v kšiltovce, co vám skáče do zahrady
pro měděný svod okapu. Před měsícem
o padesát metrů dál vykradli garáž. Dohromady od září dvě.
Zpětně se díky několika občanům
- co neradi, ale s důvěrou a dopalem
na šmejdy – poskytnou důležité obrázky
ukáže, že dvojice se na ta místa vracela
častěji. Maxovská, Horšovská, vždycky
tam, u prázdného pozemku, ale i před
cizí garáží za bukem, někde parkuje to
samé auto. V něm hlídá ten samý postarší, o holi se pohybující senior, který
se ale nezdá.

Potřetí na místě činu

O tom bílém autě nevěděl vůbec
nikdo. Vždycky stejný scénář. Většinou
neděle nad ránem, ale taky v pátek, státní
svátek a s ním prodloužený supervíkend.
Existuje záběr z noci, kdy došlo v lokalitě k další krádeži v garáži, tentokrát
naštěstí ne v podobě dvou horských kol
jako v září, ale došlo. Těsně předtím přichází k jednomu z domů „atlet“, který si
dlouho prohlíží vyhlédnutý okap, možná
vrata. O chvíli později se objevuje jeho
seniorní „řidič“ a o holi se belhá ulicí.
Minule jej identifikovala svědkyně
vracející se z práce. Ale měli jsme jen
popis. Do Echa to psát v tu dobu fakt
nešlo. Teď ho ale vidíme, jak se belhá ulicí
a berlou zkusí v blízkosti zadního traktu

Nikdy ne před půl čtvrtou a nikdy po páté ráno. Samozřejmě nevíme zdaleka o všem, ale tahle dvojice okapářových garážmistrů i Skokan „samotář“ smaženka
mají nejradši klid na práci. A ten v tento čas mívají.

hostince U Žbánků zapáčit vrata, že by
se podíval na dvůr. Samozřejmě před tím
na náměstí a přejezdu a také potom při
odjezdu směr Ořech, vidíme bílý pickup
VW Caddy.

Řeporyjské Echo 288

leden 2022

Info z MČ

Ale to vše až zpětně. Poté, co navštíví
jedno ze svých nejoblíbenějších míst:
Černovická, Drahovská, Ořešská… Již
zmiňovaný M se jde nad ránem napít
a do zahrady mu leze „atlet“. Ten prchá,
M. se sousedem moc nechybělo a je
jenom dobře, že ho přítel M. nechytil.

Nikde není psáno, že se nevrátí, nezmění auto. Ale
řádili tu potichoučku rok v podobném voze.

To by nedopadlo dobře. Na Ořešské se
mihne pár postav, přijíždí Policie. Atlet
stihne zmizet. Policisté zaženou (zcela
správně) horké (oprávněně) řeporyjské
hlavy a pročesávají okolí.
Po zloději se slehne zem, zpětně
zjistíme, že šel spodem, až k nádraží
a Ořešskou zpět nahoru… Ale teď je pryč.
Hlídka tu také nemůže jezdit věčně.
Uplyne půl hodiny. Z Drahovské
pomalu přes křižovatku přejede Na Manoušku bílý VW Caddy a mizí, asi někde
okolo bytovek směr Zahrádky.
Řekli byste, že si odfrknou, jakou měli
kliku a týden budou krást v Chuchli?
Omyl. Když už jsme v tom byli fakt
ponoření, napadlo nás projet i denní záznamy z těžce monitorovaného prostoru
okolo „vlasovců“.
Pro zpestření, dopadený pachatel z Berouna. Napadení cestujících a průvodčího
v nočním vlaku ze Smíchova.
Potyčka se starostou na peroně. Teleskopický obušek.
Utíkal už do sirén. Utekl. Ale
vzal to kolem vlasovců. Dopaden. Občan středočeského
Berouna. Běžel Řeporyjemi
na blind. Smolným směrem.

Hodinu po té „honičce“ už
ti dva zase projíždějí náměstí.
Jedou se projet K Třebonicům
a do „Vejrů“…
Nejen na tuhle dvojici, se
coby na důležité „svědky“ zaměřuje Policie, vědí o nich
dávno personály pump a spolehněte se, že jsme si obešli
sběrny a poslali echo do „závadového
prostředí“.
Ačkoli jsou splněny všechny předpoklady pro to, aby dva vykukové z bílého pickupu vynechávali v budoucnu
Řeporyje obloukem, máme ještě jeden
problém.

Skokan smaženka

Říkám mu tak. Proč, k tomu dojdeme.
Celkem mě u toho stoupl tlak. Ne poprvé.
Pamatujete jeden z případů v létě, kdy
jsme v Echu popisovali jeho nálet na rodinný domek, jehož okap si vyhlédl ze
Smíchovské, aby si pro něj došel zezadu
Milenovskou přes plot, rychlá akce a pryč.
Byl u toho viděný a poprvé popsaný. Ale
hlavně, fakt jsem zíral na plot, přes který
skákal. Největší v ulici. Já bych ho bez
štaflí nedal.
Říjen. Volební noc. Chlapec okolo rohu
Bílovské a Všerubské kradl už minulý týden. Tentokrát ji prochází znovu. Křížem,
zkušeně poklepává na okapy zvenčí,
u jednoho, co zmizel před půl rokem
a majitel tam už má plastový a na šroub
k měděnému, co je až pod střechou,
zkouší něco vymýšlet.
Tento záběr měla Policie, tady byla
o krok dál. Vtipné ale bylo spojit ty z vás,
co tu kráděž, byť mávnete rukou, ohlásí
(alespoň mailem!) PČR,
jsou skvělí. Ti z vás, co
něco natočí a poskytnou to „mimo záznam“
PČR a třeba i nám, jsou
fantastičtí. Ale cením
Občanu Řeporyjí přistál ten
bordel, co už nepotřeboval,
v obýváku otevřeným oknem.
Řešeno s ubytovnou. Úspěšně.
Snad netřeba dodávat více.

1. Určitě je zbytečné psát, že PČR ocení jakékoli podněty k uvedenému.
2. Když ho máte v zahradě, volejte 158, nehrát si na hrdinu.
3. Nemají rádi psy. Bojí se jich obě party.
4. Chcete diskrétně spojení přímo na vyšetřovatele? Obraťte se
na autora článku (602316148 nonstop) nebo maily starosta@
prahareporyje.cz, mistostarosta@prahareporyje.cz, mistostarostka@prahareporyje.cz.
5. Monitorovat si tajně kamerkou z internetu za 500 z okna
do ulice prostor před brankou a pod okny, je úplně v pohodě.
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i takové, co mi zavolají, že prostě
nic nehlásili, ale informaci mi
dávají.
Ten vykuk, co šůroval „Pajzovnu“ a poklepával, Skokan
smaženka, totiž celou dobu nesl
dvoumetrový okap z Loučné.
Neskutečná drzost, jasně, jsou
čtyři ráno, ale jde jak na squash.
Veliké díku panu N., že se podělil. Tenhle hošík tu může pořád brouzdat. Může
mít kamaráda, zmizel nám v lesíku, ty
kamery jsou přeci jen domácí, ale prostě
vidíme mládence, stále stejného popisu
cca 180–185, kapuce, kšiltovka, někdy
bunda, ale vždy pod ní mikina. Černé
kalhoty, džíny, pevné boty.
Městská část předala PČR i nějaký
rozfázovaný materiál, který mě napadlo
ukázat veřejně, v asi pětivteřinové sekvenci zády na Twitteru a upozornil jsem

na to dva své známé u kriminálky. Forenzní biomechanika. Chůze. Myslel jsem, že
jakoby vláčněji dopadá možná na jednu
nohu, nemotal se, takové zhoupnutí. Moc
jsem to řešil, kamarád z kriminálky si je
jistý, že je prostě „nafrčený“.
Není to asi člen sehrané party, co si
troufne i na interiér. Smažka, co udělá
okap u pana N., pak další ve Folmavské,
rozšlape je v lesíku a za tu meď se fakt
teď platí. Šest stovek tam do lesíka „v okapech“ nesl.
No a to je vlastně asi pro dnešek vše.
Děkujeme všem, co svými podněty a svědectvími pomáhají, nebo mají alespoň
nad ránem před dnem pracovního klidu,
oči (a kamery na šťopkách).
Úkol zní jasně.
A klid, zvítězíme!

To případné ostatní a zakánější, NEBUDE NIKDO ŘEŠIT. Nikoho
s takto pořízeným záběrem samosebou neodsoudí, ale je to
NESMÍRNĚ důležité při vyšetřování, policie vždy slovo dodržela,
bereme to na sebe, oni to neřeší. Mají stejný zájem.
6. Natáčet soukromý majetek jiných/prostranství/prostory veřejné a tak. To se samozřejmě nesmí. Nedodat to, koledovali
bychom si o průšvih.

áhají“.
m
o
p
o
c
,
m
e
š
v
e
„Děkujem
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a popsaly vnitřní orgány, svou práci prezentovaly ostatním. Vytvořili jsme krásné
plakáty a nově nabyté znalosti spolužáků
jsme prověřili krátkým testíkem.
Ve slohu jsme si povídali o narození
a promítali fotografie, jak jsme tenkrát
vypadali. Tato hodina byla pro všechny
velmi zábavná, zvláště poznávání dětí
na fotografiích.
Už se těšíme na další projektové vyučování.
Jana Veverková

Za olympiádou nemusíme
až do Pekingu…

S

příchodem nového kalendářního
roku se na základních školách naplno rozjíždějí tradiční vědomostní
soutěže – olympiády. Ty se těší mezi
řeporyjskými školáky velké oblibě. Není
divu, když se z „nezávazné účasti“ žáka
ve školním kole leckdy vyklube nějaký
skrytý talent.
„Otvírákem“ letošních olympiád se stal
zeměpis, v němž museli žáci prokázat

V

Projekt LIDSKÉ TĚLO

lednu na naší škole byla výuka
zpestřena projektem s názvem
Lidské tělo. Děti 1., 2. a 3. tříd si
rozšířily své vědomosti týkající se částí
lidského těla propojením různých aktivit
a her v několika předmětech. Ve skupinách jsme zpracovávali stěžejní témata
(stavba těla, vnitřní orgány, smysly, trávicí
soustava, narození dítěte,…).
3 Ve výtvarné výchově děti obkreslily
nejmenšího člena skupiny, postavu
vybarvily a popsaly části těla, malovaly

znalosti převyšující rámec běžné výuky.
Po úspěšném absolvování školních kol
se žákům nabízí možnost reprezentovat
školu v okresním kole. Některé z olympiád počítají dokonce i s krajskou a celorepublikovou úrovní. Na své si určitě
přijde mnoho účastníků. Svým pestrým
zaměřením pokrývají takováto vědomostní klání značnou část vyučovacích
předmětů.
Snad to jsou právě tyto zdánlivě bezvýznamné okamžiky, které nakonec rozhodují o tom, kudy se budou současní žáci
v dospělosti profesně ubírat. Popřejme
jim tedy společně, ať jim vzdělávání
přináší radost a ať dosahují skvělých
školních výsledků!
Zdeněk Kauer
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etos se naši žáci těšili, že si konečně užijí hezké vánoční besídky
s kamarády ze školy a připravili si
s naší hudebnicí Klárou Kubištovou hezké
koledy pro celou školu. Bohužel žák míní,
covid mění…, a tak se kvůli hygienickým
opatřením nemohly třídy slučovat. Proto
jsme se rozhodli, že to uděláme jinak.
Otevřeli jsme okna, vyšli ven… a nakonec
koledy u otevřených oken zpívaly i další
třídy. A že nám to zpívalo, určitě bylo
slyšet daleko.
Po koledách jsme věnovali dáreček i naší
přírodě a pohostili jsme ptáčky lojovými
koulemi.
Pak jsme pokračovali v oslavách ve třídě,
kde žáci představili svůj vánoční program. Zazněly písně a koledy v podání
našich kluků, pak trombonu Matěje,
netradiční korejské písně naší Jáji, která
nám předvedla hru na nástroji kajagum,
a na závěr nám zazpívaly naše dívky.
Samozřejmě, nesmělo chybět ani předávání dárků, které si žáci připravili pro
své kamarády. Snědli jsme cukroví, podívali se na vánoční pohádku a pak hurá
na prázdniny!
Kateřina Machynková
a Jana Zborovjanová

Na Národní třídě jsme se šli podívat
na památník 17. listopadu. O tom, co se
zde stalo, jsme se učili ve škole. Naďa
Když jsme došli k Národnímu divadlu,
tak jsme si ho nejprve mohli pěkně prohlédnout zvenku. Uvnitř byly k vidění
základní kameny. Z balkonu byl krásný
výhled na Prahu.		
Karolína
V Národním divadle jsem viděl základní
kameny, hlediště i balkony s krásnou výzdobou a busty prezidentů, hudebních
skladatelů a herců. Dozvěděl jsem se,
že první opona je ocelová a že se veliký
lustr musí při výměně žárovek vytáhnout
na půdu divadla. Pan průvodce nám řekl,
že divadlo nemá obdélníkový půdorys.
To jsme mohli vidět i na modelu. Berny
Viděl jsem kostel Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde se schovávali a položili
své životy parašutisté po atentátu na R.
Heydricha.		
Eduard
Po cestě jsme viděli Tančící dům, který byl
pojmenován podle amerických tanečníků - Ginger a Freda.
Adéla
Moc se mi líbily pozlacené lampy, kohoutky a kliky. Byli jsme na balkoně, odkud byl
krásný výhled. Krásné byly i sochy, obrazy
a opona.		
Daniel

Naproti Národnímu divadlu jsme viděli
kavárnu Slavia. V divadle si mi nejvíce
líbily sochy na balkonech a nádherně
zdobená střecha.		
Barbora
Nejvíce se mi líbilo sedět úplně nahoře
a rozhlížet se kolem. Zaujaly mne základní kameny.		
Johana

Prosinec ve školní družině

V

prosinci jsme ve školní družině začali jako obvykle Mikulášskou nadílkou. Děti si pochutnaly na zdravém balíčku, který dostali
od Mikuláše. Každý den jsme ve družině
plnili úkoly z adventního kalendáře, děti
to moc bavilo. S dětmi jsme si povídali
o vánočních tradicích a zvycích. Prvňáčci
nám vyprávěli o tom, jaké tradice doma
dodržují a o tom, jak pomáhají doma
s přípravou na Vánoce. Společně jsme si
vyrobili přáníčka a dárečky pro rodiče.
Poslední týden před Vánoci, si žáci rozbalili dárky, které jsme dostali do školní
družiny a pohráli si s nimi.
Vychovatelky ŠD
Špačková Kačka a Blažková Lenka

Další vlastivědná
vycházka pátých tříd
ladní ško
ák

h

a5

e

ryj

Pra

prosinci jsme se opět vydali
na průzkum Prahy. Byla naplánována prohlídka Národního divadla.
K tomu se přímo nabízel průzkum jeho
okolí. Povídali jsme si na Národní třídě,
na Náměstí Václava Havla, u Tančícího
domu a u kostela Cyrila a Metoděje
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V Národním divadle mne zaujaly krásné
malby na stropech i na stěnách. Šimon

la

V

v Resslově ulici. Uvádíme zde několik
postřehů našich žáků.
Hana Zdvihalová a Karolína Koutecká

Z

L

Netradiční oslavy
Vánoc u šesťáků

Základní škola

o
- Řep
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Leden v mateřské škole

P

o krásném předvánočním období,
jsme se těšili, až se opět s dětmi
po Novém roce sejdeme, aby nám
mohly vyprávět své zážitky a hlavně
prozradit, jaká překvapení je čekala pod
stromečkem.
Domluvili jsme se proto, že si uděláme
akci, kterou jsme trefně pojmenovali
„Den s hračkou“. Byl to opravdu moc
hezký den. Všechny třídy ožily o krásné
panenky, auta, plyšáky, roboty a spousty různých dalších hraček. Děti si s nimi
s nadšením hrály, prohlížely a vzájemně
si je půjčovaly.
Protože vše jednou končí, završily jsme
konec vánočního období povídáním „
O Třech králích“. Vysvětlili jim, co vše se
za touto tradicí skrývá, zazpívali si píseň
„ My tři králové“ a nakonec si udělaly korunky, aby se z každého dítěte na chvíli
mohl stát malý Kašpar, Melichar a nebo
Baltazar....
Hodně dětí se také mohlo v lednu těšit
na „lyžařský výcvik“, který byl v minulém
roce z důvodu epidemie zrušen. Po celý
týden byly děti přepravovány do Chotouně, kde na ně čekali zkušení instruktoři,
kteří se jim intenzivně věnovali a hravou
formou je učili lyžovat. A povedlo se!
I děti, které nikdy před tímto výcvikem
nestály na lyžích, se staly „malými lyžaři“,

kteří s nadšením jezdily na vleku a poté
samy z kopce dolů.
Velkým přínosem pro ně byl ten fakt,
že kromě lyžování zvládly sebeovládání,
disciplínu a samostatnost.
Za tyto skvělé výsledky byli „malí sportovci“, obdarováni diplomy, medailemi
a hlavně obdivem svých rodičů, kteří se
na ně přijeli poslední den podívat.
Ve školce také zatím probíhají „Sportovní hry “a „ Keramický kroužek“, Street
dance a dětský aerobik. Je jen na rodičích, jakou aktivitu si pro své děti zvolí.
Ve druhé polovině ledna jsme se konečně dočkali sněhové nadílky. Opravdu
velká radost, že můžeme konečně bobovat na našem kopečku na zahradě MŠ.
Ani nám se nevyhnula nákaza covidem. Bojujeme jak se dá a doufáme, že
nebudeme muset zavírat třídy, ale snad
jen omezovat provoz na kratší dobu.
Držme si navzájem palce, ať tato hrůza
už konečně skončí a my jí překonáme
bez úhony.
Zdeňka Zemanová - učitelka

sobota 19. 2.

Den otevřených dveří ve Škole Celým
srdcem
Volají si s lidmi po celém světě, na přestávku
chodí do přírody, rádi vyrábějí, dávají si výzvy,
vzájemně se oceňují a učí se dosahovat svých
cílů, to jsou děti a učitelé Školy Celým srdcem
v Praze-Řeporyjích. Škola se zaměřuje na rozvoj celého člověka skrze zdravé společenství,
křesťanské prostředí a výuku v souvislostech.
Seznamte se s týmem školy a zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá, na webináři 9. 2. nebo
na Dni otevřených dveří 19. 2. Více informací
na www.celymsrdcem.cz

leden 2022
www.msreporyje.cz
ms.reporyje@gmail.com
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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 5. 1. 2022 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.
Termín nástupu: dle dohody

Bližší informace na fyzické i elektronické desce Úřadu městské části Praha-Řeporyje.

Městská
policie
informuje

N

ejen při silniční kontrole, ale i při úkonech spojených
s registrem silničních vozidel, jak předepisuje zákon č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, prováděných
na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, stačí,
aby žadatel předložil zelenou kartu v elektronické podobě
na displeji mobilního telefonu, typicky ve formátu PDF nebo

v mobilní aplikaci některých pojišťoven. Tuto zelenou kartu
všechny pojišťovny posílají klientům e-mailem již od července
2020, kdy mezinárodní dohoda evropských zemí umožnila, aby
si lidé mohli tento dokument vytisknout i na bílém papíře, když
zelená karta v papírové podobě nemá žádné zvláštní ochranné
prvky, které by zvyšovaly její průkazní hodnotu (na rozdíl třeba
od řidičského nebo občanského průkazu).
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla výslovně nestanovuje požadavky na podobu zelené karty, protože
zákonem použitá slova „předložit“, „vydat“ či „osvědčení“ jsou
z hlediska podoby písemnosti neutrální a mohou se týkat jak
listinné, tak elektronické podoby.
Ing. Hynek Svoboda
ředitel MP Praha 13
Aujeszkyho choroba prasat a možnosti
předcházení této nákaze

Upozornění od Mysliveckého sdružení Řeporyje
(Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 56)

Aujeszkyho choroba

- je virové onemocnění přenosné zejména na prasata, skot, ovce, kozy, psy,
Vážení sousedé,
kočky a kožešinová zvířata
v posledních několika týdnech byly potvrzeny dva případy úhynů loveckých psů nakažených Aujeszkyho chorobou ve Zlínském
- se projevuje u většiny zvířat (vyjma prasat) postižením nervového systému a
kraji. Ve Středočeském kraji byly v letech 2013–2020 diagnostikovány dva
případysvěděním
této choroby u loveckých psů (poslední v roce
nesnesitelným
2019). Většina divokých prasat po prodělání choroby získává protilátky,
tedynakažených
velice málo
žeprasat,
se chorobou
zno- uje
všech
zvířat pravděpodobné,
končí vždy úhynem, vyjma
která mohou
přežít a vytvořit
si protilátky.
České republice
je kolem
35 %
vu nakazí a tím je nízká i možnost přenosu nákazy na psy. Berte prosímonemocnění
tuto informaci
na vědomí
přiVvenčení
vašich
čtyřnohých
populace divokých prasat s protilátkami.
mazlíčků. Více informací na letáku níže a na internetových stránkách Státní
veterinární správy (svscr.cz).
- není přenosná na člověka
Za Myslivecké sdružení Řeporyje
- se v České republice nevyskytuje v chovech domácích prasat,
která jsou Čuba
na
Vojtěch
jatkách na tuto nákazu systematicky vyšetřována.

Aujeszkyho choroba prasat a možnosti
předcházení této nákaze
(Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 56)

Možnosti předcházení této nákaze
Chovatelé hospodářských zvířat
-

dodržovat ve svých chovech zásady biologické bezpečnosti, zejména zamezit
vniknutí divokých prasat do areálu hospodářství.

Chovatelé psů

Aujeszkyho choroba

-

nenechávat bez dozoru volně pobíhat psy v honitbách s možným výskytem
divokých prasat

-

zabránit přímému kontaktu psa s divokým prasetem, případně krví, vývrhem,
syrovým nebo nedostatečně tepelně upraveným masem

-

je virové onemocnění přenosné zejména na prasata, skot, ovce, kozy, psy,
kočky a kožešinová zvířata

-

se projevuje u většiny zvířat (vyjma prasat) postižením nervového systému a
nesnesitelným svěděním

-

u všech nakažených zvířat končí vždy úhynem, vyjma prasat, která mohou
onemocnění přežít a vytvořit si protilátky. V České republice je kolem 35 %
populace divokých prasat s protilátkami.

Většina divokých prasat, která mají protilátky, není pro psy nebezpečná, neboť
onemocnění u nich již proběhlo.

-

není přenosná na člověka

Nakažený pes uhyne během několika dnů a nákaza se ve smečce kontaktem
s nemocným psem nešíří.

-

se v České republice nevyskytuje v chovech domácích prasat, která jsou na
jatkách na tuto nákazu systematicky vyšetřována.

Možnosti předcházení této nákaze
Chovatelé hospodářských zvířat

Česká republika má status země prosté Aujeszkyho choroby a vakcinace prasat proti
této nákaze je zakázána legislativou EU.

V současné době není na světovém trhu dostupná vakcína s dostatečnou účinností
použitelná pro psy.

2
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Od 14. 1. do 11. 2. 2022 probíhá v Galerii
Bubec výstava Gabriely Procházky
a Olivera Torra – There Is A Light That
Never Goes Out.
Gabriela Procházka po vystudování
oboru Digitální média na Fakultě umění
a designu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
absolvovala stáže na akademiích v Paříži
a Jeruzalémě.
Light designem doprovázela řadu
hudebních, tanečních a divadelních
představení a prezentovala se na
významných festivalech světelného
umění: Spektrum (Berlín), RGB Light
Fest (Řím), International Festival of
Technologies, (Delf), Signal, Lunchmeat
(Praha), Bludný kámen (Opava).

Gabriela Procházka a Oliver Torr

Důležitá je pro ni i občanská angažovanost –
především v environmentální oblasti: část
jejích projektů je spojena s ekoaktivismem
(například Light Messages – guerillové
promítání ekologických vzkazů do kouře
chvaletické elektrárny).

Gabriela Procházka, Fear is the mind-killer

Gabriela Procházka, Untitled (Cry me a river.)
Zvuková performance Olivera Torra

Gabriela Procházka, SNLX <<2>>

Oliver Torr je člověk pohybující se
v kruzích experimentální elektronické
scény, nov ých médií a sound ar tu.
Pracuje s oblibou s různými zvukovými
a materiálními zdroji, hledá paralely mezi
emocí a zvukem, mimo jiné se zajímá
o cestování časem napříč realitami.
Na vernisáži 13. 1. jsme ve Studiu Bubec
měli možnost naplno si užít světelnou
a zvukovou lázeň během performance
obou umělců.
fotografie: Fabiana Mertová

Řeporyjské Echo 274
Řeporyjské Echo 288

říjen
Kultura
2020
leden 2022

Kultura
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fotografie: autorka

Ve čtvrtek 17. 2. v 18:00 hodin vás zveme
na vernisáž výstavy Barbory Křivské.
Výstava s názvem Čáčárky potrvá do
25. března 2022.

Barbora Křivská, Talířek

Barbora Křivská, Vzruchy

Výtvarný kroužek
s novou lektorkou Terezou

SOS
SOCHO
Kurz pro ty nejmenší i větší se
zaměřením na zkoumání limitů
soch v mnoha materiálech.

Podrobnosti o kroužku naleznete
na www.bubec.cz
Přihlášky zasílejte na
kristyna.studiobubec@gmail.com
Každé úterý:
/5–7 let/ 15:00–16:30 hod.
/7–15 let/ 16:30–18:00 hod.

V novém školním pololetí ještě stále
můžete své děti hlásit do našich
výtvarných kurzů.

Úterý:
Výtvarný kroužek s lektorkou Terkou
SOS, SOCHO?
15:00 – 16:30 hod
pro věkovou skupinu 5 – 7 let
16:30 – 18:00 hod
pro věkovou skupinu 7 – 15 let

Čtvrtek:

od 1. 2. 2022
Studio
Bubec

Ateliér s lektorkou Kristýnou
15:00 – 16:30 hod
pro věkovou skupinu 7 – 9 let
16:30 – 18:00 hod
pro věkovou skupinu 10 – 15 let

Pátek:
Multimediální tvorba
s lektorkou Šárkou
15:00 – 17:00 hod
pro věkovou skupinu 7 – 15 let
Sledujte www.bubec.cz.
a facebook.com/creativebubec
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Poplatek za psy je nutno zaplatit do konce března

Složenky Vám již do poštovních schránek rozesílány nebudou !!!
Každý rok je povinnost chovatele psa, zaplatit místní poplatek,
který je splatný nejpozději do 31. března každého roku, nečiní-li více než 600,- Kč ročně.
Pokud poplatek činí více než 600,- Kč, je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna
každého roku.

Způsob úhrady:

V hotovosti na ÚMČ nebo bezhotovostním převodem na číslo
účtu: 2000694339 / 0800 (k identifikaci platby je nutno použít
variabilní symbol přiděleným správcem poplatku při registraci, specifický symbol 1341).
Držitel psa je povinen splnit ohlašovací povinnost podáním
přiznání k poplatku
do 15 dnů ode dne,
kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.
Plátcem poplatku je
chovatel psa. Tedy
ten, kdo drží psa
v místě svého bydliště na území hlavního města Prahy,
je plátcem místního
poplatku, tedy osobou, která je povinna platit poplatek.
Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří
chovají psa, jenž po-

dle vyhlášky poplatku nepodléhá. Poplatek se platí ze psů
starších 3 měsíců.
Podle § 7a) Obecně závazné vyhlášky č. 18/2004 hl.m. Prahy
je každý chovatel psa chovaného na území hlavního města
Prahy povinen nechat psa, který je starší než 6. měsíců,
trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu
vydanému EU, nebo tetováním. Označení psa mikročipem
na žádost chovatele provede veterinární lékař a tetování
odborně způsobilá osoba.

Sazby poplatků ze psa staršího tří měsíců:

- za psa chovaného v rodinném domku
300,- Kč za jednoho psa
600,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
- za psa chovaného v městské nebo sídlištní zástavbě
1 500, - Kč za jednoho psa
2 250, - Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
-za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je
právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
600,- Kč za jednoho psa
900,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, poživatel sirotčího důchodu anebo osoba
starší 65 let,
činí sazba poplatku za kalendářní rok
200,- Kč za jednoho psa
300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Registrované útulky pro zvířata
registrační
číslo

název

CZ 11C02142

Kočičí pohlazení, z.s.

CZ 11C02131

Shih-tzu v nouzi, z.s.

CZ 11C02119
CZ 11C02108
CZ 11C01893
CZ 11C01815
CZ 11C01286

adresa
Kurzova 2387/17, Stodůlky,
155 00 Praha 5
K Verneráku 56/9, Kunratice,
148 00 Praha 4
Ke Krči 1038/5, Braník, 14700 Praha 4
Štúrova 1417/2, Krč, 14200 Praha 4

ANIMAL´S OS, zapsaný spolek
Dočasky De De, z.s.
Záchranná stanice pro odchycená
a opuštěná zvířata, odchytová služba Veleňská, Třeboradice, 19600 Praha 9
Lary pro Prahu a Středočeský kraj
Azyl opuštěných zvířat Libeň
Jeřábová 1, 190 00 Praha 9
Mezi vodami 1560/33, Modřany,
Útulek Šanta kočičí, z.s.
143 00 Praha 4

druh činnosti

kapacita

datum
registrace

útulek pro zájmová zvířata

kočka 35

1. 2. 2018

útulek pro zájmová zvířata

pes 10

1. 2. 2018

útulek pro zájmová zvířata
útulek pro zájmová zvířata

kočka 45
kočka 5, pes 25

8. 1. 2018
8. 1. 2018

útulek pro zájmová zvířata

pes 20

8. 1. 2018

útulek pro zájmová zvířata

pes 15

30. 11. 2017

útulek pro zájmová zvířata

kočka 50

4. 1. 2018

CZ 11C00241

Útulek pro opuštěná zvířata
Městské policie hl. m. Prahy
- Útulek Měcholupy (KOČKY)

Dolnoměcholupská 58/27,
Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10

útulek pro zájmová zvířata

CZ 11C00218

Opuštěná a léčebná zvířata, o.p.s.

Bohnice, 18100 Praha 8

útulek pro zájmová zvířata

CZ 11C00207

Sdružení na ochranu zvířat
v krajní nouzi z.s.

Praha 5-Smíchov, Na pláni 31,
150 00 Praha 5

útulek pro zájmová zvířata

ptáci 50, plazi 15,
kočka 200, králíci
a hlodavci 20,
prasata 20,
pes 30, fretka 6
králíci a hlodavci 3,
pes 3, kočka 100,
fretka 1
kočka 20

4. 1. 2018

4. 1. 2018
4. 1. 2018
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 Dále je podle §6 odst. 1, písm. d) vyhl.

 v zařízeních k tomu určených
 držitel psa, jimiž jsou delegovaní
diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními
příslušníky cizích států, požívající podle
mezinárodního práva výsady imunity,
je-li zaručena vzájemnost
 držitel psa služebního, sloužícího
Policii ČR a městské policii a speciálně
vycvičených záchranářských
 a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu
záchranných brigád
 uživatel honitby, kterému zákon
o myslivosti ukládá povinnost držet
a v honitbě používat lovecké psy

23/2003 na dva roky osvobozen pes,
kterého si majitel vzal z útulku registrovaného na území hlavního
města Prahy (viz. tabulka), a má na to
potvrzení.
https://www.svscr.cz/registrovane-subjekty-svs/registrovane-utulky-pro-zvirata/

Úlevy a osvobození:

 od poplatku jsou osvobozeny osoby
nevidomé, osoby závislé na pomoci
jiné fyzické osoby, držitelé průkazu
ZTP nebo ZTP-P, osoby provádějící
výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob
 držitelé psů převzatých z útulků
provozovaných na území hl. m. Prahy,
po dobu 2 let od převzetí
 osoba provozující útulek pro zvířata
 držitel psa, chovaného k vědeckým
účelům

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

óóó!
o
h
c
E

S 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

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

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

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

PŘÍJEM NOVÝCH PACIENTŮ

 PŘÍJEM INZERCE 

MUDr. Michaela Havelková - Stomatologie

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

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

PŘÍJEM NOVÝCH PACIENTŮ
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

Akce Zbuzany: Soutěž o krále kotlíkového guláše
Kavárna La-joie Zbuzany pořádá 12. 3. soutěž

ve Vaření Kotlíkového Guláše. Udělejte si tým a doražte
soutěžit nebo přijďte s celou rodinou na pěkné dopoledne
i odpoledne. Začínáme v 9 hod. a konec vaření 14 hod..
Bude následovat ochutnávka, hodnocení veřejnosti
+ vyhlášení krále. Po té koncert živé kapely.
Budeme se na Vás těšit v krásných prostorách
Muzeum Praga Zbuzany.
Vstupné 200,- Kč  Kontakt: 734 154 896

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:
 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

U Lva
174, 301, 352,
266, 902

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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Hasiči

Hasiči v lednu

P

rvně bychom chtěli opravit překlep v datumu z minulého čísla,
kde jsme psali o tom, že budeme
pořádat k oslavám 140 let od založení
sboru i letní kino. Oslavy se budou konat
v neděli 8. května 2022 na fotbalovém
hřišti, v rámci oslav bude i letní kino, a to
v pátek 6. května 2022 u hasičárny.

První lednový týden jsme se v hojném
počtu opět vydali na pomezí Jizerských
hor a Krkonoš do Rejdic. Pro tentokrát
do chaty Panorama, která leží přímo
pod sjezdovkou. I když z počátku týdne
bylo spíše jen bláto, pršelo a sníh byl jen
jako 20 m pruh na sjezdovce, tak jsme si
týden přece jen naplno užili. Hned první
večer se nezahálelo a šlo se na večerní
lyžování, pro případ, že by se předpověď
dešťů vyplnila a ze sjezdovky slezl i ten
malý zbytek sněhu, který tam byl. Nakonec to s tím deštěm nebylo tak hrozné.

Díky nepřízni počasí jsme si mohli pobyt
zpestřit procházkami po okolí a vydali
se i do nedalekého Liberce, kde jsme navštívili IQLANDII a Aquapark. V polovině
týdne už napadl čerstvý sníh a mohlo
se začít lyžovat. Po zbytek pobytu nám
průběžně sněžilo, takže podmínky
na lyžování byly lepší a lepší, nepotkaly
nás žádné katastrofy a my jsme si mohli
užívat lyžování a zimních radovánek
naplno… Jednoduše hory, jak mají být.
Jen klukům letos bohužel nevyšel jejich
tradiční výlet na běžkách, na to bylo
sněhu prostě málo. Na příští rok máme
pobyt objednaný znovu a doufáme, že
se ho opět podaří uskutečnit.
Za SDH Řeporyje
Andrea Svobodová

leden 2022
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Zprávy z fary

Zprávy z fary

Druhý příběh je od Anthonyho de
Mello z knihy „Ptačí zpěv“.

Vážení přátelé,
rád bych se s Vámi rozdělil o dva příběhy k zamyšlení.

Byl jeden ostrov a na něm vystavěli
chrám, ve kterém byl celý tisíc zvonů.
Zvony malé i velké, zvony vyhotovené
nejlepšími zvonaři z celého světa. Když
foukal vítr nebo zuřila vichřice, všechny
zvony se rozezněly v symfonii, která srdce
všech, kteří ji slyšeli, uváděla do vytržení.
Ale během staletí se ten ostrov potopil
a chrámové zvony sním. Stará legenda
praví, že zvony stále ještě vyzvánějí, bez
přestání, a že je může slyšet každý, kdo
jim bude naslouchat.
Inspirován touto legendou urazil jistý
mladý muž tisíce mil, aby zvony uslyšel.
Celé dny vysedával na břehu čelem
ke zmizelému ostrovu a naslouchal,
jak nejlépe uměl. Ale neslyšel nic než
moře. Dělal, co mohl, aby ho nevnímal.
Bezúspěšně. Vypadalo to, že zvuk moře
zaplavuje celý svět.
Vytrval u svého předsevzetí týdny.
Pokaždé když už ztrácel odhodlání, šel
za místními učenci a naslouchal jejich zanícenému vyprávění o záhadné legendě.
To jeho srdci opět dodalo síly…, kterou
ovšem po týdnech bezvýsledného hledání ztrácel.
Nakonec se rozhodl, že to vzdá. Třeba
mu není souzeno, aby zvony uslyšel. Tře-

První příběh je od Bruna Ferrera z knihy „Hostina pro duší“.

Obrovský strom

Jeden truhlář se svými učni cestoval
po lesích provincie Čchi, aby si zde našel
vodný materiál.
Zastavili se u obrovského stromu: pět
mužů ho neobjalo a jeho koruna jako by
se ztrácela v mracích. Mistr truhlář ale
k velkému překvapení prohlásil: „S tímhle
stromem nebudeme ztrácet čas.“
„Proč?“ vykřikli téměř jednoznačně
chlapci. „Je překrásný!“
„Příliš dlouho by nám trvalo jej pokácet.
Jeho dřevo je velice těžké: kdybychom z něj
postavili loď, hrozilo by, že se potopí. Kdybychom z něj udělali střechu, stěny domu by
se musely posílit. Nechejte ho, kde je.“ Skupinka se dala zase na cestu. Jeden z chlapců
podotkl: „Tak veliký strom a není k ničemu!“
„To se mýlíš,“ odpověděl mu mistr truhlář, „ten strom je věrný sám sobě. Kdyby
byl jako všechny ostatní, pokáceli bychom
ho. Ale jelikož má odvahu být jiný, zůstane
naživu a při síle ještě mnoho let.“

Chrámové zvony
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ba se ta legenda ani nezakládá na pravdě.
Když tedy nadešel poslední den jeho pobytu, šel se ještě rozloučit s mořem a oblohou, s větrem a kokosovými palmami.
Ležel na písku a poprvé se zaposlouchal
do zvuku moře. Brzo byl tím zvukem tak
pohlcen, že si byl sám sebe sotva vědom,
tak hluboké bylo ticho, které ten zvuk
dokázal vytvořit.
V hloubce tohoto ticha konečně uslyšel! Zvonění maličkého zvonu následované dalším… a brzo se v nádherné harmonii rozezvučelo všech tisíc zvonů a jeho
srdce se ocitlo v radostném vytržení.
Příběh nás učí, že chceme-li slyšet
chrámové zvony, nejprve musíme mít
upřímné odhodlání naslouchat moři,
přírodě, druhým lidem.
Pokud chceme skutečně zahlédnout
Boha, měli bychom se soustředěně
a do hloubky dívat na jedinečný zázrak,
kterým je celé stvoření, také dar našeho
lidského života.
Přeji nám všem, abychom měli odvahu
být sami sebou, abychom byli „obrovskými stromy“, které jsou oázou
bezpečí pro ostatní. Kéž ve svém srdci
cítíme a slyšíme nádhernou harmonii
„chrámových zvonů“.
P. Mariusz Kuźniar, farář

Z příběhu je patrné, že Křesťanství
nám nabízí exkluzivní cestu následování
Ježíše. Jde o celoživotní proces, který
není snadný, ale nabízí jedinečné plody

proměny lidského života ve veledílo,
které se podobá jedinečnosti stromu.
V tomto příběhu najdeme hlubokou
moudrost. Být věrný sám sobě vyžaduje velké úsilí (ve spolupráci s Bohem)
a mnohdy se nám zdá, že nic užitečného
to nepřináší. Avšak i zde platí důležité
pravidlo. Než „strom poznání“ sebe sama
a vlastní jedinečnosti přinese první plody,
je zapotřebí pokora a trpělivost a důvěra
v Boha. Mnohem jednodušší je spoléhat
jen na vlastní síly, nebo splynout s davem a bezmyšlenkovitě přejímat názory,
postoje, hodnoty většinové společnosti,
aniž bychom žili na plno svůj život, který
je velkým a jedinečným Božím darem.

Drazí,
papež František nás vyzval k diskuzi o církvi.
Jedná se o debaty, během kterých půjde o sbírání užitečných dat o životě
křesťanů. Ty se anonymně zapisují, následně budou zaslány až do Říma.
Synodální proces znamená zcela novou příležitost, kdy budeme moci
vyřknout názory všech, které dění v církvi zajímá.
Na začátku listopadu se začaly ve farnostech scházet synodní skupinky.
Nyní se nacházíme na konci veřejných debat. Proto na závěr bych chtěla
přizvat i ty, co dění v církvi zajímá, nezúčastňují se bohoslužeb, ale přesto
chtějí vyjádřit svůj názor.
Schůzka se bude konat na faře v Ořechu 8. února 2022 v 18.30 hod.
Jiřina Hovorková
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
Řeporyjský nezájem

I

když je již konec ledna, žádné zasedání zastupitelstva se
zatím nekonalo. Zřejmě všechno běží díky vedení obce
perfektně. V podstatě je to jedno, protože zasedání zastupitelstva kromě otravného Abrhama vůbec nikoho z občanů
nezajímá. Asi není co projednávat.
Dovolte mi vrátit se k zápisu ze zasedání posledního zastupitelstva. Jako jeden z bodů, navrhl zastupitel MUDr. Čupka
projednání bodu přenosů ze zasedání. Bod byl však pochroumanou koalicí zamítnut, i když před rokem s tím sám
pan starosta iniciativně přišel. Jak říká pan prezident „Jen
blbec nemění své názory“.
V Echu bych doporučil občanům přečíst si pozorně článek
pana starosty „Hledá se protikandidát“. Je třeba si ho jako
všechny příspěvky pana starosty přečíst několikrát, aby
jste porozuměli, co chtěl autor říci. Z jeho slov je patrné, že
vzhledem k tomu, že se nenajde dostatečně vhodný kandidát, bude se muset asi obětovat a pokusit se o pokračování

Vážený pane Abrhame,

ve funkci. Zavazuje ho k tomu nutnost udělat cokoliv pro
blaho občanů Řeporyj. Snad právě i proto byl ve stávajícím
funkčním období již několikrát odsouzen, /naposledy před
nedávnem/, probíhá proti němu v současnosti soud a v pořadí čekají další žaloby.
Za celou dobu co chodím na zasedání zastupitelstva
jsem nezaznamenal, že by to někomu ze zastupitelů vadilo,
anebo že by se o tom snad jednalo. Stejně to asi vypadá, co
se týká některých řeporyjských občanů. Ti asi budou volit
i houpacího koně, stačí, když bude mít legitimaci ODS. Co
tomu asi říká nový předseda vlády, že veřejným činitelem
a populárním členem jeho strany je několikrát trestaný
a odsouzený recidivista?
Pokud se slušní občané a strany, které nominují své kandidáty nevzpamatují, budou se muset občané smířit s pověstí,
jakou se podařilo za uplynulé tři roky starostovi vybudovat
a s pokračováním současné situace.
Abrham

1. ZMČ v lednu nebývá pro minimum agendy. Scházíme se
pravidelně první pondělí/úterý v měsíci. Svolat ZMČ jsem
povinen dle potřeby min. jednou za 3 měsíce. Kvůli třem
bodům a panu Abrhamovi jej po Novém roce svolávat
netřeba. Vzhledem k uvedenému není divu, že „ač je již
konec ledna, žádné zasedání se zatím nekonalo. Divíte se
jen vy. Zbytečně, stejně jako je zbytečné se znepokojovat.

5. Zaujalo mě vaše „v pořadí čekají další žaloby“. To máte
věšteckou kouli, čekající žaloby jste sepsal sám, děláte
bulvár nebo jde o nějaký váš úlet? Pane Abrhame, zkuste
být v té nekončící kritice level páter Koniáš racionálnější.
Tohle bylo to nejtrapnější, co jsem u vás zažil. To už neshazujete mě, ale sebe. A to i před těmi, co mě nesnášejí
stejně, jako vy. A to nechcete.

2. Stream urgujete jen vy a pan opoziční zastupitel Čupka,
důvody jsou u něj politické. Z naší strany jde hlavně
o trápení s anonymizací. Nikdo nic netají, nesnaží se před
veřejností skrývat. Ucítíme li v této věci četnější kritiku,
jako politici s tím hneme. Zatím není. Cením, že chodíte.

6. „Co tomu asi říká nový předseda vlády, že veřejným
činitelem a populárním členem jeho strany je několikrát trestaný a odsouzený recidivista?“ Pane Abrhame,
s předsedou Vlády, profesorem Fialou se osobně znám,
loni Řeporyje osobně navštívil. Co tomu říká, nevím.
Kauzu, kterou jsem si přinesl ještě z novinařiny, ale zná.
Jsem nejen v podmínce, byl jsem v ní i zvolen. Patrně se
snažíte naznačit, že se to panu profesorovi nelíbí a určitě
na to neříká nic pozitivního. Loni jste – tuším v červnu
a pak znovu v září - napsal do Echa, že mě „chce ODS
vyhodit.“ Dovolte, abych Vám k tomu také něco tedy konečně napsal já. Pane Abrhame já jsem nejen člen ODS,
já pro ni také pracuji a bylo tomu tak už když jste prvně
psal, že mě chtějí vyhodit z partaje. Dělám to po nocích.
Snažím se přivydělat si, nekradu. Má práce spadá do sféry
politického marketingu a platí mě hlavní kancelář strany.
Taková je realita.

3. Pane Abrhame, napsal jsem fejeton. Díky za rozbor, to mě
o srozumitelnosti poučuje ten pravý. Přišlo pár milých reakcí. Kritická jen jedna. Ta vaše. Děkuji jménem čtenářstva
z řad elektorátu za otevření očí, nebýt vás, myslí si ti, co
text četli, že to byl normální fejeton a snaha o upřímné
zamyšlení. Otevřel jste, jako obvykle, všem oči.
4. Urážejte mě. Ne občany tím, že jim budete podsouvat, že
„budou volit i houpacího koně, stačí jim legitimace ODS“.
Pane Abrhame, víte, kdy tu před posledními volbami vyhrála ODS naposledy? V roce 2002. Než nařknete zdejší
voliče z hlouposti příště, dobře zvažte argumentaci, aby si
někdo ještě nemyslel, že IQ houpacího koně tu má někdo
jiný. To, co jste napsal bylo nejen nemístné, ale i nebetyčně
pitomé. Mimochodem, čert vem údaj, kterým jsem vás
uvedl do reality na úvod tohoto bodu. Oba víme, že jste
útočil na údajnou tupost masy, co tu volila ne ODS, ale
Novotného z ODS. Dovolte, abych vás tedy upozornil ještě
na jednu statistickou zajímavost, která dokonale demonstruje nevhodnost, až ubohost, kterou dle mého vaše
narážka byla směrem ke zdejším lidem: Při komunálních
volbách, po kterých jsem se v říjnu 2018 stal starostou,
sice kandidátka ODS zvítězila v konkurenci dalších čtyř
a já coby jednotlivec získal nejvíce preferenčních hlasů
v konkurenci padesáti čtyř kandidátů(!), ale souběžně a,
více než 70% zdejších voličů vůbec nevolilo mě nebo ODS
a bez pěti procent polovina ani nevolila některou ze stran
koalice, kterou reprezentuji. Tohle bylo trapné.

7. Už nikdy neurážejte čtenáře Echa, prosím. V opačném
případě vám to neotiskneme a to vám otiskujeme vše
a v plném rozsahu. Naznačujte tu dál, že jsem zlosyn,
hlupák, psychopat, lhář a velký loutkář a zastupitelstvo
je slepé a naivní. Urážejte starostu Řeporyjí. Urážejte sbor
zastupitelů, v jehož čele stojí. Jsme ve veřejných, volených
funkcích, musíme něco snést a máte to dovolené. Urážet
čtenáře Echa, urážet Řeporyje, vám příště nedovolím.
Pavel Novotný, starosta MČ
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Do deníčku Čuníka...

N

komunikací Poncarovou. Po staletí, co existovala tato spojnice
mezi Řeporyjemi a Třebonicemi, měli všichni majitelé přístup
ke svým pozemkům, ale pan starosta se rozhodl osobně mstít
a pronajal pozemek bez stavebního povolení k provozu startu
a přistání helikoptéry výtvarníka, p. Černého, vše načerno
zbudované. Není to nic proti panu Černému, ani nic proti Pavlu
Novotném, jako občanovi Řeporyjí, ale jako starosta selhal, když
nám nejdřív lhal, že na to povolení je a když jsme ho chtěly se
sestrou vidět, tak nás v podstatě vyhnal. To, že je to osobní msta,
je patrno z jeho odpovědi na výše uvedené stránce. Vzhledem
k tomu, že pozemek pronajal bez stavebního povolení, začaly
jsme se sestrou toto řešit.
Také nevím, proč pan starosta píše o tom, že až si postaví dva
domy, bude řešit náměstí. Jestli si vzpomínám, nebylo náměstí
náhodou jedním z témat před volbami? O jeho dvou domech
tam asi řeč nebyla, ať si každý postaví, na co má. Nikomu nic
nezávidím, jsem přející člověk a každému podle zásluh.
Je dobré se zamyslet nad blížícími se komunálními volbami
a každý by měl zvážit, jestli volit někoho, jehož cílem jsou urážky
občanů, nebo zvolit někoho, kdo bude slušný, bude mít skutečný zájem o blaho obce a ne bulvární zájem o zviditelňování
své rozhárané osoby.
MARIE VAŇATOVÁ

Maruško,

starosta se rozhodl osobně mstít a pronajal pozemek bez SP

a veřejné fcb stránce PAVEL ŘEPORYJEC NOVOTNÝ
u příspěvku, kde starosta chválí budovatelské úsilí
na výstavbě skateparku, jsem dala jako občan dotaz, kdy
se bude provádět rekonstrukce řeporyjského náměstí a s tím
návazná rekonstrukce prostoru u nádraží. Nejsem sama, koho
tento problém Řeporyjí zajímá. Odpověď zněla, cituji: „Marie
Vaňatová, až rozšířím heliport“ a k tomu smajlík zdviženého
prostředníku, takzvaného „fakáče“. Okamžitě byla přidána
další odpověď, cituji: „Marie Vaňatová, jako by měl skatepark
vliv na náměstí, nejdřív letiště, pak moje dva baráky“. Opravdu
skatepark nemá vliv na rekonstrukci náměstí, na to jsem se
ani neptala. Obrázek ať si každý sám udělá. Možná by měl pan
starosta zvážit rezignaci na svoji funkci, vzhledem k reakcím
tipuji, že patrně zrovna sáňkoval, čímž se rád veřejně chlubí.
Pokud není schopen své reakce korigovat a neumí se chovat
k občanům, které má zastupovat, má takový starosta odstoupit.
Pozice starosty není bulvární novinařina, kde je špína běžným
platidlem, ani nejsme v Lánech, či na Hradě, kde se takto také
jedná s těmi, co se ozvou a nevyjí s vlky.
Ráda bych vysvětlila čtenářům, proč pan starosta zmiňuje
takzvaný heliport, ve skutečnosti je to kus staré vozovky na „staré Třebonické“, který byl jako komunikace zrušen a nahrazen

nebudu lhát, že jsi mě nenaštvala. Já tě nikdy nepovažoval,
promiň, za nejostřejší tužku v penále, ale ty už lžeš naprosto
programově. Sepsala jsi takovou snůšku fantasmagorií, že jsem
zvažoval, že ji neotiskneme. Pan Abrhám vynáší hodnotové
soudy. Je mimo, ale jsou to pořád soudy. Ty vyprávíš pohádky,
lžeš a pasáže, kde to snad myslíš i dobře devalvuješ zjevným
zmatením. Pobavily mě dvě místa. Neprůjezdná cesta a bulvár.
To, co jsi sepsala, by ti v bulváru neotiskli. Neprůjezdná cesta
vám osm let vyhovovala, nikdo tam nejezdil. Kdykoli to mohlo
pryč, měli jste místostarostu. Já to zprůjezdním a vy se sestrou
řičíte, že to není průjezdné. Uvědomuješ si, že každý z těch,
co si to třebas přečtou a budou hledat trochu pravdy na tvém
šprochu, klikne dvakrát na Google a uvidí, že skutečně byla
cesta X let blokována panely, klik, klik, kdo tu vládl? KDU-ČSL?
To je divné, tam Jiřina zavelet… a pak klik, nastupuje Novotný,
slepé konce cesty nikoho, se kterou si nikdo nevěděl rady,
jsme pronajali tak dobře, že MČ tak vydělá za náš mandát půl
milionu korun.
Maruško, sprostě mě urážíš, naznačuješ jinotajem, že jsem
narkoman a mstitel. Já tu dostanu další udání, že se nestaráte
o pole a zase ho hodím do koše. Maruško oba víme, kdo se mstí
s za co. Nebudu to nakonec tady vypisovat, kdo si tu práci dá,
klik, klik, musí do pěti minut pochopit, kde je problém. Ty si
do mě promítáš ty peníze, já vím. Maruško, ale to není o mě.
Řeporyje to nevykoupí. My se nenecháme vydírat. A až tu
bude jiný, uvidí to stejně. No nic, protože to, co jsi napsala, je
na cenzuru plus trestní oznámení a je to ubohé, musím alespoň nějak ukázat i „tvým“, že fakt nejsi ta pravá na tento typ
korespondence. Mě je lehké dostat, ale musí to být racionální.
Podívej, jak je snadné tě srovnat a to na úrovni a bez útoků. Já,
bulvárník, teď vypíšu nalevo prokazatelné, doložitelné, čisté
lži a fabulace z tvého psaní. Těm, co je to přesvědčí, nabízím
přehlednou tabulku čistých lží (tučně), ty ti neprůstřelně vyvracím, Maruško, jsi lhářka. U hloupostí, vývodů choré mysli
a nepřesností, uvádím na pravou míru. Podívej se na ten soupis
a zamysli se, zdali jsi fakt kompetentní ukazovat na někoho,
že je „z bulváru“. Maruško, tučně jsou čisté lži. Mimochodem,
o bulváru jsem přednášel a vedl semináře na dvou vysokých
školách, učím občas mediální výchovu i zde. Když udělám besedu pro seniory, přijdeš?

- Starosta nemůže pronajmout pozemek (pozemek potřebuje SP?)
- Na místě jsou dvě buňky, správně jste nás udali kvůli chybě
v administraci. Pokuta 5 000 Kč, zisk z pronájmu od zprovoznění heliportu do Marušky udání a pokuty: cca 170 000,- Maruško s vaším lánem nemá věc, nebo rozhodování u heliportu nic společného, ani to nesousedí, dáváš do souvislosti
dva na sobě zcela nezávislé děje, jeden sis navíc vymyslela
a působí to iracionálně, prosím tě a „rozhodl se osobně mstít“,
je tzv. pleonazmus, nechci být hnidopich, ale je to stylistická
záležitost, to „osobně“ je tam navíc, si to řekni bez toho.

Na veřejné fcb stránce PAVEL ŘEPORYJEC NOVOTNÝ,
jsem dala jako občan dotaz

- Maruško, to je můj SOUKROMÝ profil. Rodina, děti, přátelé.
Mám dva fanouškovské, oficiální a Řeporyje mají svůj oficiální. Na SOUKROMÉM mě otravují občané a já vyhovím, ale
ty mě tam jdeš urážet, útočit na mě, mimochodem ani tě
nemám v přátelích, kdybych tě na svém SOUKROMÉM FB
profilu poslal do kosočtverce, je to v pořádku. Neotravuj
mě se svými jedy a útoky na soukromém facebooku a když,
nediv se, že si tam z tebe dělám legraci. Nemám dva domy,
nestavím a heliport je procesovaný.

Pronajal pozemek k provozu a startu helikoptéry
výtvarníka Černého

- Pozemek není pronajat panu Černému, buňky nejsou pana
Černého, dokonce myslím, že není jako fyzická osoba vlastníkem helikoptéry, samozřejmě heliport je veřejný, přistály
tam mimořádně i jiné helikoptéry, je tam kvůli tomu vedeno
vyšší napětí, bude tam světelný kříž, heliport dán k dispozici
Integrovanému záchrannému systému, pozemek není celý
pronajatý, naopak je průjezdný z obou stran. Je tam buňka
s nářadím a buňka, ve které je vrtulník. Místo je „Heliport“
řádně akceptovaný Ground Control LVH v Ruzyni, ani jedna
stížnost dosud, je tam jeden vzlet a přistání cca za 2 týdny.
130 tisíc korun ročně Řeporyje čistá ruka, že nám David a jeden mecenáš ZAPLATILI TO DÍLO u Vlasovců (jen ten tančík
má cenu půl milionu) nechme stranou.
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Patrně zrovna „sáňkoval“, čímž se rád veřejně chlubí

- Maruško naznačuješ narkomanii, že? Tvrdé drogy, jakože kokainista. Rozumím. Mám 19 zápisů v kartě řidiče (to je superpřestupek, dýcháš, většinou stěr na drogy, prostě pirát silnic.
Maruško k tomu 2x odsouzen, SUPERPIRÁT a hovado, co nepatří
za volant. 24 kontrol. NIKDY ALKOHOL NEBO DROGY. Nejen,
že je odsuzuji, ale NIKDY jsem se ničím takovým nechlubil?
Veřejně 25 let přiznávám, že kouřím marihuanu a hašiš.
- Psala mi, jak nějaké tele, že jsi myslela sáňkování. Fajn, Maruško nesáňkuji, nikdy jsem sáňkováním nechlubil.

Lhal, že na to povolení je, když jsme ho chtěly se
sestrou vidět, tak nás v podstatě vyhnal.

- Povolení na to bylo. Nikdo vám nelhal. Dokonce jste ani
nešly za mnou původně. NIKDY jsem nikoho nemusel vypoklonkovat z kanceláře starosty, jen v případě tvé sestry,
přítomny tři úřednice a oba místostarostové, křik, urážky,
máchání rukama, obviňování místostarosty, chování, které
jsem tam jindy nezažil. Zařval jsem ven a sestru vyhodil.
Takto se nikdo chovat na úřadu nebude. Ani jste nevěděly,
co chcete, nepřišly jste za mnou a nevyhodil jsem vás kvůli

leden 2022

nějakému papíru, ostatně vůbec tomu nerozumím a nic jsem
mimochodem netvrdil, ale co chci říct, NEVYHODIL jsem vás
kvůli papíru, vyrazil jsem sestru tvojí, neb se chovala naprosto
šíleně, bylo u toho šest lidí, Maruško. Zaměstnanci města,
politici, tři veřejní činitelé a měl jsem policejní ochranu byl
tam i monitoring, neuděláme si promítání?
INFOGRAFIKA k pohádce O tom, která Řeporyje ZNEPRŮJEZDNILY přístup na pozemek
 modře vyznačený pozemek pisatelky, pole, nesousedí nijak
s pronajatým pozemkem
 červené plné šipky ukazují, že pole sester je CELOU DOBU
přístupné ze silnice
 červený kruh detail panelů, jimiž byla cesta přehrazena od
roku 2013, vedle detail stejného panelového bloku v roce
2017 - zcela zataraseno POZEMEK TUDY NEPŘÍSTUPNÝ
 vpravo dnešní stav, panely odstraněny námi heliport zprava
na základně našeho požadavku mezera 3 metry! MČ Marušce
naopak ZPŘÍSTUPNILA příjezd i horem!

M.V. lže, když tvrdí, že jí MČ znemožnila přístup k pozemku. Je to PŘESNĚ naopak, M. V. též záměrně nezmiňuje (bulvární přístup) fakt, že pole je celou dobu přístupné
i spodem, traktor navíc bez problémů objel zátaras v minulosti, z fotografií to je patrné. Celý 200 úsek silnice v polích byl OSM let nevyužit, betonové zátarasy tam byly
proto, že tam jezdily prostitutky a odpočívaly tam kamiony. Vaňatová s Hovorkovou nikdy proti panelům nic nenamítaly, KDU-ČSL, kde je Hovorková čelní představitelkou
zdejší buňky, navíc měla bratrance ze stejné strany místostarostou. Panel, co byl vítán, nepřekážel, místo ZNEPRŮJEZDNILA až má administrativa, tím, že dala panel pryč.
MČ Řeporyje po OSMI letech našla využití, druhý konec cesty předloni krátkodobě pronajat na 3 měsíce za STO TISÍC KORUN. Zisk za náš mandát, hrubý odhad 460. 000 Kč
Náklady městské části: panely odvoz: 0 5000,- administrace všeho cca 5000,-  450 000,-

ZAJÍMAVOSTI K HELIPORTU:
 veškeré náklady spojené s projektovou dokumentací atd. po sérii udání sester platil nájemce, stejně jako náklady předešlé
 nájemce na vlastní náklady sjednal s fy. Skanska připojení 370A, to umožní nasvícení heliportu, o který je zájem, MČ požádala MHMP o část
pozemku severně sousedícího možnost přidání dalších dvou, tří buňek soukromým majielům helikoptér!
 Pro případ, že by se síly na radnici otočily, či prostě Řeporyjím by vrtulník vadil, má nájemce (NENÍ JÍM D.Č) smlouvu uzavíranou na DVA roky
 Do prostoru se už nedostanou kamiony a nedochází tam k dalším zhůvěřilostem, neboť nájemce zajistil monitorování prostoru za účelem
ochrany majetku svého a MČ, výtečná součinnost.
 Před tímto nápadem konzultována tato „země nikoho“ a urbanistická kuriozita s krajináři, architekty, využití žádné, daly se tam panely a nazdar
 Autor drze poznamenává, že podobným způsobem „zobchodovat“ takto ladem ležící „pozemek“ v soukromém sektoru, dostane on i místostarostové prémie. Jako syn židovského obchodníka je autor přesvědčen, že Řeporyje udělaly výtečný, vzhledem k charakteru místa a okolnostem
až fantastický kšeft
 Sousední lány vlastní dalších šest fyzických osob (některé společně s dalšími) dále dvě osoby fyzické a sousedí s nimi také pozemky v majetku
MHMP. Z celkově 14ti v lokalitě vlastnicky zainteresovaných osob nezaznamenala MČ jediný negativní podnět, či reakci, naopak vítají obnovené
zprůjezdnění vesty, souběžně její neprůjezdnost pro odpočívající kamiony a monitoring.
 Nájemce, přestože tajně sponzoroval výstavbu pamětního místa vlasovců, TRVAL na tom, že bude platit nájemné v plné výši dle znaleckého
posudku o ceně v místě obvyklé.
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Řeporyjská sága, zatím bez konce…

D

očasný správce veřejných statků v naší obci vystoupal
na nejvyšší kopec. Nasedl tam na bílého koně, pohlédl láskyplně dolů k nám a zvolal: „Každý, kdo hodlal by obsadit
místo moje starostenské, dřevcem nejprve mne z tohoto koně
sraziti musí.“ Pak sestoupiv z výšin, očekávaje vyzyvatele, čas
zbývající mezi lidem prostým trávil.

Více se z řeporyjských letopisů, chcete-li minulého ECHA, bohužel nedochovalo…
Milý Pavle, milý starosto obce Řeporyje,
přestože to mnohdy není jednoduché, během pár let spolupráce
jsme toho stihli docela dost. Povedlo se nám opravit školu, školku,
jídelnu i tělocvičnu. Během doby, kdy stojíš v čele samosprávy se
nezapomnělo na fotbal, na hasiče, ani na umělce. Nově budovaný
skatepark, dětské hřiště, záchrana nádražní budovy či péče o kulturu a historii, to vše bude dozajista uchováno v obecní paměti.
Nutno zdůraznit, že nic z toho by se pravděpodobně nepovedlo,
pokud by nebylo dobré vůle a chuti mnoha občanů měnit věci,
které byly „tak říkajíc zažité“.
Zdá se, že je pro tebe důležité vědět (skoro rok dopředu!), kdo
by mohl být tvým sokem. Budiž. Bylo by nicméně škoda, aby se vše

Názory…
Sport
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točilo jen kolem personálií a stranou zůstaly problémy a věci, které
je potřeba vyřešit. Parkování, zklidnění dopravy a s tím související
odhlučnění, protože Pražský okruh je doslova za humny. Chybějící
chodníky, úprava skrytých zákoutí a celková péče o veřejný prostor.
Citlivá údržba a rekultivace stávajících parků a zároveň vytvoření dalších „zelených“ ploch v rámci nově plánované výstavby.
Podpora nejen kolektivně organizovaného, ale i individuálního
sportu. Odpadkové koše, čistota obce, bezpečnost atd. Bez lidí,
jejich dobré vůle a jejich chuti měnit řadu zažitých stereotypů to
nikdy možné nebude.
Hledáš vyzyvatele, který bude mít rád Řeporyje, a ptáš se, existuje-li zde důstojná alternativa. Pomyslně proto zvedám hozenou
rukavici a tuto alternativu nabízím. Oba ale dobře víme, že nikdy
nejde jen o jednoho člověka, který přijede na bílém koni a všechno
zařídí. A proto TOP 09 nabízí program obce pro lidi. Obce, která je
živá, bezpečná, udržitelná a zdravá.
David Roznětinský,
kandidát za TOP 09
Každý z Řeporyj, kdo by s námi rád přiložil ruku k dílu, je vítán –
postačí se ozvat na tel.: 608 675 763 nebo e-mail: mistostarosta@
prahareporyje.cz

Reakce na článek pana Jetela na přestavbu Trunečkova mlýnu

V

Řeporyjském Echu č. 287 z prosince 2021 byl na straně 6 článek „Přestavba Trunečkova mlýnu“, jehož autorem je zástupce vedoucího katedry
urbanismu a územního plánování na Fakultě stavební ČVUT v Praze,
a člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, pan
Václav Jetel, autorizovaný architekt a zpracovatel odborného posudku. K článku patří i vizualizace přestavby. Podle informací z dřívějších čísel našeho Echa
tam má vzniknout 11 bytů. Vizualizace je tak na úrovni investičního záměru,
přitom je nyní určitě k dispozici prováděcí projekt. Z článku se čtenář bohužel
nedozví, co všechno se na tomto místě a také na přístupech k němu chystá.
Je jasné, že na budoucím staveništi budou odstraněny náletové dřeviny, bude
se muset udělat něco se starými stromy (také ohrožují provoz na železniční
trati) a úplně zlikvidovat zbytky rozvalin bývalého mlýna. Bylo by jistě zajímavé vědět, zda se chystají nějaké úpravy přístupové komunikace, kterou je
Mládkova ulice. Její délka od křižovatky s ulicí K Zadní Kopanině je téměř 900
metrů a šířka kolísá na jejím začátku od této křižovatky mezi 3,5 m až k 5,2 m.
Za posledním domem se tato šířka (asfaltové vozovky) zmenší na cca 2,7 m.
Místy je i širší, nepřesahuje však 3,5 m. Pokud na místě bývalého mlýna vznikne
11 bytů, znamená to, že tam bude nejen parkovat, ale i přijíždět a odjíždět
11 až třeba časem i 25 osobních automobilů. Z vizualizace není vidět, kde ta
vozidla budou parkovat nebo garážovat. A že tam ta osobní auta budou, to je
prostě tak. V moderních domech dnes spousta lidí ráno z domu autem vyjede

z garáže, večer se stejnou cestou vrátí a pěšky jde k výtahu a od výtahu k bytovým dveřím, i když bydlí jen v 1. poschodí. Dále si nedovedu představit, že by
dnes, na prahu 3. tisíciletí někdo vozil nákup na modrém ručním vozíku jako
Trunečkovi. A stávající, zanedbaná vozovka Mládkovy ulice, silně komplikuje
i použití „tašky RVHP“ na kolečkách. Z Řeporyjského náměstí je to ke mlýnu
dobrý kilometr. Opravdu by bylo hodně zajímavé, zda se stavební dokumentace touto problematikou zabývá. Také tam, během výstavby, budou muset
přijet bagry a jiné stavební stroje i nákladní auta s materiálem. Obávám se,
že po stávající komunikaci by to bylo značně obtížné. Nyní tam projede tak
leda multikára, traktor s vlekem nebo nějaká ta avie.
Původně kdysi ve mlýně bydleli manželé Trunečkovi s dětmi, tedy 4–5
osob. Do mlýna, dokud se tam ještě mlelo, jezdily tak leda koňské nebo kravské
potahy, po zřízení JZD sem tam traktor, když se tam šrotovalo. V té době také
fungovala vápenka na místě bývalé firmy Biskup, Kvis a Kotrba. Do ní jezdilo
jedno nebo dvě nákladní auta za den, u domu č.p. 445 (vedle Placaté skály)
bývala dopravní značka, omezující rychlost jízdy na 30 km/hod. Veškerá dopravní obsluha vápenky i lomu Požáry1 se dělala po železnici. Výhybky a slepé
koleje po ukončení provozu vápenky České dráhy odstranily.
Moje otázka zní: „Jak je to s řešením přístupu na staveniště pro stavební
stroje, nákladní vozidla a po ukončení stavby pro automobily rezidentů?“
Karel Peterka, obyvatel Prahy-Řeporyj.

Povodeň v roce 1981, následky povodně nad Trunečkovým mlýnem,
vlevo nahoře jižní strana náhonu, za ní Mládkova ulice

Povodeň v roce 1981, Trunečkův mlýn s Dalejským potokem
můstek a brod, odklízení bahna z vozovky Mládkovy ulice.
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Smutná zpráva z Hradce n. Moravicí. Konec pěkných procházek?

Novostavba Trunečkova mlýna

V

minulém čísle Echa jsme se dočetli o připravené pěkné
přestavbě Trunečkova mlýna. Nepochopil jsem ale,
proč posudek dopadů na ochranu a rozvoj přírody dostal za úkol zpracovat odborník, který je činným architektem
a vyučujícím na ČVUT. Doteď jsem si myslel, že odborníky
na ochranu přírody je lepší hledat mezi přírodovědci. Chápu
zadavatele tohoto posudku, že asi jeho zpracovateli neřekl
o širších souvislostech s touto kauzou, neb má asi spíše zájem,
aby se tato stavba zrealizovala, přestože tuší, že by realizace
stavby byla zločinem jak pro zdejší krajinu, tak pro místní
i širokou veřejnost.
Posuzovatel zhodnotil zlepšení vzhledu stavby zřejmě k historizující formě, která by mohla evokovat stavbu mlýna. To ale
není problém tohoto místa.
Historizující rekonstrukce by přicházela do úvahy v momentě, kdy mlýn ještě v nějaké podobě stál, možná by bylo
zajímavé tam udělat muzeum mletí obilí či podobný kulturní
artefakt. Však na místě, kde dlelo jen několik lidí, vybudovat
obydlí pro masu obyvatel, kteří budou jezdit sem a tam mnoha
auty, je nesmysl.
Případ, kdy úředník podle předpisu starého 30 let schválí
parcelu ruiny mlýna, ve kterém kdysi bylo několik lidí, jako místo
pro bydlení mnohonásobku obyvatel ještě k tomu v současné
automobilové době, může být jen z nezpůsobilosti, nedbalosti
nebo pod silným nátlakem jakéhokoliv druhu. Vše je hodně
špatně. Mírně řečeno.
Původně bylo v návrhu 80 bytů, později 40, 25 a dnes 11
bytových jednotek, ale počet zhruba 45 parkovacích míst se
nemění, stejně jako podlahová plocha. Dohromady s dětmi
se dnes může počítat třeba s 60 osobami. Údajně. Nechce se
mi věřit, že by po kolaudaci zůstaly byty s velkorysou plochou
kolem 200 m2, když vyzdění příček je taková maličkost, která
už úřady nebude zajímat.
Obrovský nárůst provozu auty však zdejší úzká, dnes už
hlavně pěší komunikace neumožňuje. Proto vznikl projekt, kde
se komunikace rozšiřuje na hranici národní přírodní památky
(při podrobném prostudování projektu je ale zřejmé, že bude
nutné jít ještě dál) a cesta pro pěší byla navržena podél potoka,
kterou se zničí část krajiny.
Projektanti se musí nějak živit. Ale ničením krajiny a životního prostředí i za peníze není etické.
Lidé, kteří ve velkém množství navštěvují tento prostor a většinou žijí v panelácích na blízkých sídlištích, budou nenávidět
nejen developera a architekta, ale i ty, co tam budou bydlet.
V současném stavu tohoto místa a stavu ruiny Trunečkova
mlýna je myslitelné zkultivovat tuto plochu prostorem pro
zastavení se, odpočinek, pro hru dětí s rodiči, což není problém
navrhnout a vytvořit. Bylo by možné i dál nechat vývoj místa
čistě na přírodě, která z něj už teď úspěšně tvoří novou divočinu a přitom dovoluje zavzpomínat na utichlý ruch někdejšího
mlýna, vhodné místo pro rekreaci těla i duše. Plánovaný bytový
komplex by s někdejším mlýnem už sdílel nanejvýš název. A ta
krásná vizualizace z minulého článku? Mistrná mystifikace, kde
místo další budovy jsou vzrostlé stromy a největší budova
z plánovaných čtyř je celá skrytá za domečkem v popředí, který
se tak jeví jako zobrazení celého záměru. Jen ten, kdo hledá,
zjistí celou obludnou skutečnost…
Z lásky k zdravému rozumu a pěknému žití napsal v Praze 12. 1.
2022
Kurt Gebauer

Mládkova ulice je po celé délce klasickou, příměstskou komunikací se zklidněným
provozem. Vrásky na čele dělá projíždějícím motoristům, zejména dodávkám, lesní
technice a popelářům mnohdy svérázně parkující, kteří, ač Řeporyje velkoryse
tolerují parkování u domů, neberou ohledy už ani v místech, kde se silnice už tak
zužuje. Nebezpečné situace vznikají v úzkém místě Mládkovy, kde si kdosi popletl
silnici v majetku městské části se stavebním pozemkem, zbudoval přímo v levé
části vozovky chodník, betonovou nájezdovou rampu a tato je „protažena“ ještě
zaparkovaným autem. Městská část je v tomto prostoru blízko vyhlášení stavu
ohrožení ne vzdálenému anexi.
Foto a popisek: MČ Řeporyje/Petiční a informační místo k plánované stavbě
na místě ruiny Trunečkova mlýna. (Italský majitel slíbil Mládkovu komunikaci
zrekonstruovat).
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ARCHIV MČ HLEDÁ PAMĚTNÍKY A OCENÍ FOTOPOKLADY
Pracuji ve zdejší samosprávě jako starosta a rád se i mimopracovně věnuji našemu archivu a archivům, kde se skrývají dokumenty, které často vidím první po letech. Archiv MČ je plný snímků, ze kterých bych rád utřídil fondy. Odcházejí „mi“ poslední
pamětníci války. Některé fotky už nedostanou jména. Některé příběhy, co bych rád zaznamenal. Nesmírně oceníme jakékoli
snímky zdejších reálií, politického života, podívejte se doma po pokladech, uděláme si repro, moc to oceníme.
Třeba máte doma poklad. Považujeme za něj snímky třeba z protektorátu, hvězd zdejšího politického života od padesátých
let „dolů“, existuje jediný snímek vlasovců, rudoarmějce nemáme žádné atd. atd. Jsou i „svaté grály“. JAKÁKOLI kresba, krajinka
ze Řeporyjí 19. století. Unikátním nálezem by byl druhý (i když
možná, možná už třetí, viz. brzy Echo) snímek kostela, který má
ještě barokní „cibuli“ na věži kostela, tedy snímky před rokem 1900.
Archiv MČ bude nesmírně vděčný vlastně za cokoli, co souvisí se
zdejší „černobílou“ historií. A stále samozřejmě platí nabídka rodinným potomkům zdejších obětí kolektivizace. Objevený soubor
obětí sedláckých represí kopaninských a řeporyjských statkářů je
drsný. Vyhověli jsme už prvním zájemcům, jsou to emotivní chvíle.
Díky moc všem, co se nám prostřednictvím Facebooku, mailu,
osobně přicházejí „pochlubit“ poklady rodinných archivů, aby
obohatili ten obecní.
Pavel Novotný

KŘÍŽOVKA



SPĚŠNĚ

NARUBY

OKAMŽIKY



BARMSKÉ
SÍDLO

DOMÁCKY
ALENA

ZESÍLENÝ
JEZEVČÍK AKADEMICKÁ
HODNOST
ZÁPOR

ESTER
KYS. OLEJOVÉ

FILIPÍNSKÁ
SOPKA



ANGLICKY
LIBYJSKÁ
ČÁST
ANDĚLÉ LUCEMBURKU
ŘEKA

ARABSKY
PÁN

ZN.INDIA

NÁŠ
ARCHITEKT

SPOJKA

PATRNĚ

POSTAVA
KŘIČKOVY
OPERY
HIPOLYTA

CHURAVĚT

RÓMOVÉ

TRESŤ

SVAZEK
ROŠTÍ
JAPON.SÍDLO
NA KJÚŠÚ
OBECNÝ
LEDEK

HL. MĚSTO
N. ZÉLANDU
OBYVATEL
ZÁPADOČ.
MĚSTA

FR.ČLEN
URCITÝ

BODAVÝ
HMYZ

JMÉNO
HEREČKY
STAŠOVÉ

ANGL.ONO

JEDNOTKA
ROVINNÉHO
ÚHLU
RAKOUSKÉ
SÍDLO

ČINNOST


HLAS HADA

BEZÚHONNOST

STŘELA
DO KUŠE

RAKOUSKÁ
ŘEKA
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ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
pro všechny věkové kategorie

Senioři - každé pondělí od 10 h do 11 h - Sokol Řeporyje, malý sál
Dospělí - každý čtvrtek od 16,30 h do 17,30 h- Sokol Řeporyje, malý sál
(maminky, přijďte si zacvičit i vy)
Cvičíme vesměs jednoduché cviky, avšak poskládané tak, abychom je provedli správně. Hodina oscilačně-antigravitační
metodou je poskládaná tak, aby oslovila všechny svalové skupiny, uvolnila klouby a rovněž zapojila mozek. Úlohou
mozku je posléze vybrat to správné provedení pohybu, které navrátí
tělu již jednou danou ladnost, úspornost a přirozenost pohybu.
Delší část hodiny probíhá na hudbu, cvičíme ve stoji, převážně jen se
svoji váhou. Poté kombinujeme se cvičením na podložkách, židlích,
míčích či u žebřin. V rámci cvičení je zahrnutý nácvik chůze. Někdy si
i pro radost zatancujeme.
Cena je 80 Kč za lekci.

Cvičení vede Martina Kružíková,
tel: 606 434 988, e-mail: martina.kruzikova@seznam.cz
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Poděkování

N

aše milá cvičitelko Evo Abrhámová. Chceme Ti poděkovat,
co pro nás děláš. Pravidelná
cvičení, výlety a procházky do přírody a na zajímavé kulturní památky.
Poslední dobou díky covidu, který
nás přibržďuje, se stále snažíš, že
náš život je stále pestrý. Za to Ti moc
děkujeme a máme Tě rádi.
Nejstarší holky
cvičenky z Řeporyj

Gymstar v lednových
plískanicích

V

lednu se s pranostikami doslova
roztrhl pytel. I po staletích některé
z nich chápeme, některým i věříme a některá i často používáme. Většina
lednových pranostik se váže k počasí.
Bylo a je evidentní, že když se má země
na jaře zazelenat, musí na to být připravena. A to jí umožní především zimní
odpočinek. Do dnešních dnů se nejvíce
vžilo oblíbené rčení –„Na Nový rok o slepičí krok“ a „Na Hromnice o hodinu více“.
Je to zaobalené vysvětlení, že světlé části
dne pomalu přibývá a čekají nás delší dny
a kratší noci.
Na Nový rok si lidé rádi dávají nejrůznější předsevzetí - že zhubnou, začnou
cvičit, přestanou kouřit, budou hodnější,
ohleduplnější, v autě nebudou nevhodně gestikulovat, přestanou být závislí
na mobilech,…. Podle statistik jsou tato
předsevzetí porušena již do měsíce a skutečně svůj závazek splní asi 5 % lidí. Víte,
proč tomu tak je? Protože jejich cíle jsou
naprosto nereálné.

A jak to všechno souvisí s naším gymnastickým oddílem? No, velmi úzce.
Začíná se prodlužovat den, ráno se vstává
přeci jen o trochu lépe a gymnastky jsou
i odpoledne plné života a chuti do tréninku. Zimní odpočinek představovaly
vánoční prázdniny. Holky si odpočinuly
od trenérek a trenérů, některé se přecpaly cukrovím, některé i nadále posilovaly

v domácím prostředí, některé udržovaly
kondici na svazích horských středisek.
I když v našich krajích se jednalo přes
Vánoce spíš o plavecký výcvik.
A předsevzetí na Nový rok… to už
je na každém z nás. A my můžeme jen
doufat, že naše holčiny mají použitelná
a splnitelná předsevzetí. Chodit včas
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na tréninky a mít už učesané vlásky, nekoukat, kde, co lítá a poslouchat trenéra,
posilovat a protahovat těla i doma u televize, hýčkat si průběžně svého trenéra.
Tréninky začaly hned po prázdninách,
docházka je trochu horší. Ve školách
se pravidelně testuje a každou chvíli
zůstává někdo v karanténě. To už je taková doba. Dezinfikujeme, co to jde, už si
zvykáme na to, že plánování akcí je sázka
do loterie. A jsme moc rádi, že za těchto
okolností chodí děti i trenéři stále cvičit.
V sobotu 22. ledna se konal, již
tradiční závod JOJO CUP v Dobřichovicích. Některé holky tuto krásnou
a moderní halu dobře znají, protože tam
s nimi občas jezdíme na soustředění.
Musím říct, že jim tuto halu opravdu
upřímně závidíme. Nářadí a různě
pružné povrchy jsou v gymnastické tělocvičně stabilně rozestaveny, tak není
potřeba stále něco přenášet a instalovat.
Součástí jedné tělocvičny je také i mo-
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www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.

Slovo úvodem

L

etošní rok plný dvojek ukrojil ze
svého koláče již první část a my tak
již můžeme informovat o tom, jak se
rozjela činnost našich fotbalových týmů.
Mládežnické týmy nejprve diskutovali
nad vánoční fotbalovou nadílkou, kterou našli pod fotbalovým stromečkem.
Kategorie našich mužů naopak na začátku bilancovala ručičku váhy, která se
nějakým záhadným způsobem pohnula
směrem doprava.

litanová jáma, kde se dají beze strachu
nacvičovat obtížné prvky. Také tam
holky po závodě hned naskákaly a dalo
nám velkou práci, je v plném počtu zase
vyhrabat zpět.
Sokol Řeporyje Gymstar obsadil kategorii O a 1B.
V nejmladší a nejroztomilejší kategorii
O (2014 a mladší) zůstaly holky na bramborovém – čtvrtém místě v konkurenci
sedmi družstev. Ale bylo to tedy jen
o fous – o jednu desetinku bodu. Cvičily
moc hezky, jen ještě nejsou moc zkušené.
Pro některé to byly úplně první závody.
Ale medaile a odměny dostaly všechny.
Myslím, že pro ně bylo důležitější, že
měly krásné blýskavé dresy, stejné culíky
a vlásky jsem jim nastříkala třpytkami.
Ve starší kategorii 1B (2011 a mladší),
v konkurenci devíti družstev z celé ČR,
si holky vybojovaly stříbrnou placku.
Všechny si odvážely medaili s odměnami

a trenérky krásný pohár. No, slušelo jim
to holčinám.
Musím pochválit i pěknou organizaci
celého závodu JoJo CUP. Rodiče nemohli
být přítomni v hale, ale na nejmenší kategorii mohli koukat ze zasklené galerie
a starší ročník mohli sledovat z otevřené
(a velmi dobře zásobené – mňam) kavárny na velké obrazovce. Na poslední chvíli
se odhlásilo poměrně hodně družstev,
tak byla atmosféra docela pohodová
a nikde nebyly davy dětí ani rodičů.
29. 1. nás čeká ještě jeden závod. A to
velmi prestižní, kam si již naše velké závodní týmy vybojovaly postup. Přebor
ČOS pro naše Junior I a II. Tak jim budeme
všem držet palečky!!!!
Od nového pololetí nabízíme volná
místa pro děvčata narozená v roce 2017.
Hanka Krejčíková
www.gymstar.cz

A mužstvo

Jak jsme již avizovali v minulém vydání, našeho A mužstva se nově ujal Petr
Čermák, který je znám také svém trénováním u ženské fotbalové reprezentace,
Sparty či Slavie. V nedávné době vedl
například třetiligové Brozany či ligový
dorost Teplic. Věříme, že klubismus
a příjemné prostředí našeho oddílu bude
místem, kde se našemu lodivodovi bude
líbit a zároveň dařit.
Naše A mužstvo se sešlo na start letní
přípravy v úterý na UMT Motorlet, která
bude tento den naším stabilním prostředím. Na úterky pak připadá nová hala
v Řeporyjích, kde kromě herních cvičení
si můžou hráči osvojit i futsalové dovednosti v hale, která stále voní novotou.
Herní přípravu Řeporyje absolvují díky
tradičnímu Aritma cupu, které doplní
i přátelské zápasy se silnějšími soupeři.
Jediným zápasem, který nespadá pod

hlavičku Aritma cupu byl zápas se Zadní
Třebání.

PÚ: FK Řeporyje vs. TJ Ostrovan Zadní Třebáň – 22. 1. 2021, 18.00 hod.,
UMT Motorlet
Toto utkání mělo mít seznamovací
charakter, kdy chtěl vidět trenér hráče
na vlastní oči během zápasového zá-
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přahu. Bohužel vzhledem k epidemii
koronaviru nemohla být k dispozici řada
hráčů základní sestavy A týmu či její užší
sestavy, mezi které můžeme řadit například jména jako : Graf, Pánek I., Hanzlík,
Ulman, Petrus, Fenin, Vosmík, Kouba,
Kamenca aj. Díky dvoucifernému počtu
absencí tak trenér Čermák viděl na vlastní
oči pouze hráče, kteří nevykazovali známky žádných problémů. I tak však s pomocí
naší šíře kádru trenér poskládal sestavu,
která byla doplněná o hráče B mužstva
či legendu hrající ve staré gardě – Patrika Štěpánka. Sympatický výkon Zadní
Třebáně vedl k vyrovnanému průběhu
utkání, jenž nakonec skončilo ve prospěch Zadní Třebáně 3:2.

Mládež

Sport
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Mladší přípravka na turnaji v Říčanech

Ačkoliv soutěže naší mládeže začínají
oproti mužům s mírným zpožděním, tak
naše kategorie leckdy nezahálí a vyplňují
tento prostor tréninky v tělocvičně či
halovými turnaji, kde jsou velmi úspěšní.
Kupříkladu naše mladší přípravka si zcela
podmanila turnaj v Říčanech, kde ročník
2013 potvrdil vzrůstající kvalitu a dokráčel si s fantastickým skóre 38:1 pro titul
šampiona.

Dokončení dětského hřiště

Výstavba dětského hřiště je konečně
u konce a nyní již bude sloužit dětem
a jejím maminkám, které si jistě v hezkých
zákoutích odpočinou. Velké poděkován
naší městské části, díky které se podařilo
ještě více zútulnit náš areál, který bude
i nadále procházet úpravami.
Jak jste již zaznamenali, na pozemku
za naším fotbalovým areálem započala
stavba skateparku, která by měla být
dokončena o prázdninách letošního roku
2022. Tajně doufáme, že se nám brzy
podaří vyjednat výstavbu umělé trávy,
která by našemu klubu nejen v zimních
měsících velmi pomohla. Tím by se tak
uzavřel kruh volnočasových aktivit, které
by byly centralizovány do jednoho místa.
Petr Vosmík ml.
místopředseda FK Řeporyje

Foto ze Silvestrovské pumelice.
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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 28 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 devětadvacetiletou tradicí
Ořešská 104, Praha 5-Řeporyje, tel.: 251 626 147
Kadeřnictví  dámské, pánské, dětské, prodlužování vlasů.
Kosmetika  Olga Rochowanská, ošetření jedinečnou
přírodní kosmetikou GERnétic.
Meridiánová masáž  uvolnění šlacho-svalového systému a urychlení regenerace.
Vertikální solárium  1 min./12 Kč.
Permanentní make-up a tetování
od skvělé Madlen Art

 Otevírací doba 

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

www.kadernictviarnika.cz

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,-

