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Rozhovor s autorkou duhových schodů April Popko
Akta X Řeporyje: Duchové hlášení úřadu…
Hasiči a Yetti s Polárkou
Foto: archiv autorky

2

Řeporyjské Echo 294

Obsah • Slovo…

srpen 2022

Obsah Echa
Slovo starosty -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2–3
Systém voleb • Informace pro voliče MČ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4
Taneční kurzy s Lucií Hunčárovou  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 5
Rozhovor April Popko s novozélandskou rodačkou
Savannah Dalzell o duhových schodech  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6–7
Akta X Řeporyje: Duchové hlášení úřadu 2018-2022 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8–9
Městská policie informuje -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 9
Základní škola  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 10
Nový školní rok v mateřské škole • Kulinářské okénko -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 11
Volby 2022 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 12–14
Letní soustředění mladých akordeonistů -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 15
Bubec  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16–17
Zápis ze zasedání ZMČ Řeporyje č. 34 a 35 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 18–20
Bazar dětského oblečení • Tiráž  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 20
Inzerce  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 21
Zprávy z fary • Výlet spolku J.Š.B. do Klobuk u Slaného  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22–23
Léto u hasičů - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -24–25
Pozvánka na Výstavu exotických ptáků  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 25
Info z MČ - domácí péče  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 26
Pozvánka na turnaj • Reakce na vyjádření… • TJ Sokol nabídka pronájmu - 27
Se sokolem na cvičení /dětí, zdravotní, stolní tenis • Nábor Gymstar -  -  -  -  -  - 28
Gymstar o prázdninách -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 29
FK Řeporyje  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 30–31
Inzerce  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 32

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
ysvětloval jsem cestou na chalupu dcerkám, proč se mají
těšit na babičku a dědu.
Holkám se prostě nechtělo.
Sedm a jedenáct. Už mají
svůj svět.

V

Vyprávěl jsem jim, jak mi každý den chybí prarodiče.
Všichni čtyři. Byli skvělí. A já bych dal dnes nevím co, abych
mohl strávit ještě jeden den s babičkou a dědou na chalupě.
Rozumím tomu, že „je na chalupě nuda“ a ony nemohou
dobře rozumět tomu, že si mají vážit toho, že tu moji těžce
nemocní rodiče ještě jsou. Protože tu jednou nebudou
a budou nám chybět.
Udělalo mi děsnou radost, že to holky vzaly, slíbily, že
budou hodné, nebudou brečet, až budeme odjíždět a užijí
si týden s babičkou a dědou.
Mám boží děti a ženu s devatenácti svatozářemi. Těší se
moc na okamžik, kdy už nebude paní starostová. Děti to samozřejmě štve, ale vysvětlil jsem jim, že to je funkce dočasná.
Že tatínek zabojuje. A že vyhraje. Ale nebude to stačit a i to
je demokracie. A že vůbec není důležité, kdo je starosta.
Důležité je zdraví a jediným skutečným smyslem života
jsou děti. Ne úřad.
Proč jsem začal s tím stářím. Tyto řádky píši krátce po šťastném okamžiku, kdy propustili z Motola nejstarší občanku
městské části, paní Anežku (97).
Nikdy neodpustím člověku, kterému jsme ji museli doslova unést z domu se sociálkou a sanitkou, ale nebudu to
tu pitvat. Hodně lidí ví a já se k tomu vracet prostě nebudu.
Důležité je, že se povedlo Anežku ukecat, aby se domů už
nevracela. Že neskutečně ožila, je jí dobře a v době, kdy držíte
v ruce toto číslo už je ve skvělém domově seniorů v Terezíně, kde má kamarádku, paní Čermákovou. Ano, manželka
posledního předrevolučního starosty.
Rád bych řekl, že zázrak popsaný v předchozím odstavci

O šest dnů starší, než pan Kapitán, který přišel do Řeporyjí v roce 1950. Anežka,
která se tu 1925 narodila po propuštění z hospitalizace. Nejstarší občanka
městské části, na kterou jsem děsně pyšný. Perfektně ji to pálí, neocenitelná
studnice vzpomínek, které už nikdo jiný nemá. Slíbil jsem ji, že za ní budu
do krásného důchoďáku v Terezíně jezdit. S blokem a s tužkou. Slíbila mi, že
mi všechno poví.

by se mi nikdy nepovedl bez pomoci a pochopení několika
lidí a velké duševní podpory několika místních. Vyzdvihnout
musím ředitele FN Motol Mirka Ludvíka, PČR OŘ II ve Stodůlkách a… své zastupitele. A to VŠECHNY.
Nebylo ode mě fér po nich žádat souhlas s tím, že Řeporyje
budou pravidelně přispívat Anežce na ten důchoďák. Je to
nesystémové. Je to nefér k ostatním. A přesto jsem před ně
předstoupil s tím návrhem a vysvětlil jim, co se stalo a co
se stane, pardon, může stát, pokud se Anežka bude muset
vrátit domů.
Kolega Čupka měl k věci výjimečně příčetnou poznámku,
že je citově vydírám.
Měl pravdu. A chci říct, že si NESMÍRNĚ vážím toho, že
ZMČ přijalo návrh jednomyslně. Beru to na sebe. A děkuji
všem, co mi pomohli s celou tou věcí, jejíž průběh vytěsním
z paměti a závěr, dnešní setkání, nezapomenu.
Ona je poslední, kdo poznává lidi na fotkách z 1. republiky.
Nechala mě zavolat předloni k lůžku s úřednicí a diktovala
do kronik, že „jsme udělali dobře s pomníkem, nepřijet prý
tehdy vlasovci, esesáci je tu postříleli.“
Mám ji moc rád. A děkuji svým zastupitelům, kterým
– přes všechny klasické osobní animozity, nezapomenu,
v dobrém, ještě jedno – právě vlasovce.
Až na záhadně nezvěstného kolegu Čupku, všichni na to
vyhrocené, štáby sledované a živě přenášené, ZMČ přisli
a JEDNOMYSLNĚ záměr podpořili.
Věděli, jak to bylo, kdo s tím přišel a když se rozpoutalo
peklo, nikdo necukl.
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Moc si toho vážím. Než začnu děkovat, jedna pracovní.
Hele, já vím, že politici před volbami, rádi „otevírají“. Ale
já tu party a otevření skateparku měl v hlavě na březen, kdy
mělo být hotovo dle původních plánů. To samé otevření křídla školky a nové policejní služebny naproti řeznictví. Není to
politika plánovaná na září před volbami.
Je to náhoda a vím, nejde tomu věřit. Každopádně, ten
mejdan na skateparku bude přísně apolitický, mám to vymyšlené. Zaslouží si ho Řeporyje, zaslouží si ho všichni, kdo na tom
makali a když už jsme na poslední chvíli (dotace v červnu, se
kterou jsme nepočítali a peníze měli připravený) ušetřili sedm
milionů a skatepark je prakticky zadarmo, uděláme si to pěkné.
Přijďte, budou kapely, kino a nebude politika.
Ve školce stavební průšvih. Zase ten azbest. Klid, zdraví to
neohrožovalo a neohrožuje, ale musel jsem okamžitě zastavit
stavbu. Máme výjimku od hygieny, provozně je to vyřešené
a já děkuji kolegům a všem zúčastněným, že nikoho na vteřinu nenapadlo to tutlat. Stávalo se to tu. Akci jsme odložili
a připravujeme ji tak, že nové vedení obce bude mít přesný
fahrplán. Máme to vymyšlené. Nové křídlo školky samozřejmě
od září v podobě nových dvou tříd v provozu.
Nová policejní služebna v nevyužitém nebytovém prostoru
MČ naproti řeznictví byl nápad místostarostky Lucky krátce
po volbách. Když nám před pár měsíci došlo, co se na nás
politicky chystá kvůli revitalizaci lomu (chci s tím zavezením
vést válku, druhá strana má zájem jiný, já to chápu, hrál bych
stejně, Jirko) na mě a mezi Piráty na Lucku, počítali jsme
resty. A vzpomněli si na služebnu. Jsem rád, že jsme se hecli
a v polovině září bude mít MP od obce nové prostory. Bude
tam skvělá „fízlárna“ pěkně u toho baru a přechodu, kousek
od školy a nebudu se tím kasat. Byl to nápad Lucky Seguin.
Holky, kterou tu moc lidí nezná a II. místostarostky, která
už kvůli tomu, jak se tu rozhádali Piráti, nekandiduje. Mám
potřebu napsat, že je to fajn holka a žádná moje spiklenkyně
politická. Já něco ukrást, vytře se mnou podlahu.
1000× jsme se chytili, ale byla skvělá místostarostka a MUSÍM ZDŮRAZNIT, že byla spolu s Davidem Roznětínským
v mém řeporyjském vyjednávacím týmu. Tu třídírnu bych
bez Davida a Lucky nedal, má na tom podíl a jak Řeporyje
rychle zapomínají, já teda ne. A jako pořád ještě starosta ji
chci za její práci poděkovat. Moc si tě vážím Lucko a děkuju
za energii, co jsi té nevděčné komunální politice a téhle vesnici dala! Děkuji i Michalu Tumovi a Jardovi Kejhovi. Oba už
nekandidují. První mi byl skvělým partnerem v koalici, Jarda
má fakt odslouženo snad čtvrtstoletí jako zastupitel, pánové
díky za práci pro Řeporyje.
Děkuji i všem zastupitelům, kteří byli u téhle „mé“ jízdy. Bylo
to nejlepší zastupitelstvo, co kdy Řeporyje měly, tečka hotovo
dvacet. Jsme teď v totálním volebním střetu dvou světů, ale
to nic nemění na tom, že mě s mou koalicí nechali kluci pracovat, byli konstruktivní a budu si, prohraji-li, pamatovat, jak
férově po volbách a během mandátu uznali vůli lidu a fakt (až
na mimozemšťana, kolegu Čupku) nemám o Řeporyje strach.
Jsme tu kvůli Řeporyjím. Úřad předám v pořádku, dle auditů
ve skvělé kondici účetní a projekty ve stavu, v jakém je nový
starosta nebo starostka očekává.
Díky „mým“ modrým ptákům! Radek to neměl lehké jako
šéf stavebního výboru, kam jsem hloupě pustil kverulanty
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v představě, že demokracie má místo všude. A moje sestra
byla nejlepší šéfkou kultury, co tu kdy byla. Jen se dala do práce, přestal jsem slýchat kecy o „rodinném podniku“.
Mám tu v ODS sedm členů. Čtyři jsou z naší velké rodiny.
Nemám s tím problém. Kdo ano, ať volí jiné. Jen, mrzí mě,
když Lenka odnáší nenávist ke mně. Vždy jsem věděl, že bude
skvělá zastupitelka a byla jí. Nejvtipnější bylo, když tato členka
školské rady za rodiče, měla po zvolení logicky přejít do role,
kdy v radě zastupuje zřizovatele.
Ale rodiče v posledních volbách řekli ve volbách do školské
rady NE! Za nás! Dobře Lenku znají, držka, co se bratra nebojí
a tak – unikát v celorepublikovém měřítku – „proti úřadu a škole“ zastupovala rodiče dál, přímo proti biologickému bratrovi.
A díky samozřejmě Davidovi Roznětínskému. Nikdy nikdo
nedocení jeho zásluhy o Řeporyje, protože prostě jsem výrazný. Bez něj si to tu vůbec nedovedu představit, dokonale
pochopil, že můžeme využívat můj backround a jako vyjednavač numero uno by zasloužil metál. Já, na efekt dvojnásobně
šílený, on, jako rovnovážné ukotvení a „ten, co na mě platí“
a přísná pirátka Lucka.
Je mi fuk, kdo za koho a s kým, ale sluší se jim tady a teď
poděkovat. Bez nich by to nešlo, není fér, že za některá vítězství
jsem schytal vavříny já, ačkoli bez nich by nebylo nic. Víte, my
jsme všichni tři „náplavy“.
Dostali jsme důvěru poprvé v historii a trochu tu rozbily
„konzervám bábovičky“, jak vtipně a trefně říká moje maminka. Tak snad jsme vás nezklamali.
Neexistuje žádný developer, co se vlamuje do Prokopáku.
Zastavili jsme obludnou věc, nemáme žádnou pravomoc bránit někomu ve stavbě osekané na dřeň a nic jsme neukradli.
Bude-li vůle lidu příznivá pro jiné, předám nástupci všechny
bitvy rozehrané svědomitě pro blaho Řeporyjí a učiním tak
v klidu a míru.
Nabral jsem si práci v šoubyznysu na příští rok takovou, že
být u toho starostou, to se pobavíte. Netřeba se tedy o mě
strachovat existenčně, pokud mě vyšoupnou. Víte, já tuším,
že vyhraji, ale muselo by to být tsunami. A na to znám své
pappenheimské moc dobře. Jinak do toho nejdu. Maminka šílí
z toho, co chystám příští květen (už kvůli tomu hubnu, říkám
vám, i nezvolen, budu tu rezonovat pořád, to se zasmějete),
ale rodiče byli na chalupě moc rádi, když jsem jim řekl, že
mám pro ně ještě jednu novinu, krom toho, co jsem podepsal
nejmenované organizaci za šílenost.
Vzali mě na vysokou. Jsem první student, kterému umožní
dle politického vývoje přejít z dálkového na prezenční. Já chci
vidět vyrůstat děti. A chci ještě jednou zkusit dodělat vejšku.
Mám co dělat, když nebudu starosta. Budu-li jím, berte
prosím na vědomí, že chci být taky táta, manžel a … student.
Zaměření? Chacha, nepotěší zdejší černé skládkaře…. Myslel jsem, že vám to dojde. Vzali mě na kriminalistiku.
Děkuji vám za čtyři roky trpělivosti se mnou a PROSÍM, ať
má váš hlas Losna nebo Mažňák, JDĚTE K VOLBÁM. Nejhorší
je nejít a pak z hospody nadávat na poměry. A kdybychom se
v tomto sloupku už neviděli, pak se klaním a nezapomeňte stát
nohama na zemi a mířit ke hvězdám. Bylo mi ctí…
Dycky Řeporyje!
Pavel Novotný
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Systém voleb

S

ystém voleb do obecních zastupitelstev
patří vůbec k těm nejsložitějším systémům voleb u nás. Místo kroužků hrají
v komunálních volbách hlavní roli křížky. Volič
si může vybrat mezi křížkováním celé volební
strany nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým
kandidátům. Obě možnosti lze také kombinovat.
Volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Pokud označí více kandidátů, je jeho
hlasování neplatné.
Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný
pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty
se křížky nepočítají. Volič ale může zakřížkovat
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jednu volební stranu a další křížky udělit kandidátům jiných stran. V tomto případě se odečítá
počet hlasů daný jiným kandidátům než zvolené
straně od konce kandidátky. Například, pokud
má strana 25 kandidátů a volič tuto stranu zakřížkuje, ale zakřížkuje zároveň šest kandidátů
z jiné strany, získá hlas jen prvních 19 kandidátů
ze strany, která od voliče získala křížek.

minimálně polovina mandátů. K procentuální
hranici se nepřihlíží pouze v případě, že v dané
obci je podána pouze jedna kandidátní listina.

Rozdělení mandátů
Nejprve se sečtou hlasy, které dostala strana
jako celek s těmi, které dostali jednotliví kandidáti. Následně se vyřadí strany a uskupení, které
nezískaly alespoň 5 % z přidělených hlasů.

Na závěr je nutné ještě určit, kdo z kandidátů
získá mandát v zastupitelstvu. To určují preferenční hlasy, které se počítají tak, že se celkový
počet hlasů, které daná strana získala vydělí
počtem jejích kandidátů. Má-li některý kandidát
nejméně o 10 procent více hlasů, než je takto
stanovený průměr hlasů strany, poskočí v kandidátní listině na první místo. Pokud je kandidátů
s takovým ziskem hlasů více, rozhodují počty
hlasů, při jejich rovnosti rozhoduje původní
pořadí na kandidátce.

Nastane-li situace, že stanovenou procentuální hranici nepřekročí minimálně dvě volební
strany, hranice se snižuje do té doby, dokud se
tak nestane. Procentuální hranice se snižuje také
v případě, že není obsazena v zastupitelstvu

K rozdělení mandátů mezi volební strany,
které překonaly stanovenou hranici se využívá
poměrný volební systém v podobě D’Hondtova
dělitele.

Informace pro voliče o místě a konání voleb do zastupitelstvech obcí
V souladu s ustanovením §29 zákona č.491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
na území Městské části Praha – Řeporyje
pro volby do zastupitelstev obcí, konané
ve dnech 23. a 24. září 2022

Dne 23. 9. 2022 - od 14.00 hod. do 22.00 hod.
Dne 24. 9. 2022 - od 8.00 hod. do 14.00 hod.
VOLIČ JE POVINEN PROKÁZAT PŘI HLASOVÁNÍ SVOJI TOTOŽNOST A STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR PLATNÝM OBČANSKÝM
PRŮKAZEM NEBO CESTOVNÍM PASEM ČR.
Volební okrsek č. 46001 – sídlo v budově SZUŠ Praha 5-Řeporyje (hudební škola), ul. Smíchovská čp. 96, Praha 5
a mohou zde volit obyvatelé ulic:
		
Bílovská, Dělená, Ebrova (ev.č. 100, 743) Folmavská (část), Havlůjové, Hlávkova (řadové domy), K Velké Ohradě,
Kakosova, Ke Zdravotnímu středisku (část) Koterovská, Losinská, Loučná, Lubenecká, Milenovská, Na tržišti (část),
Nad Mušlovkou, Přídolská, Řeporyjské náměstí (čp. 49), Slatinová, Smíchovská, Stiessova, Všerubská, Wiesenthalova, Žilovská.
Volební okrsek č. 46002 - sídlo v budově SZUŠ Praha 5-Řeporyje (hudební škola), ul. Smíchovská čp. 96, Praha 5
a mohou v něm volit obyvatelé ulic:
		
Boreckého, Čeřovského, Drahotínská, Folmavská(část), Hejného, Hlávkova, Hlouchova, Jáchymovská, Jindřicha
Jindřicha, Jirousova, K tržišti, K Třebonicům, K Velkému Dvoru, Ke Zdravotnímu středisku (část), Krteňská, Lažanská, Libečkova, Na Tržišti (čp. 2, 28), Na Vrchu, Na Výrovně, Nad Schody, Nám. U Lva, Nedražická, Nejdkova,
Pavlovická, Postřekovská, Průhonek, Radouňova, Rudoltická, Řeporyjské náměstí (čp. 522), Sekyrova, Smíchovská
(čp. 142, 516), Stivínové, Toufarova, U Hliníku, U Řepory, U Výkupního střediska, Vejtasova, Ve Výrech, Welzlova.
Volební okrsek č. 46003 - sídlo v Základní škole Praha 5-Řeporyje, ul. Od Školy čp. 596, Praha 5 a mohou v něm volit
obyvatelé ulic:
		
Branaldova, Císařova, Černovická, Dalejská, Doušova, Drahovská, Draženovská, Ebrova, Eichlerova, Hasičů,
Horšovská, Chaloupky, Kavylová, K Holému Vrchu, K Chaloupce, Konopova, K Zadní Kopanině, K Závětinám,
Ke Zbuzanům, Maxovská, Mládkova, Mrákovská, Muzikova, Na Manoušce, Na Požáru, Na Zmrzlíku, Nad Náměstím,
Neffova, Od Školy, Ořešská, Pod Manouškou, Pod Zahrádkami, Raškova, Řadová, Řepíkova, Řeporyjské náměstí
(část), Sousední, Tělovýchovná, U Bubce, U Sila, U Skopců, Ve Výhledu.
V Praze dne 15. 8. 2022

Pavel Novotný
starosta MČ Praha-Řeporyje
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Rozhovor April Popko s novozélandskou rodačkou
Savannah Dalzell o duhových schodech
1. Co vás inspirovalo k vytvoření Popko Rainbow Stairs?
d přestěhování do Řeporyjí jsem
si schody vždy představovala
barevně. Zpočátku jsem byla
v sousedství nová a nechtěla jsem všechny šokovat svými nápady (smích), takže

O

dokončit před letošními Velikonocemi,
protože jsem věděla, že s „Pomlázkou“
budou lidé chodit po okolí a že bude
nejlepší čas, aby to lidé viděli. Proces
trval déle, než jsem čekala, zvláště když
jsem si uvědomila, že je tam asi 60 schodů! Vybrala jsem si 12 barev, ale nejprve

jsem musela vše tlakově umýt, aby byl
povrch čistý, na kterém by barva držela.
Musela jsem si od sousedů půjčit hadice,
abych je spojila dohromady, aby byly
dostatečně dlouhé na umytí co nejvíce
schodů. Měla jsem štěstí, že mi s tím

sousedé přišli pro čokoládová vajíčka,
šlehačky a slivovici (smích)! Myslím, že
někdo může mít ještě barvu na botách
z toho dne! (Smích)
3. Proč jste se rozhodli vytvořit duhu?
Inspiruji se přírodou. Duhy jsou veselé
a jasné. Dávají pozitivní atmosféru a to je
atmosféra, kterou se snažím vždy vytvo-

řit. Barvu používám každý den ve svém
ateliéru, takže to bylo přirozené rozšíření
toho, co dělám. Nyní je chůze do kopce
příjemnější a snadnější!
4. Jaká byla doposud zpětná vazba?
Byla jsem tak vděčná, že jsem mohla
sledovat a poslouchat mnoho lidí, kteří
si užívali barevné schody. Vidím děti
s rodiči, jak počítají schody nebo pojmenovávají barvy. Vidím teenagery, kteří si
na schodech dělají selfie a zábavné akční

jsem místo toho dala barvy do svého
domova. Pak zasáhla pandemie a já
se musela na chvíli soustředit na své
umělecké studio a rodinu. Jakmile to
bylo možné, využila jsem šance konečně
pracovat na tomto projektu. Doufala
jsem, že to sblíží lidi a rozjasní jejich dny.
2. Jak dlouho ti trvalo schody vyrobit?
Řekněme, že to trvalo celý život …
protože jsem se během svého života tím,

že jsem sledovala svého otce, naučila, jak
důležité je dávat komunitám, kterých
jsme součástí, a zanechat svět o něco
lepší, než jak jsme ho našli.
Prakticky řečeno, měla jsem za cíl to

pomohl můj syn Julian a manžel Ondra.
Vysekal všechen plevel kolem schodů,
abych nakonec mohla nanést barvu. Pak
jsem musela několik dní čekat na ideální
čas na natírání schodů, protože letos
na jaře jsme měli několik deštivých dnů.
Nakonec jsem malovala co nejrychleji
(s trochou pomoci mých dcer Mayi
a Vivian) a stále jsem nemohla dokončit
před Velikonocemi. Na velikonoční ráno
jsem se probudila velmi brzy a snažila se
namalovat posledních pár kroků, než si

záběry. Vidím lidi, kteří venčí své psy
nebo rodiny a jednotlivce, kteří si prostě
užívají barvy. Byli tam fotografové, kteří
tam chtěli fotografovat, a dokonce se
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tam natáčelo několik televizních seriálů!
Zdá se, že to lidi baví a jsem ráda, že to
může inspirovat ostatní. Někteří mi na-

psali nebo mi osobně řekli, jak moc milují
schody. Zpětná vazba byla neuvěřitelná
a opravdu si toho vážím.
5. Páni! Tohle může být začátek
něčeho speciálního! Plánujete další
projekty na ulici?
No, ráda bych pro komunitu udělala
víc, pokud to chtějí. Měla jsem požadavky od lidí, kteří navrhovali, kde JINDE
bych mohla namalovat něco víc. Kamkoli

půjdu, vždy budou barvy … tak mějte
oči otevřené a užijte si stezky, které opustím! Jsem vděčná za podporu všech.
Věřím, že mohu spolupracovat s naším
„barevným“ starostou (je velmi nadšený).
Snad vás překvapím ještě krásnějšími
výtvory! Mít pro umělce dobře přijaté
dílo je velmi naplňující.
6. Kde ještě můžeme vidět vaši práci?
Více fotek Duhových schodů můžete
vidět na mé nové instagramové stránce:
@popko_rainbows, kde může kdokoli
sdílet své fotky a zážitky.
Zde můžete také označit své fotografie:
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#popkorainbows nebo #popkorainbowstairs
Moje normální instagramová stránka pro
umění a inspiraci je: @aprilpopko
Moje webová stránka má také hodně
barev a moje umělecká díla jsou k vidění
na více místech po celý rok.
Vystavuji v Praze i v zahraničí. Podívejte
se na mé výstavy, charitativní aukce zde:
www.PopkoProductions.com
V současné době vystavuji letos v létě
na třech místech v Massachusetts v USA,
letos na podzim na více místech v Praze a letos v zimě v Gaudího Casa Mila
ve španělské Barceloně. V mém studiu
a kolem něj se toho vždy hodně děje,
takže mě neváhejte kontaktovat online
nebo mě navštivte v mém studiu! Kontakt na mě je: e-mail: april@popko.com
Děkuji a přeji krásný den!

8
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Akta X Řeporyje:

Duchové hlášení úřadu 2018-2022
Prezidenti vyhlašují na konci amnestie. Starosta Řeporyjí tasí, mimořádně, tajnou složku. Je podporovatelem spolku skeptiků Sysifos. Zarytým racionalistou, přesvědčeným o tom, že nic mezi
nebem a zemí neexistuje. Nesnáší šarlatánství. Je šťastně ženatý s duchařkou, milující horory a mající osobní zkušenost s poltergeistem. Dělají si ze sebe s autorem textu navzájem srandu, když už,
mimořádně, dojde na výbušné téma. Co jim zbývá. Autor během 4 starostovských let přijal stovky
podnětů od občanů. Vodovod, norování jezevců, zimní údržba …. Popravdě tu na úřadu máme
vlastně složku o nadpřirozených úkazech. Já bych to asi jindy nenapsal a vím, že holky tohle baví.
Dělal jsem sedm let ženské časopisy a weby. Hele, já na to nevěřím. Ale duchy v Řeporyjích máme!

J

e to odlehčený text pro Echo. Proto nebudu
korektní ve smyslu předstírání objektivity.

Na duchy prostě NEVĚŘÍM. Ale když bych měl
technicky odpovědět na otázku, zda jsem jako
starosta a hlava úřadu v rámci výkonu pravomoce
„schytal“ nějakou tu entitu, pak musím odpovědět
Pavel Novotný
ANO, dvakrát. Prodám, jak jsem koupil. Ne, že se mi
budete posmívat! Taky jsem si to mohl nechat jen
pro ženu a dál tím bavit jen blízké přátelé na grilovačkách!
Dvakrát. Bílá paní a zvuky v pivovaru.
V té druhé věci mohu prohlásit, že úřad eviduje celkem tři
hlášení tří osob, jejichž totožnost zná, nikdo jsme nic nepili
a v případě dvou ze tří svědků a šlo o dlouhodobé, opakované
nadpřirozené jevy.
Začneme ale na hřbitově. Chci ochránit zdroj i jeho zde žijící
rodinu, proto jen obecně řeknu, že jsem prostě v rámci výkonu povolání rychle vyhověl požadavku obyvatelky lokality těsně přilehlé
ke zdejšímu hřbitovu. Ten papíruje úřednice Tomková a starosta
coby statutár správce pohřebiště rozhoduje a řeší okolo místa
posledního spočinutí našich předků poměrně hodně rozhodnutí.
Máme tak nastavené směrnice. Nikdo jiný nemůže. Prostě jsem
pro paní něco udělal „po svém“, protože úředně je na to potřeba
v EU asi jedenáct razítek. Jí se ulevilo. Šlo o pitomost, ale bylo
vidět, že jsem to musel nařídit mimo zákonnost. To je fuk. Měla
prostě potřebu mi poděkovat, bylo to milé. Lidi většinou považují
starostu za sluhu, co si ho platí. Tady paní přišla a nebyla sama.

Vedla maminku. Ta žije stovky kilometrů od Řeporyjí a přišla mi
říct, abych to shrnul popravdě, tak začala tím, že jsem pomohl
dceři a i v televizi mi viděla na očích, že nejsem takový debil, jak si
myslí, prý jsem hodný člověk a byla u dcery na návštěvě a máme
tam bílou paní na hřbitově a…
„Prosím?? „ zastavil jsem ji a nechal si vyprávět o postavě, kterou
viděla z balkonu v hluboké noci na zamčeném hřbitově a viděla
„Bílou paní“ naprosto jasně.
Přijal jsem informaci vlídně, paní se v žádném případě nechci
posmívat ani zde a byla moc milá. Poděkoval jsem za sdělení,
holky vyprovodil a od té doby to občas vyprávím po podcastech
a v rozhovorech jako ukázku toho, co vše starosta při své pestré
práci řeší.
Jedno takové mé veselé vyprávění do médií slyšela oznamovatelka. Podatelna mi loni na podzim, rok a půl po setkání přepojila
hovor z Moravy.
„Vy jste vyprávěl v talkshow o té bílé paní,“ spustila ta dobrá
žena a ve mně hrklo. Určitě jsem si to už přibarvil a rozvtipnil
a ona je naštvaná.
Ale kdepak.
Paní byla ráda, že jsem to nevypustil druhým uchem tehdy ven
a téma mě zaujalo. Doplnila mi tedy.
- Odkud kam ta postava přesně šla
- Co měla na sobě

Z natáčení o strašidlech v bývalém kině. Zázemí Restaurace Řeporyjský pivovar ukrývá místnost, kuchyňku, co byla snad 300 let dvorkem. Vede z ní chodbička pod
dnešním tržištěm. Ale je to tak na dítě. To jsme tam nikdo posílat nechtěli. A vůbec, kdo by tomu všemu věřil. Já na duchy nevěřím. Ale je to hodně divné místo.
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To je vlastně vše k tomu úředně. Do kronik to asi psát nebudeme, ale informaci jsem předal. Možná vám někdy povím, jak jsem
dvakrát na hřbitově uprostřed noci osiřel. Ale to si ještě rozmyslím.
Prostě tam máme prý bílou paní, tečka, vyřízeno.
Duchové v pivovaru jsou složitější story. Věnoval jsem ji díl
pořadu Extrémní starosta, zájemci najdou na internetové mall.
tv v archivu.
Nebudu nikoho z těch tří jmenovat naplno. Nechci aby mi
třeba Roman „Mahoney“ Šaloun dal pěstí, až mě potká. Ale to on
vyprávěl jako první a nejen mě, že během dlouholetého bydlení
v bytě vedle kinosálu (dnes jsou tam toalety restaurace, do bytu
byla odbočka do dveří vlevo za vchodem do bývalého kina, hned
za masivními vchodovými dveřmi) slyšel z půdy podivné zvuky.
Že v tom domě straší. I slepice chovali na půdě, ale slyšel prý, co
slyšel a zvuky lidské a jejich činnosti to nebyly.
Dlouhou dobu pracoval na rekonstrukci prostor přilehlých pivovaru další člověk. Užil si zejména ve spodní kuchyni a kinosále.
Je to známý člen místní komunity. Jmenovat ho ale není důvod.
Velmi cením, že se mi vůbec svěřil v situaci, kdy bezpečně věděl,
že tomu určitě věřit nebudu.
„Někdo jakoby dodělával mou práci. Na tom sále se žení všichni
čerti. Co se tu ozývá z útrob toho baráku, to není možný. V kuchyňce dole se přemisťuje a řinčí nádobí. A to nemluvím o šílenství,
které tu zažívám s elektřinou. Spím tu sám, ale sám tu nejsem.
Neublíží mi to, nebojím se toho, ale je to tady.“
Jeho vyprávění vzápětí doplnil číšník. V restauraci pracoval 14
měsíců do loňského května. Přespával.
Svěřovali se navzájem, bylo vidět, že je zaskočený tím, že mi
jeho provozní vše vyprávěl.
„Ty jsi mu to řekl, jo? Tak já mu tu řeknu taky. Tady, tady jsem šel
dolů…“, a ukazuje na schody, které spojují dnešní zázemí kinosálu

Městská
policie
informuje

J

ednou z činností, které se strážníci musejí věnovat, a která není
na první pohled téměř viditelná, i když zabírá poměrně dost času
a nasazení personálu, je projednávání drobných krádeží (rozuměno
ve formě přestupkového jednání, přičemž jedním z kritérií pro odlišení
od trestného činu je maximální výše způsobené škody - 10 000 Kč, ovšem zároveň nesmí být naplněny podmínky, za kterých se vždy jedná
o trestný čin, bez ohledu na výši způsobené škody). Jde tedy o krádeže,
kterých se dopouštějí pachatelé, zejména ve větších obchodech a nákupních centrech. V rámci působnosti Obvodního ředitelství městské
policie Praha 13 se jedná zejména o obchody typu Lidl, Kaufland, Albert, o prodejny v rámci OC Globus, Avion parku, Metropole Zličín či
o prodejnu Hornbach… tedy pravda je, že MČ Praha Řeporyje se tato
problematika týká minimálně a pokud ano, tak spíše se jedná o odcizení
- krádež různého materiálu z pozemků a objektů.
U krádeží v obchodech se jedná o případy, kdy pachatele zadrží
„ochranka“ a přivolá městskou, či státní policii. Strážníci jsou v daném
případě povinni dostavit se na místo a protiprávní jednání s podezřelou
osobou projednat. Po ztotožnění osoby, což bývá někdy problém a osoba
musí být předvedena ke zjištění totožnosti na Policii ČR, je nutné vyloučit,
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a zadní trakt budovy, kde je Pivovar. Kdysi tam byla hospoda U Šimáčků a původní kinosál, od roku 1927 zvukový.
„…tady ty skleněné dveře. Postava, no spíš já. A měl jsem úplně
bílé vlasy. Šel jsem se v noci sprchovat, nikdy na to nezapomenu.
A co říká V. je pravda. Ozvývají se tu zvuky, mít prachy, přespávám
jinde. Bojím se tady. A co?“
No a to je všechno.
Dalším už bych si jen škodil. Nebo ženě, která mi nedala svolení psát o jejím soukromí a tak se nedozvíte, jak ji „to“ nepustilo
do spojovací chodby v pivovaru, kam nastoupila s kyvadlem.
Pokud vás téma baví, napište mi. Ukecám paní starostovou
(v době uzávěrky čísla) a přidám třeba sám něco o svých dvou
osyřeních na hřbitově.
Jedno vám ale vykecám.
O entitě v pivovaru jsem na internetovou Mall.tv natočil celý
jeden díl seriálu Extrémní starosta. Snadno jej dohledáte. Samozřejmě jsem měl jasný plán. Přespat tam a točit zvuky, což nakonec
v díle není.
Aby jo. Když mi mezitím došlo, že povoláním novinář/starosta
má udělat jediné.
Protože je členem Spolku skeptiků Sysifos a střelec, SAMOZŘEJMĚ mám v pivovaru na sále přespat SÁM, bez kameramana
a zvukaře a Mall.tv.
Přespat sám a napsat o tom článek do Echa!!! To jsem měl udělat.
A neudělal. Manželku hodně pobavil důvod.
Já bych se tam sám bál.

starosta@prahareporyje.cz

zda se případně nejedná o trestný čin, o recidivu (v opačném případě je
nutné předat záležitost Policii ČR) a rovněž pořídit ověření - opis z centrální evidence přestupků (tam se obdobná jednání povinně zaznamenávají),
po provedení těchto úkonů mohou strážníci s osobou projednat záležitost uložením pokuty příkazem na místě (za splnění dalších podmínek),
případně oznámit jednání příslušnému správnímu orgánu.
Aktuálně jsou evidovány nejčastěji případy krádeží v obchodech
s potravinami, od sortimentu jako jsou sušenky a čokolády (řádově
v hodnotě desítek Kč), přes sýry, maso … až po kompletní nákup
(v hodnotě tisíců Kč). Specifickým zbožím pro určitou skupinu osob je
pak alkohol – pivo, víno, destiláty.
Dalším „žádaným“ artiklem, mimo potraviny a alkohol, je drobný
stavební a montážní materiál a nářadí a rovněž zboží z drogerií či módní
doplňky a oblečení.
Počet takových případů, u kterých zasahují strážníci, se pohybuje
v řádech desítek měsíčně. Důvody, které osoby uvádějí při podání
vysvětlení, jsou různé, většinou se ale odmítnou vyjádřit. Ve značném
množství případů se jedná o opakované krádeže, kterých se dopouštějí
tytéž osoby a rovněž je zaznamenám určitý počet pachatelů - osob závislých na návykových látkách, případně osob nacházejících se v tíživé
sociální situaci. Pohnutky jednotlivých pachatelů pro to, proč se tak
děje, jsou evidentně různé, i bez jejich vyjádření.
Otázkou je, do jaké míry je motivem k páchání tohoto typu protiprávní činnosti současná výše inflace a navyšování cen zboží….
Ing. Hynek Svoboda
Obvodní ředitelství městské policie Praha 13
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Organizace školního roku
2022 / 2023

pondělí 31. 1. 2023

Pololetní prázdniny:

pátek 3. 2. 2023

Jarní prázdniny:

pondělí 13. 3. 2023
- neděle 19. 3. 2023

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 6. 4. 2023

Konec školního roku:

pátek 30. 6. 2023

Hlavní prázdniny:

1. 7. – 31. 8. 2023

Zahájení školního roku 2023/2024: pondělí
		 4. 9. 2023
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Nový školní rok v mateřské škole

P

rázdninové dny ubíhají mílovými
kroky a za chvíli opět začne nový
školní rok. Pro některé ten úplně
první, pro některé naopak poslední.
My všichni v mateřské škole se také již
chystáme. Uklízíme a připravujeme vše
tak, aby začátek školního roku začal bez
problémů.
Letošní školní rok bude pro nás trochu
jiný a také napínavý. Od 1. září budeme
mít totiž v provozu již 7 tříd. Celkem 146
dětí. Bohužel se nepodařila rekonstrukce
školní kuchyně, ale hygienická stanice
povolila výjimku na vyšší počet vařených

MŠ • Info z MČ
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jídel a my doufáme, že v příštím roce
Každý rok si říkám, jak bude ten rok
k rekonstrukci kuchyně dojde.
dlouhý, ale on uteče vždy jako voda
Nový školní rok 2022 – 2023 začne a opět budou prázdniny.
Přeji nám všem úspěšný start do nové1. září ve všech 7 třídách.
Těšíme se na nové kolegyně, nové děti, ho školního roku. Myslím i na naše bývalé
ale i na naše staré známé a budeme si předškoláky, kterým začíná nová životní
Klasika
dezerty,
oblíbené již u
našich babiček a napříč všemi generacemi. Hrab
povídat o zážitcích z prázdnin. Věřím,
žemezi všemi
etapa
v základní
škole.
jsou nenáročné na přípravu i na skladbu ingrediencí, a přesto vždy sklidí úspěch u všech m
se všichni brzy spřátelíme. Novým koleDržme si palce
Jsou ideálním podzimním dezertem ale své nejbližší s ním potěšíte i kdykoliv během roku.
gyním se bude u nás snad líbit a samoDiana Schreierová a kolektiv MŠ
řezy
zřejmě i všem dětem. Děti si najdouHraběnčiny
nové
kamarády, i když začátky budou těžké,
200gr másla
150 grsicukru krupice
zvlášť pro úplně nejmenší děti, které
www.msreporyje.cz
4 ks vejce – bílky a žloutky zvlášť
budou teprve zvykat na nové prostředí,
ms.reporyje@gmail.com

450 gr polohrubé mouky
nové kamarády i na paní učitelky. 1ks prášek do pečiva
2 PL mléka
1 čj mleté skořice
500 gr jablek
špetka soli
1 čj škrobu
100 g moučkového cukru
ořechy, rozinky – dle volby

Kulinářské okénko
Hraběnčiny řezy

K

lasika mezi všemi dezerty, oblíbené již u našich
babiček a napříč všemi
generacemi. Hraběnčiny řezy
jsou nenáročné na přípravu
i na skladbu ingrediencí, a přesto vždy sklidí úspěch u všech
mlsounů.
Jsou ideálním podzimním dezertem ale své nejbližší s ním
potěšíte i kdykoliv během roku.

200 gr másla
150 gr cukru krupice
4 ks vejce – bílky a žloutky zvlášť
450 gr polohrubé mouky
1 ks prášek do pečiva
2 PL mléka
1 čj mleté skořice
500 gr jablek
špetka soli
1 čj škrobu
100 g moučkového cukru
ořechy, rozinky – dle volby

Z másla, krupicového cukru,4 žloutků, mouky, prášku do pečiva a dvou lžic mléka
zpracujeme tužší těsto. Můžeme si připravit i den předem. Uložíme do lednice.
Jablka oloupeme, zbavíme jadřinců a nahrubo nastrouháme. Smícháme je se skořicí, můžeme přisladit a přihodit pár předem namočených ořechů nebo rozinek.
Vychlazené těsto rozdělíme na 2/3. Jednu třetinu vyválíme na plát a ten vložíme
na dno menšího plechu či pekáčku. Bílky vyšleháme se špetkou soli, lžičkou škrobu
a moučkovým cukrem do pevného sněhu. Připravené těsto poklademe připravenou
jablečnou směsí, zakryjeme sněhem a na povrch nahrubo nastrouháme zbylou
třetinu těsta. Pečeme v troubě rozpálené na 180 °C asi 45 minut.

1234 / 44
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.

Postup :
Z másla, krupicového cukru,4 žloutků, mouky, prášku
do pečiva a dvou lžic mléka zpracujeme tužší těsto.
Můžeme si připravit i den předem. Uložíme do lednice. Jablka oloupeme, zbavíme
nahrubo nastrouháme. Smícháme je se skořicí, můžeme přisladit a přihodit pár pře
namočených ořechů nebo rozinek. Vychlazené těsto rozdělíme na 2/3. Jednu třetin
vyválíme na plát a ten vložíme na dno menšího plechu či pekáčku. Bílky vyšlehám
špetkou soli, lžičkou škrobu a moučkovým cukrem do pevného sněhu. Připravené
poklademe připravenou jablečnou směsí, zakryjeme sněhem a na povrch nahrubo
nastrouháme zbylou třetinu těsta. Pečeme v troubě rozpálené na 180°C asi 45 min

UPOZORNĚNÍ
K VOLBÁM
MČ Praha-Řepor yje,
žádá majitele nemovitostí, aby je označili
číslem popisným i orientačním. Je nutné
též označit i poštovní
schránky.
Děkujeme
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CHYTRÁ VOLBA PRO SEBEVĚDOMÉ ŘEPORYJE
V roce 2018 jsme představili program nekompromisního přístupu k problémům Řeporyjí. Drze jsem s jedním křeslem žádal o silný mandát pro zdejší ODS. Pro
tým opřený o přátele, rodinu a profíky, se kterým jsem se cítil na to skutečně to tu rozhýbat. Dostali jsme důvěru. A splnili, co jsme slíbili.
Chápu občasné výhrady k mému stylu a chování. Často zní od těch, co neví, či vědět nechtějí, že by Řeporyje za ty 4 roky nedosáhly ničeho, nechovat se jako Novotný!
Byly drzé, nekompromisní a úspěšné. Prosazovaly své zájmy všemi prostředky. Nic jiného ode mě nečekejte! Dělal jsem to v opozici a budu klidně zase. Ale budu
to dělat přesně tak, jako doposud. Ukázaná platí. Výsledky, ne kecy v kleci. Jsem profesionál, co vždy odpovídal chlebodárci za výsledek, ne noblesu.
Nesnáším přizdisráčství, zlodějinu, šlendrián a prázdné řeči. Nebojím se nikdy ničeho a Řeporyje se toho se mnou FAKT nebály. Jsem pyšný na to, co za námi zůstalo!
Úřad je organizačně i personálně jiným světem, školství jakbysmet. Zatápěli jsme černým ubytovnám, bordelářům, každému, kdo Řeporyjím škodil. Nebýt nekompromisního přístupu, NIKDY by z vašich ulic nezmizelo 51 autovraků, NIKDY bychom nevygumovali z metropolitního plánu třídírnu, nikdy by nedošlo k prokazatelnému
snížení kriminality v Řeporyjích. Vypráskali jsme majitele lomu, co chtěl bezohledně těžit a zavážet. Když zastupitelé JEDNOHLASNĚ schválili projekt Trunečkův
mlýn, aby poté, tváří v tvář strachu z negací vyvolaných účelově aktivisty – s očima k zemi otáčeli, dojednali jsme zisk klíčových pozemků u SKUTEČNÉ brány
Prokopáku. To my prosadili připomínky k jakémukoli zastavování. Místo keců o neexistující invazi developerů činy, které zamezí ve výsledku i náznaku snahy
o něco takového. Jediní dokážeme čelit lobby, co chce zavážet lom. 7 let náklaďáků. Čtete o strašákovi v ostatních programech? Víte proč ne? Protože to mají
za prohrané. Stejně jako volby, tak zkouší „Prokopák“ a další věci, co jsou buď automatické, nebo dobře zní. Mě zajímá praxe. Nikoho lepšího na skutečné války
nemáte. Mám čisté svědomí, prokázal jsem, co dovedu v praxi, ne na papíře. Nikdo nevěřil v porážku třídírny, zisk nádraží zadarmo. A ten skatepark je zadarmo,
pane Čupko. Máme za sebou dotačně nejúspěšnější volební období novodobé historie městské části. Nic jsem neukradl, nic na mě nemají a když se soudím, tak
s monstry. Nikomu jsem neublížil, nezabil jsem Ivetu. Zabíjím jen rodinný život a naději, že neskončím v blázinci, půjdu-li do toho zas.
Úřad je hodnocen audity MHMP jako „příkladně hospodařící“, v obecní kase 30 milionů rezerv. Řeporyje jsou 2. z 57. MČ Prahy v rozvoji. Jsou vynikající adresou
na mapě světa. Ukázali, že si s nimi nikdo vytírat zadek nebude. Od posledního bordeláře kolem kontejnerů po Ruskou federaci. Kde jsme byli před čtyřmi lety?
Jsem magor, ale dříč a jiný nebudu. Nabízím nekompromisní styl komunální politiky, který, ať se to kritikům libí či ne, nese výsledky. Polovinu těch aut jsem
sám, v podmínce a kvůli Řeporyjím, ukradl. Miluju Řeporyje. Hlas pro mě je chytrý. Půjdu do toho ale jen se silným mandátem od voličů. Pokud mezi ně patříte,
očekávám plnou podporu celé naší kandidátky. Silný mandát sestavě, kterou jsem prakticky nezměnil, stejně jako nebudu měnit sebe. S vaší podporou a svým
týmem ale dovedu dál měnit Řeporyje. Je to na vás.
Pavel Novotný
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pavel Novotný, 41 let, novinář, Praha - Řeporyje, ODS
Mgr. Radek Hanák, 48 let, advokát, Praha - Řeporyje, ODS
Mgr. Lenka Fialová, 40 let, produkční, Praha - Řeporyje, ODS
Luboš Ruda, 22 let, student VŠ, Praha - Řeporyje, ODS
Jan Zika, 52 let, bezpečnostní pracovník, Praha - Řeporyje, ODS
Ing. Jan Seifert, 57 let, projektant, Praha - Řeporyje, (NEZ)
Vilém Procházka, 51 let, rekvizitář, Praha - Řeporyje, (NEZ)
Veronika Novotná, 40 let, podnikatelka, Praha - Řeporyje, ODS
Daniel Kurka, 19 let, student VŠE, Praha - Řeporyje, (NEZ)
Jan Fiala, 49 let, živnostník, Praha - Řeporyje, (NEZ)
Miroslava Novotná, 69 let, učitelka, (NEZ)

TOP PROGRAM PRO ŘEPORYJE
Jak budou vypadat Řeporyje v roce 2026? Budou místem, kde se
bude dobře žít? Na jaké věci se dá navázat a co je nutné zlepšit?
Můžeme si vybrat. Buď může každý z nás na svém dvorku a s rukama v klíně sledovat dění kolem sebe. Nebo je druhá možnost.
Začít na své bydliště nahlížet jinou perspektivou. S jistou mírou
nadsázky je možné parafrázovat: “Neptej se, co může udělat tvá
obec pro tebe. Ptej se, co můžeš udělat pro svou obec ty.“
Transparentní rozvoj městské části
Poprvé v historii spatřila světlo světa rozvojová studie Řeporyjí.
Zjednodušeně to znamená, že městská část má koncepční nástroj vytvořený urbanisty a městskými architekty. Ucelenou koncepci: jak důsledně pečovat o veřejný prostor, jak zajistit prostupnost území, kde stavět nové domy, která místa jsou vhodná pro
nové parky a hřiště, kde by mohlo být koupaliště, kde bude nová
školka, škola a ordinace pro lékaře. Díky rozvojové studii bude
možné lépe hájit zájmy stávajících obyvatel Řeporyjí proti nekoncepční výstavbě, zjednoduší se i spolupráce s Magistrátem hl. m.
Prahy (nejen) na ochraně přírody, ale je to i cesta, jak podpořit
jednání o protihlukových opatřeních u pražského okruhu.
Pro občany přívětivý úřad
V ulici Na Vrchu slýchali lidé roky sliby, že se postaví opěrná zeď.
A nedělo se nic. Možná si toho většina občanů ani nevšimla, ale ta
zeď byla „v tichosti“ postavena a pár rodinám se ulevilo. Proč tolik
slov o jedné zdi v ulici, kterou mnozí ani neznají? Protože právě
taková je naše představa o fungování úřadu. V plánu jsou opravy
komunikací, chodníků a před schválením je i rekonstrukce náměstí. I proto chceme vytvořit důstojný prostor pro dialog občanů
s úřadem MČ Řeporyje. Každá stavba, rekonstrukce a vlastně každé úřední rozhodnutí s sebou totiž nutné nese i určité omezení.
Chceme úřad, kde dané sliby a slovo platí. Chceme úřad, kde je
rozhodování předvidatelné a všem se měří jedním metrem.

Clanek_RECHO_184x134_V01.indd 1

Mezigenerační a sousedská soudržnost
Budova vlakového nádraží dostala novou střechu. I díky tomu Řeporyje - jako jedna z prvních obcí - mohly rychle ubytovat desítky válečných uprchlíků z Ukrajiny. Hodně z vás nezištně přiložilo
ruku k dílu a každý si zaslouží poděkování - bez vás by taková
pomoc nebyla myslitelná. Ale zpět k bývalé nádražní budově.
Chceme ji efektivně využít i po návratu uprchlíků zpět do vlasti.
Inspiraci jsme našli v pražských Dejvicích, kde z nádražní budovy vzniká Spolkový dům. Takový dům by slušel i Řeporyjím. Řada
aktivit by tak našla své zázemí. Ostatně naší prioritou je podpora
sociálních programů ve prospěch obyvatel Řeporyjí a podpora
občanských iniciativ – Sokol, dobrovolní hasiči, fotbalisté i další
sportovní a kulturní aktivity spolkového života. Není náhoda, že
i naší zásluhou se otevírá nový volno časový areál – skatepark se
sochařskou výzdobou a letním kinem.
Za poslední 4 roky se „pár věcí“ povedlo. Mohli bychom se chlubit,
že jsme zastavili plán na stavbu třídírny odpadů; že jsme rozšířili
školku a opravili školu; že jsme nakoupili ekologická vozidla a autobus pro hasiče; že díky nám vznikla nová hřiště, nová parkovací
stání i to, že městská část získala do svého majetku nové pozemky. Nebudeme to dělat, i když jsme se na těchto akcích podíleli.
Bylo by to jen půl pravdy. Zásluhu na tom, co se povedlo, nese
celé zastupitelstvo MČ Řeporyje. My dnes představujeme TOP
PLÁN pro Řeporyje na další čtyři roky a také TOP tým – kandidáty, kteří mají odvahu i chuť pro občany Řeporyjí pracovat – detailní program najdete na Facebooku: @TOP 09 Praha – Řeporyje.
Budeme rádi, když do toho půjdete s námi – díky za váš hlas v komunálních volbách!
David Roznětinský – kandidát na starostu
za TOP tým Tomáš Chrastil a Vojtěch Kočovský

21.08.2022 16:45
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NEZÁVISLÍ PRO ŘEPORYJE
NAŠE ŘEPORYJE NEVZKVÉTAJÍ, POJĎME TO SPOLEČNĚ 23. A 24. ZÁŘÍ ZMĚNIT!

DRŽÍME SE HESLA PŘEDKŮ
„DŘÍV UDĚLÁNO NEŽ
VYMLUVÍNO!“

Jiří Blažek sedlák
Pavel Bechyně učitel gymnázia
Marcela Holovská seniorka
starostka 2010 - 2018
Eva Hošková ekonomka
Aleš Hubálek systémový inženýr
Jana Júzová učitelka MŠ
Antonín Král truhlář
Iveta Olšovská krajinářská architektka
Miroslava Součková herečka, dabérka
Jiří Svoboda mechanik
Pavel Veselý klempíř - kominík

@NezavisliProReporyje

•

oživíme připravené projekty na rekonstrukce komunikací, které současné zastupitelstvo
uspalo (ulice Řepíkova, Na Manoušce, Muzikova, Krteňská, včetně ulic nad sokolovnou a další),
připravíme rekonstrukci ulic, které to také neodkladně potřebují, např. Milenovská

•

zahájíme komplexní revitalizaci širšího centra obce včetně bývalých uhelných skladů
a neustále odkládané rekonstrukce Řeporyjského náměstí

•

otevřeme budovu bývalého nádraží lidem pro pořádání komunitních akcí

•

zasadíme se o ochranu přírodních hodnot (Dalejské údolí, Trunečkův mlýn, Hliník – Řepora),
v obci dosadíme stromy, upravíme parkové a odpočinkové plochy a zajistíme potřebnou péči

•

připravíme výstavbu domova pro seniory či obecních bytů na pozemku u „Panského domu“

•

zrealizujeme novou zahradu u mateřské školy včetně dořešení dopravy v této lokalitě

•

postavíme můstek přes Jinočanský potok a vybudujeme další vycházkové trasy

•

rozšíříme místa na tříděný odpad včetně podzemních kontejnerů

•

dořešíme chybějící splaškovou kanalizaci a obecní vodovod

...PŘIJĎTE K VOLBÁM
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OBČANÉ ZA LEPŠÍ ŘEPORYJE
bez zbytečného betonu a neúspěšných komiků

Těsně před volbami současný starosta připravuje otevření kontroverzního skateparku v Řeporyjích.
Výstavba skateparku stála naši městskou část zhruba 20 milionů korun, včetně dotací.
Co byste za 20 milionů korun pořídili pro Řeporyje Vy? Napište nám na náš email info@lepsireporyje.cz nebo hlasujte v anketě
na www.lepsireporyje.cz
• odkoupení pozemků v lokalitě Trunečkova mlýna
• opravy silnic, vybudování chodníků a cyklostezek
• řešení dopravní obslužnosti základní a mateřské školy
• přestavba budovy nádraží na sociálně-kulturní centrum
• investice do splaškové kanalizace a obecního vodovodu
• převzetí komunikací do majetku města z rukou spekulantů
• podpora rozšíření sítě zdravotnických zařízení v Řeporyjích
• dokončení léta odkládané rekonstrukce Řeporyjského náměstí
• zavedení optické sítě pro rychlý internet do všech domů v Řeporyjích
• výsadba zeleně s důrazem na její protihlukovou funkci v okolí Pražského okruhu
• investice do projektu komunitní energetiky s cílem snížit náklady na energie pro občany
• padesát let sponzoringu automobilových závodů v lokalitě dostatečně vzdálené od Řeporyjí
• doživotní pronájem ubikace na polární stanici v Arktidě pro současného starostu, včetně jednosměrné letenky

CHCEME REÁLNĚ ZLEPŠIT ŽIVOT OBČANŮ ŘEPORYJÍ - PODPOŘTE NÁS VE VOLBÁCH
Mgr. Ing. Jan Liška
Eliška Vírová

František Blažek

MUDr. Jozef Čupka, MPH

Mgr. et Mgr. Marek Nemeth

Lukáš Cígler

Daniel Víra
Karel Franz

Pavel Jiras

Rebeka Lišková

Bc. Markéta Matušková

Appka Řeporyje! To chceš!

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

Stáhněte si
appku Řeporyje na stránkách

www.prahareporyje.cz
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Letní soustředění mladých akordeonistů

B

lížil se konec školního roku a našim
žákům akordeonového kvarteta
došlo, že se budou muset na celé
léto rozloučit. Nejsou to jenom skvělí muzikanti, ale i bezva kamarádi. Tak se rozhodli,
že pojedou společně na soustředění, aby
nacvičili zase „něco“ nového.
Na poslední chvíli se nám podařilo
sehnat ubytování na Nové Živohošti. 14.
srpna jsme se sešli na místě a začali procvičovat krásné nové písničky a skladby.
Počasí nám mimořádně přálo a tak jsme si
mohli kromě společného muzicírování užít
i koupání v přehradě a vycházky po okolí.
Naučili jsme se toho tolik, že jsme poslední den soustředění mohli uspořádat
v improvizované koncertní síni téměř
hodinový koncert pro ostatní rekreanty
a místní obyvatele. Radost měli nejen žáci,
ale i publikum a rodiče, kteří si přijeli pro
svoje děti. A protože nám majitelé ubytovacího zařízení vytvořili přímo ideální
podmínky, prohlásili, že příští rok bude
soustředění minimálně na 14 dní.

Čtení Knihy moudrosti na pokračování
Přísloví 2 • Bible 21
Přijmi má slova
2 Přijmi prosím má slova, synu,
moje příkazy jak poklad opatruj,
2 své ucho k moudrosti nakloň,
srdce otevři pro rozumnost!
3 Ano, po rozumnosti volej,
přivolej k sobě rozvahu.

4 Když ji jak stříbro vyhledávat budeš,
pátrat po ní jak po pokladech,
5 úctě k Hospodinu tehdy porozumíš,
k poznání Boha dospěješ.
6 Jen Hospodin přece dává moudrost,
poznání a rozumnost pramení z jeho úst.
7 Zdravý úsudek on pro upřímné chová,
štítem je pro ty, kdo žijí poctivě.
8 Drží stráž nad stezkami práva,

ochraňuje cestu spravedlivých svých.
9 Spravedlnosti a právu tenkrát
porozumíš, i poctivosti – všem stezkám
ke štěstí.
10 Moudrost když do srdce ti vejde,
vědění když tvou duši potěší,
11 prozíravost tě bude chránit,
rozumnost nad tebou bude bdít.
J.H.

2
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Podzimní kulturní sezóna začala ve
Studiu Bubec 6. září vernisáží výstavy
sester Jitky a Květy Válových a přehlídky
jejich Práce pro veřejný prostor/mozaiky,
malby, reliéfy a skleněné výplně. Výstavu
připravila kurátorka Dagmar Šubrtová
ve spolupráci s Alexandrem Němcem
a rodinou sester Válových a potrvá až do
27. října 2022
Výstava sester Válových s názvem Práce
pro veřejný prostor ukazuje okruh jejich
méně známých prací. Sestry Válovy ve
svých nevelkých ateliérech v kladenském
domě malovaly rozměrná plátna, aby
se později staly respektovanou součástí
historie českého výtvarného umění druhé
poloviny 20. století. Než se tak stalo, obě
sestry prožívaly dlouhé období nezájmu
o jejich tvorbu. Významná komunistická
novinářka a spisovatelka Marie Majerová
sestry Válovy označila jako „černou skvrnu

Jitka Válová, skleněné dveře, návrh,
Ostrov nad Ohří, 1975

Jitka a Květy Válovy, 1964, barevná vitráž pro vstupní
halu ČSAV – ÚTZCHT v Praze Lysolajích, dnešní Ústav
chem. procesů AV, foto: Dagmar Šubrtová. Zachováno.

na rudém Kladně“. Na jejich dílo se pak
oficiálně pohlíželo jako na nežádoucí.
Mnoho obrazů tehdy přemalovávaly,
neměly prostředky na nová plátna,
vystavovaly jen občas a převážně společně
se členy skupiny Trasa (s Čestmírem Kafkou,

Olgou Čechovou, Evou Kmentovou,
Olbramem Zoubkem a dalšími). Toto úzké
generační spojení dalo sestrám Válovým
možnost (a to pouze na doporučení
svých kolegů) vytvořit návrhy a následně
i realizovat díla ve veřejném prostoru.

24. a 25. září proběhne v Trojském zámku
druhý ročník Art Book Fair a Studio
Bubec tam bude mít i tentokrát svůj
stánek.

17. – 18. 9.
vernisáž 17. 9. v 18:00
Výstava rezidenčních
umělců Studia Bubec

Otevírací
doba:

So–10:00–21:00
Ne–10:00–17:00

2022>>
2021>>

17. a 18. září se Studio Bubec každoročně
zapojuje do akce Zažít město jinak.
I tentokrát jsme připravili bohatý program.
Od 15 do 18 hodin bude probíhat výtvarná
dílna s názvem „STOPA“ (kresba a psaní
křídovými barvami) pro děti od 3 let až po
dospělé. Současně je naplánovaná tradiční
umělecká přehlídka Pick'n'mix – výstava
děl, která vznikla v rámci rezidenčního
programu Studia Bubec.
Vernisáž a komentovaná prohlídka
začnou v 18 hodin.

Od 18:30 začne divadelní představení
Televize Estráda, následovat bude od
20:00 hudební performance “Světla na
cestě” – světelná instalace zpřístupněna
formou tvůrčí dílny s živým hudebním
doprovodem, který bude reagovat na vaše
světelné experimenty.
Po celý den bude k dispozici nově
otevřený skatepark Řeporyje. Proběhnou
zde exhibice předních pražských jezdců.
Časy jednotlivých jízd budou upřesněny.
Změna programu vyhrazena.

Na říjen pak máme připravenou speciální
akci: Certifikovaná propagátorka kultury
m e zc alu a agáve Ve ro nik a , k te r á
dvanáct let žije v karibském Mexiku,
nás provede mexickou kulturou, která je
neodmyslitelně spojena s kulturou tohoto
agávového destilátu.

3
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Podzim bude kromě výstav a kroužků
také plný tvůrčích workshopů. Pro děti
máme připraveny výtvarné kurzy v rámci
akcí Festival m3 / Umění v prostoru – Mezi
meziprostory, Zažít město jinak a Art
Book Fair.
12. září 2022 11.00 – 13.00 hodin
Workshop Studia Bubec – Světla na cestě
Workshop pro děti i dospělé v duchu
happeningu s minimem prostředků.
Abyste vytvořili světelné obrazce, nebude
třeba žádného materiálu. Inspirací nám
budou barevná signalizační světla
semaforů, kterým dáme zcela nov ý
umělecký význam. Dílna bude volně
přístupná v čase 11–13 hodin. Rezervace
a info r mace na e - mailu k ris t y na .
studiobubec@gmail.com.
24. 9. 2022 13:00 – 16:00 hod
Tiskařská dílna s lektorkou Kristýnou
Zámek Trója – Eko ateliér – oranžerie
Workshop inspirovaný tvorbou sochaře
Čestmíra Sušky, jehož výstava právě
p r o b í h á v Tr o j s ké m z á m k u . D ě t i
i dospělí návštěvníci všech věkových
kategorií si budou moci vyzkoušet práci
s velkými raznicemi, které jsou kopiemi
tvarů, k teré jsou uplatněny v jeho
známých perforovaných strukturách
z velkokapacitních kovových cisteren
a dalších materiálů.

Creative Bubec
I o prázdninách to ve Studiu žilo! V rámci
Creative Bubec proběhly tři turnusy
příměstských táborů.
Od z áří opět z ačínají pravidelné
umělecké kroužk y pro školní rok
2022/2023. Jako každý rok bude na výběr
několik typů kurzů pro děti od 3 do 15 let.

ROZVRH KROUŽKŮ
školní rok 2022/23
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČT VRTEK

PÁTEK
9:00–13:00

Školička pro
nejmenší s Arjanou
4–6 let

15:00–16:30

15:00–16:30

16:30–18:30

16:30–18:00

Kreativní tvorba
s Terkou
5–7 let

17:00–19:00

Příprava k talentovým
zkouškám
s Kristýnou

Kreativní tvorba
s Terkou
7–15 let

Ateliér
s Kristýnou
7–9 let
Ateliér
s Kristýnou
10–15 let

Přihlášky zasílejte na adresu: kristyna.studiobubec@gmail.com
koordinátor a lektor: Kristýna Adámková

15:00–17:00

Multimediální tvorba
s Šárkou
7–15 let

18
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Zápis ze zasedání č. 34 z 21. 6. 2022

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.;
místostarosta - David Roznětinský; místostarostka - Lucie Seguin; Jiří Blažek - zastupitel; Mgr. Pavel Bechyně - zastupitel;
Jaroslav Kejha - zastupitel; MUDr. Jozef
Čupka, MPH - zastupitel; Mgr. Radek
Hanák - zastupitel; Vojtěch Kuchař - zastupitel; vedoucí HSO - Lenka Bártová
Omluveni: Mgr. Lenka Fialová, Mgr. Michal Tůma
Starosta Městské části Praha-Řeporyje
(dále jen „předsedající“) zahájil jednání
v 17.02 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno
a zveřejněno na fyzické i elektronické
úřední desce úřadu. Při zahájení jednání
je přítomno 8 z jedenácti zastupitelů,
tedy nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
určuje
zapisovatelkou p. Lenku Bártovou.
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Jaroslava Kejhu
a p. Vojtěcha Kuchaře.
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského a p. Lucii Seguin.
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
schvaluje
úpravu programu jednání tak, že
- zařazuje body jednání č. 10 - výsledky
VŘ na dodavatele Cisternové automobilové stříkačky CAS 20 pro SDH
Řeporyje, č. 11 - Poskytnutí příspěvku
na úhradu nákladů v domově seniorů
ač. 12 - Poskytnutí finančního příspěvku na revitalizaci kostela v Řeporyjích;
- se přesouvá bod jednání č. 9 do bodu
„různé“.
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0529/2022/ZMČ34
Zastupitelstvo městské části
schvaluje

rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení spočívající např. v příjmu
finančních prostředků:
- doplatek z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů za období 1.
12. 2020 až 31. 5. 2021 ve výši 852 tisíc,
- 100% podíl MC na daňové povinnosti
hl.m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2021
ve výši 661 616,75,- Kč,
- rozvoj sportovní infrastruktury - skatepark ve výši 7 150 000,- Kč,
- doplatek místních poplatků z roku
2021 ve výši 3 811,25,- Kč,
- realizace akce volnočasový areál Řeporyje ve výši 4 762 000,- Kč,
- mimořádné výdaje pro občany Ukrajiny ve výši 689 180,- Kč
a odvodu finančních prostředků:
- nevyčerpaná dotace OPPPR pro ZŠ
ve výši 316,17,- Kč,
- nařízení odvodu základní školy zřizovateli za prodaný majetek a navýšení
příspěvku zřizovatele pro ZŠ ve výši
91 500,- Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: V 17.07 hodin se dostavil
člen ZMČ MUDr. Jozef Čupka, MPH hlasování se zdržel MUDr. Jozef Čupka)
6. Industrial park Řeporyje s.r.o. - spolupráce s MČ
Usnesení číslo: 0530/2022/ZMČ34
Zastupitelstvo městské části
1.) se seznámilo
se záměrem společnosti Industrial
park Řeporyje, s.r.o. (dříve Premiot Property Group CZ, SK a.s.) na výstavbu
skladových a výrobních hal na pozemcích ve vlastnictví této společnosti;
2.) schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při
rozvoji území a o smlouvě budoucí
mezi Městskou částí Praha-Řeporyje
a společností Industrial park Řeporyje
s.r.o. (dříve Premiot Property Group a.s.);
3.) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje к podpisu
smlouvy o spolupráci při rozvoji území
a o smlouvě budoucí.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 1, Zdržel
se: 0, Poznámka: Proti hlasoval MUDr. Jozef
Čupka, MPH)
7. Žádost o odejmutí svěřené správy
к pozemku parc.č. 283/3 v k.ú. Zadní
Kopanina
Usnesení číslo: 0531/2022/ZMĆ34
Zastupitelstvo městské části
související 0274/2014/ZMČ24
1.) se seznámilo

s žádostí Odboru evidence majetku
MHMP o projednání odejmutí svěřené
správy pozemku parc.č. 283/3 v k.ú.
Zadní Kopanina;
2.) nesouhlasí
s odejmutím svěřené správy MČ Praha-Řeporyje pozemku parc.č. 283/3 v k.ú.
Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
8. Výsledky výběrového řízení na zhotovitele „MŠ Řeporyje - kuchyně“
Usnesení číslo: 0532/2022/ZMČ34
Zastupitelstvo městské části
1.) bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky „MŠ Řeporyje
- kuchyně“;
2.) souhlasí
s nabídkou firmy Vltavín Holding stavební podnik s.r.o.;
3.) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje к podpisu
smlouvy o dílo.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Hlasování se zdržel
MUDr. Jozef Čupka, MPH)
9. Výsledky výběrového řízení na dodavatele CAS 20 pro JSDH Řeporyje
Usnesení číslo: 0533/2022/ZMČ34
Zastupitelstvo městské části
1.) bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na dodavatele cisternové automobilové
stříkačky CAS 20 pro SDH Řeporyje;
2.) souhlasí
s výběrem dodavatele CAS 20 - firmou
KOBIT, spoi, s.r.o. - za cenu 8 100 950,Kč vč. DPH;
3.) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje к podpisu
kupní smlouvy s vítěznou firmou.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
10. Příspěvek na pobyt v domově
seniorů
Usnesení číslo: 0534/2022/ZMČ34
Zastupitelstvo městské části
1.) schvaluje
poskytování příspěvku na úhradu
nákladů v domově seniorů pro paní
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX až do výše
8 000,- Kč měsíčně;
2.) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje к zadání
vypracování smlouvy o poskytování
příspěvku,
3.) ukládá
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vedení MČ vytvořit systémové řešení
pro situace občanů v sociální nouzi.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Hlasování se zdržela
p. Lucie Seguin.)
11. Poskytnutí finančního příspěvku
na revitalizaci areálu kostela sv. Petra
a Pavla v Reporyjích
Usnesení číslo: 0535/2022/ZMĆ34
Zastupitelstvo městské části
1.) schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku
na revitalizaci areálu kostela sv. Petra
a Pavla v Reporyjích ve výši 300 000,Kč;
2.) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje к podpisu

Info z MČ

darovací smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
12. Různé
Zastupitelstvo městské části
1 ) bere na vědomí
a) udělení cen Městské části Praha-Řeporyje níže jmenovaným členům
soutěžního družstva Sboru dobrovolných hasičů Řeporyje za postup
na Mistrovství České republiky, které
se bude konat ve dnech 25.–26. 6.
2022 v Hradci Králové, a za příkladnou
reprezentaci městské části na této
významné události:
XXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX
XXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX,

Zápis ze zasedání č. 35 z 4. 8. 2022

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Přítomni: starosta - Pavel Novotný, Dis.;
místostarosta - David Roznětinský; Jiří
Blažek - zastupitel; Mgr. Pavel Bechyně zastupitel; Mgr. Lenka Fialová - zastupitel;
Vojtěch Kuchař - zastupitel; Mgr. Michal
Tuma - zastupitel
Omluveni: místostarostka - Lucie Seguin;
Jaroslav Kejha - zastupitel; Mgr. Radek
Hanák – zastupitel; MUDr. Jozef Čupka,
MPH - zastupitel
Starosta Městské části Praha-Řeporyje
(dále jen „předsedající“) zahájil jednání
v 17.00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno
a zveřejněno na fyzické i elektronické
úřední desce úřadu. Při zahájení jednání
je přítomno 7 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: 7, 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského a p. Mgr. Lenku Fialovou.

(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program jednání tak, jak byl navržen.
(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
„Skatepark Řeporyje“
Usnesení číslo: 0536/2022/ZMČ35
Zastupitelstvo městské části
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b) informace o sportovních s kulturních
akcích v městské části;
c) informaci o zkrácení termínu dokončení prací na mostku na Řeporyjském
náměstí o 15 dnů.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor pro diskusi, v níž vystupovali členové ZMČ i přítomní občané a obyvatelé. Závěrem předsedající poděkoval
všem přítomným za účast a v 19,00 hodin
veřejné zasedání ZMČ Praha-Řeporyje
ukončil.
Zapsal: Lenka Bártová

3) pověřuje
starostu městské části k podpisu smluv
za předpokladu dodržení výše poskytnuté účelové investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy, která činí
celkem 4 762 000,- Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )
7. Schválení záměru výpůjčky nových
nebytových prostor MP HMP a znění
smlouvy o výpůjčce nemovitosti
Usnesení číslo: 0538/2022/ZMČ35
Zastupitelstvo městské části

1) se seznámilo
s dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo č.
00040/2021, jímž se prodlužuje termín
provedení díla „Skatepark Řeporyje“
do 30. 9. 2022;

1) bere na vědomí
že záměr vypůjčit nebytový prostor v přízemí bytového domu na adrese K Závětinám 180 v Praze 5-Řeporyjích na dobu
neurčitou za účelem plnění úkolů MP
HMP byl zveřejněn na úředních deskách
Úřadu MČ Praha-Řeporyje v období
od 15. 6. 2022 do 1. 7. 2022;

2) pověřuje
starostu městské části k podpisu výše
uvedeného dodatku.
Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel
p. Mgr. Pavel Bechyně)

2) schvaluje
záměr vypůjčit nebytový prostor v přízemí bytového domu na adrese K Závětinám 180 v Praze 5-Řeporyjích na dobu
neurčitou za účelem plnění úkolů MP
HMP;

6. Smlouva o vytvoření a užití autorského díla
Usnesení číslo: 0537/2022/ZMČ35
Zastupitelstvo městské části

3) schvaluje
znění Smlouvy o výpůjčce nemovitosti
a pověřuje starostu MČ Praha-Řeporyje
k podpisu výše uvedené smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: )

1) se seznámilo
s návrhem Smlouvy o vytvoření a užití
autorského díla pro umělecká díla, která
budou umístěna v budovaném skateparku Řeporyje;
2) schvaluje
uzavření smluv se třemi autory uměleckých děl;

8. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
na akci „MŠ Řeporyje - kuchyň“
Usnesení číslo: 0539/2022/ZMČ35
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s důvody a návrhem dohody o ukončení
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smlouvy o dílo č. SML 00043/2022 se
společností VLTAVÍN HOLDING stavební
podnik s.r.o.;
2) schvaluje
uzavření výše uvedené dohody o ukončení smlouvy o dílo;

se: 0, Poznámka: )
9. Různé
Zastupitelstvo městské části

1) diskutovalo
s přítomnými občany o aktuálních otázkách k nadcházejícím volbám do zastu3) pověřuje
pitelstev obcí, o postupu prací ve skatestarostu městskéŘímskokatolická
části k podpisu výšefarnost
parku a mateřskéPřihlašování
škole apod. k prodeji
od
12. 9. v 18 hodin
uvedené dohody. Stodůlky Vás zve na
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel 2) stanovuje

termín 36. jednání Zastupitelstva městské části Praha-Řeporyje na pondělí 5.
září 2022.
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 18.14 hodin veřejné zasedání ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.

Římskokatolická farnost
Stodůlky Vás zve na
Římskokatolická farnost
Římskokatolická farnost
Stodůlky Vás zve na
Stodůlky Vás zve na

Nabízíme Všem spolkům
a dobrovolným organizacím
zveřejnění výročních zpráv
a různých příspěvků
v místním časopise zdarma.
KDY: 1. 10. 2022, 9 – 13 hodin

Zapsal: Miloslava Jirasová
Přihlašování k prodeji
od 12. 9. v 18 hodin
Přihlašování k prodeji
Přihlašování k prodeji
od 12. 9. v 18 hodin
od 12. 9. v 18 hodin

KDE: Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 8, Praha 13
Srdečně blahopřejeme všem
KDY: 1. 10. 2022, 9 – 13 hodin
občanům, kteří v měsících červenci
a srpnu oslavili významné životní
KDY:
1. Komunitní
10. 2022, 9 – 13 hodin
KDE:
sv. Prokopa
jubileum.
KDY:
1. 10. 2022, 9centrum
– 13 hodin
V
Hůrkách
8,
Praha
13
Hodně štěstí, pohoKDE:
Komunitní
centrum
sv.
Prokopa
dy a hlavně zdraví
KDE: Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 8, Praha 13
do dalších let přeje
V Hůrkách 8, Praha 13
MČ
Praha-Řeporyje.

Zpravodaj Řeporyjské echo

/ periodický tisk Městské části Praha-Řeporyje,
31. ročník
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Těžební lesní s.r.o.

KÁCENÍ STROMŮ
• PROŘEZ KEŘŮ • ÚPRAVY ZAHRAD



725 341 646
 lesnitezebni@seznam.cz
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Restaurace

ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

Jáchymovská 613/1,
155 00 Praha 5-Řeporyje

Pivní slavnosti 17. září
sobota od 14.00 hod.

- K poslechu a tanci hraje
SKUPINA DYNAMIC - Josef Cajthaml
- výběr z 11 druhů piv
- grilované speciality
- vstupné dobrovolné

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

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

CMY

K

Patočkova 1953/45, Praha 6

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

www.solork.cz

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 !

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
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Po ovoci se pozná strom
„…každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný
strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést
špatné ovoce ani špatný strom nést dobré ovoce…“
(Mt 7, 15-20).
Vážení přátelé.
ončí se léto, období prázdnin,
čas společných dovolených. Doufám, že jste měli možnost, aspoň
na chvíli změnit prostředí, odpočinout
si, občerstvit se, jak fyzicky, tak duševně.
O prázdninách trávíme většinou více času
s blízkými a možná společně přemýšlíme,
plánujeme, jak uspořádat podzim a co
nás vlastně čeká. Kromě obyčejných
povinností, starostí, které jsou součástí
běžného rodinného života nás čekají
komunální volby. Jsem farář, a tak trochu
se snažím vnímat, to, co se děje v našem
lidském a společenském životě v duchovní perspektivě. V této souvislostí jsem si
vzpomněl na Ježíšova slova o dobrém
ovoci. Ježíš předkládá důležité vodítko
pro posuzování lidské aktivity, lidského
jednání. Druhého člověka poznáme
podle toho, jak jedná z dlouhodobé

K

Výlet Spolku J. Š. B. do Klobuk u Slaného

N

áš výlet po stopách Jindřicha Šimona Baara začal v sobotu 13. 8.
2022 v 8 hod ráno u kostela v Ořechu, odkud jsme po společné modlitbě
vyjížděli „spolujízdou“ v několika
autech do Klobuk
u Slaného, kde
působil Jindřich
Šimon Baar v letech 1899–1909
jako farář v místní
farnosti. Celkem
se společného výletu zúčastnilo osmnáct
členů Spolku a farníků, a i počasí nám
přálo. Bylo krásné letní ráno, svítilo sluníčko, a i když se později schovalo za mraky,
stále bylo příjemně teplo.
První zastávkou v kraji, kde působil
Jindřich Š Baar, byla obec Třebíz. Zde
na návsi nás přivítaly milé paní z Klobuk (povoláním učitelky, zajímající se
o historii), a bývalý starosta Klobuk, pan
Procházka, kteří nám připravili program
a byli průvodci po celý den a ochotně
nám vyprávěli a ukazovali vše zajímavé.
Někteří z nás jsme se s nimi seznámili
na nedávném koncertě bratří Ebenů
uskutečněném na farním dvoře v Ořechu,
kam je pozvala předsedkyně Spolku JŠB
Magda Tušlová.

perspektivy, podle plodů jeho skutků.
Zdánlivě vypadá to jako snadné vodítko.
A přitom to nemusí být tak jednoduché.
Proč? Protože, abychom viděli dobré
ovoce, musíme dát druhým lidem prostor
a věnovat jim svůj čas, zajímat se o ně.
Myslím si, že žijeme v době, kdy hlavně
nám jde o sebe a to, co je společné,
nás moc nezajímá. Málo kdo chce dělat
něco pro druhé. Zavřeme se ve svých
komfortních zónách, ve svých „palácích“,
a pokud od nás to nebude vyžadovat
moc času, či peněz, tak občas se do něčeho zapojíme. Místo toho rádi mluvíme, kritizujeme, nadáváme na všechno
a na všechny zejména u dobrého jídla
a pití. K tomu někdy si o sobě myslíme
V obci Třebíz je toho mnoho k vidění.
Jádro obce Třebíz bylo v roce 1995 vyhlášeno památkovou rezervací. Je zde
výjimečně dochovaná tradiční lidová
zástavba: obdélná náves s kostelíkem
sv. Martina, (zde měl svoji primiční mši
místní rodák,
kněz a spisovatel Václav
Beneš Třebízsk ý) a kaplí,
jejíž orientace připomíná
někdejší směr
staré komunikace, s návesním r yb níčkem. Stará
zvonička v rozsoše (lidově zvaná zouvák) tu stojí již od r.
1947 a se starým dubem tvoří malebnou
kompozici.
Dominantou návsi a první zachráněnou a obnovenou stavbou je Cífkův statek
(č.p. 1). Měli jsme to potěšení prohlédnout
si nejen tuto stavbu, ale i ostatní dochované objekty s odborným výkladem paní
Frankové,
bývalé
pracovnice Vlastivědného
muzea,
která má
hlavní po-

až příliš. Soustředíme se na sebe, na své
potřeby, zájmy. Tímto naším postojem,
přístupem necháváme prostor lidem,
kteří vstupuji do komunální politiky ne
vždy z nezištných důvodů. Pokud chceme žít spokojený, důstojný život a dopřát
ho také druhým, tak to předpokládá, že
vystoupíme ze své komfortní zóny a aktivně se zapojíme do společenského dění.
Tímto vytvoříme prostor pro vzájemné
poznávání, dáme sobě a jiným šanci,
abychom ukázali dobré plody naších
životů, s vědomím, že každý dobrý strom
nese dobré ovoce, ale špatný strom nese
špatné ovoce. Na komunální rovině může
se jednat o přirozenou selekci. Špatní
politici, kteří nejednají nezištně, budou
muset jednoduše skončit.
Přeji nám všem moudrost srdce
a ochotu vyjít z komfortní zóny ve prospěch nás všech!
Srdečně
zdravím
a myslím na Vás
v modlitbě!
P. Mariusz
Kuźniar, farář

díl na tom, že se podařilo tuto stavbu
na konci šedesátých let minulého století získat a během pěti let, s přispěním
místních obyvatel, opravit a vrátit ji
do původního stavu a podoby.

Kulisy statku jsou vyhledávány filmaři.
Cífkův statek se objevil i v seriálu ČT První
republika.
Řada z nás si při výkladu průvodkyně vzpomněla na předměty, které se dřív
používaly v hospodářských staveních
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na vesnicích a pamatujeme si je z domácností našich prarodičů.
Díky památkové ochraně a pochopení
občanů se snad podaří dochovat jedinečnou podobu vesnice pro příští generace,
protože je bezesporu naším kulturním
bohatstvím a svědectvím o životě našich
předků.
Součástí památkové rezervace v Třebízi, kterou jsme si prohlédli, byl i vesnický
obchod, ševcovna a též rodný domek
Václava Beneše Třebízského (jeho otec
byl krejčí), který je také součástí zachovaných lidových staveb.
Václav Beneš se znal a dopisoval si
s řadou významných osobností té doby,
například s E. Krásnohorskou, J. V. Sládkem a dalšími. Již při studiu na gymnáziu
ve Slaném se v jednom ročníku setkal
a seznámil s pozdějším básníkem Jaroslavem Vrchlickým. Po vstupu do literárních
kruhů si rozšířil své jméno o název rodné
obce.
Jedním z jeho přátel byl i Mikoláš Aleš,
který mu namaloval obrázek havrana,
který se stal jeho značkou (dnešním jazykem „logem“) a objevoval se na obalech
jeho knih.
I když měl V. B. Třebízký chatrné
zdraví a zemřel v roce 1884 poměrně
mladý ve věku pouhých 35 let, zanechal
nám řadu knih (historických povídek,
dětských pohádek), které v nás posilují
národní hrdost a lásku k naší zemi a v některých, podobně jako J. Š. Baar, popisuje
dobový vesnický život. Jeho knihy byly
velmi oblíbené. S velkou slávou byl pohřben na Vyšehradě a jeho hrob zdobí
socha Žal od Františka Bílka. Významný
pražský nakladatel Topič poté vydal
souhrnně celé jeho dílo v 16 svazcích.
Krátce po jeho smrti byla na rodném

Zprávy z fary

domě osazena pamětní deska a na Skále
nad domem vztyčen pomník.
V roce 1904 byl za velkého přispění
klobuckého (a též i našeho ořešského)
faráře Jindřicha Š. Baara otevřen základ
muzejní expozice věnovaný životu a dílu
V. B. Třebízského.
Po Třebízi jsme navštívili další památné místo v Panenském Týnci, kterému
místní říkají „Tejnice“. V nedostavěném
chrámu Panny Marie na nás opět dýchla
historie, ale mnohem starší. Jedná se
o nedokončenou sakrální stavbu z vr-

cholné gotiky, kterou dokládají opravdu
monumentální, nedostavěné stěny
chrámu a fragmenty vstupního portálu.
Později, trochu necitlivě, byla přistavěna barokní zvonice. Celý areál
byl součástí ženského kláštera klarisek,
o jehož historii jsme se dozvěděli více
na místní výstavě. Klášter nechal vystavět Habart ze Žerotína v roce 1280 jako
poděkování sv. Anežce za uzdravení své
manželky.
Traduje se, že na Panenský Týnec byly
přeneseny ostatky sv. Anežky České.
Zatím nebyly provedeny detailní archeologické průzkumy, které by to prokázaly.
Možná se tak stane v budoucnu, avšak
svatost daného místa na návštěvníky
silně působí.
Po dobrém obědě v místní restauraci
nám naši průvodci ukázali další zajímavosti v okolí – rodný dům básníka Karla
Tomana (vlastním jménem Antonína
Bernáška) v místní části Klobuk, v obci
Kokovice. Dozvěděli jsme se, že to byl
první oceněný národní umělec s tímto
titulem v r. 1946. Je rovněž pochován
na vyšehradském Slavíně jako i V. B. Třebízský.
Následovala
prohlídka největšího menhiru v Čechách.
Sto j í ko u s e k
od obce Klobuky, u silnice,
na kruhovém
pros trans t ví,
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ke kterému vede cesta s nově osázenou
alejí. Menhir je pojmenovaný Kamenný
pastýř, zřejmě proto, že připomíná stojící mužskou postavu. Složení kamene
je železitý pískovec a prý dokáže měnit
magnetické pole. Někteří dokonce slyší
bít jeho kamenné srdce. My jsme však
zde nebyli v čase slunovratu a nic z uvedeného jsme nezaznamenali. Pověst
také říká, že menhir se každý rok posune
o kousek blíž k obci Klobuky a až se dostane do obce, bude zle. Doufejme tedy,
že se zástavba obce nebude rozšiřovat
směrem k menhiru :-). V obci Klobuky
nás pozvali do místní cukrárny na kávu
a zákusek. Pan Procházka nám ukázal
místní, nově opravenou, Sokolovnu
a udělal výklad ohledně historie a popsal
i její rekonstrukci.
Naše návštěva Klobuk byla zakončena
slavnostní mší v místním kostele, která
byla sloužena u příležitosti svátku patrona kostela sv. Vavřince, za účasti
místních obyvatel, včetně paní starostky.
Mši celebroval náš ořešský pan farář
Mariusz Kuzniar, který je zakladatelem
Spolku a členem výboru Spolku JŠB, a tak
trochu příznačně se narodil na svátek sv.
Vavřince. Po mši jsme měli možnost na-

hlédnout do farní kroniky s originálními
zápisky J. Š. Baara.
Pak již přišel čas loučení s našimi průvodci a mohu snad říci, i novými přáteli
z Klobuk.
Pevně vě říme, že přátelské vztahy
navázané
mezi zástupci
obce Klobuky
a Spolkem J Š
Baara budou
pokračovat
i v budoucnu
a že se nám podaří zorganizovat i nějakou další pěknou
společnou akci v r. 2025, kdy si připomeneme 100 let od úmrtí J.Š. Baara.
Ing. Martina Vrtochová
Členka Spolku
Jindřicha Šimona Baara – Ořech
www.jsborech.cz
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tom, že jsme se probojovali
na MČR do Hradce, jsme vám
psali už v minulém čísle, ale
slíbili jsme, že informujeme o tom, jak
nám to šlo a jak jsme dopadli. A kdo
jiný by to mohl ohodnotit lépe než
sami děti?
V pátek odpoledne jsme okolo
páté hodiny vyjeli na naše první MČR
do Hradce Králové. Po příjezdu na nás
čekala třída, kde jsme se ubytovali
a pak se šli projít po Hradci. V sobotu

znamenalo průběžné 3. místo. To pro
nás byl velký a nečekaný úspěch. V neděli ráno jsme už museli vyklidit třídu
a vyrazili na stadion, čekal nás finálový
den nabitý zbylými disciplínami. Nervy
pracovaly, a tak se nám v neděli dařilo
už o trochu méně. I přesto jsme měli
i velmi veselé chvíle, kdy jsme u některých disciplín překonali naše osobní
časy. Nakonec jsme skončili na celkovém 8. místě, které pro nás i tak bylo
velkým úspěchem. Myslíme, že jsme
díky tomuto zážitku nabrali hodně
nových zkušeností do příští sezóny
a budeme o MČR bojovat i příští sezónu. Při příjezdu na nás čekalo na ha-

se hned po snídani vyrazilo na tréninky
požárního a CTIF útoků. Po slavnostním nástupu nás čekaly první dvě
disciplíny, ve kterých jsme skončili
na 4. a 5. místě a to v celkovém součtu

sičárně překvapení, přivítání a oslava
našeho úspěchu. Děkujeme. Hlavně
bychom chtěli poděkovat Všem, kteří
nám fandili. Také především našim
skvělým vedoucím, kteří s námi mají

O

stále trpělivost. Jsme šťastní, že nám
toho tolik věnujete, že jste to s námi
ještě nevzdali a máme Vás moc rádi!
Za tým starších Veronika Šomková
a Natálie Lexová
Poslední červencový den jsme se už
podesáté vydali na letní tábor na Račí
Hrad u Rakovníka. Letošní TÁBOR SNŮ
byl oproti předešlému roku skromnější, co se rekvizit týče, ale samotná
celotáborová hra nebyla o nic chudší.
Naopak, díky staronové posile Lucce,
jsme si zahráli spoustu her, které jsme
ještě nehráli. Celkem se tábora zúčastnilo 80 dětí, které byly rozděleny
do šesti oddílů.
Hned první večer nám v táboře
ztroskotal horkovzdušný balón. Téměř okamžitě jsme se běželi k místu
neštěstí podívat, a v tom z koše balónu pomalu vylézal záhadný bílý tvor
a o chvíli později se ze křoví vypotácela
počechraná ženština. Později jsme
zjistili, že ten bílý tvor je Yetti Eda a ona
že se jmenuje Polárka, ale Eda jí říká
Nanuk, někdy taky Eskymo a vůbec,
že je občas trošku zmatený.
Dozvěděli jsme se, že se Eda doma
v horách nudil, a proto si vyrobil horkovzdušný balón, jenže ho neuměl
řídit a při prvním vzlétnutí ho vítr
odnesl dolů do údolí. Jak balón rychle
klesal, bylo stále náročnější ho ovládat,
potrhal se o stromy a ztroskotal u nás
v táboře. Eda s Polárkou nám prozradili,
jak by bylo možné balón opravit, a poprosili nás, jestli bychom jim s opravou
nepomohli. Neváhali jsme ani minutu
a slíbili jsme, že pomůžeme.
Abychom mohli balón opět zažehnout a poslat Yettiho zpět do hor,
museli jsme si pohrát s časoprostorem. K tomu jsme
potřebovali najít všechna
znamení zvěrokruhu, poskládat je ve správném pořadí na startovací plošinu
a přiřadit k nim odpovídající
živly. Znamení jsme postupně nalézali v jednotlivých
etapách. Do etap nás přemisťoval sám Yetti, který nás
když usnul, přenesl do svého snu. Jeden den jsme
pomáhali Jamesu Bondovi
chytit lupiče diamantů, další
den prolomit kletbu zlého
černokněžníka, jindy jsme
hledali Yettiho povolání
snů, a také jsme se přiklonili
na stranu zla a stali se piráty.
Mezi nejlepší etapy jednoznačně patřila ta, když
jsme ztroskotali na Havaji.
Místní obyvatelé akorát
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doplňovali zásoby a odměnou za naši
pomoc byla pozvánka na pravou havajskou party. Oblékli jsme si havajské
oblečení, za hula hula taneček všichni
dostali havajský věneček a v Aloha baru
se rozlévaly havajské drinky. Neméně
povedenou etapou byl také růžový
den. Všichni jsme se na celý den převlékli do růžového oblečení, přes noc
nám v táboře vyrostla lízátka v nadživotní velikosti, všechno se zbarvilo
do růžova a největším překvapením
pro děti byl řetízkový kolotoč, který
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přijel až k nám do tábora. Děkujeme
panu starostovi za pomoc s organizací. Všichni si to moc užili (někteří víc,
někteří už na něj asi nikdy nevlezou).
V závěru hry se nám podařilo najít
všechna znamení zvěrokruhu, Polárka
nás odvedla svítící balonkovou cestou
k opravenému balonu a po vložení
posledního znamení se celá startovací
plošina rozsvítila v barvách živlů a Yetti
s Polárkou mohli odletět zpátky domů.
Tábor ale není jen o celotáborové
hře. Je také o trávení času v oddílech
a dělání všemožných lumpáren. O víkendu se oddíly vydaly spát do lesa
pod širák a během druhého týdne
vyrazily na celodenní výlet. Za ztráty
a nálezy se již tradičně házelo kostkou, která opět skrývala tresty, ale
i odměny.
Protože to byl 10. ročník na Račím
Hradě, nemohli jsme zapomenout
na ty, kteří s námi jezdí na tábory už
od začátku. Ty, co byli na táboře podesáté, jsme ošerpovali a spustili tak
motivaci pro ty, kteří s námi také jezdí
už léta. Proběhla také soutěž krásy, kam
si své favority nominovaly samy děti.
Miss a Missáka vyhodnotila vážená porota a děti si zvolily svou Miss sympatie.
Nechybělo ani letní kino, u kterého
děti po náročných dnech především
odpočívaly nebo velmi roztančené
diskotéky. Už se zase těšíme na další
rok a vy?
Všechny fotky si již tradičně můžete
prohlédnout na našem rajčeti, nebo
si podrobně přečíst o tom co se dělo,
na webových stránkách racihrad2022.
webnode.cz.
Za SDH Řeporyje
Andrea Svobodová

ZO ČSCH Praha-Řeporyje pořádá

Výstavu exotického ptactva

v sále KC Prefunda, Pivovar Řeporyje, ul. Na Tržišti
Výstava otevřena:
Pá 30. 9. 2022 … 8.00 – 18.00 hod.
So 1. 10. 2022 … 9.00 – 18.00 hod.
Ne 2. 10. 2022 … 9.00 – 16.00 hod.
Dne 30. 9. 2022 bude v době od 8.00 – 12.00 hod. pro všechny
druhy škol s pedagogickým dozorem vstup na výstavu zdarma!!!
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti do 15 let 20 Kč

srpen 2022
Info z MČ
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DOMÁCÍ PÉČE
7 DNÍ V TÝDNU

A ZDARMA

ZKUŠENÁ SESTRA PŘIJEDE
K VÁM A ZDARMA

• Péči poskytujeme doma 7 dní
v týdnu.
• Péče je plně hrazena ze
zdravotního pojištění.
• Poskytujeme péči v celé Praze
již 10 let.

POSKYTUJEME ODBORNÉ
ZDRAVOTNÍ VÝKONY

• Převazy ran a defektů, péče
o proleženiny, ošetřovatelská

rehabilitace, peritoneální
dialýza, domácí parenterální
výživa, podávání léků, inzulinu,
měření tlaku, péče o stomie
a katetry, cévkování a jiné.

PŮJČUJEME KOMPENZAČNÍ
POMŮCKY

• Našim pacientům rádi
zapůjčíme za nízký poplatek
kompenzační pomůcky
(chodítka, polohovatelné lůžko,
vozík, antidekubitní matrace
a jiné).

735 777 188, 735 771 155
posta@hcare.cz
www.hcare.cz
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Reakce na vyjádření
E. Krejčiříkové
v minulém vydání Echa

J

ako člen bývalého výboru místního TJ Sokol se musím důrazně
ohradit nejen za sebe, ale především za ostatní účastníky Valné
hromady, kteří byli v červnovém čísle
lživě osočeni z nedůstojného chování.

Valné hromady se účastnilo 85 členů
TJ Sokol, trvala více než 3 hodiny a není
pravda, že nebyly na pořadu důležité
a kontroverzní body. Mimo jiné byla
VH volební a volilo se nové vedení
na další 3 roky, i další body vzbuzovaly
vášně, ale tak to normálně bývá. Ano,
diskuze byla místy bouřlivá, ale doby,
kdy se nepřipouštěla, jsou už naštěstí
dávno za námi.
Je smutné, že čtenáři Echa (neznalí
poměrů v TJ Sokol) mohli díky tomuto
článku celé léto žít v domnění, co jsou
ti zmiňovaní venkovní sportovci, v čele
s tenisovým oddílem vůbec zač (neslušní, hrubí, s buranským chováním
atd.). Je třeba říct, že v jejich řadách se
Valné hromady účastnilo také několik
vážených místních občanů, kteří byli
článkem velmi nemile překvapeni.
Zbyněk Jiras

Sport
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T. J. SOKOL ŘEPORYJE
NABÍZÍ

PROSTORY K PRONÁJMU
VELKÝ SÁL
MALÝ SÁL
ZASEDACÍ MÍSTNOST
SOKOLOVNA NA SOBOTY
TENISOVÉ KURTY
BEACH VOLEJBAL
PING PONG
V případě zájmu navštivte náš web
sokolreporyje.cz
sekce PRONÁJEM A REZERVACE
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TJ SOKOL ŘEPORYJE
T. J. SOKOL ŘEPORYJE ODDÍL

CVIČENÍ PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET

CVIČENÍ PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET

Začínáme úterý 6. 9. 2022 od 16.30–17.30 hod. a čtvrtek 8. 9. 2022 od 16.30–17.30 hod.
A dále pravidelně každé úterý a čtvrtek od 16.30 do 17.30 hod.
ZAČÍNÁME ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY:
T. J. SOKOL ŘEPORYJE ODDÍL 1 HODINA TÝDNĚ 2 200,- Kč/pololetí • 2 HODINY TÝDNĚ 4 200,- Kč/pololetí
T. J. SOKOL ŘEPORYJE ODDÍL
CVIČENÍ PRO DĚTI V
ODúterý
3 DO 6 6.
LET9.Číslo
2022účtu:
od 16:30
do 17:30. RB, do poznámky jméno dítěte
2222050045/5500
CVIČENÍ PRO DĚTI OD 6 DO 10 LET

Ve čtvrtek 8. 9. 2022 od 16:30 do 17:30.
A dále pravidelně každé úterý a čtvrtek od 16:30 do 17:30.
ZAČÍNÁME

V úterý 6. 9. 2022 od 16:30 do 17:30.
Ve čtvrtek 8. 9. 2022 od 16:30 do 17:30.
A dále pravidelně každé úterý a čtvrtek od 16:30 do 17:30.

CVIČENÍ PRO DĚTI OD 6 DO 10 LET

ZAČÍNÁME

Ve čtvrtek 8. 9. 2022 od 17:30 do 18:30.
A dále pravidelně každý čtvrtek od 17:30 do 18:30.

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY:

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY:

Začínáme čtvrtek 8. 9. 2022 od 17.30–18.30 hod.

1 HODINA TÝDNĚ 2 200,- Kč/pololetí

1 HODINA TÝDNĚ 2 200,- Kč/pololetí
2 HODINY TÝDNĚ 4 200,- Kč/pololetí
Číslo účtu: 2222050045/5500 RB, do poznámky jméno dítěte.

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY:

Číslo účtu: 2222050045/5500 RB, do poznámky jméno dítěte.

A dále pravidelně každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 hod.
1 HODINA TÝDNĚ 2 200,- Kč/pololetí
ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY:
2 HODINY TÝDNĚ 4 200,- Kč/pololetí
1 HODINA TÝDNĚ 2 200,- Kč/pololetí
Číslo účtu: 2222050045/5500 RB, do poznámky
dítěte.
Číslo účtu:jméno
2222050045/5500
RB, do poznámky jméno dítěte
Simona Šťastná, trenérka
cvičení pro děti, rodičů s
dětmi a gymnastiky

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

Dotazy ráda zodpovím na
emailu: sistastna@seznam.cz
Nebo telefonu: 776 699 651

Začínáme úterý 6. 9. 2022 10.00–10.45 hod.
Simona Šťastná, trenérka cvičení pro děti, rodičů s dětmi a gymnastiky
Dotazy ráda zodpovím na emailu: sistastna@seznam.cz
Nebo telefonu: 776 699 651

následně každé úterý
ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY:
1 200,- / 10 VSTUPŮ
130,- Kč / LEKCE
ČÍSLO ÚČTU: 2222050045/5500 RB, DO POZNÁMKY JMÉNO DÍTĚTE
CVIČÍME, HRAJEME SI, ZPÍVÁME, POZNÁVÁME KOLEKTIV…

Simona Šťastná, trenérka cvičení pro děti, rodičů s dětmi a gymnastiky
Dotazy ráda zodpovím na emailu: sistastna@seznam.cz nebo telefonu: 776 699 651

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ V SOKOLE pro všechny věkové kategorie

Cvičíme vesměs jednoduché cviky, avšak poskládané tak, abychom je provedli správně. Hodina oscilačně-antigravitační metodou je koncipována tak, aby oslovila všechny svalové skupiny, uvolnila klouby a rovněž zapojila mozek. Úlohou mozku je
posléze vybrat to správné provedení pohybu, které navrátí tělu již jednou danou ladnost, úspornost a přirozenost pohybu.
Delší část
hodinycvičení
probíhápro
na děti,
hudbu,
cvičíme
ve stoji,
převážně jen se svoji váhou. Poté kombinujeme se cvičením na podložSimona Šťastná,
trenérka
rodičů
s dětmi
a gymnastiky
kách,
židlích,
míčích
či
u
žebřin.
V
rámci
cvičení
je zahrnutý nácvik chůze. Někdy si i pro radost zatancujeme.
Dotazy ráda zodpovím na emailu: sistastna@seznam.cz
Čas
cvičení
bude
upřesněn podle zájmu
Nebo telefonu: 776 699 651

Kontakt: Martina Kružíková • tel: 606 434 988 • martina.kruzikova@seznam.cz

NOVĚ V SOKOLE STOLNÍ TENIS!
Čas bude upřesněn podle zájmu.
Kontakt: Aleš Kůna • tel: 608 148 671 • aleskuna@atlas.cz
TJ Sokol Řeporyje - oddíl GYMSTAR

NÁBOR DĚVČAT DO ODDÍLU GYMSTAR
Středa 7. 9. 2022 od 15.30 hod.

V tělocvičně sokolovny Jáchymovská 613/1, Řeporyje
Přijímáme děvčata od ročníku 2017 a starší.
Na nové šikulky se těší tým trenérů oddílu GYMSTAR.
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Gymstar o prázdninách

S

talo se již příjemným pravidlem, že
se nám o prázdninách tak stýská
po našich holčinách, že je zkrátka
musíme vidět i v létě. A tak se od 6. srpna
konalo letní gymnastické soustředění
na Orlíku.
Areál máme již léty vyzkoušený, tak
víme, do čeho jdeme. Naše gymnastky
téměř naplní jeho kapacitu, tak jsme tam
opravdu jen my a jako doma. Nemáme
strach, že se nám holky někam zaběhnou ( okolo jsou kopce a do těch holky
běhají jen z donucení), že je ve vodě včas
nenajdeme (bazén je tak studený, že vylézají samy ven a do přehrady se těmhle
bazénovým dětem stejně nechce), že jim
nebude chutnat jídlo ( kuchař, který vypadá jako zaběhnutý čert, vaří po čertech
dobře), že holky zleniví (schodů za den vyběhnou, že by to stačilo na tři rozcvičky),
že nebudou mít kontakt s přírodou ( neustále vynášíme z pokojů pavouky, kobylky

a vosy), že se nám něco ztratí (vždycky se
všechno našlo, i v lese po několika dnech).
Na místo si vozíme svoje nářadí
a máme k dispozici tři místnosti, včetně
velkého kinosálu, kam se krásně vejdeme
úplně všichni a máme místo na tancování.
Letos se všechny holky hodně věnovaly zvyšování své fyzické kondice. Posilování se stalo obávaným heslem dne. Když
ono se ale se zpevněnými holčinami dělají
nové gymnastické prvky o mnoho lépe.
Nejmenších holek (6–7 let) letos nebylo mnoho, byly spojeny se staršími a byla
to pro ně veliká motivace. Vyrovnat se
svým starším vzorům. Také už se tam začaly objevovat téměř dokončené přemety. U těch starších, ze závodní přípravky C,
se začaly objevovat odvážné fliky. Každý
úspěch byl odměněn potleskem nebo
korálkem.
Velké holky udělaly hodně práce s pohybovými skladbami. Každý rok se posouvají věkové kategorie a nově příchozí
se doučují sestavy
ve své kategorii.
Musím říct, že je to
moc hezký zážitek,
vidět tyto sestavy.
Hudba je uchvacující svou dynamikou
a synchronizované
cvičení ji jen umocňuje. Holky tato
část soutěží hodně
baví. Bylo to vidět,
že po večerech loudily o další a další
pouštění hudby
aby si mohly sestavu spolu zacvičit.
A při dobrovolném
tvoření programu
při táboráku, byla
předvedena krásná
a kreativní sestava
v ybraných gymnastek.
Soustředění nebylo, jako každý
rok, jen o trénování,
ale také o zábavě.
Náš tým sporťáků
(teď se nově říká
animátoři… no,
zkrátka jsou to naše
trenérské, odrostlé děti  ) připravil celotáborovou
hru na téma Piráti.
Děti byly rozděleny do čtyř týmů,
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ve kterých hrály hry. V týmu jsou vždy
členové od nejmladších po nejstarší.
A oceňuji, že se ty velké cácory o ty malé
moc hezky starají a hlídají si je.
Děti si dále užily tancování dle návodu
„ Just dance“, táborák ( při kterém se nám
podařilo nezapálit les), batikování triček
( bylo moc hezké, že si je všichni vzali
na zpáteční cestu autobusem), navlékání
korálků ( kam se šláplo, tam byl korálek),
výlet na zmrzlinu do Klučenic i strašidel-

nou noční bojovku . Nejvíc jsem se bála
já, když jsem likvidovala označení a tušila,
že na mě někde vyskočí zapomenuté strašidlo… a byla jsem pak moc zklamaná, že
nevyskočilo .
V závěru soustředění se odehrál speciální Klučenický pětiboj. V disciplínách byl
krátký běh, sedy- lehy za minutu, přeskok
přes švihadlo za minutu, hod do dálky
a skok z místa. A samozřejmě za něj zacinkaly i medaile a spoustu nezdravých
sladkostí.
Soustředění se zkrátka díky počasí,
trenérkám a dětem bezvadně povedlo
A také bylo moc prima, že jsme letos
s nikým nemuseli na RTG do Příbrami .
Všude jsou reklamy: „Zpátky do školy“,
tak to trochu přepisuji a volám: „ Zpátky
do tělocvičny“! Už se na holky moc těšíme. A zvlášť těch malých máme málo neb
se nám posunuly do kategorií vyšších.
Tedy jako každý rok vyhlašujeme
nábor pro holky narozené v letech 2017
– 2008.
Nábor se bude konat ve středu
7. 9. 2022 od 15.30 hod. v tělocvičně
sokolovny Jáchymovská 631/1, Řeporyje.
Hanka Krejčíková
oddíl GYMSTAR
Sokol Řeporyje
www.gymstar.cz
https://www.facebook.com/
/www.gymstar.cz/
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FK Řeporyje, z.s.

Úvodní slovo
ezóna se rozběhla na plné obrátky, tak
jako diskuze na trhu s energetikou. Naše
dospělé týmy tak vstoupily do svých
soutěží sezóny 2022/2023 a budou hájit čest
řeporyjských barev i přes zdecimovaný kádr
vlnou dlouhodobých zraněních, které k naší
smůle přišly během letní přípravy, a tak stále
musíme pracovat na doplnění týmu. Naše
mládežnické týmy začaly přípravu v průběhu
měsíce srpna a v rámci letních prázdnin vyrazily i na letní soustředění, kde pilovaly své
fotbalové schopnosti a kondici.

S

Mládež
Naše mládež vyrazila na soustředění do Liblína, kde našla parádní místo, které poskytlo
vše, co naše týmy potřebovaly. Krásné prostředí, ideální fotbalové podmínky a krajinu,
která k samotným výběhům přímo vybízela.
Oba turnusy si pochvalovaly i kvalitní stravu,
kterou měly k dispozici. Celé soustředění
provázely hráče i trenéry vysoké teploty,
a tak velmi ocenily blízkost řeky Berounky,
kde mohla probíhat potřebná regenerace.
A tým
AFK Slivenec 1914 vs FK Řeporyje – 2:2
Řeporyje zajížděly do nedalekého Slivence, který patří tradičně k soupeřům, kteří
okupují přední příčky tabulky. Na jejich hřišti
se Řeporyjím dlouhodobě nedaří, po návratu
do A třídy jsme v jejich hezky zrekonstruo-
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vaném areálu v posledních dvou případech
obdržely vždy šest branek.
Po sobotním vydatném dešti se hrálo
na perfektně připravené hrací ploše s měkčím
podkladem. V sestavě domácích nechyběl
ostřílený Peter Grajciar, který řídí hru Slivence a je důležitou součástí ofenzivní hry, což
potvrzuje i nastřílenými góly a asistencemi.
Trenér Zeman si uvědomoval důležitost tohoto hráče, a tak jeho hlídání dostal na starost
rovněž zkušený David Pavelka, který si musel
plnit více defenzivní úkoly. Slivenec v posledním domácím kole s Grajciarem porazil Střešovice 6:3, naopak bez něj podlehl na půdě
černého koně soutěže - Spartaku Kbely 2:5.
Úvod prvního dějství byl spíše opatrný,
kdy největší šanci měli domácí po našem
zaváhání, kdy však útočník domácích prováhal zakončení do poloprázdné branky.
Mírný tlak domácích, který v prvním dějství
byl vystupňován 4 rohovými kopy v rychlém
sledu byl otupen. Ve 20. minutě pak došlo
mírné nedorozumění na v pokutovém území,
kdy rozhodčí vyhodnotil zákrok Heima jako
penaltový.
Pokutový kop však brankář Kouba zlikvidoval a udržel tak naše šance na bodový
zisk. Nejlepší pasáž naší hry nastala mezi
35. a 45. minutu, kdy jsme ohrozili branku
domácích nebezpečným přímým kopem
a třemi střely z blízkého okolí vápna, avšak
velmi dobře chytající brankář Matyáš Franta
naše pokusy zastavil. První dějství tak skončilo
nerozhodně 0:0.
Druhý poločas začal náš celek aktivněji
a po hezkém uvolnění po lajně Walzela, přišla
přihrávka na agilního Bartůňka, který posunul
ještě do výhodnější pozice ke kapitánovi
Ivanovi Pánkovi, jenž z 20m uklidil hezkou
střelou k tyči - vedeme 1:0. Snaha se našemu
celku nedala upřít, avšak vysoký počet rohů
si vybral svou daň, a to když na devátý roh
domácích naskočil nikým nehlídaný kapitán.

Zdražil a vyrovnal v 64. minutě na 1:1.
Slivenec se snažil výsledek zvrátil na svojí
stranu, avšak velké šance domácích nepřicházely. Naopak Ivan Pánek přišel o gól, když
mu jeho přímý kop vytáhnul na tyč brankář
domácích, o chvíli na to jediné zaváhání domácího gólmana nebylo Hanzlíkem využito.
Domácí kapitán Zdražil podrazil Bartůňka
a uviděl druhou žlutou kartu, a tak jsme šli
do přesilové situaci. Tu jsme mohli využít
hned po chvíli, když rychlý úprk nevyřešil
Matyáš Petr ideálně a dal šanci Slivenci nás
potrestat, což se mu podařilo, když se prosadil
Grajciar deset minut před koncem. Trenér
Zeman stáhnul defenzivní řadu na tři obránce
a vyztužil ofenzivní vozbu o Růžka. Snaha
o bodový zisk byla vyslyšena v nastavení, když
Pánek napřáhl z 25 metrů a krásnou střelou
srovnal na 2:2.
Tento zápas mohl dopadnout prohrou,
remízou i vítězstvím, a to když ve velké šanci
neproměnil v 93. minutě a nenavázal na svůj
dvojgólový příspěvek z minulého kola. Pro
náš tým cenný zisk bodů z venkovní půdy.
Nyní držíme palce Grafovi, aby se zranění
nebylo dlouhodobějšího charakteru. Smůly
se zraněními si vybíráme dost, již stačilo.
FK Řeporyje vs. SK Zbraslav – 4:5
V druhém kole jsme přivítali v domácím
prostředí tradičního soupeře, tým SK Zbraslavi. Zbraslav před ročníkem posílila o ex-
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Rozlosování zápasů FK Řeporyje - podzim 2022
Den Datum
So
6. 8.
Ne
7. 8.
So
13. 8.
Ne
14. 8.
Ne
21. 8.
Ne
21. 8.
So
27. 8.
Ne
28. 8.
Ne
4. 9.
Ne
4. 9.

Hodina
10.15
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
15.00

Soupeř
Zlíchov - Řeporyje „A“
Sokol Lipence - Řeporyje „B“
Řeporyje „A“ - Zbraslav
Řeporyje „B“- Střešovice „B“
Slivenec - Řeporyje „A“
Sokol Stodůlky - Řeporyje „B“
Řeporyje „A“ - Libuš
Řeporyje „B“ - Avia Čakovice
Aritma „B“ - Řeporyje „A“
Meteor Praha „B“ - Řeporyje „B“

podzim
4:2
6:3

Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
UMT
Tráva
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Muži A - A2B - 13 M-1.A/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FC Přední Kopanina „B“ 4
TJ Sokol Cholupice 4
SK Aritma Praha „B“ 4
Spartak Kbely
4
SK Střešovice 1911
4
FK Zlíchov 1914
4
SK Zbraslav
3
SK Libuš 838
4
TJ A.F.K. Slivenec
4
SK Modřany
3
1999 Praha
3
FK Řeporyje
4
SK Uhelné sklady Pr. 3
Prague Raptors FC
4
TJ Sokol Nebušice
3
FC Slavoj Vyšehrad „B“ 3

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

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

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

19:4 12
16:3 10
15:5 9
14:8 9
14:8 9
10:9 9
11:7 6
10:9 6
10:10 5
5:6
3
7:11 3
8:14 1
3:9
1
1:16 1
5:9
0
2:22 0

Muži B - A3A - 14 M-1.B/A

-ligového Štěpána Kučeru, který nastoupil
na postu stopera. Kromě jeho a defenzivního záložníka Kudrny má Zbraslav velmi
mladý kádr. Zápas se hrál za teplého počasí
na krásně připraveném trávníku. Bohužel pro
naše barvy hned první náznak šance, přinesl
individuální chybu, kdy jsme ani nadvakrát
nedokázali dostat míč z našeho vápna a soupeř okamžitě trestal.
Domácí zareagovali dvěma šancemi, kdy
Petr postupoval sám z úhlu na gólmana
a Hanzlík hlavou pouze přestřelil. O to větší
zklamání byla obdržená branka z druhé akce
hostí, kdy si před naším vápnem hostující
útočníci šikovně vyměnili míč a dobře umístěnou střelou nedali ani tentokrát Koubovi
v bráně šanci. Naštěstí domácí fotbalisté zareagovali, jak nejlépe mohli. Aktivní hrou, kdy
Řeporyje byli lepším týmem, získali půdu pod
nohami a začali Zbraslav přehrávat. Hosté se
v této části zápasu spoléhali na výbornou
rozehrávku stopera Kučery na rychlá křídla,
které jsme ale dokázali zachytávat. Odměnou za aktivní hru byl gól Hanzlíka, který
otřel chytře umístěný volej o tyč a vzápětí
gól Linharta, který potvrdil výbornou formu.
V té době působila Zbraslav i velmi špatně
fyzicky, což se bohužel v dalších průběhu
zápasu nepotvrdilo. Soupeř bohužel zareagoval stejně aktivně, jako my na začátku
zápasu. Hru vyrovnal. Nejdříve využil další
obrovské chyby v naší obraně, kterou jsme
zachránili za minutu dvanáct faulem přímo

na úrovni vápna, přímý kop z krásné pozice
se opřel pouze do naší zdi. Vzápětí Zbraslav
po pěkné akci trefila tyčku, aby za minutu
z nacvičeného rohu opět otočila skóre na 2
ku 3. Pěkný první poločas byl dobrou pozvánkou do druhého. Ten začal překvapivě
vlažně z obou stran. Po deseti minutách
z nenápadného balonu za naší obranu vzešla
celkem zbytečná, ale bohužel jasná penalta.
2:4 bohužel akcie domácích letěly opět dolů.
Následují 10-15 minutová pasáž přivedla spíše
nepřesný fotbal bez šancí, který samozřejmě
více vyhovoval hostům.
Trenér domácích Zeman se rozhodl oživit
hru střídáním, kde hlavně Svoboda výrazně
přispěl ke zlepšené hře, kdy přispěl do obou
akcí, kde při první z nich kapitán Pánek vzal
odražený míč, krásně se protáhl do vápna
a 3:4, aby za dalších 5 minut sraženou střelu
Svobody Hanzlík zkušeně poslal do proti
pohybu brankáře. 4:4 Řeporyje znovu ve hře
a navíc s výhodou srovnání a přesvědčením,
že zápas otočíme. Dále jsme byli aktivnější
mužstvo, o to více mrzí další chyba při odvrácení brejku soupeře a gól na 4:5 v 90 minutě,
otázka jestli jsme za otočením nešli, až moc
vabank. V naprostém závěru měl na kopačce
vyrovnání Růžek, kterému ovšem nevyšel
krok, takže dorážku z malého vápna špatně
zakončil. Pěkný a fotbal, který měl i přes vedro
většinu zápasu velmi dobré tempo. Z obou
stran hráno fair-play, řekl bych i dobrý výkon
rozhodčího, pěkné góly, dobrá návštěva
a vlastně i dobrý výkon, bohužel jediná, ale
o to více zásadní kaňka na zápase je výsledek.
Je na co navázat, ale je třeba se vyvarovat
velkých chyb a být trochu chladnokrevnější
v zakončení.
B mužstvo
Naše B mužstvo před sezónou zcela ne-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TJ Sokol Lipence
4
TJ Sokol Bílá Hora
4
Mezin. Svaz Mládeže 4
TJ Spoje Praha „B“
4
TJ Sokol Troja
4
TJ AVIA Čakovice
4
ABC Braník fotbal „B“ 4
TJ Sokol Stodůlky
4
FK Meteor Praha VIII „B“4
SK Střešovice 1911 „B“ 4
SC Olympia Radotín „B“4
AFK Slavoj Podolí Pr.„B“ 4
FK FC ZLIČÍN „B“
4
TJ SOKOL PÍSNICE
4
FK Řeporyje „B“
4
TJ Sokol Řepy
4

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

0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
3
1
0
0

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

21:9 12
20:7 10
18:4 9
18:14 9
10:8 9
14:11 7
9:6
7
19:10 6
18:11 6
9:9
6
10:12 4
8:10 3
10:13 3
4:29 1
5:22 0
5:23 0

očekávaně postoupilo do 1.B třídy, kde prozatím výsledkově naráží na kvalitnější celky.
I přesto odehrálo vyrovnané zápasy na půdě
Lipenců či doma s rezervou Střešovic. Věříme,
že se po uzdravení všech absentujících porvou o dobré výsledky a pokusí se zabojovat
o premiérové body v soutěži.
Modernizace areálu
Tak jako v předešlých letech myslíme
na modernizaci areálu a jeho vylepšení
i v letošním roce. Těsně před začátkem došlo
k demontáži zastaralé střechy na tribuně
a nahrazení zcela nové. A jak je naším zvykem,
v černobílých barvách. O dalších pokrocích
vás budeme brzy informovat.
Zvýšení členských příspěvků
Vzhledem ke zvýšení všech finančních
vstupů, které výrazně zvedají cenu na údržbu hřiště či areálu, jsme nucení přistoupit
na zvýšení členských příspěvků z původních
2000 Kč na částku 2500 Kč. Tímto žádáme
všechny členy a rodiče o úhradu nejpozději
do konce září letošního roku na bankovní
účet: 278574009/0300. Do poznámky příjemce uveďte celé jméno člena, ročník narození
a kategorii.
Petr Vosmík ml.
Místopředseda FK Řeporyje
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Prodej vily 6+kk
Praha 5 - Řeporyje

Užitná plocha: 284 m²
Zastavěná plocha: 187 m²
Pozemek: 721 m²

Ing. Jaroslav Tykal
Váš řeporyjský realitní makléř

+420 601 151 151
www.TykalReality.cz

