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O ČEM SE MLUVÍ

Kašlu na
předsevzetí
Prvního ledna jsem si stoupl
doprostřed místnosti, hrdě
se udeřil do prsou a odhodlaně vykřikl ANO! V tu chvíli
jsem byl přesvědčen o tom,
že to dám. 5 kilo dolů, příští
pondělí se zapíšu už poosmé
do kurzu německého jazyka
pro začátečníky a na očním si
nechám napsat brýle, protože
je opravdu ponižující ptát se
v obchodě na cenu výrobku,
když je tam přeci zcela jasně
napsaná. V tu chvíli jsem už
uměl německy, byl jsem jako
proutek a v nových brýlích mi
to děsně seklo.
Ach živote, jak jsi krutý! Je únor
a ze mě je stejná troska jako
v prosinci. V lednu přijela na
týden matka. Vaří velice dobře
a navíc přivezla zbytky cukroví
od Vánoc. Přibral jsem další dvě
kila. Na očním měli první volný
termín v dubnu. Odmítl jsem
tak dlouho čekat s tím, že si najdu jiného, flexibilnějšího očaře. Jenže jsem ho ještě nestihl
ani najít, natož mu zavolat. No
a na třetí lekci kurzu německého jazyka fakt nejdu. Vůbec
nerozumím, co si tam ti údajní
„začátečníci“ povídají, a já ze
sebe nehodlám dělat blbce. Příští rok
se na předsevzetí
vážně vykašlu.

Na dovolenou jezdím po písničkách
Hudbě zasvětil celý svůj
život. Muzika byla vždy na
prvním místě a to musel
pochopit každý z jeho
okolí. I nejbližšího. Stanislav
Řápek z Bořanovic je z lidí,
kteří musí ostatní udivovat
svou výdrží a hlavně nikdy
nekončícím zájmem o to,
co dělá. Zajímalo nás, jak
vypadá život člověka, který
se v mládí zakousnul do
hudby a nikdy se nepustil.
T Jak jste se vlastně k hudbě
dostal?
Já jsem z muzikantské rodiny.
Začínal jsem na tahací harmoniku, pak jsem se učil
na housle. Potom
jsem začal chodit k panu
učiteli Zikovi
na trumpetu a harmoniku. Jenže
trumpeta
vyhrála, a tak
jsem pak už na
harmoniku nehrál. Vždycky
mě bavila

Loni s Bořankou hrál poprvé i vnuk Stanislava Řápka, Jakub

Pavel Mohrmann
mohrmann@nasregion.cz

KRÁTCE
Protihluková stěna
BŘEZINĚVES – Na výjezdu
Prahy k dálnici D8 vyroste
nová protihluková stěna. Hotová by měla být letos v září
a naváže na stávající stěnu
a nízký val u Březiněvsi. Stavba vyjde na 27,5 až 31,5 milionu korun, zakázku vypsala
TSK. V současné době chrání Březiněves před hlukem
z dálnice několikasetmetrový
val a na jeho severním okraji
krátká protihluková stěna.

Jak šel Honza do
světa
ČAKOVICE – MC Cirkus
pořádal představení pro
nejmenší Jak šel Honza do
světa, odehraného divadlem
Na cestě. V úterý 20. ledna se
v podkrovním sále Čakovického zámku bavili malí i velcí diváci.
(red)

doschranky@nasregion.cz

Nechodí
k vám
noviny?
Napište nám!
Příští vydání 19. února 2015

Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce

Stanislav Řápek hraje na trumpetu už přes šedesát let

víc.
Jenže
pan učitel jednou
napsal tátovi, že
bych měl ty nástroje vyměnit, protože na trumpetu nikdy dobře hrát nebudu, protože na to nemám
vlohy. Táta to vyřešil po svém:
„Koukej na tu trumpetu cvičit,
nebo ti dám pár facek.“ Problém
s chybějícími vlohami tím byl
vyřešen. Ten samý učitel mi

pak po letech na vojnu psal, že
až se vrátím, počítá se mnou na
první trumpetu.
T Hrál jste i na vojně?
Vojna mi pomohla asi nejvíc.
Hrál jsem tam denně. Nebylo lehké se dostat k posádkové
hudbě. Zájemci se museli přihlásit do konkurzu, kde pánové
profi muzikanti hleděli především na to, jak umíme hrát z listu. Konkurz jsme dělali v Boru
u Tachova. Dostal jsem se a dva
roky pak hrál, čímž jsem se
hodně zlepšil. Na konci služby
si velitel pozval rodiče a přemlouval je, abych se stal vojákem z povolání. Oni byli pro. Já
ale ne. Odešel jsem do civilu.

386 důvodů k radosti

Řekne-li se dnes doprava
v Praze, vybaví se většině
z nás festival špatných
zpráv. Tunel Blanka se
staví stejně dlouho jako
Suezský průplav, jen s tím
rozdílem, že průplav je
30x delší a při jeho stavbě
byl vrcholem mechanizace
krumpáč. Opencard bude
mít s dopravou zanedlouho
společné jen to, že si s ní
člověk ráno oškrábe zamrzlé
okno auta a tím to nekončí.

O to větší radost lidem na severovýchodě Prahy udělala
zpráva, že se od dubna spouští
nová minilinka 386. Tento zázrak vyjede z Přezletic, projede
celou Vinoří, posbírá lidi v Satalicích a po 14 minutách skončí
před místním nádražím. Odtud
jezdí motoráček S34 přímo na
“Masaryčku“, kam dorazí za 15
minut. Oba spoje jsou na sebe

navázány a cesta z centra Prahy
do nejzazší městské části Vinoř
tak bude trvat necelých 25 minut i s přestupem a do středo-

dopravním zácpám ve Kbelích.
Zatím se počítá s provozem ve
všední dny, s možným rozšířením i na víkendy.

Nová linka bude zatím jezdit jen ve všední dny

českých Přezletic jen o 5 minut
déle. Ve srovnání s ranními přeplněnými autobusy na Letňany
a pak okružní jízdou našlapaným metrem je to více jak o 40 %
rychlejší a zcela se to vyhýbá

Minilinka je výsledkem asi
dvouleté spolupráce desítek lidí
z jednotlivých pražských městských částí, Ropidu, Dopravního
podniku hl. m. Prahy, policie,
soukromého dopravce a mnoha

dalších, kterým patří nekonečný
dík, že vytrvali a dotáhli vše až do
úspěšného konce.
Nová minilinka, obsluhovaná
kratším typem autobusu, přináší i 5 nových zastávek, aby
lidé měli spojení na dosah ruky.
Mimo rychlé spojení do centra
představuje i kulturně sociální
spojení malých městských částí
na okraji Prahy. To bylo dosud
problematické a neobešlo se bez
přestupů a čekání. Obyvatelům
se nyní otevřou nové možnosti
sdílet různé druhy služeb, které
jedna část má a druhá ne. Může
jít o cesty do školky, k lékaři, do
„lidušky“, do lékárny, na koncert nebo do sportovního areálu. Možná čas ukáže, že tento
rozměr je ještě důležitější než
ono báječně rychlé spojení do
centra Prahy.
Michal Biskup,
místostarosta MČ Praha Vinoř
www.facebook.com/nasregion

T Jaké je vaše povolání?
Jsem vyučený nástrojař. V necelých šestnácti letech jsem byl už
vyučený. Tenkrát to šlo rychle.
Osm let základní školy, pak dva
roky učení a měl jsem řemeslo.
T pokračování na str. 5

Dva Ukrajinci
řádili
v Kralupech
Dne 17. 1. 2015 v 6:16
hodin přijala linka156
oznámení, že v ulici. Tylova
v Kralupech nad Vltavou
jsou nějací Ukrajinci, kteří
na sebe pokřikují a mlátí
do všeho kolem sebe
nějakými prkny.
Na místo byla vyslána hlídka
MP, kterou dozorčí služba MP
přesměrovala do ubytovny Viktor v ul. Krakovská, protože paní
L. následně oznámila na linku
156, že do vestibulu ubytovny
přišli dva mladíci, kteří mají
v ruce nějaké klacky, napadají
ostatní a jsou agresivní.
Hlídka MP po příjezdu na
místo zjistila, že došlo ke vzájemnému fyzickému napadení dvou skupin osob, přičemž
došlo ke zranění. Na místo byla
přivolána RZS a zároveň se na
místo dostavila i hlídka OO
PČR, která si celou věc převzala
pro podezření z trestného činu
k dalšímu opatření.
Strážníci na místě setrvali
do 8:20 hodin v součinnosti
s hlídkou OO PČR do zjištění
skutečného stavu věci.
(red)
@nasregion
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Na dovolenou jezdím po písničkách

T pokračování ze str. 1

Nastoupil jsem do Letova. Po
vojně jsem se tam vrátil a v jedné hale jsem tam pak pracoval
45 let. Polovinu času ve fabrice
jsem strávil u frézy, druhou polovinu jako mistr nástrojárny.
T Mezi pamětníky z regionu má
své jméno kapela Bořanka. Jak
vznikla tato známá kapela?
Vznikla v roce 1977 z nadšení
muzikantů, kteří bydleli buď
v Bořanovicích, nebo blízkém
okolí. Bořanka spíše navazovala
na kapelu, která tady byla od roku
1935 a založil ji můj strýc a bratr
mého otce, Emil Řápek. Když se
historie těchto dvou bořanovických kapel sečtou, tak tomu
bude letos už 80 let, co Řápkové
v Bořanovicích hrají lidovku.
T Kde všude Bořanka působí?
Hrajeme především tady v okolí,
ale za ta léta jsme byli už všude
možně. Hráli jsme na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, mírových slavnostech v Houštce, na
autorských koncertech známých
skladatelů, jako byli Vejvoda, Vítů,
Kubeš, Doško, na spoustě májových oslav, byli jsme mnohokrát
v Německu, odehráli jsme nespočet zábav, hráli jsme Na Vlachovce, na estrádách, pietních aktech
a pohřbech. Jsou už to stovky
akcí, co máme za sebou. V roce
1989 slavila Bořanka své tisící
vystoupení, tak si dovedete přestavit, jak často jsme hráli. Máme
také spousty diplomů a ocenění
z různých hudebních soutěží, ale
nejdůležitější pro nás vždycky byli
diváci a posluchači. Jejich ocenění
je to nejdůležitější.
T Muzikanství máte v rodině
již dlouhá desetiletí. Bude
pokračovat?
Myslím si, že bude. Jsem velice
rád, že se moji synové Libor a Stanislav učili hrát podobně jako já
na trumpetu. Vždyť já už hraji více
než šedesát let. Pravda, dneska už
není tolik příležitostí k muzicírování, ale přece jen nějaké ty máje,
masopusty, pohřby a taneční zábavy odtroubíme. Také všichni tři
rádi chodíme troubit do kostelů,
hlavně o vánočních svátcích a na
závěr roku. Hrajeme vždycky Rybovu mši. Když nás v kostele poslouchal kdysi kardinál Miroslav
Vlk, řekl, jak nám hezky ty zlaté
trubky hrají, aniž by tušil, že potvrdil správnost názvu prodejny
Barvy – Laky „Zlatá trumpeta“
dnes Triocolor, kterou provozuje
můj syn Stanislav.

Bořanka na festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín

Dnes už vedu k této hudbě i vnoučata Adélku a Jakuba. Oba chodí
do ZUŠky na klavír a Jakub od roku
2013 ještě na tenor (baskřídlovku).
V květnu minulého roku také poprvé oba účinkovali s Bořankou,
a měli tak možnost nakouknout
do tajů kapely. Takže o pokračování tradice se nebojím.
T A co dechovka jako taková, ta
je asi na ústupu své slávy z let
minulých?
V posledních letech je hodně
znát, že lidová hudba dostává
řádně na frak. Hlavně v Praze
a okolí. Válcuje ji hudba elektronická, počítačová. Pochopitelně, že lidovku počítač nemůže
nikdy nahradit. Nemá totiž srdce. Dobří hudebníci mají málo

INZERCE

• mateřská škola vedená v rejstříku škol
se státním dohledem
• nový moderní objekt s velkou zahradou
• výuka angličtiny s rodilým mluvčím i s učiteli
• jazyková výchova – logopedická prevence
• ředitelka MŠ má 22 let praxe v oboru
předškolní pedagogika
• poradenství pro cizince, kvalifikované učitelky,
hodnotící listy dětí

příležitostí. Taneční sály téměř
neexistují. Většina mladých má
ráda jiný styl hudby a hlavně frčí
elektrické hudební nástroje. Dechové nástroje moc nejdou.
T Nepřekáželo vaše muzicírování občas manželce?
Nikdy to manželky muzikantů nemají lehké. Jednou dokonce letěla
trumpeta z okna. To když jsem
připravoval zabijačku. Připravit
vše na další den není vůbec legrace. Je to spousty práce. No a upro-

střed příprav přijel kapelník jedné
kapely z Prahy, že potřebuje zaskočit Na Vlachovce a v Lucerně.
No tak jsem se sebral a šel, protože muzikant muzikanta nemůže
nechat ve štychu. Ale to už bylo na
manželku moc. Takže jsem přijel
ze hry a zbytek noci jsem připravoval zabijačku. A když to pak
vypuklo, tak mě všichni sledovali, jestli neusínám, jen aby mně
mohli vyčinit. Dopadlo to dobře.
Suma sumárum, 5. června bude-

me slavit padesáté výročí svatby,
takže jsme to všechno přežili.
T Jste v důchodu, užíváte si?
Myslím si, že nemám čas. Pořád
něco dělám. Jak kolem muziky, tak
kolem hospodářství. Taky jsou tu
už nějaká ta léta, takže jsem samý
doktor. Ale nestěžuji si. Jezdíme
na dovolené a i tam mě ta muzika
ovlivňuje. Kvůli písničce Když se
ten Talinský rybník nahání jsme
byli v jižních Čechách, abychom
se na něj podívali. A když k němu

půjdete ze spodu, tak uvidíte, že
je to pravda. Miluji písničku Děti
z Pirea. Tak jsme se jeli podívat
do Řecka. Koupil jsem bonbóny
Hašlerky a v přístavu Pireus je pak
rozdával místním dětem.
T Jaký muzikant je nejlepší?
Víte, nejlepší muzikant je ten,
který umí hrát jako profík a má
srdce amatéra. O to jsem se snažil celý život a doufám, že se mi
to aspoň trochu dařilo.
Pavel Mohrmann

Satelitní internet TooWay – jak ho pořídit?
V předchozích číslech
našeho periodika jsme Vám
představili jednu z alternativ
připojení k síti internet a to
prostřednictvím satelitní
technologie. Rádi bychom
se k tomuto tématu vrátili
a pokusili se zjistit více
informací. Zeptali jsme se
zástupce poskytovatele
služeb na možnosti
a podmínky, jak si tuto
službu pořídit.

T Jaké služby jsou ve Vaší nabídce?
Nabízíme služby umožňující
běžné připojení k síti internet, ale
i služby, které poskytují statickou
veřejnou IP adresu. Z hlediska
rychlosti připojení je nabídka
stejná 22/6 Mbps down/up.
Rozdíly mezi jednotlivými službami jsou v měsíčním objemu
dat, vyšší služby mají navíc tzv.
neomezený noční provoz, kdy
v době od 24,00 – 06,00 nejsou
stažená a odeslaná data odečítána z přiděleného měsíčního limitu. Máme v nabídce i službu bez
omezení dat, je nabízena v Promo akci, tzn. možnost pořízení
této služby je časově omezena.
T Co když zákazník neví, jestli
mu bude Vaše služba vyhovovat? Má možnost si ji před pořízením otestovat?
Máme k dispozici jak na sídle firmy, tak na provozním středisku
aktivovanou službu právě pro tyto
účely. Stačí si pouze domluvit termín a zákazník si může i s vlastním počítačem vyzkoušet, jak mu
bude naše připojení vyhovovat.
V nejbližší době budeme vystavovat na veletrzích AMPÉR a IDET

(oba na brněnském výstavišti).
I tam bude možné dostat nejen
základní informace, ale i možnost si službu vyzkoušet.
T V případě, že se zákazník
rozhodne pro Vaši službu, jak
probíhá proces a za jak dlouho
může Vaší službu využívat?
Od prvotního kontaktu se zákazníkem řešíme vše telefonicky
a elektronickou poštou. Po poskytnutí nezbytných informací
nutných pro uzavření smluvního
vztahu zkompletujeme smlouvu a odesíláme ji elektronicky
zákazníkovi k podpisu. Podle
toho, jakou formu instalace si
zákazník vybere, buď domlouváme termín instalace, případně
odesíláme zařízení k zákazníkovi. V ideálním případě je možné
vše vyřídit během jednoho dne,
běžně je služba instalována a aktivovaná do 1 týdne od podání
žádosti. Službu je možné využívat okamžikem úspěšné aktivace
u poskytovatele.
T Dnes je jedním z rozhodujících
faktorů cena. Máte nějaké slevové akce, na které byste chtěli
klienty upozornit?
Nyní je např. možné pořídit satelitní komplet za dotovanou cenu.
Výše dotace je závislá na zvoleném produktu. Nezapomínáme
však ani na stávající zákazníky,
které odměňujeme slevou z měsíčního paušálu v případě, že nám
doporučí nového zákazníka.
Další možností úspory je provedení vlastní instalace a aktivace.
Je-li nová služba aktivována do
2 týdnů od uzavření smlouvy, neuplatňujeme aktivační poplatek.
Slevové akce pravidelně zveřejňujeme na našich webových stránkách.

T Jaké jsou tedy možnosti
instalace?
V případě, že si chce zákazník
provést instalaci a aktivaci služby
sám, poskytneme mu podporu
v nabídce bezplatného vyškolení. Samozřejmostí je poskytnutí
pečlivě zpracovaného návodu
k instalaci a online podpora z našeho servisního střediska.
Jestliže zákazník není schopen
provést instalaci vlastními silami, je možné provést instalaci na klíč a to buď našimi pracovníky, nebo přes smluvního
partnera. V nedávné době jsme
uzavřeli smluvní vztah se společností, která má celorepublikovou působnost. Tím dosáhneme toho, že cena instalace na
klíč bude vždy stejná, bez ohledu na místo instalace.
T Náš REGION je distribuován nejen mezi majitele řadových domků, ale i mezi chataře. Ti ale své
chaty nevyužívají celý rok. Máte
řešení i pro „sezonní zákazníky“?
Službu je možné využívat sezonně. Je to ale vždy na domluvě se zákazníkem. Podmínkou

je pořízení HW za plnou, nedotovanou cenu. Na druhou stranu (a běžně to takto děláme),
není problém po skončení letní
sezóny službu dočasně ukončit
a na začátku další sezóny ji opětovně aktivovat.
T Přes léto probíhají různé festivaly, skautské nebo dětské tábory. Dokážete nabídnout i krátkodobé služby?
Taktéž i s tímto máme již několikaleté zkušenosti. Nabízíme formu
krátkodobé zápůjčky, kompletní
poskytnutí HW a zákazníkem vybrané služby. Běžně takto zabezpečujeme např. hudební festivaly,
ale třeba i české, nebo zahraniční
filmové štáby, natáčející v ČR.
T Kde a jakou formou je možné
získat další informace, případně projednat podmínky smluvního vztahu?
Základní kontakty jsou uvedeny na webu společnosti www.
intv.cz, včetně kontaktního
formuláře, kde je možné zanechat dotaz či požadavek.
Elektronická komunikace je
pravděpodobně nejvýhodnější
v tom směru, že jsme schopni
odpovědět i mimo pracovní
dobu. Zákazníkovi jsme schopni zaslat nabídkové listy včetně
formuláře smlouvy.
Děkujeme za informace, v dalších číslech se pokusíme zjistit
už bližší informace o službách
a svěříme se Vám i s našimi zkušenostmi s touto službou.
INTV spol. s r.o.
Jana Masaryka
252/6
www.intv.cz
+420 224 222 802
Sabina Sarkisová, (PR)

