Řepy v pohybu“ - 4. ročník
Letošní týden kampaně MOVE WEEK, aneb
"100 milionů Evropanů aktivně
zapojených do sportu a pohybových aktivit do roku 2020", byl vyhlášen oproti předchozím
podzimním ročníkům již na květen. Dodrželi jsme čtvrtek jako náš den v rámci vyhlášeného
týdne, což bylo 26. května. Zpočátku to však vypadalo, že budeme mít problém, protože
květen je na všelijaké akce snad nejbohatší měsíc. Obtížně jsme zajišťovali pořadatele
a o účast jsme měli značné obavy. Dopadlo to však nad očekávání dobře, snad ještě lépe
než v roce 2015, kdy jsme byli spokojeni. Díky za spolupráci ZŠ v Řepích, které nabídly naši
akci svým družinám. Zúčastněné třídy zaplnily jednu chvíli hřiště tak, až se nám na
stanovištích vytvářely fronty. Ale všechno se podařilo zvládnout a nikdo dlouho nečekal.
Počasí nás nezradilo, a tak si připravené aktivity na hřišti ZŠ genpor. Fr. Peřiny užilo
postupně více jak 300 aktivních účastníků. A přičteme-li doprovod, který se neregistroval,
tak můžeme s čistým svědomím říct, že se na hřišti pohybovalo více jak 400 lidiček všech
věkových kategorií.
Program byl opět velmi bohatý, snažili jsme se využít celou plochu hřiště a okolí.
Oproti loňsku chyběla lukostřelba, ale nově byla zařazena švihadla (Rope skiping)
a oblíbené kruhy všech velikostí na „HULA HULA“. Zejména holčičky tyto disciplíny
uvítaly a ukázaly, že nejsou o nic méně šikovné, než bývaly jejich maminky a babičky.
Mezi účastníky tentokrát chyběli řepští senioři. Omluvili se, že už mají jiný program.
Ale jejich vedoucí Pepa Procházka si nenechal ujít možnost zavítat mezi nás a podpořit naši
akci. Rádi jsme ho viděli.
Uvítali jsme, že nás přišli podpořit i řepští představitelé. Paní starostka Bc. Jitka
Synková si poctivě prošla všechny disciplíny a některé si vyzkoušela. A protože s sebou
přivedla štáb regionální televize, který s ní prošel všechna stanoviště a natočil i některé
rozhovory, můžeme se začátkem června podívat na tuto reportáž v televizním Expresu
Prahy 17.
Díky všem dobrovolným organizátorům a spolupracovníkům, kteří pomohli celou
akci uspořádat, zejména z Pražského sdružení Sport pro všechny, z České asociace Sport pro
všechny a z TJ Sokol Řepy. A díky také všem příchozím za účast. Bylo to opět příjemné
aktivní odpoledne a můžeme se těšit zase na příští ročník.
Takže za rok na shledanou.
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