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Kolovraty plné událostí 

Vážení přátelé, 

polovina letošního roku je už skoro za námi, a tak stojí za to poohlédnout se, co znamenala pro Kolovraty. 

Především znamenala další růst počtu obyvatel Kolovrat - v polovině dubna jsme přivítali 2000. občana 

naší městské části a další stále přicházejí. Takže vítejte všichni, kdo přicházíte, abyste u nás nalezli nový 

domov. Přibývání lidí a lidiček poznáváme na každém kroku. Před několika málo dny jsme v naší obci vítali 

nově narozené děti - a bylo to celkem 26 krásných kluků a holčiček. Také mateřská škola už několik let hlásí: 

máme plno. Nyní ale již mohou být maminky a tatínkové bez obav. V květnu proběhla úspěšná kolaudace 

nového dvoupodlažního pavilonu pro naši mateřskou školu. Takže od září bude místa dost a dokonce jeden ze 

starších pavilonů může dočasně zvýšit prostory školní družiny. A co základní škola? Letos poprvé ve své 

historii bude otvírat dvě první třídy. A není to historie ledajaká. Začátkem června naše škola oslavila 105 let od 

svého založení. A abychom se připravili na rostoucí počet dětí, byly ve 2. čtvrtletí zahájeny intenzivní projekční 

a inženýrské přípravy pro výstavbu nového školního areálu. A ještě něco k dětem. V dubnu proběhlo v 

Prknovce setkání účastníků Mezinárodní skautské konference za účasti zástupců ze Skotska, Anglie, Francie, 

Dánska, Holandska a České republiky. Snad to bude jeden z impulsů pro zapojení Kolovrat do mezinárodního 

dění. Naše městská část taká již pátým rokem pokračuje v "Kolovratských programech na podporu využití 

volného času dětí a mládeže". Letos bylo ve dvou kolech rozděleno organizacím pracujícím s dětmi a mládeží 

200 tisíc korun. Nemalým přínosem pro zkvalitnění kulturního dění v obci bude i zamýšlená rekonstrukce sálu 

KD „U Boudů“, která se uskuteční v letních měsících. Doufám, že občané budou po návratu z dovolené  

příjemně překvapeni.  

Z dalších významných událostí 

jistě stojí za zmínku projednání a 

schválení urbanistické studie Lipan. 

Tento významný dokument přesněji 

vymezuje možnosti dalšího rozvoje 

Lipan a je podkladem pro další stavební 

činnost v tomto území. Důležité je, že 

každý občan měl možnost vznést své 

připomínky k navrženému rozvoji a 

všemi připomínkami se zastupitelstvo 

naší městské části zabývalo.  

Tenisoví nadšenci jistě 

zaznamenali další významnou změnu - 

tenisové kurty V Cihelně byly doplněny 

novým objektem klubovny a sociálního 

zázemí. K úplné kráse ještě chybí 

fasáda, ale ta také do podzimu bude. 

Také příroda kolem Kolovrat 

dostala nový příspěvek. V lokalitě Na 

Předevsi byl vysázen další pořádný kus 

lesa. Takže se za pár let máme na co 

těšit. Škoda jen, že rychlejší obnově krajiny stojí v cestě nejen nedostatek finančních prostředků, ale především 

neochota vlastníků pozemků ke spolupráci. V tomto směru se na Vás všechny obracím s prosbou o větší 

vstřícnost a o nové nápady a nabídky, které by prospěly přírodě i nám všem. 

Pro ty, které trápí otázky bezpečnosti v naší obci, mám dobrou zprávu. Od 2. pololetí tohoto roku přibude 

v Kolovratech třetí strážník městské policie. To zdaleka neznamená, že bude všem problémům s pořádkem a 

bezpečností v Kolovratech odzvoněno. Ale velké zlepšení to je. 

Mnoho a mnoho dalšího se v Kolovratech v posledních měsících odehrálo. Jsem přesvědčen, že péčí 

našeho Infocentra jste o všech akcích a událostech včas informováni jak Kolovratským měsíčníkem, tak na 

adrese http://www.kolovraty.cz.    

A protože je léto a čas prázdnin a dovolených již tu, přeji Vám hodně sluníčka a krásnou letní pohodu. 

 

Ing. Marek Ovečka, starosta   

Slovo starosty 
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Činnost zastupitelstva 

V tomto příspěvku tradičně přinášíme stručné informace o jednání představitelů Městské části – 

Zastupitelstva městské části (ZMČ) na svých pravidelných zasedáních, která se konají zpravidla jednou 

měsíčně, vždy každé třetí úterý od 18 nebo 19 hod. v zasedací místnosti ÚMČ. Všechna zasedání jsou veřejná. 

Zastupitelstvo jedná a řídí se při svých jednáních  Jednacím řádem. Náplň zasedání a  posloupnost 

projednávaných bodů v návrhu programu, který je v předstihu zaslán všem členům ZMČ, je zveřejněn 

vyvěšením na Úřední desce ÚMČ. Všichni členové ZMČ zároveň s pozvánkou a programem dostávají veškeré 

písemné podklady tak, aby se včas s projednávanou tematikou mohli seznámit, případně získat ještě před 

zasedáním doplňující údaje a informace. ZMČ zasedalo od února 2003 třikrát, dále uvádím přehled jednotlivých 

zasedání a projednávaných bodů.  

 

 
3. zasedání ZMČ konané dne 18. 

března 2003 

 
Usnesení č. 21/2003 

K výsledkům inventarizace majetku a 

závazků za rok 2002 

ZMČ odsouhlasilo provedení inventa-

rizace jak Městské části, tak jí zříze-

ných příspěvkových organizací k 31. 

12. 2002 s tím, že nebyly zjištěny 

žádné inventarizační rozdíly. Zároveň 

vzalo na vědomí a odsouhlasilo účetní 

stav obecního majetku spravovaného 

MČ a závazků.  
 

Usnesení č. 22/2003 

K pohledávkám MČ Praha – Kolo-

vraty z předchozích let 

ZMČ vzalo na vědomí přehled 

pohledávek MČ a jí zřízených přís-

pěvkových organizací  k 31. 12. 2002. 

Souhlasilo a uložilo starostovi pro 

zajištění pohledávek  po lhůtě splatno-

sti, předat jejich vymáhání právní 

firmě.  
 

Usnesení č. 23/2003 

K výsledkům čerpání z prostředků 

Fondu zaměstnavatele za rok 2002 

Předložená výroční zpráva o příjmech 

(ve výši 194.491,- Kč)  a čerpání (ve 

výši 164.865,76 Kč) byla odsouhla-

sena bez připomínek.  
 

Usnesení č. 24/2003 

Ke schválení urbanistické studie k. ú. 

Lipany 

ZMČ schválilo připomínky a poža-

davky uvedené v příloze č. 1 a ne-

schválilo připomínky a požadavky v 

příloze 2, které jsou nedílnou součástí 

usnesení. Pověřilo starostu MČ sledo-

váním plnění úprav urbanistické studie 

a zapracování odsouhlasených připo-

mínek a zmocnilo jej k podání žádosti 

o změnu Územního plánu hl. m. Prahy.  

Usnesení č. 25/2003 

K odměnám členů ZMČ neuvolněným 

pro výkon funkce  

ZMČ odsouhlasilo výši měsíčních 

odměn členům ZMČ vykonávající svou 

funkci  ve smyslu § 2  nařízení vlády č. 

37/2003 Sb.,  s účinností od 1. dubna 

2003. 
 

Usnesení č. 26/2003 

K přijetí nemovitého daru – pozemku 

parc. č. 447/2 v k. ú. Kolovraty Na 

Předevsi  

ZMČ odsouhlasilo přijetí tohoto ne-

movitého daru – pozemek o výměře 1m
2
 

bude sloužit k zarovnání uličního 

prostoru Na Předevsi.   
 

Usnesení č. 27/2003 

K souhlasu se záměrem úplatného 

převodu – vykoupení pozemku parc. č. 

1233/56 v k. ú. Kolovraty 

ZMČ odsouhlasilo záměr  vykoupit 

pozemek (zahrada) o výměře 150 m
2
 od 

fyzické osoby, který by měl sloužit k 

vybudování příjezdové komunikace k 

ČOV Kolovraty. 
 

Usnesení č. 28/2003 

K záměru přijetí dotace od MHMP na 

výkup pozemků v souvislosti s 

výstavbou „Severní komunikace“ – 

lokalita Na Července  

ZMČ odsouhlasilo záměr vykoupit 

pozemky  o celkové výměře 97.400 m
2
 

a zároveň získat návratnou dotaci od 

HMP. Předložením záměru a projedná-

ním s orgány HMP a jednáním o 

výkupu se stávajícími vlastníky  byl 

pověřen člen ZMČ p. Jech.  
 

Usnesení č. 29/2003 

K souhlasu s odejmutím místní komu-

nikace „V Listnáčích“ a „Do Lipan“ ze 

správy MČ Praha - Kolovraty  

ZMČ odsouhlasilo odejmutí správy 

podle zákona o hl. m. Praze, aby 

mohly být tyto komunikace následně 

svěřeny do správy TSK. Důvodem je 

zavedení pravidelné autobusové 

linky MHD.  
 

Usnesení č. 30/2003 

K záznamům v pamětní knize obce 

(kronice) 

Byla odsouhlasena koncepce zpra-

cování pravidelných záznamů pře-

dložená p. Mgr. Bednářem. Tomu 

bylo také uloženo zajištění plnění 

úkolů.  

 
4. zasedání ZMČ konané dne 

22. dubna 2003 

 
Usnesení č. 31/2003 

K systémovému řešení příjmů MČ 

pro rok 2003 

ZMČ odsouhlasilo návrh finančního 

výboru pro rok 2003 a výhled na 

volební období, až do roku 2006 

podle předložené koncepce řešení 

příjmů MČ.  
 

Usnesení č. 32/2003 

Ke zřízení dispozičního práva pro 

MČ k bytu BD INSTART 

ZMČ odsouhlasilo uzavření dodat-

ku ke Smlouvě o sdružení s BD a 

odsouhlasilo získání dispozičního 

práva k bytu  v objektu D o velikosti 

2+kk v bytovém souboru Nad 

Dvorem, přičemž upřednostňuje aby 

nájemníkem – členem BD byl 

zaměstnanec vykonávající své 

zaměstnání ve prospěch MČ.   
 

Usnesení č. 33/2003 

K dohodě spoluvlastníků (MČ a BD 

Mírová) o odstranění vad a nedo-

dělků vzniklých při výstavbě 

Informace z radnice 
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ZMČ odsouhlasilo převedení vlast-ní 

směnky vystavené firmou STAO-PRA 

a. s., která byla investorem výstavby 

bytového souboru ve výši 1 mil. Kč. 

Kontrolou využití převede-ných 

prostředků za MČ byl pověřen 

předseda kontrolního výboru p. 

Dinnebier.  
 

Usnesení č. 34/2003 

K vyhlášení Kolovratských programů 

na podporu využití volného času dětí a 

mládeže  - 2. kolo 2003 

ZMČ odsouhlasilo vypsání 2. kola pro 

využití od 1. 6. 2003 až 31. 12. 2003.  
 

Usnesení č. 35/2003 

K záměru směny pozemků mezi MČ a 

a. s. Central Group (Na Července) 

ZMČ odsouhlasilo záměr. Cílem za-

mýšlené směny pozemků je výstavba 

místní komunikace a obecní infra-

struktury v této lokalitě.  
 

Usnesení č. 36/2003 

K záměru úplatného převodu pozemků 

pro výstavbu RD v lokalitě Prknovka 

Na základě výsledků výběrového ří-

zení byl odsouhlasen prodej dalšího ze 

čtyř pozemků v této lokalitě o výměře 

850 m
2
 předem určenému kupci.  

 

Usnesení č. 37/2003  

K záměru koncepce rekonstrukce a 

využití KD „U Boudů“ 

ZMČ odsouhlasilo záměr na změnu a 

vylepšení využití tohoto zařízení MČ, 

který předložila firma HESKO s.r.o. 

Pokud by byly splněny podmínky ze 

strany navrhovatele, byla odsou-

hlasena možnost úplatného převodu 

části objektu této firmě.  
 

Usnesení č. 38/2003 

K převedení prostředků získaných 

jako výsledek hospodaření za rok 

2002 ZŠ Kolovraty 

ZMČ z titulu zřizovatele odsouhlasilo 

převedení výsledku hospodaření 

tohoto zařízení ve výši 105.254,10 Kč 

do fondu rezerv. Nakládání těmito 

prostředky lze využít pouze ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů.  
 

Usnesení č. 39/2003 

K zalesnění pozemků městskou částí 

ZMČ odsouhlasilo osázení pozemků 

lesním porostem Na Holici a Na 

Předevsi.  
 

Usnesení č. 40/2003 

K převodu prostředků výsledku 

hospodaření v roce 2002 příspěvkové 

organizace DPS Kolovraty 

ZMČ odsouhlasilo z titulu zřizovatele 

převedení prostředků ve výši 

298.432,28 Kč na běžný účet zřizova-

tele. Tyto prostředky budou převedeny 

zpět PO k zabezpečení výdajů na 

provozní účely.  

 
5. zasedání ZMČ konané dne 20. 

května 2003 

 
Usnesení č. 41/2003 

K závěrečnému vyúčtování stavby – 

obytného souboru domů BD INSTART 

ZMČ odsouhlasilo finanční vypořádání 

investiční akce, při které bylo vybu-

dováno celkem 142 bytových jednotek, 

areál bytových domů včetně komunikací 

a parkových úprav v celkové hodnotě 

302,015.274,- Kč a financování probě-

hlo v souladu s přijatým usnesením 

ZMČ a uzavřenou Smlouvou o sdružení 

mezi MČ a BD INSTART, přičemž MČ 

se podílela na výstavbě celkovou 

účelovou dotací ve výši 56.800 tis. Kč.  
 

Usnesení č. 42/2003 

K poskytnutí peněžitých darů v rámci 

Kolovratských programů na podporu 

využití volného času dětí a mládeže v 2. 

kole 2003. 

ZMČ odsouhlasilo přidělení 105 tis. Kč 

sedmi neziskovým organizacím, kteří se 

věnují činnosti s dětmi a mládeži v 

Kolovratech.  
 

Usnesení č. 43/2003 

Ke zprávě auditora o ověření účetnictví 

MČ za rok 2002 a Zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření za rok 2002 

ZMČ vzalo výsledky přezkoumání účet-

nictví a hospodaření na vědomí bez při-

pomínek a souhlasí s jejich výsledkem.  
 

Usnesení č. 44/2003 

Ke směně pozemků mezi MČ a  Central 

Group a. s.  v lokalitě „Na Července“ 

ZMČ odsouhlasilo směnu pozemků 

určených pro výstavbu místní komu-

nikace a infrastruktury v lokalitě. MČ 

získá 3.506 m
2
 a Central Group a. s. 404 

m
2
.  

 

Usnesení č. 45/2003 

K úplatnému převodu – prodeji sta-

vebního pozemku parc. č. 1240/43 v k. 

ú. Kolovraty   

ZMČ odsouhlasilo prodej třetího po-

zemku v lokalitě „Prknovka“ o výměře 

850 m
2
  pro výstavbu RD  na 

základě výsledků výběrového řízení 

předem určenému kupci do 

podílového spoluvlastnictví za cenu 

sjednanou dohodou ve výši 1.900,- 

Kč za m
2
.  

 

Usnesení č. 46/2003  

K záměru úplatného převodu  

pozemku parc. č. 307/13 v k. ú. 

Kolovraty  

ZMČ odsouhlasilo záměr prodeje 

pozemku o výměře 3.170 m
2
 na 

základě výsledků výběrového řízení. 

Pozemek by měl sloužit pro 

vybudování prodejny  interiérových 

dveří a zárubní, bytových doplňků, 

skladu a administrativního zázemí 

firmy Zbyněk Dokulil-DODO.  
 

Usnesení č. 47/2003 

K záměru výstavby „Sportovně 

rekreačního areálu Cihelna“ 

ZMČ konstatovalo, že proti změně 

původní dispozice v rámci areálu nic 

v zásadě nenamítá, trvá však na tom, 

aby nejprve bylo vybudováno spor-

tovní  zařízení.  Dále pozastavilo 

účinnost svého usnesení č. 70/2001 

ze  dne 31. července 2001, na zákla-

dě kterého bylo rozhodnuto o 

jednotlivých etapách prodeje 

pozemků.  
 

Usnesení č. 48/2003 

K převodu prostředků z výsledků 

hospodaření v roce 2002 MŠ 

Kolovraty  

ZMČ vzalo na vědomí výsledek 

hospodaření ve výši 216.264,86 Kč a 

jeho převod do rezervního fondu a 

jejich využití k zabezpečení dalšího 

rozvoje činnosti příspěvkové organi-

zace MŠ – Kolovraty.  

 

 

 

Úplná znění přijatých usnesení, 

včetně příloh, které jsou jejich 

nedílnou součástí, jsou vždy do 7 

dnů po konání zasedání zveřej-

něna na úřední desce ÚMČ. Jsou 

dále k dispozici k nahlédnutí, 

právě tak jako zápis ze zasedání u 

tajemnice ÚMČ pí Šímové. 

Veškeré materiály k jednotlivým 

bodům zasedání i veškeré zápisy  

mají pro svou potřebu všichni 

členové ZMČ.   

 

 

Připravila: R. Šímová, tajemnice 

ÚMČ 

Informace z radnice 
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Městská policie radí, informuje 

Znovu se s Vámi setkáváme prostřednictvím 

zpravodaje a cítíme se povinováni sdělit Vám nové 

informace o dění v naší obci a také něco z činnosti 

Městské policie, respektive okrsku MP v Kolovratech, za 

období zhruba jednoho roku. 

Dovolte mi začít obdobím loňských povodní, které 

velice bolestně zasáhly celou naší republiku a její hlavní 

město Prahu. V tomto období jste jistě zřetelně pocítili i 

absenci strážníků v Kolovratech. Myslím, že není třeba 

vysvětlovat, že právě povodně byly tím pravým důvodem. 

V měsíci srpnu, kdy byla situace v Praze opravdu kritická, 

jsme každou službou posilovali skupiny strážníků, 

policistů, hasičů a ostatních složek záchranného systému 

při evakuaci obyvatel ze zatopených domů a pomáhali při 

záchraně jejich majetku. Šlo tehdy bezesporu o obrovskou 

zkoušku nás jednotlivců a integrovaného záchranného 

systému jako celku. Služby, které nebraly konce a trvaly 

šestnáct i více hodin, nebyly žádnou výjimkou. Pak pět-

šest hodin spánku a znova do práce. Prach, bláto a voda 

byly tehdy naším každodenním společníkem. Nebylo to 

ale asi nic proti tomu, co prožívali lidé, kteří přišli o 

majetek nebo střechu nad hlavou. Právě pro takové jsme 

byli neustále v těch nejpostiženějších částech Prahy, jako 

byl Karlín, Trója, Holešovice a Lahovice. Stále mám v 

čerstvě paměti různé zážitky tohoto velice chmurného 

období, kdy jsme se setkávali s projevy obrovského 

odhodlání, nesmírné lidské sounáležitosti, a naproti tomu 

i nepochopitelným lidským hyenismem, kdy docházelo ke 

krádežím i toho mála, které postiženým občanům zbylo. 

Ochrana majetku a odstraňování následků povodní byl 

tedy další důvod naší nepřítomnosti v následujících 

měsících září, říjnu a listopadu. Ani tehdy jsme však 

neměli zdaleka vyhráno. Každý řidič, který jezdil do 

Prahy vozidlem, mohl na vlastní oči vidět, kolik uzavírek 

na pražských komunikacích bylo, čím více se blížil ke 

středu města. Vlivem propadajících se částí silnic, 

chodníků a jiných nebezpečí, bylo nutné odklánět dopravu 

a strážníci MP spolu s Policií ČR ještě dlouhé měsíce po 

povodních řešili veškeré komplikace, které s dopravou v 

Praze souvisely. Počátkem roku pomalu přicházelo 

zklidnění, život se  začal vracet do starých kolejí a my 

jsme se opět mohli plně věnovat naší práci zde v 

Kolovratech. 

Ihned po zakončení prací v Praze nás začala velmi 

významně vytěžovat výstavba bytových domů v ulici Nad 

Dvorem (dnešní Mladotova), kde docházelo ke 

znečišťování této komunikace vyjíždějícími vozidly. Na 

této stavbě gigantických rozměrů se podílelo velké 

množství různých stavebních a dopravních firem. 

Některým z  nich ale jako kdyby bylo jedno, že Kolovraty 

jsou hezké a upravené. Na ně pamatuje zák.č.131/2000 

Sb. o hlavním městě Praze, který stanoví sankce až 500 

000 Kč právnickým osobám a podnikatelům za znečistění 

veřejného prostranství při výkonu jejich podnikatelské 

činnosti. Projednávání těchto tzv. správních deliktů patří 

do působnosti správních orgánů městských částí. Zmíněné 

nezákonné jednání fyzických osob naproti tomu spadá do 

působnosti městské policie, a proto ze strany MP docházelo 

v této lokalitě k častým kontrolám, zdali odpovědní vedoucí 

pracovníci stavby provádějí dostatečná opatření k tomu, 

aby bylo pokud možno v co největší míře zamezeno 

vynášení nečistot a zeminy na veřejnou komunikaci. A 

musím přiznat, že ne vždy to bylo zrovna jednoduché. Lze 

říci, že se to s většími či menšími obtížemi dařilo, i když v 

některých případech museli strážníci sáhnout k sankcím v 

podobě pokut udělených těm řidičům, kteří neprojevovali 

zájem očistit vozidlo před výjezdem ze stavby na 

komunikaci. Tato výstavba je dnes již hotova a do krásných 

bytů v příjemné lokalitě se nastěhovali noví občané, které 

tímto vítám. Kolovraty se rozrůstají závratným tempem, 

staví se, kam jen oko dohlédne, obyvatel kvapem přibývá a 

s tím samozřejmě i objem naší práce. Je jen pramálo ulic, 

kde nás není téměř zapotřebí, naproti tomu je v Kolovratech 

stále více míst, kde bychom mohli být neustále a práce by 

neubývalo. U tohoto problému bych se chtěl trošku 

pozastavit. 

Je pravdou, že přestupků a jiných nezákonných 

jednání je vidět na každém kroku skutečně mnoho a přes 

všechno snažení nedokáží být strážníci vždy a všude, kde je 

potřeba. Právě tady spoléháme na telefonický, nebo osobní 

kontakt občana se strážníky MP. Zde je nutno dodat, že 

právě díky všímavosti a včasného oznámení občanů se 

podaří nejen rychle zakročit právě v místě, kde je to 

potřeba, ale zadržet i případného pachatele při páchání 

trestné činnosti a zamezit tak následným škodám. Ke škodě 

všech dochází i k tomu, že ačkoli je někdo z nás svědkem 

čehokoli podezřelého, nebo nezákonného, neudělá pro 

jistotu raději  z jakýchkoli důvodů vůbec nic. Popřípadě se 

omezí pouze na konstatování, proč s tím nikdo nic nedělá. 

Přitom stačí někdy jen rychle zvednout telefon a vytočit 

linku „156“, která je zdarma. Oznamovatel, pokud nechce, 

nemusí uvádět své jméno, ani odkud volá. Stačí jen sdělit, 

co a kde se děje, ale v takovém případě pokud možno co 

nejpřesněji. Může se totiž stát, že strážníci na základě 

nepřesných údajů uvedené místo nedohledají a možnost 

zpětného kontaktování oznamovatele již není reálná. 

Jak jsem již uvedl, výstavba nových domů v 

Kolovratech je vidět na každém kroku a dohled na veškerou 

problematiku s tímto spojenou nám zde zabere spoustu 

času. Je třeba se věnovat, a my se také věnujeme, široké 

škále i dalších přestupků jako jsou: neoprávněné zábory 

veřejných prostranství, rušení nočního klidu, zakládání 

černých skládek (několik viníků se již podařilo zjistit a 

potrestat), průjezdy nákladních vozidel obcí – pokud 

nesplňují podmínky dopravní obslužnosti, parkování 

vozidel na místech, kde to zákon nedovoluje (chodníky, 

křižovatky, obytné zóny, zákazy stání a zastavení, přechody 

pro chodce) a spoustu jiných. Zde bych chtěl také 

připomenout špatné parkování vozidlem, kdy řidič pouze 

přejede do protisměru a zastaví. Tento způsob je také velice 

rozšířený a vždy svědčí o pouhé lenosti řidiče otočit 

vozidlo. Řidič smí zastavit a stát pouze vpravo ve směru 

jízdy, co nejblíže k okraji pozemní komunikace a 

rovnoběžně s okrajem komunikace. Při řešení tohoto 
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přestupku se řidiči často táží, proč jejich parkování v 

protisměru vadí? Odpověď je jednoduchá, prostě to 

odporuje zákonu a druhý důvod je ještě více alarmující a 

jen málokterý řidič si ho uvědomuje. Už jste někdy zkusili 

jet za snížené viditelnosti proti zhasnutému, zaparko-

vanému vozidlu, které k Vám stojí čelem? Není vidět. 

Předepsané odrazky má totiž na druhém konci vozidla. 

Když to pak při čelním střetu odnesou jen plechy, 

dostaneme oprávněný vztek na nezodpovědného řidiče. Je 

třeba si uvědomit, že naše zdraví a zdraví našich dětí je 

mnohem důležitější, než vlastní pohodlnost. Podobným a 

rozšířeným nešvarem, ke kterému často dochází v ulicích 

Kolovrat, je parkování v nepřehledné zatáčce a její 

blízkosti. Takovému řidiči zřejmě uniká, jak nebezpečné 

je v této chvíli jeho vozidlo, ale je mu to nejspíš jedno, 

hlavně že má své auto zaparkované co nejblíže k 

vlastnímu domu a nemusí chodit daleko. V tom lepším 

případě ho později čeká pozdrav za stěračem v podobě 

předvolání a v tom horším odtažené vozidlo, které takto 

tvořilo překážku silničního provozu, a věřte, že to pak 

není pro řidiče žádná levná záležitost. Řidiči přistižení při 

takovýchto přestupcích jen zřídka přiznávají svou chybu, 

poukazují na jiné a raději argumentují již celkem 

okřídlenou větou, že jinde je toho také přece plno. 

Všichni voláme po pořádku, ale pokud je nepořádek, je to 

vlastně zase jen dílo nás všech. 

Tolik k řidičům, ale nejsou to zdaleka jen oni, kteří 

něco porušují. Teď mám na mysli například chodce, 

někdy až bezhlavě skákající řidičům pod kola vozidel, a 

to jak na přechodech, kde se mylně domnívají, že mají 

absolutní přednost, tak i mimo ně. Novela zák.č.361/2000 

o provozu na pozemních komunikacích s sebou přinesla 

více povinností pro chodce, než tomu bylo kdykoli před 

tím. Tou nejvýraznější je, že chodec nesmí vstupovat na 

přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před 

blížícím sì vozidlem. Chodci také musí dát při přecházení 

přednost tramvaji. Každý účastník silničního provozu má 

své povinnosti, ale někdy to vypadá, že právě ty 

povinnosti si každý vykládá jinak, zato si dobře pamatuje 

svá práva. 

Další samostatnou kapitolou jsou naši cyklisté. Je 

pravdou, že „vozový“ park cyklistů se v posledních letech 

výrazně zlepšil, ale stále je na čem pracovat. To se týká 

především našich mladých cyklistů. Zde v Kolovratech je 

mnoho dětí, které ve volném čase brázdí zdejší ulice. Proč 

ne, ale někdy mi jezdí mráz po zádech a nechci ani 

domyslet, co se může stát, když vidím děti, které by na 

komunikaci vzhledem ke svému věku neměly bez 

doprovodu osoby starší patnácti let vůbec být. Jedou bez 

držení řidítek a koukají všude jinde, jen ne před sebe. 

Neznají žádná pravidla a neštěstí na sebe nemusí nechat 

dlouho čekat. V této oblasti spolupracují se školami 

pracovníci útvaru prevence MP. Po předchozí domluvě pak 

vybrané školy navštíví a formou přednášek a různých her 

pak učí školní děti základním pravidlům jízdy na kole v 

silničním provozu. 

Další aktivitou strážníků MP při běžné hlídkové 

činnosti jsou kontroly restauračních zařízení z důvodu 

podávání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti 

let. Dále pak kontroly dětských hřišť a pískovišť, kde se 

schází mládež a hrozí nebezpečí od pohozených injekčních 

stříkaček. Mimochodem takováto kontrola všech dětských 

pískovišť proběhla v rámci prevence v minulých dnech na 

celém území hl.m.Prahy, a tedy i v Kolovratech. Pro 

uklidnění všech obyvatel Kolovrat dodávám, že kontrola, 

kterou prováděli pracovníci útvaru prevence MP spolu s 

okrskovými strážníky, dopadla v naší obci bez ztráty 

květinky, tedy v naprostém pořádku. Tyto akce budou v 

průběhu roku i nadále pokračovat. 

Jak vidět, škála práce, kterou se MP každodenně 

zabývá, je velice pestrá, a to jsem zdaleka nevyjmenoval 

všechny druhy činnosti, ale jen ty zásadní. Chtěl bych právě 

z těchto důvodů požádat o trpělivost a pochopení, že 

nejsme zrovna tam, kde byste si třeba právě teď přáli, ale 

jak jsem již napsal, stačí zvednout telefon. 

V závěru mi dovolte, abych vám malou tabulkou a 

troškou čísel nastínil činnost okrsku MP v Kolovratech. 
 

                     přestupků doprava  veřejný   předvoláno pokuty hledaná hledané 

                     celkem               pořádek  osob         celkem vozidla  osoby 

Rok 1999 (1.5.–31.12) 151   118    33     22     3400,-    3    1 

Rok 2000 170   125    45    99     7900,-   0   1 

Rok 2001       568  378  190  267     9900,-   0   0 

Rok 2002       367   208            159   141    7900,-   0    0 

Rok 2003 (1.1.–31.5.)   412   258            154   131  14400,-   1   1 

 
Tato tabulka obsahuje jen velice stručný výčet a 

neobsahuje zdaleka všechny ukazatele činnosti, ke kterým 

patří např.: počty kontrolovaných osob, počty lustrací 

SPZ vozidel (hledaná vozidla), přestupky předané 

správním orgánům, asistence při veřejných akcích a počty 

spousty různých administrativních výkonů. Je to pouze 

malý důkaz toho, že nuda zde nehrozí a je stále na čem 

pracovat. Také je třeba dodat, že jde o počty, které 

eviduje pouze okrsek MP v Kolovratech. Nemalou část 

přestupků ve zdejší MČ odhalí a vyřeší také strážníci ze 

stanice MP v Uhříněvsi a strážníci z obvodního ředitelství 

MP v Hostivaři. Výsledné počty by v celém součtu tedy 

ještě velice výrazně vzrostly. Za prvních pět měsíců 

letošního roku lze pozorovat velice výrazný nárůst počtu 

řešených přestupků oproti celkovému počtu loňského roku 

(až dvojnásobný). Není to ale tím, že by se v Kolovratech 

páchalo více přestupků. Tento trend je důsledkem nejen 

většího zaměření naší pozornosti na neustále se opakující 

nešvary, které nás i Vás tolik pálí, ale úzce souvisí i s 

novelou zákona 553/91 Sb. o obecní a městské policii, která 

platí od 1.1.2003. Tato novela přinesla strážníkům výrazné 

a tolik potřebné posílení jejich pravomocí a tyto jim teď 

pomáhají odvádět ještě kvalitnější služby, které si občané 

přejí a potřebují. Na bedra strážníků připadly i všechny 

přestupky chodců, cyklistů a množství dalších, kterých se 

dopouštějí řidiči motorových vozidel. 
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             Důležitá telefonní čísla MP:        272655636  (volejte po celých 24 hodin denně) 

                                             zdarma:                    156  (volejte po celých 24 hodin denně) 

                             okrsek Kolovraty:        607956488  (nepravidelná služba) 

 

Úřední hodiny okrsku MP v Kolovratech pro veřejnost jsou stanoveny na každou středu od 15 do 18 hodin. Zde je 

možný osobní i telefonický kontakt na tel.čísle: 267711986. Nyní zbývá již jen přání klidného, ničím nerušeného prožití 

blížících se prázdninových měsíců a hodně letního sluníčka. 

 

Str.Bačák Vladimír   

 

 

 

Informace o telefonních číslech  pro hlášení havarijních 

stavů 

Dispečink: 
 

1)  Pražská energetika  224 915 151 

      (dodávka a  přerušení dodávky el. proudu) 
 

2)  Pražská vodohospodářská společnost  (PVK) 

      Pražské vodohospodářské kanalizace  (PVS) 

      (dodávka a  přerušení dodávky vody) 

      Prasklé potrubí  267 310 543 

      Ucpaná kanalizace  284 013 221 
 

3)  Pražská plynárenská  1239 

      (dodávka plynu, přerušení dodávky) 
 

4)  Městská policie  156 

     Městská policie Uhříněves 267 710 960  

      (kontaktují v době služby strážníka v Kolovratech 

nebo jiného příslušného strážníka  majícího službu) 

      (kontrolní činnost: parkování vozidel, znečištění 

vozovky, nepovolené zábory, veřejný pořádek – 

rušení nočního klidu atd.) 

      Pozor!! Při zjištění přestupků je nutné volat  

Městskou  policii ihned. 
 

5)  Veřejné osvětlení 

      Servisní práce pro Magistrát zajišťuje 

      firma ELTODO - poruchy na veřejném osvětlení lze 

nahlásit přímo na dispečink 261 343 740       

      nebo  v pracovní dny ÚMČ Praha-Kolovraty,   

    267 71 3083 , 267 71 0504 , 267 71 0518 

      který hlášení předá dále na Dispečink Eltodo. 
 

6)  Odchytová služba psů 

      Praha-Troja   283 011 711 
 

7)  Domovní odpad (popelnice) 284 091 458 

      Pražské služby, Průmyslová 615/32  
 

8)  Životní prostředí Magistrát 

      (Znečištění potoku Říčanka) 271 741 580 
 

9)  Separovaný odpad  604 290 959 

      (Sklo, plasty, papír)  732 837 949 

      Za provoz  (čistotu okolí) odpovídají: 

      Pražské služby, Pod Šancemi 444, P-10 

 

Informace  občanům: 
 

1) Před vhozením plastových lahví do kontejnerů  je 

nutné zmenšit jejich objem  (sešlápnutím) !!!!!!! 

 

2) Letní úklid komunikací byl proveden na hlavní ulici 

Mírové a dále po trase autobusů č. 268 a 265. Na 

náklady  Magistrátu  zajistily Pražské služby. Letní 

úklid ve vybraných komunikacích (silně 

znečištěných)  zajistila MČ – Kolovraty ve výši 

přidělených finančních prostředků z rozpočtu MČ. 

 

3) Údržba zeleně se provádí v MČ ve vybraných 

lokalitách (lokality kolem obecních budov, hřiště, 

sportoviště, požární nádrže a apod.  – pokud nejsou 

pronajaté nebo nemají právní subjektivitu – dále ulice 

Mírová, K Poště, K Vrbě. Před jednotlivými domy si 

zeleň občané udržují vlastními silami.   

Údržba je zajištěna do výše přídělů finančních  

prostředků  z rozpočtu a nelze  ji na žádost občanů 

rozšiřovat před jednotlivými domy.  

 

4) Nový  „Pohřební řád“  bude podrobněji zveřejněn v 

letním Zpravodaji. Veškeré stavební úpravy hrobů, 

manipulace s ostatky, ukládání do hrobů vykonává 

výhradně firma s vydaným  oprávněním.  

 

5) MČ Kolovraty hledá spolehlivého  a šikovného 

pracovníka pro výkon civilní údržby s trvalým 

bydlištěm v Kolovratech, Lipanech, Uhříněvsi nebo v 

přilehlém okolí. Nástup dle dohody.  

 

6) Požární nádrže v Kolovratech i v Lipanech se 

napouštějí čistou vodou. Žádáme občany, aby v nich 

nekoupali psy, ani nádrže nepoužívali ke své očistě. 

Oba areály jsou určeny pro rekreační účely lidí. 

Chceme, aby okolí nádrží zůstalo čisté, proto prosím, 

neberte své pejsky do areálů koupališť, raději jim 

dopřejte pěknou vycházku okolím Kolovrat. 

 

Svobodová A. 
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Vítání dětí  2003 

V pátek 30. 5. 2003 přivítal 

starosta Ing. M. Ovečka  a zástupce 

starosty paní Mgr. A. Halmanová v 

zasedací místnosti  úřadu  děti, které se 

narodily v období od 15. 4. 2002 do 15. 

4. 2003 a mají v Kolovratech trvalý 

pobyt. Bylo pozváno 24 dětí (7 chlapců, 

17 děvčat), 2 děti se nedostavily. Byl 

krásný, teplý den, miminka byla 

roztomilá a hodná. Na úvod slavnosti si 

opět  moc hezké vystoupení připravil 

dětský pěvecký sbor Coro Piccolo, pod 

vedením paní Jany Galíkové, na klávesy 

doprovázel pan Jan Kysela. Každá maminka 

obdržela kytičku a přání, pro děti byly připraveny 

malé dárky, na památku se rodiče podepsali do 

pamětní knihy. A na závěr rodinné foto, které 

dodatečně zašleme rodičům na památku. Všechny 

fotografie  z této slavnosti si můžeme prohlédnout na 

webových stránkách Kolovrat. 

Ještě jednou přejeme rodičům, aby děti byly 

zdravé a  hodné.  

H. Heřmanová 

                                        

 

Informace k  vojenským cvičením dobrovolným 

V souladu s branným zákonem mohou vojáci 

v záloze v roce 2003 absolvovat vojenské cvičení 

dobrovolné (dále jen VCD). Ti, kteří mají zájem o 

vojenské cvičení dobrovolné, musí sami zažádat 

písemnou formou o VCD u příslušné vojenské 

správy. V našem případě u ÚVS Praha východ,  

Sobotecká 9, Praha 10. Zde je každému zájemci 

předložen k nahlédnutí plán krátkodobých 

vojenských cvičení dobrovolných na rok 2003, ze 

kterého si voják v záloze vybere. Doba VCD se 

nezapočítává do celkového rozsahu vojenských 

cvičení. Vojákovi v záloze po dobu cvičení náleží 

odpovídající část služného a finanční náhrady. Ostatní 

podrobnosti budou zájemcům poskytnuty na výše 

uvedené adrese nebo na telefonním čísle 973 201 910 

nebo 973 201 913 paní Klokanová. 

Náčelník, podplukovník Ing. Miroslav Tlamicha                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Astronomický kroužek v Kolovratech 

Dětský astronomický kroužek při Základní 

škole Kolovraty začal působit v únoru 2002. Děti se 

v kroužku jednoduchou formou seznamují se 

základy astronomie, kosmonautiky a meteorologie. 

Jednou měsíčně využívá kroužek učebnu výpočetní 

techniky, kde se členové učí pracovat s 

astronomickými programy a Internetem. Ve 

spolupráci s Hvězdárnou Františka Pešty v 

Sezimově Ústí začal kroužek od května letošního 

roku pořádat pravidelná pozorování dalekohledy pro 

veřejnost. Od té doby jsme již připravili sledování 

přechodu Merkuru před slunečním diskem, 

pozorování úplného zatmění Měsíce, částečného 

zatmění Slunce a pozorování Měsíce v první čtvrti. 

Dohromady se těchto pozorování zúčastnilo přes 180 

zájemců.  

Na začátek září připravuje kroužek pozorování 

Marsu, který se v letošním roce přiblíží k Zemi na 

vzdálenost 55 milionů kilometrů, což je nejblíže za 

posledních několik let. V polovině září bude v 

Infocentru Kolovraty zahájena výstava fotografií Ing. 

Štěpána Kováře „Pocta Ondřejovu“, která se 

uskuteční při příležitosti 105. výročí založení této 

světově proslulé observatoře. Všichni jste srdečně 

zváni. 

Tomáš Bezouška 

 

Ze života obce 
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Co nového kolem Říčanky 

Dne 16.3. 2003 v podniku VAK Říčany proběhla 

důležitá schůzka všech zainteresovaných stran, kterých se 

týká problematika čistoty Říčanky - zástupci Hydropro-

jektu v čele s Ing. Šilhavým, vedoucí ČOV pan Kembický 

s hlavní technoložkou, zástupci města Říčany – místo-

starostové p. Grégr a Ing. Moudrý, vedoucí investičního 

odboru p. Halamka, místostarosta Kolovrat Mgr. Pavel 

Bednář a konečně ředitel VAK p. Doubek s Ing. 

Šmolíkem.     

Stručně k výsledkům tohoto jednání: zástupci 

Hydroprojektu předložili harmonogram následující 

rekonstrukce a zkvalitnění technologického procesu ČOV 

Říčany, ostatní přítomní diskutovali o dokumentech a 

doplňovali je o některé další návrhy. 

Kompletní dokončení dokumentace k rekonstrukci: 

- do 20.7.2003 

Zahájení prací na rekonstrukci ČOV:  

- září 2003 

Dokončení prací:  

- prosinec 2004 

Po tomto zásahu by měla čistička splňovat 

parametry odpovídající předpisům EU. Držme říčanským 

palce, ať se jim to povede a my potom společně vyčistíme 

celé koryto potoka .  

S pozdravem „Pstruhové vodě v Říčance zdar!“  

Mgr. Pavel Bednář 

 

 

Mé vzpomínky na Říčanku 

Jelikož žiji 70 let vedle místního potoka, tak se mě 

později narození a nově přistěhovaní vyptávají, zda to byl 

někdy potok či vždy stoka. Tak pro ty, koho to bude 

zajímat, píši pár vzpomínek, jaký dříve býval a co jsem 

vedle něj prožil. 

Potok Říčanka pramení nebo lépe, vytéká z 

rybníka mezi Tehovem a Světicemi, protéká obec Světice, 

bývalým koupalištěm Marvánek - alespoň před druhou 

světovou válkou to bylo velice pěkné rodinné koupaliště. 

Na tehdejší dobu bylo slušně vybavené: skokanská věž, 

vodní houpačky, skluzavka a pro tatínky hospůdka s 

kuželkami – a dále do Kolovrat.  

Co pamatuji, ideálně čistý nikdy nebyl, neb Říčany 

se svým odpadem staraly, abychom nepodlehli iluzi, že se 

jedná o horskou bystřinu. Přesto asi do roku 1964 v něm 

byl život. Máchalo se v něm prádlo a jak moje, tak jiné 

děti se v něm koupaly, jak dokládám fotografií z roku 

1961. Podle mne k největšímu znečištění a změně 

místního potoka ve stoku došlo po zprovoznění říčanské 

čističky a vůbec nejvíce po zahájení výroby závodu 

Interiér. Dříve potok v zimě zamrzal a jako děti jsme na 

bruslích po potoce dělaly výpravy na Říčanský rybník. 

Dnes to není voda, ale nemrznoucí kapalina a při zalévání 

se někdy popálí i rostliny. 

A teď co v něm a okolo dříve žilo. Posledního raka 

jsem viděl asi v roce 1943, škeble zmizely o osm let 

později. Nejběžnější rybou byl hrouzek, po našem řízek, 

který sloužil rybářům jako návnada na dravce. Z Prahy si 

dojížděli rybáři návnady nachytat. Ač kluk, tak jsem 

pochopil, že se dá něco vydělat a za nějaký peníz jsem 

vozil bandasku řízků a v rybářských potřebách je 

prodával. Z dalších ryb to byly ouklejka, slunka, karas, 

hořavka, cejnek, lín, mřenka a pro mne zajímavá plotice. 

Ještě v roce 1959 se nalovilo na večeři pro celou rodinu. 

Večer se poslouchal žabí koncert skokana zeleného, 

kuňky, blátnice, se skokanem hnědým. Ojediněle zůstal 

jen skokan zelený, zmizely totiž různé tůňky a mokřiny v 

okolí, které sloužily k rozmnožování žab, snad by se mohly 

obnovit. V potoce žila ondatra, hraboš vodní (hryzec) a 

rejsek, sporadicky se vyskytují dodnes. Z ptactva tu hnízdil 

ledňáček, do roku 1947 v úvozu na Předevsi a do roku 1959 

na Vysoké. O něco déle konipas bílý a konipas luční. V 

současnosti tu hnízdí rákosník proužkovaný a při tahu v 

zimě se na Mokrých lukách a okolí na týden až čtrnáct dní 

zastavuje volavka, prvně pozorovaná asi před osmi léty. O 

kachnách mluvit nechci.  

Dosti povodní pro radost dětí a zlost dospělých jsem 

zažil také. Povodeň v roce 2002 nebyla největší, větší byla 

okolo roku 1943 a pak následkem přívalového deště, v tom 

roce, kdy se v Mnichovicích protrhl rybník, datum si 

nepamatuji. Jako dítě jsem velikou vodu vítal, bylo možno 

na okolních lukách a škarpách při opadávání vody nalézti 

nějakého kapra či štiku. Největší zážitek z povodně jsem 

zažil okolo roku 1943 v zimě, kdy napadalo dosti sněhu, 

přišla obleva s deštěm, rozvodněný potok se za říčanským 

mostem zacpal a celé Mokré louky se zalily vodou, 

následně to vše zmrzlo. Prakticky z celých Mokrých luk 

vzniklo jedno velké kluziště, krásné bruslení, bohužel za 

můj život jen jednou.  

Za nepřesnosti se omlouvám, paměť mám chabou a 

nic jsem si nezapisoval. 

Rudolf Žák 

Ze života obce 
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Klub důchodců desetiletý 

Klub důchodců oslaví v letošním roce desáté 

výročí od svého založení. Děkujeme místnímu úřadu 

v čele s panem Ing. Markem Ovečkou za podporu a 

spolupráci. Po sedmi letech vedení klubu předal pan 

Václav Hoffman funkci předsedy klubu paní Hertě 

Žemličkové.  Obětavou práci v klubu vykonávají 

také pan Jiří Missbichler, paní Vlasta Vančatová, 

Eva Benešová, Milada Pensdorfová, Alena 

Missbichlerová. V této sestavě připravujeme zájezdy 

– přednášky, divadla a program na naše schůzky. 
 

5. února se konala v klubu přednáška výroby vitráží 

paní Havlové a Krausové. 

5. března se konala přednáška paní Danuše Štaflové 

(vedoucí penzionu) o trénování paměti seniorů. 

8. března se konal zájezd na divadelní představení 

„Blboun“ v divadle Fidlovačka. 

16. dubna se konala přednáška paní Dr. Žižkové, 

naší zubní lékařky. 

22. května se konal zájezd do Polska – České 

Skalice – zámek Ratibořice – Náchod muzeum 

Boženy Němcové. Při zpáteční cestě zastávka v 

Poděbradech, prohlídka náměstí, procházka 

kolonádou. Příjezd do Kolovrat ve večerních 

hodinách. 
 

Na závěr bych se chtěla zmínit o 300leté 

kolovratské tradici – o zvoničce. Pan Jiří 

Missbichler obětavě přijal funkci zvoníka, aby 

tradice po našich předcích nezanikla. Vyhoví všem 

občanům, kteří ho navštíví a přejí si uctít památku 

zesnulého v rodině. 

Oldřiška Sládková 

  

 

Kde má Praha lidskou tvář 

aneb nováčkem v Kolovratech 
  

Mám to štěstí sledovat život hned z dvou balkónů 

fungl nového bytu v Kolovratech. Jaký asi bude, tady na 

samém okraji Prahy? Dala jsem svoji tříměsíční dceru do 

kočárku a jdeme se podívat víc zblízka… 

Míjíme potraviny a drogerii, které jsou už podle 

názvu prima. „To bych mohla koupit Jar,“ vzpomenu si 

na haldu špinavého nádobí a vezmu za kliku. Zavřeno. 

„Co potřebujete?“ uslyším za zády. „Přes poledne máme 

pauzu, ale jdu zrovna dovnitř…,“ vysvětluje příjemný 

ženský hlas mému trochu nechápavému pohledu. Když po 

chvíli odcházím z krámku, paní prodavačka jen tak 

mimochodem dodá: „Až budete zas něco potřebovat, když 

je tady zavřeno, tak se pro mě stavte vedle v potravinách a 

já vám pro to skočím.“ Není moje „díky“ za tu prima 

nabídku žalostně málo? 

Před Infocentrem (taky bych se mohla přihlásit do 

knihovny, napadne mě) potkáme muže ve středních letech. 

Důvěrně se usměje a popřeje dobrý den. Odpovím a začnu 

v hlavě pátrat po jeho totožnosti. Defilé známých mužských 

tváří, ale tahle mezi nimi není. Pozdravil „jen tak“, usměju 

se pro sebe… 

Vývěsku nedaleké základní školy zdobí barevné 

fotky z gymnastického pětiboje. Potěší mě otevírací doba 

zdejší posilovny a dlouhý seznam „Sportovní aktivity v 

hale“. Zdá se, že naše tělesné „ostatky“ nebudou muset 

zahálet. 

Lednička nám sice po včerejším velkém nákupu 

praská ve švech, ale co kdybych do řeznictví alespoň 

nakoukla. Řeknu si o čtyři plátky tlačenky a jsem na 

odchodu, jenže pan prodavač mě jaksi nechce pustit: 

 

Naši jubilanti 
 

Ve třetím čtvrtletí roku 2003 oslaví významná 

životní jubilea tito naši spoluobčané: 
 

 

70 let 

Jaroslava Palivcová 

Marie Mrázková 

Anna Jindrová 

Květoslava Petrová 

Božena Ryšavá 

Alena Sladovníková 

Alena Cvetlerová 

František Pek 

Libuše Součková 

Marta Vilimovská 
 

 

75 let 

Miloslav Černý 

Věra Skřivanová 
 

 

80 let 

Anna Říhová 

Věra Hodíková 

Emilie Šatopletová 

Václav Volf 
 

 

93 let 

Marie Sajnerová   
 

 

Všem oslavencům ještě jednou gratulujeme a 

přejeme hodně zdraví. 

Ze života obce 
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„Nevezmete si k tomu čerstvé rohlíky? Taky máme 

výborné buchty ke kafíčku. Nebo radši polárkový dort?“ 

Na malé řeznictví vcelku neočekávaná nabídka. V super- 

a hypermarketech na vás z napěchovaných regálů přímo 

křičí 150 druhů uzenin, stejné množství sýrů atd., že 

nevíte, který si vybrat. Ale lidské slovo tam neuslyšíte. A 

tak nakonec koupím tvarohové buchty i čokoládový 

polárkáč. 

Ještě zajít do lékárny. Před vchodem naštěstí 

nepřekážejí schody, a tak můžu dovnitř i s kočárkem. 

Dostanu dětské nosní kapky a menší kulturní šok, když 

pan lékárník nabídne, že mi půjde otevřít dveře a skutečně 

to udělá. Tomu říkám „bezbariérový přístup“.  

A tak se jdu hned příští pondělí odhodlaně přihlásit 

na úřad k trvalému pobytu. Prozradím dokonce datum 

svého narození a domnívám se, že nic zákeřnějšího mě tady 

nečeká. Jenže jsem zapomněla, že úřední šiml musí z 

něčeho žít, a já mám v hotovosti jen žalostný zbytek 

drobných. „To nevadí,“ usměje se paní za psacím stolem, 

když vidí moje rozpaky, „zaplatíte, až půjdete někdy 

kolem.“ Kolem jdu hned nejbližší úřední den; chci se 

vyhnout zařazení do škatulky „sociální případ“. Ostatně co 

to je, nějakých padesát korun, za možnost trvale bydlet v 

Kolovratech…

 

 

Infocentru je rok 

V květnu tohoto roku oslavilo Infocentrum 

své první narozeniny. Nechci zde hodnotit jeho 

činnost, zřejmě by to ode mne nebylo objektivní. 

Infocentrum pořádá pravidelně nejméně jednou 

měsíčně různé akce. Téměř vždy nám nestačí vlastní 

židle, další si musíme půjčit ze sálu KD „U Boudů“. 

Z toho soudím, že se u nás lidé cítí dobře a naše 

programy je dokážou zaujmout. 

 Počet čtenářů naší knihovny velmi rychle 

narůstá, vzestup zaznamenává i využívání přístupu 

na Internet. Novinky z knihovního fondu pravidelně 

uveřejňujeme na webových stránkách Kolovrat a v 

kolovratském měsíčníku. Toto vše, co jsem zmínila, 

je více méně už zaběhlé, co je ale úplně nové, je 

povinnost Infocentra vydávat Kolovratský 

zpravodaj. Starosta městské části Praha – Kolovraty 

Ing. Marek Ovečka jmenoval k 1. květnu 2003 

novou redakční radu, pracující ve složení: Zdeňka 

Musilová, Eva Černohorská, Stanislava Bartošová, 

Petr Bartoš a Tomáš Bezouška. Velkou výhodou je 

náš denní kontakt s obyvateli. Je to jednoduché: 

čtenář přinese vypůjčené knihy a při tom si 

postěžuje na cosi v Kolovratech, nebo něco 

pochválí. Je už jenom na nás požádat o písemnou 

podobu těchto zážitků, a občan buď vyhoví nebo ne. 

Nese to s sebou novou zkušenost. Já sama 

hned v duchu o příspěvku uvažuji. Má pravdu mladá 

maminka, která si stěžuje na zvonění naší zvoničky ? 

Možná neví, že toto zvonění, které podle jejích slov 

budí její děcko, vyprovází na poslední cestu občana 

Kolovrat. Neví, že zvoníkem je vážený občan 

Kolovrat, který nejenom vykonává tuto činnost, ale 

shromažďuje a uchovává materiály a fotografie z 

historie obce obětavě ve svém volném čase a 

poskytuje tím obci cosi nenahraditelného. Také asi 

tato maminka díky tomu, že se teprve nedávno 

přistěhovala, neví, že naše zvonička již vyzvání v 

obci více než tři sta let a je možná jediným místem v 

Praze,  kde se tato tradice dodržuje. V některém z 

příštích čísel napíšeme toho o zvoničce víc, aby i noví 

obyvatelé znali její historii. Určitě už potom nebude 

docházet k podobným nedorozuměním. Vždyť dnešní 

mladá generace je velice tolerantní a ctí tradice. 

Je více takových poznatků, které tato nová 

povinnost přináší a o kterých bych chtěla psát, ale 

musím nechat prostor pro Vaše přemýšlení nad našimi 

články a příspěvky našich spoluobčanů. Doufáme, že 

budete přinášet stále více svých článků a náš společný 

časopis bude ještě zajímavější. Slibuji, že žádný Váš 

příspěvek nezapadne.  

Každá moderní obec, mezi které jistě Kolovraty 

patří, má své webové stránky, stejně tak i naše 

městská část. Na stránkách http://www.kolovraty.cz, 

najdete aktuální informace a zajímavosti ze života 

obce. Za poslední rok tyto stránky výrazně ožily, 

mimo jiné jsou zde ke zhlédnutí fotografie ze všech 

možných akcí (např. Dětský den, Vítání občánků, 

astronomická pozorování, fotogalerie z přednášek a 

vernisáží….). Lví podíl na úrovni webových stránek a 

rychlosti aktualizace má kolovratská firma SOLIDEA. 

Její majitel pan Ing. Straka poskytuje tímto obci 

nemalý sponzorský dar. Na tvorbě stránek s námi 

spolupracuji slečna Kamila Thomová, zaměstnankyně 

této firmy. Finanční prostředky, které díky firmě 

SOLIDEA šetříme, můžeme použít například na 

nákup nových knih. Veřejně tímto panu Ing. Strakovi 

děkujeme.  

Závěrem Vás chci pozvat na další naše akce, 

nebo jen návštěvu Infocentra. Ze všeho, co se nám 

podaří, máme upřímnou radost,  což Ti z Vás,  kteří k 

nám chodí, určitě vědí, a nad případnými nedostatky 

ještě dlouho přemýšlíme a snažíme se je odstranit. 

Věřte, že nás těší každá Vaše návštěva. 

Přeji Vám Všem laskavé léto. 

Zdeňka Musilová 

vedoucí Infocentra 

Ze života obce 
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Kolovratské škole je 105 let 

V mé učitelské praxi jsem se doposud 

nesetkal se školou, která by měla takovou tradici. 

Prohlížím si plány budovy z roku 1898, pročítám si 

záznamy ze školní kroniky, staré 60 let, fotografie z 

let padesátých, už téměř dva roky tu šlapu po těch 

schodech a vnímám to množství změn kolem, přesto 

mi  nezbývá, než pokorně přiznat, že po dvou letech 

působení jsem na začátku.     

Vrátím se tedy opravdu na začátek – tedy do 

roku 2001 a pokusím se popsat, jaké pocity mě 

přepadly, když jsem poprvé vešel do této budovy. 

Pokud si dobře vzpomínám, budova na mě působila 

zvenku upraveně asi jako stará herečka, uvnitř dosti 

archaicky – chodby s vysokými stropy, výzdoba 

velmi studená – modře natřený pás na stěnách 

působil jako ve staré nemocnici. Ze stěn se táhl pach 

chladu, snad možná i zatuchlosti. Vzezření tříd mě 

velice potěšilo – třídy působily vesele, až rozšafně – 

jako by ta stará dáma měla ještě mladé srdce. 

Následovala prohlídka celé budovy – počítačová 

učebna, knihovna a hudebna v půdní nástavbě – to 

byl důkaz rozvoje posledních let. Oproti tomu 

sklepní prostory místy ještě s hliněnou podlahou 

působily bizarně. Tělocvična oddělená neprůhled-

nými dveřmi, vybavená moderním povrchem jak z 

jiného světa, dělala dojem, že ke škole nepatří – což 

se nakonec ukázalo jako skutečnost. A ten 

ubohoučký dvoreček zčásti určený jako parkoviště 

byl chudák doslova obklopen stavebním materiálem 

a všemožným harampádím – byl  to velmi smutný, 

tesklivý pohled. Zahrádečka malá, ve stínu stromů v 

parku, krčila se prorostlá plevelem za pomníkem z 

dob dávno minulých. A co má budoucí pracovna? V 

prvním patře vedle záchodků zastrčená komůrka, 

která pojme tak dva lidi  - tři už by se tlačili. Ale 

toalety tady chlapci mají na fotobuňku – to byl šok 

vpravdě hygienický! Místo sborovny kutloušek 

velikosti ředitelny, jehož větší část tvoří ještě police 

na pomůcky velmi nevzhledná – toť prostor pro 

přípravu pedagogů? Zato šatnu mají děti velikou, 

prostornou, plnou polic a věšáků, i když studenou – 

bez topení. Kotelna je, jak se na kotelny sluší plná 

kotlů a trubek, v kotlích to hučí a z trubek na mnoha 

místech kape. Ještě jsou tu různé kamrlíky rozměrů 

titěrných, většinou 

zaplněné starými 

pomůckami, to jsou 

prostory, které na své 

využití zřejmě čekají. 

To bude práce, chlapče, 

jenom abys tu i ty sám 

poněkud nezatuchl a 

nebo naopak samou 

horečna-tou činností se 

neschvá-til! 

Budova je jedna 

věc, ale její obyvatelé – 

ti jsou  přece důleži-

tější. Naposledy jsem 

učil na prvním stupni, 

když mě bylo 19, čerst-

vě po gymnáziu, jako 

učitel bez aprobace. 

Budu to vůbec ještě 

umět? Ten skok z 

maturantů na první stu-

peň je jak skok do dob dávno zašlých. Ještě že těch 

dětí je ve třídě tak málo.   

Jaké bylo to první setkání? 

Vzájemné testování, vymezování životního 

prostoru. Převládaly oči vykulené, ústa otevřená, 

výraz zvídavý, úsměvy rozjařené. Hlavně, aby Ti, 

Pavle, nepřelezli přes záda. Hlavně si nesmějí myslet, 

že za dveřmi ředitelny žije Kraken, se kterým se dá 

komunikovat jen přes zvolené zástupce a že ho 

vypouštějí 4x týdně po zvonění. Jenom tak ještě 

dokázat změnit písmo a psát pomaleji! Množí se 

stížnosti na můj písemný projev – časem docházíme k 

závěru, že se spíše přizpůsobí oni než já. Nastává 

období odkrývání karet: to, že vystupuji otevřeně a 

upřímně neznamená, že mě můžeš oslovovat strejdo, 

to, že je výklad zajímavý, neznamená, že si ho uděláš 

Kolovratská škola 
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ještě zajímavější, to, že 

jsem ti odpustil, 

neznamená, že navždy 

zapomenu. Pokračuje 

období zkoušení 

pevnosti pravidel: jed-

nou jsi zapomněl – pak 

je to ještě bez následků, 

teď už je to potřetí – 

takže plnotučná, už 

třikrát jsi narušoval 

hodinu a měl jsi z toho 

fajn pocit, mně nebylo 

nejlíp – teď si role 

vyměníme, třikrát budu 

obtěžovat já tebe prací 

navíc, akorát, že mně 

není fajn. Někdy jsou 

chvíle, kdy nejhlubším 

zážitkem je oběd ve 

školní jídelně. Někdy 

přicházejí chvíle, kdy 

pocity satisfakce jsou tak silné, že mi vhánějí slzy do 

očí. Je to prostě pohlcující, odzbrojující a zároveň 

naplňující. Myslím, že si rozumíme ! 

A jak to vypadá teď? Podél chodeb visí 

zasklené mapy, dílem ze sběru dílem jsem je škole 

daroval. U schodů Vás uvítá pán v buřince – na jeho 

obličej jsem obětoval svůj a paní učitelka Boušková 

oblek z frcu, doplňky sehnala po příbuzenstvu, paní 

učitelka Jirsová přinesla mužovy boty, v zádech má 

pádlo – to aby se mu nikdy nekřivila, a jestli chcete, 

podejte mu ruku – je to zadarmo. Pan učitel Čep 

neustále pracuje na výzdobě chodeb a jeho třída je 

příkladem výtvarné invence. Paní učitelka Nováková 

se vzorně stará o knihovnu a její přírůstky. S kolegyní 

Hráskou spolupracují na výstavě. A díky naší školnici 

dodržujeme hygienické normy EU. Pan Maxa – muž 

devatera řemesel - opraví cokoli. Do družiny postupně 

přibývají hry a zlepšuje se vybavení – o kvalitě našich 

vychovatelek svědčí, že některé děti včetně mého syna 

nechtějí domů. 

 Přichází lepší počasí, a tak zase začneme hrát 

na zahradě ruské kuželky a kroket. Dnes jsme 

dokončili rekonstrukci sítě v počítačové pracovně. 

Dokonce i ředitelna doznala značných změn – co 

jedna firma nepotřebuje, 

od toho jim pomůžeme, 

díky tomu si tu teď 

připadám jako ve velíně 

atomové elektrárny. „Jen 

byste tu mohl občas 

uklidit.“ „Ano, paní 

Skalová máte napro-stou 

pravdu – jenom Vás 

prosím, neodcházejte, i 

kdyby nepořádek překročil 

míru Vaší tolerance.“ 

Takže už jen přání 

na závěr. Přeji Ti, školo, 

mnoho skvělých žáků, 

rodičů i pedagogů, přeji ti, 

abys mohla od rána do 

večera vítat děti ve svých 

třídách při dalším obdě-

lávání ducha i těla a 

nakonec ti přeji, abychom 

Kolovratská škola 
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Hledáme ochotné rodiče nebo zástupce občanských 

sdružení, kteří by měli chuť a čas zajišťovat příští 

dětské dny v Kolovratech. Kontakty a zkušenosti 

rádi poskytneme.  

Kontakt: 603 534 277 nebo 723 009 555. 

 

tvé 110. výročí oslavili v nové budově. 

 
Mgr. Pavel Bednář - ředitel   

Poděkování Mateřské školy 

všem, co přispěli 

„Dítě je dar“ a my jej tak vnímáme, snažíme 

se, aby bylo spokojené. U příležitosti vystoupení dětí 

s názvem „Pojďte všichni s námi přivítat jaro“ jsme 

požádali veřejnost o pomoc při vybavování naší 

nové Mateřské školy. Byli jsme mile překvapeni 

velkou účastí dospělých, kteří se zájmem zhlédli náš 

krátký program. Děti měly ze setkání velkou radost a 

mnoho pěkných zážitků. Ukázaly, co už všechno 

umí, ač jsou ještě malí. Jsme rádi, že se o nás zají-

máte a pomůžete nám vytvořit v nové školce příje-

mné, útulné prostředí. Touto akcí jsme získali částku 

11.600,- Kč. Děkujeme všem, kteří nám přispěli, a i 

těm, kteří nám ještě budou chtít ještě pomoci. 

Děti a kolektiv Mateřské školy Kolovraty 

  

Čarodějnice ve školní 

jídelně 

Neobvyklý zážitek měly děti kolovratské 

školní jídelny. K jejich nemalému údivu vydávaly 

obědy čarodějnice! Stalo se tak dne 29. 4. 2003 před 

oslavou svátku čarodějnic. Tento vtipný nápad jistě 

udělal dětem radost a již se těší, až příští rok přiletí 

znovu. 

-zm- 
 

Kolovratský Dětský Den 2003 
V sobotu 24. května 2003 se na fotbalovém 

hřišti TJ Sokol Kolovraty uskutečnil tradiční dětský 

den. Pro děti byla připravena řada soutěžních 

disciplín (skákání v pytlích, hod na cíl, rejžování 

granátů, házení šipek…). Za své dovednosti 

získávaly děti Kolovratské dukáty, které pak 

směňovaly za pamlsky a drobné dárky. Během 

celého odpoledne byl pro všechny připraven 

opravdu bohatý program. Návštěvníci zhlédli 

vystoupení tanečního souboru POP Balet, poslechli 

si písničky v podání kolovratské stálice – dětského 

pěveckého sboru Coro Piccolo, vychutnali si bitvu 

bandy šermířů a se zatajeným dechem obdivovali 

fakíra, ležícího na ostnaté podložce. I mužská část 

návštěvníků si přišla na své. V pozdním odpoledni 

vystoupila se svým programem skupina sličných 

mažoretek a poté zástupci Městské policie předvedli 

zneškodnění pachatele. Dětský den zakončili tak 

jako každý rok Hasiči Kolovraty a jejich tradiční 

vodní sprcha. Sobotním odpolednem provázel 

moderátor Luboš Votroubek. Den se opravdu vydařil, 

sluníčko pálilo, celým areálem se rozléval dětský 

smích a křik, atmosféra byla fantastická. Na závěr je 

potřeba poděkovat všem sponzorům dětského dne, 

všem dobrovolníkům, kteří se starali, aby vše tak 

perfektně klaplo a především je třeba poděkovat pí 

Vítkové a pí Liškové, které již několik let svátek dětí 

v naší městské části s nadšením organizují. 

Díky, bylo to skvělé. 

Tomáš Bezouška. 
 

Ze života obce 
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 Dětský den očima dětí 

„Mně se nejvíce na dětském dnu líbil fakír, 

ale nelíbilo se mi fotbalové utkání. Bylo tam málo 

místa. Taky mě docela bavilo, když jsem mohla 

dávat žetony u házení míčků. Ale mrzelo mě, že 

jsem musela odjet k babičce před policií.“ 

Iva Keselicová 

 

 „Nejvíce se mi líbilo: koně, policisté, rejžování 

a pravěké boje. Střílel jsem ze vzduchovky a z 6 ran 

jsem strefil jednou. Chtěl bych, aby tam další rok byly 

sovy.“ 

Jarda Skala, III. třída. 

 

„Na dětském dnu se mi líbilo, protože jsem si 

zasoutěžila a vyhrála moc dobrot. Také se mi líbil 

odpolední program, ale nejvíce se mi líbil fakír a 

mažoretky.“ 

Tereza Voříšková 

 

Kolovratský Dětský Den 2003 a jeho 

sponzoři 
 

ÚMČ Praha – Kolovraty – grant; Šlingr František 

– autodoprava; Autodílna Bob a Bobeš; Polyglot s.r.o.; 

Chmel Josef – autodoprava; Kadeřávek Lubomír – 

autodoprava; Jeništa František – Restaurace „U Čeréze“; 

Frank Pavel; Čečil Stanislav; Janovský Jaroslav – 

JETOP; Skleničková Zdenka; Ing. Sochůrková Lída – 

daňový poradce; Dokulil Zbyněk – DODO; Mgr. 

Mimochodek Petr; Ing. Svátek Jan; Ing. Růžička Tomáš; 

Pepsi Cola – Jiří Hána; Ježek Jiří – SAPHO; Ing. 

Vybíralová Svetlana; p. Jiráčková; rodina Zemanova; 

rodina Zolichova; rodina Martinkova; Zajíček Zdenek; 

rodina Kotěova; rodina Tříškova; rodina Habartova; 

rodina Vlasákova; rodina Rybářova; rodina Křivánkova; 

rodina Kučerova; p. Lorenc Petr; keramický kroužek 

Kolovraty; TJ SOKOL Kolovraty; Sdružení 

dobrovolných hasičů Kolovraty; Městská policie 

Děkujeme MŠ Kolovraty, občanskému sdružení 

Sport Kolovraty a Mgr. Kociánové za zapůjčení 

sportovního nářadí. 

Ze života obce 



 

 
   
 

16 

Mezinárodní konference 

vůdců skautů a skutek 

TWITOCO 2003 - 

Kolovraty 

Celkem se konference zúčastnilo 31 účastníků 

ze zahraničí. Města PAGGS se zúčastnila v tomto 

zastoupení: Paisley 9, Apeldorn 9, Gagny 5, 

Gladsaxe 2, Sutten 6. Na programu byla mimo jiné 3 

hlavní zasedání s diskusí ve skupinách na následující 

témata: 

- Jak si váží mládež morálních hodnot 

- Zodpovědnost vůdců mládeže, učitelů ve škole, 

rodičů 

- Vliv moderní společnosti na mládež (TV, video, 

počítače atd.) 

- Ochrana životního prostředí 

- Hendikepovaní a děti se zvláštními potřebami ve 

skautingu 

Na Velikonoční pondělí si zahraniční 

účastníci prohlédli památky Prahy a v odpoledních 

hodinách byli přivítáni 37. smečkou vlčat v 

Prknovce. Po krátkém povídání o historii a 

budoucnosti skautského areálu následovala jeho 

prohlídka. Velký zájem sklidil stálý tábor, ve kterém 

mohou tábořit i zdravotně postižení, a velice zaujal i 

indiánský tábor, kde je možné tábořit v tee-pee 

stanech. V táborovém kruhu pak byl slavnostně 

zapálen oheň, při kterém dvě vlčata složila slib a 

zahraničním účastníkům vlčata rozdala vyrobené 

dárky. 

V zrekonstruované klubovně pak proběhlo 

přijetí skautských delegací panem starostou Ing. 

Markem Ovečkou a předání dopisů pro starosty 

zúčastněných měst s nabídkou užší spolupráce. Po 

oficiální části následovala velikonoční svačina, 

navazování kontaktů a volná prohlídka areálu. Všem 

účastníkům se v areálu velmi líbilo, o čemž svědčí 

zápisy v návštěvní knize. 

V závěru konference byla podepsána 

mezinárodní smlouva o družbě a spolupráci skautů 

zúčastněných měst. Smlouvu za Kolovraty podepsal 

vedoucí skautského areálu Václav Šebek. V nejbližší 

době bude spolupráce prohloubena při letním pobytu 

skautů ze Suttenu ve skautském areálu. 

Václav Šebek 

 

  

Z činnosti 37. oddílu skautů 

Na začátku školního roku zahájil ve 

Skautském areálu Prknovka svou činnost náš oddíl 

nejmladších skautů – vlčat. V podzimních měsících 

jsme se seznamovali se skautským životem a plnili 

nováčkovské zkoušky. Na první výpravu jsme jeli v 

říjnu a cílem byla zřícenina hradu Hláska. Naši 

činnost tvoří pravidelné schůzky, na kterých hrajeme 

různé hry, uzlujeme, učíme se morseovku, ale i 

jiným dovednostem, které budeme potřebovat při 

táboření a skautování. Na výpravách zase 

poznáváme okolí Prahy, učíme se orientaci, táboření 

a hrajeme různé hry. Máme již řadu oblíbených her 

jako třeba Apač, Boj o vlajky, Blokáda aj. Velice 

vzpomínáme na vánoční oddílovku, na předávání 

šátků, na setkání se zahraničními skauty, vlčácké 

sliby, dvoudenní výpravu, na montování klubovního 

nábytku, ale i na prohlídku zámku Konopiště. 

Vytvořili jsme 3x šestky – modrou, zelenou a 

červenou a mezi sebou soutěžíme. Teď si hodně 

povídáme o táboře, na který pojedeme v červenci na 

Šumavu. Bude to náš první společný tábor. 

Po táboře se opět sejdeme na zahajovací 

schůzce 5. září v 16.30 hod. a rádi mezi sebou 

přivítáme nové zájemce, kluky a holky z 1. až 3. třídy. 

Martin Šebek (3. třída) 

   

Kolovratští skauti 
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Běh mezi stromy 

Ve volné krajině, ve vesnickém i městském 

prostředí, jednotlivě nebo ve skupinách, podél silnic, 

na náměstích nebo v parcích, tam všude působí 

stromy svými četnými příznivými účinky, bez nichž 

by pro spoustu živých bytostí včetně člověka byl 

život mnohem těžší. Stromy nám jsou zeleným 

ostrovem oddechu a zotavení, dárcem kyslíku, 

dřeva, plodů i skvostné zeleně. Svou lásku a úctu k 

přírodě chceme přenést i na naše děti. 

Prezentaci záslužné a krásné akce naší obce 

„Stromy pro naše děti“ jsme letos obměnili. 

Myšlenka vytáhnout děti i dospělé do terénu se 

ukázala jako výborný nápad. Sebezajímavější 

vyprávění nemůže nahradit překrásné jarní putování 

po pěšinách a cestách kolem Kolovrat, není nad to, 

když si může každý sám pohladit kůru  vysázených 

stromů. Jako na přání nám sluníčko svítilo na 

všechnu tu rozkvetlou krásu a celou akci provázela 

příjemná pohoda. 

Po zkušenostech z předcházejících let již děti 

tušily, jaké zajímavosti jim členové s.k. Kolovrátek 

a jejich přátelé připravili. Skvělá propagace zajištěná 

Infocentrem  nám na „Běh mezi stromy“ přivedla asi 

stovku dětí a padesát dospělých. MČ Kolovraty 

nebyla skoupá a z grantu pro děti a mládež nám 

odloupla pěknou částku na odměny a občerstvení pro 

děti.  

Perfektně celou akci odstartovala ukázka break 

dancu Pavla Maštery a Filipa Vakermana. Zajímavé a 

pro děti poutavě podané vyprávění Jirky Kociána o 

stromech všechny správně naladilo na otázky a úkoly, 

které účastníky čekaly na dvou pěších a jednom 

cyklistickém okruhu. Děti i rodiče si ověřili své 

znalosti o přírodě a současně se mohli pokochat 

krásou jarní procházky či projížďky okolo Kolovrat. 

Po vyluštění tajenky a převzetí odměn si každý mohl 

vyzkoušet všechny houpačky, prolézačky, sítě, 

žebříky... Po chvíli odpočinku čekal děti závod v běhu 

o překrásné keramické stromy, které nám i s 

pamětními lístečky udělaly děti a vedoucí z 

keramického kroužku. I běh rozdělený do třech 

kategorií měl u dětí velký úspěch. S kladnou odezvou 

se setkalo i degustační kolo pro dospělé účastníky, 

kteří s větším či menším úspěchem určovali tekuté 

plody ovocných stromů, které nám přinesl pan Musil. 

Pořadatele před neúnavnými dětmi zachránilo až 

stmívání. 

Děkujeme všem dětem i rodičům za všechny 

úsměvy, hezkou atmosféru, radostnou náladu. 

s.k. Kolovrátek   

 

 

 

Referendum o přistoupení České republiky k Evropské 

unii konané ve dnech 13.-14.6.2003 

Výsledek hlasování v okrsku č. 929 Praha - Kolovraty 
 

Celkový počet oprávněných voličů zapsaných  

ve výpisu ze stálého a zvláštního seznamu  1622  

Počet odevzdaných úředních obálek  1087  67,02 % 

Počet odevzdaných platných hlasů  1062  65,47 % 
 

Počet hlasů "ANO"  862  81,17 % 

Počet hlasů "NE"  200  18,83 % 
 

Účast   67,02 % 

 

Výsledek hlasování v ČR 
 

Počet hlasů "ANO"  3 446 758 77,33 % 

Počet hlasů "NE"  1 010 448 22,67 % 
 

Účast   55,21 % 

 

Ze života obce 



 

 

  

  19 

Stromy 

Mezi 25. dubnem a 25. květnem proběhla v 

prostorách Infocentra výstava fotografií kolovratského 

výtvarníka a spisovatele Jaroslava Skopce s názvem 

STROMY. Pro ty, kterým se nepodařilo výstavu navštívit, 

přinášíme alespoň slovní pohled autora na zpracované 

téma. 

Několikrát během vernisáže jsem dostal otázku, 

proč se momentálně zabývám tématem stromy a proč toto 

téma ztvárňuji právě fotografickou technikou, říká autor. 

Proč? Z několika důvodů… V jakékoli své tvorbě 

zpracovávám výhradně aktuální témata a stromy, jako 

jakési objektivní zrcadlo stavu společnosti, mi připadají 

navýsost aktuální. Zjednodušeně se dá říci, vezmu 

fotoaparát, budu fotografovat jeden strom za druhým, a 

když dám výsledné snímky vedle sebe, nepořídím nic 

méně než svérázný dokument. Stromy v něm nemohou 

být zachyceny jiné, než jak se o ně stará lidská společnost. 

Nechá-li společnost stromy zanedbané a nemocné, jaká 

taková společnost může být? Jsou-li stromy udržované a v 

pořádku, nepochybně bude vše v pořádku i s lidmi. 

Tím odpovím i na otázku, proč v tomto případě 

používám fotografický záznam reality a snímky nijak 

neretušuji a dále neupravuji. Stromy navíc oplývají 

zvláštním druhem krásy a vznešenosti, což si člověk nejlépe 

uvědomí, když vidí takový výtvarný soubor pohromadě. 

Suchý dokument se rázem promění v esteticky velmi 

výraznou tvůrčí materii. 

Pokud jde o technickou stránku výtvarného projevu, 

je mi nejbližší strukturální tvar reality. Mnohde struktury 

pracně vytvářím uměle, tady mi je stromy samy nabízejí. A 

jaké! Nedovedu si představit, že by kdy lidská nebo umělá 

inteligence dokázala vytvořit takovou rozmanitost struktur, 

jakou lze najít na kůře každého stromu. A jak je taková 

struktura tvarově i barevně harmonicky vyvážená. Kromě 

toho, že mou snahou je vyjádřit obdiv nad nekonečnou 

tvůrčí silou přírody, snažím se přinášet její střípky i 

divákům. Pokud si na něco takového udělají čas. Podmínky 

v hlavní prostoře kolovratského Infocentra jsou pro 

prezentaci uměleckých děl velice dobré. Hala je nasvícena 

vrchním rozptýleným přírodním světlem, etážové 

uspořádání celku umožňuje intimní kontakt mezi divákem a 

dílem. Můžeme bez uzardění tvrdit: máme u nás uměleckou 

galerii, malou, ale pěknou. 

Držím palce, aby se i další výstavy vydařily tak, jako 

se vydařily moje stromy. 

Jaroslav Skopec – PERSONE 

  

 

Mladí hasiči 

Léto klepe na dveře, nastává doba odpočinku 

plného letních radovánek, přicházejí prázdniny, doba 

dovolených, ale pro hasiče toto období přináší vyšší riziko 

výskytu požárů, povodní při přívalových deštích a 

dopravních nehod či jiných katastrof. 

Léto působí na člověka uklidňujícím dojmem a 

zapomíná na nebezpečí číhající všude kolem něj. A právě 

toto skryté nebezpečí může vyvolat těžké životní situace.  

Pro hasiče je toto období těžkou zkouškou 

připravenosti a i mladí hasiči se pilně připravují, aby v 

případě nutnosti pomohli členům zásahové jednotky při 

větším zásahu. Mladí hasiči se již před rokem osvědčili  

při pomoci během ničivých srpnových povodní, kde bylo 

třeba každé pomocné ruky. 

Ve dnech 10-13. dubna 2003 jsme se  s mým 

zástupcem Davidem Šebkem zúčastnili školení vedoucích 

mládeže v obci Loutí. Toto školení bylo plné přednášek, 

pohovorů, postřehů pro vedení mládeže a bylo zakončeno 

závěrečnou zkouškou, která se skládala ze zdravovědy, 

psychologie, hasičské problematiky a hry Plamen. 

Zkoušky jsme úspěšně složili a získali jsme 

PEDAGOGICKÉ MINIMUM.  

18. dubna 2003 probíhal nábor nových členů, ale 

bez odezvy. 

Dne 24. května 2003 jsme se zúčastnili hry 

Plamen, která se konala v Třebonicích, ale zatím pouze 

jako diváci. V tentýž den v 16 hodin jsme v Kolovratech 

předváděli techniku a útok společně s dospělými hasiči  

SDH Kolovraty. 

V neděli 25. května 2003 jsme zajišťovali na Letné 

dětský den pro Pražany s názvem BAMBIRIÁDA, kde 

mladí hasiči intenzivně plnili uložené úkoly úctyhodných 

11 hodin!!! Tímto bych chtěl zúčastněné mladé hasiče  

pochválit za tuto reprezentaci SDH Kolovraty a obce 

Kolovraty. 

Dále v těchto dnech probíhají zkoušky odbornosti, 

ze kterých bych uvedl kronikář, strojník, preventista a 

cvičitel. A zkoušky specializace - spojka, radista, 

zdravotník a operátor. Během prázdnin kroužek ml. hasičů 

funguje beze změn. To jest každé pondělí v 17.15 h v 

hasičské zbrojnici v Kolovratech. Rádi přivítáme nové 

členy v našem kroužku. Přeji všem spoluobčanům za celé 

SDH Kolovraty krásné prožití léta, splnění představ a snů 

při prázdninách a dovolené!!! 

Ivo Hasalík, vedoucí ml. hasičů 

Ze života obce 
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Gymnastický pětiboj 

Ve sportovním kroužku s.k. Kolovrátek si děti 

vyzkouší od každého sportu trochu. Nejde nám o úzké 

zaměření, ale o všeobecnou sportovní připravenost. 

Pravidelně střídáme gymnastiku, atletiku i míčové hry. 

Gymnastickou přípravu jsme v květnu zakončili 

„Gymnastickým pětibojem.“ Zúčastnilo se 30 dětí v 5 

disciplínách (prostná, hrazda, akrobatický skok, trampolína, 

kruhy). Soutěživý duch, atmosféra velkých závodů, ceny, 

diplomy … Scházel jen přímý televizní přenos. 

  

 

Recept na příjemné a  aktivní využití volného času 

Sport Kolovraty si vás dovoluje pozvat na tenisové 

dvorce V Cihelně. Již tuto sezónu vám zde můžeme 

nabídnout nově vybudované sociální zázemí s příjemným 

posezením. Hrát na dvorcích můžete denně od 8.00 –

20.00 hod. Cena dvorce za jednu hodinu – 100 Kč. 

Chceme pořádat tenisový turnaj pro neregistrované hráče, 

děti i dospělé dle zájmu a přání kolovratských tenistů. 

Nabízíme též možnost uspořádat firemní turnaj, ať již 

formou pronájmu dvorců a sociálního zázemí nebo 

komplexním zabezpečením, včetně zajištění cen a míčů. 

Máte-li zájem, přijďte se podívat, zahrát si tenis a seznámit 

se s možnostmi využití našeho sportoviště. 

Těšíme se na vaši návštěvu 

  

 

I. Kolovratský jarmark 

Je vidět, že Kolovraty žijí. Stále se tu něco děje, 

takže o zábavu není nouze. Mnoho lidí nezapomene i na 

významnou událost, která se zde konala, a to poprvé, a 

tou je kolovratský jarmark.  

Než začaly přípravy, všichni jsme byli napjati, jak 

takový jarmark bude probíhat. Děti z keramického 

kroužku se mě ptaly, „co to vlastně je ten jarmark?“ Já 

jsem jim odpověděla, že to je spousta krámků, ve kterých 

lidé prodávají různé zboží. A děti se hned chytily. „Jé, to 

my bychom taky chtěly prodávat své výrobky. Můžeme?“ 

No proč ne. Vždyť je to jarmark. Přípravy na jarmark 

byly veliké. Zapojilo se mnoho lidí. Vždyť je poprvé, 

musí být tedy všechno v pořádku. Bylo to jako v pohádce 

„Pekařův císař“. Někdo pekl beránky, někdo maloval 

vajíčka, někdo připravoval občerstvení atd. atd. Někdo 

umí to, někdo zase tohle. Nastal den „D“. Přijížděli 

obchodníci, kramáři, hudba. Nastaly poslední přípravy. 

Krámky se otevřely, lidé korzovali, pokukovali, někteří 

nakupovali, někteří váhali. Kdo však ale zaváhal, později 

na něj nic nezbylo. Vajíčka krásně malovaná mizela před 

očima, beránci po domácku upečené jakbysmet. 

Obchodníci si nemuseli stěžovat. No a děti z keramického 

kroužku? Byly nadšeny. Prodávaly a prodávaly. Ani 

nevnímaly, jaký byl bohatý program. Že se vyhlašovala 

soutěž o nejhezčí vajíčka, že zpíval dětský soubor „Coro 

Piccolo“, pálila se smrtka. Ale spokojenost dětí z 

prodaných výrobků byla nevyčíslitelná. A že něco na 

jarmarku chybělo? Jestliže má někdo pocit, že něco 

postrádal, může se příští rok taktéž zapojit do příprav 

svým dílem. Na kvalitě nezáleží, jde o to, že jsme se 

dobře pobavili. 

Milada Vyhnánková. 

Ze života obce 
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Maminkou v Kolovratech II. 

Stále je co vylepšovat. Jak jsme si již všichni 

všimli, i naše obec stále vzkvétá a nic si nezadá s 

evropskými standardy. Ne náhodou je náš zpravodaj plný 

optimistických příspěvků. Tak to má být. Přidávám jeden 

méně populární, ale s upřímnou snahou něco dalšího 

zlepšit. V jednom z předešlých čísel zpravodaje píše moje 

kamarádka, jak pěkné je být maminkou v Kolovratech. 

Jak příjemné je, že můžeme s dětmi chodit na procházky 

k rybníku s kachnami, ke koupališti, výběhu s kozami, na 

dětská hřiště, či vycházkové okruhy. Cítím to stejně. Je 

zde ovšem jeden háček, je zapotřebí i příjemného počasí. 

Ráda bych se s vámi podělila o zážitek, který mi nadělila 

dvě březnová odpoledne. 

Svoji tři a půlletou dceru vedu každé pondělí 

odpoledne do sboru Coro Piccolo. Společnost nám dělá i 

můj rok a půl starý syn. Byl velmi mrazivý a větrný den. 

Rozhodla jsem se strávit část čekání na dceru v blízké 

restauraci. Ani ke kačenkám, ani ke kozám, ani do písku 

na dětské hřiště nebylo vhodné počasí. Usadili jsme se 

tedy do zcela prázdného nekuřáckého salónku. Objednala 

jsem si malé pivo a bramborák, syn dostal z domu 

upečenou bábovku, pod kterou jsem rozprostřela velký 

mikrotenový sáček. Spořádaně seděl a kousal bábovku, já 

dostala pivo a čekala na bramborák. Než mi pan číšník 

bramborák přinesl, přisedla si ke mně známá z vedlejší 

místnosti. Doposud normální průběh, ale co následovalo, 

se mi v dnešní době už tak normální nezdá. Syn položil 

bábovku na sáček, slezl ze židličky a chodil kolem. Mezi 

tím mi pan číšník přinesl bramborák, položil ho na stůl, 

poté stůl obešel, ukázal na židli a spustil: „co je tohle!?“. 

Překvapeně a poněkud zahanbeně jsem odvětila: 

„drobečky.“ „To si doma v obýváku taky děláte?,“ 

pokračoval ve své lekci. „To jsou suché drobečky,“ 

snažila jsem se bránit. „Každá buchta je mastná,“ odvětil. 

Mé pocity byly nepopsatelné. Nebylo to poprvé, co tento 

pan číšník užíval podobného chování, a to nejen k nám, 

ale i k mnoha našim přátelům. Nelze si nepovšimnout, že 

společným jmenovatelem byly vždy malé děti. Večer po 

uložení dětí do postýlek, uklizení celého bytu od 

předmětů všeho druhu - a věřte, či nevěřte, i od drobečků, 

každý, kdo měl a vychovával děti, to zná - jsem se skácela 

na pohovku s depresí, kterou asi maminky malých dětí 

dokážou pochopit: Nesmíš do restaurace, tvé děti drobí! 

Běž na písek, do pole, ke kachnám či ke kozám, ale 

hlavně nedrob. 

Následující pondělí bylo počasí ještě horší a po 

předání dcerky ve sboru jsem se opravdu moc chtěla 

zahřát a dát si něco sladkého. Rozhodla jsem se zkusit  to 

ještě jednou, každý přece máme své dny. Koupila jsem 

synovi banán, ten nedrobí. V restauraci obsluhoval stejný 

pan číšník. Ještě jsme nedosedli, položil před oba z nás 

prostírky, jejichž vzezření a původ těžko definovat. 

Okamžitě jsme byli obsluhováni, nedostali jsme pořádně 

ani čas se vysvléci. Při každé cestě kolem prosklených 

dveří salónku nás pan číšník kontroloval. Nic se nedělo, syn 

seděl, jedl banán, já palačinku, ale připadala jsem si jako 

malá školačka, která něco provedla. Po jídle si syn hrál se 

slupkou od banánu. Sebrala jsem mu ji, aby s ní něco 

nepošpinil, položila ji na talíř a odsunula na opačný konec 

stolu. Něco mi říkalo, že tady nejsem vítaná. Okamžitě 

jsem chtěla platit. První, čím nás pan číšník přivítal po 

příchodu do salónku, bylo: „Upadla vám slupka“. Hledám 

kolem stolu, opravdu, kousek slupky syn stačil utrhnout a 

odhodit na zem. Poslušně jsem ji zvedla, pan číšník mi s 

nespornou dávkou povýšenosti poděkoval. Urychleně jsme 

zaplatili a při odchodu ještě použili WC. Po opuštění 

kabinky jsem si šla umýt ruce. Mezi tím po mně syn zavřel 

dveře, po svém, nedosáhne totiž na kliku. Bouchlo to. V 

tom okamžiku se ve dveřích objevil pan číšník a změřil nás 

pohoršeným pohledem. Tak rychle jsem ještě nikdy 

restauraci neopustila. Cítila jsem se ponížena a uražena 

zároveň. 

Chtěl nám pan číšník svým vystupováním naznačit, 

že s dětmi skutečně patříme pouze na ta dětská hřiště, k 

rybníku s kachnami nebo výběhu ke kozám? Ráda bych 

tímto apelovala na majitele místních restauračních a 

nákupních zařízení o více shovívavosti a otevřeného 

přístupu. Nemáme kam jít, když je nám zima. Přizpůsobte 

své prostory a postoje i malým dětem, není jich mezi námi 

málo. Malé děti vždy byly jako z hadích ocásků, zvídavé a 

neobratné, ale troufám si tvrdit, že po nich salónek 

restaurace zůstane v mnohem lepším stavu než po některé z 

jazzových večeří, zabíjačkových hodech, předváděcích 

akcích, oslavách narozenin, či svateb. Maminky jsou totiž 

zvyklé po svých dětech uklízet. Mně nebyla dána šance, 

byla jsem zařazena do škatulky od prvního okamžiku.  

Zdá se vám, že dospělému člověku nikdy nic 

neupadne, nenadrobí, nevyletí mu dveře z ruky? A je každý 

zákazník po podobných prohřešcích kárán jako malé dítě? 

Má snad restaurační zařízení plnit funkci obývacího 

pokoje? Je smutné, že ani na moji písemnou stížnost 

adresovanou majiteli nikdo nereagoval. Škoda, že s 

takovým přístupem se člověk setkává v tak krásné a 

moderně vyhlížející obci. Ve vyspělých demokraciích si 

totiž dětí váží a buďme si jisti, že vědí proč.   

Dagmar Sieglová  

 

 

 

Reakce nájemce Kolovratské rychty pana Pozníka

 Po přečtení článku „Maminkou v Kolovra-

tech II“ si dovoluji  předložit k zamyšlení, co by se 

snad  ještě v krásné, vzkvétající a moderně se rozví-

jející  obci Kolovraty mohlo vylepšit, aby maminky, 

které vychovávají naší budoucí generaci, byly spo-

kojené a aby se po celodenní starostlivé péči nemusely 

Ze života obce 
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kácet do pohovky v depresích. 
Tak,  jako je velice chvályhodné,  že pro 

"teenagery" je vytvořen prostor s přístupem k internetu, 

tak by jistě byl velice hojně využíván i něco jako "dětský 

koutek". Byl  by vybaven např. prolézačkami či  

klouzačkami ... Nejmladší generace by je jistě s oblibou 

využívala. 

Pro začátek by snad stačilo několik stolů a židlí .... 

za tímto účelem ..... 

Některé temperamentní ratolesti  jsou totiž často 

velice vynalézavé a ke své zábavě využívají i předměty, 

které nejsou určeny ke hraní. Např. zásobník na papírové 

ručníky na toaletách ... Takže pokud by měly k dispozici i 

hračky, byly by jistě  spokojené maminky i děti. V 

nepříznivém počasí nemůžou přece jít na dětská hřiště, k 

rybníku s kachnami nebo výběhu s kozami! Strávili by tam 

příjemné chvilky a  samozřejmostí by byla i  konzumace 

donesených potravin. 

Možná, že tento návrh by mohl být inspirací k 

zamyšlení o případné realizaci ..... 

František Pozník 

 

  

Tlustá čára? 

 „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti 

nepřemýšlejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. 

Nevíte o tom?“ To je slovo starozákonního proroka 

Izajáše, které čteme v jeho knize (kapitola 43, verše 18 – 

19). CO od nás chce? Oslovuje ale také nás? 

Byl pověřen Hospodinem Bohem, aby tlumočil 

jeho vůli lidu. Ten měl za sebou zajetí v Babyloně (v 6. 

stol. př. Kr.) a před sebou nesnadnou cestu do Judska a 

Jeruzaléma, poničeného skoro padesátiletou okupací. 

Prorok má povzbudit lid slovy, které připomínají dobu, 

kdy Izrael putoval z otroctví v Egyptě do zaslíbené země, 

do Kenaanu. Již tehdy prokázal Hospodin svou moc nad 

zlem. To je důvod, proč se jeho lid nemá zabývat tím, co 

bylo, ale má obracet svůj pohled k budoucnosti. 

A právě zde je onen bod, v němž se stýkají dávné i 

nedávné dějiny a také my jsme osloveni. Naše nejstarší 

generace má za sebou řadu desetiletí, v nichž byla, tím či 

oním způsobem, omezována naše politická, občanská a 

náboženská svoboda. Nyní jsme již víc jak deset let na 

cestě v nových okolnostech a podmínkách. Kam jdeme? 

Jakým směrem se má ubírat naše myšlení a jednání? 

Máme udělat „tlustou čáru“ za vším, co bylo? Mnozí o to 

usilují, a právě tak tomu se mnozí brání. Co je správné? 

Ne, nemáme zapomínat! Stále platí, že historie je 

učitelkou života – ovšem jen těm, kteří se nechtějí z 

minulosti učit tomu, co je dobré a správné. 

Nuže: žádná tlustá čára! A přece tu je zároveň 

ALE: Vzpomínky na to, co bylo – (vzpomínky mají i tu 

podobu, že se jasně pojmenuje vše, co nebylo dobré a 

zřetelně se uvedou jména těch, kteří nesli či nesou 

odpovědnost za minulé chyby a zločiny, aniž bychom je 

uvěznili či popravili) – nemají zabránit nikomu, aby toužil 

po NOVÉM a usiloval o vše dobré, k čemu otevírá dveře 

svoboda. To, co bylo zlé v minulosti, se nemá vracet v 

jiných podobách do života společnosti. Těchto jiných 

podob minulých chyb se nabízí dost. Stačí sledovat 

sdělovací prostředky. Žel, i ony někdy slouží tomu, co 

nepatří k pravé svobodě a demokracii. A je otřesné, jak si 

mnozí, po vzoru akčních filmů, vykládají slovo 

SVOBODA. Rozhodně není snadné budovat 

demokratickou společnost v dnešním, tak mnohotvárném 

světě, v němž se setkává a střetává tolik různých 

myšlenkových a názorových proudů. 

To si uvědomujeme i my, věřící křesťané. 

Nemůžeme však jinak, než žít a brát sílu k životu a všecko 

hodnotit tím, co k nám zní z Božího slova v Bibli – také z 

toho, jež tlumočí Izajáš. To NOVÉ, k čemu se máme 

soustřeďovat, raší v tom, co pro nás, pro celý svět, učinil 

Ježíš Kristus, když se za nás obětoval a pro nás vstal z 

mrtvých. To nové raší, když v něho věříme jako v dárce 

nového života a své víře se snažíme, pod vedením jeho 

Ducha, dát konkrétní podobu svými slovy a skutky, v 

souladu s jeho odkazem: „Miluj Hospodina, Boha svého, 

celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí … 

Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Matouš 22, 37n). 

Jedinou vstupenkou do toho NOVÉHO, co nazýváme 

„Božím královstvím“, v němž již nebude nic z toho, co nás 

nyní trápí, je víra, pracující láskou. To nemůžeme a 

nemáme zamyslet. Nic nemůže zabránit, aby nepřišlo to 

nové, co je připraveno veškerému stvoření. Ani vědecké 

nebo „pavědecké“ předpovědi, jaký že bude další vývoj 

kosmu. Kolikrát již museli vědci měnit své „zaručené“ 

předpovědi a definice! 

Ani my, věřící lidé, nevíme, jak bude to NOVÉ 

vypadat. Ani Bůh ve svém slovu přesně nepopisuje, co nás 

čeká. „Hle, činím něco nového….“ Všecky obrazy 

budoucnosti – např. v knize Zjevení Janova – jsou právě 

pouhé obrazy, jimiž se snaží bibličtí svědkové vyjádřit 

nevyjádřitelné. Jasné je jen jedno: Budeme podobni tomu, 

který nás vykoupil svou smrtí a svým vzkříšením ze všeho, 

co nás na naší pozemské cestě bolí a trápí a co nás bude v 

nejrůznější míře trápit až do konce tohoto věku: naše viny, 

viny druhých, nemoc, katastrofy, smrt.  

Tato naděje má své důsledky pro náš život: Máme 

usilovat o to, aby z našeho života ustupovalo násilí a mizela 

nenávist. K tomu vede jediná cesta: TLUSTÁ ČÁRA! 

Zapomenout, když mi někdo ublíží, odpustit mu. Není to 

snadné, je to však jediný způsob, jak dosáhnout toho, aby 

všecko to NOVÉ již rašilo a my sklidili jednou bohatou 

žeň. Kéž by to pochopili a přijali všichni, kteří stále ještě 

vidí cestu ke „šťastné“ budoucnosti v chytračení, v 

podvodech ve lži, v teroru, v pomstě. 

Je-li někdo z laskavých čtenářů přesvědčen o tom, že 

se věci mají jinak, má možnost také o tom napsat. Již není 

cenzura. 

Jiří Zejfart  
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Vzpomínka na Chogori 

Je první dubnový čtvrtek a já se vracím domů 

opravdu unavený. Zúčastnil jsem se totiž expedice do 

pákistánského masivu Himalájí s úmyslem vystoupit na 

druhou  nejvyšší horu světa. Světové označení je K 2, do-

morodci ji nazývají Chogori (čti čokori) a měří 8.612 m.  

Vlastně jsem nebyl sám. V sále kulturního centra 

nebyla jediná židle volná. Průvodcem nám byla Mgr. 

Soňa Boštíková, držitelka českého ženského výškového 

rekordu a také 1. žena na světě, která vystoupila na 

Makalu (8.463 m) a Lhotse (8.516 m) bez použití 

umělého kyslíku. Diaprojektor se rozsvítil a my uslyšeli 

příjemný hlas mladé ženy, naší nejlepší horolezkyně.  

Už začátek cesty byl neobvyklý. Někteří řidiči 

autobusů, kterými výprava směřovala k majestátním 

vrcholům, jako by si nebyli jisti. Místní řidiči totiž získají 

svůj řidičák ne na základě zkoušek, ale na základě 

žádosti. Přiloží fotku, úřad ji nalepí, orazítkuje a řidič 

může vyjet, třeba autobusem. 

Vzrušující příběhy následovaly i při další cestě 

džípy – nyní už v horách. Ne každý řidič se dobře 

vypořádal s přejezdem rozvodněné horské řeky. 

Dobrodružství pokračovalo i ve chvíli, kdy nosiči se 

handrkovali o každé kilo, které měli na zádech vynést.  

Budování táborů a cesta po ledovci pokrytém sutí 

také mělo své zvláštnosti. Slunce přes den rozehřívalo 

povrch a tající led často uváděl do pohybu malé i velké 

kameny. Než nastala noc a opět vše umrzlo, odplavaly 

místy velké vrstvy suti i ledovce. Pozoruhodné byly 

útvary obrovských balvanů „vyzdvižených“ na špalcích 

ledu. Ledovcové hřiby tomu prý horolezci říkají. Stín 

kamene brání slunci, aby led pod kamenem roztál. 

Postupně roztaje a 

odplaví se vrstvy v 

okolí a balvan zůstane 

sedět i přes 2 metry ve 

výšce na podivné 

ledové noze.  

V jedné chvíli se 

odkryla celá nádhera 

Ká-dvojky. To už totiž 

musíte být hodně blíz-

ko, protože ostatní 

vrcholy jí do poslední 

chvíle zakrývají. Vše-

chny ostatní osmiti-

sícovky jsou seskupeny 

v tomto himalájském 

masívu.  

Bylo výjimečně 

krásné počasí. Jedineč-

ná příležitost pořídit 

fotografie a diáky. 

S ostatními členy expe-

dice jsme tak sledovali 

výstupy úzkými a str-

mými cestami i příkrý-

mi skalními stěnami. 

Zažili jsme i rozpačité chvíle s kuchaři, kteří byli k expedici 

přiděleni.  Někteří totiž neuměli ani moc vařit. Pákistánská 

vláda nedovoluje expedicím vlastní kuchaře. Podporuje tak 

zaměstnanost domorodců. Ale jeden byl opravdu prý ne 

kuchař, ale kouzelník. S českou výpravou nešel už poprvé. 

A tak ve výšce 5000 m občas připravil knedlíky, vepřovou 

pečení, jindy zas guláš. Tedy, aspoň to bylo hodně 

podobné. Během těch 6 týdnů instantních polívek to bylo 

opravdu příjemné zpestření.  

Ono jenom uvařit čaj nebyla maličkost. Nasbírat 

čistý sníh a na kerosinovém vařiči jej rozehřát (kerosin je 

letecký petrolej). A pak svařit vodu – to trvá ve velkých 

výškách hodiny. Jedno pravidlo v táborech muselo platit – 

na „toaletu“ se chodilo na druhou stranu, než kuchaři pro 

sníh na vaření. 

Čím blíže vrcholu Ká-dvojky, tím bylo složitější 

postavit stany. Často na hřebenu byla plocha tak akorát pro 

stan. Pokud byste neopatrně vylézali ven ze stanu, skutáleli 

byste se tak o 800 m níže. 

V prudkých výstupech se místy dalo použít kotvící 

lano předchozích výprav. Většinou se však muselo kotvit 

nové lano. Bez toho by postup nebyl možný.  

Před pokusem o výstup na vrchol přišlo losování – 

kdo vyrazí v první a kdo v druhé skupině na vrchol 

Chogori?  Přišlo mi to jako dobré pravidlo. Žádné hádky, 

zášti… Škoda. Výjimečné krásné počasí se nečekaně 

změnilo. To ale výjimečné nebývá. Takže na vrchol 

nakonec nikdo z adeptů „nedosáhl“. Ale výprava byla 

šťastná, že zvládla návrat do níže položeného tábora. Vždyť 

Ká-dvojka si často nechávala své pokořitele „u sebe“. K 

upomínce těch, kteří zde zahynuli, byly z kamenů 

Ze života obce 
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vybudovány velké mohyly. Jako například třem 

sovětským horolezcům. Hlásili, že vyrážejí v pohodě k 

poslednímu úseku výstupu a od té doby o nich nikdo 

neslyšel. Ká-dvojka patří mezi nejvíce nevyzpytatelné 

hory.  

Nečekané nepřetržité sněžení téměř 48 hodin také 

zkomplikovalo pobyt ve 3. a 4. výškovém táboře. Sníh 

zasypal stan na skalní hraně a vytvořil nebezpečnou 

možnost pádu po souvislém srázu. 

Pohled na zasněžené vrcholy, mračna plynoucí po 

blankytné obloze, překonání sebe sama, vlídný hlas paní 

Soni… Jako bych to opravdu zažil. A musím říci, že 

docela levně. Co je těch 50 korun za příspěvek do KIC 

vedle skutečných nákladů na uskutečnění expedice? 

Jenom poplatky za povolení výstupů jsou stanoveny na 

desítky tisíc dolarů. Např. na Mount Everest (pro oživení: 

8.850 m) to je celých 70.000,- dolarů. S dalšími náklady 

na vybavení, dopravu, nosiče … to je pro expedici dovolená 

za milion i více. 

Paní Soňa Boštíková prozradila svou velkou lásku k 

horám a k tomuto sportu. Váží si i toho, že mohla tento svůj 

koníček spojit se svým zaměstnáním průvodce. Pokud 

zrovna není na expedici, můžete ji najít mezi studenty na 

FTVS nebo v Namche – své prodejně a půjčovně, základně 

pro lezecké a skialpové kurzy i jiné sportovní akce. 

Dorazil jsem domů pozdě. Děti už spaly, manželka 

si dělala přípravu do zaměstnání na 2. den. Osmáci zvědavě 

vykukovali zpod sena v teráriu.  Vzal jsem si večeři k 

zapnuté televizi. Zrovna tam nějací násilníci vtrhli do bytu.  

Dvě ženy byly samy doma. Dceru znásilnili a matku 

ukopali, až z toho později zemřela.  

Je to fakt zvláštní. Jak si snadno zvykneme. 

Sledujeme bez údivu zlo kolem sebe. Jindy by mi to tak 

zvláštní nepřišlo. Uvědomil jsem si touhu vrátit se do hor. 

Ing. Jiří Rechner 

 

Dodatek těm, kdo chtějí více:  
Na webové adrese www.himalaya8000.com 

se máte možnost seznámit se všemi členy 

horolezecké skupiny Himalaya 8000, tj. i s jejich 

výčtem výstupů nejen na osmitisícovky. Vedle Soni 

Boštíkové  je to např. Luděk Ondřej alias Bouda, 

Josef Šimůnek alias Šimon nebo Zdeněk Hrubý – 

vedoucí expedice i Lhakpa Dorjee Sherpa – 

himalájský horolezec. 

Dále je zde zveřejněn deník výstupu expedice 

na K2 v roce 2001, ale i dřívější výstupy např. na 

Kangchenjunga (8.586m), Lhoce (8.516m), Makalu 

(8.463m) aj. 

Musím přiznat, že když jsem se seznámil s 

výstupem expedice na Ká-dvojku podrobně popsaným 

na internetu, moje úcta k těmto lidem i horám ještě 

stoupla.  

Pro zájemce dávám k dispozici k zapůjčení 

vytištěný deník expedice na K2 – viz info v KIC. 

O dalších aktivitách horolezců se dozvíte na 

www.namche.cz. 

Ing. Jiří Rechner 

  

 

Kolovrátek na vodě i pod vodou 

Stává se dobrou tradicí s. k. Kolovrátek 

sjíždění Sázavy. Letos jsme byli obzvlášť 

úspěšní. Podařilo se nám překonat rekordy úplně 

ve všem. Sešel se rekordní počet účastníků – 25 

dospělých, 18 dětí a 1 pes. Obsadili jsme 17 lodí 

a po jejich spuštění na hladinu Sázavy jsme 

zapříčinili menší dopravní kolaps tohoto 

veletoku. Stav vody byl poněkud vyšší než 

obvykle, o rychlosti proudu nemluvě. Přesto 

jsme se cvakli pouze cca dvacetkrát, někteří 

jedinci i na stojaté vodě. Většinu času jsme 

trávili lovením lodí, barelů, pádel a dětí v různém 

pořadí. To byste nevěřili, kam během pár sekund 

dokáže takový čilý potomek v peřejích odplout. 

Na rozdíl od brýlí, peněz z kapes, čepic, přívěsků 

apod. jsme děti ulovili. Zranění zanedbatelná, 

pan doktor nás uklidnil, že na Titaniku dopadli 

ještě hůř. 

 

Těšíme se na příští vodu.!?        

Ahój    s.k. Kolovrátek 
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Léčivá připomínka prvohor 

 

Přeslička rolní (Equisetum arvense L.) 
 
Při pohledu na stonky přesličky si mnozí možná 

připomenou její mohutné kmeny z působivých vědeckých 

ilustrací pravěké flóry i fauny od Zdeňka Buriana. Z 

prvohorních přesliček a plavuní pak vznikla ložiska uhlí. 

Nynější bylina nám dávnou stromovou slávu připomíná 

sice jen miniaturně, zato z hlediska zdravotního využití je 

stále přínosná. 

 

Popis a výskyt 

Přeslička trvale roste z 

podzemních oddenků, a to 

nejprve jako jarní červenohně-

dá plodová lodyha, zakončená 

výtrusnicovou šišticí. Po vy-

prášení výtrusů usychá a z jiné 

části oddenku vyrůstá letní 

zelená lodyha se zvláštními 

šupinovitými listy, připomína-

jícími větve stromu. Její český 

název pochází od slova 

přeslen, které sice botanicky 

označuje soubor tří a více listů 

či větviček, vyrůstajících z 

uzlu na stonku, ale historicky 

je mnohem starší, neboť 

souvisí s výrobou tkanin. Proto 

se bylině dosud říká přeslice. 

Roste hojně v závislosti od 

druhu buď na písčitých polích, 

náspech a podél cest, nebo ve 

vlhčích příkopech, podél 

potoků a jako obtížný plevel, 

zarůstající podmáčené půdy. Z 

25 druhů přesličky se u nás 

vyskytuje devět. Z nich je pro 

vnitřní použití do čajů vhodná 

pouze suchomilná přeslička 

rolní, které se i při zevním užití 

do koupelí a obkladů dává 

přednost před přesličkou lesní, 

mokřadní či bahenní. Rozlišu-

jící je hlavně místo jejich 

výskytu a sběru, protože 

botanické znaky jsou pro laika 

málo výrazné.  

 

Sběr a úprava 

Přeslička je bylina výhradně sběrová. Od června 

do září se nožem nebo srpem odděluje letní zelená nať od 

zemních oddenků a suší se na vzdušných místech. 

Doporučuje se jednodenní předsušení na slunci a dosušení 

při umělé teplotě do 60°C, aby se sušící proces urychlil a 

zamezilo se drolení. Suché byliny se musí chránit před 

vlhkem, neboť jsou náchylné k plesnivění. 

 

Účinné látky a jejich využití 

Křehkost a lámavost drogy jako by souvisela s 

vysokých obsahem rozpustné kyseliny křemičité (až 10 %) 

vedle stop manganu a draslíku. 

Dále obsahuje saponiny, organické 

kyseliny a flavonové glykosidy. 

Kvůli těmto a dalším obsaženým 

látkám se přeslička ve středověku 

hojně doporučovala k podpoře 

zapouzdření ložisek plicní tuber-

kulózy. Využívala se i schopnost  

zastavovat vnitřní krvácení, podpo-

rovat tvorbu bílých krvinek a 

působit hojivě a dezinfekčně. 

Některé z těchto účinků se dnes 

považují za málo průkazné či pře-

konané. Přesto bylina stále zaujímá 

přední místo mezi močopudnými 

čisticími bylinami a dále jako 

součást protizánětlivých kloktadel a 

obkladů a též posilujících a zklid-

ňujících koupelí, vhodných i pro 

ekzematiky, psoriatiky i astmatiky. 

Při vnitřním užití v čaji se však 

nedoporučuje užívat přesličku sa-

mostatně a dlouhodobě, aby se 

vyloučila možnost nežádoucího 

působení obsažených alkaloidů. 

Tato bezpečná zásada se spolu s 

požadavkem obměny složek čistí-

cích čajů týká i dalších močo-

pudných drog, zejména kopřivy.   

 

Uplatnění v biokosmetice 

I přes uvedené výhrady 

přeslička zůstává rozhodující 

součástí mnoha čisticích a 

posilujících čajových směsí a 

rovněž ústních a pleťových vod. V 

nich se příznivě projevuje při 

čištění a zklidňování citlivé a 

podrážděné pleti s projevy akné. Z 

těchto přípravků si můžete i v 

místní drogerii nebo lékárně obstarat např. čisticí bylinnou 

vodu na problémovou pleť v dospívání i při akné, nebo 

regenerační bylinnou mast na pleť se zvýšeným 

olupováním a projevy lupénky.  

PhDr. František Dudek, CSc. 

kresba ak. soch. Světla Dudková 

 

Zajímavosti 
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KOSMETICKÉ SLUŽBY V KOLOVRATECH 
 

Nabízím péči o obličej a celé tělo 
 

Obličej:  

- kosmetická masáž obličeje, krku, dekoltu 

- barvení řas, obočí 

- čištění pleti parafínovou maskou 

- depilace na obličeji 

Vacu-press – velmi účinná podtlaková masáž obličeje, 

vyhlazuje mimické vrásky kolem očí, masáž krku, 

vyhlazení dvojité brady – provádí se hluboké čištění 

obličeje, zad (lymfatická drenáž) 
 

Tělo:  

- depilace končetin 

- skořicové zábaly, celulitida, spalování tukových 

polštářků 

- myostimulátor, formuje postavu, úbytek tuku 
 

LETNÍ AKCE ! – multipulle efecting, dodají pleti 

regeneraci, vysokou hydrataci na celé léto, možné 

aplikovat při ošetření. 

Při první návštěvě u nás obdržíte KARTU 

ZÁKAZNÍKA. Karta znamená SLEVY a VÝHODY, 

které budou JEN PRO VÁS ! 

CENA základního ošetření obličeje 295,- Kč  

(čištění, úprava obočí, masáž, maska, krém) 

Srdečně Vás zve a těší se na Vaší návštěvu kosmetička s 

10-ti letou praxí. 

Iveta Janovská, Mírová 215, Kolovraty 

Objednávky přijímáme na telefonu:   

723 171 949, 267 712 480 

 
 

 

VITRÁŽE Kolovraty 
 

Ateliér: V Cihelně 249 

Zuzana Krausová 

Helena Halová 

 

Design – výroba – prodej skleněných vitráží 

 

       Výplně:  

 dveří,  

 oken,  

 nábytku,  

 dělících stěn,  

 kuchyňských linek  

 apod.  

 

Drobné dekorační vitráže, Tiffany lampy. 

 

Zveme Vás k návštěvě ateliéru 

v době PO – PÁ od 14.00 – 18.00 hod. 

nebo po dohodě v jiném termínu. 

 

Telefonní spojení: 

602 278 215, 602 645 150, 26771 0737. 

e-mail: krausovazuzana@seznam.cz 

web: http://www.vitrazekolovraty.cz 

Reklama 
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Tehov 127, Říčany,                    

tel.: 323 641 564, 602 285 554 
 

vyrábí a prodává 

- plastové vodoměrné šachty 

- jímky na užitkovou i odpadní vodu do 30 m
3
 

 
 

Mladá rodina koupí starší domek v Kolovratech nebo blízkém okolí. Tel. 602 235 012, 608 835 700. Možno 

volat kdykoliv během dne. 
 

 

Vaše nejlepší dovolená !!! LÉTO NA YACHTĚ Chorvatsko 2003 
Bližší informace na telefonním čísle 777 86 12 05 a na webových stránkách http://www.yachtlife.info     
 

 

Číst se vyplácí 
 

Infocentrum Kolovraty ve 

spolupráci se Základní ško-

lou Kolovraty pořádalo v 

průběhu školního roku 

literární soutěž.  

 

Žáci, kteří během roku 

přečetli požadovaný počet 

knih a zpracovali jejich 

obsah ve čtenářském dení-

ku, byli odměněni výletem 

na hrad Helfenburg u 

severočeského Úštěka.  

 

Sponzorem výletu byla i 

letos kolovratská firma 

MUSIL TOUR, které tímto 

děkujeme. 
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