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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
dyž měly Řeporyje
před dvěma lety
spor s Ruskou Federací, pořídily si na budovu úřadu vlajku NATO.
Nevěřil bych, že ji tam
ještě někdy budeme věšet podruhé.

K

Dopis Putinovi druhý psát Řeporyje nebudou. Jednak
jsme mu to vysvětlili minule, myslím, dostatečně. A potom, dobře vím, že to nečetl, stejně jako tuším, že naše
čtrnáct let stará východoněmecká multikára Magma, by
podruhé na tu ambasádu možná nedojela.
Plně jsem tehdy chápal některé zdejší hlasy, které
označovaly coby šaškování. Ono to také šaškování bylo.
Měli jsme tehdy na úřadu pořádné nervy, což jsem za žádnou cenu nechtěl a nesměl dát najevo. Neukázat slabost.
Odpůrcům, domácí proruské klice. Ruské televizi. Pravda.
Ale také svým způsobem recese a sranda.
To, co se v hodinách, kdy píšu tento úvodník, děje
na Ukrajině, sranda není.
Zaskočilo mě to přes celoživotní přesvědčení, které
o Ruském medvědovi mám. A myslím, že to zaskočilo i ty
z Vás, kteří pamatují ruskou okupaci na vlastní kůži. Jako
mí rodiče. A s nimi stovky řeporyjských dříve narozených.
Jasně, že volalo pár novinářů a chtělo komentář.
Nezklamal jsem ty, kterým lezu povětšinou na nervy.
Opakoval jsem dvě věci, co mi během bezprecedentního napadení Ukrajiny běžely hlavou – musíme pomoci
uprchlíkům. Stranou toho, že by se bez u nás otročících
Ukrajinců, na které, přiznejme si to, mnozí koukají dodnes jako na póvl, zhroutila naše ekonomika. Musíme
jim pomoci, přijdou-li.

A potom jsem říkal, že asi deset procent v Řeporyjích trvale, či dočasně žijících obyvatel, představují občané (často
už bývalí) zemí východního bloku. Mezi nimi mnoho Rusů.
Když jsem způsobil ten skandál v Ruské televizi, neřekl
mi nikdo z nich křivé slovo. Naopak. Prý už snad chápu, proč
tam nechtějí žit.
Prosím, nedívejme se na Rusy s předsudky. Nepotkal jsem
za těch pár dnů ruské ofenzivy tady, ani jinde ve městě, jediného, kdo by Putinovu ofenzivu schvaloval.
Na výzvu primátora, který jménem MHMP operativně
poptával tzv. „humanitární“ ubytovací kapacity pro případnou uprchlickou vlnu, jsme nabídli naší novou tělocvičnu
i s volnou kapacitou gastro zázemí jídelny.
Jinak můžeme jen držet palce Ukrajině a pustit dětem
Karla Kryla, který jako by „Bratříčka“ napsal včera.
Já byl včera s paní místostarostkou Lucií, místostarostou
Davidem a pár lidmi od Městské policie obhlédnout přízemní
prostory obecního domu na rohu Ořešské a K Závětinám.
Chci Lucce moc poděkovat, že tuhle na poradě důrazně
nadhodila, že jsme krátce po zvolení zvažovali, že by tomu
rohovému nebytovému prostoru slušela nová policejní
služebna, namísto zcela nevyhovující v Panském domě.
Připomněla nám, že to byl správný nápad a máme ještě pár
měsíců dostatečný politický mandát na to, jej nakopnout
a uskutečnit. Stane se!
Veliké díky rodině Svobodových, co má naproti řeznictví.
Měli ten prostor řádně pronajatý ještě na rok coby sklad. Bez
remcání přistoupili pro ně jistě nepříjemnou svízel spojenou
s předčasným stěhováním. Opravdu si toho moc vážím. Když
vše dobře půjde, nová, důstojná služebna pro naše strážníky
by měla zahájit provoz o prázdninách.
Pokud mě někdo nezastaví, z moci mi svěřené udělám dvě
klukoviny související se secesním, dřevěným nástupištěm
našeho starého nádraží.
Čert vem telecí nápad s empétrojkou a starými reproduktory, pomocí kterých (a Jirky Lábuse, snad ho ukecám) bych
to nádraží „rozmluvil“. Přijde mi to vtipné. Dvakrát, třikrát
za hodinu začne nádraží „mluvit“. Pokud vám to vtipné
nepřijde, obávám se, že mě nic nezastaví, ale nechci vás
podceňovat.
Nevím také, zda všichni skousnou plán na zavěšení plachty
tam, co teď (byli to nějací neznámí uličníci!) visí ty dvě plachty
menší, s panem prezidentem a panem bývalým premiérem
(a obávám se, panem budoucím prezidentem). Jsem tak
vytočený z přebíhání kolejí a s tím souvisejících výjevů, co
vidím z okna úřadu, že tam chci pověsit obrovskou fotografii
toho, jak vypadá výsledek střetu lidské bytosti s vlakem.
Já vím, že ta v mnohých dětech, ale i dospělých zakořeněná jistota, že tu jezdí jen pomalé „elefanty“, skončí tragédií,
pokud něco neudělá.
Viděl jsem tu brzdit Arrivu, jedoucí v protisměrné koleji
tak sedmdesát. Notor, co si to zkracoval od Třebonické k baru
u závor přes koleje u nádraží, ji nečekal.
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Každý rok zemře v ČR více než třicet lidí při přebíhání kolejí.
Na katastru Řeporyjí v průměru jednou za 28 let. Řekněte to
prosím dětem. Myslete na to. Já na to myslím. A řeknu to dětem také. Svým i vašim. Způsobem, který nebude odměněn
jen potleskem. To vím bezpečně.
Ale tak už to v téhle práci bývá. Dělám to, jak to cítím. Jak
to cítí ti, co tu odpovídají za věci veřejné se mnou. Tedy když
se jich zeptám.
Proč někteří z nich před rokem, spolu z celým ZMČ JEDNOMYSLNĚ (10 pro, chyběl jen „můj“ Radek Hanák) odklepli
podobu projektu Trunečkův mlýn a teď změnili názor, se
neptám. Bylo to těžké rozhodování. Tehdy a pro mnohé (kdo
chce, ten rozumí, jak to myslím) teď ještě těžší.
Jsem přesvědčen, že v té nejednoduché věci jednáme
správně v nejlepším zájmu Řeporyjí i toho místa. A jsem
moc pyšný na své zastupitele, že se nenechají zviklat ničím,
krom svého pudu.
Co je a co není v zájmu Řeporyjí. Rád bych věřil tomu, že
jen a pouze na zájmy Řeporyjí (tak, jak to cítí oni) mysleli
také všichni, kdo se všemožně ve věci vymezili. Ale nevěřím.
To bych lhal.
Festival dobrých úmyslů, ale také pokrytectví. Neznalosti,
krátkozrakosti, hlouposti a přetvářky. Motivace skutečné
a předstírané. Je to přirozené a nikomu nevnucuji svůj názor. Poctivě jsme to opět vydiskutovali. Je těžké se oprostit
a zachovat si racionalitu a odstup. Pro mnohé je to snad
nemožné. Poctivý zastupitel – a já věřím, že takové vedle
sebe mám – tohle dokáže.
Jednali jsme jako vždy. Dle svého nejlepšího svědomí.
Luxus, hrát si na hrdinu a bojovníka proti domnělému zlu,
protože budou volby, to bych byl špatný starosta. Špatný
zastupitel. Tečka. Co se říká po hospodách, my jedno není,
ale nesmím se tím nechat rozhodit. Platíte si mě za to. Volíte
si nás přeci proto. Až vám nebudu/nebudeme vonět, zvolíte
si jiné/ho.
Jedno k tomu ještě říci musím. Před nějakým časem
jsme byli v pokušení pokusit se navázat užší komunikaci
s plzeňskými majiteli ruiny bývalé vápenky Biskup, Kvis &
Kotrba. Já myslím, že nemožné není nic. Napadlo nás zkusit
začít hledat cestu, jak se k tomu objektu dostat. Získali jsme
zatím jen cestu k němu. Odevzdá ji v rámci plnění „Ital“, co
ne v chráněném území, ale z pohledu zákona na soukromém
pozemku v souladu s územním plánem postaví těch svých
jedenáct bytů. Místo osmdesáti.

Snad se nebude nikdo zlobit. Nebo jinak. Snad se dá
pochopit, že po tom, co jsme museli všechno vyslechnout
a prožít v rámci „spravedlivého hněvu ochránců přírody“
krzevá mlýn, městskou část přešly tyhle choutky na ruinu
vápenky nadobro.
Máme dost majetku, o který se musíme starat, opečovávat
ho a v pořádku jej předat těm jeho správcům, co přijdou
po nás.
Nevím, kteří jimi budou. Vím o nich jen dvě věci. Nebude
jim co závidět, to mi věřte.
A jestli existuje Bůh, nebudou mít plechové maringotky
a ruské uniformy.
Ne. Fakt nechci strašit a ono to pomine. Svět ještě
pořád drží pohromadě americké jaderné hlavice. Dobře
to dopadne.
Ale je to strašně blízko. Část Ukrajiny byla dříve Československem. Teď tam řádí ruští okupanti.
300 kilometrů od našich hranic.
Hele, když bude nejhůř, vždycky můžeme nastartovat
tu naší multikáru. Už jsme byli rozhodnuti dát ji letos pryč,
budeme pořizovat novou. Za dva miliony. Kontejnerovou.
Já to snad ještě s tím sešrotováním staré, nějak zvrátím,
když už jsem ustál ten „puč“.
Ještě si jí necháme. 300 kilometrů od našich hranic.
S Rusem nikdy nevíš…

Městská část Praha-Řeporyje byla mezi prvními samosprávami
v republice, která na znamení solidarity s Ukrajinou vyvěsila její státní
vlajku. Ukrajinská ambasáda v Praze nám za to již dvakrát veřejně
poděkovala. Poprvé bezprostředně po vyvěšení. Bylo mi poděkováno
i napřímo. Sdělil jsem zastoupení Ukrajiny v Praze, že na ně myslíme
a nemusejí nám přeci děkovat, naše solidarita je samozřejmá. Oni mi
řekli, že dobře vědí, že pražské Řeporyje mají svoji vlastní zkušenost
s Ruskou federací. Což je tedy svatá pravda.
Pavel Novotný
Starosta MČ

Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
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Toulky řeporyjským dějepisem, kapitola 2

ŘEPORYJSKÁ SUPERSTAR ARCHEOLOGIE
Toulky řeporyjským dějepisem jsme v minulém čísle otevřeli poněkud depresivní
přípravou čtenáře seriálu na „festival bezvýznamnosti“. Dnes si spravíme chuť. Budeme
světoví. Díky těm, kteří dnešní Řeporyje,
před tisícovkami let osidlovali. Aniž to samozřejmě mohli dávní lovci, sběrači a zemědělci
Pavel Novotný
tušit, tak tím, co tu zanechali, zařídili vpravdě
hvězdnou kapitolu Řeporyjí. Začala na přelomu 19. a 20. století a už svým začátkem vešla do dějin
archeologie. Pokračuje dodnes. Pokud nějakou náhodou
patříte k těm, co při stavbě baráku „něco“ našli a nehlásili
to, možná se dnes budete divit, co jste také najít mohli. Ale
nezoufejte. Nikdy není pozdě překopat zahradu. Množství
toho, co je tady ještě schováno pod zemí, je nepředstavitelné a fascinující. Podle toho, co hrouda pod Řeporyjemi
dosud vydala, to můžeme říct s jistotou.

Ř

eporyjské vykopávky jsou od prvního zaznamenaného
nálezu (1851) tak četné, rozmanité a zajímavé, že původní,
pracovní verze tohoto textu měla jedenáct normostran.
Zkrátit jej byla muka.
A to je věnován jen nálezům
spojeným s člověkem a zvířaty.
Řeporyje jsou totiž superstar
archeologie i kdybychom se vykašlali na celé vykopávky „lidské“
a bavili se jen o trilobitech!
Že je jimi celý „Prokopák“
odsud až po Barrandov slavný,
tady ví každý.
Lom Požáry je od roku 1984
zařazen mezi geologicky nejHrob: Žárový hrob, nález na nalezivýznamnější místa světa coby
šti zvaném kdysi „Na Manouškách“.
mezinárodně uznávaný stratotyp
Název lokality na obrázku napoví- hranice mezi jednotlivými érami
dá také mnohé.
prvohor.
Kdysi tu bylo moře a v něm
sopka. A díky té tuf. Hornina vzniklá z vyvrženého sopečného
popela. Požáry a další části prokopského údolí jsou plné tufitické břidlice. Ta je plná zkamenělin, stejně jako její vápencové
nadloží. A vápenec, to je naše hlavní deviza. Přinesla sem
ve druhé polovině 19 st. díky kolejím nevídaný vzestup zemědělské vísky. Prosperita a rozvoj. A příčina začátku nekonečného
seznamu vykopávek z četných nalezišť.
Trilobity, hlavonožce a ramenonožce už sem věhlasní odborníci jezdili hledat předtím a dají se tu snadno nalézt dodnes.
Díky zkamenělinám jsou Požáry světově možná proslulejší
mnohem víc, než jsme si doposud připouštěli. Nic světovějšího
jsme nikdy neměli a už nikdy mít nebudeme. Však si o trilobitech povíme někdy příště. Dnešek patří jiným pokladům. Ten

Archeologické sborníky přelomu 19. a 20. století jsou Řeporyjemi doslova prostoupeny.

Jediný známý keramický buben ze staršího eneolitu a nejstarší buben v Čechách
nalezený vůbec. Řeporyje, Horšovská, 2008.

poslední, skutečný, se tu našel před pár lety a přepisovaly se
kvůli němu učebnice archeologie. Plné toho, co se tu posledních
170 let nachází konstantně.

A země se otevřela
Vápencový průmysl a na něj navázaná odvětví, přinesla
s kolejemi (1877) boom. Průmyslové provozy, bydlení pro
přistěhovavší se dělnictvo. Vily těch, co je zaměstnávali. Štoly,
základy vápenic, továrniček, sítě. Stavby. Kdykoli se tu pro ně
koplo do země, hrozilo, že se budou dít věci.
Území dnešního jihozápadního města bylo osídlené již
od pravěku. Prostor, který si můžeme vymezit od východu Jinonicemi, od západu Stodůlkami, na severu rozvadovskou spojkou
a na jihu kaňonem Prokopáku a Dalejského údolí až po hranici
Řeporyjí vytyčenou okruhem. Tisíc sídlištních objektů. Přes dvě
stě hrobů. A s nimi tisíce pozůstatků mnoha kultur. Neolit aneb
mladší doba kamenná (8000-5000 př. n. l., kdy se z lovce stal
zemědělec) a na něj navazující eneolit. A s nimi kultury, které
se tu na místě dnešních Řeporyjí střídaly a potkávaly. Nástroje,
keramika, kosti lidí a zvířat.
Když se z pravěkého lovce stával zemědělec, co obdělával
políčko, choval první skot, domestikoval psa, stavěl pořádná
a ohraničená obydlí, byly současné Řeporyje stejně oblíbenou
„adresou“ jako dnes.
Přírodní údolí příznačné výskytem úrodných hnědozemí
vzniklých na sprašovém podloží + blízkost vodních toků. Potoky Jinonický, Prokopský a.. Dalejský. Dokonalé předpoklady
a příčina téměř nepřetržitého osídlení od pravěku.
Výčet kultur a nalezených stop po nich je impozantní.
Dodnes nová překvapení, zejména u pozůstatků neolitických

Řeporyjská klasika moderní doby. Buldozer pracuje v roce 1990 v deponce hlíny přes
silnici naproti Penzionům Beneš: Skrčenec v mělkém hrobu, 13-15 let věk. Hromada
střepů v zásypu hrobu, buldozer tomu moc nepomohl, ale i ze zbytků nezdobené
keramiky šlo detekovat, že u hlavy špatně dochované kostry ležel pohár, v jiné
části hrobu Amfora. Eneolit, kultura se šňůrovou keramikou.
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Cihelna Hugo Reiser, 1936. Od dnešního vyhořelého torza Uhlí Vondrák do ní vedla vlečka.
A našly se tam archeologické poklady, včetně
obřího mamutího klu. Další pod dnešním STAPEM
zřejmě dále čekají zda budou někdy objeveny.
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a časně eneolitických
aktivit spojených se
stavěním sídlišť a pohřbíváním.
Zájemce o bližší poznání se až směje při
procházení digitálních
nálezových rejstříků.
V Česku jsou stovky
zajímav ých lokalit
a v nich tisíce jednotlivých nálezů pozůstatku lidské činnosti.
Ale zatímco na mnoha
místech se prostě našlo „něco“, tady snad
vše. Skutečně jen na-

mátkově, nebralo by to konce:
Drtidla Kamenná: Ořech, Řeporyje
Dřevené uhlí: Rosice, Kutná Hora, Řeporyje
Ďubkovací (vyrývací-symboly) nástroje: Neratovice, Kutná
Hora, Řeporyje
Přesleny (klíčová součást textilního vřetene - kamenný kotouč
s dírou uprostřed): Čibuz, Dobřany, Hradec Kr., Chlum, Rosnice,
Řeporyje
Kosti skotu v prapůvodních sídlištích konce mladší doby kamenné, prostě první zemědělci v Čechách vůbec: Kamýk,
Žižice, Řeporyje
,,,sekyrky, střepy, spony, srpy… Na co si jen vzpomenete,
všechno se tu nalezlo.

V Řeporyjích se nalezlo několikrát i to, co se v nich teoreticky
nalézt nemohlo. Přinejmenším nemělo. Existují třeba tzv. nákolí
- nákolní kultury. Sídliště založená na zamokřené půdě s obydlími často zvednutými nad povrch, nejčastěji kůly. Specifická
obydlí, ale také keramika. Nákolních kultur bylo v Evropě hodně,
některé měly na území dnešních Čech „centrum“, některé je jen
„lízly“, a jiné, třeba nákolí Rakouská a Východoalpská (součásti
tzv. Švýcarské nákolní kultury) s Čechami spojena vůbec. Počet
nálezů nula. Z logiky věci. Tedy, až na jeden „úlet“.
Kde byste řekli, že se v Česku našly jediné dva zdobené
střepy keramiky švýcarské nákolní kultury v Čechách. Sporné,
ale dodnes to žádný machr před Švýcarskou nákolní kulturu
vyvrátit nedokázal.
Jistě. V Řeporyjích.

Řeporyje paleolitické
Místa kde žijeme si Homo habilis, aneb Člověk zručný. Ten,
co se v nejstarším paleolitu naučil používat nástroje. Rozhraní
čtvrtohor a třetihor! Doloženo nalezenými pazourkovými hroty,
podlouhlými úlomky kostěných nástrojů. Slavně se tu našla
pilka ze žebra, první lidská kladiva se čtyřhranným otvorem
z parohu jelena.
„Řeporyje, kde jsou slavné naleziště hrobů prehistorických
a sídliště, sestávající se u jam podoby kužele obráceného,
hlubokého a úzkého v hlíně diluviální, vyplněné vrstevnatou
hlínou šedou popelovitou, promíšenou zbytky kostí fosilních
… a černým popelem vyplněné, promíšené střepy a nástroji
… pazourky, jehlice … a z toho všeho se soudí, že osada tato
pochází z přechodné nejstarší doby kamenné!“
Řeporyje bodují unikáty i v rannějších údobích. Třeba Slované. Po těch se nalezlo plno důkazů o tom, že převzali starodávný
způsob výroby něčeho, co už se dalo nazývat železem. Jasně, ne
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tím, co známe dnes. Slovan neuměl docílit potřebných 1224˚C
(co taví rudu), neměl vysokou pec. Ale z rudy se už při 700 ˚C
vylučuje měkká masa. Tu kovat lze. A Slovan, co našel cestu
od hromádky uhlí k primitivní peci, koval.
Našli se po něm fragmenty prvních pecí. Ale protože konstrukce primitivní tavírny byla napříč tisíciletím obdobná, blbě
se přesně časově určují. Celá se vzhledem k materiálům najít
nedá. Kde byste řekli, že se - krom tří dalších tím známých míst
ve slovanských zemích - našly prokazatelně zbytky pece už
z doby předslovanské?
Jistě. V Řeporyjích! Archeologové měli zde, ale také třeba
na slavném Butovickém hradišti ve druhé polovině 19 století
co dělat.
Ale v Řeporyji s krátkým, co se na začátku 20. století přestala
vyslovovat jako „ta“ a od té doby jsou „ty“ vrcholí v té době vápencový boom. Další a další pece cihelen, rozšiřování provozů.
A tak přicházejí nálezy, které už známe nejen z odborné
literatury, ale z naší kroniky. Plnily stránky dobových novin.
Třeba ten náš slavnější (našel se i další, „normální“, metrový)
mamutí kel. Vykopán roku 1908 v cihelně Hugo Reisera (dnešní
areál STAPO). „Rozměrů obrovských“, po obvodu měřil 2,65m.
U jeho nálezu byl archeologický nadšenec-amatér, jinak
učitel Otakar A Pecka, civilním povoláním učitel si tu v té době
připsal životní úspěchy. Třeba na pozemku p. Richtra, pod lomem, zvaným tehdy Na Požáru, nalezl pozůstatky neolitického
sídliště. Mezi střepy, v hromadách neolitické keramiky, nacházel
píchané ozdoby, hlavně jemně plavených nádobek s volutou.
Nebylo to nic mimořádného, ale četnost nálezů hnala Pecku
dál. Doslova místo přeoral. Nakonec vydal pozemek rodiny,
která tu žije dodnes, ceněné poklady starší doby kamenné:
pazourkový nožík a jádro, či diabasový klínek a dláto. Narazíte
na ně ve vitrínách Národního muzea.
Obrovská továrna Bárta a Tichý měla „centrálu“ v Hlubočepích. Dnes po ní není stopy. Podnik byl roztažen provozy
od Zlíchova až po kruhovou parostrojní cihelnu v Řeporyjích.
Právě tam Pecka brzy hlásil další cenné nálezy z jam z různých
dob a kultur. Pecka třeba popisuje, jak byl unesen „svými
bronzy“ od kterých coby nálezce „sotva stíhal odbíhat okounět“ na „Manoušky“. Naleziště mezi dnešní školou a satelitní
zástavbou, které tvořilo s Peckovým, jedno veliké, propojené.
Tam řádil - a cenné důkazy střídání kultur nacházel - archeolog Krolmus. Postupně odkryto až 200 jam s takovým množství
objevů, že „vznikal až chaos“.

Horror v cihelně
Drsný byl v tom čase i nález několika jam v cihelně Reiser.
Do té doby lokalita desítky let známá coby „obyčejné“ naleziště.
Sem tam něco od šedesátých let 19. st. Ale přišel onen obří kel.
Následoval festival archeologie Až takový byl obsah několika
jam objevených nezmarem Peckou.
Obsahovaly tolik fragmentů nádob
a kostí, že bylo rozhodnuto strhnout
část valu a břehu potoka, aby se děly
věci jako z filmového horroru, jak
křičel titulek deníku Národní politika!
Zvířecí kosti v obrovském množství, zpřerážené a rozštípané mezi
zbytky špatně pálených nádob,
místy unikátně ornamentovaných.
Jedna s tečkami seřazenými do obrazců, druhá s fragmentem v podobě
trojúhelníkové ozdoby. Dva objevy,
kterými Pecka zaskočil odborníky.
A proto se začaly jámy vyhrabávat
a vyprazdňovat doslova totálně.
Objeveny lidské kosti „v takovém
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Na ortofoto mapě z roku 1938 jsme vyznačili 5 podniků, jejichž vznik na přelomu 19.
a 20. st. vždy souběžně znamenal četné archeologické nálezy. Jen šestá významná
lokalita - žlutě označená Manouška – byla „obyčejným polem“. Poklady vydává
dodnes. Na menší mapě pro představu všechny zajímavé nálezy v Řeporyjích
v mezidobí 1850 – současnost. Přes 150 záznamů. Velmi hrubým odhadem cca
stejný počet méně významných nálezů na mapě vyznačen není. Kdo by měl zájem
podívat se cíleně na konkrétní místa, třeba „co se našlo u sousedů“, najde vše, co
jej zajímá na webu Archeologická mapa ČR (amcr-info.aiscr.cz).

nepořádku“, že bylo jasné, že hrob tentokrát nalezen fakt nebyl.
Lámané a drcené!
Třeba jáma s něčím, co bylo chaoticky „naporcovanou“
kostrou dospělého muže - lebka rozdrcená silou, končetiny
zlámané. U toho smíchané fragmenty lebek jiných lidí, jejichž
kosti, či další stopy po nich v jámě a okolí chyběly! Další jáma:
lebka, dospělý muž, rozdrcena a s ní všechny další části lidské
kostry. Zlámané, nohy, ruce, dokonce pánev. Každý jeden úlomek byl dohledán, tak, aby se dalo vyloučit opomenutí. Jen
toto skončilo, přešlo se na jámu sousedící: Kosti tura, psovité
šelmy a další dva poklady starší doby kamenné - pazourkový
nožík a v nástroje upravené části paroží.
Pestrá sbírka nálezů z různých dob a kultur na jediném místě.
Neolit. Eneolit. Jako bonus kultura laténská aneb Keltové.

Pozdvižení pro dvě kostry
Na ono slavné léto 1908 se kvůli dvěma „obyčejným“
kostrám, nalezeném v jediný den, dlouho vzpomínaly zdejší
drbny a hospody. Nejdřív našli „překvapení“ žáci u „staré školy“. Krátili si dlouhou chvíli odhrabáním hlíny a písku, až z toho
byla vyhrabaná kostra, jejíž „jedna ruka byla kdesi pod zdí,
pravá venku.“
Bylo pozdvižení. Přivolaní znalci především kvůli němu
museli zvažovat, zda a jak z pod zdi lopotně dostávat zbytek
skeletu, aby museli všeho nechat, nuceni spěchat do stavení
pana Čeňka Kubra odkud pro ně poslal šokovaný hospodář,
Co dělat při nálezu?
O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění
archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo
nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém
nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná
za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu,
a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo
potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.
Co se bude dít potom, když nález ohlásím?
Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem,
nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném
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který přestavoval vnitřní dispozice obytné části stavení.
Mělký hrob a z něj vynořivší se kostra přímo pod stolem
v kuchyni, kde rodina roky sedávala.
Dodnes je to tady na stavbách stejné. Někteří ohlásí,
jiní ne. Zákon nařizuje to první. Autor hříšníkům doporučuje si - v rámci zběsilého rozhodování „co teď“ - nad
výkopem rozhodně zpestřit tohle dilema zahráním si
na archeologa.
Nalézt poklad lze. Desítky případů. Přesně před sto
lety třeba - velmi cennou, stříbrnou římskou minci, nalezl
rolník Donát.
Šťastný nálezce tu jindy s najatými dělníky vykopal
černou nádobu. Byla vcelku, černá a velká, plná hlíny.
V ní náramky a spony z bronzu značných rozměrů i ceny.
Lze tu ovšem také najít český rekord. Je to čtrnáct let. Rodinné domky po celé délce prostoru mezi Horšovskou a Ořešskou.
Nález snad v každé z etap téhle výstavby. Nejvíce jich bylo
v dnešní Neffově. Ale nález nálezů přišel Maxovské.
Do roku 2008 platilo, že všechny keramické bubny z Evropy
pocházejí z období středního eneolitu. Je jich strašně málo.
V Česku se našlo pár kusů, všechny má ve vzácné sbírce Národní
muzeum. Bubnovalo se i předtím, ale na bubny dřevěné a dřevo
není dobrý materiál na dochování se do dnešních dob. Buben,
který se našel v Maxovské přepsal učebnice archeologie. Byl
keramický, ale už při jeho sestavování tušili odborníci senzaci.
Potvrdila ji karbonová metoda. Ta se při určování přesnosti stáří
předmětu vydává do světa atomů a molekul, tedy do průzkumu
změn chemických vlastností použitého materiálu v toku času.
Brozany nad Ohří ten rok přišly o české prvenství. Řeporyjský
buben, dle očekávání - tak jako zbytek obsahu zásobních jam
na obrovském nalezišti v rámci záchranné akce v lokalitě - kultura nálevkovitých pohárů (3800-3500 př. n. l). Ale řeporyjský
buben je 5500 let starý! Starší, nikoli střední eneolit! Jediný
svého druhu! Je zřejmě nejen nejstarším nalezeným keramickým bubnem na kontinentu. Je také nejstarším bubnem jako
takovým kdy nalezeným na území Česka.
Je největší hvězdou unikátní sbírky keramických bubnů,
kterou se před světem pyšní sbírky Národního muzea. Superstar.
Myslete na to, až příště narazíte při kopání na zahradě na pár
střepů. Může přijít velké překvapení.
Jedno vám autor chystá na příště v díle našeho povídání,
který se bude věnovat našemu slavnému kostelu a jeho tajemstvím.
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
-Minule: Kapitola 1. historie psaná bezvýznamností
Příště: Kapitola 3. kostel s věží, co všechno neví.
oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace
učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou
záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.
Mám jako nálezce nárok na odměnu?
Jde-li o archeologický nález, který nebyl učiněn při provádění
archeologických výzkumů, má nálezce právo na odměnu,
kterou mu poskytne krajský úřad, a to do výše ceny materiálu;
jeli archeologický nález zhotoven z drahých kovů nebo jiných
cenných materiálů, v ostatních případech až do výše deseti
procent kulturně historické hodnoty archeologického nálezu
určené na základě odborného posudku. Nálezce má právo
na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s archeologickým nálezem.
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Řeporyje v rámci humanitární pomoci v součinnosti s Krizovým řízením MHMP
V rámci struktur SDH nabídnut evakuační autobus.
Uvolněny dva obecní byty pro případné uprchlíky.
Na výzvu primátora nabídnuta pro případ potřeby nová tělocvična ZŠ a kapacita jídelny.
Pochopitelně jsme vzali ve zvláštním režimu první dvě děti uprchlíků do školy.
Poděkování občanům, kteří nabídli prostřednictvím ÚMČ ubytování, či občanům, kteří nabídli jinou formu pomoci,
většinou zapsáni jako dobrovolníci pro případ nutnosti spuštění operace „tělocvična“.
Řeporyje darovaly jako vyjádření solidarity Ukrajině 50 tisíc korun, prostřednictvím SOS Ukrajina Nadace Člověk v Tísni.
Jménem zastupitelstva městské části a personálu ÚMČ děkuji všem občanům za pomoc a nabídky pomoci.
Pavel Novotný, starosta

7

8

Řeporyjské Echo 289

Info z MČ

únor 2022

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)
25. 6. 2022 (sobota)
25. 6. 2022 (sobota)

a to vždy od 12.00 do 16.00 hod.

Co lze odložit do VOK
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností
jako je např. nábytek, sportovní náčiní, (lyže, jízdní kola apod.),
koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.
Co nelze odložit do VOK
 směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné
sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
 nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
 odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
 elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.)
 stavební suť
VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!

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

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,
čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří:
zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá
zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné
odpady apod.

UPOZORNĚNÍ:
Městská část Praha-Řeporyje není zodpovědná za případné
změny časů ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financovány z prostředků Magistrátu hl.m. Prahy a zprostředkovávají
je svozové společnosti – konkrétně v MČ Praha-Řeporyje je to
společnost Pražské služby, a. s. V případě, že zjistíte nedostatky
v poskytovaných službách, nahlaste tuto skutečnost prostřednictvím emailu na adresu: callcentrum@psas.cz, případně
na podatelnu ÚMČ Praha-Řeporyje, tel.: 251 625 794.

Lenka Bártová
vedoucí hospodářsko-správního odboru

Kulinářské okénko

J

iž brzy se
na obra zovk y
vrátí televizní show Peče
celá země,
tento hruškový koláč je
inspirovaný
receptem porotkyně z první
řady tohoto pořadu Mirky van Gils
Slavíkové. Mám ho ráda pro jeho rychlou přípravu a variabilitu ala Babica
styl – nemáte-li hrušky, tak tam vrazte
jablka. A ještě jedno na něm mám ráda,
to křupnutí, když poprvé zakrojíte … .

Hruškový koláč
200 ml zakysané smetany
150 g mletých vlašských ořechů
120 g třtinového cukru
1 ks vejce, 20 g hladké mouky
vanilkový lusk, 6 ks hrušek
větší špetka mletého badyánu
kůra a šťáva z jednoho citronu
1 bal. listového těsta
1 pl meruňkového džemu

Připravte si dvě misky a dortovou formu na pečení. Smetanu, ořechy, 80gr
cukru, celé vejce, mouku a semínka z vanilkového lusku společně promíchejte
v jedné misce a dejte stranou. Hrušky oloupejte a nakrájejte na menší kostičky,
v druhé misce smíchejte se zbytkem cukru, badyánem, kůrou a šťávou z citronu
– dejte stranou. Pečící formu vyložte listovým těstem, okraje nechce přesahovat, na těsto naneste smetanovou nádivku, na ni navrstvěte hruškovou směs
z druhé misky. Přeložte okraje těsta kolem dokola. Pečte na 170 °C asi 40 min.
Rozhřejte lžíci meruňkového džemu a hrušky na upečeném koláči jím potřete.
Pocukrujte, zakrojte a poslouchejte…
tip: neuděláte chybu když citron zaměníte za limetu , použijte šťávu i kůru.
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Zápis 2022/2023

přinést vyjádření akreditovaného poradenského pracoviště
o vhodnosti nástupu dítěte do školy.

Forma zápisu (včetně informačních schůzek a Dne otevřených
dveří) může být upravena podle aktuálních doporučení MŠMT
a MZČR.

Podánížádosti
žádosti
k přijetí
žáka
doročníku
1. ročníku
Podání
k přijetí
žáka
do 1.

 1. 3. 2022 – Den otevřených dveří
 5. 4. 2022 – Zápis do 1. ročníku (14.00 – 18.00) za přítomnosti
dítěte a jednoho zákonného zástupce
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:
§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka
začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen
odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září
do konce června příslušného školního roku, může být přijato
k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období
od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky
podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného
od ledna do konce června doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti
přiloží zákonný zástupce.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Zákonní zástupci u zápisu doloží:
 vytištěnou žádost podanou přes webové stránky školy
 občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 rodný list dítěte
 pro cizince mimo EU - pas s uvedeným druhem pobytu v ČR
Pokud bude zákonný zástupce žádat odklad povinné školní
docházky, přinese žádost o odklad, doporučující potvrzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Dokumenty
prosím doložit nejpozději do 30. dubna 2022.
Zápis dětí, kterým bude 1. září 2022 méně než 6 let:
Pokud je Vaše dítě narozeno v době od 01. 09. 2016 do 31. 12.
2016 a vy máte zájem o jeho zápis, je Vaší povinností k zápisu

K

Maškarní veselice

do byl první ve třídě, vyhlížel
zvědavě spolužáky, v jakých asi
přijdou maskách. Tu se objevil spiderman, břišní tanečnice, smrtka s kosou,
beruška, kovboj, výpravčí, piráti, klaun…
Nejvíce jsme se těšili na zábavu v tělocvičně. Krokodýl s námi při písničkách
řádil, skákal, tančil, prostě nás neskutečně
bavil. Při vyřazovacím tanci s balonky nás
princezna Droběna s Indiánkou lechtaly
i povzbuzovaly. Prostě super prožité
úterní dopoledne.
Druháčci a jejich Pirátka,
Šachová královna a Dračice

 Podání žádosti k základnímu vzdělávání bude probíhat on● Podání žádosti k základnímu vzdělávání bude probíhat online. Stačí kliknou
line.
Stačí kliknout na obrázek „Online zápis do školy“. Online
obrázek „Online zápis do školy“. Online zápis do školy bude otevřen dva týdny
zápis
do školy bude otevřen dva týdny před termínem zápisu.
termínem zápisu.

●

Zákonný zástupce na webových stránkách školy vyplní v systému Škola On

 Zákonný
zástupce
nanawebových
stránkách
školy vyplní
předběžnou
přihlášku,
základě které
bude vygenerována
žádost o přijetí d
v systému
Škola
OnLinePřihlášku
předběžnou
přihlášku,
na přinese
základě
k základnímu
vzdělávání.
poté zákonný
zástupce
vytištěnou k zá
které
budedalšími
vygenerována
o přijetízástupci
dítěte ukzápisu
základse všemi
náležitostmi žádost
(viz část „Zákonní
doloží“)
nímu vzdělávání. Přihlášku poté zákonný zástupce přinese
 Po vyplnění
online přihlášky
bude
dítěti vygenerováno
vytištěnou
k zápisu
se všemi
dalšími
náležitostmiregistrační
(viz částčíslo, pod kte
najdete výsledek zápisu na webové stránce školy nejpozději do 30 dnů od skon
„Zákonní
zápisu. zástupci u zápisu doloží“)
 Po vyplnění online přihlášky bude dítěti vygenerováno regisKritéria
zápispod
do ZŠ
tračnípro
číslo,
kterým najdete výsledek zápisu na webové
stránce školy nejpozději do 30 dnů od skončení zápisu.

Vedení základní školy otevírá ve školním roce 2022/2023 dvě první třídy po 25 žá
Vzhledem k tomu, že očekáváme větší počet dětí u zápisu, zveřejňujeme postupná krit
Kritéria
pro
zápis
ZŠ
podle
kterých
budou
děti do
do jednotlivých
tříd prvního ročníku vybrány:

Vedení základní školy otevírá ve školním roce 2022/2023 dvě
1. třídy
Kritérium:
uchazeč
s místem
trvalého
pobytu že
ve očekáváme
spádovém obvodu
školy (Řepory
první
po 25
žácích.
Vzhledem
k tomu,
větší
době zápisu
počet
dětí
u
zápisu,
zveřejňujeme
postupná
kritéria,
podle
kte2. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu na území obce Zbuzany
rých
dětiostatní
do jednotlivých
tříd prvního ročníku vybrány:
3. budou
Kritérium:
uchazeči

V
že v uchazeč
jednom z skritérií
nebude
možné pobytu
přijmout ve
všechny
uchazeče splňující
1. případě,
Kritérium:
místem
trvalého
spádovém
kritérium,
protože
by
došlo
k
překročení
kapacity
stanovené
ředitelkou
školy, bude prove
obvodu školy (Řeporyje) v době zápisu
losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Loso
2. Kritérium:
uchazeč
trvalého
na jím
území
obce pedagogic
provede
člen školské
rady szamístem
přítomnosti
ředitelepobytu
školy nebo
pověřeného
Zbuzany
pracovníka
a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidě
uchazečům
při zápisu
do 1.
třídy pro příslušný školní rok.
3. Kritérium:
ostatní
uchazeči

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno
Ing. Lenka
Ph.D. které dané
losování. K losování dojde
mezi Weignerová,
všemi uchazeči,
ředitelka školy
kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za příZákladní škola Praha 5 – Řeporyje, Od Školy 596, 155 00 Praha 5
tomnosti ředitele
jím pověřenéhoweignerova@zs-reporyje.cz
pedagogického
Tel: 251školy
625 914,nebo
e-mail: reditelka@zs-reporyje.cz,
47611219
pracovníka a zástupce zřizovatele.IČO:
Losovat
se budou registrační
čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro
příslušný školní rok.
Ing. Lenka Weignerová, Ph.D.
ředitelka školy

www.zs-reporyje.cz
 weignerova@zs-reporyje.cz
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Přírodopis v 8. ročnících
– učíme se metodou
expertních skupin

11

brainstorming shrneme dosavadní znalosti žáků na dané téma – Co vás napadne, když se řekne „kostra“? K čemu kostra
slouží? Kteří živočichové kostru nemají
a jak je její funkce nahrazena?
V další části hodiny jsou žáci rozděleni
do 5 kmenových skupin po 4 členech
(ve skupině si rozdělí čísla 1 až 4). 1 – experti na kostru lebky, 2 - experti na kostru
trupu, 3 - experti na kostru horní končetiny, 4 - experti na kostru dolní končetiny
(3 min). Experti se scházejí v expertních
skupinách, mají k dispozici obrazový

i textový materiál (atlas), jejich úkolem
je dohodnout se na důležitém sdělení,
které donesou do kmenových skupin
(bez možnosti poznámek) (8 min).
Experti se vracejí do kmenových skupin, kmenová skupina společně popisuje
„slepou mapu“ = kostru člověka, sdělují
/vysvětlují spolužákům v kmenové skupině, co se naučili v expertní skupině
(10 min).
V další části hodiny kmenové skupiny
vysílají k modelu kostry své zástupce (ne
původní experty) a popisují postupně
pro celou třídu části kostry – co se vzájemně naučili, třída doplňuje, společně
hledáme zajímavosti (tvary, spojení,…)
(8 min).
Na závěr hodiny (10 min) si vše zopakujeme oblíbenou hrou „Hádej, kdo
jsem“. Žák A se postaví zády k tabuli, žák B
napíše název kosti na tabuli. Žák A klade
třídě uzavřené otázky a snaží se odhalit
název kosti (pomůcky – model kostry,
plakáty z 1. části hodiny), třída odpovídá
jen ANO/NE.
Žáci se učí klást otázky (cíleně).
Všichni opakují nové učivo.
Většina se u toho baví , já vím, že
pochopili,….
Lenka Weignerová

nejznámější sportovce, kteří nás na olympiádě v Pekingu budou reprezentovat.
Jako mladí návrháři jsme pro ně navrhli
kolekci zimní obuvi (sněhule).
Masopustní veselice letos připadají
na konec února, družina již začala hrát
oblíbenou etapovou hru, která má tento
rok název: „ Z pohádky do pohádky“.
Během následujících dvou týdnů děti
plní úkoly (luští tajenky, osmisměrky,
vyrábějí masky, loutky atd.), za které
získávají zasloužené body. Kluci také

staví pohádkové hrady a zámky a holky
navrhují oblečení pro víly a princezny.
Velmi rádi hrajeme stolní hry jako např.
pohádkové kvarteto, pexeso a také rádi
skládáme puzzle. Na závěr této hry nás
čeká KARNEVAL.

Téma: Lidská kostra
Cílem hodiny je především vzbudit
u žáků zájem o jejich vlastní tělo. Žáci
zjistí, k čemu kostra slouží a dokáží popsat
její základní části.
V úvodu hodiny (5 min) metodou

Zima v naší školní družině

D

íky současné covidové situaci je
letošní zima v ŠD opět trochu
náročnější. Tu a tam jsou třídy
v karanténě, ale my se přesto snažíme

fungovat, jako by se nic nedělo. Když
počasí dovolí, pořádáme tematické vycházky do okolí školy.
Občas si také zasportujeme u řeporyjské
nádržky. Sníh padá jen na horách, a tak si
bílou zimu nahrazujeme svým tvořením.
Druháčci společně vyrobili krásného
velkého sněhuláka a pojmenovali si ho
Snížek Kožíšek. Připomněli jsme si naše

12
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Druháci se vznášeli ve vzduchu

N

ení tělocvik jako tělocvik…. Proč jej nezpestřit něčím netradičním, zajímavým, jiným… Polovina dětí
z druhých tříd se proto vydala do kulturního domu
Mlejn, kde na ně čekali instruktoři, kteří je seznámili se základy žonglování i cvičení na šátkách. I když v některých byla
na začátku jen malá dušička, nikdo se za svůj výkon nemusel
stydět. Už nyní se do Mlejna těší druhá polovina sportovců…
Andrea Šerclová

Únor v mateřské škole

L

eden, za kamna vlezem. Únor
bílý, pole sílí. Tyto pranostiky platí
i pro MŠ v Řeporyjích.
Únor jsme si ve školce užili na sněhu.
Vyzkoušeli jsme, jak nám sviští boby
a lopaty ze zasněžených kopců. Ve třídách proběhl „Bílý den“, děti vytvořily
sněhuláka z papírových kapesníčků,
jiné soutěžily, kreslily zasněžené kopce
plné lyžařů, skládaly sněhuláky z plastových víček a ty nejmenší se snažily
sněhulákem prohodit sněhové koule
z papíru.
Se zahájením zimních OH jsme začali
fandit našim sportovcům. Děti si vyrobily čepici, šálu i rukavice v národních
barvách.
V polovině února jsme vyrazili
do Čechovy stodoly (Buková u Příbramě). Počasí nám přálo, sluníčko svítilo
a pan řezník Krkovička nám vysvětlil, co
je masopust a jaké jsou české zimní tradice. Dalším programem na výletě byla
tematická výtvarná dílna a výstava.
Velké díky patří řeporyjským hasičům
a úřadu MČ Praha Řeporyje za zajištění
dopravy.
Nezapomněli jsme se postarat
o naše zimní ptáčky, ať už sýkorky, vrabce či kosy. Lojové koule jsme zavěsili
na stromy v naší zahradě a každý den
jsme s radostí pozorovali, jak ptáčkům

chutná. Nesměla chybět ani výroba
krmítek.
Ve školce v únoru nechybělo ani
divadélko, tentokrát s hrou „Dvanáct
měsíčků“.
Zima nám už ale pomalu končí, a tak
přejeme všem hezký začátek jara plný
pohody i zdraví a rodičům s dětmi plno
dalších zážitků a radostí.
Martina Kopecká,
učitelka MŠ Řeporyje

www.msreporyje.cz
 ms.reporyje@gmail.com
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Městská
policie
informuje

V

poslední době se opakovaně stává, že řidiči netuší, co
znamená konkrétní dopravní značka IP 13 e . Modrá značka s písmeny K+R označuje parkoviště pro krátkodobá
stání. Využívat je může v podstatě kdokoliv, pokud dodrží určitá
pravidla. Značka označuje parkoviště, na kterém lze zastavit
za účelem vystoupení a nastoupení osob.
Značka K+R vychází ze zkratky anglického Kiss and Ride,
(Polib a jeď). Na místě se značkou K+R se smí parkovat jen
krátkodobě. Prakticky jak bylo uvedeno, za účelem vystoupení - nastoupení osob nebo i za účelem krátkodobého čekání
na osoby. Za stání se nic neplatí.
K+R parkoviště mají předejít tomu, aby auta zastavovala
na vytížených místech a blokovala plynulý provoz, rozhodně
není náhradním řešením, tak jak se často děje, zajíždět do označených zastávek MHD.
Více informací o parkovištích Kiss + Ride lze najít například

na stránkách Pražské integrované dopravy. Alternativou pro
dlouhodobější parkování jsou P+R parkoviště.
Modrá značka Kiss+Ride označuje místa, kde lze zaparkovat
například tehdy, když je potřeba odvézt někoho na metro, vlak
či autobus. Původně byla tato místa myšlená hlavně jako forma
kombinované přepravy s návazností automobilové dopravy
na tu hromadnou, s K+R se lze setkat nejen v blízkosti frekventovaných přestupních uzlů, nádraží,
stanic metra a důležitých zastávek
veřejné dopravy, ale také vedle kulturních center, sportovišť a škol.
Na takovém parkovišti platí zmíněná pravidla. Navíc je nutné respektovat třeba i velikost parkovacího
stání, aby mohli K+R využít bez problémů i další řidiči.
Kromě toho je nutné hlídat čas,
který je uveden většinou na dodatkové tabulce u značky.
To, že se někde smí stát 5 minut, neznamená, že to tak bude
i na dalším obdobném parkovišti na jiném místě. Kromě času
je vhodné věnovat pozornost případně také dnům v týdnu.
Ing. Hynek Svoboda
ředitel MP Praha 13

Parkoviště K+R
Kód: IP 13e

Dopravní značka „Parkoviště K+R“ (č. IP 13e) označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za
účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy
osob. Zkratka K+R vychází z anglického „Kiss and Ride“, tedy polib a jeď.

Appka Řeporyje! To chceš!

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

13

Stáhněte si
appku Řeporyje na stránkách

www.prahareporyje.cz

14
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Uprchlíci z Ukrajiny: Řeporyje pomáhají!

Ř

eporyje mají svou vlastní zkušenost s Ruskem. Důvod
pomoci uprchlíkům z Ukrajiny měly ale Řeporyje samozřejmě jiný - ve válce vždy nejvíce trpí civilní obyvatelstvo.
Městská část tak pochopitelně vyslyšela výzvu MHMP a Vlády
ČR a pokusila se pomoci uprchlíkům a koordinovat pomoc
v oblasti, kde zmůže asi nejvíc a navíc k tomu byly samosprávy
vyzvány státem – ubytování uprchlíků.

Musím říct, že jsem zase začal věřit v člověka. A upřímně
– nebylo to nutné, od první chvíle jsme na úřadu konali automaticky a s vědomím, že jedna věc je pár tisíc korun, padesátikoruna v kasičce kostela nebo použitý kočárek darovaný matce
samoživitelce.
Jiná věc je ubytovat doma uprchlíky. Městská část několik desítek hodin před uzávěrkou tohoto Echa reagovala na
poptávku MHMP po záložních humanitárních ubytovacích
standardní cestou.
Krizovému řízení jsme nabídli případné použití naší nové
školní tělocvičny a kapacit gastroprovozu. Dále jsme prostřednictvím struktury metropolitního
vedení SDH nabídli kraji a státu
evakuační autobus, který máme
v majetku ve „výjezdu“ IZS. Městská část věnovala 50 tisíc korun
Ukrajině prostřednictvím konta
SOS Ukrajina Člověka v tísni.
Uvolnili jsme obecní dva (všechny) volné obecní byty… a vyzvali
občany, aby zvážili možnost
ubytování uprchlíků a případně
se ozvali. Prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas Řeporyje
(fakt DÍKY, že to máte stažené) a
obecního facebooku jsme vyzvali
několik set z vás.
Nečekali jsme, že vás bude deset odtud a další z okolí během
prvního dne! Tento text píši z pondělí 1. 3. na úterý po třetím
dnu, kdy se snažíme nějak koordinovat nabídky a poptávky,
vysvětlujeme těm, co nabízejí sbírky potravin a šatů, že SKUTEČNĚ nejsou třeba. Nejvíce pomůže parta, co se někdo v jejím
středu ozve, že by někoho ubytoval.
Jedenáct rodin uprchlíků, vlastně VŽDY matky a různě staré
děti, tak našlo díky Vám v Řeporyjích azyl. Některé jsme ubytovali my ve zdejších penzionech. Některé spojili s nabízejícími
z okolních vsí. Budu teď možná nekorektní, ale zaskočilo mě
především to, co tak ale bývá – s nabídkou ubytování dvou,
tří osob většinou přišli právě ti, co se kvůli tomu museli sami
uskromnit.

Mimořádně si ceníme každé pomoci těm lidem. Ale rád
bych vyzdvihl speciálně ty, kteří sami nemají moc místa, šli
do nejistoty pro samotnou humanitu, ač třeba přes drobné
dusno v rodině, prostě, sami mají svých starostí dost. Máte můj
hluboký respekt.
Jménem městské části bych rád poděkoval VŠEM, kteří v nastalé situaci pomohli, pomáhat chtějí, nabízejí se, jsou jakkoli
solidární s Ukrajinou.
Nepořádáme potravinové ani jiné sbírky. Víme, co je potřeba.
Praha výtečně funguje. I tak je skvělá každá nabídka, případně
snaha ji zprostředkovat. Vše máme pod kontrolou, Řeporyje se
zatím dokázaly vždy, často díky občanům, postarat o každého
jednoho z těch lidí. Díky za přístup i „mým“, od úřednictva po
ředitelky našich příspěvkových organizací.
Domnívám se, že více netřeba říkat. Kdo může, pomůže,
nemusel jsem a nemusím nikoho vyzývat. Myslím, že pocity
jsou u všech podobné. A mimochodem. Není to jen o těch
starších z nás a „jejich“ srpnu 1968. I my, mladší, máme ještě
v živé paměti naší, řeporyjskou,
přímou zkušenost s Ruskem.
Řeporyje, které dlouhodobě
nejsou nakloněny provozu černých ubytoven, bez remcání pomáhají Ukrajincům. Zhroutila by
se bez nich naše ekonomika. Za
své utrpení nemohou. Jsou to váleční uprchlíci, o nic nežádají, ale
potřebují krátkodobou pomoc.
Řeporyje ji poskytují a já jsem
na to velice pyšný. U nás je to
povinnost. Práce. U lidí mimo
mou administrativu, u Vás, je to
ale projev esenciální solidarity.
Díky i za ně. Přijíždějí unavené ženy s různě velkými dětmi.
Vděční za jakoukoli pomoc.
Moc Vám se ségrou Lenkou, která hodně pomáhá a celým
týmem okolo úřadu děkujeme za pomocnou ruku s přímým
uplatňováním řeporyjského potenciálu pomoci. Nemyslím to
jako fráze.
Skutečně nebylo co řešit. A dost z Vás to cítilo stejně.
Díky!

Pavel Novotný,
starosta městské části

JAK MOHU POMOCI?
 nabídkou ubytování válečným uprchlíkům, ženy a děti, i krátkodobou, v lokalitě a okolí: 602 316 148
 přihlásit jako případný dobrovolník pro případ pokynu štábu krizového řízení rozjet noclehárnu v tělocvičně: podatelna@prahareporyje.cz starosta@prahareporyje.cz mistostarosta@prahareporyje.cz
Přímý finanční dar prostřednictvím např konta SOS Nadace Člověk v tísni, či skvělou a efektivní sbírku pořádá přímo
ukrajinská ambasáda na svém webu.
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Leden v Základní umělecké škole
Začátkem ledna probíhají talentové přijímací zkoušky na střední umělecké školy.

Výtvarný obor:
- Rozárka Černíková byla přijata na Střední uměleckoprůmyslovou školu - Praha
3 - obor „Design nábytku a interiéru“
a Střední školu textilní - „Ateliér bytového
designu“
- Klárka Hájková byla přijata na Střední
uměleckoprůmyslovou školu - Praha 3 obor „Design nábytku a interiéru“
V rámci talentové zkoušky je bodováno
portfolio prací, samotné přijímací řízení
zahrnuje tři kola: kresbu zátiší, prostorovou tvorbu z papíru a pohovor. Ze 70ti
uchazečů přijímali pouhých 10.

Hudební obor:
- Michaela Šimánková byla přijata na Pražskou konzervatoř ve hře na akordeon.
Z uchazečů z celé ČR byla Míša přijata
jako první.
Všem slečnám moc gratulujeme a přejeme mnoho štěstí na nové škole.
Výtvarné práce budou vystavené na závěrečné výstavě Výtvarného oboru
v ZUŠ, závěrečný koncert Míši Šimánkové
bude v rámci absolventského koncertu
v Českém muzeu hudby dne 20. 5.
Žákyně jsou ze tříd M. Kejhové a Mgr. Toráčové.
Rozárka Černíková

Klárka Hájková

Klárka Hájková

Rozárka Černíková

Rozárka Černíková

Klárka Hájková
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Od 18. února do 25. března 2022
v ystavuje v Galerii Bubec Barbora
Křivská. Série děl představená
na výstavě Čačárky v Galerii Bubec
v z nik la v n e d áv n é m v ý j im e čn é m
období poznamenaném pandemickým
uz avřením, nejistotou, zborcením
pracovního řádu, omezením možností
setkávání se s přáteli a živou kulturou.

Záchytné body v bezbřehosti lockdownu
hledala Barbora v ruční práci, která je pro
ni takřka fyzickou nutností a v tvorbě
kresebných téměř deníkových záznamů.
V instalaci vytvořené pro Bubec Barbora
pracuje s kresbou v prostorové dimenzi,
vytváří svět, do něhož můžeme vstoupit.

Jarní série výstav bude pokračovat od
1. dubna do 6. května 2022 výstavou
Tomáše Lahody s názvem LaGuardia.
Vernisáž výstavy proběhne v Galerii
Bubec 31. března. v 18 hodin.

Tomáš
Lahoda

LaGuardia

1. 4. – 6. 5.
Vernisáž
31. 3. v 18:00

Otevírací po – pá
doba:
10:00 – 17:00

Praha 5 – Řeporyje, Tělovýchovná 748

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

2022>>
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Studio Bubec posk y tuje prostor
k tvorbě v ý tvarným umělcům
všech oborů. V roce 2021 započala
spolupráce Studia Bubec s Galerií
hlavního města Prahy a to v rámci
programu OPEN STUDIO GHMP. V rámci
tohoto programu pracovala na začátku
roku ve Studiu mladá studentka Vysoké
školy uměleckoprůmyslové v Praze,
ateliéru Volného umění III Michala
Pěchoučka a Dominika Gajarského
Lenka Štěpánková. Pro uměleckou
rezidenci v Bubci se rozhodla vytvořit
sérii malovaných podobizen pozvaných
modelek, které takto měly možnost
poznat a konfrontovat se s prostředím
sochařského Studia Bube c . Lenk a
Štěp ánková se dlouho dob ě sk r ze
podobiznu zajímá nejen o zobrazení
podoby člověka, ale i o jeho vnímání
světa a budování vztahů mezi lidmi,
kteří v současné době dávají před živou
interakcí přednost virtuálnímu světu.

Creative Bubec
Creative Bubec vyhlašuje výtvarnou
soutěž pro všechny umělecké nadšence
od 3 do 15 let na téma „Spánek bez
hranic fantazie“
Co vše spánek v našem životě přináší? Kde
končí bdělost a začíná snění? Jak se mění
realita ve spánku? Kdo všechno bdí a spí?
Díla budou rozdělena do uměleckých
kategorií:

Umělecká
soutěž

Creative Bubec

Creative Bubec vyhlašuje
uměleckou soutěž na
téma „Spánek bez hranic
fantazie“. Nebudeme
soutěžit s ostatními tvůrci,
ale pouze s hranicemi naší
kreativity.

Výtvarná díla v oboru kresba, malba,
graf ik a, foto graf ie, so cha mohou
bý t v y t vořena libovolnou plošnou
i prostorovou technikou o maximálním
rozměru 60 x 60 x 60 cm o maximální
hmotnosti 0,5 kg.
Literární díla v žánru báseň, povídka
o maximálním počtu 4 tištěných stran
formátu A4.
Díla budou rozdělena do věkov ých
kategorií: 3 – 6 let, 7 – 10 let a 11 – 15 let.
Svá díla označená jménem, příjmením
a věkem autora zasílejte do 20.5.2022 na
adresu:
Umělecká soutěž
studio BUBEC - Creative Bubec
Tělovýchovná 748
155 00, Praha 5 - Řeporyje
Výstava v ybraných uměleck ých děl
proběhne od 1. 6. do 17. 6. 2022.
I letos pro vás připravujeme příměstské
letní tábory – opět budeme mít na výběr
z několika turnusů i lektorek a zase se
budou všechny tábory týkat umění, hledání
inspirace, rozvíjení kreativity a schopnosti
vnímat své okolí jinýma očima.

Pro děti od 3 do 15 let.
Vernisáž výstavy vybraných
výtvarných a literárních děl
bude probíhat 1. 6. od 16.30 h.
výstava bude pokračovat
do 17. 6.!
Svá díla zasílejte do
20. 5. 2022
na adresu:
Umělecká soutěž „Spánek
bez hranic fantazie“
Studio Bubec, Creative Bubec
Tělovýchovná 748
155 00
Praha 5, Řeporyje
Podrobnosti o soutěži
naleznete na www.bubec.cz

Spánek
bez
hranic
fantazie
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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.

gistrovaného 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
Způsob úhrady:
ZTP-P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu
V hotovosti na ÚMČ nebo bezhotovostním převodem na číslo
těchto osob
účtu: 2000694339 / 0800 (k identifikaci platby je nutno použít
variabilní symbol přiděleným správcem poplatku při re-  držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území
hl. m. Prahy, po dobu 2 let od převzetí
gistraci, specifický symbol 1341).
 osoba provozující útulek pro zvířata
Držitel psa je povinen splnit ohlašovací povinnost podáním  držitel psa, chovaného k vědeckým účelům
přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost,  v zařízeních k tomu určených
která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Plátcem  držitel psa, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konpoplatku je chovatel psa. Tedy ten, kdo drží psa v místě svého
zulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky
bydliště na území hlavního města Prahy, je plátcem místního
cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady
poplatku, tedy osobou, která je povinna platit poplatek. Přihlásit
imunity, je-li zaručena vzájemnost
psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle vyhláš-  držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii
centrum
svatého Prokopa
a speciálně vycvičených
záchranářských
ky poplatku nepodléhá. Poplatek se platí ze psů starších 3 Komunitní
 a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel
měsíců.
srdečně
zve
na Prokopa
je členemcentrum
Svazu
záchranných
brigád
Komunitní
svatého
Podle § 7a) Obecně závazné vyhlášky č. 18/2004 hl.m.  uživatel honitby, kterému zákon o myslivosti ukládá povinzve na
Prahy je každý chovatel psa chovaného na území hlavnínost držetsrdečně
a v honitbě používat
lovecké psy
ho města Prahy povinen nechat psa, který je starší než 6.
měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO S dotazy se můžete obracet na ÚMČ Praha Řeporyje, oddělestandardu vydanému EU, nebo tetováním. Označení psa ní místních poplatků ref. Iva Pacnerová, tel. 607 091 154,
mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař 251 625 794, e-mail: poplatky@prahareporyje.cz
a tetování odborně způsobilá osoba.
Komunitní centrum svatého Prokopa
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

Komunitní centrum svatého Prokopa
srdečnězve
zve
na Prokopa
Komunitnísrdečně
centrum
svatého
na
srdečně zve na

KDY: 2. 4. 2022, 9 – 13 hodin
KDY:
2. 4. 2022,
9 – 13 hodin
KDE:
Komunitní
centrum
sv. Prokopa,

v Hůrkáchcentrum
1292/8,sv.
Praha
13
KDE: Komunitní
Prokopa,
KDY: 2. 4.
2022, 9 –Praha
13 hodin
v Hůrkách
1292/8,
13
KDY:
2.2.4.4.2022,
99––13
KDY:
2022,
13
hodin
KDE:
Komunitní
centrum
sv.hodin
Prokopa,
vKomunitní
Hůrkáchcentrum
1292/8,
13
KDE:
centrumPraha
sv. Prokopa,
Prokopa,
KDE:
Komunitní
sv.
v Hůrkách1292/8,
1292/8,Praha
Praha 13
v Hůrkách
13

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
Dále je podle §6 odst. 1, písm. d) vyhl. 23/2003 na dva
roky osvobozen pes, kterého si majitel vzal z útulku re-

Bližší informace: www.kcbazar.webnode.cz
Bližší informace: www.kcbazar.webnode.cz
Bližší informace:
www.kcbazar.webnode.cz

712
769
782
785
802
960

spojů v pracovní dny odpoledne prodloužen z Hlízova do Malína.
Změna odpoledních spojů pro zlepšení návaznosti na konce škol.
Ranní
spoj obslouží
Řeporyjské
Echonově
289 i Skalsko.
Prodloužení linky o úsek Kutná Hora, aut. st. – Kutná Hora, Žižkov, Fučíkova (náhrada za linkou 785).
Zkráceníúnor
nebo2022
zrušení vybraných spojů o úsek Kutná Hora, aut. st. – Kutná Hora, Žižkov, Fučíkova
(nahrazeno linkou 782).
Nové
zastávkové
přístřešky v Praze v plánu instalovat na nejvytíženější
Změna sledu zastávek v Kutné Hoře-Poličanech.
zastávky
i digitální
panely saaktuálními
a
některých
zastávkách
MHD
Mezi Komořany a Dolními Břežany
je linka nově
vedena přes
Babu, Na
Beránku, Cholupice
Točnou.

N

odjezdy nejbližších spojů, a to buďto
ve formě samostatně stojících velkoplošných
panelů, nebo v podobě panelů
Postupnou
výměnu
Borotice, u Chorchoj.
lípy
Nová zastávka
pro linkupražských
514 (obousměrně,
na znamení).
přístřešcích
přístřeškůNová
majízastávka
na starosti
kolegové
Příčovy, rozcestí
i ve směru
Sedlčany (pro v
linky
516, 754). podobně jako u prototypu
Tuklaty, Hlavní
Novýhlavního
název pro zastávku
Tuklaty (pro
484).
na482,
Palackého
náměstí, ale také ve verzi
z Technologie
města Prahy,
a. linky
Tuklaty, Akátová
Nový
název pro
zastávku
Tuklaty (pro linku
426).
digitálních
označníků, jehož prototyp
s. a už teď je
najdete
třeba
v zastávkách
Řepčická, Ústřední, Velká Ohrada, Praž- testujeme také na Palackého náměstí.
ského povstání nebo Bílá Hora a další
Nové infocentrum PID na Zličíně
rychle přibývají.
Postupně s novými přístřešky máme od 1. 3. 2022
Od 1. března 2022 spouští organizace
ROPID provoz nového informačně-prodejního centra ve stanici metra Zličín.
V nově zrekonstruovaných prostorách
v rámci autobusového terminálu na Zličíně bude ROPID poskytovat komplexní
informace o Pražské integrované dopravě
Na některýchspojů
zastávkách
MHD
i odjezdech dálkových
ze Zličína.
v Praze mizí původní přístřešky
Stejně jako v infocentru
na
Černém
Mostě
a instalují se nové ze studia
Olgoj
Chorchoj.
bude i zde možnost
nákupu Postupnou
jízdenek
v Praze mizí původní přístřešky

a instalují se nové ze studia Olgoj
Změny zastávek

Nové
zastávkové
přístřešky
v Praze

MHD • Inzerce

a místenek na dálkové autobusy přes rezervační systém AMSbus a výhledově zde
bude možnost nákupu elektronických
předplatních kuponů
PID i papírových jízdenek pro jednotlivou jízdu. Kromě toho
zde budou zdarma
k dostání i informační
materiály Pražské integrované dopravy.
Nové infocentrum bude fungovat v pracovních dnes od 8:00 do 17:00 s polední
přestávkou 12:30–13:00.
Zdroj: ROPId

výměnu pražských přístřešků
mají na starosti kolegové z Technologie hlavního města Prahy, a. s. a už teď je najdete třeba v zastávkách
Řepčická, Ústřední, Velká Ohrada, Pražského povstání nebo Bílá Hora a další rychle přibývají.
Postupně s novými přístřešky máme v plánu instalovat na nejvytíženější zastávky i digitální panely s aktuálními
odjezdy nejbližších spojů, a to buďto ve formě samostatně stojících velkoplošných panelů, nebo v podobě panelů
v přístřešcích podobně jako u prototypu na Palackého náměstí, ale také ve verzi digitálních označníků, jehož
prototyp testujeme také na Palackého náměstí.

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA

Vyučované obory: KYTARA, ELEKTRICKÉ KLÁVESY,
ZOBC. FLÉTNY, ZPĚV, KLARINET, HOBOJ.
OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK
Výuka probíhá individuální formou.
- NOVÉ ŽALUZIE - SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN
Informace:
Martina Dvořáková, dipl. spec.
Od 1. března 2022 spouští organizace ROPID provoz nového informačně-prodejního centra ve stanici metra Zličín.
A BAL. DVEŘÍ.
SÍTĚ PROTI
HMYZU.
radostnahudba@seznam.cz
V nově zrekonstruovaných
prostorách
v rámci
autobusového termináluE-mail:
na Zličíně
bude ROPID poskytovat
Tel.: 733 720 950, zdenek.janci@email.cz
Tel.: 602 646 628

Nové infocentrum PID na Zličíně od 1. 3. 2022
www.pid.cz ● ropid@ropid.cz ● idsk@idsk.cz ● info +420 234 704 560
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Šicí stroje

opravy i v bytě zákazníka.
Petr Meyer, tel.: 603 341 927
VIZITKY
GRAFIKA
KROUŽKOVÁ VAZBA
BAREVNÉ
KOPÍROVÁNÍ
LAMINOVÁNÍ
TEPELNÁ VAZBA
DIPLOMOVÉ PRÁCE
RAZÍTKA
Tisk na PVC
a samolepy

óóó!
o
h
c
E

Pondělí – Čtvrtek

8.30–12.00 • 13.00–18.00 hod.

Pátek

Konopova 431/6
Tel.: 603 167 905

8.30–12.00 • 13.00–17.00 hod.

www.tiskpip.cz

9.00–13.00 hod.

Sobota

Nabízím k pronájmu
nebytové prostory v přízemí
RD Ořešská 183/5.
Plocha cca 45 m2, WC, vytápění přímotopy.
Pronájem bude možný od května 2022.
Další informace
na tel. č.: 604 446 494 - Hana Ziková
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ZEDNICTVÍ - MALÍŘSTVÍ
- INSTALATERSKÉ PRÁCE
veškeré zednické, malířské, obkladačské,
podlahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytů, domů, nebytových prostorů.
Kontakt: 777 670 326, p. Hájek
ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

Tel.: 602 545 875
karelvozab@seznam.cz
Příjem českých programů v HDTV kvalitě !
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Středa 23. 3. 2022 – 18:00 – 20:00
Harmonizační studio Osm, Srbská 2, Praha 6
ŽENY V KRUHU LUNY
Otvíráme nový ženský kruh ve ztišení při
četbě, naslouchání, modlitbě, souznění
a sdílení ve vzájemné duchovní podpoře. Zveme vás ke spolutvoření v tichosti
svého nitra, tak jako Luna tvoří ve skrytu
noci, tak i žena smí tvořit vedena jemností svého citu. Scházet se budeme 1x
měsíčně vždy poslední středu v měsíci.
Příspěvek je 250,- Kč na pronájem. Přihlášky předem prosíme na: majdas@volny.cz
www.studioosm.cz

Pozvánky Magdalény Dobromily
Staňkové
m a i l: m aj d a s @vo l ny. c z , t e l:
775 690 806, na všechny akce prosíme
přihlášení předem
www.dona-meduna.webnode.cz
Čtvrtek 3. 3. 2022 – 18:00 – 20:00
Městská knihovna v Praze
JARNÍ BYLINKY
Chcete se dozvědět, jak sbírat bylinky
v přírodě, pěstovat doma či na zahradě?
Jak si naklíčit doma semínka k jídlu? Víte,
které orgány v těle je třeba posilovat
bylinkami i stravou v březnu a dubnu?
Zveme vás do knihovny na přednášku
Magdalény Dobromily Staňkové, bylinářky, píšící výtvarnice, lektorky a autorky
dvou úspěšných knih Bylinky pro děti
a maminky 1. a 2. Více info na: www.
mlp.cz

mila Staňková. Téma bude mléko a jeho
přínos pro zdraví, dozvíte se, jak vyrábět
probiotické mléčně fermentované nápoje
z bylin, nebude chybět ani praktická ukázka domácí výroby sýrů. Více zde:https://
dona-meduna.webnode.cz/news/kalendar-akci-pozvanky/Seminář je možno
poslouchat i on-line nebo ze záznamu.
Kurzovné je 500,- Kč.
https://www.genius-prirody.cz/

Sobota 26. 3. 2022 – 9:00 – 16:00
Zahradní dvůr Listen u Nymburka
Genius přírody - škola přírodní moudrosti
Nový seminář jarních dějích v přírodě,
o udržitelném hospodaření a spolupráci
s bytostmi přírody v zahradě. O bylinkách, klíčení pro zdraví a jarních jedlých
plevelech přednáší Magdaléna Dobro-

KŘÍŽOVKA

Tajenka z min. čísla: Pěttisícšestset
Tajenka tohoto čísla Echa: Název údolí pod Řeporyjemi.





SPĚŠNĚ

ZESILOVAČ
KVANTOVÝ

NEVLÍDNO

DROBNÝ
OZDOBNÝ
PŘEDMĚT



EVROPAN

PÁS
KE KIMONU

OSTROV
CHOMÁČE
ČÁST TOKIA USA (STÁT
ROSTLIN
ALJAŠKA)

FINSKÉ
SÍDLO

KULICH

OTEC

EGYPTSKÁ
ZŘÍCENINA

NERVOVÁ
SLABOST

JINAK

DLOUHOSRSTÝ
TIBETSKÝ
SKOT

INICÁLY
NEKUDOVY

VĚTRÁNÍ

VYUČOVAT
MLÁDĚ
RAKA
OPAK
VÝJEZDU

VĚTŠÍ VODNÍ
TOK
HOMOSEXUÁL

NÁPIS

STELIVO

PŘEŽVÝKAVEC

BEBIZAČNÍ
SLABIKA
PÍSMENO
ŘECKÉ
ABECEDY

VELKÁ
100 M2

KAMARÁD
BOLKA

BULHAR.
PŘÍSTAV
JEŽÍŠOVO
ZVOLÁNÍ Z
KŘÍŽE



Tajenka
č. 2



HLAVNÍ
MĚSTO
JAMAJKY

DIVOKÁ
KACHNA
S DLOUHÝMI
PÉRY

NĚM.
TAK

KŮLY
ZARAŽENÉ
DO ZEMĚ

SVINOVACÍ
ZÁVĚSY

ŘÍDKÁ
TKANINA

ŠIKMO

PST
CIZÍ
MUŽSKÉ
JMÉNO

SRÁŽKA
SMĚNITI
ZA PENÍZE

STADIUM
ČÁRA NA
MAPĚ,
SE STEJNOU
TEPLOTOU
JEDNOTKA
SVĚTELNÉHO
JASU

DOPRAVCE

MŘÍŽE

KÓD ETIOPIE

RUSKÁ
ŘEKA
PRVEK
CHEMICKÝ

DRUH
DLAŽBY
LÁKAT
LET.SPOL.
SARMATÉ AUSTRÁLIE
KUŽELOVITÝ
ÚTVAR

VŮDČÍ
MYŠLENKA
KRÁTKÝ
TV VSTUP

POTŘEBY
K VRTÁNÍ
-------------Tajenka č. 1
MĚSÍC
V ROCE

ANGL.
MUŽSKÉ
JMÉNO

ZKR.NAŠÍ
TELEVIZE

BERLÍNSKÁ
AUTO. DRÁHA

ŠÁTEK

MORDA

CEST.KANC.
JIHOMORAV.
KRAJE

DIAKTRITICKÁ
ZNAMÉNKA

POUŽÍVAT
PERO

PLETENEC
VLASŮ



KRÁSNÉ

TUREC.
OBJEM.
MÍRA

ZVĚTŠENÍ
CITLIVOSTI
PŘÍSTROJE

ODBORNÍK V
KANONICKÉM
PRÁVU

VSUNUTÍ

KÓD
UZBEKISTÁNU

MOŘSKÝ
BŮH

FOTOGRAFIE

NEMOCNIČNÍ
ODDĚLENÍ

NEJDŘÍV

NORMAL.
INSTITUCE
DÁNSKA
LAT. MOŘE

CITOSLOVCE
OPOVRŽENÍ
ČESKÝ
DIRIGENT

SEMITSKÉ
BOŽSTVO

VĚDRO
NA VODU

TEKUTINA

TROJICE

ČADSKÉ
SÍDLO

INICIÁLY
VACKA

ANGL.ONO

INIC.PRESIDENTA
BENEŠE

KMIT

OTVOR
VE ZDI

VALITI

PODZEMÍ

ANGL.
HŘEBÍK

DOPRAVIT
DO BANKY

ZN.
THULIA

ŠVÉDSKÉ
SÍDLO

ANGLICKY
VÝPRASK
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Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)

Prohlášení projektanta k petici paní Kohoutové - TRUNEČKŮV MLÝN
PETICE PROTI HROZÍCÍ VÝSTAVBĚ BYTŮ V PŘÍRODNÍM PARKU PROKOPSKÉ A DALEJSKÉ ÚDOLÍ (LOKALITA TRUNEČKŮV MLÝN, AREÁL VÁPENKA BISKUP-KVIS-KOTRBA)“

Reagujeme na petici, o jejíž existenci
jsme se dnes s kolegy dozvěděli.
Nejprve bychom poznamenali, že
záměrem investora je vybudování
obytného areálu v místě bývalého
Trunečkova mlýnu. Nově navržený
dům je v nadzemní části takřka ve stopě původních budov na pozemcích
stavebníka. Nejedná se tedy o nějaký
mega developerský projekt, jak jsme
se dočetli. Nová příjezdová účelová
komunikace od západu areálu prochází
přes dnes velmi zanedbané pozemky
zahrady mlýna a přes bývalou nádržku mlýna, která bude přemostěna
levitujícím mostkem na pilířích, aby
došlo k minimálním zásahům do údolí
potoka s možností jejího případného
budoucího zavodnění. přístupová
účelová komunikace což je v souladu
s přípustným využitím území. Její břehy
u areálu budou opraveny. Navržené
stavby jsou v souladu s Územním plánem sídelního útvaru HMP, nedochází
téměř ke změně zastavěnosti pozemku
(lze ověřit v katastru nemovitostí). Navrženou výstavbou bytové areálu bude
obnova původní kulturní krajina v objemu bývalého mlýnu a jeho okolních
hospodářských pozemků, čímž dojde
ke zlepšení stavu území, které je v současné době v nevyhovujícím stavu jak
z pozice bezpečnosti, tak i s ohledem
k udržitelnému rozvoji území. Nejedná
se tedy o žádné kácení lesů pro novou
železobetonovou stavu, ke které povede dálnice, ale o obnovu budovy, která
zde stála a vyčištění od náletových
dřevin na pozemku v majetku investora. Do lesních pozemků zasahováno
být nesmí a ani nebude, naopak zde
budou vybudovány nové přístupové
cesty pro lepší přístup lesníků, což byl
požadavek Odboru ochrany prostředí
Magistrátu hl.m. Prahy.
Jak je správně uvedeno v petici, dokumentace je zpracovávána a projednávána již 2 roky a to hlavně z důvodu
úprav projektu na základě především
Odboru ochrany přírody Magistrátu
hl.m. Prahy a hlavně Agentury ochrany
přírody a krajiny CHKO Český kras s navazujícími jednáními se zastupiteli ÚMČ
Praha-Řeporyje, kteří nám opravdu
nedali nic zadarmo. Spíš se pokoušeli,
co ještě zvládneme, a investor povolí
a to vše i z důvodů neustále opako-

vané lži a obav z nařčení o možné
korupci CHKO a ÚMČ Prahy Řeporyje
– přitom to bylo úplně naopak. Nicméně se po několika měsících došlo
ke konsenzu mezi investorem a všemi
dotčenými orgány, zejména těmi výše
zmíněnými, a to hlavně zásluhou investora, který původně v dobré víře
zakoupil pozemek s údajně povolenou
výstavbou objektu o kapacitě Labské
boudy a zjistil, že byl vlastně nachytán.
Projekt byl tedy několikrát upravován

a došlo zejména k redukci navrženého
počtu bytových jednotek (11) a s tím
vázané snížení počtu parkovacích stání
(22). Parkovací stání pro návštěvníky
byla zcela zrušena, veškerá doprava
v klidu je realizována v garážích pod
objektem. Podstatnou změnu doznal
i architektonický výraz samotného
objektu, byly uplatněny tradiční formy
tvarosloví historických zemědělských
usedlostí v celkové figuře i detailu,
což přispívá k citlivějšímu zasazení
záměru do lokality a jeho úzké propojení s okolím s čímže se ztotožňuje
i Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy ve svém aktualizovaném
vyjádření.
V petici se se ale nachází nepravdy a je
podána velmi manipulativně. Jak
jsem již uvedl, nejedná se o žádný
developerský projekt. Developerský
projekt byl ten, který investor zakoupil
a byl nucen na základě tlaku MČ redukovat do nynější podoby. Tvrzení, že by
výstavba na tomto území zdevastovala
plochu unikátní přírodní lokality, která
je součástí přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí je není založeno
na pravdě. Někdo, kdo má nastudovaný projekt, nemůže toto napsat.
Za prvé dochází k obnově původního
okolí mlýna včetně náhonu a za druhé
existují orgány státní správy, které jsou

pro kompetentní pro posouzení a jsou
k tomu určené a jejichž souhlasná stanoviska máme. I za cenu toho, že musí
investor darovat pozemky městské
části a na kterých budou vybudována
kompenzační meliorační opatření.
V petici je požadováno, aby byl rozvoj
dotčeného území přírodního parku
řešen v co nejužší spolupráci místních
orgánů s Magistrátem hlavního města
Prahy a jeho pověřených orgánů, což
jsme v průběhu 2 let splnili beze zbytku
v podobě vydaných závazných stanovisek a vyjádření (MHMP OCP, AOPK
CHKO Český kras, LHMP,…), a také obyvateli a uživateli tohoto prostoru – na to
mě napadá jen otázka, kdo to je? Kdo
je obyvatel a uživatel pozemků v soukromém vlastnictví investora? Někdo
může namítnout, že součástí projektu
je i obnova cesty, která je v majetku
města, ale zde se jedná prakticky jen
o opravu vozovky, což je pro návštěvníky přírody také plus vzhledem k tomu,
že je součástí záměru i vybudování
pěší cesty podél potoka, pro což nás
donutila městská část.
V petici je dále mimo jiné uvedeno,
že projekt počítá se 45 parkovacími
místy. To pravda není a nedovolují
to ani Pražské stavební předpisy.
Objekt disponuje 22 místy a opravdu
nejde trendem „Automobilismu“ jak je
uvedeno v petici. K poznámce, že tyto

problémy je nutné řešit v co nejužší
spolupráci a s podporou Magistrátu
hlavního města Prahy ve prospěch takových řešení, která povedou k rozvoji
jednoho z nejkrásnějších přírodních
parků na území hlavního města, bych
poznamenal jen, že by mě zajímala
jediná věc, kterou výstavba navrhovaného objektu poškodí těch 500 metrů
náletových dřevin.
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Pročetli jsme si i jednotlivé komentáře
k podpisům petice a na základě textu
petice zde vznikají další nepravdy. Pro
vyvrácení těchto nepravd jsme vybrali
některé representativní, na kterých lze
obavy vyloučit:
Například „Si vážím každého kousku
přírody. Každého stromu, rostliny,
kterých ve městě tak žalostně ubývá
kvůli agresivním zájmům developerů. Prokopské údolí představuje
významnou chráněnou přírodní
památku.“
- Navržená stavba vč. cesty se nenachází na území národní přírodní památky,
ale pouze částečně v jejím ochranném
pásmu. Na základě toho posoudila
projekt AOPK CHKO Český kras a vydala
souhlasné stanovisko po odstranění
veřejného osvětlení, které by mohlo
mít rušivý efekt pro NPP.

únor 2022

Případnou výstavbou by se vybudovala náhradní NS, což bude opět
negativní zásah do přírody.“
- Opět věc, kterou posoudila mimo
jiné Agentura ochrany a krajiny CHKO
Český kras svým kladným závazným
stanoviskem k zásahu do VKP vodní
tok.
„znesnadnit a zkazit široké veřejnosti
vstup do krásné divoké krajiny proto,
aby několik rodin kusem té krajiny
jezdilo do lesa bydlet, mi přijde jako
zločin z hlouposti.“

„Nesouhlasím s výstavbou! Příroda je
v Praze vzácná a měla by se chránit.
Lidská činnost a působnost ji neprospívá. Již samotné stavební práce
budou mít na přírodu negativní vliv.
Navíc hrozí znečištění Dalejského
potoka, který protéká Prokopským
údolím, což by mělo negativní vliv
na celou tuto oblast. Dále se v místě
výstavby vyskytují chráněné druhy.

- Tento názor se zakládá na subjektivním dojmu. Jsem schopen najít
11 rodin, kterým to přijde jak nápad
dobrý. Dá se namítnout, že 11 rodin
je minorita vůči davu lidí, kteří chtějí
projekt zastavit, ale ono se nejedná

Vážení spoluobčané a pane starosto
ovolte mi reagovat na starostovu odpověď v lednovém Echu,
který je jako vždy plné nepravd
a nepřesností.
Co se týká streamování, s tímto nápadem jste přišel vy již více než před rokem
/viz Echo/. Bohužel, to co je dávno normální i v nejmenší obci a co dávno zvládají i malí školáci jste za rok nedokázali
zvládnout. To něco říká o vedení obce.
Mně to vůbec nevadí, protože se všech
zasedání zúčastňuji osobně. Občané
Řeporyj by asi zírali, kdyby viděli přenosy.
Ostatně to viděli na vlastní oči, ti co přišli
na jednání 16. 2. a to to bylo ještě daleko
mírnější, protože tam byly kamery.
Echo vždy sloužilo hlavně k informování občanů o dění v obci. Minulé starostce vždy na to stačilo max. půl stránky,
vy jste si vyčlenil dvě strany sebechvály
/žluté/. To je v pořádku. Myslíte, že další
často mnohastránkové vaše traktáty, ať
už je nazýváte fejetony nebo jinak patří
do informační brožury. Zřejmě poté co
jste byl vypuzen z bulváru vám chybí
možnost se realizovat a tak jste si trochu

zprivatizoval Echo. Asi jste si neuvědomil,
kdo to Echo platí. Ostatně by občany jistě
zajímalo, kolik stojí jedno vydání Echa.
Zkuste se podívat, jak vypadá třeba ořešský informační měsíčník. Možná právě
taky proto u nich nenajdete zanedbanou
ulici bez chodníků. Taky asi nemají skatepark za dvacet milionů.
Možná ještě k vašemu bodu 4. Možná
že jsem se nepřesně vyjádřil /nejsem bulvární novinář/, ale tím houpacím koněm
s legitimací ODS jsem rozhodně nemyslel
řeporyjské občany, ale vás. Pokud to
některým občanů připadalo, tak jako
vám, že je urážím, tak se jim omlouvám.
K bodu 5. Co se týká dalších čekajících
žalob o kterých píši, sám jste je na zasedání 16. 2. potvrdil. Jedná se o žaloby
vašeho jmenovce bývalého policejního
ředitele p. Novotného a žalobu p. Filipa,
které státní zástupce sloučil do jedné.
Takže na to nepotřebuji žádnou věšteckou kouli o které píšete. Pokud mluvíte
o nějakém úletu, tak je to úlet váš. Pro
úplnost ještě přidejme v současné době
probíhající soud o 800 000 Kč, kdy proti
vám stojí p. Kristelová a nejznámější čes-

D

o žádnou většinu. Naprostá většina
podpisů této petice vznikla na základě manipulativně podaného popisu od paní Kohoutové vůči které,
společně s panem Gebauerem, již
investor zvažuje právní kroky.
Výše uvedený argument používají
zpravidla bouřící se obyvatelé ulice
Mládkova, kterým nevadí průjezd
maximálně 22 aut a nejsou ochránci
přírody, ale mají obavy o upozornění
na svoje černé stavby, které se nacházejí na jejich a cizích pozemcích (lze
snadno dohledat dálkovým nahlédnutím do katastru nemovitostí). Sami
obyvatele Řeporyjí se bojí i za světla
projít z Řeporyjí na Ohradu touto
cestou, ze strachu, že potkají v lepším
případě obsluhu místní varny drog,
která se tu a tam v objektu Trunečkova
mlýna objeví. My i investor se kategoricky vyhrazujeme proti nepravdám
a lžím, které jsou uvedeny v petici paní
Boženy Kohoutové.
V případě, že by někdo chtěl potvrdit
tyto řádky nahlédnutím do projektu,
rádi to umožníme. Stačí mi zavolat
a dohodnout si osobní schůzku.
Za kolektiv zpracovatelů dokumentace
pro územní řízení Trunečkova mlýna
Tomáš Svoboda 608 321 941

ký právník JUDr. Tomáš Sokol. Rozhodně
vám není co závidět. Nevím, proč mě
právě teď napadlo známé české rčení
„Na každé prase se vaří voda“. Pokud vám
to připadá nepatřičné a myslíte si, že se to
sem nehodí, klidně to vyškrtněte, vždyť
jste předseda redakční rady potvrzený
zastupitelstvem.
Protože jsem naprostý nestraník a ani
nejsem příznivcem, ale ani odpůrcem
žádné strany, na bod 6 bych chtěl upozornit hlavně příznivce tzv. nové ODS.
Cituji doslova: „Pane Abrhame já jsem
nejen člen ODS, já pro ni také pracuji.
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“.
Tak toto nám sděluje řeporyjský starosta, několikanásobný soudní recidivista a jak sám o sobě říká zkušený feťák
Pavel Novotný. Tak asi vypadá ta nová
krev ODS, o které mluví pan premier
Fiala. Ptát se, co vy na to pane premiére
je asi zbytečné.
Abrham

(starosta odmítl reagovat s tím, že „od Nového roku nemluví ve veřejném prostoru sprostě a i bez invektiv by to bylo pro pisatele ponižující“. Redakce)
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Nemá smysl reagovat na lži lidí, kteří
se lží živili a byli za lež i souzeni, to
by byla pošetilost

Názory…
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Lež
je typ klamu mající formu nepravdivého

Některé faktory, ovlivňující odhalení
lháře:
• nezvykle rychlé nebo naopak pomalé

mluvení, popřípadě třesoucí se hlas
a koktání
• promluva zní příliš připraveně, dotyčný
jmenuje velké množství nepodstatných
detailů
• nadměrné pocení
• časté pokašlávání a polykání s cílem
zvlhčit si hrdlo
• vyhýbání se přímé, jednoznačné
odpovědi na položenou otázku.
Jiřina Hovorková

Těm co se nedostali na zasedání
zastupitelstva
akový zájem, který byl v zasedací
místnosti úřadu, byl naposledy
při slavném /nebo neslavném?/
schvalování pomníku vlasovcům. Podle
dalšího průběhu místní přilákalo hlavně
jednání o Trunečkově mlýnu, tisk se
zřejmě dostavil hlavně kvůli „skvělému“
starostovi, kterému hrozilo odvolání.
Nakonec museli nečinně čekat přes
dvě hodiny, daleko důležitější věc pro
celou veřejnost a nejen pro Řeporyje je
bohužel vůbec nezajímala.
Je velmi smutné, když media zajímá
osud jednoho trestního recidivisty a feťáka a vůbec je nezajímá osud jednoho
z nejkrásnějších míst v okolí Prahy.
Zastupitelstvo mělo jedinečnou
možnost alespoň trochu zlepšit svoji
hroznou pověst, kterou má /asi právem/.
Stačilo jediné. Říci italskému developerovi, že cesta, kterou obec prakticky
vlastní, vyhovuje plně potřebám jak
obce, tak velkému množství Pražáků,

kteří ji hlavně o víkendech zaplavují při
výletech do Prokopského údolí.
Pokud nevyhovuje potřebám italského
developera, ať si tedy hledá jinou přístupovou cestu. Možnosti by se jistě našly.
Přínos nové silnice od konce současné
zástavby je pro Řeporyje naprosto nulový,
naopak znemožní místním i tisícům Pražanů vhodný a naprosto vyhovující vstup
do celé chráněné a nádherné oblasti.
V diskuzi vystoupilo velké množství
jak místních tak pražských občanů
i příznivců přírody. Všichni diskutující
byli proti souhlasu obce s přestavbou
cesty, kromě pana starosty a pana
místostarosty kteří se snažili přesvědčit
občany, co všechno skvělého podle nich
udělali pro řeporyjské občany a kdyby
nevyhověli Italům s přestavbou cesty, co
všechno strašného by nás mohlo potkat.
Starosta odmítl tvrdě jakékoliv námitky,
některé účastníky diskuze neomaleně,
jak je u něho zvykem napadal, pak
ukončil další diskuzi a nechal hlasovat.
K nim se připojili další koaliční partne-

ři, takže návrh na umožnění přestavby
cesty byl přijat poměrem 6 ku 5.
Konkrétní jména hlasujících se jistě
dozvíte ze zprávy zasedání, a protože
tím se uskutečnil první a zásadní krok
v akci Trunečkův mlýn měli bychom si
je velmi dobře zapamatovat.
Petici k Trunečkovu mlýnu, kterou
podepsalo přes 1200 občanů, označil
starosta za zmanipulovanou.
Doufám, že je ještě naděje, že další
orgány, které budou o následujících krocích rozhodovat, se zachovají normálně.
Berte to, jako můj naprosto osobní
pohled na průběh zasedání, s kterým
nemusíte vůbec souhlasit.
Pokud máte na věc stejný nebo i naprosto odlišný názor, máte možnost ho
vyjádřit v Echu stejně jako já.
Co se týká dalšího bodu, tj. odvolání
starosty, odkazuji vás na internetový
idnes, nebo na denní tisk, tam můžete
získat detailní informace bez mého určitě zkresleného a neobjektivního názoru.
Abrham

Pane Abrhame,
na tento váš text jste ode mě již dostal
odpověď krátce poté, co jste jej několik
desítek hodin po onom jednání, zaslal
do redakce Echa. Sdělil jsem Vám, že
tentokrát jste si naběhl, vámi kritizovaná média byla vesměs „naše“ a celé
jednání pro velký zájem veřejnosti
o témata zaznamenala. Ten velký štáb
točil pro občany záznam, testovali jsme
možnosti streamu. Točil u Trunečkova
mlýna jen diváky, na dvě kamery,
hezky se usvědčujete ze lži sám a ze
zbylých deseti záznamů. Zvracel bych,
jak vám píši. Dále jsem vám sdělil,
že jste lhář, neboť to, co předkládáte
čtenářům Echa coby svý subjektivní
pohled na průběh schůze, není dle
mého ničím jiným, než cílenou snahou
dehonestovat mě osobně, dehonestovat mé místostarosty, dehonestovat
zastupitelstvo. V některých pasážích
je to zjevné. Sdělil jsem Vám, že text
vyjde tak, jak jste jej dodal s informací,
že ve věci zvažuji právní kroky a váš

referát bude doprovázet informace pro
čtenáře Echa o kompletním záznamu
jednání na webu MČ, kterou tímto podávám. Budu rád za každého jednoho,
který si zpestří poslech porovnáním
zaznamenaného s vaší interpretací.
Mohu vás ujistit, že i můj zarytý odpůrce bude kroutit hlavou nad tím,
kam jste zašel třeba u snahy udělat ze
mě zaujatého prokurátora „Urválka“
u řízení jednání ZMČ v bodě týkající
se Trunečkova mlýna. Nadstandardní
prostor, který byl dán VŠEM, kteří se
chtěli – často šlo o přespolní, neurvale
se chovající, vystupující v rozporu
s jednacím řádem opakovaně – k věci
vyjádřit (formou místy nevychovanou
až bezohlednou a agresivní), bylo snad
tím jediným, na čem jsme s dotyčnými
shodli. Já vydržím hodně, ale tohle jste
přehnal. Dle mého se nezmůžete ani
na to, abyste projevil nějakou sebereflexi. Zase to musím být já, kdo má
být dospělý a nad věcí, že? Kolik si to
poslechne lidí? Se ženou, o které jsem

vám v souvislosti s vašimi (malé vé
schválně) fabulacemi také něco napsal,
jsme si „na vás“ otevřeli sedmičku vína.
Dospěli jsme k tomu, že vy jste sice
lhář, ale za situaci si mohu sám. Otevřít
Echo „všem a všemu“ byla chyba a nic
už s ní do konce mandátu neudělám.
Psát vám, že byste se měl stydět, je
zbytečné. Vím, že se stydíte, stejně jako
vím, že to na Vaší další „tvorbě“ patrné
nebude. Jak lituji sebe, pane Abrhame,
tak je mi líto vás. A lidí, co si budou chtít
udělat sami obrázek a při úmorném, ale
poučném, poslechu záznamu schůze
zjistí, že v jeho očích jste za vyčuraného, zaujatého leváka vy. Obávám se,
že jen tentokrát. Jsem realista. Asi jste
můj trest za bulvár. Nevím. S určitostí
mohu („a berte to čistě jako můj osobní
názor“) říct jen dvě věci. Za prvé: svým
způsobem vyhráváte, i přes to, jak
„nesokolskými“ metodami. A za druhé:
Jste ubožák.

R

adujme se a nenechme si život
otravovat lidmi, kteří jsou nespokojení hlavně sami se sebou.
Napadlo mne popsat krátkou definici lži.

T

výroku, zpravidla s vědomým záměrem
oklamat a ublížit druhým za účelem získání nějaké výhody či vyhnutí se trestu.
Lež je opak pravdy.
Pravda je dobro a láska - lež je špatnost
a zlo.

Pavel Novotný
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na odpor, je to známka toho, že nejsme ještě vnitřně svobodní
a netrpěli jsme dost na to, abychom toužili něco udělat se svým
duchovním rádiem.
Přeji nám všem, abychom v postní době si uvědomili, že
máme „nebe na dosah“ - to můžeme, s Boží pomoci, najít
v našem nitru.

NEBE NA DOSAH
Milí přátelé.
a Popeleční středu zaznívá biblická výzva: „Čiňte pokání,
neboť se přiblížilo království nebeské (Mt 4, 17). Postní
doba má být obdobím vnitřní proměny. V této souvislosti chci nám nabídnout pár myšlenek k přemyšlení inspirovaných
Anthonym de Mellem.

P. Mariusz Kuźniar, farář
Tel. 602136161
Mail: farar@farnostorech.cz

N

Představte si, že máte rádio, které ať už kroutíte knoflíkem,
jak chcete, chytá jen jednu stanici. A vůbec se nedá regulovat
hlasitost. Navíc nejde vypnout. Kdo by to vydržel, mít rádio,
které se takhle chová? Podobně je to občas s naším srdcem.
A přesto, že se takhle bláznivě chová, nejen že to vydržíme, ale
dokonce říkáme, že to je normální a lidské. Kolikrát jsme třeba
byli zmítáni emocemi, ovládal nás vztek, sklíčenost nebo úzkost,
a přitom tomu tak bylo jenom proto, že jsme si vzali do hlavy
získat něco, co nemáme, nebo si udržet něco, co už máme, nebo
se vyhnout něčemu, s čím nechceme přijít do styku.
Pokud chceme opravit rádio, musíme nastudovat jeho mechanismus. Pokud chceme ošetřit své srdce, musíme se hluboce
a vážně zamyslet nad některými pravdami.
První pravda: Musíme si vybrat mezi tím, na čem lpíme,
a štěstím. Oboje mít nemůžete. Ve chvíli, kdy na něčem lpíme,
mysl a srdce přestanou správně pracovat a naše schopnost vést
radostný, bezstarostný a klidný život je pryč.
Druhá pravda: Kde se naše lpění vzalo? Nenarodili jsme se
s ním. Vzniklo ze lži, že bez jistých věcí či bez jistých lidí nebudeme šťastni. Otevřeme oči a pochopme, že je to klam. Existují
mnozí lidé, kteří jsou naprosto šťastni i bez toho po čem třeba
toužíme my. Vyberme si tedy: Chceme to, na čem lpíme, nebo
svobodu a štěstí?
Třetí pravda: Pokud chceme žít naplno, musíme si vytvořit
smysl pro perspektivu. Život je nepředstavitelně bohatší než
ta nepatrnost, ke které jsme se připoutali a které jsme dali tu
moc nás zneklidňovat. Jednou přijde den, kdy to či ono ztratí
svou závažnost.
Čtvrtá pravda: žádná
věc ani žádná bytost
vně nás nemá tu moc
z nás dělat lidi šťastné či
nešťastné. Ať už jsme si
toho vědomi či nikoliv,
jen my se rozhodujeme,
zda budeme šťastni či
nešťastni, zda budeme
na věcech lpět či nikoliv,
a to v každé situaci.
Pokud těmto pravdám se naše srdce staví

**************************
Z knihy Bruno Ferrero Příběhy pro potěchu duše

Kdo se nemodlí?
Během trhu se jeden
vesničan zastavil na jídlo
v přeplněné hospodě,
kde se obvykle scházel
„výkvět“ města. Vesničan si našel místo u stolu, u kterého seděli jiní
strávníci. Objednal si
jídlo, a když mu ho hospodský donesl, udělal kříž a nahlas se pomodlil. Ti, kdo s ním
seděli u stolu, ho pozorovali s posměškem a jeden z nich se ho
zeptal: „U vás doma takhle děláte? U vás se fakt všichni modlí?“
Vesničan, který už začal klidně jíst, mu odpověděl: Ne, u nás
se taky všichni nemodlí.“ Mladík se ušklíbl: „Ach ták! A kdo se
nemodlí?“ „No,“ pokračoval vesničan, „tak například moje krávy,
můj osel a moje prasata…“
***
Vzpomínám si, že jednou
jsme pochodovali celou
noc a usínali jsme až
za svítání poblíž nějakého lesíka. Derviš, který
se k nám přidal během
cesty, najednou vykřikl
a začal se pohybovat,
aniž by si aspoň na chvilku
odpočinul. Když se rozednilo, zeptal jsem se ho: „Co se ti to
v noci stalo?“ Odpověděl mi: „Uviděl jsem slavíky, kteří začali
na stromech zpívat, uviděl jsem koroptve na polí, žáby v rybníce
a zvířata v lese. Pomyslel jsem si, že není možné, aby všichni
chválili Pána a já sám spal a nemyslel na něj“.

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

Ú

nor v GYMSTAR byl ve znamení
neustále se prolínajících karantén. Jen co se nám vrátila jedna
gymnastka, hned jsme přišli o další. Nikdy
jsme dopředu nevěděli, kolik nám vlastně nastoupí holek a jaký je tedy třeba
dopředu připravit program. Dostávali

jsme mnoho SMS od zoufalých rodičů, že
jejich ( a trochu i naše) zdravá holčička
byla po školním testování uvržena s celou
třídou do karantény. No, asi až čas ukáže,
jak dobře byla tato opatření vymyšlená,
ale ze současného pohledu… slušně řečeno… nic moc. Bohužel se tato situace
týkala i trenérů. Mnoho z nás pracuje
ve školství a tam opravdu o karantény
nouze nebyla. Takže se prostorem jen
míhaly zprávy typu : „Prosím, nemohl
by za mě někdo vzít trénink? Jsem v karanténě do pátku.“ No, aspoň si holky
užily různý přístup našeho trenérského
ansámblu.
Až to všechno vyvolává filozofické
hamletovské otázky. Trénovat či netré-

echo

www.gymstar.cz

novat. A proč vlastně, když se jeden
závod za druhým rušil. Jako třeba ten
důležitý, na konci ledna. Přebor ČOS pro
závodní týmy Junior I a II. Holky trénovaly
co to šlo, ty starší měly nádherné nové
dresy ( to je vždycky polovina úspěchu
a podpora jejich snažení), v rodinách
závodnic i trenérek se okolí přizpůsobilo
termínu…. a dva dny před závodem přišlo oznámení o zrušení, resp. přeložení
na někdy. Vím, že za to nikdo osobně
nemůže, ale je to dost veliká ztráta motivace. Pro všechny zúčastněné.
Trochu únorového zmatku způsobilo
i to, že některé holky už měly ve školách
jarní prázdniny, některé vyrážejí na hory
jen tak s rodiči. Jsme rádi a nezakazujeme tyto aktivity jako v super závodních
oddílech. Je to známka všestrannosti a ta
je nám Sokolům velmi blízká. Holky pak
nadšeně povídají o tom, kde byly a co
dělaly. No a předpokládám, že březen,
kdy jsou jarní prázdniny celé Prahy, to
bude asi dost podobné. Tělocvična bude
uzavřená bez tréninků po dobu jarních
prázdnin Prahy 5, což je v termínu 7.2 –
11. 2. 2022.
Všichni doufáme, že se začne blýskat
na lepší časy. Třeba teď na horách, za vel-
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kého větru, bylo tolik blesků, že by to už
snad mělo vyjít.
Včera mi jedna z mých holčiček řekla,
že jí ta naše tělocvična moc hezky voní.
To mě velmi potěšilo, protože já to také

řadí a tahají spolu žíněnky na ta správná
místa. U těch větších „pubošů“ je to už
trochu složitější, protože se slečny bojí
aby si přílišnou aktivitou „nezadaly“.
O to víc mě pak mrzí, že občas najdeme
tělocvičnu s poházeným nářadím na nesmyslných kupách a dá nám dost práce to

tak vnímám. Jsem ráda, že to tam holky
mají rády a třeba jim tenhle pocit zůstane
i do budoucna. Jak také jinak vychovávat
děti aby „sokolíci“ nevymřeli po meči
i po přeslici. Malé cácorky jsou vždycky
celé natěšené i na to, že se připravuje ná-

všechno znovu roztřídit a srovnat. Zvlášť
proto, že odpoledne , logicky, začínají
trénovat nejmenší holky. Takže těžké věci
přerovnávají trenéři. A my bychom si rádi
nechali síly spíš pro chytání holek než
stěhovací práce. Pomůcky a nářadí uklízí-

Řeporyjský

o tým, který je složen z národností ze
všech koutů světa. V kádru tohoto týmu
jsou pouze dva Češi, zbytek doplněn
právě o cizince, kteří tvoří zajímavý mix.
I proto se stal tento tým fenoménem
nižších soutěží, kdy každý rok postupuje
a nechybí moc, aby se v následujícím ročníku dostal do 1.A třídy. Ačkoliv Prague
Raptors je klubem založeným teprve nedávno (2017), disponuje širokou členskou
základnou včetně mládeže, B mužstva
či týmu žen. Nejvíce charakterizujícím
pojítkem je právě multikulturní spojení
více jak 20-ti národností.
Do utkání vlétli Raptors velmi nabuzení a hýřili pohybem a celoplošným
presingem. První kaňka přišla velmi brzy,
a to když soupeř nevybíravým zákrokem
„rozčísl“ čelo Filipu Šmatovi, jenž nastoupil na pozici krajního obránce, ale
obratem musel jet na šití do nemocnice.
Na jeho místo nastoupil Tomáš Svoboda
a nevedl si vůbec špatně. Od desáté
minuty jsme se dostávali daleko více
do hry a vyrovnali se důrazem a přidali
na aktivitě. Obrovskou šanci ve 20.
minutě spálil Kamenca, který brankáře
tváří tvář nepropálil, to se nepodařilo
ani Slanému, jehož dorážku zlikvidoval
obránce na brankové čáře. Na přípravné
utkání hra ve vysokém tempu, kdy jsme
potkali soupeře, jenž směřuje k postupu
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www.fkreporyje.cz
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Úvodní slovo
sme opět o něco blíže startům soutěží, které by měly ukázat formu, kterou si naše celky budují během zimní
přípravy. Držíme všem celkům palce a už
se těšíme, jak se všichni společně budeme moci potkávat během mistrovským
zápasů na území našeho krásného areálu.

J

A tým
Příprava se postupně překlápí do své
druhé poloviny a trenér Čermák tak
postupně poznal prakticky všechny hráče
kádru. Po úvodních zaváháních se Zadní
Třebání a Tuchoměřicemi jsme naplno
opustili covidové vody a mohli se soustředit na práci v rámci zimní přípravy. Před
týdnem čekalo naše A mužstvo fyzicky
dobře připravená FA Zbura, kterou Řeporyje porazily 4:1. V dalším utkání Řeporyje
narazily na Prague Raptors. Jedná se

me po našich trénincích na ta samá místa.
V tělocvičně se střídá mnoho jiných
sportovních skupin. Nevadí nám, že si
evidentně půjčují naše nářadí. Trochu to
i chápeme, kde jinde se dá skočit do tak
měkké, nadýchané matrace a zkusit, co
dělá trampolína. Pro některé sporty je
zase potřeba něco odklidit z dosahu. Ale
jak velký je problém, zvlášť pro „dospěláky“, uklidit vše na původní místo. Beru to
jako neúctu k práci a snaze druhých lidí,
lenost, nadutost, sebestřednost a možná
i trochu naschválu.
Sportovní vrchol sezony, lehce kontroverzní Olympiáda, na malé holky moc nepůsobila. Možná také proto, že byla zimní
a nebyla tam (kupodivu) gymnastika. O té
letní si hodně povídáme jen na našem
prázdninovém soustředění. Co ještě tak
naše malé cvičenku zaujalo, je krasobruslení a ty sportovnější snowboard a lyže.
Ke konci února bude v naší domovské
sokolovně tradiční Karnevalový rej pro
děti. Náš oddíl GYMSTAR se jako vždy
bude podílet velkou účastí trenérů a animátorů při zajištění hladkého a zábavného průběhu celé akce. Ale to si povíme až
příští měsíc, jak to dopadlo.
Za trenérský tým GYMSTAR
Hanka Krejčíková
do 1.A třídy, tudíž se jednalo o kvalitní
prověrku. Střela Černohorského v 35.
minutě skončila na tyči a radost z gólové
dorážky Vejsady zmařil praporek sudího,
který vylítnul rychle jako inflace dle odhadů Českého statistického úřadu. Dvě
minuty před koncem poločasu překvapil
soupeře Černohorský, který rychle hodil
aut za obranu a rychlý brejk po přistrčení
Vejsady na Pánka skončil faulem ve vápně. Náš kapitán si míč postavil a bezpečně
proměnil. Poločas 1:0.
Úvod druhého dějství jsme vůbec nezachytili podobně jako ponorka rádiové vlny
a pojetím hry si značně koledovali. Byli jsme
zaslouženě potrestání, a to když soupeř
vstřelil nádherný gól střelou z 25 metrů
střelou tzv. pod klacek, kdy byl dobře chytající brankář Přída zcela bez šance. Rychle
jsme však zareagovali, konkrétně Petrus,
který byl druhý poločas posunut na hrot,
kdy si nejprve dorazil svou střelu z metru
do břevna hlavou a poslal do vedení. O dalších pár minut přihrál nejlepší hráč utkání
Kamenca Pánkovi, který vyslal do brejku
právě Petruse, který střelou podél nohy vsítil svůj druhý gól. Soupeř se však nevzdával
a svou horkou krev potvrzoval při každém
odpískaném faulu, kdy komentovali každý
verdikt velmi nelibě. Jedním z takových byl
faul ve vápně, který svým druhým gólem
v zápase z penalty přidal Pánek.
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povídá průběhu hry. Zároveň však ukázal
kvalitu, která v týmu dřímá.
V dalším zápase se naše mužstvo
narazilo na Košíře, které jsou soupeřem
B mužstva v soutěži. Trenér Čermák tak
poskládal dvě různé jedenáctky, které
předvedly dva rozdílné poločasy. První
z nich skončil 4:0 a v druhém dějství
branka již nepadla.

Mladší žáci na soustředění

V koncovce utkání jsme již získali
sebejistotu a přidali ještě dva góly, kdy
po úprku přidal již svojí třetí branku v přípravě zlepšující se Vejsada. V nastavení
pak ještě završil skóre 6:1 Petrla, který
schoval svojí střelu „do pytle“, a brankář
lovil míč až ve své síti.
Kvalitní přípravný zápas, kdy si trenér
Čermák vyzkoušel i přes řadu omluvenek
jiné alternativy. Výsledek zcela jistě neod-

Mladší dorost na soustředění

Řeporyje vyrazily na zkrácené soustředění
S ohledem na nového trenéra a zmírnění pandemických opatření vycestovaly Řeporyje poslední únorový týden
na zkrácené zimní soustředění ČT–NE
do Podhradí u Ledče nad Sázavou, které
má pod palcem náš nový lodivod Petr
Čermák. Řeporyje kromě několika tréninků na menší UMT absolvovaly i posilování
a potřebnou regeneraci v sauně, na kterou navázalo i „stmelování“ kolektivu.
Soustředění bylo zakončeno zápasem
proti Řepům v rámci zimní ligy na UMT
Aritmě (po uzávěrce, pozn. redakce)
Mládež
Mladší přípravka
Naše mladší přípravka dosáhla dalšího
úspěchu, a to když v konkurenci SK Třeboradice, ČAFC Praha, SK Zeleneč, Libuše
a Babic si došla pod taktovkou trenéra
Kaprhála ke krásnému 2. místu.
Pod odkazem na našich facebookových naleznete video, které mapuje
cestu ke stříbrným medailím a zároveň
řadu krásných gólů a akcí, za které by se
nestyděli ani renomovaní střelci.
Cítíme, že v tomto ročníku nám roste
řada talentů.
Soustředění v Borotíně
Naši mladší žáci a dorostenci vyrazili
ve dvou etapách na zimní soustředění
do Borotína, kdy kromě tréninkových
dávek došlo i k utužení stávajícího kádru
obou mužstev. Místo v jihočeském kraji
nabízí ideální podmínky jak v letních,
tak i zimních měsících, neboť disponuje
i krásnou krytou halou.
Významné jubileum Františka Veselého
V neděli 20. 2. oslavil významné jubileum František Veselý. Patriot a dlouholetý
řeporyjský srdcař, který zastával v Řeporyjích pozici hráče, trenéra, funkcionáře
a aktuálně správce.
Všechno nejlepší Fando, ať se ti daří!
Nově vybudované dětské hřiště
v areálu FKŘ
Je naším velkým potěšením, že výstavba dětského hřiště byla díky naší městské
části dokončena a již od prvního dne
se těší velké pozornosti rodičů a jejich

ratolestí, neboť hřiště nabízí to, co ty
ostatní nemají.
Hlavní dominantou je vysoká dřevěná
věž, díky které vidí děti naše hřiště ze
zcela jiné perspektivy.
Nyní je ještě na území zasazené travní
semeno, díky kterému bude na jaře hřiště
ještě trochu veselejší. Když k tomu připočteme i nafouknutí trampolíny, máme
se na co těšit.
Petr Vosmík ml.
místopředseda FK Řeporyje
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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

PŘÍJEM NOVÝCH PACIENTŮ

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

PŘÍJEM NOVÝCH PACIENTŮ

CMY

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz

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

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

CELÉ MENU

CELÉ MENU

VE VAŠEM MOBILU

VE VAŠEM MOBILU

NASKENUJTE POMOCÍ

NASKENUJTE POMOCÍ

FOTOAPARÁTU NEBO QR ČTEČKY

FOTOAPARÁTU NEBO QR ČTEČKY

 Otevírací doba 

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

www.kadernictviarnika.cz

