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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
ačneme od podlahy. Minule jsem
si tu poplakal nad
přejezdem. Bylo to volání
o pomoc a zároveň to
byl náznak, že se „něco“
chystá.

Z

To „něco“ bylo něco, co jsem dělat neměl. Dva týdny
monitorování toho přejezdu nedopadly dobře. Víte, my
tu máme problém s přebíháním mimo přejezdy. To, co
ale zachytily kamery na přejezdu.
Když těch videí přebíhání dětí, dospělých, jízd na červenou atd. bylo devátý den osmdesát (!!), kontaktovali jsme
Drážní inspekci s tím, že máme problém. Čeká nás několik
preventivních akcí. Zdejší dospělí jsou naprosto nepoučitelní. Dětem uděláme nepříjemné překvapení ve škole,
přijdou vyšetřovatelé ukázat jim ošklivá videa přímo ze
smrťáků atd. Také jsme investovali skoro padesát tisíc
korun do akce, kdy u přejezdu před úřadem bude několik
dnů po sobě na obří obrazovce smyčka s videi kampaní
Drážní inspekce, Správy železnic a Českých drah týkající

se závadového chování chodců a řidičů na přejezdech.
Jedno z videí bude i moje. Pět minut toho, nejhoršího
toho, co jsem tu natočil. Celé to podkresluje můj hlas
s tím, že přiznávám, že tohle už není prevence. Kdepak.
Já vím, že tu někoho přejede vlak. A že tomu nedovedu
zabránit. Dělám si jen alibi.
Kdokoli by měl pocit, že jsou to vyhozené peníze,
nechť si prosím s kritikou počká na to video, co tu bude
mít premiéru. Bude vás jímat hrůza. A buďte v klidu, už
vás nikdo nenatáčí. Neměl jsem na to po devíti dnech dál
nervy. Nejhorší je, že dětem se to vysvětlit dá, vyšetřovatelé Drážní inspekce na ně budou ve škole drsní. Ale co
s dospělými, to fakt nevím. Je mi z toho smutno.
Pojďme k veselejším věcem.
Skatepark přes klasické obtíže, provázející každou
stavbu, běží výborně. Pokud vše takto půjde dál, skutečně
otevřeme v červnu, děláme pro to maximum.
To samé se týká přístavby školky, která se může zprovoznit jen a pouze pokud bude nová kuchyně, ta stará
jede v provizoriu a nezkolaudují nám to k provozu, nebude-li nová. Máme na ni již získanou dotaci. Děláme vše
pro to, abychom mohli v září otevírat školku s navýšenou
kapacitou na 150 dětí.
Ptáte se mě na Ukrajinky na nádraží. Nezabírají nikomu místo u zápisu do škol a do školky. Polovina jich má
zaměstnání, jejich děti jsou ve škole adaptované, vše jde
dobře. Jsem nesmírně pyšný na to, jak je Řeporyje přijaly
a postaraly se o ně v situaci, kterou si málokdo z nás dovede představit. Kdo má pindy, tomu děkuji, že si své frustrace z humanitární krize a nutnosti pomoci uprchlíkům
nechává do hospody nebo k volbám. Přesně tam patří.
Děkuji všem, kdo se zúčastnili úklidové akce v parku
Toufarova a zejména východoevropské komunitě. Byla
to právě ona, Ukrajici, Rusové (!), prostě všichni, kdo se
tam zapojili a bylo to moc fajn. Park potřebuje i z naší
strany větší investice do údržby zeleně. Po zralém uvážení
zapojíme zahradnickou firmu, co nám pečuje o pomníky
a další místa. Je čas.
Nesmírně mě štve ta oprava mostu na náměstí. Je to
všechno dle plánu, ale termín 30. července je šílený.
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Jsem politik, ne že ne. Vadí mi to. Nabídli jsme TSK,
která je investorem, peníze jako příspěvek, noční osvětlení
staveniště + souhlas dotřených rezidentů s tím, že se bude
dělat v noci. Vše marné.
Jasně, chtěli jsme si vydupat „Švýcarsko“. Na tři směny.
Nevěřím na svět, ve kterém to nejde udělat dříve než v polovině prázdnin. Slíbili nám zrychlit. Stejně jim nevěřím.
Trápí mě to stejně jako vás.
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A na všechno, co přinesou poslední jarní a první letní
týdny. Bude toho více než dost. Udělám maximum pro
to, abychom vás otravovali co nejvíce prací a co nejméně
politikou.
Dycky Řeporyje!
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz

Děláme, co se dá a prudíme.
Veliké díky hasičům za super organizaci oslav 140 let existence sboru,
za kterými se ohlédneme v příštím
čísle. Díky jim i za skvělé čarodějnice
na paloučku. Znovu se ukazuje, jak
dobrý nápad byl natáhnout si tam
draze elektřinu, koupit si filmařské
světlo a tuto vcelku, bratru půlmilionovou investici proměnit v nekonečnou
možnost pořádat na tom paloučku
akce pro zdejší komunitu. Čarodějnice
neměly chybu, těším se na ŘepoRun!

Toulky řeporyjským dějepisem, kapitola 3

KOSTEL S VĚŽÍ, CO VŠECHNO NEVÍ
Nic vzácnějšího než kostel Sv. Petra
a Pavla Řeporyje nemají. Ani nic
staršího. Záhadnějšího. Tajemnějšího. A krásnějšího. Co vlastně o něm
doopravdy víme? Co si myslíme, že
víme? Co jsme si mysleli, že nevíme
a víme to. A co před námi zůstává
neviděno. Otázky, které si začne
klást každý, kdo se začne trochu více
zajímat. Protože čím více hledá, tím
častěji žasne nad tím, co by asi tak
zdi věže vyprávěly, kdyby mohly.
Pamatují vše. Ten kostelík tu byl „papírově“ o 150 let dříve než Řeporyje
mající hodně pozdní první zmínku.
Je neuvěřitelný. Nevěříte? Pokusím
se vás přesvědčit o opaku.

dva měly. Ale ten kostelík s tím vůbec
nemusel souviset.
Naše vůbec první kostely mající
právo křtu a pohřbívání vznikaly pochopitelně v centrech knížecí správy.
Během 11. a 12. století, ale začali jednotliví feudálové stavět i kostely, dnes
bychom řekli soukromé. Také jimi byly.
Ten náš bude jeden z nich. Je vzácný
právě proto, že se jeho část dochovala, neboť vůbec kostelů z této doby,

které existovaly s jistotou, je známo
fakt málo. Ve 12. století prokazatelně
stál kostel ve Vraném, nad Zbraslaví
Sv. Havel, Dobřichovice, Butovice, ostrovský klášter, zřejmě Třebotov, Horní
Měcholupy a … naše Řeporyje.
Dominanta naší městské části je
oproti „konkurenci“ unikátní především faktem, že se dodnes část
původního - tehdy čistě románského,
dnes především barokního - kostela

„A

si nějaký velmož u nějakého feudálního statku,“
řekli jsme si v prvním díle
našeho seriálu o tom, kdo na tom kopečku kdysi kostelík zbudoval. Dnes to
na úvod rozvedeme.
Je skoro jisté, že v Řeporyjích stával
panenský klášter. Pravý břeh Dalejského potoka, tam, co je dnes Remax a dál
k Třebonicům. Okolo č. 10. Také můžeme směle předpokládat, že jakýsi dvůr
byl také v místě, kde je dnes činžovní
dům rodiny Čubů. Při jeho stavbě bylo
odkryto tvrziště. Řeporyje dvory také

Půdorys dnešní podoby kostela s půdorysem původního a černě označenými částmi západní absidy a věže,
které se dochovaly do dnešních dnů.
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dochovala v podobě především západní absidy a oficiálně také věže na ní
„přilepené“. Kdo tápe, zorientuje se
snadno dle obrázku půdorysu kostela,
kde jsou unikátní zbytky původní stavby z konce první poloviny 12. století (!)
vyznačeny.
Stavitelé kostela jej zbudovali s mistrnou přesností, jak po svém zmíní každý z mála odbornějších pramenů, které
se řeporyjskému kostelu z hlediska
archeologicky-památkářského věnují.
Jeden z nich obsahuje mimořádně
zajímavou poznámku, jež autora textu
vrátila - coby starostu, jež tak rád říká
těm, kterým se kostelem chlubí to s tou

duben 2022

K naší, řeporyjské věži, v díle mj. píše
mimořádně zajímavou pasáž:
„Tato věž vykazuje ve sporní části
otvory střílnám podobné k osvětlení
schodů, v hořejším patře těsně pod římsou nachází se na každé straně prosté,
půlkruhové okno. Po otlučení omítky
na zdivu, které ukazovalo stopy požáru,
objevila se na každé straně dvě zazděná
okna o 130 cm níže a v nich úlomky dříků
s průmětem 15cm a polokruhová sedla
sdružených románských oken, vesměs
z červeného pískovce. Při tom se také
zjistilo, že zvony zavěšeny byly o 1 m níže,
než nyní, jak patrno jest ze starých ložisek
trámů zvonice. Úplně shodné vrstvování
řádkového zdiva a úrovně různých druhů

na hloubkový archeologický průzkum,
který si náš kostel nejen zaslouží, ale
– kdo ví – třeba by po nich šlo žádat
o status národní kulturní památky
a tak dále. Kdo ví, co z těchto plánů,
se podaří realizovat a zda vůbec něco,
ale příležitost požádat moderní vědu
o zodpovězení otázky na přesné stáří
věže, určitě přijde.
Buďme rádi za to málo, co z období
vrcholného středověku a tedy „dětství“
našeho kostela, víme: Stál v polovině
12. století. Buď hned, nebo po pár desítkách let, stála i jeho věž. Býval kostelem
farním (!), patrně díky tomu se objevuje
v rejstřících papežských desátků v roce
1352. Víme také, že v roce 1379 zemřel
jistý Gaudenc, což je první nám známý
řeporyjský farář. Od kdy jím byl, to už
bychom chtěli po historii moc. Další pořadí známe. Pak tu necelý rok farářoval
Bartoloměj, klerik ze Střem a po něm
až do roku 1397 kněz Oldřich Petrův
ze Strašic, pak (1397-1406) Jan Dětřich
z Meziříče, kněz diecéze Olomouc,
před Řeporyjemi vikář při kostele Sv.
Apolináře v Praze a tak dále…
Zachovaly se také dva soupisy „věcí
kostelních“ z let 1380 a 1407 a potom se
už slavná, úvodní epizoda bytí našeho
kostela dost drsně uzavřela. V roce 1419
nastoupil možná poslední farář farnosti
řeporyjské, klerik Jeroným.

Původní podoba, dokonalý čtverec, z něhož na způsob řeckého kříže vybočuje čtvero apsid opsaných poloměrem
210 cm. Průměry apsid mají 422 cm, „vnitřní“ čtverec, resp. jeho vybýhající stěny mají 144 cm. Čtverec „velký“,
vymezující ústředí budovy má 710 cm. Archeology konce 19. století udivila preciznost stavitelů objeveného
půdorysu. Skica původní podoby je částečně odhadovaná. Bude mimořádně blízká skutečnosti, ale kostelík mohl
mít ještě klasickou jehlanovitou střechu typickou pro románskou architekturu. Pravdu už se asi nikdy nedozvíme.

„věží, co škoda, že neumí mluvit, neb ví
o Řeporyjích vše“ – do reality směrem
k „totální“ paměti věže poněkud znepokojivé. Ruku v ruce tím šlo drobné
vzrušení z uvědomění si, že uvedený
fakt/pochybnost tu v zásadě vůbec
není znám, přitom je zcela na místě.
Totiž. V rámci poslední (pseudorománské) přestavby kostela do jeho
dnešní podoby proběhl průzkum,
u kterého byl římskokatolický kněz
František Josef Lehner, muž mnoha
odborností a mimořádné inteligence.
Pro historii zůstává například znalcem
barokní hudby a umění a je souběžně
považován za průkopníka památkové
péče u nás. Instruoval kněze i věřící,
jakých věcí si u památek mají všímat
a jak je popisovat, jeho tři svazky „Dějin
umění národa českého“, věnované právě románskému umění, jsou fascinující.

malty při věži i západní apsidě připouští
sice možnost stejnodobého vzniku věže
s kostelem, ale věž k západní apsidě neorganicky připojená jest na úkor centrálně
sestrojené budovy, která v kupoli vrcholí.
U kostelů věží postrádajících budovaly
se v románské době opodál dřevěné
zvonice. Zdivo kostelů románských bývá
zpravidla nejméně metr silné, kdežto dvě
stěny věže Řeporyjské mají pouze 70 cm
šířky, což při stavbách románských nebývá. Z toho možno souditi, že věž současně
s kostelem stavěna nebyla.“
Otazník, který ale dnešní archeologie (karbonová metoda apod.) zřejmě
časem vyřeší, Řeporyje aktuálně kují
s panem farářem Kuzniarem pikle,
které by potřebné finance na nové
podlahy a celkovou rekonstrukci
mohly přinést poté, co se nám (snad)
podaří jiné ze státních zdrojů získat

Co se dle všeho stalo následujícího
roku, jsme si podrobně popsali v prvním díle našeho toulání se řeporyjským dějepisem. Do Řeporyjí, celkem
ucházející vísky s dvěma dvory, toho
času z podstatné části v držení Paldrů
z Rotštejnu vtrhli řádící husité a ukončili
tak důstojnou a poměrně honosnou
éru vesnice.
Vypálili a vyplenili zde klášter panen
cistericiátek, stojící okolo dnešního č.
10 a u studny, kterou můžete celkem
pěkně lokalizovat (o tom někdy příště)
ještě dnes, zastřelili abatyši. Ze Řeporyjí
dle všeho nezůstal kámen na kameni,
bylo by bláhové si myslet, že to celé
přestál kostel bez úhony.
Přišlo bezmála dvě stě let evidentní
bídy všech bíd a úpadku vsi. Co se kostela týče, je jasné, že v mezidobí zřejmě
nepřízní osudu fara prostě zanikla. Pro
představu, první pořádný zápis o nějakém duchovním životě v Řeporyjích
a okolí (kde už z podstaty zápisu fara
fakt není) je až z roku 1585, kdy „tu
a na Krtni“ přisluhoval nekatolický
duchovní, u kterého ani není zapsáno
jméno.
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Prostě éra, která zůstane navždy
hluchou a jakýmsi temným předělem
mezi věkem, kdy kostel v Řeporyjích,
stejně jako Řeporyje vzkvétal a …
dělí se s ním to samé a to od počátku
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tém století s tím kostelem vlastně dělo.
Musel chátrat. Husitská jízda, co se
prohnala v roce 1420 vesnicí, ji fakt zanechala v troskách. Kostel to nemohlo
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Kostel byl od husitského nájezdu po tři
sta (!!!) let bez pořádné opravy, alespoň
to tak vypadá. Rozhodně tu na konci
toho všeho nestál románský kostelík,
který jezuité pořídili a v letech 17721777 přestavěli k obrazu – tedy obrazu
baroknímu – svému.
Ani náhodou. Jistě však nevíme
skoro nic.
Dokonce ani to, jak vlastně bylo s tou
věží. Dozvíme se to brzy, ale o tom také
až někdy příště. Zatím to však skutečně
vypadá, že prapůvodní, skutečně prapůvodní, z konce první poloviny 12.
století, je jen západní apsida přiléhající
dnes k věži.
Ta samotná zřejmě přibyla nějakých
80–100 let později. Nepamatuje tedy
vše.

devatenáctého století, po velkolepé
„jezuitské“ přestavbě na konci století
osmnáctého.
Ale to už je příběh zcela jiný.
Necháme si jej na příště. Do té doby
můžeme jen přemýšlet, co všechno se
v „pobělohorském“ patnáctém a – pro
Řeporyje neméně tvrdém – šestnác-

minout a strohé zápisy z desetiletí poté
nemluví o ničem jinem než o bídě.

I tak pamatuje skoro vše. Nemáme
tu stavbu, co by vydržela déle. Řeporyjský kostel zůstává přes všechny svá
tajemství a tajemství svých přestaveb,
jednou z nejstarších církevních památek v Čechách.
Máme být na co pyšní!

Už se asi nikdy nedozvíme, v jakém
stavu vlastně zdejší kostel v osmnáctém stoleté jezuité pořídili. Budeme si
o tom povídat někdy příště.

Příště se v našich toulkách řeporyjským dějepisem vypravíme do Prokopského údolí po stopách jedné dodnes
záhadné vraždy.

Autor je však přesvědčen o tom, že
to rozhodně nebyla stavba kompaktní.

Pavel Novotný

Vyjádření k revivalu na Kopanině

V

ážení řeporyjští občané, byl jsem
požádán, abych se vyjádřil k události z pátku 29. dubna, která se
udála na Zadní Kopanině. Projelo zde asi
150 aut účastnících se 11. ročníku Rallye
Praha Revival. Jsem jedním ze spoluorganizátorů tohoto podniku. Jedná se
sportovně-společenskou akci pro bývalé
motoristické sportovce a pro majitele
historických sportovních automobilů,
na kterou přijely posádky z 11 zemí
Evropy. V žádném případě se nejedná
o automobilovou soutěž, jako je např.
Pražský rallysprint, ani o žádný rychlostní
závod na veřejné silnici. Během víkendu
najedou účastníci zhruba 650 kilometrů
po veřejných cestách za dodržování
pravidel silničního provozu v autech,
které musí splňovat všechny požadavky
legislativy.

Trasa akce vedla po startu v Radotíně
přes Zadní Kopaninu do Ořecha a pak
dále až do pátečního cíle v Teplicích. Jak
jsem byl informován, onen pátek po průjezdu prvních vozů byla na Kopaninu
přivolána hlídka Policie ČR, která zkontrolovala další projíždějící auta, žádné
protiprávní jednání neshledala a odjela.
Následně jsme, jako organizátoři, byli
na sociální síti osočeni, že jsme obešli
zákaz vedení obce tuto akci pořádat.
Žádný zákaz jsme neobešli, protože jsme
ani o žádné povolení k pořádání Rallye
Praha Revival řeporyjské zastupitelstvo
(a ani zastupitelstvo dalších obcí na 650
kilometrové trase) nežádali, neboť se řídíme stanoviskem Ministerstva dopravy,
že pokud se akce účastní auta schválená
pro silniční provoz, účastníci jsou povinni
dodržovat pravidla silničního provozu

a nejedou v organizované koloně, není
potřeba žádných povolení, ani ohlašovací povinnost.
Co se týče závodu automobilů do vrchu EDDA Cup, který jsme pořádali každý
rok od radotínské cementárny na Zadní
Kopaninu, respektujeme bez výhrad
rozhodnutí řeporyjské radnice, že povolí
uzavřít tuto silnici kvůli automobilovým
závodům jen jednou v roce a přednost
letos dostal Pražský rallysprint, takže my
letos tento závod pořádat nebudeme.
Mrzí mne a všechny organizátory
a účastníky, že průjezd aut účastnících se
revivalu některé občany rozlobil , děkuji
za podporu těm, kterým se tato akce líbí
a omlouvám se těm, kterým je to fuk
a četli teď něco, co je nezajímá.
J. Malík,
spoluorganizátor XI. RPR
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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:

7. 5. 2022
U Skopců čp. 5,
14. 5. 2022 (sobota)
Ve Výrech proti čp. 328
9–12 hodin
Zadní
Kopanina
(sobota)
14. 5. 2022 (sobota)
Tělovýchovná u čp. 442
28. 5. 2022
Náměstí U Lva u čp. 112
9–12 hodin
4. 6. 2022 (sobota)
Na Zmrzlíku u čp. 33
(sobota)
4. 6. 2022 (sobota)
Na Vrchu proti čp. 749
11. 6. 2022
K Závětinám před čp. 727
9–12 hodin
(sobota)
25. 6. 2022
(sobota)
Náměstí
U Lva ubrownies
čp. 112
Fazolové
je dnes
velmi
populární, jeho variant je nespočet.
Rozhodně se nemusíte t
25. 6. 2022
25. 6. 2022 (sobota)
K Závětinám mezi čp. 727 a 757
Ve Výrech proti čp. 328
9–12 hodin

nevšední
ingredience bát. Perfektně se hodí zdobit tento moučník (sobota)
čerstvým ovocem, nezdráh
a to vždy od 12.00 do 16.00 hod.
tedy popustit uzdu své fantazii a místo ořechu
použijte
třeba
čerstvé
maliny.
Do bioodpadu
a tím
i do biovoku
patří:

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.

Fazolové brownies

Co nelze odložit do VOK
červených
vevhodit
sladkoslaném
 směsný500gr
komunální
odpad, fazolí
který lze
do běžné
sběrné nádoby (popelnice, kontejneru)
100gr hořké čokolády
 nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulátory,
barvy,
chemikálie,
zářivky) vloček
80gr jemně
mletých
ovesných
 odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
4pl medu
od českých
včeliček
 elektroodpad
(chladničky,
pračky, televize,
monitory, počítače, přehrávače,
telefony
apod.)
2pl tmavého kakaa
 stavební suť

od šťastných
slepiček
VOK není 2ks
určenvejce
pro odkládání
objemného
odpadu podnikatelskými
1čjsubjekty!!!
prášku do pečiva
1ks banán
trochu mléka
špetka soli
pekanové ořechy

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
nálevu
( 1plechovka
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

F

azolové

Fazolové brownies

brownies
je
500
gr červených
fazolí
ve sladkoslaném
Troubu nechte
předehřát
na
175
°C. Fazole
propláchněte,
vložte
d n e s ve l m i
nálevu (1 plechovka)
do mixéru a pspolečně
a gr
medem
a banánem, vše
o p u l á r n í ,s vejci
100
hořké čokolády
jeho
variant
80 grjemně
jemně mletých
ovesnýchvločky
vloček
rozmixujte dohladka. Přidejte
mleté ovesné
je nespočet.
4 pl medu od českých včeliček
s lžičkou prášku
do pečiva,
soli,
kakao a znovu krátce promixujte. Zdáli se vám těsto p
Rozhodně
se
2špetkou
pl tmavého
kakaa
nemusíte
této trochou
2 ks vejce
od šťastných
slepiček
tuhé nepatrně
je zřeďte
mléka.
Nakonec
vmíchejte nasekanou čokoládu na kousky a
nevšední ingre1 čl prášku do pečiva
doPerfektně
připravené
malé
formy. 1Povrch
ozdobte pekanovými ořechy. Formu volte menší velikosti a
dience bát.
se hodí zdobit
tento
ks banán
moučníkjičerstvým
ovocem,
nezdráhejte
pečicím
papírem,
pečte cca
25 minut.
trochu
mléka Když se na povrchu vytvoří popraskaný křehký povrch
se tedy popustit uzdu své fantazii a místo
špetka
soli
hotovo. Nechte vychladnout a podávejte.
Můžete pocukrovat, ozdobit kousky čerstvého baná
ořechu použijte třeba čerstvé maliny.
pekanové ořechy
šlehačkou a snítkou máty.
Troubu nechte předehřát na 175 °C. Fazole propláchněte, vložte do mixéru a společně s vejci
a medem a banánem, vše rozmixujte dohladka. Přidejte jemně mleté ovesné
vločky s lžičkou prášku do pečiva, špetkou soli, kakao a znovu krátce promixujte.
Zdáli se vám těsto příliš tuhé nepatrně je zřeďte trochou mléka. Nakonec vmíchejte nasekanou čokoládu na kousky a vlijte do připravené malé formy. Povrch
ozdobte pekanovými ořechy. Formu volte menší velikosti a vyložte ji pečicím
papírem, pečte cca 25 minut. Když se na povrchu vytvoří popraskaný křehký
povrch, máte hotovo. Nechte vychladnout a podávejte. Můžete pocukrovat,
ozdobit kousky čerstvého banánu, šlehačkou a snítkou máty.
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Městská
policie
informuje

Ch

těli bychom upozornit a zároveň požádat všechny
občany, aby byli pokud možno co nejohleduplnější
k životnímu prostředí a řídili se platnou legislativou,
např. v souvislosti se zákonem č.541/2020 Sb., O odpadech.
Počínání, kterého se některé osoby dopouštějí, ve snaze zbavit
se různých nepotřebných věcí (tím spíše pokud se jedná o nebezpečný odpad) a odkládají je na místa, která k tomu nejsou

určena, (navíc i na místa, která mají speciální statut ochrany
přírody) není zrovna jejich nejlepší vizitkou, je také maximálně
zarážející a jde o protiprávní jednání, které je postižitelné. V průběhu měsíce dubna byl strážníkům nahlášen výskyt kanystrů
s nespecifikovanou kapalinou, které někdo evidentně úmyslně
odložil v oblasti Radotínského údolí, v místech lesního porostu, která přináleží Zadní Kopanině. Ve spolupráci s hasičským
záchranným sborem a Úřadem MČ byly kanystry strážníky zajištěny, převezeny a následně snad také odborně zlikvidovány
i s obsahem. Aktuálně se případem zabývá Policie ČR.
Ing. Hynek Svoboda
ředitel MP Praha 13

Městská část Praha-Řeporyje Úřad městské části

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Městská část Praha-Řeporyje, Úřad městské části Praha-Řeporyje
zastoupené tajemnicí Úřadu městské části Praha-Řeporyje
vyhlašuje dne 26. 4. 2022 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice

investiční referent / referentka
v odboru hospodářsko-správním Úřadu městské části Praha-Řeporyje
Sjednaný druh práce: agenda investiční, stavební a dopravní, s místem výkonu práce Praha-Řeporyje, v platové třídě *10.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek.
Termín nástupu: dle dohody

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

Pozvánky Magdalény Dobromily Staňkové - 2022
Od 3. 5. – 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
Třebonicích. 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
Sobota 21. 5. 2022 – 9.00–16.00
hod.
Zahradní dvůr Listen u Nymburka
Genius přírody - škola přírodní
moudrosti
Nový seminář jarních dějích v přírodě,
o udržitelném hospodaření a spolupráci s bytostmi přírody v zahradě. O jedlých květech a fermentovaných limoná-
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dách z nich, také o léčivém
medu ve spojení s bylinami přednáší Magdaléna
Dobromila Staňková. Téma
bude med a jeho přínos
pro zdraví, nebude chybět
ani praktická ukázka včelaření. Seminář je možno
poslouchat i on-line nebo
ze záznamu. https://www.
genius-prirody.cz/
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„Dráček předškoláček“

www.zs-reporyje.cz
weignerova@zs-reporyje.cz


K

aždoročně na naší škole probíhá
příprava předškoláků na školu formou programu “Dráček předškoláček”. Cílem je seznámit děti s prostředím
školy. Děti z MŠ Řeporyje a jiných školek
se přijdou do školy podívat a vyzkoušet
si hodinu dramatické výchovy, hodinu
psaní, kreslení a nakonec i hodinu tělocviku. Ze zkušenosti víme, že dítě,
které absolvuje tento program, nemá
při zápisu strach z neznámého prostředí
a všechno zvládne bez pomoci rodičů.
Potvrdilo se to i letos.
To, jak si děti a paní učitelky užily tyto
hodiny, můžete vidět na fotografiích.
Michala Lebedová

Sazka Olympijský víceboj

V

ybraní žáci ze šestých a sedmých
tříd reprezentovali naši školu ve víceboji na okresním kole soutěže
Sazka Olympijský víceboj pro Prahu 5
a Prahu 13.
Školu jelo reprezentovat celkem 16 žáků.
Ve víceboji soutěžili jak družstva, tak jednotlivci. Naše družstvo, které se skládalo
ze 4 žákyň a 4 žáků vybojovalo skvělé 4.
místo a získalo diplom.
Další úspěch nám přinesli jednotlivci,
kteří se ve svých kategoriích umístili
na medailových pozicích. Na 3. místě se
umístil Jan Šťastný a na 1. místě se umístil

David Štětina, který postupuje do krajského kola. To se bude konat v Praze
na atletickém stadionu Eden.
Davidovi přejeme mnoho úspěchů
a ostatním žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.
Těšíme se na další sportovní zážitek.
Natálie Kofroňová
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hádku či poslouchat hudbu, na kterou
je baví tancovat.
Žáci jsou samozřejmě ve školní družině
vedeni hlavně ke kreativním činnostem
a schopnosti si „umět hrát“ i bez využití
informačních technologií. Všechny výše
zmíněné činnosti jsou využívány pouze
okrajově jako zpestření.
Lucie Jičínská

Velikonoční tvoření
- komunitní setkání

M

áme za sebou další povedenou
družinovou akci, ze které domů
odcházely nadšené nejen děti,
ale i paní vychovatelky.
Vážíme si toho, že jste si našli čas a přišli
si s námi popovídat a společně s dětmi vyrobit kohoutka, věneček, zajíčka
i kuřátko. Bylo hezké vidět některé naše
paní vychovatelky při setkání se svými

bývalými žáky, kteří nyní přišli již jako
rodiče. Ve všech třídách vládla přátelská
a pohodová mezinárodní atmosféra a tak
to má být. Z pohledu pozorovatele to vypadalo jako setkání známých lidí, nikoliv
jako akce školní družiny.
Těšíme se na další setkání.
Michala Lebedová

IKT ve školní družině

D

nešní moderní doba, ve které se
využívají elektronické technologie na denním pořádku, vyžaduje
informační gramotnost dětí již od útlého
věku.
Díky přítomnosti tabletů a interaktivní
tabule v prostorách školní družiny máme
možnost s dětmi tyto technologie využívat a prohlubovat jejich vhled do práce
s nimi, zároveň si na nich mohou pomocí výukových her procvičovat čtení
či matematické dovednosti zábavnou
a hravou formou. Žáci si například vyzkoušeli matematickou hru Matemág či
webou stránku Včelka. Děti také zaujaly
interaktivní kvízy Kahoot, ve kterých si
mohly zasoutěžit mezi sebou, ale také
spolupracovat ve skupinkách.
Interaktivní tabule je také využívána
v rámci relaxačních činností družiny.
Odpoledne mohou žáci jako odměnu
za dobré chování sledovat krátkou po-

Maminky, babičky a tety
ukrajinských spolužáků
- tematické setkávání

V

úterý 12. dubna 2022 jsme se
sešli s dospělými, kteří utekli před
válkou s dětmi z Ukrajiny do České
republiky.
Děti navštěvují školu v Řeporyjích, postupně se integrují do školních kolektivů
a učí se česky. Odpolední setkání bylo věnováno seznámení se s českým školním
systémem, školním řádem a organizací
vyučování.
Ženám byla nabídnuta výuka českého
jazyka zdarma, o kterou projevily velký
zájem.
Jazyková bariéra se nijak nepodepsala
na přátelské atmosféře, vzájemném porozumění a snaze pomoci si.
Děkuji všem organizátorům.
Lenka Weignerová
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D

uben nám ve školce začal výletem
do Mníšku pod Brdy na místní
zámek i s prohlídkou zaměřenou
na Velikonoční tradice. Dětem se moc líbil
a užily si ho i ti nejmenší motýlci. Dále
školku opět navštívil chovatel dravců.
Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí,

mohly si je zblízka prohlédnout a vyfotit
se s nimi. Další akcí, která velké děti čekala, bylo předání dárečků do místního
Domova U Agáty. Předškoláci babičkám
i dědečkům zazpívali, řekli pár koled
a předali dárečky, které jim vyrobili
ve školce. Počasí bylo jak na houpačce.

Jednou jsme si užívali sluníčko na zahradě a další den koukali z okna, jak nám prší.
Zahrada potřebovala po zimě a po dokončení přístavby školky trochu upravit,
a proto nám milí rodičové i s dětmi přišli
pomoci o víkendu s úklidem a úpravou
naší zahrady. Moc děkujeme všem zúčastněným za pomoc.
Na konci dubna děti i s paní učitelkami
odjely na Školku v přírodě do Lučan nad
Nisou, kde si užily spoustu dobrodružství
a zážitků. Děti čekaly různé hry a soutěže,
stavěly si domečky pro zvířátka. Přijela
i česká závodnice se psím spřežením
Jana Henychová se svými pejsky Husky.

duben 2022
www.msreporyje.cz
ms.reporyje@gmail.com


Ukázala dětem, jak s pejsky jezdí a kde
všude byli. Dále si udělali výlet do ZOO
Liberec a přijelo k nim i divadélko. Poslední dny si děti užívaly a čekala je bojovka
se ztraceným pokladem.
Ve školce se budeme těšit na další dobrodružství a snad i lepší a teplejší počasí.
Zpracovala Apolena Pelichovská

Řeporyjské Echo 291
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Sport
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Kemp vítězů s olympioniky v Řeporyjích!

K

emp vítězů, tedy pětidenní sportovní příměstský tábor pod vedením
špičkového českého atleta, zavítá
do našeho města od 25. do 29. července.
Registrace běží v plném proudu na webu
www.kempvitezu.cz. Projekt pod patronátem českých olympioniků má už pětiletou
tradici. Děti od 1. třídy ZŠ až do 15 let pod
vedením zkušených trenérů vybíraných
Denisou a Adamem Helceletovými zažijí
týden plný pohybu, rozvoje mentálních
schopností a zdravého životního stylu.
Kromě toho, že účastníci Kempu vítězů
každý den tráví sportem, zejména zaměřeným na atletické základy, tak se mohou
těšit na návštěvu známé tváře ze sportov-

ního světa. Už v minulých letech hostovali
na kempu Radek Juška, Kristýna Pálešová,
Filip Macek, Ladislav Prášil a další osobnosti reprezentující v barvách české reprezentace svoji disciplínu. Novinkou letošního
ročníku je pak rozšíření počtu patronů,
kteří osobně povedou celé turnusy. Vedle
zakladatelů Kempu vítězů, tvůrců sportovní metodiky a hlavních patronů, manželů
Helceletových nově na kempech povedou
tréninkové jednotky osobně také sprinter
Petr Svoboda, tyčkařka Jiřina Ptáčníková,
skokan do výšky Jaroslav Bába, oštěpař
Petr Frydrych a skokan do dálky Radek
Juška.
„Na programu každého dne jsou

a nachystány bloky tréninků. Učíme děti
správně hýbat svým tělem, a to vše zábavnou formou soutěží a her. Dbáme na individuální přístup maximálně osmi dětí
na jednoho trenéra. Sama pak dohlížím
na každé dítě,” říká šéftrenérka kempu Denisa Helceletová, která ještě s příjmením
Rosolová slavila úspěchy na mistrovství
světa či Evropy jako běžkyně na 400 metrů
překážek. Právě na individuálním přístupu
si organizátoři kempu zakládají, a proto je
kapacita omezena pouze 40 místy. Pokud
chcete vaše dítě svěřit do rukou profesionálních trenérů a olympioniků, máte
možnost jej registrovat na webových
stránkách www.kempvitezu.cz.
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východiska z reálného světa. Paradox
stínu, který je současně existencí a ničím,
pozitivem a negativem, prázdnem
a plností.
Vernisáž, která proběhla na Zelený čtvrtek
14. 4. od 18 hodin, doplnil hudební
performancí Martin Janíček, hudební
experimentátor, který tvoří zvukové
objekty, instalace, zvukové kompozice
a vlastní hudební nástroje. Přítomní se
ponořili do zvuků volně inspirovaných
prostorem letištních ploch a letového
provozu.

V dubnu v Galerii Bubec vystavoval malíř,
restaurátor a pedagog Tomáš Lahoda.
Série s názvem LaGuardia vznikla při
autorově rezidenčním pobytu v New
Yorku v roce 2015.
Tomáš Lahoda na vernisáži

Martin Janíček při hudební performanci.

fotografie: Klára Sofie Střihavková

Série prezentuje fotografie a obrazy:
„(…) j e j i c h ž m o t i v y j s o u v l a s t n ě
nerozpoznatelné, ale zůstávají nabité
významem, obsahem, smyslem.“(Warhol)
Vycházejí z reality, jejich výseky z nich
však dělají těžko rozpoznatelné motivy
na pomezí abstrakce. Vy značují se
dvojznačností nereprezentativního
a figurativního, simulakrálního a reálného.
Stín jako by v nich tvořil rozdíl mezi
abstrakcí a figurací, protože je částečně, ale
ne zcela, oproštěn od svého referenčního

Art Safari 37 & Festival m3
Tradičně v květnu – tentokrát v termínu
14.–22. 5. – pořádáme v prostorách
studia festival Art Safari. Kromě rozsáhlé
výstavy děl na téma Spánek od více než
dvaceti umělců jsme připravili i bohatý
doprovodný program. Na sobotu zveme
vaše děti na výtvarný workshop "Větve

sen", na kterém budou vytvářet snové
útvary houštin, korun a kořenů stromů.
Po zahájení výstavy se můžete účastnit
performance skupiny Die Früchte – SENJEN nebo koncertu kapely Marie Ládrové
MR. Novinkou přehlídky Art Safari #37:
Spánek je speciální noční hudební akce

„Sleepover“, kterou mají na starosti
osobnosti alternativní hudební scény
a to jak české, tak i zahraniční (Berlín).
N áv š těv n í c i b u d o u m o c i p ř e s p at
v prostorách Studia, v polospánku
poslouchat hudební produkci a ráno
společně posnídat. Na nedělní odpoledne
jsme přichystali divadlo pro děti,
performanci Barbory Dayef a jejích hostů
či literární čtení Petra Borkovce. Na
závěr si můžete vyslechnout koncert
Zapomenutého orchestru Orloje Snivců.
V plném proudu jsou i přípravy na letošní
ročník Festivalu m3 / Umění v prostoru.
Tentokrát budete mít možnost vydat se
za uměleckými díly vlakem. Jednotlivá
díla budou vystavena na vybraných
vlakových nádražích nebo v jejich blízkém
okolí. Umělci Epos 257, Petr Stibral,
Vladimír Turner, Erika Velická, Michaela
Thelenová, Petr Cusack, Eliáš Dolejší
a Lloyd Dunn se tak objeví například
na nádraží Zličín, Veleslavín, Dejvice,
Vršovice, ale i Řeporyje. Připravujeme
bohat ý doprovodný program –
komentované prohlídky, přednášky,
hudební performance, workshopy pro
děti a mnoho dalšího.
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Creative Bubec

Příměstské tábory
TERMÍN: 8. 8.–12. 8. 2022

/OD 7 LET/

SOCHAŘSKÉ MAZANCE I - FEMME FATALE

Už jsi někdy slyšel/a o knížce Malé
Rebelky? Představuješ si někdy, jaké by
to bylo žít v kůži ženské umělkyně? Frida
Kahlo, Georgia O ‘Keeffe, Tracey Emin, Shirin
Neshat, Queenie McKenzie? Přijď to zažít do Studia Bubec. Čeká na tebe velká
cesta do světa malby, sochy a prostoru
kolem nich.
s lektorkou Terezou

TERMÍN: 15. 8.–19. 8. 2022

2022

/OD 8 LET/

ILUZE V OBRAZE
Při tvorbě zapomeneme na čas i prostor
naší běžné reality. Ponoříme se do uměleckého světa iluze, ve kterém vybudujeme vlastní a zcela novou realitu podle
neotřelých pravidel fantazie. Inspirací
nám budou slavní umělci, kteří se kdysi
na podobnou cestu vydali a vytvořili novou
perspektivu. Budou nám po boku velikáni
jako např. Leonardo da Vinci, M.C. Escher,
V. Vasarely. Obrazy budeme kreslit, malovat, stříhat, lepit, rozkládat i skládat až
na hranici iluze, která se může proměnit
v kouzlo.

s lektorkou Kristýnou

TERMÍN: 22. 8.–26. 8. 2022

/OD 8 LET/

PUTOVÁNÍ DO ZEMĚ NEZEMĚ

Přidejte se k putování do Země Nezemě
na příměstském táboře Studia Bubec.
Ztracený svět budeme objevovat nejen
pomocí výtvarných technik, ale vydáme
se i mimo zdi studia prozkoumat skály
a lesy Prokopského údolí a další přírodní
taje. Vyzkoušíme si táboření a spousty
dalších zajímavých věcí a nakonec společně oslavíme konec léta nad táborákem
na Zahradě Bubec
Najdete nás na adrese:
Studio Bubec
Tělovýchovná 748
155 00
Praha 5, Řeporyje
Tábory budou zakončeny společnou
slavností u ohně na Zahradě Bubec.
K zhlédnutí budou díla vašich dětí.
V případě nepřízně počasí máme možnost přesunout se do Studia Bubec.
Podrobné informace a přihlášky najdete na stránkách https:
//www.bubec.cz/

s lektorkou Šárkou

Už nyní se můžete hlásit na mail:
kristyna.studiobubec@gmail.com

Studio Bubec si vyhrazuje právo na
změny dle aktuálních vládních nařízení pro dané období.
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SZUŠ Škola pro radost
– březen a duben v naší škole
Hudební obor:
- 31. 3. – 1. 4. se v ZUŠ Taussigova uskutečnilo Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ
v sólovém zpěvu.
Za naši školu postoupily ze školního kola
tři žákyně.
GRATULUJEME za následující ocenění:
1. kategorie - Emma ROSE - 2. místo
7. kategorie - Adélka FOŘTOVÁ - 2. místo

Výtvarný obor:
ZOO Praha - VV soutěž Luskoun
Během března jsme se žáky tvořili obrazy
na soutěž vyhlášenou ZOO Praha.
Téma bylo „Luskoun“ a soutěž byla vyhlášená při příležitosti stěhování luskounů
do Prahy.
Mile nás překvapilo, že naše díla obstála
ve velké konkurenci a my získali tato
ocenění:
Klára Hájková - 15 let - 1. místo v kategorii do 15ti let
Klára Hájková

10. kategorie - Barča MUDROCHOVÁ Čestné uznání I. stupně
Žákyně jsou ze třídy Šárky Hrbáčkové.

Nikola Toráčová - 5 let - 5. místo v kategorii do 15ti let
Kateřina Plecerová - 11 let - 8. místo
v kategorii do 15ti let

- 9. 4. Náš žák Filip LUZAN získal Čestné
uznání na celorepublikové klavírní soutěži „Karlovarská růžička“ – žák je ze třídy
Mgr. Sylvie Georgievy, PhD.

Všechny tři slečny dostaly krásné ceny
a jejich rodiny získaly vstupenky do ZOO.
Klárka převzala ocenění osobně od primátora Prahy.
Přijetí na SŠ:
Žák Peter T. byl přijat Střední uměleckou
školu řemesel – obor Uměleckořemeslné
zpracování dřeva

Řeporyjské Echo 291
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SZUŠ Řeporyje slaví 30. výročí

J

e až neuvěřitelné, jak ten čas letí, ale
v letošním roce oslavíme již 30 let
od založení hudební školy v Řeporyjích. Začátky rozhodně nebyly lehké
a nejtěžší byl vždy boj se státní správou
a jejich úředníky. Přesto se nám povedlo
vybudovat jednu z nejúspěšnějších škol
v Praze.
Naštěstí jsme vždy měli podporu
u všech vedení naší MČ. Ti vždy viděli
výsledky naší práce s dětmi a v rámci
možností se nám snažili vždy pomáhat.
Věříme, že i v budoucnu bude tato spolupráce pokračovat a někdy se i podaří
rozšířit vyučovací prostory, abychom
mohli uspokojit stále vzrůstající zájem
o výuku uměleckých předmětů.
Během několika let se někteří žáci
vypracovali tak, že úspěšně reprezentovali naši školu na domácích, ale i zahraničních soutěžích a festivalech. Zde se

hlavně proslavil náš pěvecký sbor, který
se zúčastnil 13 zahraničních zájezdů,
odkud přivezl zlatá a stříbrná ocenění,
speciální cenu i vítězství v kategoriích.
Daří se ale i instrumentalistům, ti kromě
získaných ocenění společně muzicírují
v různých souborech. Úspěšně si vedou
i naši mladí výtvarníci, získávají ocenění
na různých soutěžích a pořádají pravidelné výstavy. Díky těmto úspěchům
se škola rychle vypracovala mezi nejúspěšnější ZUŠ v Praze a brzy byla známá
i za hranicemi ČR. Od konce 90. let škola
pravidelně dostává pozvání na hudební
festivaly a soutěže napříč celou Evropou a výjimkou nejsou ani pozvání
do Ameriky či Číny. Nejbližší zahraniční
vystoupení čeká naše mladé akordeonisty v červnu. Ti dostali pozvánku
na vystoupení na slavnostním koncertu
u příležitosti 100. výročí založení firmy

Riva del Garda, 2015

Weltmeister – jeden z nejznámějších
výrobců akordeonů.
Vždy platilo, že dobrou školu dělají
učitelé a na to jsme měli od samého začátku velké štěstí. Nejen, že se u nás sešli
vynikající muzikanti – koncertní umělci,
ale zároveň i skvělí učitelé.
Během 30ti let prošla školou řada
žáků a mnozí z nich byli přijati na umělecké školy různých typů. Největší přínos
školy však vidíme v tom, že naši učitelé
dokázali u dětí vypěstovat lásku k hudbě.
U mnoha mladých lidí vzniklo přátelské pouto, žáci se i po letech spolu
setkávají a navštěvují své učitele.
30. výročí školy se rozhodně nemůže
přejít bez pořádné oslavy. A jak může
hudební škola oslavit své výročí ? Pochopitelně jen krásným koncertem, který
je naplánován na 10. 6. 2022 do prostor
Českého muzea hudby.

Bratislava, 2019
Koncert s oper. pěvcem Fabio Armiliatem

Benátky, 2008

Laureáti soutěže Mozartova Praha, 2013

Belgie, 2006

Budapešť, 2016
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Vítězství v Olomouci, 2013
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Zápis ze zasedání č. 30 ze 7. 3. 2022

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.; místostarosta - David Roznětinský; místostarostka
- Lucie Seguin; Jiří Blažek - zastupitel; Mgr. Pavel
Bechyně - 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: Jaroslav Kejha - zastupitel
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 9 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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Mgr. Michala Tumu a p. Vojtěcha Kuchaře.
(Pro: 9, 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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program jednání v upraveném znění, a to tak, že:
a) bod jednání č. 5 „Žádost o odkoupení části
pozemku parc.č. 58/1 v k.ú. Zadní Kopanina“
se posunuje v pořadí;
b) bod jednání č. 9 „Premiot Property Group CZ,
SK a.s. - spolupráce s MČ“ se vyřazuje z jednání
a nahrazuje novým bodem „Změna obsazení
redakční rady zpravodaje Řeporyjské echo“.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Rozpočet městské části na rok 2022,
střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027,
finanční plán zdaňované činnosti
Usnesení číslo: 0484/2022/ZMČ30
Zastupitelstvo městské části
1) konstatuje, že
Městská část Praha-Řeporyje hospodaří od 1.
1. 2022 dle pravidel hospodaření v období roz-

počtového provizoria schválených usnesením
Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje č. 0434/2021/
ZMČ26 ze dne 4. 10. 2021,
pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria r. 2022 byla zveřejněna na úřední desce dne
7. 10. 2021 a jsou zveřejněna i v den projednávání
rozpočtu v ZMČ,
od schválení rozpočtu bude MČ Praha-Řeporyje
hospodařit dle schváleného rozpočtu, rozpočtové
příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu
po jeho schválení,
návrh rozpočtu městské části na rok 2022, návrh
střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027,
návrh finančního plánu zdaňované činnosti
na rok 2022 a výhledu do roku 2027 byl zveřejněn
na fyzické i elektronické úřední desce úřadu dne
16. 2. 2022 a je zveřejněn i v den projednávání
v ZMČ;
2) schvaluje
rozpočet hlavní činnosti Městské části Praha-Řeporyje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení na rok
2022 jako vyrovnaný s:
objemem příjmů ve výši: ...............46 919 000,00 Kč
objemem výdajů ve výši: ...............46 919 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Řeporyje
na roky 2023–2027 s porovnáním skutečnosti
za roky 2017–2020 a očekávané skutečnosti roku
2021 a 2022;
finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2022 a výhled finančního plánu
zdaňované činnosti do roku 2027;
3) schvaluje
výši neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Praha 5-Řeporyje pro rok 2022
ve výši 4 848 000,- Kč;
4) schvaluje
výši neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Praha 5-Řeporyje pro rok
2022 ve výši 1 500 000,- Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se:
4, Poznámka: v 17.08 hod. se na jednání dostavil
p. MUDr. Jozef Čupka; hlasování se zdrželi: Vojtěch
Kuchař, Mgr. Pavel Bechyně, Jiří Blažek, MUDr. Jozef
Čupka)
6. Žádost o odkoupení části pozemku parc.
č. 58/1 v k.ú. Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0485/2022/ZMČ30
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o prodej části obecního pozemku parc.
č. 58/1 o výměře 132 m2, druh pozemku ostatní
plocha/ostatní komunikace v k.ú. Zadní Kopanina;
2) schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 58/1 o výměře 132 m2, druh pozemku ostatní plocha/ostatní

komunikace, v k. ú. Zadní Kopanina, a pověřuje
starostu MČ k zadání zpracování znaleckého posudku ke stanovení ceny pozemku v místě a čase
obvyklé a zaměstnance ke zveřejnění záměru
prodeje na úřední desce úřadu po vyhotovení
tohoto znaleckého posudku.
Žadatel uhradí cenu za vyhotovení znaleckého
posudku a rovněž i veškeré náklady s přípravou
prodeje spojené nezávisle na realizaci prodeje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2,
Poznámka: hlasování se zdrželi: MUDr. Jozef Čupka,
Mgr. Pavel Bechyně)
7. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0486/2022/ZMČ30
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení spočívající např. v přijetí účelové investiční dotace na rekonstrukci budovy MŠ včetně
gastro vybavení ve výši 10 000 000,- Kč, v přijetí
neúčelové investiční dotace pro místní knihovnu
ve výši 4 600,- Kč, v přijetí finančních prostředků
ke schváleným projektům realizovaným v rámci
Operačního programu Praha - pól růstu pro
mateřskou školu na akci Hrajeme si spolu ve výši
1 266 389,08 Kč a na navýšení kapacity mateřské
školy ve výši 2 695 500,- Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
8. Finanční příspěvky pro SDH Řeporyje, TJ
Sokol Řeporyje a FK Řeporyje
Usnesení číslo: 0487/2022/ZMČ30
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo se žádostmi:
- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Řeporyje o finanční příspěvek ve výši 150 000 Kč
na sportovní oblečení a akce, viz příloha žádosti
„Rozpočet“
- TJ SOKOL Řeporyje o finanční příspěvek ve výši
200 000 Kč na rozvoj sportovních oddílů (z vlastních zdrojů přitom použijí 100 000 Kč)
- FK Řeporyje o finanční příspěvek na sportovní
oblečení, náčiní, pronájem sportovních ploch,
turnaje a zimní soustředění
2) souhlasí
s poskytnutím finančních částek takto:
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Řeporyje finanční příspěvek ve výši 150 000 Kč
na sportovní oblečení a akce;
TJ SOKOL Řeporyje finanční příspěvek ve výši
300 000 Kč na rozvoj sportovních oddílů;
FK Řeporyje finanční příspěvek ve výši 150 000 Kč
na sportovní oblečení, náčiní, pronájem sportovních ploch, turnaje a zimní soustředění.
3) pověřuje
starostu městské části k podpisu darovacích smluv
ve smyslu tohoto usnesení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 3,
Poznámka: hlasování se zdrželi: Mgr. Pavel Bechyně,
Jiří Blažek, MUDr. Jozef Čupka)
9. Změna obsazení redakční rady zpravodaje
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Řeporyjské echo
Usnesení číslo: 0488/2022/ZMČ30
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
odstoupení starosty Pavla Novotného z redakční
rady zpravodaje Řeporyjské echo;
2) volí
členem redakční rady zpravodaje Řeporyjské echo
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pana Jaroslava Kejhu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
10. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) diskutovalo
např. o aktuální situaci v městské části v souvislosti
s ukrajinskými uprchlíky apod.

Zápis z jednání č. 19 z 5. 4. 2022

Výbor pro výstavbu a rozvoj
Přítomni: Mgr. Radek Hanák - předseda výboru;
Karel Doláš - člen výboru; Ing. Jiří Chmelíř - člen
výboru; Ing. Iveta Kopřivová - člen výboru; Marie
Vaňatová - člen výboru; vedoucí HSO - Lenka
Bártová
Omluveni: Jan Gebauer
Neomluveni: Daniela Čubová

2. Výstavba 4RD vč. příslušenství v ul.
Mrákovská
Usnesení číslo: 0051/2022/VVR19
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) konstatuje, že
developer doplnil rozhodnutí o vyjmutí pozemku
z ochrany ZPF, jak bylo požadováno;

Předseda VVR zahájil jednání v 17.45 hodin,
kdy bylo přítomno 5 členů Výboru, ten je tudíž
usnášeníschopný. Dále byli přítomni členové
zastupitelstva, p. Lucie Seguin – místostarostka
MČ a p. David Roznětinský – místostarosta MČ.

2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s výstavbou 4 RD
s příslušenstvím na pozemku parc.č. 1727/4 v k.ú.
Řeporyje za podmínky dořešení majetkových
vztahů ke komunikaci Mrákovská, případně
uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Ořech či MČ
Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )

Program jednání:
1. Žádost o vyjádření k PD - výstavba komunikací a sítí v rámci stavby „4RD U školy - ul.
Na Výrovně“
Usnesení číslo: 0050/2022/VVR19
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací k výstavbě komunikace a sítí v rámci výstavby „4RD - U školy - k.ú.
Stodůlky“ při ul. Na Výrovně;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit s vybudováním
komunikace a sítí na pozemcích v k.ú. Stodůlky,
při ul. Na Výrovně, dle předložené projektové
dokujmentace.
Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )

3. Stavba RD na pozemku parc.č. 154/66
v k.ú. Stodůlky - Malá Řepora
Usnesení číslo: 0052/2022/VVR19
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací ke stavbě rodinného
domu na pozemku parc.č. 154/66 v k.ú. Stodůlky;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit se stavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 154/66 v k.ú.
Stodůlky, dle PD zpracované Ing. Janem Šebkem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )

Zápis ze zasedání č. 31 ze 11. 4. 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;
Mgr. Radek Hanák - zastupitel; Vojtěch Kuchař - zastupitel; Mgr. Michal Tuma – zastupitel; Miloslava
Jirasová - tajemník
Omluveni: Mgr. Lenka Fialová – zastupitel
Neomluveni: MUDr. Jozef Čupka, MPH - zastupitel

Starosta Městské části Praha-Řeporyje (dále jen
„předsedající“) zahájil jednání v 17.00 hodin,
přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo
bylo řádně svoláno a zveřejněno na fyzické
i elektronické úřední desce úřadu. Při zahájení
jednání je přítomno 8 z jedenácti zastupitelů,
tedy nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.

19

Ke všem bodům jednání poskytl předsedající
prostor pro diskusi, v níž vystupovali členové ZMČ
i přítomní občané. Závěrem předsedající poděkoval všem přítomným za účast a v 18.32 hodin
veřejné zasedání ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová

4. Žádost o stanovisko k PD „Doplňková
stavba Hobby domu pro RD Stodůlky, Sekyrova ul.“
Usnesení číslo: 0053/2022/VVR19
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací k doplňkové stavbě
Hobby domu pro rodinný dům Stodůlky, při ul.
Sekyrova;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit se stavbou Hobby
domu u RD v ul. Sekyrova, Stodůlky, dle projektové dokumentace, zpracované Ing.arch. Filipem
Cichým.
Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
5. Novostavba RD v ul. K Třebonicům, čp. 17
Usnesení číslo: 0054/2022/VVR19
Výbor pro výstavbu a rozvoj
1) se seznámil
s projektovou dokumentací ke stavbě nového
rodinného domu na místě bývalého domu v ul.
K Třebonicům, čp. 17;
2) doporučuje
ZMČ Praha-Řeporyje souhlasit se stavbou vícegeneračního rodinného domu na pozemcích parc.č.
1/4, 1/5, 2 a 3 v k.ú. Řeporyje, dle projektové
dokumentace, zpracované Ing.arch. Irenou Brotánkovou.
Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
Jednání bylo skončeno v 19,00 hodin.
Zapsal: vedoucí HSO - Lenka Bártová
Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou zápisu p. Miloslavu Jirasovou.
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Vojtěcha Kuchaře
a p. Mgr. Michala Tumu.
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského
a p. Lucii Seguin.
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program jednání rozšířený:
a) o bod jednání č. 18 - Žádost o stanovisko
k novostavbě RD v ul. K Třebonicům čp. 17
b) o bod jednání č. 19 - Poskytnutí finančního
příspěvku spol. BENEŠ Praha s.r.o.
Bod Různé se označuje jako bod č. 20.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: v 17:03 se
dostavil na jednání člen ZMČ p. Jiří Blažek)
5. Skladovací hala na pozemku parc. č.
1780/4 v k.ú. Řeporyje - revokace usnesení
Usnesení číslo: 0489/2022/ZMČ31
Zastupitelstvo městské části
související 0407/2021/ZMČ24
související 0452/2021/ZMČ27
související 0457/2021/ZMČ28
1) revokuje
usnesení č. 0457/2021/ZMČ28 ze dne 6. 12. 2021
týkající se opětovné žádosti o vyjádření ke stavbě
skladovací haly na pozemku parc.č 1780/4 v k. ú.
Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se:
2, Poznámka: hlasování se zdrželi p. Mgr. Pavel
Bechyně, p. Jiří Blažek)
6. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0490/2022/ZMČ31
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení spočívající např. v příjmu finančních
prostředků na dovybavení JSDH Řeporyje ve výši
8 000 000,- Kč, příjmu finančních prostředků pro
základní školu na projekt Dětství bez drog ve výši
47 300,- Kč, ponechání nevyčerpaných finančních
prostředků z dotací roku 2021 na akce Zahradní
úpravy areálu MŠ Řeporyje vč. oplocení ve výši
2 898 122,85 Kč a Skatepark Řeporyje ve výši
4 653 716,- Kč, dotace na mimořádné výdaje
v souvislosti s poskytováním pomocí občanům
Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské
federace ve výši 616 000,- Kč a dotace pro JSDH
na mimořádné provozní výdaje v souvislosti
s poskytováním pomocí občanům Ukrajiny, kteří
jsou na útěku před agresí Ruské federace ve výši
61 000,- Kč, příjem ve výši 11 000,- Kč a přesun účelově vázaných finančních prostředků z rezervního
fondu a skatepark Řeporyje, navýšení rozpočtu
v příjmové části o daň z nemovitých věci ve výši
472 000,- Kč a ve výdajové části navýšení příspěvku
pro MŠ na školu v přírodě - 72 000,- Kč a na výdaj
v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny - 400 000,- Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se:
2, Poznámka: hlasování se zdrželi p. Mgr. Pavel
Bechyně, p. Jiří Blažek)
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7. Veřejná zakázka „Zahrada MŠ v Řeporyjích“
Usnesení číslo: 0491/2022/ZMČ31
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s podmínkami zadávací dokumentace pro výběr
zhotovitele veřejné zakázky „Zahrada mateřské
školy, K Závětinám v Řeporyjích“;
2) souhlasí
se zadávací dokumentací, textem výzvy a podmínkami výběru zhotovitele veřejné zakázky „Zahrada
mateřské školy, K Závětinám v Řeporyjích“;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k realizaci veřejné
zakázky.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
8. Žádost o prodloužení doby nájmu části
pozemku parc.č. 1623/1 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0492/2022/ZMČ31
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žádost spol. KVEL spol. s r.o. o prodloužení doby
nájmu části pozemku o výměře 15 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí Městská část Praha-Řeporyje, parc.č. 1623/1
v k.ú. Řeporyje, za účelem umístění předzahrádky
Řeporyjského pivovaru;
2) bere na vědomí
že záměr prodloužit dobu nájmu dotčené části
obecního pozemku byl zveřejněn na úředních
deskách ÚMČ Praha-Řeporyje v období od 1. 3.
2022 do 17. 3. 2022;
3) schvaluje
prodloužení doby nájmu části pozemku parc.č.
1623/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k.ú. Řeporyje o výměře
15 m2 za cenu 85 Kč/m2/rok, což činí částku 1 275
Kč/ročně, z důvodu umístění restaurační zahrádky
Řeporyjského pivovaru, a to do 31. 12. 2022, a text
Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. SML
66/2018 uzavřené dne 9. 7. 2018;
4) pověřuje
starostu MČ k podpisu výše uvedeného dodatku
k nájemní smlouvě.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
9. Žádost o vyjádření k PD - výstavba 4 RD
vč. příslušenství na pozemku parc.č. 1727/4
k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0493/2022/ZMČ31
Zastupitelstvo městské části
související 0424/2021/ZMČ25
1) souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací k výstavbě 4 rodinných domů na pozemku parc.č.
1727/4 v k.ú. Řeporyje, zpracovanou Pavlem Tomiškou - VR Project s.r.o. pod podmínkou, že před
zahájením realizace stavebního záměru bude

vybudována plnohodnotná přístupová komunikace na pozemku parc.č. 1742/1 v k.ú. Řeporyje
a bude městské části Praha-Řeporyje doloženo,
jakým způsobem jsou vyřešeny vlastnické vztahy
k příjezdové komunikaci, případně bude předložen návrh smlouvy o spolupráci s obcí Ořech či
s Městskou částí Praha-Řeporyje;
2) bere na vědomí
závazné stanovisko MČ Prahy 13 o udělení souhlasu s trvalým odnětím pozemku parc.č. 1727/4
v k.ú. Řeporyje z ochrany ZPF.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
10. Žádost o stanovisko k výstavbě RD na pozemku parc.č. 154/66 k.ú. Stodůlky
Usnesení číslo: 0494/2022/ZMČ31
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací ke stavbě rodinného
domu na pozemku parc.č. 154/66 v k.ú. Stodůlky,
zpracovanou projektantem Ing. Janem Šebkem;
2) souhlasí
se stavbou rodinného domu na pozemku parc.č.
154/66 v k.ú. Stodůlky, dle předložené projektové
dokumentace.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
11. Žádost o stanovisko k výstavbě komunikace a sítí v rámci stavby 4 RD U školy, k.ú.
Stodůlky, při ul. Na Výrovně
Usnesení číslo: 0495/2022/ZMČ31
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektem k vybudování komunikace a sítí
v rámci výstavby „4RD - U školy - k.ú. Stodůlky“
při ul. Na Výrovně;
2) souhlasí
s vybudováním komunikace a sítí na pozemcích
v k.ú. Stodůlky, při ul. Na Výrovně, dle projektové
dokumentace, zpracované spol. Atelier Promika
s.r.o.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
12. Dohoda o narovnání duplicitního vztahu
k pozemku parc.č. 1635/7 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0496/2022/ZMČ31
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
vzdání se spoluvlastnického práva k pozemku
parc.č. 1635/7 v k.ú. Řeporyje fyzickou osobou,
a souhlasí s narovnáním vlastnických vztahů
k předmětnému pozemku;
2) schvaluje
text a uzavření Dohody o narovnání č. SML
00007/2022 uzavírané dle ust. § 1903 zákona č.
89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu výše
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uvedené Dohody o narovnání.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
13. Schválení kupní smlouvy k pořízení pozemku parc.č. 1628/2 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0497/2022/ZMČ31
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s pořízením pozemku parc.č. 1628/2 v k.ú. Řeporyje o výměře 299 m2 (část místní komunikace Lubenecká) od fyzické osoby, za částku 300 000,- Kč;
2) schvaluje
text a uzavření kupní smlouvy č. SML 00020/2022;
3) pověřuje
starostu městské části Praha-Řeporyje k podpisu
výše uvedené kupní smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
14. Veřejná zakázka „Dodávka víceúčelového komunálního vozidla pro MČ Praha-Řeporyje“
Usnesení číslo: 0498/2022/ZMČ31
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s podmínkami zadávací dokumentace pro výběr
dodavatele víceúčelového komunálního vozidla
pro MČ Praha-Řeporyje;
2) souhlasí
se zadávací dokumentací, textem výzvy a podmínkami výběru dodavatele víceúčelového
komunálního vozidla pro MČ Praha-Řeporyje;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k realizaci veřejné
zakázky.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
15. Dovybavení JSDH Řeporyje - nákup
cisternové automobilové stříkačky CAS 20
Usnesení číslo: 0499/2022/ZMČ31
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
vyhlášení výběrového řízení na pořízení cisternové
automobilové stříkačky CAS 20 z účelové investiční
dotace z Rezervy pro MČ na dovybavení JSDH;
2) souhlasí
se zadávací dokumentací, textem výzvy a podmínkami výběru dodavatele cisternové automobilové stříkačky CAS20;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k realizaci veřejné
zakázky na pořízení CAS 20.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
16. Revokace usnesení ke schválení KS
na pořízení komunikací, zeleně a retenčních
jezírek v rámci výstavby Malá Řepora

Info z MČ

Usnesení číslo: 0500/2022/ZMČ31
Zastupitelstvo městské části
1) revokuje
usnesení ZMČ Praha-Řeporyje ze dne 6. 12. 2021,
č. 0459/2021/ZMČ28 a to v celém rozsahu;
2) schvaluje
pořízení pozemků, komunikací, zeleně a retenčních jezírek blíže specifikovaných v příloze tohoto
usnesení od více prodávajících, blíže specifikovaných ve smlouvě č. SML00069/2021, za cenu
celkem 11 000,- Kč;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu kupní
smlouvy č. SML00069/2021.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
17. Žádost o vyjádření ke stavbě „Doplňková stavba Hobby domu pro RD Stodůlky,
Sekyrova ul.“
Usnesení číslo: 0501/2022/ZMČ31
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací ke stavbě Hobbydomu
- doplňkové stavbě u rodinného domu čp. 3070
v ul. Sekyrova;
2) souhlasí
s výstavbou „Doplňkové stavby Hobbydomu
pro RD Stodůlky, Sekyrova 3070/10, Praha 5“,
dle projektové dokumentace zpracované Ing.
arch. Filipem Cichým.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
18. Žádost o stanovisko k novostavbě RD
v ul. K Třebonicům čp. 17
Usnesení číslo: 0502/2022/ZMČ31
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k novostavbě vícegeneračního rodinného
domu na pozemku parc.č. 1/4, 1/5, 2 a 3 v k.ú.
Řeporyje;
2) souhlasí
se stavbou nového vícegeneračního rodinného
domu na pozemcích parc.č. 1/4, 1/5, 2 a 3 v k.ú.
Řeporyje, dle projektové
dokumentace, zpracované Ing.arch. Irenou
Brotánkovou.
Usnesení - Schváleno
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:
0, Poznámka: )
19. Poskytnutí finančního příspěvku
spol. BENEŠ Praha
s.r.o.
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Usnesení číslo: 0503/2022/ZMČ31
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí jednatele firmy BENEŠ PRAHA s.r.o.
o finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč jako
příspěvek na ubytování občanů Ukrajiny, kteří
jsou v ohrožení v kontextu situace na Ukrajině
a přicestovali do ČR;
2) souhlasí
s poskytnutím finanční částky ve výši 20 000,- Kč
jako příspěvek na ubytování občanů Ukrajiny, kteří
přicestovali do ČR v kontextu válečného konfliktu
na Ukrajině;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu darovací
smlouvy ve smyslu tohoto usnesení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0,
Poznámka: )
20. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
aktuální informaci starosty o řešení mimořádné
události vyvolané válkou na Ukrajině v souvislosti
s poskytnutím ubytování pro uprchlíky v městské
části;
2) bere na vědomí
informaci místostarosty o aktuálním stavu stavby
volnočasového areálu při ulici Tělovýchovná
(skatepark).
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající
prostor pro diskusi, v níž vystupovali členové ZMČ
i přítomní občané. Závěrem předsedající poděkoval všem přítomným za účast a v 18.28 hodin
veřejné zasedání ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsala: Miloslava Jirasová
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Lze žít bez naděje?
Velikonocích křesťané slaví Ježíšovo zmrtvýchvstání, je to poselství spojené s nadějí na věčný
život v Bohu.
Každý člověk potřebuje naději, aby
mohl plně přijmout dar života a čelit
těžkostem každodenního života. Ti,
kteří ztrácejí naději, postupně propadají
sklíčenosti a někdy také zoufalství. Být
člověkem znamená být někým, kdo žije
v neustálém ohrožení třeba od okolního
světa (živly, války), od zlých lidí (krádež,
pomluvy, závist...) někdy od sebe sama
(vlastní slabostí, nevědomostí či hřích).
Často člověk bolestně prožívá vlastní
křehkost a bezmoc a tak logicky život
se pro mnohé stává nesnesitelným
břemenem.

duben 2022

O

Falešné zdroje naděje
Mnoho lidí hledá naději tam, kde ji
nelze najít. Naděje založená na vlastní
síle nebo vložená do jiného člověka je
nespolehlivá, třeba když člověk staví
sebe nebo jinou osobu do středu místo
Boha. Člověk si nedokáže zajistit naději
z vlastních zdrojů, vlastní silou, pokud to
člověk nechce uznat je ohrožen pýchou
a ta je cestou k zoufalství. Člověk není
zdrojem, ale hledačem naděje!
Beznadějné hledání naděje
Falešnou (fiktivní) naději hledají lidé,
pro které se bezprostřední potěšení stalo
důležitější než láska, věrnost a zodpovědnost. Hledání potěšení za každou
cenu je výrazem skrytého zoufalství
s bolestivými následky. Podobně jsou
na tom i ti, kteří věří v mýtus snadného
štěstí, tedy štěstí dosaženého bez námahy, zodpovědnosti, starostlivosti a disciplíny. Naději lze nalézt pouze v drsné
realitě života, protože ve světě příjemné
fikce skutečné je pouze zoufalství.
Zkouška naděje
Je mnoho situací, které nás odvádějí
od naděje. Obecně jde o ztrátu něčeho
nebo někoho důležitého. Člověk může
přijít třeba o zdraví, peníze, práci, postavení, o svobodu…Nejtěžší bolest je

spojena s odchodem blízké osoby, třeba
truchlení nad smrtí milovaného člověka
se stává dramatickou zkouškou naděje
i pro věřící. Bez naděje člověk nemůže
normálně fungovat, stejně jako lidské
tělo nemůže žít bez vzduchu, spánku
nebo jídla. Význam naděje člověk vnímá,
když o ni přichází. Upadnout do stavu
beznaděje je synonymem bezmoci
a zoufalství. Největším ohrožením naděje však není zoufalství, ale lhostejnost
k vlastnímu osudu. Zoufalství znamená,
že člověk che ještě žít, že má ještě sílu
trpět a že stále bojuje o naději na lepší
budoucnost. Lhostejnost k vlastnímu
osudu znamená de facto úplnou ztrátu
naděje.

Ustrašená naděje
Nebezpečím naděje není jen ztráta,
ale také strach, že by se nám něco takového mohlo stát. Strach o budoucnost je
v současné době nejčastější hrozbou naděje. Současná společnost je civilizaci naprogramovaného strachu, protože obavy mnohých lidí plynou nejen z křehkosti
lidské existence, ale jsou záměrně živeny
a zveličovány politiky a demagogy, kteří
chtějí na lidských úzkostech profitovat.
Lidé, kteří se bojí budoucnosti, mají
sklony se „pojistit“ za každých okolností
a „chránit se“ před každou potenciální
hrozbou. Avšak nahradit naději nějakou
pojistkou je stejně jako věřit, že koupě
rakve zaručuje věčný život!
Magie, tedy vzdání se naděje
Různé formy magie (horoskopy, karty,
věštění) jsou formou maskované ztráty
naděje. Magie člověku umožňuje myslet
pouze „pozitivně“, zatímco naděje mu
umožňuje pozitivně jednat. Být fascinován magií je naivní pokus uniknout
z drsné reality. Naděje je přitom silou,
která umožňuje transformaci této reality
tak, aby se stala místem pravdy, dobra
a krásy.
Ne magie, ale sám člověk rozhoduje
o tom, jak se bude chovat a zda che věřit
(doufat) v dobrou budoucnost.

Víra v lásku je počátkem naděje
Pokud člověk dokáže v sobě probouzet naději, jeho život může být spokojenější, úspěšnější a zdravější. Křesťanství
jasně říká, že láska k Bohu a posléze
k člověku je základem trvalé naděje
a ta je potvrzením víry v lásku. Naděje,
která neslučuje víru s láskou, se stává
stejně zbytečnou jako elektrická trakce
odpojená od elektrárny.
Člověk naděje si je jistý, že moc Boží
lásky je větší než moc zla, proto také
usiluje o zralou, zodpovědnou lásku
k druhému člověku.
Přeji nám všem, abychom byli lidmi
velikonoční naděje!

P. Mariusz
Kuźniar, farář
Tel.: 602136161

Podněty k zamyšlení:
Naděje neklame
Křesťanská naděje spočívá na víře v zmrtvýchvstání Ježíše Krista! (srv. Řím 5,5).

Malé naděje nestačí
Ke své životní cestě potřebujeme
menší i větší naděje, které nás den co
den udržují při životě. Tyto naděje ale
nestačí, pokud schází velká naděje –
která musí přesahovat všechno ostatní.
A takovou nadějí může být jen Bůh, který
zahrnuje celek a který nám může předložit a darovat to, čeho my sami nejsme
schopni dosáhnout.
K naději jako její nedílná součást
patří to, že ten, kdo ji má, je obdarován:
být obdarován tedy k naději zkrátka
patří. Bůh je základem naděje – nikoliv
ovšem jakýkoliv bůh, ale Bůh, který
nese lidskou tvář a miloval nás až
do krajnosti: jak každého jednotlivce,
tak lidstvo jako celek. Jeho království
není jakýsi imaginární „onen svět“,
umístěný do budoucnosti, která nikdy
nenastane; jeho království je tam, kde
je milován a kde nás zastihne jeho
www.farnostorech.cz
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láska. Jen jeho láska nám umožňuje,
abychom ve vší střízlivosti, den po dni
vytrvali ve světě, který je nedokonalý,

a neztráceli elán naděje. Jeho láska je
nám také zárukou toho, že existuje to,
co jen mlhavě tušíme, a přece v hloubi

srdce očekáváme: život, který je „skutečně“ životem.
Benedikt XVI., Encyklika Spe salvi čl. 31

Ř ÁD KOVÁ I NZ E RC E

ZEDNICTVÍ - MALÍŘSTVÍ
- INSTALATERSKÉ PRÁCE

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

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

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
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E

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

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

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

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

B R AT Ř I

EBENOVÉ
V OŘECHU

Pátek 10. června 2022 od 20 hodin
ve farním dvoře (venku; u kostela)
MULTIBRANDOVÝ SPORTOVNÍ E-SHOP
www.stronger-shop.cz

Vstupenky v trafice a květinářství, objednávky na 603 265 553.
Ceny vstupenek: 350 Kč v předprodeji (na místě 400 Kč).
Ořešští senioři nad 70 let 200 Kč. Areál otevřen po 19. hodině.
Pořádá Obec Ořech ve spolupráci s Farností Ořech.
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Vážení,
Echo bude až do konce tohoto funkčního období vycházet v čistě informativní podobě.
Redakční rada je přesvědčena, že čtenářů, kteří oceňují věcný styl, je mnohem více než těch, kteří mají rádi negativní vjemy.
Jak bude Echo fungovat po volbách rozhodne nově zvolená radnice. Obvyklý předvolební prostor pro jednotlivá uskupení
bude k dispozici v srpnovém čísle.
Děkuji za pochopení
Lucie Seguin

V sobotu 7. 5. pořádá TJ Sokol Řeporyje jarní brigádu!
Začínáme v 10 hod.
Upravíme zeleň v areálu,
uklidíme dětské hřiště, každá ruka se hodí.
Zveme všechny členy i příznivce,
aby přišli přiložit ruku k dílu!
Vezměte i děti!
Srdečně blahopřejeme všem
občanům, kteří v měsíci dubnu
oslavili významné
životní jubileum.
Hodně štěstí, pohody
a hlavně zdraví
do dalších let přeje
MČ
Praha-Řeporyje.

Zpravodaj Řeporyjské echo

/ periodický tisk Městské části Praha-Řeporyje,
31. ročník
Vychází 11× ročně / Rozšiřováno zdarma.
Vydavatel / místo vydávání: MČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84, 155 00 Praha
5-Řeporyje • IČO: 00241628
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR
pod značkou: MK ČR E 12409
Redakce: * Řeporyjské echo, MČ Praha-Řeporyje, Nad Náměstím 84, 155 00 Praha
5-Řeporyje, tel.: 251 625 794
E: spisovna@prahareporyje.cz
Redakční rada: J. Kejha, L. Fialová, P. Pacner,
L. Seguin, J. Gebauer
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor.
Názory zde uveřejněné nemusí vždy vyjadřovat
postoj redakce.
Výroba: Petr Pacner, Konopova 431/6, 155 00
Praha 5-Řeporyje
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Jaro v GYMSTAR

D

uben, ještě tam budem…
… z historického kontextu lze
předpokládat, že budeme k nalezení za těmi kamny, kam jsme všichni
v březnu zalezli.
Ale také možná někde jinde. Holky
z Gymstar například na závodech a v tělocvičně.
Poslední březnový víkend jsme měli
opravdu dilema. Dva závody, kam jsme
se chtěli přihlásit, byly pořádány ve stejný den. No, nakonec jsme se rozdělili.
Oceňujeme zejména ty rodiny, kde u nás
trénují dvě sestřičky a každá měla závody
jinde. Optimistické bylo, že oba závody se
odehrávaly v Praze, ale stejně…přebíhat
mezi Vršovicemi a Střešovicemi bylo jistě
poměrně náročné.
13. ročník Memoriálu V. Straky se
odehrával v Sokole Vršovice. Ještě, že už
jsme tam mnohokráte byli a mohli varovat rodiče. Adresa, uvedená na pozvánce
totiž vede trochu jinam a často závodnice
nestihnou doběhnout včas do té správné
tělocvičny .
Závod otevřela nejmladší kategorie 0.
Byla pro holčiny narozené 2015 a mladší.
Takže jsme z našich tréninkových skupinek „vyďobali“ šikovné, malé gymnastky.
V jednom tréninku navíc se musel tento
„směsný“ tým poznat a vytvořit závodní
strategii. Trochu nás mrzelo, že při hlasování o barvě závodního dresu ZASE vyhrála růžová. No nic, příště žádné hlasování
nebude a jdeme v modré . Holky byly
úžasné, nepostřehli jsme téměř žádnou
trému… a to většina týmu byla na svých
úplně prvních závodech. Nevím, jestli si
některé holky vůbec všimly, že jsou to
závody . V konkurenci pěti družstev
nakonec holky vybojovaly stříbrnou medaili a to jen o dvě desetinky za nejlepšími.
Skvělý úspěch a motivace pro začínající
gymnastky. Hned se jim chce víc trénovat.
Vyšší kategorie IB, kde zářila naše starší
závodní přípravka byla obsazena devíti
družstvy z celého Česka. A holky přesto
dosáhly na stupínek nejvyšší a odvezly si
zlaté medaile. Za toto umístění mohla zejména skvěle provedená akrobacie, kde
holky získaly velký náskok. Překvapily tím
i svou trenérku (sázka byla právě o zlatou
medaili) a v pondělí na tréninku si šly
vychutnat svou zaslouženou zmrzlinu.

Sport
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A to ještě nebyl konec závodu, odpoledne nastoupila naše nejstarší děvčata
z Junior II v kategorii IIA. V konkurenci
sedmi družstev skončila na místě bramborovém. Rozdíl byl jen tři setiny bodu.
To považujeme téměř za třetí příčku .
Krásná trampolína, trochu horší akrobacie, zkrátka vysoká úroveň po všech
stránkách.
podle dostupných fotografií), opravena
velmi rychle a informace o náhradním
zásobováním vodou byly velmi přehledné. Samozřejmě, každý člověk hodnotí
subjektivně a dle vlastních zážitků. Možná bych také reagovala jinak, kdybych
v ten den bez vody měla maturitní ples /
mejdan / nemocného člena rodiny / kupu
nevypraného prádla/ naplánovaný velký
úklid s opulentní večeří. A jako světem
protřelí vodáci, máme doma samozřejmě

Závod „A HOP“ ve Střešovicích… byl
druhý závod nedělního dne. Tam se vydala závodní družstva Junior I po dlouhé
„bezzávodní“ přestávce. Vybrala si tento
závod proto, že se cvičilo na airtracku
a mohla tedy konečně uplatnit nově nacvičené prvky na akrobacii. A evidentně
se tato úvaha vyplatila. Holky cvičily
s maximálním nasazením a v kategorii
IA i IB vybojovaly zlaté medaile. To vše
v konkurenci čtyř a osmi družstev. Získaly
tak velkou motivaci pro další tréninky
a závody.
I naši tělocvičnu zasáhla celoplošná
havárie vodovodních přivaděčů. Musel
být zrušen středeční trénink, přeci jen
máme do křoví daleko a holek hodně .
Bohužel, já mám školu na Petřinách, tento výpadek ji nepostihl. Dva dny prázdnin
by se rozhodně hodily. Četla jsem pak
na FB nějaké reakce na průběh opravy
a následné napouštění řadu. Poslední
dobou mě hrozně moc často překvapí
množství nespokojených a útočících
komentářů na cokoliv. Zajímalo by mě,
jestli tito lidé plní SVÉ úkoly vždy správně
a nadzvukovou rychlostí. Podle mě, byla
havárie v tak velkém rozsahu (alespoň

kanystry, tak jsme nemuseli vodu vozit
v otevřených a šplouchajících kýblech .
Ale člověk si hned uvědomí, jak je strašně jednoduché, jen otočit kohoutkem
a pustit proud vody. A každý to pokládá
za samozřejmost.
O Velikonočních prázdninách byla
tělocvična také uzavřena. Ještě by nám
do ní nějaký zajíček zanesl vajíčka a co
pak my s nimi? Stejně bychom neměli
koho trénovat. Většina holek byla na dovolených s rodiči. Některé dokonce celý
týden a vrátily se nám potvůrky pěkně
opálené a mořem ošplouchané. Jestlipak je tam nějaký vodní živel (nechci
psát vodník, ten asi ve slaném prostředí
moc nepřežívá) v pondělí aspoň trochu
vyšupal?
Nastává čas maturit. Našeho gymnastického oddílu se toto období dotýká
poměrně dost. Mezi trenéry máme jak
učitele, tak maturanty. Takže hlava trochu mimo časoprostor, méně času a více
stresíků. První písemky jsou už za námi,
spoustu dalších před námi. Ale v tělocvičně se na to dá zapomenout .
Za trenérský tým GYMSTAR
Zuzka Krejčíková
www.gymstar.cz
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www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.

Úvodní slovo
uben, který je plný nevyzpytatelného počasí je definitivně
za námi a většina soutěží je již
ve své polovině. Teploty se postupně
zvyšují a tím i divácký zájem o řeporyjský
fotbal. Jsme velmi spokojeni, že řeporyjské hřiště je opět společným místem
setkávání místních, bývalých i aktivních
hráčů a v neposlední řadě rozrůstající
členské základny.

D

Platba členský příspěvků
Vážení rodiče, hráči a fanoušci řeporyjského fotbalu, tímto Vás žádáme o zaplacení členských příspěvků
ve výši 2000,- za Jaro 2022. Z tohoto
příspěvky jsou hrazeny veškeré režie,
které klub ke svému fungování potřebuje
(voda, elektřina, dresy, servis techniky
apod.). Právě díky těmto příspěvkům můžeme zajistit bezproblémový chod klubu.
Platbu příspěvků posílejte na číslo BÚ:
278574009/0300. Do poznámky příjemce uveďte jméno člena, ročník narození
a kategorii. Členství: 2000 Kč, každý další
sourozenec 1000 Kč.
„A mužstvo“
FK Řeporyje vs. SK Aritma Praha „B“ –
9. 4. 2022 4:2 (1:0)
Po minulém nepodařeném utkání
na Libuši jsme se konečně představili
na naší domácí půdě, kde nás čekal
nevyzpytatelný soupeř - rezerva Aritmy
Praha, která podobně jako aprílové počasí střídá lepší výkony s horšími. Naše
marodka počtem překonala zraněními
tradičně zmítanou Spartu Praha, a tak
trenér Čermák si na počet absencí musel
vzít kalkulačku (samozřejmě Casio, pozn.
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redakce). Ke karetnímu trestu Slaného
a zlomené ruce Heima se přidal v týdnu
poraněné vazy v koleni u Petrly a svalový
problém u našeho útočníka Hanzlíka,
který nemohl gólově nahradit absentujícího Pánka.
Trenér tak zvolil sestavu, která měla
za úkol ukázat diametrálně jiný výkon,
kde bude bojovnost hlavním pilířem. To
se od úvodních minut dařilo a byli jsme
mírně lepším týmem, avšak převaha
nebyla korunována brankou. Ta přišla
až ve 23. minutě, kdy agilní Černohorský
poslal prudký centr do vápna hostů, kde
si propadlý balón našel Linhart a vsítil gól,
jenž byl odměnou za jeho neutuchající
snahu v poslední době. Do půle se už nic
zásadního neudálo a my se mohli těšit
na druhé dějství, v kterém jsme útočili
tradičně na branku, jenž je situována
blíže naší tribuně, která tentokráte nebyla
vzhledem počasí zaplněna v tak hojném
počtu, jak jsme poslední dobou zvyklí.
Druhá půle začala výborně a to když
vyražený balón brankáře uklidil pohotově hlavou Fenin, jenž přeloboval
velký počet hráčů. Byl tak odměněn, že
nastoupil díky vleklému zranění v základní sestavě oproti původně plánované
čtvrthodince v závěru utkání. Ihned
po brance vystřídal a sledoval zlepšený
výkon hostů, kterým prospělo střídání
nově příchozího Laušmana na hrot, jenž
přestoupil v březnu ze Sokola Hostouň.
V 66. minutě Aritma snížila zásluhou Šlégra, který místní prostředí velmi dobře
zná společně s Filipem Tošnarem, který
pomalu bude naskakovat do tréninkového režimu. Snížení dodalo soupeři elán,
který vyústil hezkou brankou Havlíčka
z přímého kopu, který potrestal velmi
přísně odpískaný faul na Laušmana. Netrvalo ani dvě minuty a výborně hrající
Pavelka takřka po výkopu vysunul Černohorského, který střelou z úhlu poslal
domácí celek znovu do vedení svojí první
brankou v černobílém dresu. O necelých
deset minut se prosadila naše letní posila
z Jakubčovic - Lukáš Chalupa, který v zápase operoval ve středu hřišti. Našel si
odražený balón a zpoza vápna obstřelil

Muži A - A2B - 13 M-1.A/B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SK Zbraslav
22
ABC Braník fotbal
21
ČAFC Praha
22
TJ Sokol Cholupice 21
TJ AFK Slivenec
22
SK Libuš 838
21
SK Střešovice 1911 21
FK Zlíchov 1914
22
FK Řeporyje
22
SK Modřany
22
SK Aritma Praha „B“ 21
FC Před. Kopanina „B“ 22
1999 Praha
21
TJ Sokol Nebušice 21
TJ Sokol Stodůlky
21

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

TJ Sokol Bílá Hora
17
FK Řeporyje „B“
17
TJ Slavoj Suchdol
17
TJ AFK Slivenec „B“ 17
TJ Sokol Lochkov
17
FK Sparta Košíře
17
SK Modřany „B“
17
SK Střešovice 1911 „C“ 17
TJ Sokol Lipence „B“ 17
TJ Sokol Nebušice „B“ 17
SK Čechie Smíchov „B“17
TJ TOČNÁ
17

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

15
14
13
12
11
11
8
8
8
7
7
6
5
4
4

4
4
5
2
4
4
7
5
3
4
2
3
6
3
0

3
3
4
7
7
6
6
9
11
11
12
13
10
14
17

67:27
73:29
61:32
48:48
48:35
51:51
42:36
39:45
40:59
40:51
38:49
40:46
43:50
25:59
16:54

Muži B - A4A - 21 M-2/A
13
11
10
7
7
6
6
6
6
5
3
4

1
1
0
4
3
5
4
3
3
5
5
2

3
5
7
6
7
6
7
8
8
7
9
11

67:28
49:29
44:51
36:36
44:47
37:31
38:48
52:52
38:56
33:41
34:41
40:52

Starší žáci - E3C - 56 SŽ-2/C
SK Čechie Smíchov 14 13
SK Motorlet Praha „D“ 15 12
SK Aritma Praha „C“ 15 10
FK Admira Praha „C“ 15 10
1. FC BARRANDOV 15 9
FK Loko Vltavín
14 7
TJ AFK Slivenec
15 6
TJ Sokol Nebušice 15 6
FK Řeporyje
15 5
SK Uhelné sklady Praha15 3
FK FC ZLIČÍN
15 1
Ambassadors FC Praha15 0

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

0
2
3
4
5
5
7
8
9
12
13
14

115:6
175:31
98:37
103:34
84:42
75:48
55:64
53:54
61:71
44:92
11:212
11:194

49
46
44
38
37
37
31
29
27
25
23
21
21
15
12
40
34
30
25
24
23
22
21
21
20
14
14
40
37
32
31
28
23
20
19
16
9
4
1

Mladší žáci - F3D - 67 MŽ-2/D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SK Zbraslav „B“
11
Deutscher FV Prag 12
TJ Sokol Řepy „B“
12
FK FC ZLIČÍN „B“
12
FK Řeporyje
12
SK Střešovice 1911 „D“ 11
TJ Sokol Bílá Hora
11
FK Dukla Praha ženy 12
TJ Slovan Bohnice „B“ 11

10
8
7
6
6
6
1
1
0

1
1
2
3
1
1
2
1
2

0
3
3
3
5
4
8
10
9

78:16
98:42
64:51
72:37
74:40
54:43
21:90
21:113
28:78

31
25
23
21
19
19
5
4
2

levou nohou brankáře a nasměroval nás
blíže výhře. Závěr utkání si už naši hráči
pohlídali a připsali si do tabulky důležité
tři body.
Praha 1999 vs. FK Řeporyje – 18. 4.
2022 1:1 (1:1)
Ve 20. kole jsme zajížděli na nedaleký
Motorlet, kde má Praha 1999 domácí
působiště. Místní umělá tráva je hlavní
hrací plochou hráčů, kteří prošli právě
jinonickým celkem a nyní nastupují
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Rozlosování zápasů FK Řeporyje - podzim
Den
Ne
So
So
Ne
So

Datum
15. 5.
21. 5.
28. 5.
29. 5.
11. 6.

Hodina
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Soupeř
Řeporyje „B“ - Bílá Hora
Řeporyje „A“ - Stodůlky
Řeporyje „A“ - Nebušice
Řeporyje „B“ - Točná
Řeporyje „A“ - Modřany

podzim
3:2
0:3
1:7
2:1
3:2

pod hlavičkou Rytířů. Domácí celek
se nacházel na třetím místě ze spodka
tabulky a každý bod je pro ně důležitý,
aby se v závěrečných kolech nezamotal
o nežádoucí boj o sestup. Proto Praha
vyrukovala na náš celek v takřka nej-

Úvodní dějství by se dalo rozdělit
na tři pasáže, kdy v první čtvrthodince
byli nebezpečnější, kteří z odraženého
rohového kopu vstřelili gól dorážejícím
Měskou, který měl na svých kopačkách
více než jednu branku. Po dvaceti minu-

silnějším složení, kdy domácím chyběl
pouze Karbulka. To náš celek nadále
sužují absence a již tak početnou stav
absentujících rozšířil Fenin, Šebesta, Petr
a nemocný hlavní trenér Petr Čermák,
kterého pro tento zápas zastoupil předseda klubu Václav Hlaváček.

tách hry se nám podařilo hru vyrovnat,
a to i výsledkově, když trestný kop z 26
metrů krásně zužitkoval Petrus, který
nechytatelnou střelou nachytal brankáře, jenž si nedokázal poradit s „plavající
loptou“. Následujících deset minut, jsme
měli tři slibné příležitostí, nedokázali
však využít. Od té doby přezval iniciativu
domácí celek, který si přenesl větší chuť

i do druhého dějství, kdy byl hladovější
a měl více ze hry, avšak gólově nedokázal
naší nedůslednou hru potrestat brankou.
Tento zápas byl z naší strany velmi
nepovedený a můžeme být rádi za bodový příspěvek, neboť Praha 1999 nás
jednoznačně přehrála. Přejeme soupeři,
ať mají co nejdříve jistotu záchrany, neboť
si to tento sympatický celek zaslouží.
FK Řeporyje vs. TJ Sokol Cholupice –
23. 4. 2022 1:2 (1:1)
Na zápas týmů vyznávající černobílé
barvy dorazilo více než 200 fanoušků,
kteří mohli sledovat vyrovnaný duel,
jehož skóre otevřel hlavičkou Linhart
po rohovém kopu. Hosté měli trošku
více ze hry a a o 15 minut později vyrovnali zásluhou Michálka, který z dálky
překonal vyběhnutého brankáře Koubu.
Poločasové skóre 1:1 dávalo předzvěst
i dramatickému druhému poločasu.

Našemu celku se nedařilo dostat
ke své hře a Cholupice v čele se zkušeným Žižkou na stoperu vyhrávali drtivou
většinu soubojů a odražených soubojů.
Po neuznaném gólu našeho celku zatáhl
po pravé straně míč Moravec a našel Tročila, který trochu se štěstím dopravil míč
do branky. V závěrečné čtvrthodince se
Řeporyje již k velkým šancím nedostaly
a po nevýrazném výkonu ztratily body
na domácí půdě.

Pozvánka na derby proti Stodůlkám
MČ Praha-Řeporyje

člen skupiny

1.A tøída, sk. B
26. kolo



 Derby proti odvìkému rivalovi, jenž bojuje o pøíslušnost v 1.A tøídì.

Zápas, co bude mít øíz!

by
Der
den

 Bohatá tombola  Otevøení FanShopu  Rozmanitý výbìr v grilovací zónì.

PROTI

datum

ELEKTRO-KŘIVKA
ELEKTROINSTALACE

hodina

Síla

AUTODOPRAVA
E: msila@centrum.cz
T: 602 386 073

21. května dojde na souboj rivalů, kteří
jsou svou geografickou polohou svými
sousedy. Stodůlky letošní sezónu bojují
o setrvání v 1.A třídě a tento zápas bude
jednou z posledních šancí jak uchovat
příslušnost v této soutěží. Nejen z tohoto
důvodu se očekává vysoká návštěva.
Kromě širokého výběru v grilovací zóně
bude na programu i tombola a otevření
Fanshopu, jehož nabídka bude pro tento
zápas velmi rozmanitá.
Petr Vosmík
místopředseda FK Řeporyje
Tel.: 603 167 905

www.elektrokrivka.cz
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MY

CY

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

Specialisté na Prahu 5 a 6

 Prodáme i pronajmeme Vaši nemovitost
 Vykoupíme Vaši nemovitost
 Již 28 let na trhu
 Tradice a spolehlivost

CMY

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

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

Otevřeno  Po–Čt 8–12 13–18  Pá 8–12 13–17  So 9–13 hod.

www.solork.cz

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.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

Konopova 431/6  Praha 5-Řeporyje  Tel.: 603 167 905

