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TAK URČITĚ.

A PŘESTANU
MLUVIT JAKO
DLAŽDIČ, SÉGRA!

ČAS

SPOJOVAT
Pavel Novotný a Lenka Fialová se mohou stát prvními
sourozenci ve vedení MČ v historii metropole.
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Slovo starosty

Nezklamu je. Nedovolili, aby tu zase řídil finanční výbor
analfabet a rozhodoval tu bývalý starosta, co píše na Facebook, že nenávidí Řeporyje.

Vážení spoluobčané,

Já je miluju, Franto. Jsem to pořád já. Ty nejsi pirát. Ani
proti skateparku. Tys chtěl být zase u toho. Ještě pořád
můžeš. Nebo si mudruj v hospodě. Odtamtud se ale svět
nemění.

K

aždý jeden z vás,
který nám to tam
hodil se teď dozví,
co za to dostane. Dospělého Pavla, který nemluví
sprostě a než začne spojovat, tak udělá pár věcí,
které udělat musí. Zakryje ségře oči a udělá pár věcí, které
nechce, aby ona musela vidět. Marcela Holovská a Jirka
Blažek dokázali něco, co by mě ve snu nenapadlo. Že budu
muset svým dcerám vysvětlit, co je to koalice poražených.
Proč je potřebuji na plakátech. A proč je nutné se smířit
s tím, že i když s tebou a naší partou zvítězíme, nemusí
to stačit.
Marcela Holovská má můj respekt za to, jak dokázala
s Jiřím Blažkem zformovat blok, který se mi nejen postavil.
On mě málem porazil. Je mi úplně jedno, jak zhnusení
jste byli z kampaně. Taky mi bylo smutno. Ale takhle to
bude i bez Novotného. Řeporyje už nejsou malá víska.
Mají pestrou politickou mapu a to, co se tu odehrálo, byly
NÁDHERNÉ VOLBY. Střet dvou světů, které mám hned začít
spojovat a usmiřovat. A tvářit se, že jsem to hodil za hlavu.
Dozvěděl jsem se o lidech za měsíc více než za celý
život.
Řeporyje nejsou rozdělené na starousedlíky a náplavy.
Jsou rozdělené na pragmatiky a hlupáky. Starostou musím
být a budu všem. I těm, co jsou ochotní sprostě lhát lidem
o smyslu petic, co nejsou ani peticemi a smysl mají jediný
– ublížit někomu, ne pomoci něčemu.
Neexistuje developer, co se vlamuje do Prokopáku. Neexistuje řešení Trunečkova mlýna, které je lepší. Stávající
je to nejlepší a lidi tady to vědí.
Co nevědí je, že celá ta petice je blábol. Chcete referendum? Budete ho mít. Ale my Prokopák chráníme
a neumím si představit nic jiného. Nepředstavitelné pro
mě bylo, že tu budou dvě petice (hřiště Šafránka / proti
výstavbě v Prokopáku), obě účelově šířené kvůli mé dehonestaci a já nebudu schopen s tím udělat víc, než se
modlit, ať pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Taková
blbost. Žádná výstavba v Prokopáku neexistuje. Nehrozí.
Hrozí nám nákladní vlaky, vlečka a velký byznys s nákladem a zavezení lomu. Neuplatí mě nájezdníci a neznechutí
mě bezohledná, tupá hovada. Nedovolím to. Vy jste jim
taky nedovolili pustit sem staré struktury, kterým jsem
rozšlapal bábovičky.
Nikdy vám to nezapomenu, milí voliči. Ne kvůli sobě.
Kvůli Řeporyjím.
Ty povedu v koalici sepjaté tak, že nepotřebuje nic, než
společný program a důvěru a obojí má. Já myslím, že vím
přesně co Řeporyje chtějí a moji lidé k práci potřebují.
Klid a sílu. To první jim zajistím, to druhé nám dali voliči.

Nemění se ani peticemi. Být tu petice, co je peticí
za něco, co má smysl, stane se to i bez petice. Řešení dobré
pro Řeporyje je řešení, které chci realizovat.
Žádné nemáte. Nesmysly o zestátnění, mlýnu, co tam
nemá kdo a proč a za co jak stavět. Jediné, co žene tyhle
lidi, je vypočítavost a blbost. A vy, co to podepisujete, jste
oběti podvodu. Studuji kriminalistiku prvním rokem. Vážím
si toho, že jste mě i přes tu vejšku podpořili a pohrdám těmi,
co podpořili hnutí, které si dá do názvu boj se skateparkem
a do programu bláboly a betonování Prokopáku. Naletěli
jste. Musíte nabídnout program a vizi. A autenticitu. Čitelnost. Ne lež. Jo, rozumuji. Taky jsem tu dvakrát jako lídr vyhrál
volby. Nelhat, nekrást, nebát se. Pak vás nemůže zastavit nic.
Něco vám povím.
Díky bohu, že jsem vyhrál. Žádné terno, já vím. Ale když
přestanu být sprostý a já se vynasnažím, slibuju, když
nebudu se svými lidmi koukat napravo nalevo a říznu
do toho, když nesejdeme z cesty, když moc nám svěřenou
prostě využijeme a ne zneužijeme, tak nás nic nezastaví.
Děkuju přátelům, co tu byli přesně v tu chvíli, kdy jsem je
potřeboval, děkuju voličům, co se zvedli a šli vsadit na magora, co krade autovraky, kouří trávu a stejně bude zase
v televizi dělat ostudu, prostě proto, že vidí činy a srdíčko.
A slibuju, že příští čtyři roky odmakáme ve velkém stylu.
Ohledy při tom budu brát jen na to důležité a to, co si
je zaslouží. Prosím, musím teď udělat pár věcí, které fakt
prostě udělat musím. Uslyšíte, že odpojuji penězovody,
vyháním nájemce z obecního, na někoho jsem tvrdý.
Není a nebude to pravda. Já jen nebudu už brát ohledy
tam, kde jsem je bral proto, že jsem se bál, abych si neudělal zle. I taková selhání byla. Jednat v zájmu Řeporyjí
se dobře říká a někdy hůř dělá. Vyhrál jsem a oni prohráli
a já už jim jednou kšefty kazil.
Teď je utnu. Víme přesně, co musíme udělat. A bude to
bolet. Je mi líto. Nebudu se mstít. To budou říkat. Jen se
s tím nebudeme mazat. Slíbili jsme to lidem. A oni nám věří.
A já je po tom fakt nemám v úmyslu zklamat. A nikdo
kolem mě taky ne.
Ségra, promiň, nemáš tušení, co uvidíš a zažiješ. Ale
má to smysl.
A není důležité, že nás na konci stejně pomluví a proženou.
Důležité je… co tu po nás zůstane!
Pavel Novotný
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ODLOŽILA USTAVUJÍCÍ SCHŮZI OBSTRUKCE OBČANA?

P

o volbách přicházejí návrhy na soudní přezkum voleb
v hlavním městě v desítkách případů. Nikdy to v kraji
nevedlo k opakování celého maratonu voleb. Protože
je prvních několik dnů po podání návrhu tento zpracováván
a samospráva je o něm pouze informována (kvůli zastavení procesu oznámení ustavující schůze) nebylo dlouho jasné, o co jde.
Vidět někteří zdejší pohoršení takovou válku o Řepy, kde
se letos děly v ulicích velké věci, tak jim zdejší „facebookové“
přestřelky, účelově šířené irelevantní petice a „plakátový kombajn Radek“ (občan MČ strávil více než měsíc maratonským
sběrem stovek plakátů starosty a ODS, bavil YouTube natočený
při zběsilém řádění (odkaz dole). Donutil MS ODS postupně
vytisknout 700 plakátů!), došlo k jedinému výbušnému incidentu – stejný člověk si stoupl během volebního dne před
volební místnost a filigránsky agitoval, což kryl svou vlastní
peticí (s neexistující) „invazi developerů do Prokopáku, který
chce vedení obce zabetonovat“. Proto je třeba proti zastavění
přírodní památky (nikdo ji nezastavuje, nemůže a nezamýšlí)
„uspořádat referendum“. Došlo k potyčce s jiným občanem,
reagující na nechutný verbální útok na rodinu starosty. Incident mezi voličem a agitátorem řešila PČR. Zjevnou agitaci
před volební místností, ale nakonec pro podivínský charakter iniciátora nikdo neřešil, a protože starosta ani občan, co

se dostal do potyčky a dokonce ani místní ODS, či starosta,
incident ani neúnavný plakátovací maraton neřešili (rodina
starosty nevolala k místnosti PČR, jak prohlašuje na sociální
síti ve skupině věnované jen starostovi) považoval se návrh
za akci některého z občanů, který řádění pana S. udal. Nakonec
se ukázalo, že je navrhovatelem sám pan R.S.! Protože každý
má právo podat návrh, nebudeme ten jeho rozebírat. Pro
představu, jak zjevně obstrukční je, uvádíme, že MČ ve svém
vyjádření ke všem „důvodům“ pan R.S. obávat se o volby, napsala prostřednictvím svého právníka jen slovo „obstrukce“
ve všech podobách 23x a dokonce (!!!) nebylo ani nutné zmínit,
kdo pan S. je. I tak je třeba čekat na odmítnutí zjevně účelově
podané listině soudem a nabytí právní moci. To je důvodem
několikatýdenního odkladu ustavující schůze a částečnému
„zmrazení“ administrativy.
Doporučujeme občanům, aby podobná podání psal právník, který tomu rozumí a ne další uličník, kandidát hnutí s tak
dlouhým názvem, že uhodnete, který v obytném souboru
Šafránka měsíc vytvářel iluzi jakéhosi „přeprodeje dětského
hřiště a zřízení tržnice vedením MČ“, čímž si sice získal voliče,
ale přízeň osudu pro zrušení voleb si přes dva tituly Mgr. podaným textem získat nemohl.
Red.

Pro zájemce o udělání si vlastního názoru na osobu, podle které byla narušena rovná volební soutěž doporučujeme
na YouTube videa: „Bojovka pro obecního psychopata“ a „Řeporyjská stopa Xapatanu“.

O ČEM ROZHODLI VOLIČI VE VOLBÁCH
Jaké jsou vlastně strategické plány
a úkoly plynoucí z programů vítězné
koalice ODS a TOP09, které nenašly
třecí plochu v ani jednom z bodů.
 Řeporyje se pokusí všemi prostředky
zvrátit legitimní záměr majitele těžebního prostoru Požáry na revitalizaci. Automatické snaze o maximální
možné kompenzace a logistickou
ohleduplnost pro MČ bude předcházet snaha plán destruovat s vědomím, že jak zde, tak v dalším bodě
jsou stejně nezbytné, jako možná
zbytečné, očekávatelné náklady,
nejen na právní servis.
 Městská část rozumí nutnosti elektrifikace trati, ale razantně a nesmlouvavě bude bránit zbudování vlečky
na pozemky po bývalé třídírně. I zde
za cenu taktických akcí s nemovitostmi, ochranáři, advokáty. Projekt
je rovněž prakticky nezastavitelný,
ale městská část neuhne o milimetr
ve věci elektrifikace, pokud bude
hrozit vlečka a s ní nárůst nákladní
vlakové dopravy! Primárně upřednostňujeme přesný opak toho, co

nám chystá budoucnost. Zachování
stávajícího stavu, který je nejšetrnější
k obyvatelům i Prokopskému údolí.
Řeporyje budou postupně měnit budovu nádraží na spolkový dům,
komunitní centrum a to tak, aby byl
zachován charakter interiéru i budovy
a nebylo nutno spoléhat na vnější
zdroje. Pokusí se pořídit si vlastní
sběrný dvůr, patrně v blízkosti Dron
areny u vjezdu do lomu. Řeporyje dále
investují rozdíl výběru daně z nemovitosti do dětských hřišť (vč. dopravního apod.), pokusí se vybudovat jedno
každý rok. Řeporyje se pokusí vyjednat
s MHMP stavbu lávky před Jeremiášovu investovanou MHMP se spoluúčastí
MČ. Ve stejné lokalitě Stodůlky Jih
a nejen tam zajistí MČ údržbu zeleně
z externích zdrojů, případně navýšením
kapacity vlastních personálních zdrojů.
Dojde k analýze vnitřního nastavení
úřadu městské části a komunikace,
stejně jako bude koncepčně řešena
nutnost jeho rozšíření, která si vyžádá
rekonstrukci budovy, či hledání nového
zázemí. Strategická rozvojová studie
Řeporyje Západ, kterou si Řeporyje

poprvé nechaly zpracovat, je závazná
a bude z ní vycházeno při jednáních
s investory. Po získání ÚR na revitalizaci
náměstí budou Řeporyje respektovat
režim připravenosti na investici MHMP
do Muzikovy a následné revitalizace.
Pokračuje nekompromisní a nekonvenční přístup k boji se znečišťovateli životního prostředí, dosavadnímu
navýšení kapacity a četnosti svozu musí
dále jít ruku v ruce využívání vlastních
kapacit (nové kontejnery velkokapacitní), rozpočet bude zkusmo počítat i se
zřízením jednoho až dvou vlastních
kontejnerových míst na pozemcích
MČ. Nulová tolerance odkládání odpadu do okolí kontejnerů, volné přírody
a UFOni, co bojují s autovraky tu mají
dále dveře otevřené. Kamerový systém
se rozšíří jen nezbytně (skatepark apod.)
Ve školských zařízeních je nezbytné
dokončit projekt rozšíření gastroprovozu a renovace zahrady školky
a dojde k zásadnímu rozšíření provozu školky o prázdninách. Pokračují
investice do operativních oprav komunikací, chodníků a zimní údržby i tam,
kde nejsme správcem komunikace.
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Slavnostní předání medailí starosty

S

tarosta městské části rozhodl těsně před formálním
koncem svého předchozího funkčního období o udělení
půl druhé desítky medailí starosty. Mezi oceněnými byly
například zástupkyně desítek řeporyjských žen, které během
prvního úderu pandemie C19 ušily tisíce roušek, zástupci
dobrovolníků, kteří se podíleli na expresní přestavbě interiéru
vybydlené budovy bývalého nádraží na důstojné ubytování
pro ženy a děti z Ukrajiny, či vybraní dlouholetí zaměstnanci
úřadu. Ocenění za činy v rámci komunity se dočkala April
Popko, první Američanka, která tu kdy dostala medaili, nebo
trojice teenagerů, která v prosinci 2018, coby dětská delegace,
zaskočila starostu na hodinách pro veřejnost požadavkem
na vybudování skateparku.

Stanislava Říhová s panem starostou.

Všechny přítomné dojala informace od starosty, že městská
část disponuje informací o tom, že oběť právě v den předání
opouští ARO směr JIP a je díky klukům a následné práci lékařů
již mimo ohrožení života.
V proslovu starosty k oceněným, jejich rodinným příslušníkům a dalších přítomných hostů na slavnostním aktu tento
zdůraznil, že si je vědom toho, že nikdo z laureátů „to“ nedělal
pro nějakou medaili a chápe rozpaky těch, kteří třeba v případě řeporyjských šiček roušek, či dobrovolníků z akce nádraží
nepovažují právě sebe za ty, kteří by měli být upřednostněni
mezi ostatními, ale stejně tak, jako skutečně přebírají ocenění
za ostatní, si právě oni mohou být jisti, že si to zaslouží a městská
část je na ně pyšná.

Marek Šimon a Vilém Procházka.

Ocenění medailisté se svými nejbližšími.

Během slavnostního předání, které předcházelo udělení
čestného občanství Standovi Procházkovi se asi největšího
potlesku během převzetí medailí a pamětných listin z rukou
starosty Pavla Novotného a místostarosty Davida Roznětinského dočkali Martin Klán a Michal Vaňata. Oba mládence přidal
na seznam laureátů statosta doslova na poslední chvíli poté,
co s nevšední duchapřítomností jen pár dnů předtím zachránili
život ženě při závažné dopravní nehodě na Jeremiášově ulici,
kde (zatímco ostatní přihlíželi) pomohli ženě z hořícího auta.

Martin Klán a Michal Vaňata.

April Popko s panem starostou.
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Seznam laureátů
Marek Šimon
Opakovaně projevená odvaha a oddanost městské části v rámci
mimořádného přispění k ochraně přírody v Řeporyjích

Jan Jarolímek, Stanislav Cileček a Vlasta Borovičková
Dlouhodobá, vynikající a obětavá práce pro městskou část.

Simona Slivenecká, Romana Tothová, Stanislava Říhová
Projevená obětavost a nasazení při ochraně zdraví obyvatel městské
části během pandemie C-19
Vlastimil Chaloupka, Daniel Tomšů, Kristian Albrecht
a April Ann Popko
Mimořádné přispění k šíření dobrého jména městské části

Patrik Barták, Martin Bříza, Vilém Procházka
Projevená obětavost a nasazení v rámci krizového opatření
městské části
Martin Klán a Michal Vaňata
Projevení osobní odvahy při mimořádném činu vedoucím k záchraně
lidského života

Medaile starosty městské části

Je druhé nejvýznamnější ocenění, jaké Řeporyje udělují a to např. za přínosné aktivity v oblasti kultury, práce
s mládeží, sportu, sociální a zdravotní oblasti, oblasti podnikatelské či za mimořádný projev lidskosti nebo
hrdinský čin. Na rozdíl od čestného občanství, které je institutem správního práva a rozhoduje o něm ze
zákona zastupitelstvo v samostatné působnosti, udělení medaile starosty je výlučným právem vyhrazeným
pouze starostovi. Jemu se případný návrh občanský, či od zastupitele adresuje a případné udělení, či neudělení tento nemusí, nechce-li, nijak zdůvodňovat. Své rozhodnutí o udělení ocenění pouze dává na vědomí
zastupitelstvu. Oceněný může požádat nejen o předání v soukromí a bez „fanfár“, ale dokonce i o naprostou
anonymizaci tak, aby se o získání ocenění ani formálně neinformovala veřejnost, což se stává i u nás v některých případech ocenění týkajících se boje s trestnou činností na území MČ, kdy se např. laureát zasloužil
o dopadení nebezpečného pachatele apod. Přispění v boji s trestnou činností, hrdinský čin, či mimořádný
sportovní výsledek jsou nejčastějšími důvody udělení ocenění současným starostou.

Výsledky voleb – Obec Praha-Řeporyje
Kandidátní listina

Hlasy

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

číslo

název

abs.

v%

Počet
kandidátů

1

Občané za lepší Řeporyje

2 895

14,32

11

20 213,00

14,32

1

2

NEZÁVISLÍ PRO ŘEPORYJE

6 317

31,25

11

20 213,00

31,25

4

3

KDU-ČSL

1 052

5,20

11

20 213,00

5,20

0

4

TOP 09

2 443

12,09

11

20 213,00

12,08

1

5

Občanská demokratická strana

7 506

37,13

11

20 213,00

37,13

5

Úřad městské části Praha-Řeporyje
děkuje všem,
kteří se podíleli na zdárném průběhu voleb,
členům okrskových volebních komisí,
firmám zajišťujícím zásobování
i technické zázemí.

Přepočtené %
Počet
platných hlasů mandátů

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

Termíny pro uzavírání manželství v roce 2023
Městská část Praha-Řeporyje v době
od 10.00 do 12.00 hod. má následující termíny:

10. 3., 21. 4., 26. 5., 9. 6., 8. 9., 27. 10. a 30. 11.

Termín lze rezervovat pouze při osobní návštěvě na oddělení matrik
na ÚMČ Praha 13 (3. patro) a po předložení zákonem stanovených dokladů.
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Čestné občanství pro Standu Procházku!

K

ončící zastupitelstvo na svém posledním řádném
jednání jako jeden muž odsouhlasilo návrh usnesení
předložený současným starostou na udělení čestného občanství Řeporyjí bývalému dlouholetému starostovi
Stanislavu Procházkovi.
Ten byl spoluzakladatelem zdejšího Občanského fóra
a následně plných šestnáct let druhým nejdéle sloužícím
starostou v dějinách Řeporyjí. Oblíbený činovník, který
provedl obec složitým porevolučním obdobím, během
kterého se budoval vodovod a další klíčové investiční akce
a to většinou za hospodářsky nelehkých podmínek a během
procesu živelných společenských a administrativních změn.
Stanislav Procházka převzal ocenění před očima přítomné
rodiny, včetně pravnučky v kojeneckém věku nejen od starosty, místostarosty a doyena zastupitelského sboru Vojty
Kuchaře, ale především od do té doby jediného žijícího
čestného občana, pana doktora Vladimíra Beneše, který
byl tak laskav, že se rovnou z operačního sálu a v šibeničním organizačním termínu dostavil a ozdobil tak celý akt.
Setkání, fotografování a potřesení rukou dvou čestných
občanů Řeporyjí bylo mimořádnou kuriozitou a svátkem.
Něco podobného bylo teoreticky myslitelné snad naposledy
ve 30. letech minulého století!
Čerstvý čestný občan v dojemném proslovu vyjádřil poděkování nad tak významným oceněním, které si podle sebe
nezaslouží a přímá jej s vděčností všem občanům městské
části, bývalým i současným zaměstnancům úřadu a zastupitelům, kteří o udělení rozhodli s tím, že to opravdu (na rozdíl
od božského Karla Gotta, pozn. aut.) nečekal.
Standovi Procházkovi ještě jednou jménem všech občanů
Řeporyjí, přátel, kamarádů a spolupracovníků srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme jemu a jeho přítomné paní
hlavně hodně zdravíčka a životního štěstí a spokojenosti!
Ze slavnostního proslovu starosty Novotného během
aktu:
„…. Stando, bylo hodně pozdě večer, když jsem ti to po skončení
schůze volal ve strachu, aby se taková významná věc k tobě
nedostala přes Facebook nebo tak. Bál jsem se, že tě vzbudím,
už jsi starší člověk a bylo snad jedenáct v noci. Jaké bylo moje
překvapení, když jsem tě evidentně zastihl na nějakém mejdanu,
či veselici. Co mě nepřekvapilo, byla tvá okamžitá reakce, že
to nejde a že si to nezasloužíš, že se to uděluje jen mimořádně

a kdesi cosi. Stando, o tom, že si to zasloužíš snad nejlépe vypovídá to, jak reálně probíhalo smlouvání se nás – před volbami,
co si budeme povídat – poněkud rozháraných zastupitelů,
ohledně té věci. Takový návrh se nepředkládá z voleje a souběžně jsme to chtěli do poslední chvíle utajit. Nejdříve jsem to
svěřil Vojtovi Kuchařovi, který je nejstarší a nejzkušenější a mám
ve zvyku se s ním radit hned zkraje, když jde o tyhle věci, co
nás přesahují. Smluveni na tom, že je to jasná věc, jsme byli asi
za tři vteřiny a když jsem to pak jednotlivě konzultovat napříč
spektrem se zastupiteli, musím ti říct, že to byl takový fofr, že
jsme se při něm opakovaně až zastyděli, že nás to napadlo až
teď. Stando, ty si to zasloužíš jako nikdo jiný, jsme s Davidem
a Vojtou poctěni, že u toho můžeme být, všichni ti, co si přišli
pro medaili starosty přišli především proto, že u toho chtěli být
a tím považuji otázku tvého zasloužení si čestného občanství
za vydiskutovanou! Připomínám Ti rovněž, že čestné občanství
sebou nese nejen převzetí titulu, pamětní listiny a darů, ale také
jedno unikátní právo, na které jste nyní tady s Vláďou Benešem
dva – čestný občan se může kdykoli dostavit na jednání zastupitelstva a s přednostním právem mluvit, nás za cokoli zdrbat,
tak na to nezapomeň a my, nebo ti, co přijdou možná už za pár
dnů po nás a místo nás, na to budou pamatovat a budou se
snažit, abys toho práva nemusel využít. Řeporyje jsou na tebe
děsně pyšné, Stando…“.

Stanislav Procházka, Pavel Novotný, MUDr. Vladimír Beneš a Vojta Kuchař při
předání Čestného občanství.

PAN starosta Standa Procházka

N

ikdy se nedozvím, co si myslel
o mém zvolení, stejně jako se
nikdy nedozvím, když se mu
nelíbí něco z toho, co já, či má administrativa děláme. I takový je
Standa Procházka – kamarád a rádce, jakého bych
přál každému starostenskému kolegovi.
Nikdy se nevnucuje.
Nementoruje mě, poPavel Novotný
kud o to vysloveně ne-

požádám. Nekritizuje, nechytračí,
nemudruje. Není to jen o profesním
soucitu s jiným nešťastníkem starostou, co máme v této profesi všichni
navzájem daný. Kdepak. Je tam víc.
Mnohem víc.
Standa je v mých očích formát, kterého v mých očích dělá zase a znovu formátem třeba nejen to, co a jak vysloví,
když za ním přijdu pro rozumy.
Ale i to, co nevysloví. A přitom by to
mohl křičet. Nepodbízí se, nevnucuje

svůj názor. Chce jen posloužit, být
k dispozici, být prospěšný.
Když mi bylo jedenáct, přišel jsem
s maminkou, hospodářkou školky,
na úřad. Vlasta Borovičková a právě
Standa dávají dodnes k lepšímu, jak
jsem se hrnul do starostovny, poprosil
Standu, aby mi ukázal „budoucí pracoviště“ a drze se po Standovo svolení
usadil v jeho starostenské židli. Když
jsem se po šestadvaceti letech skutečně
starostou stal, přišel mi na inauguraci.
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Nikdy mi nic nepodsouvá. Nikdy nic
nechce. Vždycky tu prostě je, když
to potřebuji. Sám nejen, že nikdy nic
nepotřebuje, ale nepotřebuje mi nikdy
říct svůj názor na to či ono okolo mého
starostování a že toho zbytek světa má
pokaždé plnou ošatku. Standa a jeho
paní nikdy. Na prstech jedné ruky bych
takové spočítal.
Pamatuji si, jak jsem mu tehdy říkal,
že se mi vždycky líbilo, jak přišel každé-
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V mých očích to z něj dělá neskutečného frajera. Nevšední charakter.
Mohl jsem ten prostor vyplnit obsáhlým výčtem jeho zásluh o Řeporyje.
Jsou obdivuhodné. Ale to jednak tuší
i ti, co to nevědí. A potom, jen takovému
a žádnému jinému přeci Řeporyje udělí
čestné občanství.
Jsme kamarádi, snad to mohu říci.
Ale husy jsme spolu nepásli, jak se říká.
Přesto jsem o jeho výjimečném cha-

Pavel Novotný a Standa Procházka v kanceláři, kde v roce 1992 pustil na naléhání malého Pavlíka
starosta Procházka na starostovskou židli.

mu z té komunity na pohřeb, když to
jen trošku šlo. Tohle mě naučil, stejně
jako to, že krom sebe, musím také v té
funkci chránit ten úřad. Jednu z nejdůležitějších rad, co jsem v životě dostal.
Řeporyje na prvním místě. Oddanost
a píle. Standa.
Moc autorit neuznávám. Poslechnu
většinou ženu, rodiče a poslouchal jsem
paní učitelku Pacnerovou v první třídě,
budiž ji země lehká. Rady člověk stejně
dostává skoro vždy nevyžádaně. Standa
naopak radí jen a pouze na vyžádání
a poslechnout jej se mi stoprocentně
vyplatilo, stejně jako jsem vždy bytostně
cítil a cítím, že mi sděluje svůj pohled
na věc v tom nejlepším a nejupřímnějším. Ne, není to samozřejmé. Je při tom
mimořádně ohleduplný ke mně a svým
způsobem až úzkostlivě bezohledný
k sobě. Poradí a nesoudí, neptá se, neřeší.
Při téhle práci člověk vyslechne tolik
názorů, „dobře míněných“ podoteků,
kritických poznámek a knížecích rad.
Některé po sté a dopředu víte, že přijdou. A ten jeden jediný člověk z těch
mála, kterým jsem tady v tom komunálu doopravdy ochoten pozorně naslouchat, ten nejpovolanější, ten s největším
právem kritizovat, ten jediný to NIKDY
neudělá.

rakteru skálopevně přesvědčen. Stejně
jako o tom, že tak hodný a velkorysý
ke mně není a priori proto, že mě mají
s manželkou rádi.
On by takový byl na každého „Novotného“. Kolegu. Tutově je takový
přítel, manžel, táta, děda, soused... A byl
takový starosta.
Egoista mého typu se jen málokdy
snadno vyrovná s tím, že někoho nelze
přerůst. Nikdy jsem neměl mindrák
z táty, titána televizní zábavy a šoubyznysu. Že mu profesně ani lidsky nebudu
sahat nikdy po kotníky, jsem pochopil
rychle a přirozeně. Podobně přirozeně
kapituluji navěky předem před starostou Standou Procházkou. Ční nade
všemi a hotovo dvacet. Mohu ho jen
obdivovat a být vděčný za to, že tady
pro mě, stejně jako pro Řeporyje.
Jenom na ryzím přesvědčení o velikosti ducha a činů druhých si člověk
jako já dovede bez okolků připustit, že
jich nikdy nemůže dosáhnout.
Procházel jsem před tím slavnostním
předáváním a milou povinností něco
tam ke Standovi říct, prehistorické výtisky Echa. Jako odpovědnému úředníkovi
ve vedoucí funkci mi padala huba nejen
nad tím, jaké věci tu v té složité době
dokázal. Ale i nad drobnostmi, které
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nikdy nedokážu i přes jejich zdánlivou
„drobnost“ a jednoduchost. Pokaždé
když „končil“, poděkoval nejen personálu úřadu za práci. Poděkoval také
občanům. Za konstruktivní kritiku.
Ty vole! Až to udělám, nevěřte mi,
že to bylo krystalicky čistě upřímné.
U něj bylo. On to fakt tak měl. Já, ředitel
velikášství, znovu a znovu u vytržení
z jeho skromnosti. Vědomí si vlastních
rezerv, omylnosti a odpovědnosti
za celek a za vyslovené. A to všechno
DOOPRAVDY. Kolik takových doopravdy znáte, nevím.
Standa Procházka takový je. Čestný
občan, o jehož čestném občanství se
skutečně mezi členy „kmenové rady“
nediskutovalo. Bylo to automatické
a samozřejmé právě proto, že s tím, zda
to zaslouží, může mimo tu komunitu
skutečně vážně nesouhlasit jen jediný
člověk, protože kdokoli jiný by musel
být blázen nebo z Marsu.
Sám Standa. Místo frází o tom, že si
to nezaslouží, se slzou v oku prohlašuje,
že si to ale vážně nezaslouží. A celý svět
okolo ví, že si to nikdo nezaslouží víc.
Až takové jsem to cítil ze zastupitelů,
když jsme se radili tak, že jsme se styděli, že vůbec radíme. A až takové jsem to
cítil z přítomných na té slávě, když jsme
mu aplaudovali.
Snad se mi povedlo nějak srozumitelně vyjádřit, kým je v mých očích Standa
Procházka především. Co pro mě znamená, koho v něm mám a koho v něm
mají pražské Řeporyje a jejich lidé.
Lépe to popsat asi nesvedu. Stejně
jako nesvedu milion dalších věcí, co svedl nebo svede pan Stanislav Procházka
ze Řeporyjí. Čestný občan městské
části. Moudrý a laskavý člověk.
A PAN starosta!
Pavel Novotný

První porevoluční starosta na prvním vydání Echa.
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VRAK č. 52: UFO A TAJNÁ SLUŽBA TRESTALY

O

tom, že se v Řeporyjích nevyplácí
„zapomínat“ autovrak se přesvědčil
další výtečník v obytném souboru
Šafránka a byla kolem toho legrace. Občané
mně na autovrak Fordu upozorňovali delší
dobu, ale Řeporyje nejsou odtahovka. Až
když stál autovrak na místě více než rok,
navíc s propadlou technickou, byl zařazen
na „čekačku“, tzn. začal proces, ve kterém
dává úřad šanci původci v touze předejít
jeho střetu s mimozemšťany. Auto je polepováno obrázky létajících talířů, pokoušíme se
pátrat po majiteli a různě ho týrat telefonáty
a dalšími nechutnostmi. Poslední překážkou
byly „UFOnům“ volby. Ukázalo se, že místní
vypravěč pohádek o tržnicích pan Mgr. et

Mgr. Pinoccio bydlí v baráku přímo u auta. To
si domyslíte. A to by nebylo dobré. Nakonec
tedy až po volbách (děkuju, že jste to nesežrali) našli první čtvrteční ráno kousek od místa,

Vrak č. 52 po levitaci. Pak už měla slovo Městská
policie.

kde vrak stál, nejen záhadně přemístěné auto
(UFO na to mají paprsek takový), ale na jeho
předním skle i pozdrav od naší Tajné Služby
s kompletním výpisem osobních dat a adres
původce celého neštěstí. A auto samozřejmě
coby překážku v provozu odtáhli. Bylo dvaapadesátým vrakem, co zmizel ze Řeporyjí.
Protože podle ohlasu z balkonů a vodítek psů
během uzavření vzdušného prostoru „tu“ noc
došlo na mocné fandění, zaměří se teď naše
Tajná služba na Wiesenthalovu znovu. Mám
pocit, že tam na zelené kamarády z Jupiteru
(kde máme vrakáč) čeká třiapadesátka!
Pavel Novotný
(Upozornění: MČ Praha Řeporyje oficiálně existenci Řeporyje Secret Service popírá)

KONTEJNER NA BIO A ZAHRADNÍ ODPAD TRVALE!

M

ěstská část v novém volebním období bude dál pokračovat v terroru
původců znečištění od skládek
po nepořádek odložený u nádob u kontejnerů na tříděný odpad. Pořídili jsme k nové
multikáře i velkoobjemové kontejnery a napadlo nás experimentálně zřídit jedno až dvě
místa, kde bude možné zbavit se zahradního
odpadu, bioodpadu a možná dojde i na další.
Na nevyužitém podélném pozemku MČ
v ulici K Velké Ohradě tak již brzy najdete
nádoby na různé druhy odpadů a uvidíme,
jak se experimentu bude dařit. Svoz bude
částečně smluvně zajištěn Pražskými službami a část budeme pokrývat sami. Prosíme
o pochopení, že nepůjde o pravidelný svoz,
ale akci našich zaměstnanců a bude-li zrovna
plno, pochopte to, stejně jako vymístění místa jinam, až se na přilehlém pozemku začne
jednou stavět.
Realizace proběhne po lehkých zemních
pracích na začátku listopadu.

Přistavení VOK na II. pololetí 2022

Přistavení VOK na Bioodpad II. pololetí 2022

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

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

K Závětinám mezi
čp. 727 a 757
Na Zmrzlíku u čp. 33

5. 11. 2022
(sobota)

12 – 16 hodin

26. 11. 2022 12 – 16 hodin
(sobota)

12. 2022 12 – 16 hodin
Ve Výrech proti čp. 328 10.
(sobota)
Řepíková u čp. 340/5
(stanoviště TO)

17. 12. 2022 12 – 16 hodin
(sobota)

Řepíková u čp. 340/5
(stanoviště TO)

22. 10. 2022 (sobota)

Náměstí U lva u čp. 112

19. 11. 2022 (sobota)

Vždy od 9.00 do 12.00 hod.
UPOZORNĚNÍ:
Městská část Praha-Řeporyje není zodpovědná za případné změny časů ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financovány z prostředků Magistrátu hl.m. Prahy
a zprostředkovávají je svozové společnosti – konkrétně v MČ Praha-Řeporyje je to
společnost Pražské služby, a. s. V případě, že zjistíte nedostatky v poskytovaných
službách, nahlaste tuto skutečnost prostřednictvím emailu na adresu: callcentrum@
psas.cz, případně na podatelnu ÚMČ Praha-Řeporyje, tel.: 251 625 794.
Lenka Bártová, vedoucí hospodářsko-správního odboru
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Kultura

SDH Řeporyje a ZŠ Řeporyje
všechny srdečně zvou na

řeporyjská
strašidýlka
IV. ročník

v úterý 1. 11. 2022 od 17:00
na paloučku na skále

dále se můžete těšit na:
> pasování prvňáčků
> vystoupení žáků ZŠ
> laser a LED show od RINAS COMPANY
> STRAŠIDELNOU STEZKU
> stánek s občerstvením
Stezka bude otevřena od 18,00 do 19,30 hod.
Začátek stezky je na paloučku.
ul. Ebrova bude po celou dobu akce uzavřena!

Tuto akci podpořili:

V 17,15 hod proběhne slavnostní zahájení,
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Základní škola

Vážení rodiče,
děkuji za účast v dotazníkovém šetření
spokojenosti se školní kuchyní a jídelnou,
za věcné a relevantní připomínky, které
jste v dotazníku uvedli. I v novém školním
roce se zaměříme na zkvalitňování školního stravování, zejména pak na pestrost
jídel, jejich dostatečnou teplotu a velikost
porcí odpovídajícího normativu jednotlivých věkových kategorií.
Některé uvedené připomínky jsou bohužel neaplikovatelné. Dovolte mi pár slov
k vysvětlení fungování školní kuchyně
a jídelny. Školní stravování se řídí zákonem 561/2004 (školský zákon) v platném
znění a vyhláškou 272/2021 Sb. v platném
znění. Dle uvedeného, rodič žáka platí
pouze suroviny potřebné na přípravu
oběda, tedy zjednodušeně řečeno platí
„to, co přijde do kotle“ (nehradí energie,
vybavení a amortizaci zařízení, úklid
a údržbu prostor školní kuchyně a jídelny,
platy zaměstnanců,….), konkrétně v naší
škole tedy 34,- Kč, 36,-Kč, resp. 38,-Kč/
oběd v závislosti na věkové kategorii
žáka (věkové kategorie a rozpětí cen,
které školní kuchyně musí respektovat,
jsou uvedeny ve vyhlášce). Za tuto sumu
musí tedy paní kuchařky v průměru uvařit
jeden oběd. Oběd se dle uvedené vyhlášky skládá z polévky, hlavního chodu
a nápoje. Nelze tedy například objednat
(a platit) oběd bez polévky nebo polévku
nahradit salátem, jak někteří z vás požadovali. Další podmínkou je naplnění tzv.
spotřebního koše. Vedoucí školní jídelny
při tvorbě jídelníčku musí striktně dodržet množství potravin v různých kategoriích (zejména ryby, luštěniny, brambory,
cukry, zeleninu, ovoce,…..). Z uvedeného
vyplývá, že tvorba jídelníčku není jednoduchá jak po stránce „vyjití s financemi“
(chceme-li lososa, někdy musí být „nudle
s mákem“), tak po stránce kombinace
jednotlivých pokrmů, tak, aby spotřební
koš „vyšel“. Určitě skladbě jídelníčku budeme letos věnovat zvýšenou pozornost,
inspirujeme se jinde, případně pozveme
specialistu.
Krátká poznámka k přídavkům. Ano,
přílohy si je obvykle možno přidat, porci
masa z výše uvedených důvodů nikoli.
Znovu připomínám, oběd se skládá
z polévky, hlavního chodu a nápoje, často
i salátu nebo kousku ovoce a množství je
vyhláškou normováno tak, aby nasytilo
„průměrného strávníka“ J v dané věkové
kategorii. Polévku za dvojnásobnou porci
hlavního chodu vyměnit nelze,….
Téma slanost polévek a ostatních pokrmů: část respondentů uvádí, že polévky
jsou přesolené, zhruba stejné množství
respondentů, že jsou nedosolené. Primárně požádám paní kuchařky o mírné
snížení množství soli v pokrmech, uvidí-
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me, jaká bude odezva v příštím hodnocení. Pro doplnění, žáci by neměli mít volný
přístup k dochucovadlům (na stolech
ve školní jídelně tedy nejsou slánky).
K organizaci školní jídelny. Výdej obědů
je směřován do tří časů dle rozvrhu: 11.40,
12.35 a 13.30. Škola má cca 465 žáků v 18
třídách a 50 zaměstnanců. Předpokládejme, že se nám podaří utvořit rozvrh
vyučovacích hodin tak, aby v každé
výdejové době do jídelny dorazilo 6 tříd.
I tak je to cca 150 žáků, kapacita jídelny
(židle a stoly) je 90 míst. Vydat 150 porcí
chvilku trvá, pravděpodobnost fronty
tu tedy je. Není ale pravda, že by žáci
ve frontě čekali desítky minut.

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


Na pořádek a bezpečnost ve školní jídelně zodpovídá k tomu určená osoba (dohled). Není pravdou, že by žáci nesměli
při konzumování oběda mluvit, ostatně
je to i společenská záležitost. Ale snažíme
se o to, aby „to, co si povídají dva u stolu“,
nebylo slyšet na druhé straně jídelny .
Děti tedy mohou od svých učitelů slyšet
„nekřič“, „nemluv s plnou pusou“, „běžte
si to říci ven“, apod….
Nenutíme žáky „dojídat“, ale vedeme je
k tomu, aby jimi (nebo rodiči) vybrané
jídlo alespoň ochutnali. Jistě jsou rodiny, kdy společná lehká, teplá večeře
je pravidlem, ale pro mnoho dětí je to
jediné teplé jídlo za den. Řada dětí má
velmi omezený jídelníček, zná 5–10 jídel
a ostatní „nejí“. Prosím podpořte nás
(a svoje děti) v poznávání nového, i toto
je vzdělávání.
Ještě jednou děkuji za Váš čas věnovaný
této problematice. Všem přeji spokojený,
klidný nový školní rok a „dobrou chuť“!
Lenka Weignerová, ředitelka školy

PROJEKT POMOCNÁ RUKA

V

koloběhu školního života čelí
prvňáci i deváťáci velkým, třebaže
dosti odlišným, životním událostem. Období zdolávání těchto velkých
výzev si však mohou obě věkové skupiny ozvláštnit tím, že spolu potáhnou
za jeden provaz. V tomto duchu uzavřeli
v Řeporyjích nejstarší žáci spojenectví
s těmi nejmladšími symbolickým překročením pomyslné školní brány. O svých

kamarádských úmyslech pak přesvědčili
ostřílení deváťáci ostýchavé benjamínky
tím, že je každé ráno na recepci přívětivě
vítali a že jim ochotně pomáhali s orientací v budově školy. Základy této pozoruhodné aliance pak posílily společně
strávené chvíle ve výuce. V tělocvičně
provedli deváťáci mladé školáky tzv.
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„Naučila jsem se něco nového o počítačích – třeba jak vytvořit složku nebo
z čeho se skládá počítač a jak se ovládá
myš. Nejvíce mě bavilo pracování s Canvou a s grafy. Paní učitelka byla hodná
a hodně nás toho naučila. Hodiny IKT mě
moc bavily.“		
Zuzana V.
„Naučila jsem se pracovat s počítačem.
Nejvíce mě bavilo, když jsem vyráběla

opičí dráhou, kterou jim sami přichystali.
V prostoru školní zahrady prožili radostné
okamžiky stavěním hmyzích domečků.
Vyhlídce na neochvějné přátelství nakonec vdechla život nepředstíraná radost
prvňáčků z dopisů, které jim poslali naši
dorostenci ze školy v přírodě.
Zdeněk Kauer

1.

Prvňáčci

září. Už je to tady! První školní
den! Naši noví prvňáčci se konečně dočkali. Hned u vstupu
do školy se jich ujali starší spolužáci
z 9. tříd. To vám byla sláva. Nové žáky

a jejich nejbližší přivítala paní ředitelka,
pan starosta a také Alenka s Michalem
ze Slabikáře s kocourem Samem. Milým
překvapením byl dárek od našeho místního Úřadu městské části - výlet do Krtkova světa! Pak se šli noví žáčci podívat
do svých tříd, kde se seznámili se svou
paní učitelkou a kde na ně čekaly dárečky.
Paní učitelky 1. tříd

I

Výuka informatiky
u nás ve škole

avatara. Napříště se chci učit programovat hry. Paní učitelka byla podle mě
skvělá.“			
Klára J.
„Naučila jsem se pracovat s počítačem
a také rychleji píšu na klávesnici. Nejvíce
mě bavilo programování Lightbota. Paní
učitelka na nás byla hodná, vždy nám vše
vysvětlila a byla s ní velká zábava.“
			
Natálie F.

když předmět Informatika bude
na školách od 4. ročníku povinný až
od 1. září 2024, do rozvrhů čtvrťáků
u nás ve škole pronikl už ve školním roce
2021/2022.
Našim cílem bylo přiblížit žákům nejen
základní obsluhu počítače a jeho periférií, ale učili se také rozvíjet informatické
myšlení, kreativitu a týmovou spolupráci
formou různých her a zábavných úkolů.
Naučili se programovat v blokovém programovacím jazyce, několik hodin jsme
věnovali (někdy dost zapeklitým) úlohám
Bobříka informatiky a v říjnu 2021 jsme se
zapojili do CodeWeek neboli Evropského
týdne programování. Bylo příjemným
překvapením pro většinu, že vlastně informatika se dá učit bez počítače, třeba
jen s papírem a tužkou či v pohybu.
Nejen pro žáky, ale i pro nás pedagogy je
pojetí nové informatiky z části neznámé
a úplně nové. Je to velká výzva a proto se
snažíme průběžně v této oblasti vzdělávat, sledovat a vytvářet nové pomůcky,
které budou pro naše žáky atraktivní
a na hodiny informatiky se budou těšit.

„Naučil jsem se vytvořit složku. Nejvíce
mě bavilo programovat. Naši paní učitelku bych ohodnotil: hodná, spravedlivá, je
s ní zábava, naprosto perfektní.“ Jakub B.

Zde si můžete přečíst, jaké dojmy si z hodin odnášeli žáci na konci školního roku
a také prohlédnout, jak to v hodinách
vypadalo.

nebyla to pravda. Zaujaly mě hry, při kterých jsme se bavili a zároveň učili. Naše
paní učitelka byla skvělá, lepší by ani
neexistovala, hodně nás toho naučila.“
			
Lara P.

„Lépe jsem poznala, jak funguje počítač
– už je to můj kamarád. V hodinách mě
bavilo sledování Datové Lhoty. Paní učitelka byla skvělá a těším se na příští rok.“
			 Magdaléna V.
„V IKT jsem se naučila pracovat na počítači. Ještě než jsme měli informatiku,
tak jsem myslela, že umím všechno, ale
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dovat na naší webové stránce v sekci
družina – fotogalerie.
Za ŠD Michala Lebedová
a vychovatelky ŠD

Školní družina

kolní družina v posledních letech
pod vedením Kristýny Brousilové
prošla velkou změnou, od spuštění elektronického systému BELLhop,
který vám přináší bezpečnější, rychlejší
a příjemnější vyzvedávání dětí, až po zavedení nových forem práce s dětmi.
Nebylo to jednoduché, ale Kristýně za to
děkujeme a přejeme, ať si užije krásné
chvíle na mateřské dovolené.

Já jsem družinu vedla 5 měsíců, kdy jsem
se maximálně snažila analyzovat slabé
a silné stránky. Součástí mojí práce byla
nejenom pedagogická činnost dětmi
v oddělení, ale i spuštění dotazníku
pro rodiče. Děkuji všem, kteří dotazník
vyplnili, posunulo nás to vpřed. Odpovědí bylo 102 a z 5 možných hvězdiček
získala družina krásných 4,51. Ze všech
pozitivních odpovědí jsme měly radost.
Negativních odpovědí bylo jenom 5.
Samozřejmě jsme všechno analyzovaly
a dlouze si povídaly o tom, proč byly
děti nespokojené. Doufám, že se nám
vše povedlo vyřešit. Moc děkujeme
i za negativní odpovědi, zjistily jsme, co
musíme zlepšit.

P

Dále musím říct, že odpovědí typu „vyrábíte hodně“ vyrábíte málo“ bylo 50 na 50.
Ano, budeme se snažit vyjít vstříc všem,
kteří chtějí vyrábět a dětem, které nechtějí vyrábět, nabídneme jinou činnost.
V družině paní vychovatelky pracují
s maximálním nasazením a jejich jediným
cílem je a bude, aby byly děti spokojené.
Počty dětí ve družině jsou velké a musíme
dbát i na bezpečnost dětí a korigovat
jejich volnou činnost, jak na hřišti, tak
ve třídě.
Spolu s Martinou Bejvalovou, která se
nyní na dva roky chopila vedení družiny, jsme vymyslely nový plán činností,
spoustu překvapení pro děti, ale samozřejmě prioritou zůstává pobyt venku.
Naším cílem je, abychom mohly dětem
nabídnout co nejvíce činností a ony měly
možnost výběru. Chceme naučit děti, aby
si uměly vybrat z nabízených činností
a také aby si v družině odpočinuly. Věřím, že pod novým vedením se družina
posune zase o kousek dál a Martina spolu
s novým týmem vám budou předávat
odpoledne šťastné děti se spoustou
nových zážitků.
Vše, co se děje ve družině, můžete sle-

Nový školní rok v mateřské škole

Š

kolní rok jsme v mateřské škole
zahájili otevřením nových dvou
tříd v přístavbě školy. V provozu
jsou nyní navíc třídy Myšek a Slůňat.
Při jarním zápisu mohly být tak přijaty všechny přihlášené děti. Čeká nás
ještě celková obnova školní zahrady
a v příštím roce také rekonstrukce
školní kuchyně. Kolektiv zaměstnanců
se rozrostl o 4 nové paní učitelky a jednu paní kuchařku a paní uklízečku.
V provozu je tedy celkem 7 tříd,
dvě třídy nejmladších, tříletých dětí,
tři třídy dětí 4 – 5 ½ roku a dvě třídy
předškoláků. I letos pro děti připravujeme akce, kroužky, výlety, divadla
a na jaro školu v přírodě. V září je pro
děti připravena pohádka Divadla
Krab Tučňákův výlet a pořad Michala

Ahoj vodáci…

rvní společná víkendová akce dětí,
rodičů a učitelů 2. tříd bylo sjíždění
řeky Sázavy.
Spaní ve stanu, pádlování 26 km, opékání, sezení u ohně do pozdních hodin, to vše jsme zažili za jeden víkend.
Poznat se s rodiči jinak než na třídních
schůzkách bylo pro nás velmi fajn.
Všechno fungovalo podle plánu, všichni si pomáhali jako jedna velká parta.
Na tento víkend budeme vzpomínat
a těšit se na další společné setkání.
Děkujeme všem, kteří to s námi zvládli.
Míša a Lucka

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

Řeporyjské Echo 295

září 2022

Info z MČ

Nesvadby To nejlepší od Michala. Ten
uskutečníme ve spolupráci se základní
školou v tělocvičně a na pořad se přijdou podívat i prvňáčci.
Od října mohou děti docházet
do kroužků keramiky, dětského aerobiku a v tělocvičně základní školy
kroužek sportovních her. Od začátku
září děti jezdí na kurz plavání do plavecké školy v Radlicích. V zimě zájemci
absolvují každoroční lyžařský kurz
v Chotouni u Jílového.
Největší změnu prožívají nyní
nejmladší děti, které se se školkou
seznamují a prožívají leckdy první
odloučení od rodičů. Některé zvládají

Městská
policie
informuje

J

ak bylo avizováno, došlo k přestěhování okrskové služebny Obvodního ředitelství městské policie Praha 13
v Řeporyjích - konkrétně z adresy Ebrova 109/2 na adresu
K Závětinám 180/2. Upozorňujeme, že se nejedná o objekt se
stálou službou. Dislokováni zde mají být tři strážníci okrskáři
se stanovenými úředními hodinami a nepravidelným režimem
služeb. Úřední hodiny jsou stanoveny na pracovní dny pondělí
8,30–10,00 hod. a středa 15,00–17,00 hod. Případně lze okrskáře
kontaktovat osobně i během jejich pochůzek v terénu. Pevná

první dny celkem dobře, některým
dětem zvykání trvá o trochu déle
a neobejde se bez slziček. Ale i tyto
děti časem poznají, že ve školce to
není zas tak zlé a s novými kamarády
si užijí spoustu her a legrace a začne
se jim ve školce líbit. Přejeme jim, aby
to tak bylo a všem ostatním dětem
a nám učitelům a rodičům, aby byl
školní rok takový, jaký bychom si ho
přáli mít.
Krásné podzimní dny Vám přeje
kolektiv MŠ.
Jana Jůzová

telefonní linka na služebnu zřízena není. Pro zajištění možnosti
nepřetržitého kontaktování městské policie, v režimu 24 hod./7
dní, je k dispozici bezplatná linka tísňového volání l. 156 případně zpoplatněné volání na 222 025 721 / 22 (operační středisko
Obvodního ředitelství městské policie Praha 13).
Ing. Hynek Svoboda
Obvodní ředitelství městské policie Praha 13

Kulinářské okénko
Krupicové flameri

L

éto skončilo a děti se nám vrátily
do školek a školních lavic, s tím
každoročně přichází otázka, co
bude dnes či zítra ke svačině. Abychom tu
školní svačinu trochu ozvláštnily můžeme
pro jednou místo namazaného chleba
s paštikou vyzkoušet toto snadné a dětmi
oblíbené krupicové flameri. Připravíme si
ho do stylové krabičky nebo nám bohatě
postačí i sklenička od přesnídávky či
džemu. Když dávku zdvojnásobíme není
třeba se stydět a přibalit i jedno do batohu či kabelky, však i my dospělí se rádi
na chvilku vracíme do dětství …

13

1x hrnek mléka
2pl dětské krupičky
1x vanilkový lusk
špetka soli
250g polotučného tvarohu
ovoce , džem
plátky mandlí
Půl hrnku mléka nalijeme do hrnce,
přidáme semínka z vanilkového
lusku a přivedeme k varu, v druhé
polovině mléka rozmícháme dvě
lžíce dětské krupičky. Když se mléko
v hrnci vaří, přidáme špetku soli a přilejeme směs mléka a krupice z hrnku.
Pozvolna uvaříme krupicovou kaši,
dáme stranou a necháme vychladnout.
Chladnou kaši vyšleháme s tvarohem do hladké směsi. Navrstvíme
do sklenic jejíchž dno jsme potřely džemem dle libosti. Ozdobíme plátky
mandlí a čerstvým ovocem.

2
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V Galerii Bubec až do 27. října probíhá
výstava sester Jitky a Květy Válových.
Tu zahájila 6. září kurátorka Dagmar
Šubrtová. Jedná se o unikátní soubor
dokumentace prací pro veřejný prostor –
mozaiky, malby, reliéfy a skleněné výplně.

Zažít město jinak

Zažít město jinak
Letošní sousedská slavnost, byla velmi
vydařená. Díky našemu produkčnímu
týmu a především zúčastněným umělcům
a umělkyním jsme si mohli užít odpoledne
plné kulturních zážitků.

Foto Šárka Blažková a Kateřina Pencová

Na sousedské slavnosti měli diváci možnost
zhlédnout představení spolku Televize
Estráda, výstavu děl tří umělkyň, které
tvořily v průběhu roku ve Studiu Bubec
a hudební performance „Světla na cestě“.

Děti zanechaly ve Studiu Bubec křídové
stopy, vytvářely totiž křídou labyrinty,
kterými mohli bloudit i ostatní návštěvníci.
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Robert
Vlasák

Engine

4. 11. – 2. 12.
Vernisáž
3. 11. v 18:00

Otevírací po – pá
doba:
10:00 – 17:00

Praha 5 – Řeporyje, Tělovýchovná 748

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

Od 4. 11. 2022 do 2. 12. 2022 bude
v Galerii Bubec vystavovat Robert
Vlasák projek t Engine. Instalace
p r acuj e s pře ko naný mi, al e s t ál e
funkčními technologiemi a specializuje
se na komunikační prostředky. Pomocí
současných elektronických systémů
a interakce je možné přimět je ke
spolupráci, díky níž vytvářejí akustické
a vizuální prostředí a tím navozují
specifické situace.
Na začátek prosince plánujeme další
ročník Řeporyjského salonu, výstavy
profesionálních i amatérských umělců,
kteří žijí a tvoří v katastru městské části
Praha Řeporyje a jejím širším okolí. Po
loňském úspěšném prvním ročníku se
ve Studiu Bubec opět budou moci setkat
tvůrci a přínivci umění, pochlubit se
tvorbou a užít si předvánoční občerstvení
i kulturní program. Těšíme se na vás i vaši
tvorbu!

Creative Bubec
Začal první semestr výtvarných kurzů
a ještě máme pár volných míst. Také
máme novinku, a to Ateliér s Kristýnou pro
dospělé. https://old.bubec.cz/

2022>>

SALON 2022 10. – 11. 12. 2022
Proběhne v prostoru Studia Bubec,
Praha-Řeporyje, Tělovýchovná 748;
Projekt je chápan jako otevřený pro všechny
umělce, kteří žijí a tvoří v katastru městské části
a jejím okolí. Věková hranice, technika, způsob
vyjádření ani jiné limity nejsou stanoveny.
Autoři mohou prezentovat maximálně 3 díla
(dle prostorových možností studia).
Termín pro přihlášení na výstavu je do 15. 11. 2022.
Přihlášky k účasti s fotografiemi děl,
uvedením rozměru, techniky a datace
zasílejte na: info@bubec.cz

ŘEPO
SALÓ

11.–1
2021

Výstava
umělců z
a okolí
bubec.cz

Studio Bubec, Tělovýchovná 748
Praha-Řeporyje

fcb/
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Inzerce
Zveme Vás na

Nenechávejte
servis na poslední
chvíli.

- přijímáme kola na posezóní opravy
- repase tlumičů, vidlic
- stavby kol
Rezervace na  723 149 089 •  info@bicisport.cz
Řeporyjské náměstí 80/12

Servis lyží (snowboardy a běžky) - od listopadu

Restaurace

SVATOMARTINSKÉ
HODY
• svatomartinské menu
• svatomartinské víno

Rezervace nutná na tel.: 605 701 945

---------------------Objednávky na vánoční
podnikové večírky,
rauty, oslavy atd.
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ŘEPORYJSKÁ
SOKOLOVNA

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

Kontakty:

U Lva
174, 301, 352,
266, 902

 731 484 493
 603 943 121
 605 701 945

Zahájili jsme prodej sezónních rezervací.
HALOVOU SEZÓNU ZAHAJUJEME 10. ŘÍJNA 2022.

3 antukové dvorce, zázemí, restaurace, areál TJ Sokol
Nabízíme:

• tréninkové hodiny dětí (individ. i skupin.) i dospělých,
• pořádání firemních nebo soukromých turnajů,
• vyplétání tenisových raket,
• prodej raket, tenisových míčů, omotávek atd.

Rezervace jednotlivých hodin na tel. 732 742 333.
Celosezónní rezervace a ostatní info na tel.: 737 256 524.

www.tenistami-reporyje.cz
Otevírací doba Pošty v Řeporyjích
Praha 513, 155 11 Hasičů 46/3, Řeporyje
Pondělí 10.00–12.00 13.00–18.00
Úterý 8.00–12.00 13.00–16.00
Středa 10.00–12.00 13.00–18.00
Čtvrtek 8.00–12.00 13.00–16.00
Pátek 8.00–12.00 13.00–16.00
Telefon +420 954 215 511

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

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz
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Zápis ze zasedání č. 36 z 5. 9. 2022

Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje
Přítomni: starosta – Pavel Novotný,
Dis.; místostarosta – David Roznětinský; místostarostka – Lucie Seguin; Jiří
Blažek – zastupitel; Mgr. Pavel Bechyně
– zastupitel; Jaroslav Kejha – zastupitel;
MUDr. Jozef Čupka, MPH – zastupitel;
Mgr. Lenka Fialová – zastupitel; Mgr. Radek Hanák – zastupitel; Vojtěch Kuchař –
zastupitel; Mgr. Michal Tuma – zastupitel;
vedoucí HSO – Lenka Bártová
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 11 z jedenácti zastupitelů,
tedy nadpoloviční většina, a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání:
1. Určení zapisovatele
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
zapisovatelkou p. Lenku Bártovou.
2. Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
ověřovateli zápisu p. Vojtěcha Kuchaře
a p. Jaroslava Kejhu.
3. Určení členů návrhové komise
Zastupitelstvo městské části
1) určuje
členy Návrhové komise p. Davida Roznětinského a p. Lucii Seguin.
4. Schválení programu jednání
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program jednání tak, že bod jednání č. 7,
14 a 15 se vyřazují z dnešního projednání,
a zařazuje se projednání udělení čestného občanství p. Stanislavu Procházkovi,
jako bod č. 7;
(schválen – Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1,
Poznámka: hlasování se zdržel MUDr. Jozef
Čupka, MPH)
5. Pravidla rozpočtového provizoria
na rok 2023
Usnesení číslo: 0540/2022/ZMČ36
Zastupitelstvo městské části
1) stanovuje
Pravidla hospodaření Městské části
Praha-Řeporyje v období rozpočtového
provizoria na rok 2023 v souladu s přílo-

hou č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení – Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka:)
6. Rozpočtové opatření
Usnesení číslo: 0550/2022/ZMČ36
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1
tohoto usnesení spočívající v navýšení
rozpočtu MČ o přesun finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti
ve výši 500 000 Kč.
Usnesení – Schváleno (Pro: 6, Proti: 2, Zdržel
se: 3, Poznámka: proti hlasovali p. Jiří Blažek
a p. MUDr. Jozef Čupka, MPH; hlasování se
zdrželi p. Mgr. Pavel Bechyně, p. Jaroslav
Kejha a p. Vojtěch Kuchař)
7. Udělení čestného občanství
Usnesení číslo: 0541/2022/ZMČ36
Zastupitelstvo městské části
1) uděluje
čestné občanství panu Stanislavu Procházkovi, mj. bývalému starostovi MČ
Praha-Řeporyje.
Usnesení – Schváleno (Pro: 10, Proti: 0,
Zdržel se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel
MUDr. Jozef Čupka, MPH)
8. Žádost Římskokatolické farnosti
Ořech o uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti stezky a cesty přes pozemky v k.ú. Třebonice a Řeporyje
Usnesení číslo: 0542/2022/ZMČ36
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
žádost Římskokatolické farnosti Ořech
o zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži
pozemků ve vlastnictví Hl. m. Prahy,
svěřená správa nemovitostí Městská část
Praha-Řeporyje ve prospěch pozemků
ve vlastnictví Římskokatolické farnosti
Ořech, a to pěti v k.ú. Třebonice a jednoho v k.ú. Řeporyje z důvodu zajištění přístupu z veřejné komunikace na pozemky
vydané v restituci;
2) neschvaluje
zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži
pozemků parc.č. 611/7, 611/8, 609/2,
609/4 a 609/66, vše druh pozemku ostatní
plocha v k.ú. Třebonice a pozemku parc.
č. 1538/172, druh pozemku orná půda
v k.ú. Řeporyje ve svěřené správě MČ
Praha-Řeporyje a ve prospěch pozemků
parc.č. 1538/251 a 1538/250, oba druh
pozemku orná půda v k.ú. Řeporyje

ve vlastnictví Římskokatolické farnosti
Ořech, IČ: 47569484, sídlo Baarovo náměstí 10, Ořech, PSČ 252 25.
Usnesení – Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel
se: 3, Poznámka: hlasování se zdrželi p. Vojtěch Kuchař, p. Jiří Blažek a p. MUDr. Jozef
Čupka, MPH)
9. Stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství
na území MČ Praha-Řeporyje v roce
2023
Usnesení číslo: 0543/2022/ZMČ36
Zastupitelstvo městské části
1) stanovuje
a) obřadní síň Úřadu městské části
Praha-Řeporyje jako úředně určenou
místnost pro uzavírání manželství
na území MČ Praha-Řeporyje v roce
2023;
b) dobu pro uzavírání manželství na území MČ Praha-Řeporyje v roce 2023
v době od 10.00 hod. do 12.00 hod.,
a to ve dnech 10. 3., 21. 4., 26. 5., 9. 6.,
8. 9., 27. 10. a 30. 11.
Usnesení – Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: v 18.02 hodin opustila
jednání p. Lucie Seguin)
10. Finanční příspěvek pro TJ Sokol
Řeporyje
Usnesení číslo: 0544/2022/ZMČ36
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
se žádostí TJ SOKOL Řeporyje o finanční
příspěvek ve výši 200 000 Kč na udržení
zimního provozu v důsledku zdražení
energií a plynu;
2) souhlasí
s poskytnutím finanční částky TJ SOKOL
Řeporyje ve výši 200 000 Kč;
3) pověřuje
starostu městské části Praha-Řeporyje
k podpisu darovací smlouvy ve smyslu
tohoto usnesení.
Usnesení – Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: v 18.07 hodin se vrátila
na jednání p. Lucie Seguin)
11. Zpráva Kontrolního výboru z jednání dne 31. 8. 2022
Zastupitelstvo městské části
související
1) se seznámilo
se zprávou Kontrolního výboru o stavu
plnění usnesení ZMČ Praha-Řeporyje ve formě Zápisu z 6. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha-Řeporyje ze dne
31. 8. 2022.
12. Revokace usnesení ke schválení
KS na pořízení komunikací, zeleně
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a retenčních jezírek v rámci výstavby
Malá Řepora
Usnesení číslo: 0545/2022/ZMČ36
Zastupitelstvo městské části
související 0500/2022/ZMČ31
1) revokuje
usnesení ZMČ Praha-Řeporyje ze dne
11. 4. 2022, č. 0500/2022/ZMČ31, a to
v celém rozsahu;
2) schvaluje
pořízení pozemků, komunikací, zeleně
a retenčních jezírek blíže specifikovaných v příloze tohoto usnesení od více
prodávajících, blíže specifikovaných
ve smlouvě č. SML00069/2021, za cenu
celkem 11 000 Kč;
3) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu
kupní smlouvy č. SML00069/2021.
Usnesení – Schváleno (Pro: 10, Proti: 0,
Zdržel se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel
p. Jiří Blažek)
13. Schválení smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na pořízení pozemků v rámci
výstavby RD Řepora V – etapa 2.
Usnesení číslo: 0549/2022/ZMČ36
Zastupitelstvo městské části

Info z MČ

3) pověřuje
starostu k podpisu budoucí kupní smlouvy č. SML00062/2022.
Usnesení – Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: hlasování se zdrželi
p. MUDr. Jozef Čupka, MPH a p. Jiří Blažek)
14. Žádost o stanovisko k novostavbě
RD v ul. K Třebonicům, čp. 89/20
Usnesení číslo: 0546/2022/ZMČ36
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací ke stavbě rodinného domu v ul. K Třebonicům, čp. 89;
2) nesouhlasí
se stavbou nového rodinného domu
v ul. K Třebonicům, čp. 89 dle předložené
projektové dokumentace.
Usnesení – Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka: v 18.50 hodin se vzdálil
z jednání p. David Roznětinský)
15. Novostavba doplňkové stavby garážového stání a relaxační místnosti
s letní kuchyní u objektu čp. 575/9 v ul.
Hlávkova
Usnesení číslo: 0547/2022/ZMČ36
Zastupitelstvo městské části

1) se seznámilo
s nabídkou více vlastníků k převodu komunikací včetně pozemků v rámci stavby
RD Řepora V a VI;

1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k novostavbě
doplňkové stavby garážového stání a relaxační místnosti s letní kuchyní u rodinného domu čp. 575 v ul. Hlávkova;

2) souhlasí
s textem budoucí kupní smlouvy k pořízení komunikací vč. pozemků v rámci
výstavby RD Řepora V a VI, v souladu
s přílohou tohoto usnesení;

2) souhlasí
s novostavbou doplňkové stavby dle
projektové dokumentace, zpracované
Ing.arch. Radkou Šindelovou, u domu čp.
575 v ul. Hlávkova, Praha 5.
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Usnesení – Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel
se: 1, Poznámka: v 18.55 hodin se vrátil zpět
na jednání p. David Roznětinský hlasování
se zdržel člen ZMČ p. MUDr. Jozef Čupka,
MPH)
16. Schválení nájmu části pozemku
parc.č. 848/7 v k.ú. Řeporyje
Usnesení číslo: 0548/2022/ZMČ36
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
smlouvu o nájmu části pozemku, parc.č.
848/7 v k.ú. Řeporyje o výměře 80 m2
od FK Řeporyje, z.s.;
2) pověřuje
starostu MČ Praha-Řeporyje k podpisu Smlouvy o nájmu části pozemku
č. SML00060/2022.
Usnesení – Schváleno (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel
se: 0, Poznámka:)
17. Různé
Zastupitelstvo městské části
1) diskutovalo
o záležitostech týkajících se městské části,
např. o stavu realizace přesunu zastávky
MHD Ve Výrech, stavebních pracích
na skateparku a okolí apod.
Ke všem bodům jednání poskytl předsedající prostor pro diskusi, v níž vystupovali
členové ZMČ i přítomní občané. Závěrem
předsedající poděkoval všem přítomným
za účast a v 19.45 hodin veřejné zasedání
ZMČ Praha-Řeporyje ukončil.
Zapsal: vedoucí HSO Lenka Bártová

Změny autobusových linek do ZOO od 28. 9. 2022

V

souvislosti s otevřením nového
pavilonu goril v pražské Zoologické zahradě dochází od 28. září
2022 k úpravě autobusových linek v oblasti Troji. Stávající zastávka Zoologická
zahrada mění název na ZOO Praha-Troja. Pro přístup k novému pavilonu goril
na severní straně areálu bude možné využít autobusovou zastávku ZOO Praha-Sklenářka (bývalá zastávka Sklenářka).
Páteřní autobusová linka 112 pojede
nově pouze v trase Nádraží Holešovice
– ZOO Praha-Troja a vybrané spoje již
nebudou zajíždět do Podhoří. Zároveň
budou na lince 112 nasazeny výhradně
kapacitní kloubové autobusy.
Jako náhrada spojení do Podhoří
bude zavedena nová autobusová linka
234 v trase Nádraží Holešovice – Par-

koviště Trojský
most – ZOO Praha-Troja – ZOO
Praha-Sklenářka
– Podhoří. Tato
link a nab í dn e
přímé spojení se
severním vstupem do ZOO a také nahradí
stávající kyvadlovou linku ze záchytného
parkoviště u Trojského mostu. Z důvodu obtížné průjezdnosti ulice Trojská
v úseku mezi obratištěm u Zoologické
zahrady a Botanickou zahradou budou
na tuto linku nasazeny pouze autobusy
standardní délky, její kapacita je tak
omezena. Během provozní doby ZOO
bude jezdit linka 234 každých 15 minut,
v ostatních obdobích bude její interval
30–60 minut. Zastávka Parkoviště Troj-

ský most bude obsluhována ve směru
Podhoří pouze do 14.00 hod. a ve směru
Nádraží Holešovice až od 12.00 hod.. Zároveň bude provoz této linky z parkoviště
o víkendech mezi 10.30 hod. a 13.30 hod.
posílen vloženými jednosměrnými spoji
v trase Parkoviště Trojský most – ZOO
Praha-Troja.
Z důvodu nemožnosti potkávání autobusů v Trojské ulici v úseku mezi ZOO
a Botanickou zahradou bude s ohledem
na rozšíření provozu autobusů mezi
Nádražím Holešovice a Podhořím nutné
zrušit zajíždění midibusových linek 235
a 236 do zastávky ZOO Praha-Troja (původně Zoologická zahrada). Pro dopravu
do/ze ZOO bude možné využít zastávku
ZOO Praha-Sklenářka u severního vstupu.
ROPID
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Zprávy z fary

Milí přátelé,
Určitě máme ještě v paměti, to, co jsme
prožili během leta. Nová místa, noví lidé.
Je třeba, aby tyto zážitky se v nás „uležely“,
vyzrály, jak dobré víno. Vše nám má sloužit
nejen k odpočinku, ale především k poznání, abychom svůj život žili smysluplně, aby
měl tu správnou trajektorii.
Jednoho dne k břehu jezera přišel slavný univerzitní profesor, kandidát na Nobelovu cenu. Požádal
lodníka, aby ho vzal na jeho malou loď na projížďku
po jezeře. Když byli daleko od břehu, profesor se ho
začal vyptávat: Znáte dějiny? Ne! Takže čtvrtina vašeho života je ztracena. Vyznáte se v astronomii? Ne.
Takže dvě čtvrtiny vašeho života byly promarněny.
Tak možná znáte filozofii? Ne. Takže tři čtvrtiny vašeho
života jsou ztraceny. Najednou se strhla velká bouře.
Loďka uprostřed jezera se houpala jako skořápka
ořechu. Muž, jemuž patřila loď, se hlasitě zeptal profesora: Umíte plavat? Ne! Vykřikl profesor. Takže, celý
váš život je ztracen!

září 2022

psal: „Na ulicích a ve společnosti jsem téměř neustále
sprostý a prostopášný, můj život je příšerně hanebný.
Žádná suma ve zlatě ani váženost mě nenapraví – večeře s guvernérem či kongresmanem! Ale když jsem
sám, uprostřed dalekých lesů či polí, na prostých
rolích a pastvinách plných králíků, i za pochmurného,
a pro většinu ostatních ponurého dne, jako je tento,
kdy vesničan vzpomíná na svou hospodu, přicházím
k rozumu, znovu zažívám pocit spříznění, a ten chlad
a samota jsou mi přáteli. Domnívám se, že jiní cosi
podobného prožívají v kostele a při modlitbách. Já
se vracím na svou opuštěnou lesní pěšinu, jako se jiní
vracejí do svých domovů. Oprošťuji se tak od všeho
zbytečného a vidím věci takové, jaké skutečně jsou,
velkolepé a krásné…“

Cesta lesem nebyla pro něho jenom
cestou pozorování krásy přírody, ale i cestou

Často si myslíme, že znalosti nás mohou
zachránit, pomoci nám žít lépe. Mnohdy
tomu tak je, ale neplatí to vždy a za všech
okolnosti. Proto chvíle odpočinku, volna,
nás mají vést k tomu, abychom svůj život

Život v plnosti je život, který sahá až na dno.
A na dně je Bůh, který dělá jedinou věc.
Dává sebe. Každý, kdo miluje, touží druhému dát sám sebe, patřit mu. Přijít k Bohu
není snadné, proto se hovoří o obrácení,
o vnitřním průlomu. Ten, kdo pozná křehkost a pomíjivost vlastního života, může
snadněji objevit Boha a v Něm nový pohled
na druhého člověka.
Sv. Kateřina Sienská (1347 – 1380) vyznala,
že jednou ve svém nitru zaslechla Ježíšův
vzkaz: „Mysli na mne a já budu myslet na tebe“. V běžném životě jsme mnohdy
příliš zahleděni sami do sebe. Nevnímáme
souvislostí života a schází nám pokora
a úcta k Bohu, druhému člověku a ke všemu
stvořenému, co nás obklopuje a přesahuje.
Milí přátele,
Přejí nám všem, abychom podzim prožívali
obohacení o nové poznání, které jsme měli
možnost získat v období dovolených, prázdnin, nebo nyní po volbách. Kéž to vše nám také
pomůže najít zdroj vnitřní síly. Naučí nás to
vzájemnému respektu, toleranci, naslouchání
a ochotě spolupracovat k užitku nás všech.
P. Mariusz Kuźniar, farář

uvědomění si vlastní omezenosti, křehkosti
a existenční závislosti na přírodě. Během
této cesty si uvědomoval velkou hodnotu
přírody, lidského života i života vůbec.

vnímali v širších souvislostech, aby našemu
životu kromě horizontální roviny nescházela
také vertikála, která nás upozorňuje na to,
co nás přesahuje.

Začátkem každé změny je správné rozpoznání toho, co se děje v našem životě, co
nám škodí, co nefunguje, jak má. Je těžké si
představit situaci, kdy jdeme k lékaři kvůli
nějakému neduhu a na otázku, co a kde nás
bolí, ledabyle odpovíme: „Pane doktore,
mám celkové bolesti, ale kde přesně nevím.“

Henry David Thoreau (1817-1862)
ve svém „Deníku o sobě“ 7. ledna 1857 na-

Ježíš nám vzkazuje: „Přišel jsem, abyste
měli život, a měli ho v plnosti.“ (Jan 10, 10).

www.farnostorech.cz

TOP 09 Řeporyje: Volby skončily, svolání nových zastupitelů se prozatím odkládá!

P

ředně je důležité poděkovat všem, kteří k volbám přišli. Zvláště děkujeme každému, kdo podpořil náš TOP
program pro Řeporyje. Povolební uspořádání v obci ale
komplikuje návrh na neplatnost voleb, který někdo z občanů
podal. Jak to bude dál se uvidí. „Svolání nově zvolených zastupitelů, kteří jediní mohou o vedení radnice rozhodnout, je možné až
po soudním přezkumu. V každém případě mohu potvrdit, že se TOP
09 aktivně účastní rozhovorů se všemi stranami, které ve volbách
uspěly,“ říká dosavadní místostarosta obce David Roznětinský.
Na přímý dotaz, zda by v případě nabídky ve funkci místostarosty pokračoval, odpověděl Roznětinský kladně. „Záleží samo-

zřejmě na vůli zastupitelstva. Již jsme avizovali, že podporujeme
zvolení Pavla Novotného starostou Řeporyjí a na post neuvolněné
místostarostky Lenku Fialovou,“ doplňuje. Ve stanovisku na
facebookovém profilu TOP 09 Reporyje pak dále uvádí, že chce
společně se všemi nově zvolenými zastupiteli důsledně dbát
na dodržování pravomocí a pravidel, které jsou orgánům obce
jednoznačně vymezeny. Nikdo nesmí samostatně vytvářet vůli
obce, aniž by předtím byl tento úkon zastupitelstvem schválen.
„Nečeká nás teď lehké období a nejde o to, kdo bude starostou, či
místostarostou. Důležité bude, aby nově zvolení zastupitelé byli
schopni spolupracovat na rozvoji obce,“ tvrdí Roznětinský.
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MHD • Inzerce

Řidičské průkazy - vydání, výměna
Postup vyřízení věci
Řidičské průkazy pro žadatele s trvalým
pobytem nebo obvyklým bydlištěm
v České republice vydává:
REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
pracoviště: Na Pankráci 1685/17, 19,
Praha 4 - budova Business Centrum
Vyšehrad,
tel.: 800 100 000, 236 005 490 (informace)
Standardní lhůta pro vydání nového
řidičského průkazu je 20 dnů.
Elektronickou objednávku konkrétního
dne a času lze činit na stránkách www.
praha.eu v rubrice „Potřebuji řešit“
- „Elektronické služby“ - „Rezervace
návštěv“.
Veškerá podání, u nichž je to technicky
možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty,
datovými schránkami nebo elektronicky
se zaručeným elektronickým podpisem,
popřípadě přes podatelnu úřadu.
Řidičský průkaz je od 1. 5. 2004 vydáván v provedení plastové karty,
s omezením na 5 nebo 10 let - Model
Evropských společenství.

Na 5 let je omezen řidičský průkaz
s oprávněním pro skupinu C1, C1+E,
C, C+E, D1, D1+E, D, D+E , na 10 let
v ostatních případech.

Žadatel je povinen osobně - zastoupení není možné - úřadu předložit:
 občanský průkaz (v případě jeho ztráty
cestovní pas),
 cizinec předkládá povolení k pobytu
a doklad o obvyklém bydlišti (§ 2 písm.
hh) zák.č. 361/2000 Sb., v platném
znění),
 původní řidičský průkaz (pokud jej
vlastní)
Pro vydání řidičského průkazu již není
nutné fotografii úřadu předkládat.
Žádost o výměnu řidičského průkazu
elektronickou cestou
Občané si mohou oficiálně podat žádost
o výměnu svého řidičského průkazu
elektronickou cestou od 1. června 2021.
Ministerstvo dopravy nově umožňuje
výměnu tímto způsobem v případě
uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti řidičského průkazu, ne však
dříve než 90 dnů před koncem platnosti.
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Úkon se
provádí
po přihlášení
do Portálu občana
(https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni),
kam je ale nutné mít přístup (NIA ID,
Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní
identita…). Dále je také podmínkou mít
zde připojenou datovou schránku fyzické osoby. Více informací je k dispozici
na Portál občana - Ministerstvo vnitra
České republiky (mvcr.cz).
Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně
nebo prostřednictvím zmocněné
osoby na základě OVĚŘENÉ plné
moci. Současně s převzetím nového
průkazu je nutno odevzdat původní
řidičský průkaz.

Příjem inzerce • E-mail: info@tiskpip.cz
Tel.: +420 603 167 905 • Tel.: +420 251 626 607
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

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

Vyžehlím vaše prádlo.
Tel.: 723 180 298

ZEDNICTVÍ - MALÍŘSTVÍ
- INSTALATERSKÉ PRÁCE

ANTÉNY - SATELITY prodej - montáž - servis
Satelitní příjem SKYLINK

veškeré zednické, malířské, obkladačské,
podlahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytů, domů, nebytových prostorů.
Kontakt: 777 670 326, p. Hájek

Veškeré opravy pouze po tel. dohodě.

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

OPRAVY SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKY
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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Září u hasičů

P

rázdniny utekly jako voda a opět
se nám rozjel kolotoč tréninků,
soutěží a akcí. Hned první školní
den jsme s dětmi museli začít trénovat
na brzké nadcházející závody, které se
konaly v Třebonicích druhý zářijový
víkend. Soutěžilo se o postup na MČR
v běhu na 60 m s překážkami, které se
koná v neděli 25. 9. v Benešově. I přes
to, že bylo na trénování času málo, se
některým podařilo postoupit a budou
reprezentovat nejen sebe, ale i náš sbor
a hl. m. Prahu.
Znovu musel postačit jeden trénink.
Jen jsme si oživili, co už umíme z léta,
o dalším víkendu nás totiž s jedním

družstvem mladších a dvěma družstvy
starších čekaly závody v požárních útocích. A hned nám to cinkalo! V sobotu
jsme se vydali do Lipenců na Memoriál
J. Bednáře, kde družstvo mladších i „A“
družstvo starších obsadily 3. místa. „B“
družstvo starších obsadilo krásné 5. místo
z celkových třinácti.
V neděli se pak
tradičně konal
„ Zličínsk ý dvojboj“, kde se mimo
požárních útoků
běhá ještě štafeta
dvojic. I tentokrát
se nám velice dařilo, povedlo se nám
zaběhnout jedny
z nejr ychlejších
časů, a i když jsme
to nečekali, tak se
družstvo mladších

umístilo na parádním 2. místě. „A“ tým
starších potvrdil roli pražských favoritů
a umístil se hned za družstvem ze středočeského kraje, tedy na 2. místě. „B“
tým obsadil 6. místo z celkových dvanácti
družstev.
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Teď nás čekají přípravy na další závody,
ZPV (závod požárnické všestrannosti)
nebo Memoriál Marty Habadové v 60 m
s překážkami. O tom, jak jsme si vedli Vás
budeme informovat zase příště :)
A co naše výjezdová jednotka? Ani
kluci se nenudí, neustále se vzdělávají
a zlepšují ve svých dovednostech. Během
září proběhlo v Prokopském údolí školení

Hasiči

práce ve výškách a v nebezpečném terénu, pro nové členy byl připraven výcvik
dýchací techniky, službou na hasičské
zbrojnici se posilovali stavy HZS a jedna
stáž u HZS je ještě během září čeká.
Mezitím pomáhají obci např. kácením
nebezpečných stromů, zajištěním akcí
a jsou neustále připraveni vyjet k mimořádným událostem.
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V neposlední řadě bychom Vás chtěli
pozvat na již tradiční akci, kterou pořádáme společně se ZŠ. Tou je IV. ročník
Řeporyjských strašidýlek, které se budou
konat 1.11.2022 na paloučku na skále.
Podrobnější informace naleznete na letáku akce.
Za SDH Řeporyje
Andrea Svobodová
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Nová sezóna v sokolovně!

D

íky neskutečné aktivitě a obětavosti některých členů tenisového
oddílu byla sokolovna připravena
na další sezónu. (školní rok)
Máme nové krásné schody, nově
zrekonstruovanou šatnu, nově zrekonstruované sprchy.
V malém sálu jsme doplnili tepelné
čerpadlo, aby našim seniorkám a malým
dětem bylo teplo i pokud budeme nuceni
snížit teplotu ve velkém sále (dle vyhlášky

ministerstva zdravotnictví a v neposlední
řadě kvůli šetření energií).
Nově by se zde, pokud bude zájem,
mohl začít trénovat basketball (pro 1-4.
ročník ZŠ) nebo si soukromě přijďte zahrát pink-ponk.
Rozvrh, volné kapacity a kontakt
naleznete na stránkách http://sokolreporyje.cz/ pronájem a rezervace.
Jana Blažková
Starostka TJ Sokol Řeporyje

Zpravodaj Řeporyjské echo
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N

a všech místech, ve všech reklamách, v rádiu, v televizi … na začátku září se stále dozvídáme, že
je čas na návrat do školních lavic. Čas odsunout krásné zážitky z letních prázdnin
a nastartovat mozky k vyšším výkonům.
V tuto dobu i my z tělocvičny voláme:
„Zpátky do dresů a cviček“.
A tak se nám vracejí holčičky rozjuchané a neposedné. Nejprve si potřebují vše
vypovídat a pak teprve cvičit. Je na nich
poznat, kdo alespoň trochu cvičil a posiloval, kdo byl na orlickém gymnastickém
soustředění a kdo jen protancoval létem.
No, však my už si je nějak srovnáme .
Závodní věkové kategorie se každý rok
posunou o jeden rok, a tak přesouváme
naše gymnastická družstva, aby těmto
kategoriím vyhovovala. Některé nejstarší
holky odcházejí jinam do starších kategorií, některé do jiných sportů. Myslím, že
pro většinu sportů je gymnastika skvělou
průpravou a naše holčiny budou zářit
všude, kam se jejich oko podívá.
Jednotlivá družstva se konsolidují,
jsou tam teď velké výkonnostní rozdíly. Některé holky pokračují ve stejné
skupince jako loňský rok, jiné jsou tam
nové a na vše koukají jako zjara. A to je
už podzim .
Na začátku září také proběhl nábor
do našeho oddílu GYMSTAR. Vůbec
jsme nedokázali odhadnout, kolik přijde
nových zájemců. Díky zvýšenému nájmu,
jsme museli posunout i ceny a doufali
jsme, že to některé rodiny neodradí.
Zatím to tak tedy nevypadá.
Vyzkoušeli jsme dovednosti jednotlivých zájemkyň a nabídli zařazení do jednotlivých skupinek.
Díky novým trenérům máme ještě
teď nějaká volná místa do skupinky
nejmenších holčiček (rok narození 2016,
2017), které trénují v pondělí od 15.30.
A ve skupince páteční, v ten samý čas,
máme ještě místa pro holky narozené
(2014–2010).
Také se moc omlouváme za počáteční
zmatky s účtem. Jak jistě všichni víte,
došlo ke změně vedení v Sokole a tedy
i k vytvoření nového účtu, který nebyl
ještě nedávno dostupný ani k placení
příspěvků ani ke kontrole plateb od vedení našeho oddílu. Teď už snad bude
všechno v pořádku.
Bohužel musíme také oznámit, že náš
tradičně pořádaný Memoriál Hany Myšákové ve sportovní hale na Lužinách,
byl v původním termínu na začátku
října zrušen . Na poslední chvíli uhodil
bacil na polovinu rozhodčích a probral
i organizační tým. Tak uvidíme, jestli se

nám podaří tento hezký závod přesunout
na jiný termín, nebo se smíříme s myšlenkou, že bude až za rok.
Za kolektiv trenérů GYMSTAR
Hanka Krejčíková

www.gymstar.cz
https://www.facebook.com/
/www.gymstar.cz/

HANSPAULKA
podzim 2022

Veteránská liga, 3. liga, skupina C

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

Hertha ZMZ VET
Vojenské lesy VET
Kehar club VET
Bajern Měšičáci
Srdce mi gori
Čechie 12°
Stará Garda VET
Dřevosprint SC
1.AK ALT VET
Sananim Legends
Hojivý typy
Zachovalí

5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5

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

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

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

21:7
18:6
16:6
18:9
19:9
14:16
19:9
16:20
15:15
9:18
3:23
0:30

8
8
8
8
6
6
4
4
3
3
0
0

Poslední utkání mužstva Dřevosprint FC:
Dřevosprint SC - Stará Garda VET
0:6 k.
Hojivý typy - Dřevosprint SC4.
2:3
Dřevosprint - SC Čechie 12°
5:6
Zachovalí - Dřevosprint SC
0:6 k
Dřevosprint SC - Bajern Měšičáci
2:6
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www.fkreporyje.cz
FK Řeporyje, z.s.

Úvodní slovo
ezóna letí jako listí v parku a můžeme tak konstatovat, že více jak 2/3
podzimní části je za námi. Oproti
nedávno skončeným komunálním volbám máme stále čas na bilancování, nicméně již nyní většina kategorií vidí, jakým
směrem se výsledky jednotlivých týmů
ubírají a jaké vysvědčení naše mužstva
po skončení podzimní části dostanou.

S

A mužstvo
Naše A mužstvo se pere s rekordním
počtem zranění zvláště klíčových hráčů, kteří nám chybí v boji o potřebné
body do tabulky. Nyní tak vyhlížíme
zimní přestávku, během které by mohlo
k uzdravení některých hráčů, jenž by se
postupně mohli dát do pořádku před
důležitou jarní části, v které budeme
usilovat o setrvání v 1.A třídě. Náš tým
se podobá lazaretu u letenské Sparty,
která se s podobnými problémy potýká
již dlouhá léta. Za naše černobílé barvy
tak nemohou bojovat např. Roman Graf
(přetržený meniskus v koleni), Roman
Slaný (přetržený meniskus a vaz v koleni), Zdeněk Hanzlík (chronické problémy
s achillovkou), Šimon Walzel (přetržený
sval), Michal Pánek (natržený vaz v koleni), Tomáš Ulman (pooperační rekonvalescence) a mnoho dalších. Nyní nám
tak nezbývá než se s těmito okolnostmi
vypořádat po svém a vyvinout maximální
úsilí a bojovnost ve zbývajících zápasech
a následně přes zimní přestávku doplnit
o kvalitní hráče, jenž rozšíří konkurenční
prostředí, které vždy svědčí každému.
Tomu by mělo pomoci i soustředění
v Čáslavi na počátku února, kam se po
letech opět vracíme. V průběhu několika
let došlo k neustálému zkvalitňování
tamního zázemí, které krom umělé trávy
by nabízí i atletický ovál, park vhodný
pro výběhy, klec s umělým povrchem,
posilovnu, saunu, lázně či zimní stadión
a tenisové kurty. Prostředí pro tréninkové
podmínky takřka ideální.
Výběr z posledních zápasů:
TJ Sokol Cholupice vs. FK Řeporyje –
2:2 (1:0)
Řeporyje zajížděly na stadión Václava
Jíry s řadou změn v sestavě, kdy trenér
Zeman musel nalézt správný návod jak
na horké cholupické půdě uloupit trochu

perníčku z Cholupky :) Kromě kapitána
a našeho doposud nejlepšího střelce sezóny Ivana Pánka se trenér musel obejít
i o ofenzivní želízko Zdeňka Hanzlíka,
kterého jakožto druhého nejlepšího
střelce do hry nepustilo zranění achillovky. Proto se trenér Zeman rozhodl zcela
přeskupit řady a dosavadní stoperskou
stálici Grafa vysunul do středové formace
k Bartůňkovi a Pavelkovi, který měl stejně
jako na Slivenci za úkol ubránit nejlepšího
hráče domácích, Daniela Franceho. Pro
tentokrát nastíníme scénář jak u hollywoodským filmů a prozradíme, že se mu
to podařilo. Tříobráncový systém měli
na starosti mladíci Heim, Táborský a Zedník, kterého jako útočníka hodil trenér
do vody a musel v obraně plavat. Jeho
premiéra v řeporyjském dresu i na pozici
obránce dobře a za jeho výkon v tomto

Muži A - A2B - 13 M-1.A/B

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

SK Střešovice 1911 11
SK Zbraslav
11
FC Před. Kopanina „B“ 11
FK Zlíchov 1914
11
Spartak Kbely
11
1999 Praha
11
SK Uhelné sklady Pr. 11
SK Modřany
11
SK Aritma Praha „B“ 11
TJ Sokol Cholupice 11
SK Libuš 838
11
Prague Raptors FC 11
FK Řeporyje
11
TJ AFK Slivenec
11
FC Slavoj Vyšehrad „B“ 11
TJ Sokol Nebušice 11

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

TJ Spoje Praha „B“ 11
FK Meteor Pr. VIII „B“ 11
TJ Sokol Bílá Hora
11
TJ Sokol Lipence
11
Mezin. Svaz Mládeže 11
TJ Sokol Troja
11
TJ Sokol Stodůlky
11
ABC Braník fotbal, „B“ 11
SK Střešovice 1911 „B“ 11
FK FC ZLIČÍN „B“
11
SC Olym. Radotín „B“ 11
AFK Slavoj Podolí „B“ 11
TJ AVIA Čakovice
11
TJ Sokol Řepy
11
FK Řeporyje „B“
11
TJ SOKOL PÍSNICE
11

9
9
9
8
7
6
5
5
5
3
3
3
2
2
2
0

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

1
1
2
1
4
4
4
4
5
5
7
7
7
7
9
10

43:15
39:13
42:16
31:17
34:20
27:24
23:19
22:20
30:23
21:25
20:30
14:30
23:32
16:27
8:56
15:41

Muži B - A3A - 14 M-1.B/A
9
9
8
7
7
7
7
5
4
2
3
3
2
1
1
0

0 2
0 2
1 2
2 2
1 3
1 3
0 4
3 3
1 6
6 3
3 5
1 7
3 6
2 8
0 10
2 9

53:25
51:24
42:23
36:25
37:18
30:22
44:18
29:24
22:32
33:33
19:24
23:30
26:33
14:39
14:56
13:60

28
28
27
26
21
19
17
17
16
12
10
10
8
8
6
1
27
27
25
23
22
22
21
18
13
12
12
10
9
5
3
2

„plavání“ mu udělujeme diplom Želva :)
Nyní již zcela vážně a popořádku.
První dějství pro nás nezačalo ideálně, a to když si levonohý Walzel obnovil
svalové zranění a po ztrátě balónu soupeř udeřil z kopačky od rychlonohého
Moravce, který druhou sezónu působí
v dresu Cholupic. Walzela nahradil na
této pozici Kovařík, který do našeho
klubu přestoupil nedávno z Lipníku nad
Bečvou. Domácí byli v prvním dějství
nebezpečnějším týmem a i díky Koubovi jsme šli do kabin s jednobrankovým
deficitem.
Druhý poločas byl jako vyměněný,
naši hráči chtěli s výsledkem něco udělat
a zapomenout na nezdary z poslední
doby. Velmi dobře fungující středová
formace se postarala zaslouženě i o vyrovnání v 58. minutě, kdy Graf oprášil svůj
dynamit v noze a po zásluze srovnal na
1:1. O deset minut později jsme však měli
hlavy dole, kdy stoper Schwank se prosadil hlavou a udal nový ráz utkání. Povzbuzením bylo střídání Petrly v 76. minutě,
jenž se po delším zranění postupně vrací

Mladší dorost - D4B - 44 MD-2B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

FK Loko Vltavín
Spartak Hrdlořezy
SK Třeboradice
TJ Sokol Nebušice
SK Junior Praha 1960
FK Union Strašnice
TJ Kyje Praha 14
SK ČECHIE SMÍCHOV
FK Řeporyje
TJ Sokol Troja
TJ AFK Slivenec

6
7
6
7
7
7
7
6
7
5
7

6
6
5
4
3
3
3
2
1
1
0

0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0

0
1
1
2
3
3
4
3
6
4
7

31:3
29:13
24:12
24:15
31:17
14:16
17:22
16:14
20:29
6:23
3:51

Starší žáci - E3C - 56 SŽ-2/C
SK Střešovice 1911 „C“ 7
FK FC ZLIČÍN
8
SK Uhelné sklady Pr. 6
FK Admira Praha „C“ 7
TJ Sokol Lochkov
7
TJ Sokol Nebušice
8
FK Loko Vltavín
7
Deutscher FC Prag
7
Ambassadors FC Praha 6
FK Řeporyje
7
TJ Sokol Bílá Hora
7
FC Praha - dívky
7

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

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

0
2
0
2
1
4
3
4
4
6
6
7

48:6
31:7
38:7
34:15
27:20
31:25
37:15
29:24
27:30
9:26
12:54
2:96

18
18
15
13
10
10
9
7
3
3
0
19
18
16
15
12
12
10
9
6
3
3
0

Mladší žáci - F3D - 67 MŽ-2/D

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

SK Modřany „B“
FK FC ZLIČÍN „B“
TJ Sokol Řepy „B“
FK Řeporyje
TJ Sokol Lochkov
FC Přední Kopanina
TJ Sokol Bílá Hora
TJ Slavoj Suchdol
TJ AFK Slivenec
SC Olympia Radotín
SK Střešovice 1911 „D“
TJ Sokol Lipence

7
7
6
7
6
7
7
7
7
7
8
8

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

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

0
1
0
2
2
3
5
5
5
5
6
7

65:11
56:20
35:17
51:24
33:19
42:26
33:37
33:38
28:58
21:54
28:94
23:50

21
18
18
15
12
10
6
6
6
6
6
1
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do hry a jistě bude mít po získání zápasové kondice co nabídnout. Naši hráči se
však nevzdali a nadále věřili ve srovnání,
které nakonec opravdu a zcela po právu
přišlo, a to když přímý kop z 20 m proměnil Bartůněk, který navázal na své zlepšující se výkony v posledních zápasech
a srovnal na konečných 2:2.
FK Řeporyje vs. FK Slavoj Vyšehrad
7:0 (5:0)
V osmém kole jsme přivítali rezervu
Slavoje Vyšehrad, která se krčila na předposledním místě s tříbodovým ziskem
na hřišti Nebušic. Našich pět bodů jsme
získali doposud na hřišti soupeřů , a tak
byl čas tuto nelichotivou blianci změnit.
Zápas řídila rozhodčí Machová, jenž
v nedávné době byla hostem oblíbeného
pořadu TIKI-Taka.

Mladý tým Vyšehradu se od úvodních
chvil dostal pod velký tlak a do 5. minuty
jsme si vytvořili 4 obrovské šnace, které
zlikvidoval velmi dobře chytající brankář
Zvoníček nebo branková konstrukce.
Pak se dostal s trochou štěstí k míči
Pánek, který procedil míč na Vejsadu,
který prostřelil v 17. minutě brankáře,
čímž tak otevřel střelecký účet našich
hráčů. O chvíli později po rohovém kopu
procedil míč za brankáře Linhart, který
o několik minut později vystihnul malou
domů a díky uplatněnému důrazu nás
poslal do trháku. Vyšehrad však rovněž
vystrkoval zoubky, a nebýt několika
zákroků Tesaře, mohl soupeř korigovat.
Definitivním uklidněním byla pak krásná
branka Grafa z úhlu pod břevno a pátý
špalíček z kopaček Pánka, jenž přidal
do půle celkovou pátou branku.
Do druhé půle trenér přeskládal
formaci a začala probíhat řada střídání.
Hra již neměla valnou úroveň, z které
však vystoupila střela ze 47. minuty, kdy
kapitán Pánek zaznamenal nádhernou
střelou gól kola. O dvacet minut později
jsme se radovali ještě jednou, kdy Pánek
zkompletoval svým druhým „angličanem“ hattrick a uzavřel tak skóre na konečných 7:0.
Důležitá výhra s mladým a nezkušeným soupeřem. I přes vysokou výhru
bylo ve hře řada nepřesností, které byly
způsobeny i ztrátou motivace s probíha-
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Rozlosování zápasů FK Řeporyje - podzim 2022
Den Datum
Ne 23. 10.
Ne 23. 10.
So 29. 10.
Ne 30. 10.
So
5. 11.
Ne
6. 11.
So 12. 11.
Ne 13. 11.

Hodina
15.30
15.30
14.30
14.30
10.30
14.00
14.00
14.00

Soupeř
Nebušice - Řeporyje „A“
Svaz mládeže - Řeporyje „B“
Řeporyje „A“ - Prague Raptors
Řeporyje „B“ - Sokol Řepy
Sokol Troja - Řeporyje „B“Modřany - Řeporyje „A“
Řeporyje „A“ - Kopanina „B“
Řeporyje „B“ - Slavoj Podolí „B“

jícím průběheme utkání. Musíme mít však
na paměti , že tyto nedostatky by silnější
protivníci potrestaly.
Stará garda
Na počest legendy řeporyjského fotbalu Roberta Štěpánka, který v září oslavil
50. narozeniny, odehrála stará garda
v pátek 9. 9. zápas dvou jedenáctek.
Je paráda vidět řeporyjské patrioty
pohromadě.
Výstavba UMT v našem areálu
Nadále zjišťujeme veškeré možnosti

Klubové cíle

podzim
Tráva
Tráva
Tráva
Tráva
Bude upřesněno
Bude upřesněno
Bude upřesněno
Bude upřesněno

týkající se výstavby umělé trávy, která by
velmi pomohlo tolik vytíženému areálu
a došlo by k ucelení celého sportovního
celku, který v nedávné době rozšířil vybudovaný skatepark. Jsme sice stále na
počátku, nicméně velmi blízko projektové studii, která by měla být odrazovým
můstkem pro následné řešení financování za podpory Národní sportovní
agentury a ostatních institucí včetně naší
spoluúčasti, která je v každém dotačním
programu vyžadována.
Petr Vosmík
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Hledám byty a domy
pro své klienty
v ŘEPORYJÍCH
Prodáváte nemovitost? Využijte
profesionálních realitních služeb!

Ing. Jaroslav Tykal
Váš řeporyjský realitní makléř

+420 601 151 151
www.TykalReality.cz

