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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
roce 1915 poskytly Řeporyje útočiště 150 ženám
a dětí z polské Haliče.
Byly na útěku před ruským imperátorem.

V

Svůj pravidelný sloupek píši
v noci na sobotu 26. března. Před
chvílí mi před budovou nádraží předali hasiči poslední z dvaceti sedmi
dětí, maminek a babiček z Ukrajiny, které v Řeporyjích našly útočiště před
ruským imperátorem.
Svolal jsem si na to před týdnem krizový štáb Řeporyjí. Pracovní skupina
starosty, ve které mám pro všechny krizové scénáře v „základní sestavě“
několik mozků, co chci mít okolo sebe za každou cenu, až půjde do tuhého
a pár holek z SDH, které v něm mám ve verzi humanitární krize.
Dobře jsem udělal. Pomohli vymyslet plán nevšední akce, ve které se nám
za nezdolné pomoci řeporyjáků, přespolních, ale také firem a úplně cizích
lidí, podařilo z prvního patra vybydlené budovy udělat důstojné bydlení pro
lidi, před jejichž situací se Řeporyje rozhodly nezavírat oči.
Přečtete si o tom na jiném místě v Echu. Byl to nezapomenutelný zážitek.
Stejně jako dnešní noc, kdy jsem v očích těch lidí, utrmácených nekonečnou
cestou, často zanechavších doma otce, bratra, či dědu na bojové linii, viděl
úžas z toho, jak jiná je budova zvenku a zevnitř. Dávali mi, přes únavu
a hektičnost situace, najevo, že mají pocit, že bude už jen lépe.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, co se podíleli nejen na této
vpravdě unikátní, 72 hodin trvající misi, ale také všem, co umožnili, či nabídli
ubytování, či jakkoli jinak projevili solidaritu s Ukrajinou.
Dobře vím, že iniciativa nevzbudila jen potlesk. Tady, stejně jako v celé
zemi. Jenomže jsou věci, o kterých se nepřemýšlí.
Jsem na Řeporyje moc pyšný. Stejně jako na naše hasiče, kteří opět
ukázali svou extratřídu. A náš autobus… Co vám budu povídat. Tisíce
kilometrů poslední týdny. Ve službách IZS, vidíte ho na fotografiích zpravodajských agentur, je za hvězdu. Vyplácí se každá koruna, co do našich
hasičů vrážíme, ví to každý, kdo na mé židli seděl. Když je nejhůř, vždy se
na ně mohu, můžeme, spolehnout.

Já jsem se nedávno vzdal členství v redakční radě Echa. Důvody nebudu
rozpitvávat, prostě jsem fatálně neodhadl, co v některých probudí totální
uvolnění Echa. Zaplatím za to a nic moudřejšího ze všech špatných možností,
než přenechat své místo opozici a vliv na obsah redakční radě, mě nenapadlo.
Proč to píšu? Protože vliv na titulku si teda nechám. Živil jsem se tím!
Nevím, zda je to vidět na té dnešní. Myslím, to živení. Vliv určitě.
Prostě jsem tam nechal dát jména všech, co se nějak účastnili té krásné
akce nádraží. A tím téma raději ve sloupku uzavírám, ono to vyjde až
za dva týdny a to už bude určitě (začnou zápisy, přijde druhá vlna uprchlíků
a do toho proti nim bude štvát lidi budoucí prezident Babiš) hodně lidí i tady
koukat skrz prsty na…. A dost. Doteď jsi tu nic nezaslechl, jistě to vydrží.
Vždyť jsou to matky s dětmi a utíkají před válkou. Všichni jistě souhlasí s tím,
jak jsme k tomu přistoupili.
Válku vyhlásily i Řeporyje a to TSK za termín 30. července, kdy má být
hotový ten most na náměstí! Oprava je na místě a platí to město, ale….
Prostě jsem jim sdělil, že nebudeme absolutně akceptovat to, že to je hotová
věc. Že to musí jít udělat mnohem rychleji, válka a hotovo dvacet! Kupodivu
to celkem zafungovalo, udělají maximum, skutečně z toho teču, stejně
jako vy. Popravdě, štve mě to nejvíc coby politika. Zrychlí a dělají i v neděli.
Na provoz v Ebrově ulici, kde je průjezd zakázán a jezdí koumáci, co si to
chtějí zkrátit, dost bezohledně, dohlédne namátkově policie, je tam průjezd
zakázán, což všichni zdejší dodržují (sám jdu příkladem, jako dřívější pirát
silnic jsem navíc vzorným řidičem díky tomu, že na mě zapůsobily tresty),
takže ať tam klidně chytají přespolní, co nám tu porušují Průjezd zakázán,
když si to místní přejí.
Po dlouhé době se objevil ošklivý autovrak a to v ulici U Výkupního
střediska. Protože to byl zjevně koumák, co neprošel STK a myslí si, že to
uklidíme za něj, dal jsem volno ufonům a mám s autem jistého JANA DITRICHA velkolepý plán. Auto taky možná nějaký koumák za úplatu v Řeporyjích
ekologicky likvidoval. Pokoušel jsem se dlouho pana Ditricha vypátrat
a mezitím auto ničili vandalové a bylo na mě divně koukáno, protože jste
rozmlsaní a už jste si zvykli, že stačí lusknout prsty a Pavel vrak odstraní.
Což je v kombinaci s blížícími se volbami přesně ten důvod, proč pan Ditrich
nakonec vyvázl. Auto jsem tentokrát nechal ukrást své věrné ze zdejšího
závadového prostředí, kteří si při aktuálních cenách rádi rozeberou vrak
na železo, drahé kovy a zbytek nehodí jako kupku zde do pole, jak je zvykem
nějakého vykuka už delší dobu.
Proč jsem auto nechal ukrást? A co jsem měl dělat. Jezdila kolem něj
tak často PČR, že už nepřipadalo v úvahu provést levitaci, navíc jsem měl
na místě dlouho tajně kameru, chtěl jsem v případě, že to původce přijede
řešit, s ním o celé věci pohovořit. Prostě jsem číhal a hledal trvalé bydliště.
Nakonec jsem coby ten, co má snad povinnost tu uklízet vraky, jinak kecá,
že kamarádí s UFOny nechal auto odcizit, což nebylo vůbec snadné právě
z obavy mých kamarádů zlodějů, že je tam načape hlídka.
Ujistil jsem je, že v domluvenou noc budu ve smluvený čas sedět na kamerách u vlasovců, heliportu a kamerou ze hřiště jistím i závory a tak není
možné nevidět policejní vůz včas a nevarovat je. A bylo.
Což byla samozřejmě lež, protože u heliportu kameru nemáme, u vlasovců asi dvě oficiálně s X tajně, ale bylo by pozdě a kamerou na hřišti nelze
sledovat závory, bylo by to porušení GDPR a navíc mít tam tak silnou kameru
a dělat to, bych nemohl takto napsat. Jak to tedy bylo doopravdy? Neřeknu.
Auto je pryč, byla to moje zásluha a docela mi bylo líto, že mi nikdo nepomohl
s tou lustrací SPZ, když jsem měsíc vysílal signály. Jsem v podmínce, není
teď pro mě lehké v zájmu Řeporyjí krást, vnikat na cizí pozemky, porušovat
zákony. Mrzí mě, když mě voláte k věci, kde jste předtím ani sami nezavolali
156, což se „vám nechce“.
Na druhou stranu, já si rád hraji na kovboje a pak to mohu napsat do Echa.
Panu Janu Ditrichovi vzkazuji, že mi to nedalo a dohrál jsem to. Tedy vím, že
je v tom nevinně a naletěl někomu, kdo mu slíbil auto ekologicky zlikvidovat,
zkasíroval peníze a … auto odstavil v Řeporyjích a přesně věděl kde a proč.
Občan městské části, o kterém mluvím, má týden od vydání tohoto čísla, aby
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na místě uklidil do posledního střepu veškerý bordel a přišel mi na radnici dát
ruku na to, že už to neudělá a týden bude hodinu denně u starého nádraží
upozorňovat děti, že nemají přebíhat.
V opačném případě skončí další autovrak (bude mít č. 45) namísto
na Jupiteru na zahradě jednoho ze tří objektů, které (spolu)vlastní, udělám
z toho grotesku a ostudu na obecní facebook a nic se mi nestane. Nezlobte
se, ale aby toho, že v Řeporyjích umíme autovraky do tří dnů MÍSTNÍ občan,
to tedy ne. Když jsem za to chtěl týrat cizího. A komu to vadí, nebo se mu
nelíbí můj tón, tak ten ještě neměl před domem pár let vrak. Kdyby měl
někdo ze mě divný pocit pro to, s tou kamerou, tak jej poprosím, ať se ještě
jednou zamyslí a snad mu dojde i geniální šotek schovaný v tomto textu.
Bystřejší už gurmánsky pochopili, že nemohu prohrát a pachatel se mi
skutečně přijde vzdát, protože… jasně, a že to ničí právě někdo, koho o to
požádal mě nakonec došlo v pravou chvíli.
Někdy nechápu, proč moji odpůrci nezneužijí toho, že mám jako veřejný
činitel ohlašovací povinnost. Jenomže já jí dodržovat, tak musím rezignovat.
Moc informací, moc kamarádů. Jinak, kdo z příspěvku pochopil: 1.) jak to, že
zlo bylo potrestáno a pachatel už znovu neudeří, 2.) proč tak drze přiznávám
to s tou kamerou (souběh dvou TČ), 3.) jak se povedlo zajistit čistý vzduch
od PČR na tu krádež, ať okamžitě volá nebo píše (602 316 148), první 3
vyhrávají tričko Řeporyje.
Vás ostatní chci na závěr dnešního sloupku o něco požádat. Jeho poslední
odstavec je určen JEN DĚTEM. Ne Vám. Budou volby a já jsem v nepříjemné
situaci, kdy svědomí pere se s vypočítavostí. Prosím, respektujte uzamčení
konce textu pro 18+, Echo máte zadarmo, žádá vás starosta a navíc, když to
VŠICHNI dodržíte (tak já na oplátku budu pomáhat s těmi vraky i jako bývalý
starosta. Ale musíte fakt všichni.
Díky za to i za Váš nadhled, humanitu a tiché dívání se jinam, když dělám
něco, co se vám nelíbí. Vím, není to jednoduché. Sláva Ukrajině a Řeporyjím
a Smrt Putinovi!
DÁLE ČTOU POUZE DĚTI, KTERÝM MÁTE SVATOU POVINNOST ECHO DÁT
DO RUKY A ROZKÁZAT PŘEČÍST, ZATÍMCO SAMI SE VZDALTE A PUSŤTE TO
Z HLAVY! PŘIPOMÍNÁM, ŽE JE NOUZOVÝ STAV STÁTU A MÁM ROZŠÍŘENÉ
PRAVOMOCE, MUSÍTE MĚ UPOSLECHNOUT, KDYŽ VÁS VYZVU A TO SE
PRÁVĚ DĚJE, TAK PROSÍM, DĚKUJI. TADY ČLÁNEK KONČÍ: STAROSTA@
PRAHAREPORYJE.CZ
(OTOČTE NA DALŠÍ STRÁNKU! SPRÁVNĚ, DÁT DÍTĚTI, ODEJÍT Z MÍSTNOSTI,
VRÁTIT SE ZA PĚT MINUT, NA NIC SE NEPTAT, ZAKÁZAT DĚCKU VÁM TO
POVĚDĚT, NALISTOVAT STRANU 4 A NA CELOU VĚC ZAPOMENOUT. JSTE
SKVĚLÍ, MOC DĚKUJU, VĚZTE, ŽE JE TO V ZÁJMU VAŠICH DĚTÍ I NAŠEHO
VZÁJEMNÉHO, KOREKTNÍHO VZTAHU, KTERÝ SI NEBUDEME KAZIT. …. TAK
ŠUP… NO PROTO… JEŠTĚ ČEKÁME NA ZVĚDAVOU DRBNU TÁMHLE… NO
PROSÍM, TO JE DISCIPLÍNA… ÁÁÁ UŽ TU JSEM SÁM…
Milé děti,
Režisér Jan Hřebejk mi dovolil… (Hele! Já vás vidím!! No, tak prosím!) To snad není možné… No nic, tak děcka, nejprve ten screen:
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Ta Arriva třeba, děcka, ta jezdí ze Smíchova tou protisměrnou kolejí.
I sedmdesátkou. Osel si myslí, že možnost, že ho přejede vlak, je stejně
pravděpodobná, jako že pan starosta přestane drmolit a začne se celkově
chovat normálně. Opak je pravdou. Jsem jediný, kdo tu čte kroniky a byl
v archivu v Dobřichovicích. Mají tam všechny papíry úřadu do roku 1974.
Děti já tam byl první, co ten archiv existuje. Ti, co to psali, už tu nejsou.
Nikdo tedy neví, co já:
Brzy tu zase někdo umře na kolejích. Já to vím. Já tu mám kancelář
přímo u přejezdu. Vidím to denně. Bude to buď dítě se sluchátky utopené
v mobilu, nebo opilec.
Umře. Stane se to. Tak ať to nejste vy. Ať je to dospělák, co zjistil, že tu
jezdí záložním koridorem na Beroun rychlé soupravy až ve chvíli, kdy měla
jeho slezina a pravá ruka deset vteřin do Holyně, zatímco zbytky dospěláka
zůstaly v Řeporyjích.
Nepřebíhejte ty koleje. Ať se vám nestane to, co Andulce. Ať se to stane
něčímu tatínkovi nebo mamince, jako se to většinou děje. Ne, nejde jim
pomoci, je mi líto, děti. Ani když s nimi promluvíte. Pokud víte, že to třeba
u starého nádraží občas dělají, povězte jim, že pan starosta říkal, že jsou
oslové. Oni se nakrknou, řeknou něco ošklivého o panu starostovi, ale vy
řeknete ne tatínku, tohle pan starosta říkal, že uděláš. Tatínku, já nechci, aby
tě přejel vlak. Půjde zase, vím to, děcka a nemůžete za to. Není jim pomoci.
Klid, já jim tu ukážu pár videí, co jsem natočil. Kdy, no, až mi přijdou vyčinit,
jak to, že o nich říkám, že jsou oslové. A já řeknu, osle, já to napsal do Echa!
Zasloužil sis to. Polepši se. Oni mě neposlechnou. Jsou dostatečně dospělí
na to, aby věděli, co je a není skutečně nebezpečné. Až přijde tatínek večer
domů, tak se ho zeptejte, jestli je vážně takový osel, že jediné, co si z toho
odnesl je ujištění se, že starosta je pitomeček. Že to by vám bylo moc líto.
Protože jestli vy jste si uvědomily, že pan starosta kvůli vám pozurážel před
volbami půlku vesnice, jak se o vás bojí, tak tatínek by si měl uvědomit, že
to bylo hlavně na něj. Že pan starosta dobře ví, že to dočetl. Že Echo děti
nečtou. A že má domlouvat tatínek vám. Nakonec se celá rodina obejmete
s tím, že pan starosta je mrkev a vás by nikdy vlak nepřejel, protože tu jezdí
jen pomalé, ale přecházet koleje je špatné a nemá se to.
Děti, a prosím, promluvte o tom i s kamarády a když uvidíte někoho
z nich přebíhat koleje a odbude vás, přijďte mi to říct na úřad. Já si kluka
chytím a budu na něj šeptat, až se pokaká a doma to nikdy neřekne, už jsem
takových pár zničil. Oni vaši neví, že když doprovázíte spolužáka ze Zbuzan
celá parta po škole na vlak, tak se vám nechce až na přejezd a berete to kolem
baru rovně. Děti vy se tam rozhlížíte tak, že se vás polovina podívá jenom
doprava. Několikrát jsem si vás natáčel. Ale prd, ne abych žaloval a někomu
to ukazoval, to dělám jen zlodějům okapů a tak. To bylo pro moje děti, aby
viděly, že stačí aby to začalo bimbat, vy se tam mrcasíte a najednou ne zleva,
ale zprava, v protisměru přiletí Arriva a neštěstí bude na světě. Takhle někdo
umře na tom místě, nebo o sto metrů dál, půjde opilec, nebo kluk se sluchátky, koukne doleva, koukne doprava, pomalý motorák nikde a ví, že může jít.
Jenomže on neví, že jsou dole závory. A ten šinkanzen v protisměru, nestaví.
Promluvte si o tom s ostatními dětmi v partě. Kdo si dá říct, toho nepřejede vlak.
Jako Andulku. A to za to stojí, ne?
Děkuju moc, děti.

Honza, řeporyjský rodák, píše o své sestřičce, která tragicky zahynula
před šestapadesáti lety tady u nás, v Řeporyjích, kousek od domu v Řepíkové
ulici, kde rodina Hřebejkových bydlela.
Povím vám, jak Andulka zemřela. Přejel ji vlak. Přebíhali dva. Chlapeček
to stihl, ona ne. Nebyla první dítě, co tu zahynulo na kolejích. Ani poslední.
Děcka, i zdejší dospěláci vám někdy jsou špatným příkladem. Hlavně
u nádraží přebíhají, jako by se nechumelilo. Jsou to pitomci, myslím si, že
tu jezdí jenom pomalé vlaky, ale není to pravda. Přebíhá tu tolik dospělých,
že bych jim nejraději řekl, halo pane, jste osel! Bezohledný osel!

(A vy nedělejte, že tu nejste, já to psal pro vás a vy to dobře víte. Každý den
přejde koleje mezi přejezdem a silem v pracovní den v průměru devadesát
a o víkendu čtyřicet osob. Mezi 12–14 tvoří polovinu z nich zdejší školáci).
Těším se příště.
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz
PS: Jo, a asi dvě hodiny před uzávěrkou Echa jsem ten vrak U Výkupního střediska
přeci jen ukr…, UFOni ho dostali svolení čmajznout. Sbohem autovraku č. 44.
Chybět nebudeš.
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ŘEPORYJE: JAK SE STAVÍ SEN, zn. SPĚCHÁ!

Za 72 hodin se asi dá postavit leccos. Jak se ukázalo v Řeporyjích, třeba ubytování pro tři desítky ukrajinských maminek s dětmi v prostoru, který v zimě nevoněl už ani bezdomovcům. Ty ženské s ratolestmi, unavené, vystrašené, často
vystresované tak, jak si neumí nikdo z nás představit, utekly ze země, kde padají bomby na porodnici plnou mimin.
Na Ukrajině zahynulo během v ruské invaze v době uzávěrky tohoto textu 184 dětí. Někteří řeporyjští dobrovolníci
z řad zdejšího SDH, pomáhající v KACPU (Krajském asistenčním centru pro pomoc Ukrajině) aneb „v Kongresáku“,
skoro ještě dětmi jsou. Když Praha třetí březnový týden začala pro nedostatek kapacit pro ubytování válečných uprchlíků kolabovat, měly to Řeporyje z první ruky. Mládež SDH, zdejší občané, výjezdová jednotka našich hasičů, všichni
profesionální hasiči ze Řeporyjí… 20 „našich“ přímo v jámě lvové po několik týdnů. Několik jich shodou okolností sedí
v krizovém štábu městské části. Když jej starosta MČ v noci na čtvrtek 17. března svolal, nebylo tedy nutno řešit „zda“,
ale „kde“. Chyběla u toho třeba paní místostarostka Lucie Seguin, která prostě zrovna dobrovolničila. Následujících
několik desítek hodin změnilo nejen interiér vybydleného nádraží doslova k nepoznání. Ale také všechny, co u toho
byli. Ono jedna věc je o zázracích slyšet. Druhá jeden takový prožít.

Z

ápis krizového štábu MČ z té noci
se dá shrnout asi takto:
„MČ Praha Řeporyje je solidární
s utrpením civilního obyvatelstva Ukrajiny a je srozuměna s katastrofálním
nedostatkem kapacity pro ubytování
uprchlíků. Má dostatečné rezervy pro
realizaci kteréhokoli krizového plánu,

Byl to jeden velký organizovaný chaos, všemu tomu
dávala řád Lucka Šulcová a rodina Jirky Svobody.
mezi kterými běhal starosta a pořád hecoval, ty co
něco dělali a těm, co zrovna postávali, připomínal,
že „to prostě bude v neděli a ne za měsíc“ a to byla
sobota a nám netekla voda, netopilo topení a Vilda se
chystal překopat stoupačky. Třídenní mejdan bláznů!

vypracovaného pro podobnou potřebu i v případě, že jich uvolní třicetinu,
kterou je milion korun. Za ten se dokáže
dlouhodobě postarat o třicet uprchlíků,
vč. zbudování provizorního útočiště
ve vybydlené budově nádraží, která dostala přednost před dalšími variantami
(budova ZUŠ, tělocvična ZŠ) a předpo-

kládaných nákladů na provoz v řádu
dlouhých měsíců až roku. Ubytování
se pokusí zhruba za čtvrtinové náklady
z uvolněné rezervy zbudovat do tří dnů.

Řeporyjské nádraží ožilo. A kdo ví, zda v poslední
chvíli nezváží přehodnotit ještě záměr. Komunitní
centrum, možná k němu únikovka, co by to dotovala.
Uvidíme. Teď je útočištěm žen a dětí z Ukrajiny a my
moc děkujeme za klid, který jim dopřáváte.

Přitom jako výraz solidarity se všemi, co
pracují v KACPU a hlavním městem jako
takovým, ponechá krizovému řízení Hl.
m. k dispozici všechny své síly, které, společně s naším evakuačním autobusem,
odvádějí svou práci tam, kde je aktuálně
nejvíce potřeba.“
Skončeno. Podepsáno starostou,
odesláno na vědomí krizovým štábům
Prahy 13 a Prahy jako takové v pět ráno
ve čtvrtek 17. března.
Starosta odpolední a noční řízení štábu akce, místostarosta dopoledne, kdy

Patrik Barták, avenger topenařiny. Nádraží mělo
topení vypuštěné a fakt „pár“ let klinické smrti
za sebou mělo.. Ďábel! Sjeli se neuvěřitelní řemeslníci,
co pak utíkali před starostou, co chtěl fakturu a běhá
nerad a pomalu.

bude starosta spát. Starostka SDH Lucie
Šulcová řídí koordinaci prací na nádraží
a podléhají jí všechny nasazené síly městské části. Nábytek a administrace všeho
dalšího, co kdo nabídne, doveze, nebo to
Řeporyje koupí - Andrea Svobodová. Její
matka Iveta nad vším bdí jako maják nad
mumrajem v čele s hasiči, které koordinuje velitel JSDH, její manžel, otec Andrey
a pomáhající Kristýny a mimochodem
také švagr Lucie Jirka Svoboda. Novotný

Rád bych jménem městské části vyjádřil hluboký obdiv a poděkování všem, co se podíleli na zbudování důstojného ubytování
pro ukrajinské uprchlíky v budově nádraží, stejně jako všem, co v posledních týdnech nabídli, či přímo poskytli ubytování válkou postiženým, případně další pomoc. Nesmírně si vážím vašeho přístupu a solidarity, a kdyby to bylo v mých silách, nechal
bych vás nejraději po jménech zapsat zlatým písmem do obecní kroniky tak, jako tam nechám zapsat to, co jsem na vlastní
oči viděl na tom nádraží. Děkuji za sounáležitost a ochotu pomoci i jménem těch čtyřiceti, o které jsme se v první fázi postarali
a těch třiceti, kteří našli dočasný druhý domov v budově nádraží. A díky i těm, co jim to celé nejde pod vousy, ale nechávají si
to pro sebe, do hospod, či k volbám.
Jsem na s trpícími válkou na Ukrajině projevenou řeporyjskou solidaritu velice pyšný.
Pavel Novotný
starosta městské části
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tzv. opatření ke zmírnění krize vyklizení
celého prostoru, především od aut, což je
jeho specialita. Povolat veškeré síly zdejšího dobrovolného hasičstva a každého
dalšího, kdo je ochoten pomoci. Facebook, twitter, mobilní rozhlas Řeporyje,
esemesky…
Takhle nějak zněly poslední úkoly
před začátkem největší akce v dějinách
obecního stěhování. Doktor Radosta
z Kulového blesku by zaplesal.

Proměna kuchyní, prostor má dnes dvě plně funkční,
vyřádil se hlavně Martin Bříza.

krom buzerace všech v rámci krizového
řízení celé operace zapojí své sociální
sítě krzevá nedostatkového zboží (v celé
ČR nejsou k dostání palandy, matrace

Palandy z Brna a Ostravy. Nakonec se vešlo 13. V nádraží je aktuálně 27 maminek, babiček a dětí . Nejmladšímu obyvateli je 11 měsíců, nejstarší paní je 68.

a dalších X věcí spojených s interiéry,
protože nebudujeme sami) a okamžitě
v rámci rozšířených pravomocí ve vyhlášeném nouzovém stavu zajistí v režimu

Hasičům z Brna Králova Pole přišel po dojezdu poděkovat jménem části sám náčelník krizového štábu.
Dobráci se vytáhli u naší akce napříč republikou.

Nakonec se toho šílenství zúčastnilo
53 dobrovolníků, šest firem, dvacet dárců
všeho od peněz, přes matrace, lůžkoviny,
hračky až po rady a kontakty, často úplně
cizí lidé, kteří prostě sledují starostův
twitterový účet, či facebooku někoho
z hnacích motorů akce a na ně navazujících kamarádů, podporovatelů, známých.
A také jeden brněnský a jeden ostravský
dobrovolný sbor, které společně napsaly
jeden z mnoha až kouzelných příběhů
těch 72 hodin.
To když se ukázalo, že palandy fakt
nejsou a nebudou, i když se kupují. Tedy,
patnáct, co potřebovali řeporyjští, se dalo
složit ze zásob IKEY. 6 v Ostravě. 9 v Brně.
A tak ostravskou část nákladu pořizují
radvaničtí „dobráci“ a vyrážejí do Brna,
kde mezitím obstarávají devět zbylých
dobrovolní hasiči z SDH Brno – Královo
Pole.
Mají za sebou
kalbu, jeden z nich
slavil kulatiny. Dělal se obří dort.
Bylo veselo. Tři
z nich spali tři hodiny, než dorazila
Ostrava, přeložili
náklad a přivezli ho
do Řeporyjí na nádraží, jen abychom
my neztratili cenný
den navíc, který by
si vyžádala naše logistika. Fantastická
ukázka toho, jak to
mezi hasiči chodí.
Budovu nádraží
máme v majetku
pár měsíců. Jediné,
co je na ní dobré je
to, že je naše a má
novou střechu.
Provizorně v ní
funguje elektřina
v garáži, kde má
dočasné útočiště technická četa
i s technikou.

Nějakých 20 hodin po skončení zasedání krizového
štábu. Na fotce z mobilu starosty v holobytu, co už ale
začíná připomínat civilizaci se řeší asi tisíc věc a Vilda
už se dává na modlení netuše, že zítra se ukáže, kam
je sveden odpad a bude třeba překopat stupačky.

Interiér prvního patra nádraží prošel neskutečnou
proměnou.
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ubytování třicet žen a dětí. Leda by to
teoreticky možné bylo.
V Řeporyjích je totiž možné už asi vše.

Jeden z obrazů od April Popko, která věnovala samozřejmě díla vyvedená především žlutou a modrou,
některá vznikla přímo pro interiér. Thank you so
much, April!

Elektrikáři JEZL Elektro ze Stodůlek,
sklenář Dan Hrudka, topenář Superman
Patrik Barták, všeuměl Filip Schroll, truhlář Martin Bříza,…. Kolem nich mumraj
hasičů, jejich kamarádů, rodinných
příslušníků, ale také další řeporyjáci
a přespolní, co se přišli zapojit. Neustále

Jinak v ní nefunguje zatím nic. Není
proč. Malujeme projekt radnice, jediné
cesty, jak jednou z města vymámit snad
osmdesát milionů na kompletní rekonstrukci. Počítat bude i s variantou, že
nám nedá nikdo nic a budeme pár let
stavět sami. Počítat s renovací interiéru
patra a opravou sítí a všeho, co je rozbité
(všechno) v doslova superšibeniční lhůtě,
nemůže. Jednak neexistuje a potom,
copak to by předem někdo projektoval
a proč by to také dělal?
V budově v okamžiku ortelu krizového
štábu není napojený správně odpad,
„hadrové“ elektrické rozvody, dá-li se to
elektroneštěstí vůbec rozvody nazvat, je
staré šedesát let. I kdyby se povedlo rozchodit, neexistuje vedení k elektrickému
kotli. Který v budově mimochodem ani
není. Vypuštěné topení. Neteče voda.
Samozřejmě ucpané trubky. Špinavé zdi.
A nespočet dalšího, co prakticky znemožňuje udělat z toho expresně důstojné

Martin Bříza s dcerkou Rozárkou, celá rodina nechyběla jediný den, Rozárka byla fantastická, stejně jako
Simon Lexa a další čtyři děti, co tam strávily prakticky
celý víkend dobrovolnou prací. Klobouk dolů.

přijíždějící známí i neznámí, často zdaleka, co vozí matrace, hračky, lůžkoviny,
nábytek. Kavárník Filip z náměstí s občerstvením, několik našinců s hotovostí, kterou tu zanechávají naháněni starostou,
který je nechce
nechat odejít bez
darovací smlouvy
poté, co byli opakovaně odmítnuti
s tím, že to obecní kasa zvládne.
Není dobrý běžec, což dobře
ví několik řemeslníků, co trhali
rekordy v unikání
před Novotným
požadujícím fakturu a ne charitu.

Tady se dva dny zpět proháněla meluzína, oknem vzadu vpravo, dovnitř roky lezli
bezdomovci. Má novou koupelnu, na zdi vpravo se stihla ještě přidělat televize.
Starosta s místostarostou čím dále častěji přistižení nad hovorem o tom, zda to přeci
jen nemá být komunitně-kulturní centrum. Projekt radnice sám o sobě může stát
hodně přes milion. Možná se ušetří. Uvidíme. Kdo by to byl před dvěma týdny řekl, že?

Nasazení, bez
řečí, čistý altruismus, touha
pomoci. Udělat
věc a dát pomoc
u věci, o které se
nepřemýšlí, pokud není člověk

bezohledná mátoha, které pokud „bere
práci“ uprchlík, co nemá nic a je v cizí
zemi a bez zázemí a kontaktů, tak je spíš
k politování pro to, jaký je a ne pro to,
co mu přišli vzít Ukrajinci, kterým jsou
někteří Češi schopni závidět i válku.
Na nádraží, které se z hodiny na hodiny měnilo k nepoznání, jsme si záviděli
snad jen to, že jsme už chvíli o někoho nezakopli, či nás někdo nevzal omylem latí.
Přijela se na to dokonce podívat televize Nova. Každý jeden z těch, co se na tom
podíleli, by si zasloužil tu být jmenován.
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S touhle sestavou nemůže zadání krizového štábu dopadnout špatně. Lucku
Šulcovou a zbytek rodiny Jirky a Ivety Svobodových patří do základní sestavy
všech řeporyjských krizových štábů. Řeporyje vědí proč.

Jenomže to skoro nejde, ostatně už druhý
den ani nebylo jasné, které balíky s tím,
co jsme upotřebili, či to upotřebí ti, pro
které to celé bylo, kdo a odkud přivezl.
Tou budovou skutečně proběhlo snad
sto lidí.
Na konci přišla April Popko, americká
malířka, která se k nám vdala a vyzdobila
útulný interiér svými krásnými obrazy.
Elektrikář Hynek Černý, topenář Patrik
Barták a celá rodina Svobodových a další
blázni se pak ještě museli opakovaně
vracet, protože „někde něco“.
Ale když starosta městské části po 72
hodinách hlásil pracovní skupině krizového štábu hlavního města, že je hotovo
a jakmile budeme mít razítko profesionálních hasičů umožňující provizorně
ubytovat větší množství lidí v nezkolaudované budově, můžeme přijímat, tak
bylo v budově plně funkční, útulné a čisté
ubytování pro 28 obětí Adolfa Putina.
Dvě palandy se nevešly, jednu z nich dostala ukrajinská rodina, co jí městská část
ubytovala v penzionech Beneš a ona si
po třech týdnech našla holobyt a vděčně
vrátila klíče na recepci.

Světla svítila, topení
topilo, postele i postýlky byly povlečené, kotel
hřál, jak Vilda Procházka
překopal odpad a zakouzlil se stupačkami,
to si nechte vyprávět
snad přímo od něj, my
to moc nechápeme doteď. Vyměněné zámky,
vymalované pokoje,
dvě nové kuchyně, nadupaná WI-FI, kterou,
společně s neomezenými daty a to všechno
zdarma věnovala ČD
Telematika.

Poslední dvě matrace zařídila přes přátele
z firmy BONAMI kamarádka starosty, moderátorka České televize, novinářka Světlana Witowská, která to celé sledovala
na Twitteru tak dlouho, až se na to přijela
podívat, protože tomu nemohla uvěřit.
Kolektivní vzepětí s logem humanity
a touhy prostě pomoci lidem, co přišli
o vše a ještě se často klepou, zda k tomu
nepřibude i nejbližší, manžel, otec, co
o něm maminka říká dětem, že je v „jen
u zásobování“, aby ty starší dobře věděly,
že to je lež pro ty mladší. I takových scén
byli ti z nás, co pracují pro uprchlíky,
kterým koordinuje pomoc městská část,
svědky.
A uprostřed toho všeho naši hasiči,
kteří – pokolikáté už – ukázali, že v nich
máme totální hvězdy. Obětaví držáci
okolo suverénně jedné z nejlepších výjezdových jednotek v republice.

Na sociálních sítích gratulovalo a tleskalo několik tisíc lidí. Mezi nimi celebrity,
politici. Tiskové oddělení magistrátu
vzkazovalo zdravice od primátora, který
osobně nepřijel smeknout klobouk jen
proto, že měl COVID a musel být v izolaci.
Ale pro to nikdo z těch, co u toho
byli, fakt nedělal. Když starosta o pár
desítek hodin poté, co se ten zázrak stal
ubytovával první „zákazníky“, paní Irinu
s dvouletým synkem, měla prý podle
chování v očích úžas, co že se v té omšelé
budově nachází za ostrov bezpečí. A bylo
na ní vidět úleva míšená a pocitem, že už
bude jenom lépe.
Odměna, co vydá za všechny kecy
mezi námi, jací jsme pašáci a pochvaly
na facebooku.
Za sto let si budou ti, co přijdou po nás,
v kronice číst, že jsme nezavřeli oči. Stejně
jako v roce 1915, kdy se Řeporyje postaraly o 150 polských žen a dětí, co utíkaly…
před „ruským imperátorem“.
Zase jsme ukázali „imperátorovi“
vztyčený prostředník. Jako tehdy, jako
předloni…
Byly jsme solidární. A bylo to opět
nezapomenutelné. Ti, co u toho byli
napřímo, potvrdí.
Tahle jízda totiž zapomenout nepůjde.
Stejně jako ta válka a utrpení statečné
Ukrajiny.
Sláva jí, našim hasičům a všem, co
nebyli, nejsou a nebudou lhostejní k těm,
co to nejvíc potřebují!
Autor je členem krizového štábu MČ.
Nepřeje si být jmenován.

Poděkování
Krizový štáb MČ Praha-Řeporyje chce touto cestou poděkovat všem dárcům,
kteří přispěli na akci „Nádraží pro uprchlíky z Ukrajiny“. Děkujeme všem, kteří
přinesli nábytek, peřiny, polštáře, koberce, obrazy, matrace, potraviny a další
vybavení pro uprchlíky během víkendu 19.–20. 3. 2022. Děkujeme.
Cilečková

Appka Řeporyje! To chceš!
Hned staženo!
Nemusíš se registrovat!
A jsi informován,
když jde do tuhého!

7

Stáhněte si
appku Řeporyje na stránkách

www.prahareporyje.cz
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Přistavení VOK na I. pololetí 2022

Přistavení VOK na Bioodpad I. pololetí 2022

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

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

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

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

P

rvní jahody už
se objevují na pultech obchodů, nejsou
to sice ještě
jahody vyhřáté sluníčkem
a překypující
typickou vůní
a sladkou chutí, ale nejsou ani k zahození. Pokud se už stejně tak jako já nemůžete dočkat těch prvních z babiččiny
zahrádky, možná se tak i vy necháte
zlákat ke koupi.
První jahody jsou u mě vždy spojeny s dezertem Pavlova, sladká křehká pusinka,
uvnitř vláčná a plná šlehačky , přesně ta
k těmhle prvním trochu nakyslým jahodám perfektně pasuje.

Pavlova s jahodami
Bílky ze 4-5 vajec
220gr krupicového cukru
2pl kukuřičného škrobu
2čj vinného octa
250ml smetana ke šlehání
200gr jahod

Troubu zahřejte na 150 °C. Bílky odměřte do mísy
a při nízkých otáčkách šlehače šlehejte tak dlouho,
až při vytažení metel začnou tvořit tuhé špičky.
Pak postupně přisypávejte cukr, důkladně ho
zašlehávejte, aby byl sníh pevný́, lesklý. Přidejte
prosátý škrob, ocet a zlehka prošlehejte. Na plech s pečicím papírem vyšlehanou
hmotu přeneste a vytvarujte do kruhu – na pečící papír si tužkou předkreslete
šablonu pro usnadnění práce.
Troubu ztlumte na 120 °C, vložte do ní plech s pavlovou a pečte 80 minut. Poté
troubu vypněte a pavlovu v ní nechte bez otevírání dvířek úplně vychladnout.
Smetanu ušlehejte do tuha, vyplňte ji usušenou pavlovu a ozdobte jahodami.
Volitelné – smetanu můžete dle vlastní chuti při šlehání osladit moučkovým
cukrem a zvolit jakékoliv jiné ovoce k ozdobě.
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Městská
policie
informuje

S

nastupujícím teplejším počasím bude možné se setkávat
s větším množstvím cyklistů na komunikacích. Od začátku
nového roku 2022 jsou v platnosti nové předpisy provozu
na veřejných komunikacích, snad největší počet změn se asi
vztahuje k cyklistům, a to včetně často diskutovaného rozhodnutí, které stanovuje povinnost odstupu 1,5 metru motorového
vozidla od předjížděného cyklisty.
Předpis konkrétně říká, že od 1. ledna 2022 musí řidič motorového
vozidla při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup, a to
nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší povolená rychlost maximálně 30 km/h, platí odstup nejméně jeden metr.

II. Řeporyjský bál

B

yl to ještě nedávno všudypřítomný COVID, který způsobil
více než dvouletou přestávku mezi I. a II. Řeporyjským bálem. A když se situace trošku uklidnila a Lucie Hunčárová
začala plánovat pokračování úspěšného I. ročníku, stalo se jen
„pár“ kilometrů na východ od naší krásné země něco, co by si
předtím nikdo nedokázal ani představit.
A spoustu z Vás pomáhá, jak může. Starosta Řeporyjí Pavel Novotný si na úvodní slovo odskočil z nádraží, které se rekonstruuje
pro naše ukrajinské přátele. Někteří poskytují azyl, jiní shromažďují materiální pomoc a někdo pomáhá finančně. Negativní dopad to
má, ale na všechny a jak trefně podotknul moderátor večera Petr
Suchoň, i my si potřebujeme odfrknout, dobít baterky, na chvíli
nemyslet na to všechno okolo, abychom pak byli schopni v tom
všem pokračovat.
A to se II. Řeporyjskému bálu povedlo. Opět vše bylo nachystané jako na svatbu. K poslechu a tanci hrála kapela Joybox,
catering v těžkých podmínkách znovu úspěšně připravila rodinná
restaurace Gourmet Pauza, Lucie Hunčárová zase jednou fušovala
do řemesla Petrovi a pomáhala mu s moderátorským mikrofonem
v ruce. A to hlavní, hosté zjevně chtěli ukázat, jak na parketě
zvládají v Lucčiných tanečních kurzech pilované kroky waltzu,
jivu nebo třeba chachy. A šlo jim to skvěle!
Parket byl téměř neustále zaplněn a uvolňoval se jen tehdy,
když odpočívajícím hostům chtěli účinkující ukázat, kam až to
můžou dotáhnout, když budou trénovat dál. Program zahájila
Latino show, ve které tančily mistryně světa z taneční školy Star-

Nastavený trend je takový, že je nezbytné udělat maximum
pro ochranu cyklistů, ale zároveň k tomu musejí být vytvořeny
technické podmínky jako zejména dostatečná síť cyklostezek
nebo kvalitní a široké vozovky, na kterých nemusejí cyklisté
kličkovat a motoristé tudíž sledovat jejich případné vybočení
z dráhy. Na řadě úseků vozovek je těžké vůbec takovéto pravidlo
dodržet. Stejně tak je pro všechny účastníky provozu a pro policii
obtížné dodržování pravidla kontrolovat (zajišťovat nezpochybnitelné důkazy), případně pokutovat.
Od 1. ledna 2022 začala platit také výjimka pro cyklisty,
kteří nemusejí jet v jízdním pruhu pro ně vytvořeném, stejně
jako ve vymezeném prostoru v křižovatce, pokud by tím byla
ohrožena bezpečnost jejich nebo dalších účastníků provozu, či
plynulost provozu. Od ledna 2022 se navíc nesmí pít alkohol či
požívat návykové látky při jízdě na tzv. pivních kolech.
Ing. Hynek Svoboda
ředitel MP Praha 13
dance v Chomutově,
dále předvedly své
umění mistryně republiky v plesových
formacích s vystoupením „Mamma Mia“
z tanečního studia
Kamily Hlaváčikové
v Mostě a třešničkou na dortu byla
ukázka standardních
tanců v podání mistrů republiky Jana
Metlického a Ely Kasalové, kteří sklidili
skutečně velký aplaus. Pro odlehčení
a malý odpočinek
od tance v průběhu večera několikrát
vystoupil iluzionista
Magic Alex. A oblíbenou částí večera
bylo samozřejmě
také vyhlášení bohaté tomboly. A když už
všichni začínali tančit
spíše ve volném stylu, přišel na scénu DJ
Scamp s hity z 80.
a 90. let.
Tento večer s pestrým programem by
se, ale nikdy nemohl
uskutečnit bez finanční podpory partnerů bálu. Těmi byli
Čermák a Hrachovec
a.s., Remax partner
Řeporyje, Autostyl
a.s., Arceco, Adestra
Security s.r.o., Miscela D´Oro a spoustu
dalších, kteří přispěli
do tomboly.
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B

OTEVÍRÁNÍ JARA

yla to velká akce pro družinové
děti. Cílem bylo předat dětem
nenásilně informace o jarních květinách, práci na zahrádce i o zvířátkách
a jejich mláďatech. Děti si prošly jarní
stezku, kde odpovídaly na různé otázky
týkající se jara, spojovaly obrázky a slova,
co patří k sobě, hledaly obrázky květin
i stromů a vše zapisovaly do křížovky,
až jim vyšla, ta správná jarní tajenka.
Poté si vytvořily ve třídách jarní kytičky,
zazpívaly písničky i zahrály jarní bingo.
Odpoledne velmi rychle uteklo a jaro
může začít.
Lucka Macourková

Mezistupňová spolupráce

S

polečná setkávání ve výuce mezi
školáky I. a II. stupně skýtají skvělou příležitost ke vzájemnému
poznávání a odbourávání komunikačních
překážek, pramenících především z věkového rozdílu žáků.
Po jarních prázdninách se tímto způsobem oboustranně obohatily třídy 5.
B a 8. B. V hodině zeměpisu předvedli
mladší žáci své vlastivědné prezentace,
mapující kraje ČR. Navzdory počáteční
trémě sklidili páťáci za bouřlivého potlesku druhostupňových žáků obrovské
uznání. Zhlédnutí kvalitně zpracovaných
prezentací zase přineslo starším žákům
určitou sebereflexi v tom smyslu, že je
vždycky co pilovat a že by člověk neměl
usnout na vavřínech.
Hanka Zdvihalová, Zdeněk Kauer
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Knihobudky v naší škole

A

kce, kterou jsme vyhlásili v rámci
března - měsíce knihy, byla pro
nás úspěšná. Díky rodičům našich
žáků, kteří doma probrali své knihovny
a přispěli do našich, jsme zaplnili tři knihobudky, dvě knihovničky a jeden čtenářský koutek. Knížky si okamžitě našly
své čtenáře. Moc děkujeme všem, kteří
nám do knihobudek přispěli. 
R. Šantorová, L. Wilczková
a H. Zdvihalová

Základní škola

Š

kolní cvičnou kuchyňkou se nesla
vůně pečených jablečných měšců
z listového těsta. Tuto dobrotu si
druháci museli podle pracovního postupu sami upéct. Malí pekaři si vyzkoušeli
ve čtyřčlenných skupinách spolupracovat, rozdělit si práci a dodržet dané
pokyny. Na sladkém dezertu si po obědě
všichni pochutnali.
Slancová P.

11

v mezilidských vztazích příznivé energetické vlnění.
Pan Franc – který navzdory svému hendikepu rozsévá kolem sebe pohodu snad
do všech světových stran – se rozhodl
neponechat dobrý skutek našich školáků
bez povšimnutí. Vyžádal si od nich jména,
aby hned o jejich nezištné pomoci pověděl naší paní ředitelce.
Milý pane Franci, moc Vám děkujeme
za Vaši cennou zpětnou vazbu! Velmi si
toho vážíme!
Přejeme Vám všechno dobré!

D

Vyhráli jsme

íky podpoře rodičů našich žáků se
můžeme těšit z výhry. Na základě
hlasovací soutěže, kterou na konci loňského roku vyhlásilo nakladatelství
Albatros pro jednotlivé kraje, vyhrála
v Praze naše škola. Dostali jsme poukaz
na nákup knih za 10 000 Kč. K vítězství
nestačilo pouhé „kliknutí“, hlasující musel
napsat i důvod, proč nám svůj hlas dává.
Nesmírně si vážíme podpory, které se
nám dostalo od rodičů našich žáků a děkujeme za ní. 
Hana Zdvihalová (KMČ)

Do Řeporyjí doputovala
pochvala

P

Voňavý čtvrtek ve 2. B

rojevů vděčnosti a chvály z řad veřejnosti se před jarními prázdninami dostalo žákům naší školy Filipu
Štichovi (9. B) a Jiřímu Mojdlovi (9. A).
Chlapci se jako každý všední den odebrali
po vyučování na autobusovou zastávku
Nádraží Řeporyje, odkud měli namířeno
za rozptýlením do zábavního centra
ve Zličíně. Od tohoto úmyslu však oba
školáci záhy dobrovolně upustili.
Při čekání na autobus totiž chlapce oslovil
pan Miloš Franc s prosbou o pomoc při
nástupu do autobusu. Pan Franc (roč.
1962) – který do Řeporyjí občas zajede
pracovně z nedalekého Komárova na Berounsku – je po nešťastné události z roku
1999 závislý na svém invalidním vozíku.
Oba mladíci neváhali ani vteřinu, prosbě
vyhověli. Během jízdy se navíc chlapci
nabídli, že sympatického vozíčkáře nejen
vysadí v místě určení (stanici Luka), ale že
pana France vyvezou i do požadovaného
podlaží místního nákupního centra.
Svou ochotou tak chlapci rozkmitali
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Zdravá výživa

hodinách Člověk a jeho svět se
děti ze 3.A dozvěděly plno zajímavých věcí. Učily se o lidském těle,
kostech, orgánech a smyslech. K lidskému tělu ale neodmyslitelně patří i téma
zdravé výživy.
Společnými silami se dětem podařilo
vyrobit vlastní potravní pyramidu. Diskutovaly o tom, jaké potraviny kam zařadit.
Nakonec si vyzkoušely vážení cukru, který obsahují některé nezdravé pochoutky.
Martina Bejvalová

Březen v mateřské škole
Jaro, jaro, zima už je pryč,
včela ťuká na poupata,
vlaštovička od hor chvátá,
v zobáčku nám nese petrklíč.

K

onec února a začátek března
byl u nás ve školce pohádkově
kouzelný. Nejprve jsme poznávali
podle obrázků různé pohádky, které nám

přinesl Večerníček. Tančili jsme jako „princeznička na bále“. Zkoušeli jsme vyrábět
a navlékat barevné korále. Plno pohádek
jsme si také zdramatizovali. Povídali jsme
si, která řemesla se objevují v pohádkách
a jako povolání přetrvávají do dnešní
doby. Zahráli jsme si třeba na kominíky,
zedníky, kováře, malíře, pekaře, švadleny
či pradleny.

www.msreporyje.cz
 ms.reporyje@gmail.com

požární zbrojnice. Ty odvážnější si zkusily
„hasit“.

V měsíci březnu proběhl ve školce
„Týden s knihou“. Děti si přinesly jejich
oblíbené pohádkové knížky z domova.
Učily se s nimi šetrně zacházet a také
umět naslouchat četbě učitelek. Před
spaním nebo i v průběhu dne jim předčítaly pohádky dle jejich výběru.

Některé třídy se byly podívat u hasičů,
kde se děti dozvěděly mnoho zajímavého o jejich práci. Mohly si prohlédnout
hasičské auto a jeho vybavení, prostory

Často s dětmi pozorujeme práci popelářů, která je v jejich dětských očích
velice zajímavá. Učíme se třídit odpad
do barevných kontejnerů. Povídáme si
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o různých materiálech a také o tom, jak
chránit životní prostředí.
Ve školce jsme uspořádali karneval,
na který děti přišly oblečené do masek
již ráno. Do vyzdobených tříd tak dorazili
princezny, víly, Karkulky, rytíři, piráti a jiné
pohádkové bytosti. Karnevalem nás provázel klaun Cucíno, s kterým si děti užily

Nejstarší děti se moc těšily na hodiny
s „Dráčkem Předškoláčkem“, které v únoru a březnu pořádala základní škola. Při
pěti návštěvách se zábavnou a hravou
formou připravovaly na školu a seznamovaly se s novým prostředím.
Některé děti ze tříd „Želviček“ a „Soviček“ nacvičily pásmo písní a básní pro
vítání našich nových občánků na místním
úřadě.
17. 3. byl u nás na návštěvě Slávek Boura s výukovým programem „Logohrátky“,
při kterém se dětem snažil rozhýbat jazýčky a navést je na správnou výslovnost.
I ty ostýchavější děti dokázal zaujmout
a přimět k vzájemné komunikaci.
18. 3. jsme shlédli divadelní představení „Aladinova kouzelná lampa“.
Po pohádce jsme si s dětmi povídali
o tom, co bychom si přáli, kdybychom
měli kouzelnou lampu.
Dětská přání byla roztomilá, nejvíce se
týkala nových hraček, kamarádů, zvířátek,… ale dospělí by si jistě přáli, hlavně
v této době, život bez nemocí a válek.
Přejeme vám krásné a slunečné jaro
plné síly a optimismu.
plno legrace. Nejvíce se jim líbily kouzelnické triky a bublinková show.

Lenka Kloubková
a kolektiv MŠ

Informace pro rodiče k průběhu zápisu dítěte do mateřské školy
Zápis do naší mateřské školy proběhne v souladu s právními
předpisy a uskuteční se v termínu:

3. 5. 2022 od 13.00 do 17.00 hod.
10. 5. 2022 od 13.00 do 16.00 hod.
v nové budově v přízemí mateřské školy v oddělení „Myšky“ vchod ze zahrady od ulice K Závětinám.
Den otevřených dveří nebudeme realizovat, bude možná pouze prohlídka jedné třídy, ve které bude probíhat zápis. Určená
osoba – pedagog, bude podávat rodičům informace o provozu
mateřské školy, zodpovídat dotazy apod. Virtuální prohlídka celé
budovy je k dispozici na www.msreporyje v sekci „fotogalerie“.
Seznamte se prosím pečlivě s kritérii přijímání dětí pro školní
rok 2022–2023.
V letošním roce bude zápis dítěte do MŠ probíhat osobně
v budově mateřské školy.
Žádost o přijetí + evidenční list dítěte a další dokumenty a informace najdete v sekci „zápis“ na www.msreporyje.cz
K zápisu doneste:
1. Vyplněnou a řádně podepsanou žádost o přijetí dítěte
2. Řádně vyplněný a podepsaný evidenční list dítěte – musí být
vyplněno i pediatrem
3. Rodný list dítěte
4. Občanský průkaz jednoho z rodičů
5. Doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého
pobytu zákonného zástupce
(v případě nejasností, bude trvalý pobyt dítěte ověřen na MČ
Řeporyje )

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se
stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je
dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní
povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Dětský lékař vyplní očkování dítěte
na druhé straně evidenčního listu.
Zákonný zástupce může zvolit pro svoje dítě v povinném předškolním vzdělávání i vzdělávání individuální. Je třeba vyplnit
žádost o individuální vzdělávání – naleznete na webu v sekci
„zápis“.
Pokud bude zákonný zástupce žádat o přijetí svého dítěte do MŠ
v případě doporučeného odkladu školní docházky, přiloží ještě
k žádosti o přijetí ještě doporučení z odborného vyšetření z pedagogicko - psychologické poradny, posouzení dětského lékaře
a rozhodnutí ředitele ZŠ o uděleném odkladu školní docházky.
UPOZORNĚNÍ:
Prosím zkontrolujte pečlivě, zda máte vše vyplněno a podepsáno.
Na žádosti o přijetí před 3. 5. 2022 a po 10. 5. 2022 nebude
brán zřetel.
Při zápisu obdržíte evidenční kód, pod kterým naleznete do 31.
5. 2022 výsledek přijímacího řízení na našich webových stránkách v sekci „zápis“ nebo seznam přijatých a nepřijatých dětí
bude vyvěšen na dveřích třídy „Myšek“ v objektu mateřské školy.
Diana Schreierová
ředitelka MŠ
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Od 19. 4. 2022 vystavuje v Galerii Bubec
své obrazy Tomáš Lahoda. Vernisáž
s hudebním programem proběhne před
velikonočními svátky na Zelený čtvrtek
14. 4. od 18 hodin.
Malíř, restaurátor a kurátor Tomáš Lahoda
působí v Praze a v Kodani. V Dánsku v letech
1993–98 působil jako vedoucí ateliéru
malby na Jutské akademii výtvarných
umění ve městě Aarhus. Ve svých dílech
se suverénně pohybuje mezi abstrakcí,
virtuózní realistickou malbou, performancí
i fotografií. V Galerii Bubec představí část
obrazů a fotografií ze série LaGuardia, na
které autor začal pracovat při rezidenčním
pobytu v New Yorku v roce 2015.
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Erika Bornová I Barbora Dayef I Žofie Eder I Žanda Gebauer I Jolana Havelková I Barbora Lexová I Nikola Ivanov I Libuše Jarcovjáková I Jakub Orel Tomáš
Alena Kazetelová I Linda Klimentová Marie Ladrová I Anežka Minaříková I Kateřina Nová I Míla Preslová I Tomáš Skála I Agáta Slámová I Lucie Vítková
Daniel Suška I Martina Šedová-Morávková I Karolína Šulcová I Benedikt Tolar I Klára Vlachová I Martin Žák I Kamila Ženatá

Současně připravujeme i naší tradiční
kulturní akci – Art Safari 37, tentokrát
na téma „Spánek“. Od 14. do 22. května
2022 budou ve Studiu Bubec vystavovat
přední čeští umělci: Erika Bornová, Barbora
Dayef, Žofie Eder, Žanda Gebauer, Jolana
Havelková, Barbora Lexová, Nikola Ivanov,
Libuše Jarcovjáková, Alena Kazetelová,
Linda Klimentová, Marie Ladrová, Anežka

Studio Bubec reaguje na současnou
válečnou situaci na Ukrajině. Připojili jsme
se k výzvě Kultura pro Ukrajinu a nabízíme
ukrajinským umělcům ubytování a zázemí
pro tvorbu s možností se zapojit do našich
aktivit. Ve Studiu máme také prostor, kde
standardně pořádáme kurzy a akce pro děti
a mládež, ten je aktuálně v dopoledních
hodinách k dispozici ukrajinským dětem –
v současnosti zde má zázemí dětská
skupina předškolních ukrajinských dětí,
kterou vedou dvě ukrajinské učitelky. Pro
starší děti také nabízíme místa v našich
výtvarných kurzech. Je však potřeba
nalézt zdroje na financování platů dvou
ukrajinských učitelek – proto bychom
vás chtěli oslovit s prosbou o pomoc
skrze platformu Darujme.cz, kde jsme
pod stránkou Bubec o. p. s. založili
sbírku. Za každou finanční pomoc jsme
velmi vděční a budeme vás informovat, jak
se všem v našem studiu daří.

Minaříková, Kateřina Nová, Míla Preslová,
Tomáš Skála, Agáta Slámová, Daniel Suška,
Martina Šedová-Morávková, Karolína
Šulcová, Benedikt Tolar, Jakub Orel Tomáš,
Lucie Vítková, Klára Vlachová, Martin
Žák, a Kamila Ženatá. Připravujeme také
bohatý doprovodný program – koncerty,
literární čtení, divadlo, performance nebo
workshop pro děti.

Společně s MČ Řeporyje jsme se i letos
zapojili do projektu Ukliďme Česko. Hlavní
jarní úklidový den byl v sobotu 2. dubna
2022 a uklízelo se nejenom v Zahradě
Bubec, ale i v okolí. Je však možné se
k akci stále připojit individuálně. Do konce
dubna budou k dispozici odpadkové pytle
v tzv. Pytlomatech v Zahradě Bubec
a u stanoviště kontejnerů u hřbitova
Řeporyje ve Smíchovské ulici (naplněné
odpadové pytle odkládejte výhradně do
sběrných nádob nebo sběrných dvorů. Ty
najdete na www.kamsnim.cz.
V sobotu 2. dubna jsme kromě úklidu
také zahájili jarní sezonu v Zahradě
Bubec. Otevírací doba Zahrady je každý
den od 10:00 do 18:00 hodin. K pozvánce
do Zahrady Bubec připojujeme i pozvání
na jarní výlet po Řeporyjské stezce.
N a Ře p o r yj s ké s t e z ce si může te
prohlédnout více než 20 uměleckých
děl umístěných ve veřejném prostoru
MČ Praha Řeporyje a v blízkém okolí.
Na jedné ze tří různě náročných tras si
můžete některá díla i osahat a vyzkoušet.
Mapu a informace o Řeporyjské stezce
získáte buď ve Studiu Bubec nebo na
webových stránkách.
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SZUŠ – Výtvarný obor

Kultura
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Naše žákyně Lucka Císařová byla přijata na VŠ - Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara - Západočeská univerzita v Plzni průmyslový design a na ČVUT - fakulta architektury v Praze.

Žáci SZUŠ se v tomto zúčastnily výtvarné soutěže – Děti malují pro Konto bariéry – téma „Les“:
Anetka B., Justinka M. a Emička Ž. – zvítězily v kategorii ZUŠ se svými kresbami letokruhů.

Naši žáci a žákyně získali ocenění ve výtvarné soutěži Pestrý svět - téma „Jídlo“
- pořádala Neviditelná výstava a nadační
fond „Krasohled“.
Tato soutěž je specifická v tom, že v porotě, která díla hodnotí, jsou mimo výtvarníků také nevidomí porotci.
Díla musí být zajímavá a originální nejen
vizuálně, ale i na dotek.
Ve velké konkurenci jsme obdrželi
tyto ceny:
Kategorie 6–9 let
- Alžbětka Pokorná - Čestné uznání
Kategorie 10–13 let
- Majda Kroupová - Čestné uznání
- Barča Durchánková, Berni Jäger, Nina
Macáková, Maruška Trnková a Lucinka
Zádová - Hlavní cena neviditelné výstavy.
Všem moc gratulujeme!
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo
20. 3., byli jsme pozvání na vernisáž, děti
dostaly krásné diplomy a ceny.

Hudební obor
Po skoro dvouleté „koronavirové“ pauze
Vás srdečně zveme na následující tradiční
a slavnostní koncerty školy:
10. června – 18:00 - České muzeum hudby – koncert ke 30. výroční založení ZUŠ

20. května – 18:00 - Absolventský koncert – České muzeum hudby
Červen – koncert sborů Hlahol
Bližší informace naleznete na webu školy
www.pro-radost.cz
Na nové žáky se budeme těšit u přijímacích zkoušek ve dnech 25. a 30. 5. 2022
– 14:00–18:00 v prostorách SZUŠ.

Moc gratulujeme!!!!
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Letní dětský tábor ČTU
T.O.Samota II
Kde:

Samota u Bočků – Litoradlice
Hněvkovická přehrada
Kdy:
16. - 30.7.2022
Téma táborové hry: Castrum de fascina
Cena: 5 800,- Kč
Ubytování: Podsadové stany
Kontakt: taborsamota2@seznam.cz

www.facebook.com/tosamotaii
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Škola celým srdcem
Vydejte se na Velikonoční stezku
za beranem Jošuou se Školou Celým srdcem
etos budou Velikonoce obzvlášť
důležité. Nesou zprávu, že naděje
je nade vším, co se děje v tomto
světě. Dospělí i děti si to budou moct
připomenout na Velikonoční stezce
Školy Celým srdcem.

L

Stezka se skládá z osmi zastavení,
která jsou rozmístěna na trase 1–2
kilometrů. Na každém zastavení si
návštěvníci mohou přečíst kousek
příběhu a získat jedno písmeno do tajenky. Tentokrát nás stezka vtáhne
do velikonočního příběhu v netradičním zpracování. Jak by mohly vypadat
velikonoční události, kdyby se odehrály
v ovčí říši?
Ovečky Beka a Lydka vyrážejí hledat
berana Jošuu, který už tři roky chodí
krajinou a dělá zázraky. Ovečky by si
moc přály, aby Jošua zařídil svobodu
pro ovce v jejich ohradě. Ale když Jošuu
konečně potkají, vypadá to, že jeho dny
jsou spočítány. Jak v tom zazáří naděje?
Dozví se ten, kdo dojde k poslednímu
zastavení.
Stezku si může projít každý sám mezi
10.–18. dubnem v Praze-Řeporyjích (začátek je u Ebrovy 10) nebo se můžete
přidat ke společné procházce s dětmi
a učiteli ze Školy Celým srdcem na palmovou neděli 10. dubna od 14:30 hod..
Křesťanská škola Celým srdcem
připravuje velikonoční procházku
v přírodě již druhým rokem. Vloni se
zájemci mohli na osmi zastaveních
seznámit s tématem sederové večeře,
která zároveň byla poslední Ježíšovou
večeří. Děti si postupně malovaly

na papírový talíř tradiční pokrmy této
slavnosti a na vyvěšených cedulích se
děti i dospělí dozvídali jejich význam.
Tým školy připravil i příručku, s jejíž
pomocí si může každý uspořádat
sederovou večeři sám doma. Kdo by

měl o tuto příručku zájem, může si o ni
i letos napsat na email školy.
Více informací a registraci na letošní
stezku najdete na www.celymsrdcem.
cz
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Válka – pošetilá dekonstrukce světa

V

álka je vždy velkou tragédii a dekonstrukci naši civilizaci. Je naprostým bezohledným výsměchem Bohu, který tento svět stvořil, jako
dobrý.

Válka (nemyslím legitimní sebeobrana státu) je iluzorní manifestací
síly, moci, ega, ve skutečnosti ovšem je
tím nejžalostnějším výbuchem vzteku
nezralých lidí, dodávajícím si síly, zdání
sebevědomí a nadřazenosti na úkor
nevinných lidí. Za vším se však skrývá
nejistota, hloupost, komplex méněcennosti či mesiášský komplex, který ze své
podstaty je vždy zlem, hříchem. Mesiáš
je jen jeden, Ježíš Kristus. O Velikonocích
si tuto skutečnost znovu uvědomujeme. On zemřel za spásu světa a svým
zmrtvýchvstáním nabízí celému lidstvu
vznešenou alternativu života – život
prožívaný v perspektivě Boží věčnosti. Ti,
kdo rozpoutávají válku, jsou perverzním
zjevením toho, jak zlo dokáže deformovat lidskou přirozenost. Jsou to uzly, které
brání síle zmrtvýchvstání, síle vznešené
alternativy Božího života. Proto je důležité nejen se před nimi bránit, ale také se
modlit za jejich obrácení, aby Bůh mohl
být vše ve všem. I v jejich srdci.

Válka není od Boha. Je plodem hříchu,
zla. Proti válce je třeba se jasně postavit,
protože ničí svět, stvoření, lidské životy,
do nichž Bůh vložil tolik možností. Válka
je zjevením hříšné smrti, ne té pokorné
smrti, kde je místo na odevzdání se, naplnění a přechod k Bohu. Válkou nesmíme
být fascinováni. Pokud to činíme, těžce
hřešíme. Nikdy nelze relativizovat postavení agresora a oběti. Agresorem nejsou

Rusové, ale vládnoucí režim na Kremlu.
Legitimní sebeobrana není primárně
užíváním násilí, ale ochranou pozitivních
hodnot. Také není popřením Ježíšových
slov o neodplácení zla zlem. Ježíš nás totiž vede ke konsistentnímu postoji dobra,
lásky, určitě ne k nenávisti. Sebeobrana
tedy nesmí být motivována nenávistí, ale
obhajobou dobra.
Dnešní doba nás vede k zamyšlení
nad podstatou našeho každodenního
života. Válka začíná v malém u každého
z nás. V naší společnosti už dlouho tolerujeme vyvolávání nenávisti a nepřátelství proti různým skupinám obyvatel.
Rezignovali jsme na potlačování projevů
agresivity, podněcovaní ke zlu, nenávisti. Nevadí nám porušování základních
mravních pravidel, pravidel slušného
chování, povýšenosti některých lidí (bohužel také politiků), kteří nemají základní
úctu, toleranci k druhým,
k teří čas to
používají lež,
dezinformace, konspirací
a běžně umlčují lidí, mající jiné názory.
Ve sv ých
postojích
musíme být
jednoznační
a pevní. Musíme zaujmout
stanovisko, které je v této chvíli jasné.
Musíme odmítnout jakoukoli spolupráci
se zlem, malování černého na bílé. Musíme být proti válce, proti smrti ve prospěch života. Musíme mít na paměti
smíření lidí mezi sebou a s Bohem, hájení
svobody svědomí a lidských práv, důstojnosti každého lidského života, která
je garantována lidskými právy a hlavně
Bohem. Jednou před Bohem staneme
všichni.
Pomozme nyní Ukrajině modlitbou,
pokáním, finanční pomocí, s ubytováním, nejednejme však zbrkle, neuváženě
nebo proto, abychom si uchlácholili
svědomí. V této situaci bude zapotřebí
dlouhodobého systémového řešení skrze státní instituce, obce, církevní a jiné
charitní organizace. Všímejme si více
Ukrajinců nebo Rusů, kteří žijí s námi.
Mnohdy jimi skrytě pohrdáme, vnímáme
je jako levnou pomocnou sílu. Mnohdy
nás už vůbec nezajímají jejich životy, ani
nestojíme o to, znát je víc osobně. Změňme, prosím, tento špatný postoj.
Závěrem nás chci povzbudit, abychom
pozitivně a aktivně využívali čas, který

máme k dispozici. Život stojí
za to, abychom
ho naplno žili. Jinak by ho nebylo třeba bránit.
Pokojný, požehnaný zbytek
postní doby
P. Mariusz Kuźniar, farář
Email: farar@farnostorech.cz
Tel: 602 136 161
Z knihy Bruno Ferrero „Další příběhy pro
potěchu duše“
Poslední místo
V pekle už bylo plno a před jeho branou
ještě čekala dlouhá fronta. Ďáblu nezbylo
než odepřít dalším přicházejícím vstup.
„Máme už jenom jedno místo, a to by měl
logicky dostat největší hříšník,“ prohlásil.
„Je mezi vámi aspoň nějaký masový
vrah?“ Aby ďábel našel toho nejhoršího, začal hříšníky ve frontě vyslýchat.
Po chvíli uviděl jednoho, kterého si předtím nevšiml. „Co jsi udělal ty?“ zeptal se.
„Nic. Já jsem dobrý člověk a jsem tady
omylem.“
„Něco jsi určitě udělat musel,“ ušklíbl se
ďábel, “každý něco udělal.“
„To dobře vím,“ přesvědčeně odpověděl
muž, „ale já jsem se od všeho vždycky
držel stranou. Viděl jsem, jak lidé pronásledují jiné lidi, ale já jsem se k tomu bláznivému honu nepřidal, jak děti nechávají
umřít hladem a prodávají je do otroctví,
jak slabé vytlačují na okraj společnosti
jako její odpad, jak jenom pořád přemýšlejí, čím by se navzájem podvedli. Ale já
jsem tomu pokušení odolal a nikdy jsem
nic neudělal. Nikdy.“
„Vůbec nic?“ zeptal se nevěřícně ďábel.
„Jsi si jistý, žes to všechno viděl?“
„Na vlastní oči!“
„A nic jsi neudělal?“ zeptal se znovu
ďábel.
„Ne!“ Ďábel se zachechtal: „Tak pojď dál,
příteli. To místo patří tobě!“
Jeden svatý muž potkal na procházce městem žebrající děvčátko oblečené v hadrech.
V myšlenkách se obrátil k Pánu: „Bože, jak
můžeš takovou věc dopustit? Prosím tě,
udělej s tím něco.“ Večer uviděl v televizních
zprávách zabité lidi, oči umírajících dětí
a těla trpících lidí.
Znovu se modlil: „Pane, tolik bídy. Udělej
něco“. V noci mu Pán jasně odpověděl: „Já
jsem už něco udělal – stvořil jsem tebe!“

www.farnostorech.cz
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MHD • Inzerce

Sezonní vlaky PID 2022

V

sobotu 26. března 2022 opět vyjedou po zimní přestávce víkendové
rekreační vlaky Pražské integrované dopravy dopravců České dráhy a KŽC
Doprava, které spojují hlavní město s turisticky atraktivními destinacemi ve středních Čechách i sousedních krajích. Stejně
jako v loňském roce se i letos můžete
vydat na výlet do oblasti dolního Posázaví, Brd, na Kokořínsko,
do Českého ráje nebo
Šluknovského výběžku. Novinkou letošní
sezony je prodloužení trasy Rakovnického rychlíku, který bude prodloužen až
do Kralovic u Rakovníka. Ve všech vlacích
platí kromě tarifu jednotlivých dopravců
také Tarif PID, díky kterému je možné
kombinovat na jednu jízdenku vlak i návazné autobusy nebo pražskou MHD.

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

Šicí stroje

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

Stručný jízdní řád
Cyklohráček
Praha hl. n. (9:06) – Slaný (10:41)
Slaný (11:02) – Praha hl. n. (12:51)
Praha hl. n. (13:04) – Slaný (14:41) – Zlonice* (14:55)
Zlonice* (16:44) – Slaný (17:00) – Praha hl. n. (18:46)
* v trase Slaný – Zlonice jede jen ve dnech 30. 4., 21.
5., 18. 6., 30. 7., 27. 8. a 24. 9. 2022
Cyklo Brdy
Praha hl.n. (8:17) – Beroun – Příbram – Blatná (11:04)
Blatná (16:50) – Příbram – Beroun – Praha hl.n.
(19:34)
Český ráj
Praha Masarykovo n. (8:54) – Jičín – Turnov (11:35)
Turnov (16:23) – Jičín – Praha Masarykovo n. (19:16)
Kokořínský rychlík
Praha-Vršovice (8:17) – Praha hl. n. (8:28) – Mělník
– Mšeno (10:33)
Mšeno (17:03) – Mělník – Praha hl. n. (18:50) – Praha-Vršovice (18:59)

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

óóó!
o
h
c
E

DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ
KROUŽKOVÁ VAZBA • RAZÍTKA
OFSETOVÝ TISK • LAMINOVÁNÍ
Otevřeno  Po–Čt 8–12 13–18  Pá 8–12 13–17  So 9–13 hod.
Konopova 431/6  Praha 5-Řeporyje  Tel.: 603 167 905

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz

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
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Lužickohorský rychlík
Praha-Vršovice (8:44) – Praha hl. n. (8:58) – Bezděz
– Krásná Lípa – Mikulášovice dolní nádraží (13:08)
Mikulášovice dolní nádraží (15:17) – Krásná Lípa –
Bezděz – Praha hl. n. (19:38) – Praha-Vršovice (19:46)
Rakovnický rychlík
Praha hl. n. (9:13) – Beroun – Křivoklát – Rakovník
– Kralovice u Rakovníka (11:58)
Kralovice u Rakovníka (14:40) – Rakovník – Křivoklát
– Beroun – Praha hl. n. (17:29)
Posázavský motoráček
v sobotu Praha hl. n. (7:39) – Davle – Týnec nad
Sázavou (9:01)
v sobotu Týnec nad Sázavou (9:15) – Davle – Praha
hl. n. (10:29)
v neděli Praha h. n. (14:55) – Davle – Týnec nad
Sázavou (16:11)
v neděli Týnec nad Sázavou (18:01) – Davle – Praha
hl. n. (19:28)
Zdroj: ROPId
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 !

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

60 min / 800,-

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

60 min / 800,60 min / 800,60 min / 800,60 min / 800,60 min / 800,-
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Zápis ze zasedání č. 29 z 16. 2. 2022

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Přítomni: starosta - Pavel Novotný,
Dis.; místostarosta - David Roznětinský; místostarostka - Lucie Seguin; Jiří
Blažek - zastupitel; Mgr. Pavel Bechyně
- zastupitel; Jaroslav Kejha - zastupitel;
MUDr. Jozef Čupka, MPH - zastupitel;
Mgr. Lenka Fialová - zastupitel; Mgr. Radek Hanák - zastupitel; Vojtěch Kuchař zastupitel; Mgr. Michal Tuma - zastupitel;
tajemník - Miloslava Jirasová
Omluveni: -Starosta Městské části Praha-Řeporyje
(dále jen „předsedající“) zahájil jednání
v 17:01 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně
svoláno a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce úřadu. Při zahájení
jednání je přítomno deset z jedenácti
zastupitelů, tedy nadpoloviční většina,
a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Miloslavu Jirasovou.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Mgr. Michala Tumu
a p. Jaroslava Kejhu.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského a p. Lucii Seguin.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozšíření programu jednání na návrh
člena zastupitelstva p. Jiřího Blažka
o nový bod, který zní: Odvolání starosty
z funkce předsedy redakční rady.
Neschválen (Pro: 4, Proti: 6, Zdržel se: 0,
Poznámka:)
2) schvaluje
program jednání v původně navrženém
znění.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)

5. Žádost o souhlas s pořádáním
sportovní akce - „Pražský rallysprint“
Usnesení číslo: 0475/2022/ZMČ29

Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s konáním XXVI. ročníku TipCars Pražský
rallysprint na trati z ulice Na Cikánce
do ulice K Zadní Kopanině za těchto
podmínek:
1. akce se bude konat jeden den, a to
v sobotu 26. 3. 2022;
2. pořadatel požádá Policii ČR o zvýšenou spolupráci (zákaz zajíždění
vozidel do horní části mimo komunikaci, zákaz nočních tréninkových jízd,
zajištění bezpečnosti závodu);
3. pořadatel zajistí důsledný úklid po závodu nejpozději do 31. 3. 2022;
4. pořadatel zajistí zákaz túrování motorů po dojezdu do cíle.
2) bere na vědomí
rozporuplné názory občanů Zadní Kopaniny na pořádání závodů v této lokalitě,
souhlasí s pořádáním jednoho závodu
v roce a pověřuje starostu městské části,
aby toto stanovisko sdělil případným
dalším zájemcům.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 1, Zdržel
se: 1, Poznámka: proti hlasovala místostarostka p. Lucie Seguin, hlasování se zdržel
člen ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka)

6. Strategická rozvojová studie Řeporyje západ
Usnesení číslo: 0476/2022/ZMČ29
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
zpracovanou část studie, představenou
formou prezentace na jednání ZMČ
jednatelem společnosti ARCHUM architekti, s. r. o.;
2) souhlasí
se zpracováním 2. části - Podkladové
studie pro změnu územního plánu dle předložené cenové nabídky a dle
požadavků Institutu plánování a rozvoje
hlavního města Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel člen
ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka)

7. Výstavba Trunečkův mlýn - schválení podmínek pro budoucí smlouvu o právu provést stavbu komunikace
Usnesení číslo: 0477/2022/ZMČ29
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
se stavbou komunikace v rozsahu
dokumentace pro ÚR „Bytový areál
Trunečkův mlýn, Mládkova 25 Praha
Řeporyje“ na pozemku parc.č. 1674/1
k.ú. Řeporyje a schvaluje bezúplatné

nabytí této komunikace od společnosti
STARTEN PRAGUE, s. r. o., se sídlem
Máchova 439/27, 120 00 Praha 2, IČO:
07299176 do vlastnictví Hl. m. Prahy,
svěřené správy MČ po jejím řádném dokončení a kolaudaci s tím, že společnost
se zaváže převést stavbu komunikace
nejpozději do tří let po vydání pravomocného stavebního povolení na akci
„Bytový areál Trunečkův mlýn, Mládkova
25, Praha-Řeporyje“;
2) schvaluje
bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 1674/ 11 v k.ú. Řeporyje o předpokládané výměře 22 m2, na němž bude
komunikace vybudována, od společnosti STARTEN PRAGUE, s. r. o. do vlastnictví
Hl. m. Prahy, svěřené správy MČ, s tím,
že společnost se zaváže převést nemovitost nejpozději do tří let po vydání
pravomocného stavebního povolení
na akci „Bytový areál Trunečkův mlýn,
Mládkova 25, Praha-Řeporyje“
bezúplatné nabytí části pozemku parc.
č. 1409 a 1408 v k.ú. Řeporyje na nichž
bude vybudována cesta pro pěší,
od společnosti STARTEN PRAGUE, s. r. o.
do vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřené správy MČ, s tím, že společnost se zaváže
převést tyto pozemky nejpozději do tří
let po vydání pravomocného stavebního povolení na akci „Bytový areál
Trunečkův mlýn, Mládkova 25, Praha-Řeporyje“
bezúplatné naby tí pozemků parc.č. 1393/13, 1404/1, 1695/4, 1403,1402/2,
1402/1, 1396/8, 1674/10 v k.ú. Řeporyje
od společnosti STARTEN PRAGUE, s. r. o.
do vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřené
správy MČ, po vydání pravomocného
stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro ÚR „Bytový areál Trunečkův
mlýn, Mládkova 25 Praha Řeporyje“;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k
- zadání vypracování návrhu smlouvy
o spolupráci a převodu nemovitostí
- podpisu této smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 5, Zdržel
se: 0, Poznámka: na jednání se dostavil
p. Mgr. Pavel Bechyně; proti hlasovali členové ZMČ: p. MUDr. Jozef Čupka, p. Jaroslav Kejha, p. Vojtěch Kuchař, p. Mgr. Pavel
Bechyně, p. Jiří Blažek)

8. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 58/1 v k.ú. Zadní
Kopanina
Usnesení číslo: 0478/2022/ZMČ29
Zastupitelstvo městské části
související 0321/2020/ZMČ19
související 0416/2021/ZMČ25
1) odkládá
projednání žádosti o prodej části obec-

Řeporyjské Echo 289

březen 2022

ního pozemku parc.č. 58/1 o výměře
132 m2, druh pozemku ostatní plocha/
ostatní komunikace v k.ú. Zadní Kopanina na příští jednání zastupitelstva.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0,
Zdržel se: 0, Poznámka:)

9. Žádost o stanovisko k záměru
vybudování sídla firmy na pozemku
parc.č. 781 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0479/2022/ZMČ29
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se studií společnosti SF Consulting
Engineers, s. r. o. k záměru vybudování
sídla firmy na pozemku parc.č. 781 v k.ú.
Řeporyje;
2) souhlasí
se studií záměru k vybudování sídla firmy
na pozemku parc.č. 781 v k.ú. Řeporyje
za předpokladu uzavření dohody o spolupráci s MČ Praha-Řeporyje při výstavbě
vhodné přístupové cesty na pozemku
1623/1 v k.ú. Řeporyje ve vlastnictví
Hlavního města Prahy a svěřené správě
Městské části Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 11, Proti: 0,
Zdržel se: 0, Poznámka:)

10. Odvolání současného starosty
MČ Praha-Řeporyje a volba nového
starosty
Zastupitelstvo městské části
1) odvolává
starostu Městské části Praha-Řeporyje
a v případě jeho odvolání bude bod
pokračovat volbou nového starosty.
Neschváleno (Pro: 2, Proti: 3, Zdržel se: 6,
Poznámka: proti hlasovali: p. Mgr. Michal
Tuma, Mgr. Radek Hanák, Mgr. Lenka
Fialová; hlasování se zdrželi: p. Vojtěch
Kuchař, Jaroslav Kejha, Mgr. Pavel Bechyně, Pavel Novotný, Lucie Seguin, David
Roznětinský)
11. Schválení nájemních smluv
na umístění AlzaBoxů v k.ú. Řeporyje a Stodůlky
Usnesení číslo: 0480/2022/ZMČ29
Zastupitelstvo městské části
související 0466/2021/ZMČ28
1) bere na vědomí
že záměry pronajmout jednak část
pozemku o výměře 5 m2 z pozemku
parc.č. 1707/41, ve vlastnictví HMP,
ve svěřené správě nemovitostí MČ
Praha-Řeporyje, druh pozemku ostatní
plocha/dráha, celková výměra pozemku 189 m2, v k.ú. Řeporyje, jednak část
pozemku o výměře 5 m2 z pozemku
parc.č. 1589/1, ve vlastnictví HMP,
ve svěřené správě nemovitostí MČ
Praha-Řeporyje, druh pozemku ostatní
plocha/ostatní komunikace, celková
výměra pozemku 622 m2, v k.ú. Řepo-
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ryje a také část pozemku o výměře 5 m2
z pozemku parc.č. 151/359, ve vlastnictví
HMP, ve svěřené správě nemovitostí MČ
Praha-Řeporyje, druh pozemku ostatní
plocha/ostatní komunikace, celková
výměra pozemku 423 m2, v k.ú. Stodůlky,
předem určenému zájemci - společnosti
Alza.cz, a. s., IČ: 270 82 440, se sídlem
na adrese Jankovcova 1522/53, Praha
7 - Holešovice, PSČ 170 00 na dobu určitou 60 měsíců, za jednorázové nájemné
ve výši 167 000 Kč + DPH v zákonné výši,
za účelem umístění a provozování boxu
na výdej objednaného zboží pro zákazníky Alzy.cz, a. s., a to za podmínky, že
dodávku el. proudu k boxům si zajistí
žadatel na vlastní náklady, byl na úředních deskách úřadu vyvěšen v období
od 20. 12. 2021 do 5. 1. 2022;
2) schvaluje
znění smluv na pronájem dotčených
částí pozemků parc. č. 1707/41 a 1589/1
v k.ú. Řeporyje a dále parc.č. 151/359
v k.ú. Stodůlky, vše ve vlastnictví HMP,
svěřené správě nemovitostí MČ Praha-Řeporyje, účel využití: umístění a provozování boxu na výdej objednaného
zboží pro zákazníky společnosti Alza.
cz, a. s. (vč. podmínky, že dodávku
el. proudu k boxům si zajistí žadatel
na vlastní náklady) a pověřuje starostu
městské části k jejich podpisu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: v 21:15 se z jednání vzdálil
p. MUDr. Jozef Čupka; hlasování se zdržel
p. Mgr. Pavel Bechyně)

12. Návrh smlouvy o dílo na stavební úpravy kuchyně MŠ Řeporyje – DPS.
Usnesení číslo: 0481/2022/ZMČ29
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s textem smlouvy o dílo na zpracování
PD v úrovni projektové dokumentace
pro provedení stavby na akci „Stavební
úpravy kuchyně v objektu MŠ v Řeporyjích“;
2) souhlasí
s textem smlouvy o dílo na zpracování
PD v úrovni projektové dokumentace
pro provedení stavby na akci „Stavební
úpravy kuchyně v objektu MŠ v Řeporyjích“;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu smlouvy o dílo na zpracování PD
v úrovni projektové dokumentace pro
provedení stavby na akci „Stavební úpravy kuchyně v objektu MŠ v Řeporyjích“.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel p. Jiří
Blažek)
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13. Přístavba MŠ Řeporyje - I. etapa
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Usnesení číslo: 0482/2022/ZMČ29
Zastupitelstvo městské části
související 0341/2020/ZMČ20
1) se seznámilo
s předloženým dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00098/2020 uzavřené na akci
„Přístavba MŠ Řeporyje 1. etapa“;
2) bere na vědomí
že dodatek č. 1 byl mezi objednatelem
a zhotovitelem uzavřen dne 23. 11. 2021
a následně zveřejněn v registru smluv
dne 20. 12. 2021;
3) schvaluje
dodatečně uzavření výše uvedeného
dodatku, který se týká prodloužení termínu k ukončení výstavby o tři měsíce,
tedy do 28. 2. 2022, z důvodu prodloužení doby dodávek materiálů a prací
způsobených zejména omezeními souvisejícími s pandemií Covid-19.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0,
Zdržel se: 1, Poznámka: na jednání se vrátil
MUDr. Jozef Čupka; hlasování se zdržel
p. Jiří Blažek)

14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Usnesení číslo: 0483/2022/ZMČ29
Zastupitelstvo městské části
1) stanoví
od 1. 3. 2022 měsíční odměnu za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva,
komise rady, zvláštního orgánu, jako
neuvolněného člena zastupitelstva
městské části ve výši 4 343 Kč;
2) stanoví
od 1. 3. 2022 měsíční odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena výboru
zastupitelstva, komise rady, zvláštního
orgánu, ve výši 3 619 Kč;
3) stanoví
od 1. 3. 2022 měsíční odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva městské části bez dalších funkcí
ve výši 2 171 Kč;
4) stanoví
že odměna takto stanovená bude poskytována také náhradníkům po uprázdnění
mandátu člena zastupitelstva, a to od prvního dne následujícího měsíce od složení
slibu; v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě
nového zvolení do funkce místostarosty,
předsedy či člena výboru nebo komise, bude odměna náležet od prvního
dne následujícího měsíce od zvolení
do této funkce; stane-li se uvolněný člen
zastupitelstva neuvolněným členem
zastupitelstva, bude mu poskytována
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odměna neuvolněného člena zastupitelstva za funkci, kterou bude vykonávat,
a to ode dne následujícího po dni, kdy se
stal neuvolněným členem zastupitelstva.
5) nerozhodlo
o poskytování odměn v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněnému
členu zastupitelstva od 1. 3. 2022.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0,

březen 2022

Zdržel se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel
Mgr. Pavel Bechyně)

15. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) diskutovalo
např. o oplocení zahrady u mateřské
školy, o možnosti konání jednání zastupitelstva první pondělí v měsíci, bude-li
naplněn program jednání, atd.

Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor pro diskusi, v níž vystupovali členové ZMČ i přítomní občané
a obyvatelé. Závěrem předsedající
poděkoval všem přítomným za účast
a ve 21:33 hodin veřejné zasedání ZMČ
Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová

Názory občanů a členů zastupitelstva (články nejsou redakčně upravené a vyjadřují pouze stanovisko autorů)
Milí Řeporyjští,
sešla se obměněná redakční rada. Echo se poslední dobou skutečně vymklo kontrole a nyní máme příležitost to napravit. Jsem
tomu ráda, jelikož stav Echa mě už dlouho trápil.
Toto číslo je zlomové a než vše do příštího čísla doladíme, bude mít čistě informační charakter.
To znamená, že všechny příspěvky občanů, které do redakce přišly, počkají do příštího Echa. Některé z nich zahrnují nepodložené domněnky, pomluvy i urážky. To již v Echu nechceme a budeme dbát na to, aby od příštího čísla otisknuté příspěvky
byly fakticky správné, věcné a kultivovaně napsané. V opačném případě je vrátíme pisateli k opravě.
Tímto dáváme prostor pisatelům svoje texty znovu projít a zamyslet se nad nimi.
Děkuji kolegům z redakční rady za spolupráci, společně dáme Echo do pořádku.
Lucie Seguin

Pozvánky Magdalény Dobromily Staňkové – duben 2022
mail: majdas@volny.cz, tel: 775 690 806
www.bylinkypromaminky.blogspot.cz
www.dona-meduna.webnode.cz

Neděle 10.4.2022 – 14:00 – 19:00
Zadní Kopanina
Neděle živelných žen - Pampelišková
oznávání všestranně léčivé byliny
Smetánky pampelišky a dalších
jarních bylin. V komorním ženském kruhu u Lenky
Dory Stejskalové
na Zadní Kopanině.
Botanická poznávací a ochutnávací
vycházka po okolí
na louce a společné tvoření dobrot
a mastiček s Magdalénou Dobro milou podle jejích
knih. Aroma tvoření vlastního voňavého
výrobku s AromaLenkou. Vstupné je
990,- Kč za kurz, občerstvení i výrobky
v ceně. Počet míst je omezený rezervace
předem u AromaLenky: 606 702 546

P

Od 21. 4. – 15. 10. 2021
Kemp Drusus Třebonice
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily
Možnost tematických programů a školních i individuálních exkurzí do bylinkové zahrádky s certifikátem „Přírodní
zahrada“ v kempu Drusus v Praze 5 Tře-

bonicích. Všechny
zájemce prosíme
o objednání předem u M.D.Staňkové na: 775 690 806.
Poradenství a prodej knih a léčivých
obrázků bylin.
Ve vašem okolí je
možnost domluvit
botanickou poznávací a ochutnávací
vycházku na přání. www.bylinkypromaminky.blogspot.cz

Úterý 26. 4. 2022 – 15:00 – 18:00
Řevnice - Mořinka
BYLINKOVÁ VYCHÁZKA s Magdalénou
Dobromilou
Chcete se dozvědět, které bylinky na jaře
můžeme sbírat v přírodě? Zveme vás
do přírody Českého krasu na Mořinku na botanickou
ochutnávací v ycházku s poznáváním planých rostlin.
Magdaléna Dobromila Staňková
je bylinářka, píšící
výtvarnice a autorka dvou úspěšných
knih Bylinky pro
děti a maminky 1.
a 2. z Grady. Knihy a léčivé obrázky bylin
bude možno zakoupit na místě s věnováním. www.dona-meduna.webnode.cz

Sraz je v 15h před úřadem a knihovnou
na Mořince, s sebou látkové tašky na sběr
bylin, vlastní pití i svačinu, podložku
na sezení a oblečení do terénu. Vstupné
je 350,- Kč pro dospělého s 1 obrázkem
podle vlastního výběru v ceně, děti
zdarma. Přihlášení předem na: majdas@
volny.cz
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Hasiči

Zprávy od hasičů

V

pátek 25. února se na hasičárně konal pohádkový karneval.
O zábavu se již tradičně postaral
ostřílený DJ Veselá Huba. Rok od roku je
jeho program víc a víc vychytaný, prostě
super. Pro děti byl připravený krásný
program a všichni si to parádně užili, a to
dokonce i rodiče.
Hned druhý den ráno, v sobotu 26.
února jsme se s dětmi vydali na první letošní soutěž a to Zimní pohár v uzlování,
který se konal na Barrandově. I když jsme
tam, především my vedoucí, jeli s malými
ambicemi, děti nás opět přesvědčily,
že se dost mýlíme. Chyby z tréninků si

téměř denně naše výjezdová jednotka
i členové sboru pomáhat na KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině)
do Kongresového centra. Pomáháme
s dopravou uprchlíků po celé republice
naším autobusem nebo Tranzitem, ale
i samotným chodem v „Kongresáku“.
Asi největší akcí března byl projekt
zřízení nouzového ubytování pro 30 maminek s dětmi ve staré nádražní budově.
Kdy se náš pan starosta rozhodl, že to
půjde a máme na to prostředky. A taky
jsme to dali. Pracovalo se celý víkend,
solidárnost lidí a firem byla neskutečná,
zapojilo se 53 dobrovolníků a spousta
místních řemeslníků. Každý přiložil ruku
k dílu, jak jen mohl. Z nádraží vzniklo
krásné a útulné bydlení. Protože když se
chce, všechno jde! Všem moc děkujeme,

jak za pomoc, tak i za darované věci.
Bez Vaší pomoci a solidarity bychom to
nezvládli. Dnes už je ubytovací kapacita
naplněna, nádraží ožilo a je v něm zase
slyšet smích. A o ničem jiném naše pomoc nebyla, hlavně aby se jeho obyvatelé
cítili zase v bezpečí.
Do budoucna plánujeme zase spoustu
akcí pro veřejnost. Mezi ty nejbližší patří
Pálení čarodějnic, které se bude konat
30. dubna 2022. Začneme formou stezky
plné hádanek a úkolů, která Vás dovede
na palouček na skále, kde upálíme všechny vyrobené čarodějnice. Další akcí, letos
asi naší největší, budou Oslavy 140 let
od založení našeho sboru. 6. května se
u příležitosti oslav bude před hasičárnou
konat letní kino a 8. května pak samotné
oslavy, které proběhnou na fotbalovém
hřišti. Budeme se na Vás těšit!
Za SDH Řeporyje
Andrea Svobodová

SDH ŘEPORYJE VÁS ZVE

NA TRADIČNÍ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
NA PALOUČKU NA SKÁLE
v sobotu 30.4.2022

:30
zapálení ohně v 18

níka a přijďte si
Oblékněte se za čarodějku nebo kouzel
s námi užít zábavné odpoledne!
zka plná úkolů a
Od hasičárny bude opět připravena ste
Za úspěšné
zábavy, která Vás přivede na palouček.
ěna.
zdolání stezky bude na děti čekat odm
Budeme se na Vás těšit!
Dále vyhlašujeme speciální soutěž o
nejhezčí vyrobenou čarodějnici!
Stezka bude otevřena od 17:00.
Začátek bude u hasičárny, kde je nutné si vyzvednout soutěžní kartu.
SPONZOŘI AKCE:

vzaly k srdci, nervozitka byla trošku znát
a udělala svoje, ale i přes to děti vybojovaly jedny z nejlepších příček. A my
na ně nemůžeme být víc hrdí. Mladší A-tým vybojoval 2. místo, B-tým se vůbec
nenechal zahanbit a brali krásné 6. místo
z celkových 11 družstev. V kategorii jednotlivců se nejlépe umístila Amélka Břízová na 6. místě (z celkových 29 závodníků).
Obě družstva starších zaválela a stoupala
na bednu. A-tým bral 1. místo a B-tým
3. místo (ze 17 družstev). V kategorii
jednotlivců se nejlépe umístila Janička
Zlochová na krásném 2. místě, Aneta
Chocholatá na 4. místě a Tereza Kremeníková na 5. místě z celkového počtu 38
závodníků. V kategorii dorost jsme opět
do závodu postavili dvě družstva. „Holky-tým“ vybojoval další stříbrnou příčku
a „MIX-tým“ nestačil na ostatní a umístil
se na posledním 8. místě. Z jednotlivců
se pak nejlépe umístila Aneta Chocholatá
na 5. místě a Aneta Kremeníková na 7.
místě (z 56 závodníků).
Od začátku uprchlické krize jezdí

23

24

Řeporyjské Echo 289

Sport

Tenisová hala zima 2021/2022

Č

as neuvěřitelně letí a my jsme letos vstoupili už do 11.
halové sezóny. Přežili jsme dvě velmi složité „covidové
zimy“, a to především díky pochopení a podpoře všech
tenistů, našich klientů z řad veřejnosti, tenisového oddílu a také
TJ Sokol. Zavření sportovišť a speciálně tenisových hal, kde hrají
protihráči několik desítek metrů od sebe, doteď nemůžeme
pochopit.
Zimní sezónu jsme zahájili standardní akcí stavbou haly v říjnu, a opět musíme poděkovat úžasné partě tenistů, kamarádů
a pomocníků za pomoc při, opravdu velmi složité, několika
denní dřině. Za pár týdnů nás čeká to samé při jejím sbalení
a zprovoznění venkovních kurtů.
Během zimy jsme odehráli několik tradičních turnajů. Tenisová škola SPIN uspořádala i pěkný menší turnaj dětí. V listopadu
proběhl turnaj čtyřher „Řeporyjská Galérka“, kde se vždy sejde
20 – 30 tenistů přímo z Řeporyj. Vítězem se zaslouženě stala
dvojice Vladimír Beneš a Aleš Kůna.
V únoru proběhl již 10. ročník turnaje Tami Cup čtyřher
pro veřejnost. Tento ročník jsme mimořádně uspořádali jako
vzpomínku na skvělého tenistu, našeho kamaráda a vítěze 1.
ročníku, Karlíka Kopeckého, který nás nečekaně v lednu opustil.
Rozhodli jsme se proto pořádat tento turnaj, od tohoto roku,
jako jeho memoriál. To, jak byl oblíbený, dokazuje rekordní
účast 16-ti dvojic a spousta fanoušků a kamarádů, kteří na něj
přišli vzpomenout. Vítězi se stala po skvělých výkonech a téměř
5-ti hodinách na kurtu během jednoho dne domácí dvojice Jiří
Hauer – Saša Gedevanishvili.
Vrcholem letošní zimy byl, námi poprvé pořádaný, turnaj
dospělých závodních hráčů, spadající pod Český tenisový svaz.
Turnaje se zúčastnilo 30 hráčů ve dvouhře a 12 dvojic ve čtyřhře.
Po celý víkend, který vyvrcholil pondělním finále, byl k vidění
úžasný tenis. V tomto termínu šlo o největší mužský turnaj v celé
ČR! O jeho kvalitě svědčí i fakt, že jeho vítěz a velký favorit Dominik Süč (mistr ČR 2014, bývalý hráč s umístěním 600 na ATP)
musel odehrát několik 3 setových bitev. Během turnaje bylo
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v hale místo i pro diváky a ti toho také ve velkém počtu využili.
Kromě všech těchto akcí probíhalo každodenní hraní a trénování hráčů všech úrovní, věku a pohlaví. Především ale v naší
hale hraje a trénuje, pod vedením deseti trenérů, bezmála 80
dětí, což považujeme v současné době „po COVIDU“ za úžasný
úspěch. Zde patří dík především rodičům, kteří svým dětem
toto sportování umožnují a podporují je v něm!
Bohužel v současné době, kdy na Ukrajině probíhá nesmyslná
válka, ceny energií šplhají do rekordních výšin a zájem o sport
obecně upadá, není provozování tohoto typu sportovišť vůbec
jednoduché. V letošním roce také musíme s TJ SOKOL vyřešit
otázku pokračování naší další spolupráce.
Přesto všechno věříme, že se vše v lepší obrátí a my budeme
dál v naší činnosti pokračovat. Byla by podle nás velká škoda
tento tenisový a sportovně-společenský „boom“ v Řeporyjích
přerušit.
za Tenis Tami - Zbyněk Jiras
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Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje
Dětský karneval
sobotu 26. února se nedočkavé dětičky začaly scházet
už hodinu před začátkem, účast byla velká, přišlo cca
80 krásných masek s doprovodem. Bylo těžké vybrat ty
nejlepší, ale i ti, kteří nedostali cenu za masku, neodešli s prázdnou. Drobné odměny se daly získat v soutěžích a i tombola byla
bohatá - vyhrál každý lístek. Všichni si pak zatančili, zařádili
na velkém prostoru a plni dojmů odcházeli z karnevalového

V

Sport
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odpoledne domů. Místo v 17 jsme končili v 18 hodin, tak myslím,
že se karneval povedl.
Zásluhu na tom mají trenéři z oddílu Gymstar, členové výboru
a rodinní příslušníci, všem moc děkuji, bez vás by to nešlo.
O dalších akcích budeme informovat zde, na našich stránkách
www.sokolreporyje.cz a facebook.com/sokolreporyje a formou
letáků na sokolovně.
Za TJ Sokol Řeporyje Simona Šťastná

Turistický oddíl Sokola Vás zve na další výpravu dne 10. 4. 2022

T

entokrát se podíváme do krásného údolí Radotínského potoka. Vyrazíme z obce Chýnice po červené
turistické značce přes Choteč, osadu Ariana až k Maškovu mlýnu. Čeká nás cestou několik mlýnů
a nádherná jarní příroda v okolí potoka (žádné kopce).

Podrobnosti trasy: Chýnice (bus) -> Maškův mlýn (bus) celkem 6,1 km

Sraz v neděli 10. 4. v 8:30 před Sokolovnou
Odjezd autobusem č. 301 v 8:55 ze zastávky Náměstí U Lva. Návrat do Řeporyjí autobusem č. 246 ze
zastávky Maškův mlýn (jede každou hodinu).
Doporučujeme pevnou obuv, svačinku a případně turistické hole.
Není potřeba se přihlásit ani být členem Sokola, prostě přijďte na sraz, vítáme všechny zájemce o procházku!
Těšíme se na Vás!
T. J. Sokol Řeporyje, Turistický oddíl
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Sokol Řeporyje karneval a další radovánky

K

onec února, ještě v prudkém zimním počasí, spadá do masopustní doby. Je to celé
období od Tří králů až do začátku postní
doby před Velikonocemi. Všichni už mají mnohdy dost zimy, těší se na jaro, netěší se na půst
a kromě toho je vhodné počasí na zabíjačky
a skladování nejrůznějších dobrot.
Do tohoto období se tedy úplně krásně hodí
náš tradiční dětský karneval. Pořádáme ho pravidelně již několikátým rokem, spolu s vedením
Sokola Řeporyje.
Karneval začal již v brzkých odpoledních
hodinách. Zdaleka jsme ještě neměli všechno
připravené a už začali přicházet první nedočkaví
hosté. Hlavně proto, že se místa nedala dopředu
objednat a kdo chtěl sedět u přesně vyhlédnutého stolu, musel si pospíšit. Vstup byl volný, kdo
chtěl, mohl dát dobrovolný příspěvek.
Účast byla opravdu hojná, měla jsem pocit,
že se to v sále hemží jak v úle. Nejmenší trpaslíky
velmi lákaly věci v naší bohaté tombole a nestále
jsme nějakého odnášeli k jeho rodičům. Ale myslím, že se nám podařilo téměř vše uchránit.
Docela nás překvapilo, jaký byl o tombolu zájem.
Neustále se tvořila fronta a nestíhali jsme vydávat
dárečky. Také asi není úplně všude pravidlem,
že každý los něco vyhraje. I když to byla třeba
jen malá hloupůstka, vždycky to NĚCO bylo.
A některé ceny byly fakt pěkné.
V bufetu, který si tentokrát vzali na starost
naši mladí páni trenéři, se také frmol až do skončení akce nezastavil.
Na place se střídala jedna hra za druhou,

soutěže, tanečky. Stále někde praskaly nějaké
balonky. Kdo netancoval organizovaně, tancoval
si sám, dle svých vlastních fantazií.
A ty masky … radost pohledět. Některé naše
gymnastky byly naprosto k nepoznání. Když se
k nám hlásily, chvilku nám trvalo, než jsme byli
schopní je rozpoznat. Oceňujeme bezbřehou
fantazii a šikovnost provedení všech rodičů a prarodičů a kdovíkoho ještě, kdo masky vyráběl. Co
si tak vzpomínám na své karnevaly, tak jsem to
vždycky nějak spíš odbývala. Matně si pamatuji
na indiánku, klasickou princeznu, bílou paní, sluníčko, berušku … jednou, z nedostatku nápadů,
jsem byla za karatistu v bílém obleku a nikdo to
nějak moc nepochopil.
Porota, která hodnotila jednotlivé masky byla
ve skutečně tíživé situaci. Myslím, že by si cenu
zasloužily opravdu všechny děti (a rodiče), ale
pravidla hovoří jasně a bylo tedy nutné rozdat
vítězné ceny jen vítězům.
Večer bylo dost těžké karneval ukončit a uklidit sál. Někteří by tam asi rádi zůstali do půlnoci.
Už jsme uklízeli stoly, židle a stále se tancovalo.
A to i potom, když jsme začali pouštět písničky
s jasnou zprávou: „Táhněte do háje……“.
Do naší pravidelné docházky v březnu pak
výrazně zasáhly jarní prázdniny. Jeden týden
byla zavřená i tělocvična, v dalších týdnech
měly prázdniny děti z jiných oblastí. A i trenéři
se přidali se svými horolyžovýlety. Takže trochu
chaos, ale už se to zase ustálilo. V posledním
březnovém týdnu téměř plná účast všech a tréninky zase začínají vypadat tak, jak mají. Holky

jsou většinou zdravé, vysluněné po prázdninách
a plné elánu. Některé možná až moc. Rotují nám
po tělocvičně jak elektrické myšky.
Trénujeme teď také hodně na závody, které
budou na konci března. Samozřejmě jdou družstva závodní, ale věková kategorie je vypsaná
i pro „mrňavky“, tak to půjdeme také zkusit. Jen
jestli najdeme tak malé dresy, někteří skřítci jsou
opravdu malinkatí.
Velké holky nám v poslední době dělají trochu
starosti. Asi jdou se sluníčkem dost do puberty. Bohužel nám najednou skončila trenérka
pro pohybovou skladbu, tak holky přicházejí
o jeden trénink. Ale právě tuto dovednost musí
zatím dohánět v trénincích normálních. A každou
chvíli někdo chybí a ne vždy s náležitou omluvou.
Trenér má postavený trénink na nějakém počtu
holek a je důležité aby si to ty cácorky uvědomily. Vždyť je nikdo nenutí aby k nám chodily.
Poklábosit si mohou jít spíš do kavárny. Spousty
holek odmítáme z kapacitních důvodů. Asi se
časy mění (to je tedy spíš věta mojí babičky),
ale já si nedovedu představit, že v dobách, kdy
jsem v gymnastice soutěžila, bych nepřišla před
závody na tréninky.
Kdyby někdo věděl o nějaké šikovné duši,
která by jednou týdně vedla pohybovou skladbu
… sem s ní.
Stále ještě nabízíme volná místa pro holčičky,
narozené v r. 2017
Za trenérský tým GYMSTAR
Zuzka Krejčíková
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až všichni budeme opět u toho, zejména
na domácí půdě, v černobílých barvách.

řadou nepochopitelných výroků. Ve 14.
minutě domácí tým se kolmou přihrávkou
dostal za obranu a útočník Vodrážka svojí
šanci proměnil. Netrvalo však dlouho
a skóre bylo opět vyrovnané, když se
Petrus dostal ve vápně k odraženému
balónu a levačkou na zadní tyč vsítil branku. Utkání mělo zcela vyrovnaný průběh,
Řeporyje byly mírně aktivnější. Ve 35.
minutě utkání naše mužstvo nezastavilo
včas rychlé rozehrání domácích a míč se
dostal ke kanonýrovi Sedláčkovi, který
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Úvodní slovo
rny se začínají zašlapávat, fotbalové trávníky zelenat. Ideální
čas vystoupit ze zimní letargie
a naskočit opět na fotbalovou vlnu, která
nabídne víkend co víkend celou řadu
zajímavých podívaných. A my se těšíme

D

A mužstvo

Zimní příprava

Zimní přípravu Řeporyje zakončily
generální prověrkou proti Dolním Počernicím, které hrají druhou skupinu 1.
A třídy. Proti soupeři se nám střelecky
dařilo a zejména útočník Hanzlík navázal
na formu ze zimního turnaje na Aritmě,
kde jsme obsadili konečné 2. místo
za Tuchoměřicemi, které byly doplněné
o několik hráčů z třetí ligy.

Mistrovské utkání
SK Zbraslav vs. FKŘ – 20. 3. 2022, 4:2 (2:1)
Řeporyje na úvod jara vyrazily na Zbraslav, která se pohybuje v popředí tabulky.
První zápas pod trenérem Čermákem začal ve velmi svižném tempu. Od úvodního
hvizdu hrál významnou roli hlavní arbitr,
který k údivu domácích i hostů odpískal
pokutový kop v druhé minutě, který
po konzultaci s pomezním rozhodčím
odvolal. Toto rozhodnutí bylo předzvěstí
celého utkání, které bylo lemováno celou
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střelou na zadní tyč zvýšil na 2:1. Naše
mužstvo nesložilo zbraně a i na konci
prvního dějství se snažilo o vyrovnání,
to však nepřišlo.
Na začátku druhé půle přišel brankový
úder od domácích, kteří využili nesprávný
výrok rozhodčího na polovině a zvýšili
na 3:1. Další kaňkou tohoto gólu bylo
vyloučení Romana Slaného, který se
snaze zabránit brance „trefil“ skórujícího
hráče a po udělení červené karty musel
do sprch. O dvě minuty dále přišla identická branka a nevypadalo to s Řeporyjemi
dobře. V 60. minutě využil zaváhání brankáře Zicha kapitán Pánek a snížil na 2:4.
Od té doby byl náš celek aktivnější i přes
fakt, že hrál o jednoho hráče v poli méně.
Bohužel tato herní převaha nebyla korunována kontaktní brankou, která by dala
utkání ještě jiný rozměr. První jarní utkání
tak skončilo porážkou našeho týmu 4:2.

Pomoc ukrajinským uprchlíkům
Náš fotbalový oddíl vyjadřuje plnou
podporu všem Ukrajincům, kteří si prochází vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu
těžkým obdobím.
A my chceme pomoct!
Nabízíme všem ukrajinským dětem
a jejich rodičům fotbalové zázemí, kde si
najdou nové kamarády a radost z fotbalu
jim alespoň na čas nechá zapomenout
na strasti spojené s válečným konfliktem.
Přijďte mezi nás, kde kromě rodinného
prostředí, tréninkových a zápasových

Sport

jednotek a přátel zajistíme i fotbalové
vybavení a benefity s tím spojené bez
poplatku.
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+420 732 565 136. Prosíme o sdílení této
informace, aby se dostala mezi potřebné.
Těšíme se na vás!

Kontaktujte nás na emailové adrese
fkreporyje@gmail.com či telefonním čísle

Modernizace areálu
Po nedávné výstavbě dětského hřiště
na území našeho areálu došlo k dalšímu
vylepšení a to konkrétně k vybudování
pergoly u naší grilovací zóny, která bude
brzy zastřešena plechy.
Petr Vosmík ml.
místopředseda oddílu

28

Řeporyjské Echo 289

Inzerce

březen 2022

Solc-01-2022_zluta.pdf 1 4.1.2022 18:02:40

REALITNÍ AGENTURA
C

M

Y

CM

MY

CY

Těžební lesní s.r.o.

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

KÁCENÍ STROMŮ • PALIVOVÉ DŘEVO
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Patočkova 1953/45, Praha 6

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

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

 Otevírací doba 

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

www.kadernictviarnika.cz

 725 341 646
lesnitezebni@seznam.cz

