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ŘEPINY   5 

aneb páťáci v akci 
ročník 2014                  únor 2014                             číslo 1/2014 

____________________________________________________________ 

                                          

 

 
 

 
Hodně úsměvů, lásky a 
zdraví v novém roce 2014 
přejí redaktoři tohoto 
časopisu 
Bára, Ada, Adéla, Simona, Katka a Filip 

Ohlédnutí za koncem roku 2013 

- Zpívání na schodech 30. listopadu 2012 – Barbora Jásková 
Před vystoupením přivítal pan starosta 

všechny lidi a odpočítával rozsvícení 

stromečku a rozsvítil se stromeček. Na akci 

bylo hodně jídla a pití: párky, guláš, svařák, 

perník, topinky, čaj a tak dále. Vystupovaly 

zde děti z Řepína: MŠ (mateřská školka) ZŠ 

(základní škola). První vystoupily děti ze 

školky a potom děti ze školy. Děti dostaly  od 

sponzora reflexní pásky. Všichni se dobře 

bavili. 

 

 

 
- Vánoční   výstava -  Adéla Martínková 
Na vánoční výstavě se prodávaly výrobky 

z proutí ze slámy, z drátků, ostatních 

přírodnin a noviny, které vyrobily děti z páté 

třídy. Výstava se konala v jídelně školy v 

Řepíně. Vystavovala tam paní Gabriela 

Bártová- výrobky z pediku, Adéla Uhrová-

výrobky z trávy, Estera Karlová-vánoční 

ozdoby z korálků, Simona Šperlová-adventní 

věnce a obrázky a Markéta a Markéta-

vánoční svíčky pamlsky pro psy a šperky a 

pátý ročník-výrobky ze základní školy. 

 

 

- Noviny  - Filip Kohout 
Na vánočním trhu se v 15.00 hodin začaly 

prodávat noviny od novinářského kroužku. 

Prodalo se 110 ks novin a 1 ks stál 10,-Kč a 

novinářský kroužek si vydělal dost peněz. 

Děvčata, která prodávala noviny, křičela 

KŮŮŮŮŮPTE SI NOVINY DO KAŽDÉ 

RODINY JENOM ZA DESET KORUN, 

LEPŠÍ NEŽ BLESK. 

V dešti byly děti jak kameloti a lítaly venku s 

novinami a prodávaly je. 
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ZEPTALI JSME SE 

Starosty obce Řepín pana Jindřicha Urbánka. 

 

Jaké plány má obec Řepín v roce 2014? 

Hned z kraje roku je třeba, aby Středočeské vodárny dokončily vodovod v Živoníně a odvezly 

vytěženou zeminu z Řepína. Na jaře se budou opravovat silnice po výstavbě vodovodu v Živoníně a 

v Hlavní ulici v Řepíně. Je to největší investiční akce v historii obce za více jak 14 milionů korun, 

z toho 10 milionů je dotace z Evropské unie. Je potřeba mít bezchybnou dokumentaci a výběrové 

řízení na dodavatele. Vše je potřeba připravit. Pokud se akce podaří, zůstanou obci prostředky 

jen na běžnou údržbu a financování svých příspěvkových organizací, jako je škola a školka. Mimo 

podporu spolků jako Sokol, fotbalový oddíl, myslivci, včelaři a hasiči, která je téměř stejná jako 

loni. V roce 2014 pravděpodobně zbudou peníze jen na nejnutnější opravy chodníků. 

 

Baví vás být pan starosta? 

Každá práce, kterou člověk dělá, musí člověka alespoň trošku bavit. Jinak by ji nemohl dělat. 

 

Líbí se vám na Řepíně? 

Na Řepíně jsem téměř celý život, včetně mých předků. Můžu srovnávat, na studiích jsem bydlel 

v Praze, dva roky vojny strávil na Šumavě. Jinde, než na Řepíně, bych žít nechtěl. 

 

Chodíte rád do kostela? 

Syn s přítelkyní nás pozvali na novoroční oběd k nim do Prahy. Vyrazili jsme dřív a prošli se po 

Karlově mostě, byla to nádherná procházka, jen moc turistů. Manželka se chtěla podívat do dvou 

kostelů u mostu, tak jsme tam nahlédli. Obdivovali jsme ty ohromné stavby staré 6 století a 

krásné malby na stěnách. Řepínský kostel má zase výbornou akustiku. Když se zde koná nějaký 

koncert, jdu tam rád. Možná nevíte, že kněžna Rohanová náš kostel nechala postavit jako 

zmenšenou kopii Týnského chrámu v Praze na Staroměstském náměstí. 

 
Líbila se vám vánoční besídka? 

Vánoční besídka se mi líbila, je to již taková tradiční akce. Děkuji všem, dětem i dospělým, kteří 

se na její přípravě a průběhu podíleli. Děkuji také Středočeským vodárnám za příspěvek. 

 
Chodíte raději do kina nebo do divadla? 

To se nedá říct, kam chodím raději, záleží, co dávají za film, nebo jaké je představení. Při 

dnešních cenách vstupenek je potřeba si vybírat. Po pravdě řečeno v poslední době mě žádný film 

nepřipadá tak zajímavý, abych ho musel vidět. 

 

Co jste viděl naposled v kině a co v divadle? 

V kině naposledy Babovřesky. Téhle komedii režiséra Trošky drobet uškodily ukázky v televizi. 

Bylo v nich to nejlepší z celého filmu, zbytek filmu byl dost slabý. V divadle jsem viděl naposledy 

Indickou banku s herci Cardou, Morávkovou a Žákem, byla to taková hořká komedie, u které bylo 

potřeba přemýšlet. 

 

Jaký je váš oblíbený sportovec? 

Tenista Radek Štěpánek, za přístup k reprezentaci a kvůli tomu, jaký je to tahoun týmu a příklad 

mladším. Z mladých sportovců biatlonistka Gabriela Soukalová, to je velká naděje pro olympiádu 

v Soči. 
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Jaký sport máte nejradši? 

Aktivně volejbal, pasivně fotbal. 

 

Jakou knihu čtete nejraději a co jste četl naposled? 

Když nad tím přemýšlím, nejraději čtu Osudy dobrého vojáka Švejka. Naposledy jsem četl Uličku 

hanby od Vlastimila Vondrušky, on píše poutavě, takové historické detektivky. 

 

Chodíte rád do knihovny? 

Jako žák mšenské školy jsem byl v mšenské knihovně skoro každý den. Tehdy nejezdily školní 

autobusy, jenom vlak ve 12:00 a v 15:00 hodin. Čas mezi tím bylo potřeba někde trávit a knihovna 

byla to nejlepší místo. Chodila nás tam většina. Dnes musím v práci přečíst spoustu věcí a tak mám 

problém jít do knihovny a číst něco dobrovolně. Také na to už většinou nevidím. O vánocích jsem 

měl několik dní dovolené, tak to jsem si knížku půjčil rád. Naše knihovna je sice menší, ale pěkná a 

dají se zde půjčit i úplné novinky. Také si zde můžete objednat knihu, kterou budete potřebovat 

přečíst, nebo kterou sháníte. 

 

Umíte vařit a co vám nejvíce chutná? 

Vařit umím jen málo a nejvíce mi chutná smažený kapr. 

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně sil do další práce. 

 

 

 

 

 

Smějeme se s nejlepšími kamarádkami Símou a Kačkou na téma vysvědčení   
 

Co říká tvůj otec na vysvědčení????? Strašně se zlobil, pane učiteli, raději se mu 
koukejte vyhnout!!!!! 
 

Tak co Péťo, jak dopadlo vysvědčení? Chce vědět maminka. To je přece vedlejší, mami 
hlavně že jsem zdraví. 
 

Tak jak dopadlo vysvědčení? Samé jedničky. Na to ses musel celý rok pilně učit, že? 
Kdepak celý rok, jen chvilku než jsem se naučil falšovat vysvědčení. 
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Reportáže našich redaktorů 

 

Adéla – co se dnes vařilo? 

 
 

14. ledna 2014 jsem byla ve školní kuchyni, 

abych zjistila, co bude k obědu. Byly lívance 

se skořicí, špenátová polévku, káva a čaj. Paní 

kuchařka ten den vařila obědy pro 77 

strávníků, to je pro 33 dětí z mateřské 

školky, 29 dětí základní školy, 6 zaměstnanců 

a 9 dospělých. Na lívance spotřebovala: 10 

litrů mléka, 10 kg hladké mouky, 20 vajec, 1 

kg cukru, 10 ks sušeného droždí, sůl, skořici, 

cukr a vanilkový cukr. Paní kuchařka moc 

ráda vaří to, co děti rádi jedí a myslí si, že 

ty nejraději jedí rajskou omáčku 

s knedlíkem nebo těstoviny. Naše paní 

kuchařka nejraději vaří svíčkovou a tady 

jsem pro vás zapsala její recept.  

Budeme potřebovat: hovězí maso, sůl, olej, 

slaninu, mrkev, celer petržel, divoké koření, 

citron, mléko, smetanu 12%, hladkou mouku, 

cukr a ocet. 

Technologický postup:Omyté maso 

nakrájejte po vláknech na díly o hmotnosti 1-

1,5 kg. Maso osolíme, dáme na zeleninový 

základ s divokým kořením a nakrájenou 

slaninou, opečeme, zalijeme a dusíme do 

měkka. Měkké maso vyjmeme, šťávu zalijeme 

vodou, zahustíme moukou rozmíchanou 

v mléce a smetaně. Omáčku povaříme, 

dochutíme octem, cukrem a citronem. 

Nakonec je propasírujeme. Vhodná příloha 

jsou knedlíky. 

A co by si mohly podle paní kuchařky děti 

samy uvařit? Poradila nám, že nejlepší je 

krupicová kaše. 

 

 

 

Ada – tanečky v naší škole   

 
Již od začátku školního roku jsou u nás ve 

škole hodiny tance. Jak pro děti ze školy, tak 

i pro malé děti ze školky.  Kroužek vede Bc. 

Vanda Dětinská a jak jsem zjistila, je to 

sedminásobná mistrně ČR ve sportovním 

tanci, vicemistryně v latinskoamerických 

tancích, finalistka MČR v deseti tancích, 

finalistka a účastnice mnoha zahraničních 

soutěží / více než 15 zemí světa/. Účastnice 

2. řady televizního show Star Dance – 

partnerka, trenérka a choreografka Roberta 

Záruby. 

Tančit se učí 13 dětí ze školy a 12 dětí ze 

školky. 

Nejvíce se dětem líbí tančit „Makarenu“ a 

také „Gamgamstyle“. Právě se učí tančit 

čaču, rokenrol, polku a mazurku. Vystoupení 

uchystali na 21. ledna 2014. Stačilo se jenom 

podívat na rozcvičku a viděli jsme, že to mají 

moc hezké. 
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Katka – nejtěžší práce pana školníka 

 

16. ledna jsem měla rozhovor s naším panem 

školníkem Lubošem Pecháčkem, který bydlí 

na Řepíně již tři roky a moc se mu tady i ve 

škole líbí. Zeptala jsem se ho, co ho nejvíce 

v jeho práci zlobí. Odpověď byla jasná, 

nejvíce musí opravovat záchody a umyvadla, 

protože malé děti hází do umyvadla korálky. 

Jsme rádi, že takového pana školníka máme. 

Je na nás moc hodný a máme díky němu 

teplo. 

 

 

ZAMYŠLENÍ 

 

Simona – jaký asi bude Řepín za 100 let 

 

Zvířata budou mluvit, auta, tablety a mobily 

budou létat, paneláky budou přímo 

gigantické a místo schodů budou teleporty. 

Místo knih se budou používat tablety. Učit 

se bude doma (škola nebude existovat). Na 

Řepíně bude víc a víc punkáčů, lidi z Prahy se 

budou stěhovat na Řepín a z Řepína se stane 

město. K volání nebude potřeba kredit, 

budou existovat upíří a vlkodlaci. Znova se 

zrodí pravěká zvířata. Budeme oblékat věci, 

které se nemohou zašpinit. Místo benzínu 

bude voda. Budeme kouzlit. Psí trus se bude 

uklízet sám. Chodníky budou jezdící. Bude 

více zákonů. 

 

 
 

Bavte se a hádejte s Adou a Adélou 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

                 

                 

                 

 
1- zbude po uříznutém stromě, 2- taneční zábavy, 3- vrch, 4- televizní stanice, 5- druh koně 

6- anglicky kupec, 7- malé mapy, 8- stát východní Asie,  9- dílo spisovatele, 10-  balvan, 11- džíny, 

12- část oblečení, 13- část věty, 14- loví zvěř, 15- patří ke lvu, 16- zpívá v kleci, 17druhy látek 
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INFORMACE OD OBCE 

Plesová sezona na Řepíně             

 

sobota 15. února 2014  ples hasičů 

 

sobota 22. února 2014   dětský maškarní karneval (14.00) 

 

sobota 1. března 2014  ples sokolů – maškarní karneval 

 

 
Kontejner na použitý textil a hračky  

V obci bude umístěn kontejner na použitý textil a hračky. 

Do kontejneru lze vhazovat nejen textil pro charitativní využití, ale i již dále nepoužitelný textil 

včetně roztrhaných hadrů, záclon, tašek i batohů. Dále i boty a veškeré dětské hračky včetně 

plastových. 

Tyto věci jsou určené k distribuci do azylových domů, dětských domovů či ústavů sociální péče, 

atd. Textil, který již dále využít nelze míří k ekologické likvidaci, po které se vrací zpět například 

v podobě hadrů na podlahu či jiných znovu využitelných produktů. 

Do kontejneru patří 
Veškerý textil, který lze dále nosit: 

- Trika, bundy, svetry, kalhoty, tepláky, atd. … 

- Boty, pantofle, tašky, batohy, atd. … 

- Spacáky, deky, peřiny, polštáře, stany, atd. … 

Textil, který je určený na vyhození: 

- Roztrhané ošacení, záclony, závěsy, montérky (ne od oleje, či důkladně vyprané), 

atd. … 

- Staré deky i polštáře. 

Hračky a pomůcky určené pro péči o děti: 

- Hračky plastové, dřevěné, železné, hadrové, plyšové atd. … 

- Odsávačky, pleny (čisté), nosítka, pomůcky pro koupání, atd. … 

Do kontejneru nepatří veškerý jiný komunální či nebezpečný odpad včetně hadrů od oleje. 

Prosím, vhazujte pouze čistý nejlépe vypraný textil a udržujte pořádek v okolí kontejnerů. 

 

Děkujeme!  
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