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Ať odešlas kamkoli,
třídírno, díky Ti velice,
vzpomínka těžko nás zabolí,
postrachu vesnice!

V předstíraném zármutku oznamujeme všem občanům
Městské části Praha-Řeporyje, že nás opustila plánovaná

Třídírna komunálního odpadu
Řeporyje
Zemřela po tříletém, složitém vyjednáváním v dubnu 2022
v rámci uveřejnění poslední verze Metropolitního plánu
určeného к připomínkování. Se zesnulým plánem
se nebudeme loučit jinak než tichou vzpomínkou.
Za nezarmoucené občanstvo členové vyjednávacího týmu:
Pavel Novotný
starosta
David Roznětinský
místostarosta
Nad Náměstím 84, Praha-Řeporyje

Lucie Seguin
místostarostka
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
o parte si tu titulku
zasloužilo. Mělo tam
být už loni touto dobou. Ale Metropolitní plán
se táhne a táhne. A my
měli jen slib, že v poslední
verzi k připomínkám, nebude třídírna.

T

Slib. Dokud to neuvidím v Metropolitním plánu, neřekneme to Řeporyjím. Dvacet let jsme všichni v programech
hráli třídírnu. Nikdy jsme nikdo neslíbili, že vyhrajeme. To
by byl podraz. Vám stačilo, že se bude bojovat. Sami jsme
dělali jen to, co ti před námi. Bojovali. Výhra?
Sen. A slib s vyjednávacím týmem městské části (Lucie
Seguin, David Roznětinský a autor těchto řádek), že jestli
to dokážeme, dáme té třídírně parte na titul.
Není to agitka. Poděkování patří celému zastupitelstvu,
že nás – jako u všech VELKÝCH her – nechalo fakt v klidu
hrát. Nikdo necekl, když jsme řekli, že budeme s právníky
za zády hrát šachy se stahováním připomínek starých,
že se půjde až do občanské neposlušnosti, prostě GO!
Nepočítám kolegu Čupku, co do poslední chvíle chtěl
referendum o třídírně, zcela mimo realitu, ale uznávám,
že nemohl tušit, že partie je v koncovce a hrajeme nečekaně o jackpot. Báli jsme se dát vám naději, ačkoli to, že
zvítězíme, tuším dlouhé měsíce.
Já sám vím, že byste o ní ani nevěděli. Ale Řeporyje ji
nechtěly.
A nebude! Máme před sebou nové výzvy a ti, co přijdou v říjnu po nás, budou potřebovat stejnou podporu.
Děsí mě revitalizace lomu. Trápení, o kterém se rozepíšu
jindy. Naše akcie jsou nízko i poté, co jsme dokázali vyhnat
původního majitele. Bude to těžké a výhra bude diktát
podmínek. Prohraje jen vedení, které bude od hartusící
aktivistické úderky poslouchat cosi o korupci.

Ale bude se bojovat, ať tu bude kdokoli. Věřím tomu.
Třídírna není zakreslená v květnové, poslední verzi
plánu. Je pryč.
Jsem na to nesmírně pyšný, stejně jako na tým, se kterým jsem do celé téhle starostenské jízdy šel.
Protože už slyším vlky výti o tom, co vše jsme museli asi
magistrátu a IPR obětovat výměnou za svatý grál, mám
pro ty, co se o věc zajímají hlouběji, ještě jednu lahůdku.
NIC!
Vše, co jsme hráli a byly to místy DESÍTEK připomínek
našich i našich předchůdců, jsme neobětovali. V dílčích
bodech se připomínkuje a jedná dál, najali jsme dokonce
architektonické studio, co právě dokončilo studii rozvoje
Řeporyjí, aby finále administrovalo s námi, ať s rukama
nahoře a v oslavách ještě někde nepolevíme.
Takže letos bude předvolební agitka BEZ třídírny, řeporyjského tématu č. 1 a díky Bohu za dobrý konec slibů, že
se bude bojovat v podobě toho, že dobojováno je vítězně
a přiznávám na rovinu, dobře jsem věděl, proč sám slibuji
„jen“ boj. Nevěřil jsem, stejně jako, že se povede zničit
alespoň jednu ubytovnu. A povedlo.
Odpusťte nám to parte na titulní straně. Máme z toho
opravdu velkou radost.
Náměstí. Ten mostek se udělat musel a máme být
vděční za to, že to Praha dělá. Jako politik jsem byl zoufalý
z termínu (30. 7!), ale doslova jsem tekl z DIO. Zatímco
řidiči logicky v koloně nadávají na stavbaře, starostu, život
a další faktory, co s tím nic neměli, já nadával na dopravně
inženýrská opatření v okolí, nelíbila se nám detekce semaforů, zastávky, nedodělky v čárách na silnici, jako by to
dělal pitomec bez vnímání užších dopravních souvislostí.
Měli jsme dvě přestřelky. Řeporyje nabízely peníze,
světla a souhlas s noční stavbou, že si dáme na 3 směny
„Švýcarsko“. Subdodavatel TSK ani slyšet. Pak vysypali
hromadu sutě na čas do potoka, kde na ně měla čekat,
což skončilo (3x předtím jsem jim tím marně vyhrožoval)
menší taškařicí a vydíráním tiskové mluvčí (zoufalí muži/
politici dělají zoufalé věci) a skončilo stržením ze mzdy
a celá stavba putnovala půl dne suť z Dalejáku. Rozbil jsem
u toho vzteky obecní pevný telefon na svém stole. Ani se
za to neomlouvám. Nechal jsem ho Vlastičce Borovičkové
na stole s lístečkem „volal jsem na TSK“ na vysvětlenou.
Omluvili se nakonec Řeporyjím za znečištění.
Ale ta doprava. Nakonec jsem napsal kamarádovi,
náměstkovi primátora Adamu Scheinherovi. Je to strojní
inženýr, fyzik a manažer. Sdělil jsem mu, že to dopravně
inženýrské řešení stavby dělal Franz Kafka a ať se podívá
na kamery, co se tu dělo, když do toho přemístili stavbu
do opačné strany. Byl tu nedávno. Má toho strašně moc,
ale přijel zase. Dal nám za pravdu, písemně mi pak popsal, jak šli viníci na kobereček, osobně to tu 8 dnů pak
na dálku řešil, celé to předělali, posunuli zastávku, upravili
značení. A potřetí za měsíc jsem přijímal omluvu, tentokrát
od Adama za TSK.
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Mám rád profesionály. Nemám rád lemply. Jako starosta
nejčastěji potkávám lemply v tom smyslu, že si nezjistí
informace a jak kritizují něco, čemu nerozumí často proto,
že nemají rádi někoho, na koho to jde před jinými pitomci
hodit, tak většinou, jako bonus, ještě nepřicházejí s žádným vlastním řešením.
Adam je profesionál. Přijede, zjedná pořádek, převezme
odpovědnost, omluví se.
Smutné na tom je, jak daleko to musí zajít. Musí vám být
jasné, že to není ani tak o tom, že dělám kravál. Platíte si
mě, nás za to. Proto jste chtěli, aby mezi tou třídírnou a Řeporyje stál psychopat Novotný, s tehdy Zelenými a Piráty.

Slovo starosty
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A to je to hrozné. Že být my nějaká horní dolní, tak tam
kvůli nějakému lemplovi je chaos do konce, neb náměstek
primátora to tam osobně nepřijede řešit.
K mostku ještě podotýkám. Subdodavatel nás má plné
zuby. Tři střety. Jeden od ignoroval, dva těžce prohrál.
Nevděčně buzerujeme. To má přidanou hodnotu.
Zrychlili. Vidíte, že se tam dělá i v neděli. Pevně věřím,
že bude hotovo o měsíc dřív, než plánovali.
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz

Fajn, je to kámoš, ale jde také o mé sociální sítě, kde
jsem to hrál. Adama mám všude v přátelích. Budou volby.

Vrak č. 46: Detektivka zn. Spěchá!
Klasický řeporyjský příběh. Autovrak, co zmizí, odletí do silnice a je odtažen, případně se podaří vyhrožováním právě uvedeným donutit viníka nakonec se přeci jen vrátit a „zapomenutý“
předmět si odtáhnout. K tomu je ovšem třeba jej najít, stejně jako se o to Řeporyje pokouší
vždy, než zavolají o pomoc třeba „do vesmíru“. Než voláme o pomoc UFO, je k němu slušné,
vyčerpat všechny naše možnosti. A je to VELMI praktické. Šance, že se nebude muset krást
motorové vozidlo. Nebudou muset obtěžovat mimozemšťané. Pověst nás předchází. Má cenu
to zkusit. Mohl by každý občan. Někdy je to chvilka. Nebo lano a… Na přípravu i pátrání je
čas. Toho je u vraků vždy dost. Ostatně proto se stávají postupně vraky. Nikdo se k nim nemá,
rychlý/okamžitý odtah je díky legislativě stále ve hvězdách, ač se i díky Řeporyjím, měnil zákon
o odpadech. Tady ale čas vůbec nebyl. A to na tom bylo právě to zajímavé.

D

ejme tomu, že z nějakých důvodů bylo záhodno zachovat se na Řeporyje zcela bizarně v situaci, kdy prostě nebylo co řešit. Ukrást. Klidně přetáhnout kus dál za bílého
dne. Stavba skateparku a u ní vrak. Nemuselo by se to možná
dělat jako vždy za noci a technikami, co vám neprozradíme.
„Zmizeli“ desítky aut. Naše specialita. Tak na co čekat, tentokrát
halt nebudeme zkoušet hledat viníka a trápit ho, aby udělal
práci, co patří JEN jemu (či za rok nebo kdy policii) za nás, co jí
dělat nemáme a nesmíme?
Už jsme z toho místa jeden levitovali. Rok zpět. Bylo z toho
halo, skákal tu po vsi. Ale byla to divočina. Stromy. Malý prostor.
A do toho naštvání. Původce totiž po ohledání místa činu (hledání stop po původci v autě) na nás budil dojem, že tam vůz
nechal schválně, neb věděl, že jej uklidíme.
Nejen najít, ale i DONUTIT do 24 hodin majitele vrak odtáhnout. Mise pro zkušenější. Těmi jsme. Tedy, autor textu je. Má
to na úřadu na starost.
25/5/2022 19:30
Vozidlo Fiat Ducatto, SPZ 3K3 2516, stojící v Tělovýchovné
u vjezdu do rozestavěného skateparku má značku. Zjistit
podle ní majitele vám kde kdo řekne, že se „dá přes známý“.
Praxe? Zkuste si to u auta u vás za oknem do týdne, měsíce.
Autor textu už „pár“ značek „lustroval“. Policejní zdroj nepoužil ani jednou. Proč? Však si svého kamaráda policajta na to
oslovte. Staré časy jsou pryč. Jak to dělám, je fuk. Z veřejných
zdrojů šlo každopádně (kancelář pojistitelů) zjistit, že vozidlo

bylo do 6/2020 pojištěno a kde. Více se z internetu nedozvíte.
Mimochodem. Dva nepojištěno. Fakt radost. Víte, že ten se fakt
vrátit nechtěl.
25/5/2022 21:00
Investigací zjištěno, že majitel se jmenoval P.M. a máme i mobil.
Víc ne, ale tohle je to, co vždy potřebujeme. A umíme to. Není
těžké na to přijít. Telefon P.M. funguje. Nevolá se mu. Toto není
obvyklý případ. Musí být zmanipulován expres. Jeden výstřel.
Musí být fakt ostrý.
Ale jo! Ty vole. Starý článek na iDnes o jeřábu, co opravoval
Národní muzeum a byl vynesen na střechu obrovským autojeřábem. Rychlá koláž. Legenda: Vaše auto brání v průjezdu
autojeřábu, co stojí Řeporyje 119 tisíc denně, je tu PČR, no, dva
dny se musí čekat před nuceným odtahem, ale kdo tohle zaplatí. A to má ráno přijet stotuna. Druhá. Nic lepšího nenapadlo
autora až do půlnoci, kdy si šel lehnout s tím, že za chvíli musí
na chvíli vstát. Usínal prohlížením snímku vraku, co před jeho
pořízením „načančal“ dopravní značkou, omotal páskou Městská policie a nasvítil multikárou. Základ pro koláž byla na světě.
Divadlo. Oběť musela být nepozorná, ale šokovaná. Rekvizitu
jsme neodflákli, byť to byla amatéřina Malování ve Win. Jako
malej kluk.
26/5/2022 3:15
MMS vyrobená z blbé koláže. Vypadá to šíleně, ale rozespalý,
zmatený člověk, co mu nějaký cosi ze stavby v Řeporyjích
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chaoticky volá, že je v průšvihu. Ne. Pošlu mu to na whatsap
a vypnout mobil. Aby nemohl volat zpět. Do rána bude špatnej.
Ne. Jistě spí. Probudit voláním a…
„Prosím????“.. Povedlo se. Položeno. Fotka. Další sms, totální
zmatek tady, pane, pane. Vaše auto… Ráno najíždí kolona….
Stojí tu stotuna…
A vypnout mobil. Ráno se uvidí. Třeba se stane zázrak. Pokus
stejně šílený a marný, jako celá mise. Dobrou znovu.
26/5/2022 9:00
„Prosím vás ja auto prodal panu Z.V., dávno to nevlastním to si
policie neumí zjistit, dejte mi pokoj, tady vidíte, není to moje,
nashledanou, nemám s tím nic!
Z.V. auto už visí na obecním FB, a na autorovo Twitteru, různé
legendy, zoufalá (ale občas účinná) snaha donutit MÍSTNÍ, co
vždy někdo vědí k vraku více, než se může zdát, dát vědět
tomu, co o něm vědí, že…. Prostě většina vraků samozřejmě
není úplně cizích.
Ale nic se neděje. Jdeme na Z.V.
Podle obchodního rejstříku. Moment, zapojíme městskou policii. Oficiálně hlásíme vrak. Třeba se povede rychlý odtah. Dá se
nařídit. Víme, že to je utopie. V reálu jde o to, že když už voláme
o pomoc a mají nás rádi, třeba by mohli pomoci s identitou
pana Z.V.. Vlastně ho sami najít. Pokus, za který nic nedáme.
26/5/2022 12:15
Máme ho. Je z Rakovníka. Koupil červen a už nepojistil. Evidentně. Stočený tachometr už to mělo dávno. Nesedí více věcí,
ale posledním majitelem, současným ofiko provozovatelem je
on. Odpovídá za vůz u skateparku. Příprava scény. Plné jméno
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i příjmení letí na twitterový účet autora. Patří mezi TOP 10 v ČR.
Regulérní vydírání. Potřebujeme přeci mobil, mluvit s panem
Z.V. jinak ho těžko můžeme začít vydírat nebezpečně. Třeba
tím, že mu budeme hrozit, že to hodíme na boudu k němu před
dům, pokud to hned neodtáhne. I to se později stane.
26/5/2022 17:30
Konečně. Někdo z Rakovnické ODS se ozývá starostovi, že jeho
strýce s COVIDem doma právě trefilo, že po facebooku létá jeho
auto a děsivé zkazky. Prý to není jeho. Prosím, ať mi hned volá
a posílám mobil. Při tom nakonec vytáhnu ze spolustraníka ten
jeho. Voláme si navzájem.
26/5/2022 večírek do půlnoci
Zkrátím to. 4 hod. teroru na lince Řeporyje Rakovník. Pán prostě
auto nevlastní, prodal ho obratem. Nekecá. Vydírán dál. „Ale
ten někdo to nepřihlásil, jste viník, vytáhnu to lanem do silnice
a zavolám fízly, mě je to jedno.“
Už má dávno odkazy na moře článků o tom, jak to tu děláme
a létala tu auta i kilometr do křižovatky.
Zkouší to, že je mu to fuk, že má papír, že to prodal. Výhrůžky.
Je to vaše. No jo, ale já to prodal. To PČR nebude zajímat…
Možná to někdo z čtenářů Echa sledoval na obecním facebooku.
Vytiskli jsme i letáky a psali na Twitter (věděl jsem, že to hned
vidí), že mu to „zítra hodíme před dům“ či „bude výlep po okolí,
že tu máš vrak, vole“.
Nedokážu (budu psát v jednotném čísle, asi nemá cenu dělat,
že jsem to nedělal sám, je to blbé) ho přimět, aby přijel. Čtyři
hodiny. Nakonec nezbývá než mu dát all-in.
„Víš co? Tak já to jdu vytáhnout. A voláme PČR. Máš recht. Oni

Popisek fotky: Co vrak, to příběh. Co řeporyjský vrak, to často příběhy dva. Ten o životě auta a druhý o životě „po životě“. Ten co někdy píšeme na úřadu, v terénu. Prostě
když si starosta hraje na detektiva a odtahovku v jednom a všichni kolem se tváří, že přiletí UFO, což je pořád lepší než kriminálka nebo rozzuřený „Sergej“.
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si to zjistí, čí je to auto, co blokuje nájezd na dálnici.“ Vypnutí
telefonu. Nechám ho trpět půl hodiny. Mažu část komunikace
ze sítí. Jakože bude peklo a nechci zbytečně nechávat stopy,
co jsem mu prováděl. Terror.
26/5/2022 23:45
Rozsype se a přesto, že jsem ho nedonutil k náhlému řešení odtahu za pár tisíc ve vzdálené Praze, tak… Že prý mi dá ten papír.
Dělám, že mě to nezajímá a jdu páchat zlo s UFOny, ale vidím,
že stejně nezbude, než zkusit nanovo někoho najít a volat a …
Celé je to zabité, ráno prostě za bílého dne to auto přetáhneme
a kašlu na to. Jde se dál, stavba nepočká a tohle stejně nemohlo
vyjít. „No tak naval, nechám tě možná bejt, ale chci všechno!“
„No číslo nemám!“
Bože!!!!!
Pípne whatsap, pán bojuje o to, ať má klid a naději, že ho nechám být. Posílá mi důkaz o tom, že auto prodal, a jméno toho,
kdo ho evidentně provozoval (v autě byly cigarety s nápisy
v azbuce) chvíli nepojištěné provozoval. A nechal v Řeporyjích…. Smlouva nesmlouva. Herka za pár desítek tisíc.
Hrkne ve mně.
Ruslan… Eseročko… škrabopis… Jak? Co to dělám? Vzdej
to! Shánět nějakého Sergeje. A ráno… Ještě jedno kafe. Ještě
jedno vzedmutí.
Hodina u počítače na úřadě. V tuhle hodinu. Zneužití checkpointu… Ne? Leda by mi to nešlo. Moment… Málem jsem to
vzdal. Ale nakonec….
BINGO… Mažu úplně vše z Twitteru i obecního FB… Prostě
takový finálový výstřel do tmy. Nemám nic a zároveň vše. Vím,
proč mažu vše odevšad. Asi to budu ráno krást. Vždyť, aby to
bylo jinak, musel bych proměnit to, na co koukám, v kouzelný
klíč k něčemu, co ani nevím, zda je člověk nebo vypnutý přístroj.

Kdo ví kde a co… Jak jsem ho našel, popsat tu, zavřou mě. Stejně
bych lhal. Ale mám ho.
Mobil na Sergeje. Poslední taneček. Knižně řečeno odcházím jak
Sherlock k Reichenbašskému vodopádu utkat se s Moriartim.
Přeháním to s tou lyrikou. Vím. Dělám z toho drama. Jenomže
ono to drama bylo. Kolikrát v životě jste volali neznámému
Dagestánci v jednu ráno s tím, že ho uvyhrožujete, aby si přijel
ráno pro auto, co záměrně loni nechal v Řeporyjích? Já nikdy.
A to jsem dvacet jiných… To je fuk… Ještě jeden panák. Už to
neodkládej. A jdi domů, vyprávět rozespalé ženě, co jsi za magora… Dělej. Volej mu. Stejně to bude nedostupné… Dopiji
na úřadu gin, co tu někdo donesl starostovi za vyřízení papírku
s pokutou a… jdu k vodopádu.
27/5/2022 0:26 přesně
Vzal to a já klidně mluvím skoro minutu. Věcně. Ví, kdo jsem, to
poberu. Mluvím ale já. „Sergeji, jsem tak nasraný, že to udělám.
A nechám tam tuhle smlouvu a tento papír policajtům jako jediný dvě věci nalepený na skle. Je vidět, jak jsi toho v Rakovníku
ojebal. No přeptají se tě. Ruslane, jsem nesvůj, nevím co kdo,
ale jsem unavenej a vytočenej. Já to vážně udělám… Neudělat
to, musím jít tvoje auto krást sám….
Přeruší mě oslovením mého příjmení. Prostě mi skočí do řeči.
„Zavtra je to odtahnu. Máte moje slovo.“
„Děkuji za přístup, Sergeji. Pohoním se tady, ale jméno, smlouvy,
nic nebude nikde. Děkuji. Dobrou noc.“
Game. Set. Match. Řeporyje!
Druhý den po třetí odpoledne bylo místo po roce prázdné. Zbyla
jen lebeda. Sbohem čtyřicet šestko. Byla to jízda.
Radovan Mlátička
(autor pracuje v samosprávě a rád bych zůstal v anonymitě a Ruslan je smyšlené
jméno reálného aktéra)

Appka Řeporyje! To chceš!

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

5

Stáhněte si
appku Řeporyje na stránkách

www.prahareporyje.cz
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V

e dnech 12. a 13. 5. 2022 byla
obřadní síň svědkem radostné
události hned dvakrát.
Ve čtvrtek 12. a v pátek 13. května 2022
jsme přivítali v obřadní síni na MČ Praha
Řeporyje naše nejmenší spoluobčánky,
celkem 13 holčiček a 9 chlapečků. Potěšila
nás velká účast prarodičů a sourozenců.
Pan starosta Pavel Novotný popřál
za naši městskou část dětem šťastné,
bezstarostné a pohodové dětství a jejich
rodičům trvalou radost z jejich potomků.
Po zapsání do pamětní knihy byli dětem
předány pamětní listy a hračky.
Vlasta Borovičková

Místní poplatek za psa 2022
Dovolujeme si upozornit, že místní poplatek ze psa měl být uhrazen do 31. 3. 2022.
Evidujeme několik desítek majitelů, kteří za svého mazlíčka poplatek neuhradili. Věříme, že tak učiníte co
nejdříve.
Platbu doporučujeme provést přednostně převodem na účet MČ Praha Řeporyje – 2000694339/0800 s uvedením variabilního
symbolu, o který si můžete zavolat na tel. číslo 607 091 154. Případně můžete platit v hotovosti nebo platební kartou přímo
na úřadě v úředních hodinách.
V případě, že již pejska nemáte, musíte jej na úřadě odhlásit.
Stejně tak je třeba ohlásit jakoukoliv změnu – např. změna počtu psů, změna bydliště, přiznání důchodu….
Všechny změny, které mají vliv na výši a placení místního poplatků ze psů, je poplatník povinen nahlásit do 15 dnů správci
poplatku. Kontakt na správce poplatku: poplatky@prahareporyje.cz nebo 607 091 154.
Iva Pacnerová

Řeporyjské Echo 292

květen 2022

Info z MČ

7

8

Řeporyjské Echo 292

Info z MČ

květen 2022

Přistavení VOK na I. pololetí 2022

Přistavení VOK na Bioodpad I. pololetí 2022

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

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

Na Zmrzlíku u čp. 33
Na Vrchu proti čp. 749
Náměstí U Lva u čp. 112
K Závětinám mezi čp. 727 a 757

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!!!

K Závětinám před čp. 727
Ve Výrech proti čp. 328

11. 6. 2022
(sobota)
25. 6. 2022
(sobota)

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
Mecháček

N

eoblíbenější dort jara, to je
mecháček. Dort svěže zelený
s nespočtem alternativ
a možností zdobení. Tohle je můj
favorit, vychází z receptu od jedné
z nejlepších food blogerech na české
scéně, najdete ji pod jménem Máma
peče doma. I já jsem máma, co peče
doma a možná proto mě její recepty
tolik baví. Užívejte krásných slunných
dní.

100gr rostlinného oleje
100gr baby špenátu
320gr hladké mouky
2ks vejce
250ml podmáslí
200gr cukru krupice
5gr jedlé sody
špetka soli
1 kelímek smetany ke šlehání
1 kelímek mascarpone
1 balení vanilínového cukru
35gr cukru moučka
Postup:
Špenát rozmixujte s olejem. Ve míse od robota smíchejte hladkou mouku, cukr
krupici, jedlou sodu a špetku soli. Přidejte celá vejce, podmáslí, a nakonec špenátový olej. Směs nechte důkladně promíchat. Nalijte do menší kulaté formy a pečte
na 175 °C asi 40minut. Test upečení proveďte špejlí. Ze zbylých surovin smíchejte
krém. Upečený korpus seřízněte z vrchu, ze seříznuté části vydlabejte střídku
a dejte stranou. Na dort naneste krém, krém posypejte vydlabanou střídkou, dejte
vychladit. Před podáváním bohatě ozdobte bobulovitým ovocem či jedlými květy.

Termíny pro uzavírání manželství v roce 2022
Městská část Praha-Řeporyje má následující termíny: 17. 6. , 10. 11., 8. 12.
Termín lze rezervovat pouze při osobní návštěvě na oddělení matrik na ÚMČ Praha 13 (3. patro) a po předložení zákonem stanovených dokladů.

Vlasta Borovičková
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Městská
policie
informuje
S nastupujícím letním počasím nastává i doba rozličných
venkovních akcí, posezení, a to včetně grilování… S tím souvisí i problematika rozdělávání ohňů na veřejně přístupných
místech (v přírodě). Podle stanoviska HZS hl.m. Prahy lze považovat, kromě rozdělání klasického ohně v ohništi, také používání přenosných grilů na dřevo či dřevěné uhlí za manipulaci
s otevřeným ohněm, a to bez ohledu na provedení spotřebiče.
Je vhodné připomenout, že rozdělávání otevřeného ohně
na veřejném prostranství podléhá určité regulaci. Tedy například v hl.m. Praze platí obecně závazná vyhláška č. 6/2001 Sb.
o ochraně veřejné zeleně, kde jsou vyjmenovány činnosti, které
jsou na pozemcích vedených v katastru jako zeleň, zakázány
(např. v ostatní veřejné zeleni je zakázáno rozdělávat a udržovat
otevřené ohně). Z tohoto ustanovení existují i různé výjimky,
přičemž například vlastník veřejné zeleně může povolit výjimky
ze zákazů.
Na stránkách Magistrátu hl.m. Prahy nebo stránkách Lesů
hl.m. Prahy lze nalézt seznam, který uvádí oficiální pikniková

místa. Problematiku upravuje rovněž zákon č. 289/1995 Sb.
o lesích, ve znění pozdějších předpisů - v lesích je zakázáno
rozdělávat a udržovat otevřené ohně a to také do vzdálenosti
50 m od okraje lesa.
Je vhodné rovněž upozornit, že pokud jde o některé přírodní
lokality, jejich postavení je upraveno příslušnou legislativou např. Prokopské a Dalejské údolí… V návaznosti na Zákon
o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů bylo vydáno nařízení hl.m. Prahy č.10/2014 Sb. resp.
č.5/2020 Sb. o zřízení přírodních parků (rezervace), ve kterých
ovšem chybí sankční ustanovení.
Vedle toho existuje také nařízení č.6/2019 Sb.hl.m. Prahy,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, kdy v době vyhlášení takového nebezpečí jsou zakázány některé činnosti
(včetně rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně) a toto
se vztahuje i na soukromé pozemky. Na základě tohoto nařízení
a výstrahy vydané ČHMÚ, se vždy konkrétní doba vyhlašuje, přičemž začátek a konec se zveřejňuje na úřední desce Magistrátu
hl.m. Prahy a také v hromadných informačních prostředcích.
Nedodržení ustanovení konkrétních předpisů může být
posuzováno jako protiprávní a je postižitelné.
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.

4
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UPOZORNĚNÍ
MČ Praha-Řeporyje, žádá majitele
nově postavených a zkolaudovaných nemovitostí, aby je označili
číslem popisným i orientačním.
Je nutné též označit i poštovní
schránky.
Děkujeme
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OPRAVA BARRANDOVSKÉHO MOSTU – info ke svozu odpadů

V

souvislosti se zahájením rekonstrukce Barrandovského
mostu (BM) dojde k posunu základního času zahájení
realizace svozu komunálního odpadu v některých částech hl. m. Prahy z 6té hodiny ranní na dobu dřívější s tím, že
v nezbytných případech může být příprava a následný svoz
zahájen již v době oscilující kolem 5 hodiny ranní. S ohledem na
možné vytipované objízdné trasy bude v některých částech Prahy
nezbytné, svoz zahájit dříve z důvodu potřeby plnohodnotného
zajištění služby odvozu komunálního odpadu ještě v době kdy se
dá předpokládat, že komunikace i s využitím objízdných tras budou
průjezdné a svozová vozidla obsluhující jednotlivá svozová území
Prahy, nebudou překážkou v plynulosti dopravy v Praze. Postupná

KAM SE OBRÁTIT V PŘÍPADĚ NOUZE?

Pokud se nacházíte v situaci, kdy vám výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich
placení, nebojte se požádat Úřad práce o pomoc. Ten nabízí několik
níže uvedených možností, jak vám s náklady na bydlení pomoci:
 PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
Jedná se o primární pomoc státu, jež je určená těm, kteří mají
kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok
na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce
bytu či domu, jestliže 30% (v Praze je to 35%) příjmu nestačí na
zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením. Pro rok
2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro
individuální či rodinnou rekreaci, který jí užívá k trvalému bydlení.
Více info naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prospevek-na-bydleni1
 DOPLATEK NA BYDLENÍ
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá v případě, že příjmy
rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání příspěvku na bydlení
na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj.
nájem, služby spojené s bydlením a náklady na dodávku energií).
Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, aby domácnosti po

rekonstrukce BM je vzhledem k důležitosti tohoto dopravního uzlu
výraznou komplikací, ale zajištění služby v obvyklém standardu
bude po celé období plánované rekonstrukce BM prioritou, napříč
všemi svozovými společnostmi.
Na uvedené webové adrese lze dohledat mapu s objízdnými trasami: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1qm7XbMMAYqsCE0lHW1pfdZk6JDQ4GwAq&ll=50.059884534913%
2C14.465683499999997&z=11
Na webových stránkách MČ Praha-Řeporyje je možné v sekci
aktuality nalézt komentář náměstka TSK k první etapě opravy BM,
včetně přehledného seznamu komunikací objízdných tras.

zaplacení nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí. Více info
na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni1
 MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci vám může být
poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout jí bezprostředně. Například se
může jednat o situace spojené s finančními problémy v důsledku
úhrady nedoplatku za vyúčtované služby či energie. Více info na
www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc1
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné
sociální dávky, obraťte se na Call centrum ÚP ČR na tel.č.: 800 77 99
00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz . Vyplněné
žádosti můžete podat elektronicky – přes identitu občana, datovou
schránkou nebo uznávaným elektronickým podpisem – nebo zaslat
poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Máte-li jakékoliv dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se na zaměstnance
Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě
bydliště (např. Sluneční nám. 2580/13, Praha Stodůlky) nebo volejte
na speciální linku 950 180 070.
zpracováno dle materiálů ÚP ČR

Pořádáno pod záštitou
paní HELENY LANGŠÁDLOVÉ, ministryně pro vědu, výzkum a inovace
a pana JANA CHABRA, radního hl. m. Prahy.

WWW.MESTOASVETLO.CZ

SVĚTLO v architektuře veřejného prostoru I z hlediska techniky
a technologií I v jeho environmentálních souvislostech I z pohledu
legislativy a dotací a jako téma pro investory I výrobce a dodavatele

O2 UNIVERSUM | PRAHA

21|6|2022

MODERNÍ MĚSTO MEZI SVĚTLEM A TMOU

MĚSTOASVĚTLO

HYBRIDNÍ KONFERENCE

květen 2022

odpady.praha.eu

Třídění odpadu je snadné,
ohleduplné k přírodě a bezplatné.

Jenom 32 %
odpadu sem
skutečně patří

aŽ 38 %
tvoří bioodpad

tÉměř 30 % tvoří
tříditelnÉ sloŽky

kdo třídí, šetří nejen
svou peněženku

Řeporyjské Echo 292
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Základní škola

Už vím, jak funguje knihovna

M

inulý týden jsme navštívili
místní knihovnu, kde nás přivítala usměvavá paní knihovnice
Ivana Cilečková. Seznámila nás s pravidly
půjčování a vracení knih, jak se ke knihám
chovat. Nestačila odpovídat na množství
našich dotazů. Na závěr besedy jsme
poslouchali ukázku z vybrané knihy.
Na rozloučenou jsme si každý odnesl
knížku jako dárek.
Druháci a jejich paní učitelky

květen 2022
www.zs-reporyje.cz
weignerova@zs-reporyje.cz


Na začátku projektového dne jsme vytvořili skupiny (4 rodiny Machaninových)
a rozdělili si karty se jmény postav. Já
jsem byl Adolf Machanin. Hra měla několik etap. V té druhé jsme se museli rozhodnout, jestli budeme po únoru 1948
emigrovat. Ve třetí etapě vyrostl mladší
bratr Cyril a stal se návrhářem hraček.
Berny
Rodina Machaninových se rozhodovala
i v těžkých životních situacích a plnila
tím úkoly hry. Za splnění těchto úkolů
jsme získávali „Totáče“. Prošli jsme období
od roku 1946 do Sametové revoluce.
Program se mi moc líbil.
Karolína
Líbilo se mi, že jsme se mohli do těch
situací vžít a pochopit, jaká to byla doba.
Naďa

Ze života české společnosti
– zážitkový dějepis

P

rojektového dne Besedária o novodobých dějinách naší země se v měsíci dubnu zúčastnili žáci pátých
tříd. Spolu jsme zažili celodenní program
na motivy knihy Josefa Škvoreckého.
Cílem projektu bylo seznámit žáky s klíčovými událostmi mezi lety 1946–1989.
V projektovém dni byly využity principy
programu Velká rodinná rada, prvky
deskových her a dramatizace. Nenásilnou
a hravou formou seznámil tento program
naše žáky s obdobím totality od voleb
v květnu 1946 až po listopad 1989.
Hana Zdvihalová a Karolína Koutecká

Moc se mi líbilo, že hra měla 3 etapy. Každou etapou postavy stárly. Sbírali jsme
žetonky a v několika životních situacích
jsme hlasovali, co budeme dělat.
Amélka
Líbilo se mi, že jsme hlasovali podle sebe
(například koho zvolíme, jestli emigrujeme, apod.). Každý měl svou postavu
a ta představovala určitou roli. Já byla
Margaret. Viděli jsme staré hračky, které
měli naši rodiče a prarodiče a vymýšleli
na ně reklamu.
Laura
Bylo to skvělé. Dělali jsme různé zábavné
aktivity i vymýšleli proslov. Podle věku
našich postav jsme měli vliv ve své rodině. Opravdu jsem si to užil.
Dan

Řeporyjské Echo 292
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V

Pohár rozhlasu
s Českou spořitelnou

ybrané dívky naší školy se zúčastnily atletického závodu pořádaným Českým atletickým svazem.
Soutěž se konala na atletickém stadionu
Juliska, kde byla skvělá atmosféra. Sou-

Základní škola

těžilo se v následujících disciplínách: běh
na 60 m a 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem a štafeta 4x60 m. Naše
žákyně slavily úspěch - vybojovaly krásné
třetí místo a získaly medaili s diplomem.
Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženému výsledku.
Natálie Kofroňová

13

závěrečné hodiny projektu si žáci navzájem prezentovali nově nabyté poznatky
a diskutovali o ekologii, výhodách a nevýhodách jednotlivých typů elektráren,
ale také třeba o havárii v Černobylu
a dalších zajímavých tématech. Výsledky
jejich snažení v budoucnu poslouží jako
výzdoba třídy.
Kateřina Vlčková

Jak funguje elektrárna
a co jsou to udržitelné zdroje?

V

posledních čtyřech hodinách
fyziky se žáci šestých tříd věnovali
tématu elektrárna. Každá skupina
žáků vypracovala vlastní plakát reprezentující jeden typ elektrárny. K dispozici
měli nejen internetové zdroje a učebnici,
ale také nejrůznější encyklopedie, ze
kterých mohli čerpat informace. Během

Divadlo Komedie a děti
z dramatického kroužku

V

sobotu 21. 5. jsme se s žáky
dramatického kroužku zúčastnili 13. netradičního divadelního

14
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festivalu Čtrnáctky v Divadle Komedie.
Na tomto festivalu jsme uvedli dvě
představení. Nejprve přišla na řadu
pohádka „Jak šlo vejce do světa“. V této

květen 2022

pohádce hráli žáci z 1.–3. ročníku. Představení „Malý princ“ odehráli žáci 3.–5.
tříd. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je hrát
ve velkém a známém pražském divadle.

Květen v mateřské škole
„Na zahrádce rozkvetla
konvalinka bílá,
protože dnes svátek má
má maměnka milá.“

učeny o tom, jak se zachovat v různých,
životu nebezpečných situacích, které je
mohou potkat.

Diváci naše úsilí odměnili dlouhým
potleskem.
Hana Zdvihalová

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

První květnovou neděli měly všechny
maminky svátek, proto ve školce zněly
písničky a básničky, na oslavu našich

K

věten je tu a s ním i plno krásných
a zajímavých zážitků v naší mateřské škole, hlavně plno sluníčka
a dobré nálady.
Hned na začátku měsíce se třída
Soviček vypravila na prohlídku místní
hasičské stanice, kde se děti dozvěděly

mnoho užitečných poznatků o práci
hasičů. Měly možnost prohlédnout si
hasičské auto zvenčí i zevnitř a byly po-

Předškoláci (Sovičky i Želvičky) také
zahájili plavecký kurz v Radlicích (vždy
každé úterý až do konce června), kam
je pravidelně odváží autobus hasičů,
financovaný Městskou částí Řeporyje.
Děti si to tam moc užívají, protože
v uplynulých dvou letech tato možnost
bohužel nebyla.

nejmilejších ze všech stran. Děti s paní
učitelkami vyráběly různé dárečky a přáníčka, aby svoje maminky potěšily.
Ve školce nás navštívila divadélka s pohádkami: „Malá čarodějnice“, „Ve školce

15
Mateřská škola
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a na ulici, nejsme žádní uličníci“ a „O neposlušných kůzlátkách“.

Přijelo k nám i mobilní Planetárium
s programem pro mladší děti „Podmořský svět“ a pro starší děti „Putování

vesmírem“. Zážitek to byl pro všechny
opravdu veliký. A to nejen pro děti, ale
i pro nás, dospělé.
Některé děti ze želviček a Soviček byly
letos již podruhé přednášet básničky
na úřadě Městské části Řeporyje při příležitosti „Vítání občanků“. Děti si to užily
a byly náležitě odměněny.
Další velmi povedenou akcí byla
přehlídka policejních koní, kde se děti
dozvěděly plno zajímavých věcí o práci

Zápis do mateřské školy.
Ve dnech 3. 5. a 10. 5. 2022 proběhl zápis dětí do mateřské
školy. K zápisu se dostavilo a žádost o přijetí podalo 72
dětí. Všechny děti, byly přijaty, v jednom případě bylo
přerušeno správní řízení. Ještě nás čeká zápis pro ukrajinské
děti, který proběhne 2. 6. 2022. Vzhledem k tomu, že byly
dokončeny všechny stavební práce na přístavbě mateřské

policie v koňském sedle a některé byly
úplně poprvé tomuto překrásnému zvířeti tak bezprostředně blízko.
V průběhu celého měsíce se děti (při
vycházkách i na zahradě) seznamovaly
s rozmanitými květinami, které nás
v tomto krásném období všude obklopují.
Poslední květnový den nás ještě čeká
„Rozloučení s předškoláky“. Všichni se
na tento den moc těšíme, že si užijeme
spoustu zábavy a laskomin od našich
maminek. Na druhou stranu možná
ukápne nejedna slzička, protože se
s některými dětmi loučíme po 4 letech
společných chvil a je to víc než jisté, že
nám všechny přirostly k srdci. Loučení
nebude jednoduché, ale takový je život.
Jedna etapa končí, aby ta další, neméně
důležitá, mohla začít.
Tak přejeme našim předškolákům
šťastný a úspěšný START.
Ivana Křivánková – učitelka

školy, můžeme od 1. 9. 2022 otevřít všech 7 tříd. Čeká nás
ještě rekonstrukce školní kuchyně a školní zahrady. Všichni
doufáme, že vše bude dokončeno ještě tento rok a my se
budeme moci chlubit velkou, krásnou a moderní mateřskou
školou. Od 1. 9. 2022 bude docházet do mateřské školy
160–170 dětí.
Diana Schreieová ředitelka MŠ
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SZUŠ Škola pro radost
HUDEBNÍ OBOR
- 6. – 7. dubna proběhlo Krajské kolo
Národní soutěže ZUŠ ve hře na flétnu
(ZUŠ J. Hanuše)
Náš žák Vilém ČERNÍK získal Čestné
uznání I. stupně.
Žák je ze třídy Mgr. Chudobové. Gratulujeme.
VÝTVARNÝ OBOR
Výtvarná soutěž s tématem „Ovoce
plné vitamínů“ – vyhlašuje Český zahrádkářský svaz (www.zahradkari.cz):
Této výtvarné soutěže se naše škola
účastní již několikátý ročník po sobě,
sama soutěž má dlouhou tradici a každý
rok je na ni posláno několik set prací
z celé ČR. Velmi nás potěšily následující
ocenění, zatím nejvyšší hodnoty, které
jsme zde získali:
1) kategorie Kresba a malba „E“ - ZUŠ
OCENĚNÍ:
ANETA BLÁHOVÁ - 1. CENA
ANNA PROTSENKO – 2. CENA
SOFIA BOLOTOVÁ – 4. CENA
AGÁTA DOLOTINA – 4. CENA
2) kategorie Polytechnické práce „E“ –
ZUŠ
- pořádá Český zahrádkářský svaz.
OCENĚNÍ:
STELLA KAMARYT – 1. CENA
KLÁRA ILLE – 3. CENA
ALAN LINKA, ADÉLA KOVÁŘOVÁ a SOFIE
KASKOVÁ – 4. CENA – společné dílo

Aneta Bláhová

Anna Protsenko

Sofia Bolotová

Agáta Dolotina

Klára Ille

Alan Linka, Adéla Kovářová, Sofie Kasková

Adam Podzemský

Zuzana Pekarčiková

Stella Kamaryt

14. ročník regionální výtvarné soutěže, téma: „Lesní bytosti a skřítci“ – ZUŠ
Řevnice
Čestné uznání – Adam Podzemský
Čestné uznání P. Karouse a K. Gebauera
– Zuzana Pekarčiková
Vernisáž a předávání cen proběhlo v galerii „Dřevák“ v Řevnicích. Diplomy a ceny
předala paní ředitelka místní ZUŠky
a starosta obce Řevnice. Vystaveny jsou
i neoceněné práce, výstava je pro veřejnost otevřena do 25. května.
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COUNTRY FESTIVAL

11. 6. 2022 od 15:00 hodin,
zahrada SZUŠ

Vystoupí kapely:
Country ladies, Vrak, Big Boy Band,
Utrejch, Čísla, Blurry Tones
Grilování, točené pivo, limo
VSTUPNÉ: 100,-
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Ve Studiu Bubec se v rámci výzvy „Kultura
p r o U k raj i nu “ sna ž í m e p o m áhat
ukrajinským umělcům, kteří byli nuceni
opustit své domovy. A tak se po náročné
cestě z válečné zóny ve Studiu Bubec
zastavila ukrajinská malířka Oksana
Samiilenko a vytvořila zde sérii kreseb
„Na cestě“. Jejich síla spočívá v lapidární
jednoduchosti, která citlivě zachycuje
atmosféru dní válečného konfliktu.

Květen ve Studiu Bubec je již neodmyslitelně
spjat s jednou z největších uměleckých
událostí, k teré Studio organizuje –
přehlídkou Art Safari, tentokrát na téma
Spánek! Zhruba třetinu našich životů
strávíme ve zvláštním stavu téměř bez
pohybu a bez bdělého vědomí. Je to fáze
z vnějšího pohledu neproduktivní, ve které
jsme také bezmocní a vystavení ohrožení.

Přestože biologové a psychologové stále
nedokážou popsat a vysvětlit všechny
fyziologické a psychologické funkce
spánku, shodují se v jeho enormním
významu pro řadu složek osobnosti od
základních regeneračních funkcí, po
klíčový význam pro zpracování podnětů,
paměť, učení se… Od 14. do 22. května
vystavovalo na toto téma dvacet tři
umělců.

Součástí letošního ročníku byl i bohatý
doprovodný program, jehož vrcholem
by l a m ož n o s t p ře sp á n í p ř í m o ve
Studiu s celonoční hudební produkcí
v dramaturgii umělkyně Gabriely
Prochazky. Teplý nedělní podvečer
15. 5. osvěžilo vystoupení hudebního
tělesa Zapomenutý orchestr země
snivců, který tímto koncertem oslavil třicet
let své existence.
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Čestmír
Suška

Věci venku

27. 5. – 30. 6.
Vernisáž
26. 5. v 18:00

Otevírací po – pá
doba:
10:00 – 17:00

Praha 5 – Řeporyje, Tělovýchovná 748

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

Až do 30. 6. můžete v galerii Bubec
navštívit výstavu Čestmíra Sušky s názvem
Věci venku. Výstava ukazuje fotografie
autorových nejvýznamnějších realizací.
Je zde představen i výběr z autorových
modelů a studií a v neposlední řadě zde
máme ojedinělou příležitost nahlédnout
do autorových skicáků a seznámit se
s řadou nerealizovaných projektů, které
rozšíří naši představu o obsáhlosti
a bohatosti autorova díla.

2022>>

Festival m3
Šestý ročník uměleckého Festivalu m3 /
Umění v prostoru je tady! Díla letos
nebudou koncentrována kolem jedné
lokalit y, ale rozložena na několika
vlakov ých nádražích. Kurátork y Iva
Mladičová a Dagmar Šubrtová oslovily
12 u m ě l c ů , k t e ř í v y t v o ř i l i d e s e t
rozmanitých uměleckých intervencí.

Creative Bubec
1. června představíme ve Studiu Bubec
tvorbu našich malých-velkých tvůrců,
kteří po celý rok s lektorkami našeho
Studia zkoumali umění. Srdečně zveme
na vernisáž CREATIVE BUBEC od 16:30
hodin. Máme připraveno také divadelní
překvapení.
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Zápis ze zasedání č. 32 ze 2. 5. 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; tajemník - Miloslava Jirasová
Omluveni: MUDr. Jozef Čupka, MPH
- zastupitel; Mgr. Lenka Fialová - 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 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 navrženém znění.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Schválení účetní závěrky MČ
za rok 2021
Usnesení číslo: 0504/2022/ZMČ32
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
účetní závěrku Městské části Praha-Řeporyje za rok 2021;
Zastupitelstvo Městské části Praha-Řeporyje nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s ustanovením § 4
vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
v platném znění, věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky;
2) schvaluje
výsledek hospodaření účetní jednotky MČ Praha-Řeporyje - zisk - ve výši
11 389 260,26 Kč;
3) odsouhlasilo
navržené znění protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2021, které je
uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení;
4) schvaluje
inventarizaci majetku a závazků za rok
2021;
5) ukládá
starostovi městské části zajistit předložení informace o schválení účetní
závěrky městské části sestavené k rozvahovému dni k Magistrátu hl.m. Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0,
Zdržel se: 0, Poznámka: )
6. Schválení účetní závěrky ZŠ za rok
2021
Usnesení číslo: 0505/2022/ZMČ32
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola Praha 5-Řeporyje za rok
2021;
Zastupitelstvo Městské části Praha-Řeporyje nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s ustanovením § 4
vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
v platném znění, věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky;
2) odsouhlasilo
navržené znění protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2021, které je
uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení;
3) schvaluje
přerozdělení hospodářského výsledku
za rok 2021 ve výši 298 178,38 Kč takto:
do fondu odměn:
90 000,00 Kč
do rezervního fondu:
208 178,38 Kč;
4) schvaluje
inventarizaci majetku a závazků za rok
2021;

5) ukládá
ředitelce základní školy zajistit předložení informace o schválení účetní závěrky Základní školy Praha 5-Řeporyje
sestavené k rozvahovému dni v řádném
termínu stanoveném Magistrátem hlavního města Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0,
Zdržel se: 0, Poznámka: )
7. Schválení účetní závěrky MŠ za rok
2021
Usnesení číslo: 0506/2022/ZMČ32
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola Praha 5-Řeporyje za rok
2021;
Zastupitelstvo Městské části Praha-Řeporyje nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s ustanovením § 4
vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
v platném znění, věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky;
2) odsouhlasilo
navržené znění protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2021, které je
uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení;
3) konstatuje, že
nebude provedeno přerozdělení hospodářského výsledku do fondů, protože příspěvková organizace ukončila
hospodaření s nulovým výsledkem;
4) schvaluje
inventarizaci majetku a závazků za rok
2021;
5) ukládá
ředitelce mateřské školy zajistit předložení informace o schválení účetní závěrky Mateřské školy Praha 5 - Řeporyje
sestavené k rozvahovému dni v řádném
termínu stanoveném Magistrátem hlavního města Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0,
Zdržel se: 0, Poznámka: )
8. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0507/2022/ZMČ32
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení spočívající např. v příjmu
neinvestiční dotace pro JSDH na vybavení a opravy ve výši 464 500,- Kč,
neinvestiční neúčelové dotace z MHMP
na rok 2022 ve výši 1 680 000,- Kč, vrácení finančních prostředků na spoluúčast
při akci Venkovní učebna (spolufinan-
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cováno z operačního programu Praha
- pól růstu) ve výši 4 452,43 Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0,
Zdržel se: 0, Poznámka: )
9. Veřejná zakázka „Dodávka víceúčelového komunálního vozidla pro
MČ Praha-Řeporyje“
Usnesení číslo: 0508/2022/ZMČ32
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na dodavatele víceúčelového komunálního
vozidla pro MČ Praha-Řeporyje;
2) souhlasí
s výběrem dodavatele vozidla - firma
ZEBRA GROUP s.r.o., IČ 02864240;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
kupní smlouvy s vítězným uchazečem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel
člen ZMČ p. Jiří Blažek)

Info z MČ

2) souhlasí
s textem smlouvy č. SML00071/2021
o podmínkách převodu a správy
komunikace a s textem smlouvy č.
SML00072/2021 o podmínkách převodu a správy sítě od společností UBM
Stodůlky s.r.o. a UBM Stodůlky 1 s.r.o.;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
předmětných smluv č. SML00071/2021
a SML00072/2021.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0,
Zdržel se: 0, Poznámka: )
12. Schválení smlouvy o přeložce
elektronických komunikací v ul.
Na Manoušce - CETIN
Usnesení číslo: 0511/2022/ZMČ32
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s textem smlouvy č. SML00024/2022
o překládce elektronických komunikací v rámci stavby „Parkoviště pro ZŠ
Na Manoušce a parkoviště pro MŠ“;

10. Schválení kupní smlouvy na pozemek 58/1 v k.ú. Zadní Kopanina
Usnesení číslo: 0509/2022/ZMČ32
Zastupitelstvo městské části
související 0485/2022/ZMČ30
1) bere na vědomí
v yhotovený znalecký posudek č.
1289/2022 o ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 58/1 v k.ú. Zadní Kopanina
s celkovou cenou v místě a čase obvyklou zjištěnou podle cenového předpisu
ve výši 216 800 Kč (tj. cca 1 642 Kč/m2);
že v souladu s usnesením ZMČ Praha-Řeporyje č. 0321/2020/ZMČ19 žadatel
dne 29. 3. 2022 uhradil cenu za vyhotovení znaleckého posudku ve výši
1 500 Kč;

2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
předmětné smlouvy o přeložce se společností CETIN a.s.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0,
Zdržel se: 0, Poznámka: )

2) schvaluje
znění předložené kupní smlouvy
na prodej pozemku parc.č. 58/1, druh
pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 132 m2 v k.ú. Zadní
Kopanina a pověřuje starostu městské
části k jejímu podpisu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel
člen ZMČ p. Mgr. Pavel Bechyně)

2) souhlasí
s projektem k vodoprávnímu řízení
na investiční záměr výstavby „Obchodní areál LIDL Jáchymovská“;

11. Revokace usnesení ke schválení
smluv o převodu a správy sítě se společností UBM Stodůlky s.r.o. a UBM
Stodůlky 1 s.r.o.
Usnesení číslo: 0510/2022/ZMČ32
Zastupitelstvo městské části
1) revokuje
usnesení zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje č. 0473/2021/ZMČ28 ze dne 6.
12. 2021 a to v celém rozsahu;

13. Žádost o závazné stanovisko k PD
pro SP - vodoprávní řízení - Obchodní areál LIDL Jáchymovská
Usnesení číslo: 0512/2022/ZMČ32
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k vodoprávnímu řízení na investiční záměr
výstavby „Obchodní areál LIDL Jáchymovská“;

3) požaduje
po investorovi akce úpravu projektové
dokumentace spočívající v navržení dalšího vjezdu/výjezdu k areálu a sice z ul.
Jáchymovská, přes komunikaci k Makru.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0,
Zdržel se: 0, Poznámka: )
14. Žádost o stanovisko ke studii rekonstrukce a přístavba RD, čp. 237
v ul. Na Vrchu
Usnesení číslo: 0513/2022/ZMČ32
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací - studií
k rekonstrukci stávajícího rodinného
domu v ul. Na Vrchu 237;
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2) souhlasí
se studií k rekonstrukci stávajícího rodinného domu čp. 237 v ul. Na Vrchu,
Praha 5.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0,
Zdržel se: 0, Poznámka: )
15. Veřejná zakázka - vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele - MŠ
Řeporyje - gastro
Usnesení číslo: 0514/2022/ZMČ32
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k vyhlášení
veřejné zakázky na výběr dodavatele „MŠ Řeporyje - kuchyň“;
2) souhlasí
s vyhlášením veřejné zakázky pro výběr
dodavatele rozšíření kuchyně v MŠ
Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0,
Zdržel se: 0, Poznámka: )
16. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) diskutovalo
o záležitostech týkajících se městské
části, např. o aktuálním stavu prací
ve skateparku, 140. výročí hasičského sboru, promítání spotů ve dnech
10.–12. 5. 2022 v rámci zvýšení bezpečnosti na kolejích, potřebě zlepšení
bezpečnosti při východu z nového
hřiště u hřiště, osazení stojanů na psí
exkrementy v okolí ZŠ/MŠ, vybudování možného průchodu mezi ulicí
Tělovýchovná a U Bubce, vybudování
cesty/cyklostezky z Řeporyjí do Zbuzan,
možnosti zbudování mola u retenční
nádrže Ořech apod.
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 18.22 hodin
veřejné zasedání ZMČ Praha-Řeporyje
ukončil.
Zapsal: tajemník - Miloslava Jirasová

Prosíme všechny přispívající do časopisu Echo
pokud můžete, své příspěvky posílejte
v nejčastěji používaných textových
editorech a ukládejte do formátu
s koncovkami.DOC.DOCX.RTF.TXT.
Fotky z fotoaparátů prosím neupravujte
a ukládejte do maximálního možného rozlišení. Přijmeme i foto v papírové podobě.
Děkujeme redakce.
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Hasiči na jaře

V

neděli 8. května jsme u příležitosti
140 let od založení sboru uspořádali velkolepé oslavy.
Oslavy jsme zahájili slavnostním průvodem obcí, který končil položením věnce u pomníku padlých při 1. světové válce
zasloužilého hasiče Jaroslava „Strejčka“
Svobody.
Od 14 hod. byly na fotbalovém hřišti
k vidění ukázky výjezdové jednotky,
dětského kolektivu, psovodů, letištního
speciálu a mnoho dalšího. Pro děti bylo
připraveno pár soutěží, skákací hrad,
stánek prevence nebo ukázka práce ČČK.
Večer k poslechu a tanci zahrála kapela
Vynyl Band.
Všem, kteří se na akci podíleli, bychom
chtěli poděkovat. Moc si toho vážíme
a těšíme se na další akci! V rámci oslav
jsme ještě v pátek 6. května uspořádali
v Řeporyjích letní kino, které se konalo
na paloučku na skále a promítal se film
Srdce na dlani. Pokud jste se nemohli
přijít podívat, můžete se podívat na fotky
z akce na našem Rajčeti: https://sdhreporyje.rajce.idnes.cz
Ani jsme se nenadáli a v sobotu 14.
května jsme se zúčastnili prvních jarních
závodů v Třebonicích, Memoriálu Josefa
Holečka, kde děti poměřily síly ve štafetě

v ul. Ořešská. Věnec poté velitel sboru Jiří
Svoboda s p. Vladimírem Bártou, naším
nejstarším členem, položili i u pomníku
2. světové války na náměstí U Lva. S rodinou pak položili kytici na hrob našeho

4x60 m a štafetě dvojic. Ze závodů si děti
odvezly dvě zlaté medaile, a to ve starší
i mladší kategorii. Mladší se dále umístily
na 4., 6. a 12. místě a starší si vybojovaly
5. a 11. místo.
Hned další víkend, a to 21. května jsme
v hojném počtu vyrazili na Memoriál
Františka Zvoníčka a Ludvíka Dlouhého
v požárních útocích do Řep. Mladší
družstva vybojovala 2. a 7. místo, starší 2.
a 8. místo, ženy 2. místo. Takový stříbrný
víkend.
V nadcházejících víkendech nás čekají největší a nejdůležitější závody celé
soutěžní sezóny. Mladší i starší nejdříve
1. kolo hry Plamen, následně pak starší
i městské kolo. Pokud zúročí vše, co natrénovaly, mají velkou šanci postoupit
na MČR v Hradci Králové. Ale o tom až
příště.
Na závěr mi dovolte Vás, ale hlavně
děti pozvat 18. 6. na palouček na skále,
kde pro veřejnost pořádáme dětský
den. Bude připraveno spousta soutěží
a o zábavu bude postaráno, tak se budeme těšit!
SDH Řeporyje
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Pozvánky Magdalény Dobromily Staňkové - červen 2022
mail: majdas@volny.cz, tel: 775 690 806
www.bylinkypromaminky.blogspot.cz
www.dona-meduna.webnode.cz
Sobota i neděle 11. + 12. 6. 2022
Zahradní dvůr Listen u Nymburka
Víkend otevřených zahrad
Víkend otevřených zahrad v krásné zahradě v Polabí s komentovanými prohlídkami, hudebním programem a tvořením
pro děti s autorkou knih o bylinkách
Magdalénou Dobromilou a skřítky. Knihy
a obrázky bude možno zakoupit na místě. Jubilejní zahradní slavnost k 20. výročí
založení zahrady bude letos v sobotu
25.6. více info na webu na www.listen.cz

Středa 22. 6. 2022 – 15.00–18.00 hod.
Kemp Drusus Třebonice
Exkurze do bylinkové zahrádky
S Magdalénou Dobromilou podle jejích
dvou knih o bylinkách poznávání bylinek
a vůní všemi smysly i hmatem, čichem
i chutí. Akce je ve spolupráci s KC Vrchlická SONS ČR na Smíchově (www.sons.cz)
je vhodná i pro nevidomé a slabozraké
i s pejsky. Vstupné je 350,- Kč (pro členy
SONS zdarma) s malým občerstvením
a nápoji v ceně. Knihy a obrázky autorky
je možnost zakoupit na místě. Prosíme
o potvrzení účasti sms na: 775 690 806
mail: majdas@volny.cz

Pátek 24. 6. 2022 – 16.00–19.00 hod.
Nenačovice u Berouna
Svatojánské byliny s Magdalénou
Dobromilou
Na vycházce kolem Nenačovic budeme
objevovat kouzlo svatojánských bylinek. S Magdalénou Dobromilou podle
jejích dvou knih o bylinkách. Vycházka
je vhodná i pro rodiče s dětmi. Sraz je
v 16h u obchodu s potravinami pod sklárnou v Nenačovicích. S sebou podložku
na sezení v trávě a vlastní pití a svačinu,
plátěné tašky na bylinky, sukně či šátky
na tanec. Vstupné 200,-dospělý a 100,dítě. Prosíme o potvrzení účasti sms na:
775 690 806 mail: majdas@volny.cz

Restaurace Mlýnský domov v létě

P

ro všechny kteří si potrpí na kvalitní
jídlo, spojené se zajímavým příběhem, krásným prostředím a případně výletem, máme typ na vyhlášenou
restauraci Mlýnský domov v Jinočanech
u Prahy, která je oblíbená hlavně pro svoji
vynikající a poctivou českou kuchyni, beefsteaky a pizzu kterou připravují v peci
na dřevo (umí i bezlepkovou verzi), díky
tomu tyto „mandaly“ neskutečně voní!
Spokojený byl u nich i Zdeněk Pohlreich,
který tam před lety natáčel své „Ano
šéfe!“ a podniku udělil 3 hvězdičky. Nakonec jistě dobrou reklamou podniku
bude i to, že mnozí zaměstnanci zde
pracují více jak 10 let, podnik se udržel
i v těžkých dobách a ve vedení jsou profesionálové v oboru manželé Szenkovi,
kteří restauraci vedou už 24 let!
Pokud jste ještě v Jinočanech nebyli,
určitě se tam vypravte. Z Řeporyj se tam

pohodlně dostanete po cyklostezce
podél Poncarovi ulice (3,5 km). Z Řeporyj
tam jezdí autobus č. 352, nebo zvolte
romantickou výpravu vláčkem, cesta
Vám zabere jen 6 minut! Než vyrazíte udělejte si rezervaci předem!
Za nás doporučujeme Biftek na zelených fazolkách, slanině a cibuli, v úpravě
medium a rare se nemůžete seknout,
jistě i Vaše chuťové buňky zažijí „gastronomický orgasmus“. Nezapomeňte
na specialitu podniku - Smažené meruňky, které jsou vevnitř mražené -plněné
zmrzlinou, ale z venku horké, podávané
ve vanilkovém krému s jahodovými srdíčky. Ještě teď se nám sbíhají sliny nad
touto sladkou tečkou, která tedy tečkou
rozhodně není… Majitelé podniku totiž
razí heslo „aby hosté dostali vše, co jim
za jejich peníze patří“, tudíž porce jsou
zde opravdu pořádné.

Plánované akce restaurace na toto
léto:
Pokud to počasí dovolí, každou středu
na obědy grilujeme tu nejlepší část prasátka - šunku na kosti, přímo před Vámi,
v otevřeném krbu!
26.–28. 5. PEČENÁ MASA
Šťavnatý Rump steak s omáčkou z červeného vína a šalotky, Krkovice s ciderovou
marinádou, Kuřecí křídla v BBQ marinádě,
Flank steak, pečená žebra, koleno, Beefsteak a další. Speciální přílohy jako domácí
chléb, steakové brambory s úžasnými
dipy!
2.–4. 6. Bramborákový víkend
Připravujeme poctivé domácí bramboráky v tradiční úpravě s uzeným a kysaným
zelím, ale také Romadur v bramboráku,
vepřová panenka ve slanině a brambo-
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rákovém kabátku, nebo s pikantní kuřecí směsí. Nebude chybět pivní speciál
na spláchnutí
Oblíbený RYBÍ VÍKEND který se bude
konat 16.–18. 6.
Přijďte ochutnat grilované čerstvé ryby,
uzené filety, nebo úžasný rybí salát. Vybírat můžete z čerstvých ryb přímo na ledu
v restauraci! Dle dostupnosti připravujeme: norský losos, mořský vlk, pstruh,
makrela, pražma královská a tuňák. Vše
doplněno vhodnými víny.
Domácí uzené dobroty 21.–23. 7.
V naší udírně přímo na dřevě z ovocných
stromů připravujeme uzená masa, bůček,

Zábava

lososa, pstruha, krkovici, panenku, žebra,
či naše klobásy! Žádná umělá aromata,
pravá chuť a postup, tak jak to dělali
naši předci. Výrobky možno zakoupit
i s sebou domů.
STEAKOVÁ MASA 4.–6. 8.
A je to tady! Náš šéfkuchař a majitel si pro
Vás připravil to co nejvíce milujete! Pořádnou flákotu! Chybět nebude TOMAHAWK
STEAK, T- BONE STEAK, RIB- EYE STEAK,
vyzrálé steaky, ty správné dipy, zelenina
a další steakové přílohy!
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA LETNÍ TANEČNÍ VEČER!
Pokud se rádi bavíte, milujete tanec, po-

KŘÍŽOVKA

hodovou muziku, letní atmosféru a dobré
jídlo, určitě navštivte naši restauraci
v sobotu 27. 8.! Od 19.30 hodin bude připraven studený rautový stůl plný dobrot,
DJ s dobrou náladou, parket, světla. To
vše pouze za 259,- na osobu. Pro předem
rezervované hosty – Welcome drink zdarma! Těšíme se na všechny dobré lidičky!
DNY KDY BUDE V LÉTĚ PRO VEŘEJNOST ZAVŘENO:
V červenci 1.–8. 7., 16. 7.
V srpnu 16.–20. 8.
V září 3. 9. a 17. 9.
Rezervace na tel: 257 960 420, nebo e-mail: mlynskydomov@seznam.cz, www.
mlynskydomov.cz.

Tajenka z čísla 289: Dalejské a Prokopské údolí
Tajenka tohoto čísla Echa: Ročník založení našeho FK.

SUDOKU

(lehké)

(střední)

Nepodváděj, řešení
zde, je jen
pro kontrolu.
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(těžší)

Zpracoval: PePa
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Co je peklo?

Z

námý francouzský filozof, spisovatel a dramatik Jean Paul Sartre byl
ateista. Nevěřil v existenci Boha, ani
v posmrtný život. Avšak ve svém dramatu
„Uzavřená společnost“ hovoří o životě
po životě zajímavým způsobem. Konkrétně se zabývá otázkou, co je peklo?:
Uvádí tři zemřelé do jedné místnosti,
která nemá ani okna, ani dveře. Všichni
tři jsou sobci, lpící na svých vášních a náruživostech. Každý z nich vypráví příběh
svého života. Chce, aby ti druzí s ním měli
soucit, nebo aby ho alespoň vyslechli.
Každý však mluví jen sám o sobě, každý
myslí jen sám na sebe.
Nikdo nenaslouchá ani trochu tomu
druhému, natož aby se ho snad dotkly
jeho starosti a trápení.
Vůbec tu neexistuje nějaký rozhovor - každý mluví jakoby do prázdného
prostoru a nenalézá kontakt s těmi

druhými. Nemohou odejít a nemohou
žít spolu. Navzájem si dělají ze svého
života (po smrti!) peklo. Konečně jeden
konstatuje: „Jsme v pekle!“ A druhý se
diví: „Cože, v pekle? Bez ďáblů?“
„To je úspora personálu. My sami jsme
si navzájem ďábly!“
Peklo - to mohou být i ti druzí. A vůbec nejen
ti „zlí“ druzí.
Prostě a jednoduše ti, kteří nemají nikoho
rádi, protože i my je nemáme rádi.
Takoví lidé by vůbec nemohli žít v nebi,
protože se tam nehodí.
Jak tedy mít doopravdy rád druhé
a nedělat jim ze života peklo?
V procesu milování druhých jsou tři
důležité etapy:
 laskavost,
 dodání odvahy
 výzva,

Letní putování po stopách Jindřicha Šimona Baara
Srdečně zveme na druhý ročník letního putování
po stopách Jindřicha Šimona Baara do Klobuk
u Slaného. V této obci J.Š.Baar působil deset let jako
kněz v letech 1899–1909.
Akce se uskuteční v sobotu 13. 8. 2022, odjezd
v 8:00 od kostela v Ořechu. Předpokládaný
příjezd zpět do Ořecha kolem 18:00. Doprava
vlastními auty, v případě většího zájmu bude
zajištěna autobusová doprava.
Program:
 návštěva Národopisného muzea Slánska v Třebízi
 návštěva nedostavěného chrámu Panny Marie a kláštera klarisek v Panenském
Týnci
 společný oběd v penzionu Na Pile v Panenském Týnci
 zastavení u menhiru Zkamenělý pastýř v poli za obcí Klobuky
 prohlídka unikátní stavby sokolovny
 mše sv. v kostele sv. Vavřince v Klobukách, slouží P. Cyril Kubánek
Průvodci nám budou dva místní starousedlíci a příznivci JŠB – Ořech, z.s, paní
Ludmila Zichová, emeritní učitelka a pan Vladimír Procházka, člen zastupitelstva
obce Klobuky.
Zájemci, hlaste se, prosím, u ing. Martiny Vrtochové (tel.: 603 341 657, e-mail: martina.vrtochova@volny.cz) nejpozději do 31.7.2022.
Za Spolek Jindřicha Šimona Baara – Ořech
Magda Tušlová, předsedkyně výboru
P. Mariusz Kuźniar, člen výboru

Laskavostí dáváme druhým najevo,
že jsme na jejich straně, že nám záleží
na jejich štěstí a rádi jim budeme v životě
pomáhat. Dáváme jim zakusit, že jsou pro
nás jedineční. Odvahu jim dodáváme
tím, že jim pomůžeme, aby uvěřili v sebe
a schopnosti vzít své problémy a životní
příležitosti do vlastních rukou. Výzva
pak je povzbuzením k tomu, aby své
schopnosti použili k činům, a to i k těm,
které jim připadají, že jsou nad jejich síly.
Jednoduše řečeno, svou lásku k druhým
můžeme vyjádřit takto: Jsem při tobě; ty
to dokážeš; zkus to, dej do toho všechno. Při tvých výhrách i prohrách budu
s tebou. A takto jednal Ježíš se svými
učedníky a jedná tak i s každým z nás.
Zdroj: John Powell „Láska bez podmínek“
Milí přátelé,
nedělejme si navzájem ze svého života
zbytečně peklo, ale naopak, buďme zde
jedni pro druhé!
P. Mariusz Kuźniar, farář
tel.: 602 136 161,
email: farar
@farnostorech.cz

Drazí, momentálně čtu Bibli, kde je kniha
Přísloví. Chci se s Vámi o část podělit a pokusím se ji zveřejňovat postupně. Člověk
místy nalézá sám sebe, své jednání i ty
druhé. Nám všem je tato kniha k užitku.
Děkuji Jiřina Hovorková
Přísloví 1
Bible 21
Chvála moudrosti
Klíč k poznání
1 Přísloví Šalomouna, syna Davidova,
krále nad Izraelem,
2 k nabytí moudrosti a k poučení,
jak rozumět hlubokým výrokům,
3 jak si osvojit, co učí rozum,
spravedlnost, právo a poctivost,
4 jak předat prostoduchým chytrost,
mládeži prozíravost a vědění.
5 Moudrý ať poslouchá a rozmnoží svou
znalost, rozumný ať dá si poradit,
6 jak porozumět úslovím a jinotajům,
rčením mudrců a jejich hádankám.
7 Klíčem k poznání je úcta k Hospodinu;
moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá.
Nenech se zlákat
8 Poslouchej, synu můj, otcovo poučení,
od matčiných pokynů se nevzdaluj.
9 Půvabným věncem na tvé hlavě budou,
náhrdelníkem budou na hrdle tvém.
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 10 Nenech se zlákat, synu,

když hříšníci tě mámí:
11 „Pojď s námi, budem ze zálohy vraždit,
někoho nevinného jen tak přepadnem,
12 jako hrob zaživa je spolknem,
vcelku, jako když padnou do jámy.
13 Všemožné cennosti si snadno pořídíme,
domy si naplníme kořistí.
14 Na naši kartu vsaď svůj osud,
společný měšec budem všichni mít!“
15 Na cestu s nimi nepouštěj se, synu,
nevydávej se v jejich šlépějích –
16 jejich nohy běží k neštěstí,
k prolití krve spěchají!
17 Líčit síť před očima ptáků
je jistě zcela zbytečné.
18 Tihle však na sebe smrtelnou léčku strojí,
na vlastní duši číhají.
19 Tak skončí každý, kdo hledá mrzký zisk –
o vlastní duši ho to připraví.

Děkuji všem spolužákům, přátelům
a známým mého muže

Jaromíra Ladmana

za jejich účast na posledním rozloučení s ním
v Motole dne 5. 5. 2022.
Upřímně děkuji za mnohá slova soustrasti
a za květinové dary.
Za celou rodinu Marcela Ladmanová

Dne 4. 7. 2022 si připomínáme
nedožité 100. narozeniny

paní Jiřina Haladová,
rozená Pavlíčková.
Zemřela 16. ledna 2012.

9. května oslavil 80. narozeniny

Mgr. Ivan Licharski
Ještě jednou gratulujeme.
Rodina a přátelé.

Vzpomíná její již neúplná rodina.

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

Po dobu ochutnávky je občerstvení
a konzumace vín neomezená.
Vstup na tuto akci je 500,- Kč/osoba.
Prosíme o závaznou
rezervaci nejpozději
do 13. 6. na těchto
tel. číslech 731 484 493
nebo 605 701 945.
Těšíme se na vás!

Koupím rodinný dům v Řeporyjích.
Tel.: 604 617 788

veškeré zednické, malířské, obkladačské,
podlahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytů, domů, nebytových prostorů.
Kontakt: 777 670 326, p. Hájek
ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

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

Restaurace

Dovolte, abychom vás pozvali
na ochutnávku moravských vín
vinařství Fabikovič.
Ochutnávka se bude konat
15. 6. od 18 do 21 hod.
v naší restauraci Řeporyjská Sokolovna.

VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA

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

ZEDNICTVÍ - MALÍŘSTVÍ
- INSTALATERSKÉ PRÁCE

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

Jáchymovská 613/1, Řeporyje
www.reporyjskasokolovna.cz
 Tankové pivo Staropramen
 Hotovky přes poledne a i o sobotách a nedělích
 Večer speciality kuchyně
 Salónek - celoroční zahrádka
 Rauty, svatby, narozeniny
 Sportovní přenosy - wifi
 Dětský koutek
 Venkovní dětské hřiště
Hlávkova
130, 246

Kontakty:
 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

U Lva
174, 301, 352,
266, 902

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

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz
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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.
Redakce

programů. Tuto praxi již finanční výbor
zastupitelstvu MČ doporučoval změnit.

POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO
VÝBORU MČ ŘEPORYJE
Tento článek je sepsán dle aktuálních požadavků redakční rady časopisu ECHO čistě informativní formou zkráceného zápisu
z posledního zasedání výboru MČ Řeporyje, o kterém bylo informováno zastupitelstvo i vedení naší MČ. Jednání finančního
výboru proběhlo ještě v původním složení
ekonomicky vysoce erudovaných členů
dne 19. 10. 2021 – přítomni: Ing. František
Jakub, Ing. Nicole Krajčovičová, Ing. Pavla
Lišková, Mgr. Sergej Krasnov a předseda
výboru MUDr. Jozef Čupka
Program jednání:
1) Konstruktivní zhodnocení spolupráce
finančního výboru a MČ Řeporyje
2) Doporučení finančního výboru pro MČ
Řeporyje
3) Různé
K jednotlivým bodům programu:
1. Finanční výbor (dále jen „FV“) konstatuje:
a) Za dosavadní období činnosti výboru
proběhlo 5 prezenčních zasedání
finančního výboru (1/2019, 8/2019,
12/2019, 6/2020, 10/2021) a 1 zasedání
on-line formou 8/2021.
b) V rámci těchto jednání byla přijata
usnesení a doporučení pro rozhodování zastupitelstva i podněty ke zlepšení
fungování MČ. Na tato doporučení
a žádosti nebylo ze strany zastupitelstva a vedení MČ Řeporyje jakkoliv
reagováno. Žádné z těchto doporučení
nebylo ve fungování úřadu MČ zohledněno, zejména ve vztahu k projednávání rozpočtu MČ, závěrečného účtu MČ
a vypisování dotačních programů MČ.
2. Finanční výbor se neztotožňuje s aktuálním systémem rozdělování prostředků
rozpočtu MČ, který nepočítá s využíváním
standardních a transparentních dotačních

3. Na závěr jednání členové FV František
Jakub, Nicole Krajčovičová, Sergej Krasnov, Pavla Lišková informovali předsedu
výboru Jozefa Čupku, že se vzdávají své
funkce člena FV, a to k 31. 10. 2021 a žádají,
aby o tom informoval zastupitelstvo MČ
na jeho nejbližším zasedání.
Odůvodnění:
a) Členové FV pokládají činnost FV za ryze
odbornou a nezávislou.
b) Členové FV vnímají, že spolupráce
se zastupitelstvem a vedením MČ je
nefunkční vzhledem k tomu, že na doporučení a žádosti přijatá FV nebylo
adekvátně reagováno.
c) Členové FV zásadně odmítají dehonestaci a zpochybňování činnosti FV, jak
bylo prezentováno starostou Pavlem
Novotným na jednání zastupitelstva
dne 31. 8. 2021 a v emailu starosty adresovaného předsedovi a tajemnici FV
dne 31. 8. 2021. Členové FV odmítají být
předmětem politického boje na úrovni
zastupitelstva MČ.
d) Členové FV se vzdávají případné odměny od MČ Řeporyje za svoji činnost
ve FV v roce 2021, pokud by o ni bylo
rozhodováno.
4. Předseda FV plně souhlasí s postoji a vyjádřením členů FV, bere na vědomí jejich
odstoupení a připojuje svou rezignaci
na předsedu i člena finančního výboru.
Jednání skončilo ve 20.10 hod..
Zapsala: Ing. Nicole Krajčovičová.
Ověřila: Ing. Pavla Lišková.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn
v upravené podobě.
Pozn. redakce:
• pan Čupka není již od 10/2021 předsedou FV
• redakce nechápe autora zápisu proč je
nyní v této podobě a se zpožděním více
než půl roku otiskován
• zápisy z FV se nikdy do echa nedávaly
• proč nebyla pozvána tajemnice výboru
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Srdečně blahopřejeme všem
občanům, kteří v měsíci květnu
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,
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
Objednávka inzerce:
T: 603 167 905, 251 626 607 E: info@tiskpip.cz
Číslo 292 • Květen 2022 • Náklad 2 300 ks, 32
stran • Uzávěrka tohoto čísla: 20. 5. 2022 • Toto
číslo vyšlo: první týden v červnu.
Po vydání ke stažení na www.tiskpip.cz/
reporyjske echo
Další číslo má uzávěrku 17. června.

Řeporyjské

echo

Řeporyjské Echo 292

květen 2022

Sport

Máj v Gymstar

O

d měsíce května se už tak nějak
očekává, že teploty stoupají,
sluneční svit intenzivní, sukně
a kalhoty se zkracují, alergici sténají pod
tíhou pylů a vrcholí sportovní soutěže,
které probíhají po celý rok. A rozhodně letos moc hezky nevyšly oblíbené
květnové svátky … snad jen, že byly
o to svátečnější neděle.
Ne i všechno ostatní letos vyšlo dle
předpokladů. První polovina května
bylo čisté léto, které se teprve v druhé polovině změnilo na jaro. Květy si
toho nevšímaly a bujely vesele. Jen
s těmi soutěžemi to bylo nějaké špatné. Několik tradičních závodů nebylo
vůbec vypsáno a MČR v Teamgymu
bylo odloženo až na druhou polovinu
června. No, to byl tedy nápad. Začínají
dovolené, hodně našich trenérů i holek
je v zahraničí a motivace je hodně nízká. Ale snad alespoň jeden tým dáme
dokupy a pojedeme.
V mladších skupinkách Gymstar se
začalo pilně trénovat na naše oddílo-

vé závěrečné závody.
Holky těchto věkových kategorií se příliš
často na opravdové
závody nedostanou,
tak je tato příležitost jednou z mála,
kdy mohou změřit
své síly alespoň se
svými kamarádkami
z jednoho družstva.
A rodiče dostanou
možnost být s námi
v sále a povzbuzovat
své cácorky.
Holek teď chodí téměř plný počet, je
málo bacilů a jiných zábav, tak se nám
moc hezky trénuje. Klidně bychom
mohli hodiny prodloužit na dvojnásobek, cácorky jsou hrozně upovídané
a vše nám potřebují sdělit. Nejlépe
všechny najednou a velmi hlasitě.
Závodní družstva dostala májový
dáreček v podobě nové trenérky-tanečnice-choreografky Klárky na své
pohybové skladby.
Tak očekáváme, že
nácvik na hudbu
teď bude holkám
hezk y „odsýpat “
a potvrdí se rčení:
„Nové koště dobře
mete“.
Vypadá to, že se
nám vrátila další
naše bývalá gymnastka z mé věkové
kategorie a začne
s námi trénovat.
Tím by se věkový
průměr našeho trenérského týmu zase
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o něco snížil. Má to také tu výhodu,
že si ještě něco pamatujeme a leccos
můžeme, zvláště těm malým, holkám
předvést. Těm velkým už moc ne,
ty si musejí vystačit s přesným
popisem cviku
a naší kritikou.
Na druhou stranu je mladý tým
trenérů trochu
nevyzpytatelný
ve své budoucnosti. Tak třeba
na příští rok bude třeba dosti organizace. Řada z nás teď v květnu maturovala
a kdo ví, kde budeme „perlit“ od září.
Někdo vyjíždí již ze školy vysoké na zkušenou do širého světa, a jestli a kdy se
vrátí?
No, to uvidíme. Tak v našich plánech
na příští školní rok trochu vaříme z vody.
Za trenérský tým Sokol Řeporyje
Gymstar
Zuzana Krejčíková
www.gymstar.cz

HANSPAULKA
řeporyjské celky / jaro 2022

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

4. liga, skupina E

OOO FC
Ducksicks
Co je?
President FC
Pfefrs FC
Pajzovna FC
Lunochod 1.MFK A
Herbal Fusion
Nalejto 1.FC
Power Rangers
Akta - rez
Tým Jakuba Harapáta

9
8
8
9
8
8
9
8
8
8
8
9

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

1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0

1
1
2
3
2
4
5
5
5
5
5
9

46:24
37:15
28:17
44:36
39:33
49:32
48:52
43:42
28:33
27:37
14:34
10:58

15
14
12
11
11
8
7
6
6
5
5
0

Veteránská liga, 3. liga, skupina C

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

Kehar club VET
Inter Lotyšák VET A
Hvězda VAB F.C.
Hertha ZMZ VET
Zachovalí
Vojenské lesy VET
Čechie 12°
1.AK ALT VET
Dřevosprint SC
Benda 1964 OFC VET
Bránický tank VET

8
8
8
9
8
8
8
8
8
8
9

7
7
6
6
5
4
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
3
3
4
4
5
6
7
9

45:14
39:19
38:16
37:28
34:26
38:32
28:28
28:23
21:48
20:40
0:54

14
14
12
12
10
8
8
6
4
2
0

Poslední utkání mužstva FC Pajzovna:
Pfefrs FC - Pajzovna FC
6:4
Pajzovna FC - Co je?
1:2
Power Rangers - Pajzovna FC
3:8
OOO FC - Pajzovna FC
5:3
Pajzovna FC - Lunochod 1.MFK A
9:5
Poslední utkání mužstva Dřevosprint FC:
Zachovalí - Dřevosprint SC
4:2
Dřevosprint SC - Hertha ZMZ VET
2:6
Hvězda VAB F.C. - Dřevosprint SC
9:2
Dřevosprint SC - Čechie 12°
2:7
Benda 1964 OFC - Dřevosprint SC 2:4
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www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.

Úvodní slovo
luneční paprsky nabírají na intenzitě, trávní porosty kvitují vegetační
období. To vše značí jediné, poslední měsíc fotbalových soutěží, pak se již
pomyslná brána za ročníkem 2021/2022
definitivně uzavře. Ne však na dlouho,
neboť termínová listina zápasů je neustále posouvána.

S

A mužstvo
FK Řeporyje vs. TJ Sokol Stodůlky – 3:1 (2:1)
Po sérii výsledkových neúspěchů jsme
se v rámci 26. kola postavili Stodůlkám,
které v jarní části zaznamenávají výsled-

kové obrození a vrátily se tak tím do boje
o záchranu v soutěži, která byla ještě nedávno utopií. Poslední jejich vysoké výhry
na domácí půdě (4:0 proti Střešovicím a 6:1
proti Nebušicím) vyvolaly v našich myslích
respekt k soupeři. Derby zápas je však
vždy něco specifického, a tak jsme věřili, že
v případě 100% koncentrace a bojovnosti
můžeme myslet na bodový příspěvek, který
bude znamenat definitivní razítko za záchranu v sezóně 2021/2022.
Trenér Čermák chtěl oproti předchozím
zápasu něco změnit, a tak navázal na tréninkový zápas proti Zličinu. Došlo tedy
ke změně formace, kdy se do čtyřčlenné
obrané řady zasunul ke Grafovi Petrus.
Zápas s naším městským rivalem sledovalo
takřka 300 diváků, kteří si tento rezonující
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zápas nenechali ujít a byli svědky utkání,
které bylo hráno za příjemného počasí.
První čtvrthodinka byla vedena v duchu
většího počtu soubojů zejména ve středu
hřiště. Tuto čtvrthodinku završily lépe Stodůlky, když nejistou komunikaci našeho
stopera s brankářem využil rychlonohý
Timur Alshinbaev a poslal hosty do vedení.
Netrvalo však dlouhou a Petrus výborně
vyvezl balón a po rychlé kombinaci přišel
ostrý centr, kde Hanzlík navázal v souboji
hráče a nikým nehlídaný Pavelka vsítil pro
sebe netypicky gól hlavou. Velmi důležitá
odpověď, která vlila domácím hráčům
energii do žil. Po půlhodině hry si Ivan
Pánek navedl míč na střed hřiště, kde byl
zfaulován. Míč si postavil na 18 m a překvapil brankáře střelou na jeho stranu, a tak šly
Řeporyje do vedení, které udržely do konce
poločasu.
První pět minut druhé půle zachytily
lépe Stodůlky a svoje dobré nasazení přenesly pouze k zahrávání dvou rohových
kopů, které byly odvráceny. Naopak Řeporyje udeřily, když po dlouhém nákopu

uplatnil v souboji svojí zkušenost Hanzlík,
který se zbavil obránce a prostřelil mladého
brankáře „Betlémáků“. Obrovský důležitý
gól! Řeporyje nadále bojovaly a zápas si
v závěru pohlídaly.
B mužstvo
SK Modřany „B“ vs. FK Řeporyje „B“ – 1:2 (1:1)
Po výborném minulém zápas s vedoucím týmem jsme tentokrát jeli ven
do Modřan. S osmým týmem tabulky, kterému nešlo vůbec o nic, mělo jít o poklidné
utkání, ve kterém jsme měli být favorit.
Jenže naše sestava byla hodně okleštěná,
chyběl nám kompletní střed zálohy, kde
museli zaskakovat kluci, co na této pozici
vůbec nehrají, nebo s nedoléčeným zraněním. Sestava i tak nevypadala úplně
špatně, hlavně se nám sešla solidní obrana.
Po přečtení sestavy Modřan nás ale čekalo
nemilé překvapení, kdy domácí tým posílil
o několik hráčů z áčka, zejména dva z nich
patří ke stěžejním hráčům A týmu.
Toto posílení se projevovalo už od začátku utkání. Celý poločas v podstatě probíhal
tak, že jsme jen bránili a stěží se dostávali
na útočnou polovinu hřiště. Kombinace
nám vázla. Jednak Modřany hodně aktivně

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 21
FK Řeporyje „B“
21
TJ Slavoj Suchdol
21
TJ AFK Slivenec „B“ 21
SK Střešovice 1911 „C“ 21
TJ Sokol Nebušice „B“ 21
TJ Sokol Lochkov
21
FK Sparta Košíře
21
SK Modřany „B“
21
TJ Sokol Lipence „B“ 21
TJ TOČNÁ
21
SK Čechie Smíchov „B“21

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
16
14
12
9
9
8
8
7
7
7
6
3

1
1
0
5
3
5
4
5
5
3
2
6

4
6
9
7
9
8
9
9
9
11
13
12

87:35
61:36
62:59
48:43
68:60
41:49
50:55
39:41
46:57
43:70
48:72
37:53

Starší žáci - E3C - 56 SŽ-2/C
SK Čechie Smíchov 19 16
SK Motorlet Praha „D“ 19 16
FK Admira Praha „C“ 19 13
SK Aritma Praha „C“ 19 11
1. FC BARRANDOV 19 10
FK Loko Vltavín
19 10
TJ Sokol Nebušice 19 8
TJ AFK Slivenec
19 8
FK Řeporyje
19 6
SK Uhelné sklady Praha19 6
FK FC ZLIČÍN
19 1
Ambassadors FC Praha19 0

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

1
2
5
6
7
7
9
9
11
13
17
18

137:14
193:37
142:41
105:57
94:55
92:60
67:62
72:76
64:81
61:101
17:241
15:234

49
46
44
38
37
37
31
29
27
25
23
21
21
15
12
49
43
36
32
30
29
28
26
26
24
20
15
50
49
40
35
32
32
26
26
20
18
4
1

Mladší žáci - F3D - 67 MŽ-2/D

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

SK Zbraslav „B“
15
SK Střešovice 1911 „D“ 15
Deutscher FV Prag 14
TJ Sokol Řepy „B“
15
FK FC ZLIČÍN „B“
16
FK Řeporyje
15
TJ Slovan Bohnice „B“ 15
TJ Sokol Bílá Hora
15
FK Dukla Praha ženy 14

12
10
9
9
8
8
1
1
1

2
1
2
2
3
1
2
2
1

1
4
3
4
5
6
12
12
12

96:25
91:48
108:46
86:59
94:58
81:50
50:96
29:137
24:140

38
31
29
29
27
25
5
5
4

napadali, v podstatě se nezastavili, za druhé když už se nám podařilo míč protlačit
do středu hřiště, tak jsme ho špatnou přihrávkou hned ztratili. Takto jsme dvakrát
chybovali v rozehrávce a domácí z toho
měli tutové šance. Jednu proměnili, druhou
výborně chytil Tony. Jinak jsme ale domácí
do vyložených šancí nepouštěli, ačkoliv
Modřany měli hodně rohů, nic z nich nevytěžili. Nám se v závěru poločasu podařilo
z ojedinělého útoku vybojovat faul, který
jsme po centru do vápna dokázali dotlačit

Řeporyjské Echo 292
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do brány, trefil se L. Vejsada. Poločas tedy
skončil smírně 1:1.
Druhá půle po většinu času probíhala
stejně, jako ta první. Jediný rozdíl byl v tom,
že jsme měli podstatně víc rušivých protiútoků a několikrát jsme šli do přečíslení 2
na 1, nebo dokonce sami na bránu. Situace
jsme ale řešili špatně a nic z toho nebylo.
Postupem času jsme přečkali další sérii rohů
nebo střel ze střední vzdálenosti a podrážděnost domácích hráčů se zvyšovala. Už to
pomalu vypadalo, že si odvezeme cenný
bod, když jsme po faulu těsně před vápnem
zahrávali přímý kop. Bylo to vyloženě pro

Sport
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leváka, ale míč si i přesto vzal pravák J. Šebesta, jehož prachbídná střela doprostřed
brány k překvapení všech skončila v brance.
Chyba brankáře, který byl ale menšího
vzrůstu, navíc přímo proti němu svítilo
slunce. Prostě na míč nedosáhl. Dokonce
zbývalo 5 minut a Modřany se nadechli
k závěrečnému náporu, zkoušeli si i vymodlit penaltu, ale rozhodčí naštěstí jejich tlaku
nepodlehl. V čele s dobře chytajícím Tonym
jsme to vzadu ubránili.
Celkově vzato to byl určitě nejtěžší
zápas za celou sezonu, zatím nikdo nás
takto nepřehrával. Ačkoliv Modřanům
vůbec o nic nešlo, tak posílili a hráli
jak o život…. Každopádně i tak jsme
se štěstím vyhráli a natáhli vítěznou
šňůru o další zápas.
Mládež
Jelikož dlouhodobě roste počet
členů naší základny, byl výkonným
výborem zvolen do funkce šéftrenéra
mládeže Michal Novák, který bude mít
na starosti dozor nad nově zvolenou
koncepcí mládeže, která bude klást
větší důraz na sportovní stránku jedinců, jenž pomůže zrychlit tempo jejich
sportovního vývoje.
Stará Garda
Na začátku měsíce května se odehrál zápas staré gardy Chotče s řeporyjskou na počest významných
kulatých narozenin Františka Veselého
a Zdeňka Jeřábka. Všichni aktéři ukázali, že se fotbal nezapomíná a došlo
k příjemnému večeru, který se protáhnul do pozdních hodin.
Rozšíření FanShopu
Vzhledem ke zvýšené poptávce
po klubových předmětech jsme roz-

šířili nabídku klubových předmětů o nové
šály, hrníčky, klíčenky, pivní podtácky,
kravaty či nejvíce žádané mikiny ve dvou
grafických provedeních. Dělejte rovněž
parádu a kupte si jeden nebo vícero z těchto nových kousků. Kupříkladu hrníček byl
prezentován v oblíbeném pořadu Tiki Taka
na obrazovkách O2 TV Sport.
Závěrečné slovo
Děkujeme za vaší neustálou přízeň, která
se nadále projevuje vysokými návštěvami
a zájmem o náš klub. O ten nejhezčí, černobílý.
Petr Vosmík
místopředseda FK Řeporyje
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Šolo spol. s r. o.
Šolc REALITY s. r. o.

Specialisté na Prahu 5 a 6

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

B R AT Ř I

EBENOVÉ
V OŘECHU

CMY

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

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

 Otevírací doba 

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

www.kadernictviarnika.cz

Pátek 10. června 2022 od 20 hodin
ve farním dvoře (venku; u kostela)
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.

