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Řeporyjské hasičské naděje překvapily:

Postup na Mistrovství ČR!
Skatepark: Stavba jde do finále
Foto: archiv SDH
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
o velkých peripetiích,
X „ťukancích“ autobusů s motorovými
vozidly, třech přestřelkách
úřadu s Technickou správou
komunikací, dvou omluvách TSK, zásahu náměstka
primátora, omluvě Řeporyjím náměstka primátora a v neposlední řadě také NEZBYTNÉ
opravě mostku se KONEČNĚ zdá, že končí celá akce na náměstí a to nově o patnáct dnů dříve, než byl původní termín.

P

15. července má být hotovo. Neříkám, že je to nějaké
vítězství, ale dělali jsme, co se dalo. Je připravena veškerá
dokumentace k revitalizaci celého náměstí, akce je za nás
dotažena a jen Bůh dá a MHMP se pustí do točny autobusu
u nádraží, snad se konečně v dohledné době dočkají Řeporyje revitalizace náměstí, na kterou čekají skoro dvacet let.
Není to již termínově v našich rukách, ale zmiňuji to z jiného důvodu – je třeba si ve světle aktuálně končící stavební
akce uvědomit, že nás čekají zásadnější dopravení omezení,
až konečně dojde na věc.
Aktuálně se jimi trápit netřeba. Připravit se je třeba na peripetie pro všechny, kdo denně jezdí po Smíchovské, neboť
se podařilo vyjednat zásadní rekonstrukci vozovky, snad ještě
během letošního roku.
Asfaltovalo se Na Manoušce, u školy a v ulici Od Školy, další
zásah je v plánu ve Všerubské. Smíchovská je ekonomicky
nad naše síly, pokud se má udělat komplexně a je fajn, že
na akci město přistoupilo. Proto předem hlásím, bude to chtít
trpělivost za volantem, ale jinak to prostě nejde.
Další dobrou zprávou je, že se přes počáteční neúspěch
podařilo najít zhotovitele rekonstrukce gastra a vzduchotechniky v mateřské školce. Situace ve stavebnictví je tak
šílená, že zatímco dříve se firmy předháněly v intrikách, jak

se dostat k zakázce, dnes je zázrak, že se najde zhotovitel,
který do podobné akce jde s vědomím, že zítra může být
cenově vše jinak z hlediska dodavatelů. Stavět se bude přes
prázdniny a během září.
Máme dva scénáře zajištění stravování dětí během začátku školního roku a NENÍ ohroženo zprovoznění nového
křídla školky (dvě nové třídy), které je podmíněno právě dokončením nového gastra, neboť školka jela roky „na výjimku“
a navýšení kapacity žáků by bez přestavby nebylo možné.
Celá akce z bratru plus minus osm milionů je hrazena
z dotace MHMP, kterou se nám podařilo získat.
Další dobrou, ne-li vynikající zprávou je bonus v podobě
další dotace na skatepark Řeporyje. Magistrát ocenil vynikající stavební a projektovou připravenost a poskytl nám
dalších 7,1 milionu korun na projekt!
V praxi to znamená, že z celkové částky 14,7 milionu korun,
kterou stavba stojí, pokryjí dotace více než DVANÁCT MILIONŮ korun, což považuji za mimořádný výsledek a děkuji tímto
celému svému týmu na úřadu za odvedenou práci, stejně
jako VŠEM zastupitelům za to, že projekt od první chvíle
podporují. Snažíme se, aby bylo hotovo během prázdnin.
Půjde-li vše tak dobře, jako doposud, domnívám se, že již
v srpnu bude možné areál předat zdejší veřejnosti. Jsem nesmírně pyšný na to, že od chvíle, kdy s nápadem přišly zdejší
děti v březnu 2019, uplyne od záměru do dokončení stavby
něco přes tři roky, což je při současném „stavu“ stavebního
zákona (dvou během té doby platících zákonů) a celkovém
situaci na trhu se stavebnictvím a celkové byrokracii stavební
a administrativní zázrak, hotovo dvacet.
Městská část také neusíná na vavřínech po nečekaném vyválčení války s plánovanou třídírnou komunálního odpadu.
Podali jsme více než dvacet připomínek k metropolitnímu
plánu.
Dvě se týkají odporu proti zabydlování Prokopského údolí
a kdo jen trochu sleduje pseudokauzu Trunečkův mlýn a uvažuje racionálně, musí vidět, že věci se mají přesně naopak,
než se snaží systematicky vzhledem k blížícím se volbám
tvrdit skupina aktivistů.
Dodrželi jsme zákony. Vymámili jsme z majitele a stavebníka, co se dalo a je dost dobře možné, že k tomu všemu se
projekt vůbec neuskuteční a uskuteční-li, pak za podmínek
takových, že bych chtěl vidět toho smělce, co by je dojednal
lépe. Ono se z hospody projektuje a určuje, kdo si vzal jaký
úplatek výborně. Už se těším, až nebudu starosta a budu
chytrý od piva, jako mnozí z těch, co od piva starostují tak
dokonale, že se nestačím divit, jaký jsem nýmand.
Děkuji všem, kteří nám na sociálních sítích a při vyhrocených veřejných jednáních vyjádřili podporu a pochopení.
Ve chvíli kdy píši tyto řádky, bojuje naše starší družstvo
dětí z SDH Řeporyje na mistrovství republiky ve hře PLAMEN. Požární sport tu má mimořádnou tradici a sem tam se
povede velká věc. Snad se na mě nebude nikdo zlobit za to,
co se mi „povedlo“ před posledním květnovým víkendem,
kdy jsem navštívil náš hasičský potěr na posledním tréninku
před krajským kolem v Třebonicích. Hecoval jsem děti s tím,
že jsou pomalu puberťáci a budou mít pomalu jiné zájmy
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a mají dle mého jednu z posledních šancí zabojovat o vítězství
v kraji (kam si dva týdny předtím vybojovaly postup vítězstvím
v oblastním kole) a furiantsky jim slíbil, že když postoupí
na republiku, dostanou všichni medaili starosty.
Byl to příjemný šok, když jsem byl dva dny na to volán
na krajské kolo do Třebonic, že se schyluje k historickému
zářezu. A taky že jo. Nezávisle na tom, jak děti dopadnou
na „republice“ (když píšu tento text jsou průběžně TŘETÍ,
tedy s ostudou se domů nevrátí určitě), ve chvíli, kdy držíte
v rukách toto číslo, už má deset našich borců doma medaili.
Slib je slib a zastupitelstvo, kterému dávám každé udělení
medaile starosty na vědomí, bylo blahosklonné.

Slovo starosty

a matky samoživitelky. Přidávám k nim nově i všechny, co se
věnují běhání. Normální blázni. Bylo to moc fajn.
Těším se příště, a kdybyste mi něco chtěli jako starostovi,
pište, volejte, nadávejte, hlavně sebou hoďte, pomalu se nám
to krátí a již brzy bude za všechno moci někdo jiný.
Přeji Vám všem fantastické léto!
Pavel Novotný
starosta@prahareporyje.cz, 602 316 148

Anetce Chocholaté, Terezce Kremeníkové, Natálce Lexové,
Michalu Jasinskému, Rozálii Břízové, Verunkám Šomkové
a Špátové, Janě Zlochové, Lily French a Denisu Brožovi moc
gratuluji k udělení druhého nejvýznamnějšího ocenění,
jaké Řeporyje udělují (nejvyšším je už jen čestné občanství),
jménem celé zdejší komunity jim děkuji za příkladnou reprezentaci městské části a klobouček všem trenérkám, rodičům
a klukům z jednotky, kteří se na činnosti zdejší mládeže v rámci
požárního sportu podílejí. Městská část je na Vás velice pyšná!
Veliké díky patří také všem, kdo se organizačně podíleli
na letošním ŘepoRunu, tradičním běžeckém eventu, který má
za sebou hodně deštivý ročník, ale o to větší respekt všem,
kdo se postavili na start. Protože jsem politik a sebevrah v jednom, postavil jsem se na něj letos také a mohu prohlásit, že
běh je krásný a endorfiny jsou fajn, ale na těch pět kilometrů
čirého zoufalství dlouho nezapomenu. Já vždy obdivoval Slavii

Radost z postupu na mistrovství republiky a deset medailí starosty pro ty, co
jej vybojovali.
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Appka Řeporyje! To chceš!

Hned staženo!
Nemusíš se registrovat!
A jsi informován,
když jde do tuhého!
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Stáhněte si
appku Řeporyje na stránkách

www.prahareporyje.cz

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 ÚMČ

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
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Kulinářské okénko
Koláč než se kafe uvaří

K

onečně jsme se dočkali léta
a víc než u plotny trávíme
dny u vody a u grilu. I tak
občas přijde čas na něco sladkého
ke kávě, nemáme-li zrovna chuť
na grilovaný banán v medu klasická
buchta nikdy nezklame. Proto si
dnes upečeme „koláč než se kafe
uvaří“ je to rychlé, snadné a ingredience najde ve spíži téměř s jistotou.
Hodí se pro nečekanou návštěvu
i nenadálou mlsnou.

3 ks vejce
1 hrnek cukru krupice
2 hrnky polohrubé mouky
250 ml. smetany ke šlehání
1 ks kypřící prášek
1 špetka soli
ovoce dle chuti
150 gr. hrubé mouky + hrst hrubé mouky
150 gr. cukru krupice
100 gr. másla
Vejce vyšleháme s cukrem do pěny. Přidáme mouku, kypřící prášek, sůl a smetanu.
Hotové těsto vlijeme do pečícím papírem
vyložené formy. Ovoce dle vlastního výběru obalíme v hrsti hrubé mouky a pokládáme na těsto. Ze zbylé hrubé mouky,
cukru a másla uděláme žmolenku, koláč ji posypeme a pečeme 170 °C asi 30
min., pocukrujeme a podáváme. Použít můžeme ovoce čerstvé či kompotované
např. třesně, meruňky, hrušky, jablka či jakékoliv bobulovité ovoce.

Městská
policie
informuje

Ch

těli bychom moc poděkovat představitelům samosprávy MČ Praha Řeporyje, v čele s panem starostou, za poskytnutí objektu a za kroky, které podnikli
ve věci chystaného přestěhování stávající okrskové služebny

z adresy Ebrova 109/2 na nové místo, tedy do objektu na adrese
K Závětinám 180/2. V tomto objektu naleznou jistě kvalitnější
zázemí místní strážníci okrskáři. Předpokládá se, že rekonstrukce
a vlastní přesun by měl být realizován cca v průběhu měsíce
září. Jakmile se toto stane skutečností, bude informace aktuálně
a oficiálně uveřejněna.
Všem občanům si dovolíme popřát příjemné prožití letních
prázdnin, dovolené, kvalitní odpočinek, načerpání sil a spoustu
příjemných zážitků.
Ing. Hynek Svoboda
Obvodní ředitelství městské policie Praha 13

Informace pro volby

do Zastupitelstva městské části Praha-Řeporyje
a Zastupitelstva hl.m. Prahy
konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022

VOLIČ A JEHO PRÁVO VOLIT
Dne 13. 4. 2022 byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí dle zák.č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen zákon o volbách). Na území městské části Praha Řeporyje proběhnout volby
do Zastupitelstva městské části Praha-Řeporyje a dále do Zastupitelstva hl.m. Prahy, a to ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2022.

Volič
Voličem je
1. státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v Městské části Praha-Řeporyje.
2. státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den
voleb přihlášen k trvalému pobytu popř. přechodnému pobytu v Městské části Praha-Řeporyje.
Podmínkou je dále zápis v dodatku stálého seznamu voličů.
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Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:
1. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
2. omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
3. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
4. výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

Volební obvod a volební okrsky
Volební obvod č. 1 je složen z územního obvodu: MČ Praha Řeporyje. Hlasování probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených v souladu s ust. § 26 zákona č. 491/2001 Sb.
Území MČ Praha Řeporyje je rozděleno do 3 volebních okrsků. Adresu okrsku, kde se bude volit, najde každý volič na své obálce,
ve které mu budou nejpozději 3 dny před volbami (tj. do 20. 9. 2022) doručeny hlasovací lístky do jeho poštovní schránky.
Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému resp. přechodnému pobytu a kde je tudíž
zapsán ve stálém seznamu voličů nebo v případě občanů EU v jeho dodatku.
Hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.
Nelze proto volit v zahraničí ani na voličský průkaz.
Dále nelze volit ve zdravotnickém zařízení při hospitalizaci, v pobytovém zařízení sociální služby (pokud se zařízení, ve kterém
volič pobývá, nenachází ve stejném volebním okrsku, ve kterém je přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu, kdy lze využít
možnost hlasování do přenosné volební schránky)
Hlasování prostřednictvím přenosné volební schránky je obecně možné pouze v rámci volebního okrsku, ve kterém je volič
přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu.

Seznamy voličů
Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, popřípadě v dodatku stálého seznamu voličů (občan jiného členského státu EU).
Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů. Seznamy voličů se vedou na podatelně evidence obyvatel, který
se nachází v prvním patře budovy Úřadu.
Stálý seznam voličů je veden podle § 28 zákona č. 491/2001 Sb.
Voliči jsou zapsáni do tzv. stálého seznamu voličů tam, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. O správnosti zápisu ke své osobě
se mohou voliči osobně přesvědčit po předložení průkazu totožnosti a případně požádat o doplnění údajů nebo opravu zápisu.
O zápis do dodatku stálého seznamu lze požádat nejpozději do 21. 9. 2022 16.00 hodin. Zápis do dodatku lze provést, pokud
žadatel splňuje všechny stanovené podmínky pro tento zápis:
 státní občanství jiného členského státu EU
 dosažení věku 18 let nejpozději v druhý den voleb
 povolení k trvalému resp. přechodnému pobytu s platným dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na území
MČ Praha Řeporyje
Občané jiných členských států EU, kteří již jsou u ÚMČ Praha Řeporyje na základě své dřívější žádosti zapsáni v dodatku stálého
seznamu voličů, zůstanou v tomto dodatku zapsáni i pro volby v roce 2022, ledaže by sami požádali o vyškrtnutí.
Dva dny přede dnem voleb se stálý seznam voličů v 16.00 hodin uzavírá a výpisy ze stálého seznamu a dodatku stálého seznamu
jsou následně předány okrskovým volebním komisím, kdy výpisy tak obsahují seznam voličů oprávněných volit v konkrétním
volebním okrsku.
Další informace ke stálému seznamu voličů a k dodatku stálého seznamu lze zjistit na tel. č. 251 625 794, 778 454 033.
Informování voličů
Voliči jsou o době a místu konání voleb informováni na webových stránkách ÚMČ a na úřední desce, a to nejpozději do 15 dnů
přede dnem voleb. Součástí této informace jsou i konkrétní adresná místa volebních okrsků.

Informace o způsobu hlasování
ve volbách do ZMČ Praha Řeporyje a Zastupitelstva hl.m. Prahy konaných ve dnech 23.–24. 9. 2022
Komunální volby (volby do Zastupitelstva městské části Praha-Řeporyje a Zastupitelstva hl.m. Prahy) se konají ve dvou dnech,
v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V těchto volbách platí, že
 hlasování probíhá pouze na území České republiky, nelze
volit při zastupitelských úřadech v zahraničí
 nelze použít voličský průkaz.
 volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému či přechodnému (v případě státního občana jiného
členského státu Evropské unie) pobytu
 pokud volič v době voleb pobývá ve zdravotnickém zařízení,
v zařízení sociálních služeb či v jiném obdobném zařízení,

může hlasovat pouze tehdy, pokud se toto zařízení nachází
ve stejném volebním okrsku, ve kterém má volič trvalý nebo
přechodný pobyt.
Voličem je
 státní občan České republiky, který nejpozději ve druhý den
voleb dovrší věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v Městské části Praha-Řeporyje
 státní občan jiného členského státu Evropské unie, který
alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let a je v den voleb
přihlášen k trvalému pobytu popř. přechodnému pobytu
v Městské části Praha-Řeporyje
Podmínkou je dále zápis v dodatku stálého seznamu voličů.
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Překážkami ve výkonu volebního práva (volič nemůže hlasovat)
jsou:
 zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu
 zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody
 omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
 výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby
vojáka v záloze v zahraničí
Na území Městské části Praha-Řeporyje bude hlasování probíhat ve 3 volebních okrscích, adresy volebních
místností a popisy okrsků budou uvedeny na webových
stránkách, vyvěšeny na úřední desce a ve všech okrscích.
Hlasovací lístky
Všechny volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva městské části Praha-Řeporyje
jsou uvedeny na jednom hlasovacím lístku, a to proto, aby
volič mohl hlasovat pro kandidáty z různých volebních stran,
obdobné je to v případě voleb do Zastupitelstva hl.m. Prahy.
Volič tedy před volbami obdrží v obálce do své poštovní
schránky dva hlasovací lístky, v případě voleb do Zastupitelstva hl.m. Prahy se svislým pruhem růžové barvy.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka úřadu městské
části Praha-Řeporyje popř. Magistrátu hl.m.Prahy.
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách či
v politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou,
resp. je zde uvedeno „bez politické příslušnosti“ či
„nezávislý kandidát“.
Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci kandidátní
listiny volební strany škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku
neobsazené.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (tj. do 20. 9. 2022). Na obálce, ve které budou lístky doručeny, bude uvedeno číslo volebního okrsku a adresa volební
místnosti.
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových
chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny v každé volební
místnosti s vyznačením VZOR.
Informace o vzdání se kandidatury
nebo odvolání kandidáta
Ve volební místnosti se dále zveřejňují informace o případném
vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud registrační úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením
voleb). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným
pro takového kandidáta nepřihlíží.
Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a
státní občanství České republiky
 platným občanským průkazem,
 platným cestovním pasem České republiky
státní občanství jiného členského státu Evropské unie
 průkazem o povolení k pobytu
 potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením
o registraci)
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České
republiky resp. státní občanství jiného členského státu EU
potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů
či ve výpisu z dodatku stálého seznamu a který prokáže své
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právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise
po ověření dopíše do výpisu ze stálého seznamu či dodatku
stálého seznamu a umožní mu hlasování.
Průběh hlasování
Ve volební místnosti obdrží volič od okrskové volební komise
jednu prázdnou úřední obálku (šedé barvy) opatřenou úředním
razítkem. Na požádání mu komise vydá hlasovací lístky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů příslušného
zastupitelstva má být voleno (toto číslo je uvedeno v záhlaví
hlasovacího lístku) a činí:
 Zastupitelstvo MČ Praha Řeporyje - 11 členů
 Zastupitelstvo hl.m. Prahy – 65 členů
Volič může křížkem označit nejvíce jednu volební stranu.
Po úpravě vloží lístky do úřední obálky a tuto obálku pak před
okrskovou volební komisí vloží do volební schránky.
Volič může upravit hlasovací lístek těmito způsoby:
1. Volič chce volit pouze volební stranu. Může označit křížkem
ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.
2. Volič chce volit jednotlivé kandidáty. Může označit křížkem
v rámečcích před jmény kandidátů jednotlivé kandidáty, a to
z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno (11).
3. Volič může zvolit kombinaci obou způsobů, a to tak, že
označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku
před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě
označené kandidáty a z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Hlas voliče je neplatný, jestliže
 hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky (té, kterou
volič obdržel od volební komise)
 hlasovací lístek není na předepsaném tiskopise
 hlasovací lístek je přetržený
 je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož
zastupitelstva
 jestliže volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební
stranu ani žádného kandidáta
 jestliže volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu
 jestliže volič označil křížkem více kandidátů, než má být
voleno členů příslušného zastupitelstva.
Po úpravě hlasovacích lístků vloží volič hlasovací lístek (resp.
dva hlasovací lístky, hlasuje-li jak pro volby do Zastupitelstva
MČ Praha-Řeporyje tak pro volby do Zastupitelstva hl.m. Prahy)
do úřední obálky a tuto obálku pak před okrskovou volební
komisí vloží do volební schránky.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro zdravotní vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho
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upravit a vložit do úřední obálky, popř. i do volební schránky.
Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím
lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise.
Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování
(tj. v pátek 23. 9. 2022 ve 22.00 hodin a v sobotu 24. 9. 2022
ve 14.00 hodin), uzavře se volební místnost, avšak předtím
se umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo
před ní.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost (v místě svého trvalého
pobytu) do přenosné volební schránky.
Žádosti voličů přijímá paní Vlasta Borovičková, tel. 251 625 794,
778 454 033, e-mail: podatelna@prahareporyje.cz, a v době
voleb pak příslušná okrsková volební komise, telefonní spojení
do okrskových volebních komisí budou zveřejněna na webových stránkách.
O hlasování do přenosné volební schránky může požádat také
volič, který ze zdravotních důvodů nemůže dojít do místnosti,
která není bezbariérová, a odhlasuje do přenosné volební
schránky např. v přízemí budovy, kde se volební místnost
nachází. V tomto případě volič využije v den voleb telefonní
spojení do své okrskové komise a domluví se nejlépe se zapisovatelem komise.
Do přenosné volební schránky může hlasovat i volič, který se
nachází v době voleb ve zdravotnickém zařízení, v pobytovém
zařízení sociální služby či v jiném obdobném zařízení, avšak
pouze za podmínky, že se zařízení, ve kterém pobývá, nachází
ve stejném volebním okrsku, ve kterém je hlášen k trvalému či
přechodnému pobytu.



Možné způsoby úpravy hlasovacího lístku ve volbách do zastupitelstev obcí
konaných ve dnech 23. a 24. září 2022



Možné způsoby úpravy hlasovacího lístku ve volbách do zastupitelstev obcí
konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

POZOR!
• Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být
zvoleno (uvedeno v záhlaví hlasovacího lístku).
• Označení volební strany / kandidátů se provádí křížkem
značkám např.  nebo  nebo  apod. nebude přihlíženo

;

k jiným

VOLEBNÍ STRANOU se rozumí:

 politické strany / politická hnutí registrovaná Ministerstvem vnitra, jejichž činnost
nebyla pozastavena

 koalice politických stran / politických hnutí registrovaných Ministerstvem vnitra, jejichž
činnost nebyla pozastavena

 nezávislý kandidát (samostatně kandidující fyzická osoba – jedinec)
 sdružení nezávislých kandidátů
 sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů

1) Volič hodlá volit jen jednu volební stranu
ZPŮSOB VOLBY:
Volič křížkem
stranu.

 ve velkém rámečku před názvem volební strany označí vybranou volební

VY
VZOR



NÍ
PLNĚ
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2) Volič hodlá volit napříč volebními stranami
jednotlivé kandidáty

3) Volič hodlá volit jednu volební stranu a zároveň
kandidáty jiných volebních stran
(kombinovaný způsob předchozích dvou variant)

ZPŮSOB VOLBY:

ZPŮSOB VOLBY:

Volič křížkem  v rámečcích před jmény kandidátů označí maximálně tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno (v daném případě 7).



Volič křížkem
ve velkém rámečku před názvem volební strany označí vybranou volební
stranu a dále křížkem  v rámečcích před jmény kandidátů označí další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany.

V
VZOR
VY
VZOR

NÍ
PLNĚ

Ě NÍ
YPLN

V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům (1. Jan Holý, 2. Jana Teplá a
4. Jan Sojka, všichni z volební strany VŠE PRO OBEC); z označené volební strany (tj. Za obec
krásnější) je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá
do počtu volených členů zastupitelstva obce ( 7-3= zbývá 4; tzn. 1. Petr Kužel, 2. Kamil Mák,
3. Eva Tichá, 4. Petr Čáp).

Vypracovala:
Mgr. Pavlína KROUPOVÁ
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Rybářské závody pořádané ke dni dětí 4. 6. 2022

P

očasí nám opět přálo, jako vždy se děti dobře bavily
chytáním ryb. Bylo připraveno občerstvení pro všechny
účastníky. Po skončení závodů byl rozkrájen dort v podobě velkého kapra.
Všechny děti byly odměněny cenami.
Děkujeme sponzorům za příspěvky:
 Místní úřad Řeporyje
 Řeznictví Svoboda
 Cajthaml - výroba lahůdek
 Hartman Jaroslav
 Moravec
Všem děkujeme za účast.
Pořadatel ZS Rybáři Bubec
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Vážení rodiče a přátelé školy,
končí další školní rok, který byl opět
nabytý událostmi, na které se nešlo
předem připravit, a které bylo třeba
řešit „za pochodu“. Děkuji všem zaměstnancům školy za skvělou práci a přeji
nám všem klidnější časy.

Z úspěchů našich žáků máme velkou
radost, všem gratulujeme a věříme,
že budou skvělým vzorem pro ostatní
spolužáky.
Děkuji všem kolegům a kolegyním
za práci a čas, který dětem věnují, velmi často nad rámec svých pracovních
povinností.

N

ryj

Výlet do Hvězdy

a Mezinárodní den dětí 1. 6. 2022
uspořádala školní družina výlet
do Obory Hvězda. Na děti čekala
lesní stezka plná zábavných úkolů, se kterými si všichni hravě poradili. Vyzkoušeli
si například hod na cíl, skok přes propast, chůzi pozadu i stavění z přírodních
materiálů. Na závěr na děti čekalo lesní
hřiště a dobrá svačina. Určitě se do Obory

e

Z

la

h

Pra

Úspěchy našich žáků
Po delší pauze způsobené distanční Zápis do prvních tříd
výukou se ve druhém pololetí znovu V dubnu proběhl zápis dětí do prvních
rozběhly různé soutěže a olympiády. tříd školního roku 2022/23. K zápisu se
Velmi nás těší, že se našim žákům dostavilo a žádost o přijetí prostředv těchto soutěžích dařilo.
nictvím svých zákonných zástupců
V oblasti vědomostních soutěží
podalo 96 dětí. V září otevíráme
ladní ško
jsme zaznamenali hodně zádvě první třídy po 25 žácích.
k
á
Věříme, že děti začnou u nás
jemců o školní kola. Vítězové
i na jiných školách po delší
školních kol pak postoupili
době „normální“ školní rok
do okresních kol, kde dosáhuž jen s běžnými radostli dobrých výsledků.
a5
o
V obvodním kole matematici problémy. Za přípravu
- Ř e p a mi
organizaci zápisu patří velký
ké soutěže „Klokan“ žáci Sabina
dík všem kolegyním z prvního
Böer z 3. B a Filip Svobodný z 5. B
obsadili druhé místo ve své kategorii. stupně, zejména paní zástupkyni pro
Dominik Zborovjan z 8. A, se jako 1. stupeň Michale Lebedové.
jediný zástupce základních škol mezi
víceletými gymnázii v našem obvo- Přechod na střední školy
dě, stal úspěšným řešitelem Fyzikální Velkým bojem bylo letos i přechod žáků
olympiády. Sára Pirnerová z 8. B skvěle devátých ročníků na střední školy a odzabojovala v okresním kole Olympiády borná učiliště. Ve velké konkurenci se
v anglickém jazyce, kde obsadila 3. nakonec podařilo umístit všechny naše
místo. Jonáš Bártek z 9. B v okresním žáky. Velký dík za to patří kolegyni Janě
kole Zeměpisné olympiády vybojo- Zborovjanové (výchovné a kariérové
val výborné druhé místo a postoupil poradkyni), která neúnavně hledala
místa pro žáky, kterým se v prvním
do krajského kola.
Vojtěch Němec ze třídy 1. B se letos kole nedařilo.
stal členem Mensy České republiky.
Podporujeme nadané žáky, pedago- Areál školy
gové diferencují výuku ve třídách tak, Během letních prázdnin proběhne
aby se každý mohl rozvíjet dle svých rekonstrukce prostor v přízemí hlavní
budovy školy s cílem získat další proschopností.
I na poli sportu se žákům povedlo do- story pro výuku. Ve spolupráci s MČ
připravujeme výsadbu další zeleně,
sáhnout hezkých úspěchů.
V okresním kole Sazka olympijského ví- opravu plotu školního areálu a několik
ceboje družstvo naší školy získalo celko- dalších drobných oprav. Děkuji paní
vé 4. místo. V kategorii jednotlivců pak Markétě Jarolímkové, Táně Retyznik
stáli naši žáci na stupních vítězů hned a dalším nepedagogickým pracovnídvakrát - David Štětina z 6. B na 1. místě kům za starost a péči o prostory školní
a Dominik Šťastný ze 7. A na 3. místě. budovy a školního areálu.
V atletickém závodu o Pohár rozhlasu
s Českou spořitelnou získalo družstvo S přáním hezkého léta
dívek naší školy rovněž 3. místo.
Lenka Weignerová, ředitelka školy

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


Hvězda ještě vrátíme a prozkoumáme
i její další zákoutí.
Martina Bejvalová

Ž

Spotřeba el. energie
v domácnosti (8. A,B)

áci 8. tříd dostali za úkol vypočítat
spotřebu el. energie u jednotlivých
spotřebičů v domácnosti (lednička,
pračka, televize, rychlovarná konvice,
žehlička, myčka na nádobí, fén, vysavač,
mikrovlnná trouba, kávovar…). Dále měli
za úkol navrhnout, jak se může ušetřit
elektrická energie.

Řeporyjské Echo 293

červen 2022

Základní škola

11

„Propast Macocha byla hezká, ale když
jsme vstoupili do Punkevní jeskyně, bylo
to ještě hezčí. Pluli jsme také po říčce
Punkvě. Poslední naše zastávka byla
u Mohyly míru. Soutěže paní učitelky
vyhodnotily a my za ně dostali odměny.
Ten výlet jsem si učil.“
Berny

Vyhledávali jsme podle tabulí na stezce.
Například jaké rostliny patří do karpatské
flóry, kolik je na obrázku netopýrů, apod.
Viděli jsme Hranickou propast a jelo se
na Helfštýn. Tam měli pěkné plastiky vytvořené kováři. U Mohyly míru ve Slavkově u Brna jsme obdivovali repliky zbraní
z doby bitvy.“
Šimon

Poznávací výlet na Moravu

„Líbily se mi obě propasti – Macocha
i Hranická. Byly jsme až na dně Macochy
a mohli si ji tak prohlédnout ze shora
i ze zdola. Přespávali jsme v krásné škole.
Na výlet budu vzpomínat dost dlouho.“
Rozálie

ladní ško
ák

h

a5

e

Pra

„Když jsme se ocitli u Hranické propasti,
tak nám paní učitelky daly pracovní listy.

„Na výletě to bylo úžasné. Nádherná
příroda a bylo i krásné počasí. Nejhezčí
bylo, když jsme byli v krápníkové jeskyni
a pluli na lodičkách. Mohli jsme si koupit
i různé suvenýry.“
Anička K.

la

Zde několik postřehů našich žáků:
„Přijeli jsme do Pelhřimova a rovnou zamířili do Muzea rekordů a kuriozit. Viděli
jsme například obrovskou čepici, nejdelší
chleba, obrovského mamuta, atd. Koupila
jsem si nejmenší medaili v ČR. Potom
jsme jeli do Moravského krasu, kde jsme
se svezli na lodičkách. Celou cestu jsme
soutěžili. Moc jsem si to užila.“ Laura

„Dojeli jsme až do Hranic a připravili si
spaní. K večeři nám přivezli pizzu. Pak
jsme se šli projít po městě. Také jsme si
udělali fotografii u evropského rozvodí.
Paní učitelka nám dávala po celou cestu
otázky a my na ně odpovídali do svých
notýsků.“
Bára

„Nejvíce se mi líbila Hranická propast.
Z rozhledny jsem viděl na celé okolí propasti. Na cestě byly zastávky s otázkami,
na které jsme během cesty autobusem
odpovídali. Moc se mi to líbilo.“
Martin

ryj

V

e dnech 8. a 9. června jsme se
s žáky 5. tříd vydali na dvoudenní
výlet. Společně jsme navštívili
Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově, Moravský kras – Punkevní jeskyni
a propast Macochu, město Hranice, hrad
Helfštýn. Nahlédli jsme do Hranické propasti a podívali se na místo evropského
rozvodí v Bělotíně. Naše poděkování patří
Místnímu úřadu v Řeporyjích a řeporyjským hasičům, kteří nám umožnili tento
výlet uskutečnit.
Karolína Koutecká a Hana Zdvihalová

Z

Závěry žáků - úspora el. energie v domácnosti:
 Otevírání ledničky či mrazničky co
nejméně.
 Tam kde je to možné, používat pro
praní studenou vodu.
 Využívat úsporné spotřebiče, hlavně
nízkoenergetické šetrné žárovky.
 Neprat málo prádla (např. 2 ručníky)
v pračce.
 Ve varné konvici vařit jen tolik vody,
kolik opravdu potřebujeme.
 Vařit, pokud možno se zakrytým hrncem (el. sporák).

„Na výletě jsme se jako první vydali
do Muzea rekordů a kuriozit. Nejvíce se
mi líbila projížďka na lodičkách a propast
Macocha. Moc jsme si to užila. Z výletu
mám pět turistických vizitek, dárky pro
rodiče a spoustu fotek. Užila jsem si to
a chci poděkovat paní učitelce Karolíně
Koutecké. Díky.“
Sára

- Řep

o
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Sláva nazdar výletu, nezmokli
jsme, už jsme tu!

P

řiblížil se konec školního roku a my,
druháci, jsme očekávali celodenní
výlet. Letos paní učitelky pro nás
zajistily návštěvu zábavně - naučného

parku Mirakulum v Milovicích. Toto místo
je splněný dětský sen. Každé dítě miluje
obří trampolíny, prolézačky, lanová cen-

tra, tajemná bludiště a přesně to tam
na nás čekalo. Každý si našel to své.
Spokojení druháci

červen 2022

Iniciační rituál aneb prezentace
ročníkových prací

V

eřejné prezentace ročníkových
prací představují pro řeporyjské
školáky pomyslný mezník, zachycující jejich proměnu v dlouhém čase.
Proto neskrýváme radost z toho, že se
nám podařilo po dvouleté nucené odmlce konečně navázat na tradici, k níž se
vedení školy se svým týmem pedagogů
hrdě hlásí. A nejsme v tom sami! Podobně na tuto životní událost vzpomínají
naši absolventi (viz rubrika O škole). Ti
ji vnímají jako okamžik posilující nejen
jejich sebevědomí, ale i dovednost
zpracovávat informace a kultivovaně vyjadřovat své myšlenky. V neposlední řadě
skýtá tento symbolický počin úžasnou
příležitost rodičům k hrdému zhlédnutí
svých ratolestí. Je to zkrátka okamžik,
kdy si všichni zúčastnění uvědomí, že

na samém počátku této dlouhé cesty
stálo úsilí o zvládnutí abecedy a počítání
na prstech jedné ruky. Nešetřeme tedy
chválou letošní deváťáky! Ti se navzdory
své obrovské trémě nejenže postavili
této výzvě čelem, ale obecenstvu navíc
předvedli, jaký netušený potenciál v nich
dosud dřímal. Moc jim za jejich skvělé
výkony gratulujeme! Zároveň připojujeme přání, aby tuto zkušenost zúročili jak
na střední škole, tak i v praktickém životě!
Zdeněk Kauer

V

Přírodopis

hodinách přírodopisu pozorujeme, vyhledáváme informace,
zapisujeme, vytváříme 3 D modely
hmyzu.
Také se učíme se spolupracovat ve skupinách, prezentovat své výsledky a hlavně
budujeme náš vztah k přírodě.
Šesťáci a paní učitelka Zelenková
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Poslední dny školního roku v mateřské škole

Č

as oponou trhnul a… Máme tu
červen s koncem školního roku.
Vesele se s docházkou do MŠ
loučily děti ze třídy Soviček a Želviček při
programu Inky Rybářové. Hry, soutěže,

Následující Den dětí oslavily děti
ve svých třídách s učitelkami. Samozřejmě je čekala spousta her, soutěží, dobrot
a hlavně zmrzlina. Součástí oslav byl také
výlet hasičským autobusem do ZOO
Zájezd. Lemuři, želvy, chameleoni, vel-

písničky a celkové veselo, na kterém se
podílela i nově vzniklá kapela Tatínkové
Řeporyje band, ulehčily dětem rozloučení s bezstarostnými dny i s dlouholetými
kamarády.

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


bloudi, lamy, ale i domácí zvířata jako
kozy, slepice či ovce měli určitě velkou
radost z našich malých návštěvníků, kteří
obdivovali vzhled i chování zvířátek.
A zase nám přálo počasí, takže výlet
neměl žádnou vadu na kráse.
Teď by se mohlo zdát, že kvůli různým
oslavám a výletům jsme neměli na nic
jiného čas. Ale není tomu tak. Učitelky
stihly s dětmi ještě prozkoumat vesmír
i celou zeměkouli a život na ní.
Všem budoucím školákům přejeme
krásné prázdniny a aby se jim v 1. třídě
líbilo alespoň tak jako ve školce, aby si
našli nové kamarády a aby se jim všechno
dařilo. Ostatním dětem, rodičům, zaměstnancům MŠ, ale i našim spoluobčanům
přejeme zasloužený odpočinek a hodně
skvělých letních zážitků.
A teď už hurá na prázdniny a dovolenou!
PaeDr. Nataša Jandusová
– učitelka MŠ
O prázdninách budeme mít ještě
v provozu jednu třídu, a to od 11. 7.
do 22. 7. 2022. Pro tyto děti připravíme
letní a odpočinkový program plný zábavy
a her. Když počasí dovolí, budeme trávit
co nejvíce času venku, na zahradě.
Po prázdninách se opět sejdeme
1. září. Budeme si vyprávět prázdninové
zážitky a přivítáme nové kamarády.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám
klidné a pohodové léto.
Diana Schreierová, ředitelka MŠ
Vážení čtenáři,
rády bychom touto cestou poděkovaly
jménem rodičů dětí z letošní třídy Soviček
paní učitelce Ivaně Křivánkové a Apoleně
Pelichovské za jejich práci v MŠ Řeporyje.
Většinu dětí z této třídy paní učitelky
provedly celou docházkou do školky, už
od školního roku 2018/2019, kdy naše děti
přišly do Motýlků (některým z nich nebyly
ještě ani tři roky) a postupem let s nimi
došly až do předškoláků. Děkujeme za to,
jak naše děti připravily na vstup do nové
etapy jejich života – do školy. Vážíme si
jejich nasazení a respektování mnohdy
i ne zcela běžných potřeb našich dětí
a někdy i rodičů.
V neposlední řadě děkujeme paní ředitelce Dianě Schreierové za její vedení
školky, včetně těžších časů při pandemii
COVID 19.
Věříme, že naše děti budou na školku rády
vzpomínat, a ještě jednou za to děkujeme.
Za kolektiv rodičů
Zuzana Tesařová a Lenka Nečasová
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Kultura

Ve Studiu Bubec jsme stále zapojeni do
výzvy Kultura pro Ukrajinu. Tentokrát
se spojilo několik okolností a náhod
dohromady a během května a června
vznikal ve Studiu Bubec objek t do
expozice v zámku Moravský Krumlov.
Je to model obrněného transportéru
německé armády zvaný „hakl“. Ten bude
dominantou výstavy, která konfrontuje
poselství Muchovy Slovanské epopeje,
která je na zámku umístěna, s osudy
ideálů a lidí ve 20. století. Výstavu autorsky
připravili Blanka Mouralová a Jan Šícha,

odborné podklady a konzultace poskytla
řada historiků Ústavu pro studium
totalitních režimů. V ýstava nabízí
interpretaci vybraných nadčasových
motivů Slovanské epopeje a zdůrazňuje

Do 30. 6. v ystavoval v galerii
Bubec Čestmír Suška, nejen výběr
ze svých modelů a studií, ale i návrhy
nerealizovaných projek tů. Vernisáž
zpříjemnil hudební doprovod saxofonisty
Františka Kopa.

K výstavě jsme také připravili speciální
workshop s názvem „Rezotisk“. Je
to technika - umělecký experiment,
se kterým tvoří řada umělců, včetně
Čestmíra Sušk y. Původně nechtěný
proces korodování našel uplatnění
v umělecké tvorbě pro svojí schopnost
vytvářet zajímavé struktury i barvy. Ti,
kteří by si chtěli tuto techniku vyzkoušet,
mají možnost si zakoupit „Kreativní
krabičku“, která obsahuje potřebný
materiál a podrobný návod k tvorbě
rezotisku. Krabičku si je možné zakoupit
přímo ve Studiu Bubec nebo objednat na
info@bubec.cz.

svár mírumilovné a tvořivé vize s motivem
války a násilí. Model transportéru vznikal
pod rukama uk rajinského svářeče
a veterána z Mariupolu pod vedením
Davida Jánského.

Řeporyjské Echo 274
Řeporyjské
Echo 293
říjen
Kultura
2020
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Kultura

Jitka a Květa

Válovy
Práce pro
veřejný prostor
Mozaiky, malby, reliéfy
a skleněné výplně

7. 9. – 27. 10.
Vernisáž
6. 9. v 18:00
kurátorka: Dagmar Šubrtová
ve spolupráci s rodinou sester
Válových a Alexandrem Němcem
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.

Galerie Bubec otevře své brány po
prázdninách a to 6. 9. 2022 výstavou
Jitka a Květa Válov y – práce pro
veřejný prostor / mozaiky, malby, reliéfy
a skleněné výplně.

Creative Bubec
Od 1. do 9. června vystavovali ve Studiu
Bubec mladí tvůrci, kteří po celý rok
navštěvovali kurzy CREATIVE BUBEC.
Vernisáž jsme si všichni moc užili a opravdu
bylo i divadelní překvapení. Zakladatelé
Studia zahráli dětem pohádku Jak Pejsek
s Kočičkou vařili dort.
Všichni se těší na prázdniny a příměstské
tábory ve Studiu Bubec a na podzim
na výtvarné kurzy, které zase ve Studiu
otevřeme.

2022>>

3
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Kultura

SZUŠ Škola pro radost
Výtvarný obor

Š

kolní rok jsme ve Výtvarném oboru
zakončili výstavou žáků a absolventskou výstavou v prostorách
naší ZUŠky.
Zároveň jsme měli radost z posledních
dvou velkých ocenění:
9. 5. jsme se dozvěděli VÝSLEDKY 50.
ROČNÍKU MDVV LIDICE 2022 - téma
MUZEUM
MDVV Lidice je jedna z největších výtvarných soutěžích v ČR, kam se z celého světa pravidelně přihlašuje více než
20 tis. prací. Proto je zde každé ocenění
velice ceněno.
ČESTNÉ UZNÁNÍ: Bernard Jäger, Klára
Ille a Nina Macáková - společná práce
FOSILIE
a dne 16. 6.
Anička Protsenko převzala diplom a cenu
za vítězství v kategorii žáků do 15 ti let
za svůj obraz Divočáků (kresba pastelem).
Výtvarná soutěž „Divočák aneb prase
v lese“ - pořádaly Lesy ČR a předávání
cen se uskutečnilo v Chuchelském ZOO
koutku. Do soutěže bylo posláno přes

700 prací a v každé kategorii ocenili
pouze jedno dílo. Ostatní naše práce zde
budou vystaveny v rámci trvalé výstavy.

Hudební obor

červen 2022
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Letos naše Základní umělecká škola oslavila 30. výročí od založení.
Slavnostní koncert se konal 10. 6. v prostorách Českého muzea hudby. Zahráli
zde naši sólisté a učitelé, zazpíval sbor
nejstarších žákyň – Petrklíč.
Ocenění za uplynulé období v Hudebním oboru:
Jsme velice rádi, že po koronavirové krizi
se naši žáci rychle vzchopili a dokázali
opět podávat vynikající výsledky.
16. 5. proběha Celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů „Svitavské
komoření“:
Stříbrné pásmo - Kryštof Březina a Kristýna Kratochvílová - akordeony
Čestné uznání – Adéla a Lucie Klímovy
– klavír.
Velký úspěch našich akordeonistů pod
vedením paní učitelky Mileny Kejhové
naši žáci potvrdili na hudební soutěži
Pražský akordeon v ZUŠ Stodůlky.
Tato soutěž se opět konala po dvouleté
pauze a naši žáci se ziskem 5 zlatých a 4
stříbrných ocenění byli nejúspěšnějšími
soutěžícími z celé Prahy.

Zlaté medaile – Teodora Formánková,
Kristýna Kratochvílová, Michaela Šimánková, Kryštof Březina, Akordeonové
duo – Kratochvílová – Březina
Stříbrné medaile – Tobiáš Kotajný, Antonín Manda, Jan Teplík, Michal Vodrážka

Všem oceněným žákům a jejich vyučujícím moc gratulujeme
a všem přejeme krásné prožití léta
a budeme se těšit na viděnou v novém
školním roce.

SUDOKU

(lehké)

(střední)

Čtení Knihy moudrosti na pokračování.

J.H.

Moudrost na ulicích volá
20 Moudrost venku na ulicích volá,
na náměstích svůj hlas pozvedá,
21 na rušných nárožích hlasitě vykřikuje,
v průchodu městské brány proslov má:
22 „Kdy omezenců láska k malosti už skončí,
kdy drzounů záliba v drzosti,
kdy tupců nenávist ke všemu vědění?
23 Obraťte se, když vás napomínám,
hle, svého ducha na vás vylít chci,

Nepodváděj, řešení
zde, je jen
pro kontrolu.

právě vám chci svá slova oznámit!
24 Dosud jsem volala, však nechtěli jste
slyšet,
ruku jsem nabízela, nikdo však nevnímal,
25 všechny mé rady zavrhli jste,
mými domluvami se nikdo neřídil.
26 Vašemu neštěstí já nyní zasměji se
i hrůze, jež vás přepadne. Bavit se budu,
27 až jako bouře zachvátí vás hrůza,
až jako vichr udeří vaše neštěstí,
až soužením a tísní budete sevřeni.
28 Až mě pak volat budou, neozvu se,

(těžší)

Zpracoval: PePa

budou mě shánět, avšak nenajdou.
29 Protože nenáviděli poznání,
úctu k Hospodinu si zvolit nechtěli,
30 mými radami se nikdy neřídili,
mojí domluvou vždy jen pohrdli,
31 proto ať snědí, co si navařili,
vlastními plány ať se nasytí!
32 Omezenci zajdou na vlastní umíněnost,
spokojenost tupců je jejich záhuba.
33 Kdo mě však poslouchá,
ten pohodlně žije
v bezpečí před hrozbou všeho zla.“
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Zápis ze zasedání č. 33 z 6. 6. 2022

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Přítomni: starosta - Pavel Novotný,
Dis.; místostarosta - David Roznětinský;
místostarostka - Lucie Seguin; Mgr. Pavel
Bechyně - zastupitel; Jaroslav Kejha - zastupitel; MUDr. Jozef Čupka, MPH - zastupitel;
Mgr. Radek Hanák - zastupitel; Vojtěch
Kuchař - zastupitel; Mgr. Michal Tuma zastupitel; vedoucí HSO - Lenka Bártová
Omluveni: Mgr. Lenka Fialová – zastupitel, Jiří Blažek - zastupitel
Starosta Městské části Praha-Řeporyje
(dále jen „předsedající“) zahájil jednání
v 17.05 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno
a zveřejněno na fyzické i elektronické
úřední desce úřadu. Při zahájení jednání
je přítomno 6 z jedenácti zastupitelů, tedy
nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Lenku Bártovou.
(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Mgr. Pavla Bechyně
a p. Vojtěcha Kuchaře.
(Pro: 6, 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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program jednání v upravené podobě tak, že:
1) bod jednání č. 12 se prohazuje s bodem
jednání č. 5
2) bod jednání č. 20 se prohazuje s bodem
jednání č. 19
(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
5. Žádost o odkoupení části pozemku
parc. č. 1601/1 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0515/2022/ZMČ33
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí o prodej části obecního pozemku
parc. č. 1601/1 o výměře 163 m2, druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace
v k.ú. Řeporyje;

2) neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1601/1 o výměře 163 m2, druh pozemku
ostatní plocha/ostatní komunikace, v k.ú.
Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: (v 17.10 hodin se dostavil
člen ZMČ Mgr. Radek Hanák))
6. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0516/2022/ZMČ33
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení spočívající např. v příjmu finančních prostředků na posílení mzdových
prostředků zaměstnanců škol a školských
zařízení ve výši 1 197 500 Kč, příjmu dotace
na mimořádné výdaje v rámci poskytování
pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou
na útěku před agresí Ruské federace ve výši
241 350 Kč, přesunu investičních prostředků na nákup multikáry - 500 000 Kč,
doplatek cisterny pro hasiče - 200 000 Kč,
vybudování doskočiště u trampolíny 130 000 Kč, navýšení rozpočtu o příjmy ze
služeb na hřbitově a navýšení příspěvku pro
ZŠ na výlet na Macochu - 24 000 Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
7. Zpráva o kontrole výkonu samostatné působnosti v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999
Sb.
Usnesení číslo: 0522/2022/ZMČ33
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s Protokolem o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u Městské části
Praha-Řeporyje na základě § 113 odst. 2
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti činností vykonávaných podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
2) bere na vědomí
výsledky kontroly zaměřené na dodržování
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, při výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské
části; při vyřizování žádostí je nadále třeba
postupovat v souladu s výše uvedeným
zákonem a důsledně dbát na dodržování
zákonem stanovených lhůt pro poskytování
informací na žádost;
3) žádá
starostu městské části o zajištění včasného

splnění povinností stanovených v Poučení
protokolu o kontrole, zveřejnění informace o projednání v ZMČ na úřední desce
po dobu nejméně 15 dnů a poskytnutí požadovaných kopií dokumentů odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
8. Nová zřizovací listina a nový knihovní řád Místní knihovna Praha
5-Řeporyje
Usnesení číslo: 0517/2022/ZMČ33
Zastupitelstvo městské části
související 0031/2011/ZMČ9
související 0257/2013/ZMČ23
1) schvaluje
novou zřizovací listinu organizační složky
Místní knihovna Praha 5-Řeporyje, se
sídlem Od Školy 640, Praha 5-Řeporyje;
2) schvaluje
nové znění Knihovního řádu organizační
složky Místní knihovna Praha 5-Řeporyje s účinností od 1. 7. 2022 včetně přílohy č. 1
- Poučení o ochraně osobních údajů a přílohy č. 2 - Ceníku služeb Místní knihovny
Praha 5-Řeporyje, které jsou nezbytnou
součástí tohoto knihovního řádu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
9. Obytný soubor bytových a rodinných domů Řeporyje - Jáchymovská
- částečná revokace usnesení
Usnesení číslo: 0518/2022/ZMČ33
Zastupitelstvo městské části
související 0410/2017/ZMČ23
související 0474/2021/ZMČ28
1) revokuje
částečně své usnesení č. 0474/2021/ZMČ28
ze dne 6. 12. 2021, konkrétně:
ruší se celý bod č. 1
v bodu 3 se ruší slova „výše uvedené Smlouvy o spolupráci při využití území a“
v bodu 4 se slova „obou smluv“ nahrazují
slovem „smlouvy o spolupráci při výstavbě“.
2) se seznámilo
se Smlouvou o spolupráci při využití území
č. SML 00031/2022 mezi Městskou částí
Praha-Řeporyje a společností MS Řeporyjská, s. r. o. na podporu realizace výstavby
projektu „Obytný soubor bytových a rodinných domů Řeporyje - Jáchymovská“
na pozemcích parc.č. 1554/10 a 1592/19,
oba v k.ú. Řeporyje.;
3) souhlasí
s uskutečněním projektu za podmínek blíže
specifikovaných ve smlouvě (např. souhlas
s napojením se na inženýrské sítě ve svěřené správě městské části a jejich následným
převzetím, s připojením na komunikaci,
převzetí nově vybudovaných komunikací
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a veřejné zeleně); stavebník poskytne
městské části finanční příspěvek ve výši
4 800 000 Kč zejména na rozvoj sportovní, tělovýchovné, vzdělávací, ekologické
a kulturní činnosti na území městské části;
4) schvaluje
uzavření výše uvedené smlouvy a pověřuje
starostu městské části k jejímu podpisu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
10. Rezignace na členství v redakční
radě
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rezignaci místostarostky p. Lucie Seguin
na funkci členky redakční rady zpravodaje
Řeporyjské echo ke dni 6. 6. 2022.
(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
11. Mateřská škola Praha 5-Řeporyje - změna zápisu školy a její jídelny
v rejstříku - navýšení kapacity
Usnesení číslo: 0519/2022/ZMČ33
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
podání žádosti o zápis změny v rejstříku
škol v údajích vedených u příspěvkové
organizace:
Mateřská škola Praha 5-Řeporyje, se sídlem
K Závětinám 815, 155 00 Praha 5-Řeporyje;
změna spočívá v navýšení kapacity mateřské školy a její školní jídelny ze stávajících
135 dětí na 185 dětí z důvodu přístavby
dvou nových tříd.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: v 17.35 hodin se dostavil
člen ZMČ MUDr. Jozef Čupka, MPH)
12. Závěrečný účet MČ a PO MČ Praha-Řeporyje
Usnesení číslo: 0520/2022/ZMČ33
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
závěrečný účet Městské části Praha-Řeporyje a příspěvkových organizací zřízených
Městskou částí Praha-Řeporyje za rok 2021
a) plnění rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha-Řeporyje za hlavní činnost s výsledky
po konsolidaci:
Příjmy celkem: 67 190 181,62 Kč
Výdaje celkem: 58 628 582,29 Kč
Saldo příjmů a výdajů - přebytek:
			
8 561 599,33 Kč
b) za zdaňovanou činnost MČ Praha-Řeporyje:
Výnosy celkem: 3 787 190,22 Kč
Náklady celkem: 2 228 232,41 Kč
Výsledek hospodaření - zisk:
			
1 558 957,81 Kč
c) za příspěvkovou organizaci Mateřská
škola, Praha 5-Řeporyje - hlavní činnost:
Výnosy celkem: 12 268 226,16 Kč
Náklady celkem: 12 268 226,16 Kč
d) za příspěvkovou organizaci Základní škola
Praha 5-Řeporyje - hlavní činnost:
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Výnosy celkem: 40 832 257,63 Kč
Náklady celkem: 40 832 257,63 Kč
e) za příspěvkovou organizaci Základní škola
Praha 5-Řeporyje - doplňková činnost:
Výnosy celkem: 358 669,50 Kč
Náklady celkem: 60 491,12 Kč
Výsledek hospodaření - zisk:
			
298 178,38 Kč
2) schvaluje
finanční vypořádání Městské části Praha-Řeporyje s rozpočtem Hlavního města
Prahy
- odvod ve výši 7 555 650,07 Kč. Jedná se
o nevyčerpané investiční dotace ve výši
2 898 122,82 Kč na zahradní úpravy areálu
MŠ, vč. oplocení a 4 653 716 Kč na skatepark; investiční dotace byly MČ v rámci
finančního vypořádání ponechány v plné
výši na stejný účel v roce 2022; dále se
jedná o odvod místního poplatku ze psů
ve výši 10,25 Kč a místního poplatku z pobytu ve výši 3 801 Kč;
3) nařizuje
příspěvkové organizaci Základní škola
Praha 5-Řeporyje v rámci finančního vypořádání odvod nevyčerpaného příspěvku
na projekt Venkovní učebna - ve výši
4 452,43 Kč na účet zřizovatele v termínu
do 30. 6. 2022;
4) bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha-Řeporyje za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021;
5) souhlasí
ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, s uzavřením celoročního hospodaření MČ Praha-Řeporyje za rok
2021 bez výhrad;
6) ukládá
podat písemnou informaci o projednání
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem Magistrátu
hlavního města Prahy, odboru kontrolních
činností, v termínu do 30. 6. 2022.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: (hlasování se zdržel
p. MUDr. Jozef Čupka))
13. Přidělení obecních bytů v BD
na adrese Ebrova 109/2
Usnesení číslo: 0521/2022/ZMČ33
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žádost o přidělení obecního bytu v BD
na adrese Ebrova 109/2 v Praze 5-Řeporyjích;
2) souhlasí
s přidělením bytu v bytovém domě na ad-
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rese Ebrova 109/2 v Praze 5 - Řeporyjích
žadatelce - fyzické osobě - XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX
XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXX XXX
3) bere na vědomí
žádost o přidělení obecního bytu v BD
na adrese Ebrova 109/2 v Praze 5-Řeporyjích;
4) souhlasí
s přidělením bytu v bytovém domě na adrese Ebrova 109/2 v Praze 5-Řeporyjích
žadateli - fyzické osobě - panu XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX
XXX, a to na dobu výkonu práce učitele v ZŠ
Praha 5-Řeporyje, nejdéle však na dobu
do 31. 7. 2023.
5) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
nájemních smluv.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
14. Žádost o stanovisko ke směně
pozemku 771/1 ve vl. HMP za část poz.
771/3 a pozemek 784/1 ve vl. FO, vše
v k.ú. Řeporyje (ul. Na Tržišti)
Usnesení číslo: 0523/2022/ZMČ33
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žádost Odboru hospodaření s majetkem
MHMP o stanovisko k žádosti fyzické
osoby XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X
XXXXXXXXXX XXXX XXXXX X X XXXXXXXXX
XXXXXXX XX, o bezúplatnou směnu části pozemku parc.č. 771/1 ve vlastnictví
HMP (MČ nemá svěřenou správu) za část
pozemku 771/3 a pozemek 784/1 v k.ú.
Řeporyje ve vlastnictví žadatele;
2) souhlasí
s realizací záměru bezúplatné směny
části pozemku parc.č. 771/1 o výměře
668 m2 v k.ú. Řeporyje, ve vlastnictví HMP
fyzické osobě Mgr. Vítu Podzemskému,
DiS., K Třebonicům 38/1 Praha 5-Řeporyje,
PSČ 155 00 za část pozemku parc.č. 771/3
o výměře 308 m2 a pozemek 784/1 o výměře 360 m2, oba v k.ú. Řeporyje, ve vlastnictví žadatele, neboť touto směnou získá
odbor ochrany prostředí MHMP přístup
pro údržbu Dalejského potoka a lokálního
biokoridoru.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
15. Žádost o prodej částí poz. 1586/1
a 1586/6 ve vl. HMP, svěřené správě
MČ a nabídka odkupu částí pozemku
1586/4 a 1586/10 ve vl. FO, vše v k.ú.
Řeporyje (ul. Nad Schody)
Usnesení číslo: 0524/2022/ZMČ33
Zastupitelstvo městské části
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1) bere na vědomí
žádost fyzických osob o prodej části pozemku parc. č. 1586/6, druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře cca 4 m2 a části pozemku parc.č. 1586/1,
druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře cca 6 m2, oba ve vlastnictví HMP, svěřené správě MČ, vše v k.ú.
Řeporyje; nabídku fyzických osob na odkup pozemku parc.č. 1586/4, druh pozemku
ostatní plocha/jiná plocha o výměře 4 m2
v k.ú. Řeporyje;
2) schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1586/6, druh pozemku ostatní plocha/
ostatní komunikace o výměře cca 4 m2
a části pozemku parc.č. 1586/1, druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace
o výměře cca 6 m2, oba ve vlastnictví HMP,
svěřené správě MČ, vše v k.ú. Řeporyje;
záměr nabytí pozemku parc.č. 1586/4,
druh pozemku ostatní plocha/jiná plocha
o výměře 4 m2 v k.ú. Řeporyje;
veškeré náklady s přípravou prodeje
spojené nezávisle na realizaci prodeje
hradí MČ (veřejný záměr - scelení a oprava
komunikace);
3) bere na vědomí
žádost fyzických osob o prodej části pozemku parc. č. 1586/1, druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace
o výměře cca 12,5 m2 (bude upřesněno
v geometrickém plánu na oddělení části
pozemku) ve vlastnictví HMP, svěřené
správě MČ, v k.ú. Řeporyje;
nabídku fyzických osob na odkup části
pozemku parc.č. 1586/10, druh pozemku
ostatní plocha/jiná plocha o výměře
cca 3 m2 v k.ú. Řeporyje, přičemž bere
na vědomí, že pozemek 1586/10 je nyní zatížen zástavním právem smluvním ve prospěch Hypoteční banky, a. s.;
4) schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1586/1,
druh pozemku ostatní plocha/ostatní
komunikace o výměře cca 12,5 m2 (bude
upřesněno v geometrickém plánu na oddělení pozemku) ve vlastnictví HMP, svěřené
správě MČ, vše v k.ú. Řeporyje;
záměr nabytí pozemku parc.č. 1586/10,
druh pozemku ostatní plocha/jiná plocha
o výměře 4 m2 v k.ú. Řeporyje za podmínky
doložení předběžného souhlasu zástavního
věřitele s prodejem části pozemku před
podpisem kupní smlouvy;
veškeré náklady s přípravou prodeje
spojené nezávisle na realizaci prodeje
hradí MČ (veřejný záměr - scelení a oprava
komunikace);
5) pověřuje
starostu MČ k zadání zpracování oddělovacích geometrických plánů, znaleckých
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posudků na cenu v místě a čase obvyklou
a předložení kupních smluv ke schválení
na některém z příštích jednání ZMČ a dále
pověřuje zaměstnance úřadu MČ po zpracování znaleckého posudku ke zveřejnění
záměru prodeje dotčených částí předmětných pozemků v k.ú. Řeporyje na úřední
desce úřadu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: (hlasování se zdržel
MUDr. Jozef Čupka))
16. Žádost o doplňující stanovisko
k upravené projektové dokumentaci na rekonstrukci Řeporyjského
náměstí
Usnesení číslo: 0525/2022/ZMČ33
Zastupitelstvo městské části
související 0305/2020/ZMČ18
související 0345/2020/ZMČ20
1) se seznámilo
s upravenou projektovou dokumentací
DUR v rozsahu upravených výkresů dle
připomínek Dopravního podniku hl.m.
Prahy a společnosti ROPID týkající se řešení
zastávky BUS na Řeporyjském náměstí;
2) souhlasí
s navrženými úpravami, zpracovanými dle
připomínek DP hl.m. Prahy a spol. ROPID,
týkající se řešení zastávky BUS na Řeporyjském náměstí.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: V 18.00 hodin se dostavil
člen ZMČ p. Jaroslav Kejha (hlasování se
zdržel MUDr. Jozef Čupka))
17. Žádost o stanovisko k novostavbě
RD v ul. K Třebonicům, č. p. 89/20
Zastupitelstvo městské části
související 0226/2020/ZMČ14
1) odkládá
projednání projektové dokumentace
do doby vyjasnění stavebního záměru
Výboru pro výstavbu a rozvoj s investorem
a projektantkou.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
18. Zrušení zadávacího řízení - Zahrada MŠ Řeporyje (2)
Usnesení číslo: 0526/2022/ZMČ33
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
informaci o zrušení zadávacího řízení
zakázky „Zahrada MŠ K Závětinám, v Řeporyjích (2)“ z důvodů hodných zvláštního
zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro
které nelze po zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval bez ohledu
na to, zda tyto ohledy zadavatel způsobil, či
nikoliv (předpokládaná cena nabídky byla
2 480 000 Kč bez DPH a nabídková cena
jediné doručené nabídky byla 11 231 700 Kč
bez DPH);
2) doporučuje

upravit zadávací dokumentaci a vypsat novou soutěž, která bude řešit skutečnosti, jež
vedly k zásadnímu ekonomickému rozporu
mezi cenovou nabídkou a předpokládanou
cenou.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
19. Projednání 2. části strategické
rozvojové studie MČ
Usnesení číslo: 0527/2022/ZMČ33
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se zněním druhé části strategické rozvojové
studie MČ Praha-Řeporyje;
2) souhlasí
se zpracovanou druhou částí strategické
rozvojové studie MČ Praha-Řeporyje, kterou vypracovali a přednesli zástupci pověřené společnosti Archum Architekti, s. r. o.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
20. Připomínky MČ k Metropolitnímu
plánu
Usnesení číslo: 0528/2022/ZMČ33
Zastupitelstvo městské části
1) souhlasí
s připomínkami k Metropolitnímu plánu
v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
21. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
- informaci o péči o část veřejného prostranství v ul. Nad Schody soukromou
osobou a doporučuje uzavření dohody mezi
městskou částí a soukromou osobou, která
se dobrovolně zaváže k péči o dotčenou
část pozemku;
- že příští jednání ZMČ se bude konat v úterý 21. 6. 2022 od 17.00 hodin.
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:
Ve 20.40 hodin odešel z jednání Mgr. Pavel
Bechyně)
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 ve 21.30 hodin veřejné zasedání
ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: vedoucí HSO Lenka Bártová

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

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

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

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

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

Kontakt:

Tel.: 602 545 875
karelvozab@seznam.cz
Příjem českých programů v HDTV kvalitě !
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Milí přátelé,
blíží se období prázdnin a dovolených.
Chci Vám nabídnout pár podnětů
k zamyšlení od indického myslitele Antonyho de Mella. Mohou nás inspirovat
k životním změnám. Pamatujme však
na důležitou pravdu: chceme-li něco
změnit, měli bychom začít především
sami u sebe, ve svém nitru. Změníme-li
sami sebe k lepšímu, změní se
také celý svět.
Pokojné a požehnané letní
dny.
P. Mariusz
Kuźniar, farář

Co mám dělat?
„Mistře, co dobrého mám dělat, abych
získal věčný život?“ Mt 19, 16
Představte si, že sedíte v koncertním
sále a nasloucháte kouzelné hudbě,
když tu si najednou vzpomenete, že
jste zapomněli zamknout auto. Máte
o to auto strach, nemůžete však odejít
ze sálu a nemůžete se již ani těšit z hudby. A to je dokonalý obrázek života,
jak ho žije většina lidí. Pro ty, kdo mají
uši k slyšení, je život symfonie. Ale jen
velmi vzácná je bytost, která tu hudbu
slyší. Proč? Protože mají plné ruce práce
s posloucháním zvuků, které jim jejich
naprogramování nasadilo do hlavy.
To a ještě něco – jejich lpění. Lpění
je hlavní ničitel života. Abyste slyšeli
symfonii, musíte být citlivě naladěni
na každý nástroj v orchestru. Oblíbíte-li si pouze bubny, přestanete symfonii
slyšet, protože zvuk bubnu přehluší
všechny ostatní nástroje. Klidně můžete
mít raději bubny než housle či klavír, to
ničemu nebrání, neboť to, že dáváte nějakému nástroji přednost, ještě neničí
vaši schopnost naslouchat i ostatním
nástrojům a těšit se z nich. Ale v okamžiku, kdy se vaše preference změní ve lpě-

ní, vůči ostatním
z vukům znecitlivíte, začnete je
podhodnocovat.
A navíc vás učiní slepými i vůči
tomu vybranému
nástroji, protože
ho hodnotíte naprosto neúměrně
vzhledem k jeho
zásluhám. A teď se
podívejte na člověka či věc, na níž
lpíte: na někoho
či na něco, čemu
jste předali moc učinit z vás šťastné či
nešťastné bytosti. Sledujte, jak kvůli
soustředění se na získání té osoby či
věci, závislosti na ní a užívání si jí s odmítavým postojem k ostatním věcem
a lidem, jak jste kvůli své obsesi tou
věcí či osobou méně citliví ke zbytku
světa. Otupěli jste. A mějte tu odvahu
si přiznat, jak předsudeční a slepí jste
byli ve styku s tím, na čem lpíte. Když
to pochopíte, pocítíte touhu zbavit
se veškerého lpění. Ale jak? Odříkání
a vyhýbání se jim nepomůže, protože
vymazat zvuk bubnů vás znecitliví
a otupí naprosto stejně, jako kdybyste
se na bubny soustředili. Pomůže jen
porozumění, uvědomění. Pokud vám
vaše lpění již přineslo utrpení a bolest,
pomůže vám to pochopit. Pokud jste
alespoň jedinkrát v životě ochutnali
svobodu a radost ze života, kterou nelpění přináší, také to pomůže. Rovněž
pomůže, budete-li si vědomě všímat
ostatních nástrojů v orchestru. Ale stejně nic nenahradí vědomí ztráty, kterou
utrpíte, když nadceňujete bubny a přestanete poslouchat zbytek orchestru.
Ten den, kdy vás lpění na bubnech
opustí, už svému partnerovi neřeknete:
„Udělal(a) jsi mne šťastným/šťastnou.“
Neboť těmito slovy lichotíte jeho egu
a manipulujete ho tak, aby vám chtěl
vždycky vyhovět. A v sobě živíte iluzi, že
vaše štěstí závisí na partnerovi. Řeknete
spíš: „Když jsme se
potkali, vyrostlo
nám štěstí.“ Vaše
štěstí tak zůstane
nenarušeno jeho
ani vaším egem.
Ani jeden z vás si
za to nemůže přivlastňovat zásluhu. A tak se klidně
budete moci rozejít bez vzájemného lpění, nebo
spolu budete dál,
ale to už se budete
těšit nikoliv jeden

z druhého, ale ze symfonie, která se při
vašem setkání zrodila. A až se dostanete do jiné situace, potkáte někoho
nového či změníte místo, nebudou vás
zatěžovat staré nevyřešené problémy.
A pak ke své radosti objevíte, že i tam
symfonie hraje, jen v jiné situaci jinou
melodii, a pak zase jinou, a zase jinou.
A budete svůj život prožívat z okamžiku
na okamžik, plně zabráni do přítomnosti, nesoucí s sebou ze své minulosti tak
málo, že by váš duch prošel i ouškem
jehly; souženi obavami z budoucnosti
asi tak málo jako ptáci ve vzduchu nebo
květiny na louce. Nebudete k nikomu
a k ničemu připoutáni, protože již budete umět vychutnávat symfonii života.
Budete milovat život sám celým svým
horoucím srdcem a duší a myslí, ze
všech sil. Zjistíte, že se pohybujete lehce jako ptáci na obloze, neustále žijící
ve věčném Teď. A ve svém srdci najdete
odpověď na otázku: „Mistře, co musím
udělat, abych získal věčný život?“
*************************

Změň svět tím, že změníš sebe
Súfí Bajázíd o sobě říká:
„Když jsem byl mladý, smýšlel jsem
jako revolucionář a veškeré
mé modlitby k Bohu zněly:
„Bože, dej mi sílu změnit svět.“
Když jsem se blížil střednímu věku
a uvědomil jsem si, že polovina života
mi uběhla, aniž bych změnil jedinou
duši, změnil jsem svou modlitbu na:
„Bože, dej mi tu milost změnit všechny
ty, kteří se mnou přicházejí do styku.
Jen mou rodinu a přátele a budu
spokojený.“
Teď když už je ze mě stařec a mé dny
jsou sečteny, má modlitba zní: „Pane,
dej mi milost, abych mohl změnit
sám sebe.“
Kdybych se takto modlil od samého
začátku, nepromarnil bych život.
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Soutěžní sezóna v plném proudu

J

EDEME NA REPUBLIKU!!! Po devíti
letech jedeme s kolektivem starších dětí na mistrovství! O tom ale
později.

V minulém čísle jsme se zmínili o tom,
že mladší i starší děti čeká 1. kolo Hry Plamen, kde děti soutěží v pěti disciplínách,
na které se připravujeme většinu roku,
a to štafeta 4x60m, štafeta CTIF, štafeta
požárních dvojic, útok CTIF a požární
útok.

Hasiči
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O den později byla i soutěž 1. kola hry
Plamen v kategorii starších dětí, opět
v Třebonicích. Naším cílem bylo hlavně
postoupit do kola druhého, k čemuž
nám stačilo se umístit mezi prvními šesti

du a věděli jsme, že když ukážeme náš
průměr, do druhého kola postoupíme.
I když nám na záda dýchal tým ze Stodůlek, povedlo se nám celý den udržet si
první místo v celkovém součtu disciplín,
celou soutěž vyhrát a do druhého kola
nastoupit v roli favorita.
Druhé kolo se konalo o 14 dní později.
V pátek večer jsme odjeli na ZPV do Cholupic, kde se povedlo získat první místo
a dobře odstartovat soutěžní víkend.

Soutěž mladší kategorie proběhla
v sobotu 28. 5. na hasičském hřišti
v Třebonicích. Dětem se během dne
poměrně dařilo a pohybovaly se na prvních příčkách, až menší chybička v jedné
z disciplín rozhodla a družstvo mladších
obsadilo krásné 2. místo. 

družstvy. Starší měli našlápnuto už díky
podzimnímu ZPV (závodu požárnické
všestrannosti), kde vybojovaly druhé
místo, který se do hry Plamen započítává
také. Díky tomu jsme mohli soutěžit v kli-
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kam jezdíme každoročně na rozloučení
před prázdninami. O tom, jak se nám
vedlo a jak jsme dopadli na MČR Vás
informujeme zase příště. 
Dětem přejeme nezapomenutelné
prázdniny, dospělým krásnou dovolenou a těšíme se na ty, kteří s námi jedou
v srpnu na tábor! Protože letos to bude
zase nejvíc nejlepší! 
Za SDH Řeporyje
Andrea Svobodová

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

V sobotu 11. 6. se do Třebonic sjelo šest
nejlepších šest týmů z Prahy a na novo začalo soutěžní klání o reprezentaci Prahy
na MČR. Během dne byly k vidění parádní
výkony a až do předposlední disciplíny
nebylo jasné, kdo vlastně na republiku
pojede. Tentokrát byl naším největším
soupeřem tým z Dolních Měcholup, ale
po vyhrané štafetě 4x60m a požárním
útoku bylo rozhodnuto! S celkovým
součtem disciplín 8 a zlatou příčkou to
budeme MY, SDH Řeporyje, kdo pojede
reprezentovat Prahu 25.–26. 6. na Mistroství ČR do Hradce Králové! A kdo na MČR
bude soutěžit? Složení družstva: Michal
Jasinský, Denis Brož, Natálie Lexová, Veronika Šomková, Jana Zlochová, Aneta
Chocholatá, Tereza Kremeníková, Veronika Špátová, Lily French a Rozálie Břízová.

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
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Dále jsme uspořádali v sobotu 18. 6.
na paloučku na skále Dětský den, na který i přes tropické teploty, které se šplhaly

Výroba: Petr Pacner, Konopova 431/6, 155 00
Praha 5-Řeporyje
Objednávka inzerce:
T: 603 167 905, 251 626 607 E: info@tiskpip.cz

přes 35 °C, děti s rodiči dorazily a domů
si odnesly odměny za splněné soutěže.
Ten samý víkend, co se koná MČR, zbytek
sboru odjede na víkendovku na Slapy,

Číslo 293 • Červen 2022 • Náklad 2 300 ks, 28
stran • Uzávěrka tohoto čísla: 20. 6. 2022 • Toto
číslo vyšlo: první týden v červenci.
Po vydání ke stažení na www.tiskpip.cz/
reporyjske echo
Další číslo má uzávěrku 19. srpna.
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Červen v Gymstaru

V

pátek 17. 6. se náš druhý nejstarší
tým Junior I vydal na přebor ČOS,
což je největší sokolský závod
v České Republice. O to větší radost nám
přineslo nádherné druhé místo, které
děvčata vybojovala díky jejich týmovosti, snaze a samozřejmě tvrdé práci.
Už v pátek jsme se s holkama setkali
na hlavním nádraží, odkud jsme jeli
vlakem do Pardubic, kde se celý závod
konal. Všech osm holek jelo v jednom
kupéčku, takže se trenéři mohli pořádně roztahovat na čtyřech sedačkách.
Jedna maminka vyprávěla, že jí jedna
naše závodnice povídala, že jsme jeli,
v takovým tom vlaku s pokojema“, což
nás všechny pobavilo. V Pardubicích
jsme nasedli na trolejbus, pro některé
to byla první jízda trolejbusem. Vydali
jsme se, směr ubytování.
Večer jsme měli ještě nějaký čas
a tak jsme vytáhli holky na procházku
a na hřiště, se záminkou je unavit, unavili se však spíše trenéři. Holky nakonec
jako zázrakem usnuli a my jsme hned

vytuhli. Ráno byl budíček v šest, což
opět nesli nejhůř trenéři.

Sport
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Cesta do haly probíhala v pořádku,
šli jsme pěšky a následně jeli trolejbusem. Při závodu jsem byl ve větším
stresu než u maturity, proto si ho skoro
nepamatuji, ale druhé místo nám přivolalo úsměvy na tvářích.

22. 6. uzavřeme tréninky oddílovými
přebory, kde se můžou pokochat rodiče našich gymnastek a podívat se jaký
holky udělaly pokrok.
Druhý týden v srpnu odjíždíme
na letní soustředění na Orlík, kde
stmelujeme partu a makáme před další
sezónou.
První týden v září se uskuteční nábor
nových gymnastek, tak pokud chcete
posílit naše řady tak určitě přijďte.
Za Gymstar Daniel Kurka

www.gymstar.cz
https://www.facebook.com/
/www.gymstar.cz/
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Valná hromada TJ Sokola Řeporyje
31. 5. 2022 proběhla volební Valná hromada Sokola Řeporyje. Došlo
ke kompletní výměně vedení Sokola.
Chtěla bych poděkovat všem, kdo se Valné hromady zúčastnili,
všem kteří mi dali hlas i těm co dali hlasy někomu jinému za to, že
svůj volný čas věnovali Sokolu.
Chtěla bych také poděkovat odstupujícímu výboru, za spoustu práce, kterou pro
Sokol udělali a slíbit za sebe i za nový výbor, že vše dobré, co udělali budeme dále
rozvíjet.
Ing. Jana Blažková
starostka TJ Sokol Řeporyje

Rozloučení výboru
TJ Sokol Řeporyje

Z

a odstupující výbor bych ráda poděkovala členům Jednoty i rodičům dětí
a zástupcům veřejnosti za přízeň, slova
podpory a nasazení v kulturních a sportovních
akcích během posledních tří let. S kolegy jsme
kandidovali i na další období, ale naše činnost
v některých členech vyvolává pocit rozdělování jednoty a naše vize rozvoje, transparentnosti a správného hospodaření neuspěla.
Pro zájemce o informace, pronájmy apod. se
obracejte na nový výbor, který určitě brzy
zveřejní kontakty.
Za sebe, jako trenérku oddílu GYMSTAR,
cvičení dětí 3 – 6 a 7 – 10 let a cvičení rodičů

s dětmi, budu stále k dispozici na stejném
telefonu. Informace o cvičení budou nadále
na sokolovně, v ECHU a FB.
Krásné léto a na viděnou!
Simona Šťastná

Vyjádření k průběhu
valné hromady
TJ Sokol Řeporyje

J

ako řadový člen řeporyjského Sokola chci
vyjádřit své zklamání a pohoršení nad
nedůstojným průběhem květnové valné
hromady, každoročního setkání členů místní
sokolské jednoty.
Přestože na programu nebyly žádné kon-

troverzní body, dostavila se část účastníků
v bojovném naladění, někteří již posilněni
alkoholem, který pak v průběhu tří hodin
jednání stále přinášeli do sálu sokolovny. Asi
i proto jsme už během čtení zpráv o činnosti
zaznamenali výkřiky urážek, pískání a hučení.
V následné rozpravě se povyk stupňoval až
do vulgárních nadávek. Považuji za důležité
zmínit, že toto nekultivované, buranské jednání
se netýkalo oddílů Zdravotní tělesné výchovy,
Gymstar, Všestrannosti dětí, Rodičů s dětmi,
Turistického a divadelního souboru - bylo
omezeno na některé členy oddílů sportujících
běžně pouze ve venkovním areálu, kde má
tenisový oddíl největší zastoupení.
Takové chování nemá nic společného se Sokolem, jeho myšlenkou a hodnotami. Podle
obsahu výkřiků tu nejde o sport, komunitu
a laskavost. Tuším motivaci povykujících, ale
zajištění hlavního smyslu Sokola „Vést nové
generace k pohybu a společné aktivitě“, to
určitě nebylo.
Jako odstupujícího člena výboru jednoty mě
však těší vědomí, že alespoň trenéři a cvičitelé
dětských sokolských oddílů (jednota má 143
dětských členů, bohužel bez adekvátního
zastoupení na valné hromadě) ctí morální
hodnoty a etický kodex Sokola, tudíž nová generace řeporyjských Sokolů má šanci být lepší.
Ing. Eva Krejčiříková

HANSPAULKA
řeporyjské celky / jaro 2022

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

4. liga, skupina E

OOO FC
11
Ducksicks
11
Co je?
11
Pfefrs FC
11
President FC
11
Pajzovna FC
11
Power Rangers
11
Herbal Fusion
11
Nalejto 1.FC
11
Lunochod 1.MFK A 11
Akta - rez
11
Tým Jakuba Harapáta 11

9
9
9
7
6
4
4
4
4
3
3
0

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

1
2
2
3
4
6
6
7
7
7
7
10

52:28
52:24
44:21
51:41
50:42
55:45
38:49
65:54
37:48
49:63
25:54
14:63

19
18
18
15
13
9
9
8
8
7
7
1

Řeporyjský

FOTBAL
FK

ŘEPORYJE

1928

O

DD

ÍL KOPAN

É

www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.

S

ezóna 2021/2022 se definitivně nachýlila ke svému konci a tak může
dojít k rekapitulaci. Po dvouleté

Veteránská liga, 3. liga, skupina C

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

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
9
7
6
6
6
5
4
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
3
4
4
4
5
6
8
9
10

57:17
53:21
45:29
48:33
38:27
40:34
37:27
31:37
26:63
22:49
0:60

18
18
14
12
12
12
10
8
4
2
0

covidové odmlce, kdy nebyly dohrány
poslední dva ročníky byla sezóna uskutečněna v celém svém rozsahu. Mohli
jsme tak vidět na zeleném pažitu vidět
opět solidní výkony, emoce a hlavně
fanoušky, jejichž počet na domácích
utkáních opět rostl, což je vždy nejlepší
odměna nejen pro hráče, ale i pro klub
samotný. Patříme tak k celkům s dlouhodobě největší návštěvností v Praze,
kdy na domácí zápasy se pohybuje
divácká návštěva mezi 150–300 diváky.
Jsme potěšení, že do Řeporyj vrátila

Poslední utkání mužstva FC Pajzovna:
Pajzovna FC - Tým Jakuba Harapáta 3:3
President FC - Pajzovna FC
6:0 k.
Pajzovna FC - Nalejto 1.FC
3:4
Pfefrs FC - Pajzovna FC
6:4
Pajzovna FC - Co je?
1:2
Poslední utkání mužstva Dřevosprint FC:
Dřevosprint SC - 1.AK ALT VET
4:8
Kehar club VET - Dřevosprint SC
7:1
Dřevosprint SC - Vojenské lesy VET 3:14
Zachovalí - Dřevosprint SC
4:2
Dřevosprint SC - Hertha ZMZ VET
2:6
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správná atmosféra amatérského fotbalu,
ke kterému patří setkání řeporyjského
obecenstva v našem areálu.

A mužstvo
Naše A mužstvo dokončilo poprvé
celou sezónu v 1.A třídě po dlouhých
letech a můžeme jí považovat po aklima-

tizování v této soutěži za velmi úspěšnou,
kdy skončilo na pěkném 8. místě tabulky.
Na tuto úspěšnou sezónu budeme chtít
opět navázat. K tomu bude potřeba
posílení stávajícího kádru, který prošel
za poslední rok obměnou a zvláště v posledních zápasech jsme se potýkali se
širokou marodkou. Řeporyjský fotbal, tak
chceme posouvat nejen co se týče vylepšování zázemí, ale i fotbalovou kvalitou.
Letní přestávka je velmi krátká, proto
se těšíme, že se opět brzy potkáme v řeporyjském areálu. Sezóna našeho A muž-

Muži A - A2B - 13 M-1.A/B

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

ČAFC Praha
28
ABC Braník fotbal 28
TJ Sokol Cholupice 28
SK Zbraslav
28
TJ AFK Slivenec
28
SK Střešovice 1911 28
SK Libuš 838
28
FK Řeporyje
28
SK Modřany
28
FK Zlíchov 1914
28
1999 Praha
28
FC Před. Kopanina „B“ 28
SK Aritma Praha „B“ 28
TJ Sokol Nebušice 28
TJ Sokol Stodůlky
28

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

TJ Sokol Bílá Hora 22
FK Řeporyje „B“ 22
TJ Slavoj Suchdol
22
TJ AFK Slivenec „B“ 22
SK Střešovice 1911 „C“ 22
TJ Sokol Nebušice „B“ 22
TJ Sokol Lochkov
22
FK Sparta Košíře
22
SK Modřany „B“
22
TJ Sokol Lipence „B“ 22
TJ Točná
22
SK Čechie Smíchov „B“ 22

19
19
17
15
15
11
12
10
9
9
8
8
8
7
7

5
5
4
6
4
7
4
4
7
6
8
4
4
3
1

4
4
7
7
9
10
12
14
12
13
12
16
16
18
20

87:40
93:37
74:56
75:43
61:43
63:53
61:74
55:81
52:64
47:74
61:65
52:61
49:69
43:78
35:70

Muži B - A4A - 21 M-2/A
17
14
12
10
10
9
8
7
7
7
7
3

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

4
6
10
7
9
8
9
10
10
12
13
13

92:35
63:38
65:63
50:44
73:61
45:52
52:57
40:43
46:62
44:75
56:75
40:61

62
62
55
51
49
40
40
34
34
33
32
28
28
24
22
52
44
36
35
33
32
29
26
26
24
23
15

stva začíná první srpnový víkend. Těšíme
se na Vaší podporu v sezóně 2022/2023.
Petr Vosmík
místopředseda FK

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

Starší žáci - E3C - 56 SŽ-2/C
SK Čechie Smíchov 22
SK Motorlet Praha „D“ 22
FK Admira Praha „C“ 22
SK Aritma Praha „C“ 22
1. FC BARRANDOV 22
TJ Sokol Nebušice 22
FK Loko Vltavín
22
TJ AFK Slivenec
22
FK Řeporyje
22
SK Uhelné sklady Praha 22
FK FC ZLIČÍN
22
Ambassadors FC Praha 22

18
18
15
14
13
11
10
10
6
6
1
0

3
1
1
2
2
2
2
2
3
0
1
1

1
3
6
6
7
9
10
10
13
16
20
21

150:21
223:45
155:48
146:64
121:57
104:63
94:82
88:85
73:96
61:123
19:290
18:278

57
55
46
44
41
35
32
32
21
18
4
1

Mladší žáci - F3D - 67 MŽ-2/D

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

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

13
11
10
9
9
8
1
1
1

2
2
1
2
1
3
3
3
1

1
3
5
5
6
5
12
12
14

100:26
134:48
92:52
88:67
93:51
94:58
55:101
34:142
25:170

41
35
31
29
28
27
6
6
4

28
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REALITNÍ AGENTURA
C

M

Y

CM

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

ROZVOZ JÍDEL
PRO FIRMY
• objednávky do 10 hod.
• obaly a rozvoz v ceně
• speciální množstevní slevy

Jídelní lístek:
www.reporyjskasokolovna.cz
www.facebook.com/reporyjskasokolovna

Restaurace

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

CMY

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz

Kontakty:

U Lva
174, 301, 352,
266, 902

 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

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 

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

PO – PÁ 8.30–18.30 hod.
SO 10–14 hod.

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

www.kadernictviarnika.cz

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz

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

