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Nabitý rok 2003 

 

Milí přátelé, 

 

blíží se vánoční svátky a konec roku, a tak je 

vhodná chvíle poohlédnout se, co nám tento rok 

přinesl. 

Mám za to, že rok 2003 byl pro Kolovraty 

doslova nabitý událostmi. 

Již začátek roku byl náročný – předával se 

nový areál Nad Dvorem se 144 byty novým 

nájemcům. Počet obyvatel Kolovrat udělal velký skok 

a v dubnu jsme uvítali dvoutisícího kolovratského 

občana. Zároveň probíhala dostavba rodinných domků 

v lokalitách Na Předevsi, Na Jílech, Na Července a u 

Prknovky. Nyní mají Kolovraty přes 2 200 trvale 

hlášených obyvatel. Atmosféra obce, společenský, 

kulturní a sportovní život se s nově příchozími mění a 

obohacuje. V současné době probíhá příprava pro 

novou výstavbu v oblastech U Donáta, Na Července a nad podjezdem. Kolovraty tak postupně ztrácí něco ze své 

intimity ve prospěch budoucí prosperity. A já jsem přesvědčen, že je to postup správným směrem.  

 Z dalších významných akcí je třeba připomenout otevření nového pavilonu mateřské školy a sálu U Boudů. 

Kdo se zúčastnil slavnostního zahájení nebo následných akcí, jistě se mnou bude souhlasit, že se podařilo dobré 

dílo. V současné době probíhá intenzivní příprava na výstavbu dalšího pavilonu mateřské školy a nového areálu 

základní školy. Zkrátka nárůst obyvatel působí dominovým  efektem a to je dobře. 

Kromě těchto a mnoha dalších akcí stavebních se odehrály změny v oblasti územního plánu, urbanistické 

studie Lipan, expresního okruhu kolem Prahy, železničního koridoru a další. Podrobnější informace o těchto 

otázkách jsou předmětem jednání zastupitelstva městské části a pravidelných setkání s občany.  

Ten, kdo se rád zapojuje do kulturního, společenského, duchovního nebo sportovního dění v Kolovratech, 

jistě si z bohaté nabídky v průběhu 

celého roku našel nejednu zajímavou 

akci. A tak díky aktivitám a nadšení 

mnohých z Vás jsou Kolovraty velmi 

živou obcí. 

Snad stojí za to ještě připomenout 

mezinárodní skautské setkání v Prknovce 

uprostřed letošního léta. Díky této akci 

jsme mohli oslovit představitele 

partnerských měst ve Skotsku, Anglii, 

Francii, Dánsku a Holandsku a hledáme 

možnosti pro budoucí kontakty a 

spolupráci. 

Vážení přátelé, již dost minulosti. 

Před námi jsou krásné vánoční svátky a 

nový rok 2004. Prožijte vánoční svátky v 

radosti a pokoji a nový rok ať Vám 

přinese hodně štěstí a spokojenosti.  

 

Ing. Marek Ovečka, starosta  

Slovo starosty 
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Činnost zastupitelstva 

Zastupitelstvo městské části se sešlo ke svému zasedání v tomto závěrečném čtvrtletí roku pouze dvakrát. 

Přinášíme Vám přehled všech bodů o kterých bylo jednáno a usnesení k nim. Všechna zasedání jsou veřejná, program a 

usnesení jsou vždy zveřejňována na úřední desce Úřadu městské části (ÚMČ).  

 
8. zasedání ZMČ  

konané dne 23. září 2003   
 

Usnesení č. 64/2003 

Ke změně rozpočtu roku 2003 v 

hlavní činnosti 

ZMČ odsouhlasilo provedení rozpoč-

tových změn již schváleného roz-

počtu, a to v oblasti příjmů i výdajů v 

celkové výši 12.853 tis. Kč.  
 

Usnesení č. 65/2003 

K inventarizaci obecního majetku 

za rok 2003 

ZMČ stanovilo provedení řádné 

periodické fyzické inventury majetku 

k 1.10.2003 jako dílčí součást inven-

tarizace majetku a závazku k 31.12. 

2003, jmenovalo předsedu a členy 

inventarizační komise pro rok 2003.  
 

Usnesení č. 66/2003 

Ke zrušení smlouvy o sdružení 

mezi MČ a BD Kolovraty 
Z rozhodnutí předsednictva BD 

Kolovraty zaniklo BD Kolovraty, 

které mělo být investorem výstavby 

bytových domů v lokalitě Na Čer-

vence. ZMČ vzalo zrušení BD na vě-

domí a odsouhlasilo zrušení uzavřené 

smlouvy o sdružení.  
 

Usnesení č. 67/2003 

Ke svěření majetku ZŠ Kolovraty a 

MŠ Kolovraty a ke zvýšení kapa-

city ZŠ 

ZMČ odsouhlasilo svěření nového 

objektu MŠ a svěření stávajícího 

jednoho pavilonu ZŠ pro potřeby 

školní družiny. Dále bylo schváleno 

navýšení kapacity ZŠ na 150 žáků, 

školní družiny na 80 žáků a školní 

jídelny (která zabezpečuje stravování 

pro ZŠ i MŠ) na konečných 250 

obědů.  
 

Usnesení č. 68/2003 

K odepsání pohledávky MČ 

ZMČ odsouhlasilo účetní odepsání 

pohledávky za bývalým nájemcem 

restaurace v objektu DPS Kolovraty, 

pokud se nepodaří tuto pohledávku 

odprodat. Jedná se o dlužný nájem za 

nebytové prostory, vybavení a pos-

kytnuté služby v roce 1998 a 1999. 
 

Usnesení č. 69/2003 

K uzavření smlouvy o věcném bře-

meni – vedení dálkového optického 

kabelu Netluky – Benice 
ZMČ rozhodlo o úplatném zřízení 

věcného břemene vedení a provozu 

telekomunikační sítě, včetně opěrných 

a vytyčovacích bodů po obecních 

pozemcích. Zmíněná stavba je již 

vybudována.  
 

Usnesení č. 70/2003  

K uzavření směnné smlouvy mezi a. 

s. Central Group a MČ a k bezú-

platnému darování pozemků v 

lokalitě Na Července.  
ZMČ schválilo směnu pozemků o 

celkové výměře 178 m2 za 3.506 m2 ve 

prospěch MČ. Schválilo dále budoucí 

darování dvou pozemků o celkové 

výměře 218 m2.  
 

Usnesení č. 71/2003 

K využití KD „U Boudů“ a záměru 

úplatného převodu části objektu 
ZMČ rozhodlo, že v budoucnu odprodá 

část KD „U Boudů“ – druhé nadzemní 

podlaží firmě HESKO s. r. o. , která na 

své náklady zajistí vestavbu podkroví 

budovy. Firma by měla rekonstrukcí a 

vestavbou celý objekt zhodnotit a 

vystavět dvě bytové jednotky, kance-

lářské prostory a penzion o 17 lůžkách. 

Sál a prostory pohostinství zůstanou 

nadále ve vlastnictví MČ.  
 

Usnesení č. 72/2003 

K úplatnému převodu pozemku 

parc. č. 537/7 v k. ú. Kolovraty 
ZMČ schválilo úplatný převod – 

odkoupení pozemku vedle hasičské 

zbrojnice pro výstavbu parkoviště.  
 

Usnesení č. 73/2003 

K úplatnému převodu pozemku 

parc. č. 307/13 v k. ú. Kolovraty 
Pozemek o výměře 3.170 m2 byl pro-

dán fyzické osobě pro výstavbu pro-

dejny interiérových dveří a zárubní, 

bytových doplňků, skladu a admi-

nistrativního zázemí firmy.  
 

Usnesení č. 74/2003 

K záměru výstavby areálu nové 

základní školy Kolovraty 

ZMČ schválilo záměr vystavět 

nový areál základní školy, a to I. i 

II. stupně s kapacitou 540 žáků v 

lokalitě Na Července.  
 

Usnesení č. 75/2003 

Ke změně územního plánu, vlna 

05 
ZMČ se vyjádřilo k sedmi navr-

ženým změnám Úp a pověřilo sta-

rostu sledováním průběhu prová-

dění změn a úprav. O veškerých 

změnách a výsledku jejich zpraco-

vání musí být ZMČ včas infor-

mováno.  
 

Usnesení č. 76/2003 

K názvu nové ulice v lokalitě Na 

Července 
ZMČ rozhodlo, že nová ulice v této 

lokalitě spojující ulici Meduňková a 

K Vrbě se bude nazývat Bazalková.  
 

Usnesení č. 77/2003 

K převodu pozemků parc. č. 

336/7 v k. ú. Kuří 
ZMČ souhlasí s převodem pozemku 

obci formou záznamu v katastru 

nemovitostí.  

 

 
 

 

 

9. zasedání ZMČ  

konané dne 18. listopadu 2003 
 

Usnesení č. 78/2003 

K rozboru hospodaření MČ za 1. 

čtvrtletí 2003 hlavní i zdaňované 

činnosti 

ZMČ odsouhlasilo plnění rozpočtu 

v hlavní činnosti.  

Upravený roční rozpočet v oblasti 

příjmů činí 37.422,5 tis. Kč a je 

naplněn z 93,56 %, výdaje jsou 

plněny ve výši 17.621,53 tis. Kč, 

což je na 47,03%.  

Ve zdaňované činnosti (hospo-

dářské) bylo dosaženo v oblasti 

výnosů 7.221 tis. Kč, náklady k 

zajištění hospodaření s majetkem 

činí 941 tis. Kč a hospodářský 

výsledek (zisk) činí 6.280 tis. Kč.  
 

Usnesení č. 79/2003 

Informace z radnice 
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Ke změně rozpočtu 2003 
Na základě souhlasu ZMČ byla pro-

vedena rozpočtová opatření v celkové 

výši 649,2 tis. Kč.  
 

Usnesení č. 80/2003 

K vypsání grantů pro využití vol-

ného času dětí a mládeže v roce 

2004 
ZMČ odsouhlasilo vypsání 1. kola 

programů, ve kterém by mělo být 

jako dar poskytnuto celkem 60 tis. 

Kč. Obsah a podmínky pro získání 

grantu budou včas zveřejněny. Přidě-

lování bude podmíněno splněním 

grantových pravidel.  
 

Usnesení č. 81/2003 

Ke zřízení součásti ZŠ Kolovraty – 

školního klubu 

ZMČ rozhodlo, že bude zřízen školní 

klub pro starší děti a mládež. Žádost o 

zřízení klubu a zařazení do sítě škol na 

základě usnesení bude předložena 

Ministerstvu školství, mládeže a tělo-

výchovy k odsouhlasení.  
 

Usnesení č. 82/2003 

K převodu výsledku hospodaření 

roku 2002 MŠ Kolovraty 
Zbývající prostředky z minulého roku 

ve výši 4.700,- Kč může převést MŠ do 

svého rezervního fondu.  
 

Usnesení č. 83/2003 

K organizační struktuře ÚMČ 
ZMČ schválilo navrženou změnu orga-

nizační struktury ÚMČ, která spočívá 

ve zvýšení počtu systemizovaných 

pracovních míst o pracovníka údržby.  
 
 

Usnesení č. 84/2003 

K úplatnému převodu pozemku 

parc. č. 1233/81 v k. ú. Kolovraty 
ZMČ odsouhlasilo vykoupení po-

zemku pro příjezdovou komunikaci 

k ČOV Kolovraty.  
 

Usnesení č. 85/2003 

K převodu správy majetku hl. m. 

Prahy pro místní sbor dobrovol-

ných hasičů  
ZMČ vzalo na vědomí převod 

materiálu pro zdejší zásahovou 

jednotku SDH. Bezúplatně byl 

převeden materiál v pořizovací 

hodnotě 58.608,- Kč.   
 

 

 

 

Připravila:  

R. Šímová, tajemnice ÚMČ 

 

 

Veřejné oznámení k výši cen za krátkodobé užívání - nájem KD "U Boudů" 
 

K výši cen za krátkodobé využívání - nájem sálu KD „U Boudů“ v Praze 10 - Kolovratech  
 

1) S účinností od 1. října 2003 je stanovena výše nájmu za užívání - nájem sálu KD „U Boudů“ podle dále uvedeného 

rozpisu:  

 pro jednorázové kulturní a společenské akce pořádané místními spolky … 1.250,- Kč za akci 

 pro jednorázové kulturní a společenské akce pořádané cizími organizacemi … 2.500,- Kč za akci  

 občanům MČ Praha – Kolovraty pro soukromé, nekomerční akce … 1.250,- Kč za akci, 

 cizím občanům pro soukromé, nekomerční akce … 2.500,- Kč za akci 

 komerční (prodejní) akce nebo akce se vstupným … 600,- Kč/1 hod 

 cyklické organizované aktivity pro místní občany … 150,- Kč/1 hod. 

 cyklické akce založené na dobrovolné činnosti, zejména pro děti a mládež … 50,- Kč/1 hod. 

 jednorázové akce založené na dobrovolné činnosti, zejména pro děti a mládež … bezplatně  

 v mimořádných situacích hodných zřetele je možno sjednat cenu nájmu individuálně, případně nájem nepožadovat 

a sál zapůjčit (např. příprava a zkoušky divadelních a hudebních souborů, které připravují vystoupení pro občany 

MČ apod.) 

 užívání sálu pro kulturní a společenské akce pořádané ÚMČ, případně ZMČ je zdarma.  

2) Jednáním o podmínkách pro využívání sálu, termínech a uzavírání nájemních smluv, případně smluv o výpůjčce a 

ostatních nájmech sálu KD dle tohoto sazebníku je pověřena paní Radana Šímová, tajemnice ÚMČ (tel. 26771 0504, 

26771 0518). Za správu sálu odpovídá pan František Šíma (tel. 732 883 498).  

3) V mimořádných případech je možno písemně požádat o úlevu, případně prominutí nájemného, ovšem za 

předpokladu, že uvedené důvody budou opodstatněné a půjde zejména o akce nekomerční, pořádané ve veřejném 

zájmu, s důrazem na kulturní, všeobecně prospěšný a humanitární účel.  

V Kolovratech 10. září 2003, Ing. Marek Ovečka, starosta 

 

 

Pojmenujme nové ulice 

Vážení spoluobčané, sousedé, 

v souvislosti s rozvojem obytných oblastí vznikne celá řada nových ulic. Je na nás, abychom je pojmenovali, a to 

tak, aby se v celoměstském systému název neopakoval. V naší městské části se jedná o pojmenování několika ulic v 

obytném souboru „U Donáta“, v první etapě jde o 4 ulice. Již se také připravuje další nový obytný soubor, pro který je 

vhodné již nyní vybrat nová pojmenování pro 6 ulic. Pro návrhy názvů se doporučuje volit pojmenování se 

sjednocujícím prvkem např. z oblasti rostlin, nerostů apod. Své návrhy můžete směřovat do sběrné skříně v Infocentru.  

Ing. Pavel Vyhnánek

Informace z radnice 
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Plnění plánu stavebních prací v roce 2003 

V minulých obdobích jsem se snažil naše spoluobčany průběžně v Kolovratském zpravodaji informovat o 

průběhu stavebních prací, které naše MČ zastřešovala. Na závěr volebního období jsem se pokusil o rekapitulaci v KZ 

3/2002 v článku „Proměny naší MČ v letech 1990 –2001“. Zde jsem uváděl hlavní investice za toto dlouhé, ale i 

radostné období. Po skončení volebního období v roce 2002 jsem napsal pro KZ 4/2002 ještě rekapitulaci o plnění plánu 

stavebních prací v roce 2002. Tato rekapitulace již otištěna nebyla. O stavební činnosti byly zprávy v letošním roce 

pouze ojedinělé o významnějších stavbách. Při jednání u pana starosty jsem byl požádán, zda bych nemohl v 

informacích o stavební činnosti v naší MČ pokračovat i nadále. Zde je tedy moje odpověď.  

Zastupitelstvo na svém 1. zasedání 21. ledna 2003 schválilo usnesením č. 4/2003 plán stavebních prací na rok 

2003. Soustředím se na jednotlivé body a jejich plnění. 

 

A. NADZEMNÍ OBJEKTY 
 

1) Objekt čp. 115 , U Velíků - U Spudilů 

Po drobných úpravách, zateplení západního štítu 

obytného podkroví, nových vrat u stodoly, opravě 

fasády stodoly, úpravě dvora recyklátem a napojení 

dešťových vod ze dvora do dešťové kanalizace byly 

stavební práce skončeny. Objekt slouží dobře svému 

účelu. 
 

2) Kulturní dům u Boudů 

Po předcházejících pracích na hlavním objektu a 

budově výměnku došlo na přestavbu hospodářského 

objektu na východní straně pozemku. Původně tu 

byla stáj a konírna. Po generální přestavbě slouží 

objekt jako klubovna pro různé využití, modelářský 

kroužek, setkání maminek s dětmi, různé přednášky, 

setkání a podobně. 

Další akcí byla oprava splaškové kanalizace, která 

vykazovala neustále poruchy. Byla provedena 

výměna a upraveno nově spádování.  

Velkou změnu doznal dlouho opomíjený kulturní 

sál. Generální rekonstrukce byla provedena podle 

projektu Ing. arch. Müllera. Širší popis a foto viz 

KZ 3/2003. Opravdu vydařená investice, která 

občanům slouží od 9. října 2003. 
 

3) Prostor Atria 

Nad objektem čp. 49 - drogerie a domácí potřeby 

byla realizována nástavba, ve které jsou umístěny 

kancelářské prostory. Ve výběrovém řízení byly 

prostory pronajaty stavební firmě HORKA, která 

zajišťuje pro naši MČ různé akce. 

Pítko nebylo zatím realizováno. Připravuje se 

architektonická studie dokončení úpravy celého 

prostoru Atria včetně pítka a fontánky.  
 

4) Kostel sv. Ondřeje - Kolovraty 

Plánované vybudování sociálního zařízení nebylo 

realizováno. Dosud se nepodařilo získat kladné 

vyjádření památkářů.  
 

5) Kostel sv. Martina - Lipany 

Byla dokončena úprava fasády a venkovní úpravy. 
 

6) Mateřská škola 

Nový patrový pavilon MŠ, pro dvě oddělení, byl v 

letních měsících dokončen, 11. června 2003 zkolau-

dován a od 1. září 2003 slouží dětem. Podrobnější 

popis viz KZ 3/2003 od paní ředitelky Křečkové a 

pana E. Gožďála, který prováděl stavební dozor.  
 

7) Školní družina 

Na rozšíření kapacity byl uvolněn jeden původní 

pavilon MŠ, který se pro tento účel upravuje. 
 

8) Bytové domy Nad Dvorem 
V této lokalitě bylo realizováno 144 bytů, kolaudace 

a předání bytů bylo koncem roku 2002 – viz článek 

v KZ 1/2003. 
 

9)  Výstavba rodinných domů  

– lokalita Do Lipan a Na Jílech 

Zde probíhá výstavba individuálních rodinných do-

mů na zasíťovaných pozemcích s vybudovanými 

komunikacemi. Většina domů bude dokončena le-

tos, budou dokončeny konečné úpravy komunikací a 

chodníků. Část domků je již obydlena. Lokality 

soustředěné výstavby provádí firma Central Group. 
 

10)  Výstavba rodinných domů  

– lokalita Červenka IV 
Zde probíhá výstavba rodinných domů. 

Plánované dokončení a předání uživatelům je konec 

roku 2003. 
 

11)  Výstavba rodinných domů  

– lokalita Do potoků - Lipany 
Také v této lokalitě probíhá výstavba individuálních 

rodinných domů. Dokončení, úprava chodníků a 

zeleně se plánuje na jaro 2004. 
 

 

 

B. VEŘEJNÁ HŘIŠTĚ 
 

1) Sportoviště Cihelna 

Objekt, který slouží jako zázemí tenisových kurtů, 

je dokončen. Do konce roku bude definitivně napo-

jen na vodovodní řad, kanalizaci a elektro. Připra-

vuje se stavba schodiště a využití podkrovního 

prostoru. 
 

2) Dětské hřiště  

Jde o bývalé kynologické hřiště. Je vypracována 

projektová dokumentace. Realizace se předpokládá 

v r. 2004.  
 

3) Rekondiční areál Nad Vrbami  

Byly prováděny dokončovací a údržbové práce I. 

etapy. Projektová dokumentace druhé etapy je 

předložena k žádosti o stavební povolení.  

Informace z radnice 
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4) Hřiště u vodní nádrže  

V roce 2003 nebyla realizována žádná nová 

investice. Připravuje se projektová dokumentace 

úpravy nádrže. 
 

 

C. VODNÍ NÁDRŽE 
 

Provoz našich vodních nádrží je velmi obtížný a 

moc se nedaří. Nádrže mají nedostatečné zdroje 

vody, jejich těsnost není také dostatečná. 
 

1) Nádrž Lipany 

V letních měsících nemá prakticky žádný nebo 

nedostatečný zdroj vody, trativody vysychají, deště 

jsou nedostatečné. Hledá se vhodné zajištění zdroje 

vody a následné dotěsnění nádrže vybudované s 

použitím panelů. 
 

2) Nádrž Kolovraty 

Má nedostatečný přítok vody, hlavně pro napouštění 

nádrže po jarním čištění. V letních měsících se 

nedaří udržet dobrou vodu, velký vývoj řas. 

Připravuje se návrh na zlepšení provozu. 
 

 

D. KOMUNIKACE 
 

1) Komunikace u lávky přes trať ČD  

Byla provedena zámková dlažba pěší cesty mezi 

lávkou a ulicí V Milíři a mezi lávkou a ulicí K Poště 

a osvětlení. 
 

2) Parkoviště u hasičského domu 

Pro tento účel byl zakoupen pozemek kat. č. 537 od 

paní Libuše Bohuslavové. Byly zbourány chlívky a 

postavena nová ohradní zeď. Projekt a realizace se 

připravují.  
 

3) Parkoviště Mírová 
Náhradní řešení. Vybudování podélných parkova-

cích míst v ulici V Milíři. 
 

4) Parkoviště sportovního areálu 
Součástí výstavby tenisového areálu a nové 

komunikace Do Hlinek je vybudování parkoviště 

pro auta. Parkoviště je vybudováno v zámkové 

dlažbě, kolaudováno bude současně s komunikací 

Do Hlinek. 
 

6) Pěší cesty 
Jde o rozšíření rekreačních okruhů. V minulém 

období byly dobudovány následující okruhy: cesta 

za hřbitovem, lipanský okruh, říčanský okruh. 
 

 

E. INFRASTRUKTURA - IS 
 

V rámci této akce je doplňována hlavně chybějící 

vodovodní a kanalizační síť ve stávající zástavbě. 

Investorem těchto akcí je MHMP - Odbor 

městského investora (OMI).  
 

1) Skautská ulice (Na Skále) 

Všechny sítě, komunikace a chodníky. 
 

2) V Louce I. (V Tehovičkách) 

Všechny sítě, komunikace a chodníky.  
 

3) V Louce II. (k ČOV) 

Komunikace, v části také sítě. 
 

4) Do Hlinek  

Všechny sítě, komunikace, chodníky a parkoviště. 
 

5) K Říčanům (k nádrži) 

Splašková kanalizace, částečně vodovod a 

komunikace. Tato I. etapa bude ukončena v prvním 

pololetí 2004. 
 

 

F. PARKOVÉ A LESNÍ PLOCHY 
 

1) Lesní plochy 

Ke stávajícím lesním plochám přibyla letos lokalita 

za fotbalovým hřištěm a lokalita Na Předevsi. 
 

2) Park Červenka 

Jde o parkovou plochu, která je součástí lokality Na 

Července. Probíhá projektová příprava pro realizaci 

a dlouhodobé jednání s majiteli pozemků o výkupu 

pozemků. Realizace vázne právě na nesouhlasu 

vlastníků pozemků. 
 

 

Ing. Jaroslav Břečka, 22.11.2003 

 

 
Ve zkratce  

 

Nové odpadkové koše byly v naší 

městské části umístěny prozatím jen na 

několika důležitějších místech z hlediska 

pohybu obyvatel, a to v ulicí Mírové a u pošty. 

Výhledově budou koše na odpadky umístěny i v 

dalších ulicích. 

Úřad MČ 
 

Při pohledu na stále hezčí kolovratské 

ulice zde stále něco „drobného“ chybělo. Nové 

odpadkové koše jsou neocenitelnou součástí 

obce a zajisté tak pomohou udržet ještě lepší 

pořádek v našich ulicích. Musím ocenit jejich 

pevnou konstrukci i  pěkný a moderní vzhled. 

Bartošovi 

Informace z radnice 
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Skupina "HISTORIE" 

Začátkem listopadu byla ustavena dobrovolná 

skupina, která se chce zabývat historií Kolovrat. Byl 

předložen a projednán plán na založení historického 

archivu. Jeho dělení je navrženo následovně: 

 

A. FOTOARCHIV  
1. fotodokumentace současného dění v MČ 

2. historická fotodokumentace 

3. dokumentace významnějších objektů 

4. fotodokumentace spolkové činnosti 

5. fotodokumentace občanů Kolovrat 

6. fotodokumentace zastupitelů a úřadu 
 

B. ARCHIV PÍSEMNOSTÍ   
1. písemné materiály projednávané v ZMČ 

2. důležité dokumenty (smlouvy, dohody, prodeje 

apod.) 

3. volební materiály 

4. stránky WWW související s MČ  

5. doklady o kulturní, sportovní a společenské činnosti 

(plakáty, pozvánky) 

6. výroční zprávy organizací, komisí a spolků za 

uplynulý rok 

7. zprávy o investičních akcích 
 

C. MAPOVÝ ARCHIV 
1. dostupné historické mapy, které souvisí s obcemi 

Kolovraty, Lipany a okolím 

2. živé platné mapové podklady různých měřítek 

3. územní plány současné i minulé  

4. urbanistické a architektonické studie související s 

MČ 
 

D. KRONIKY 
 Kroniky jsou základními materiály poznávání 

historie obce. Kolovraty mají 2 svazky obecní 

kroniky vedené od roku 1923. Nejstarší kronika se 

ztratila a není ji možno dohledat. Kroniky jsou 

pamětí obce a občané by se s nimi měli seznamovat, 

zvláště nyní, když se do naší MČ přistěhovávají 

noví obyvatelé. 

 Po špatných zkušenostech budeme usilovat o 

zhotovení kopií našich ručně psaných kronik. Kopie 

bude v knihovně a bude se běžně půjčovat. Originál 

kroniky bude bezpečně uložen na ÚMČ a půjčovat 

se nebude. Při významných událostech se může 

vystavovat. Kronika z posledních let se zpracovává 

na počítači a kopie bude rovněž v knihovně 

přístupná. 
 

E. ZÁZNAMY NA NOSIČÍCH 
 Zatím je soustředěna malá část těchto záznamů. 

Víme, že mnoho občanů si záznamy pořizuje při 

různých příležitostech. Budeme velmi rádi, když 

nám záznamy zapůjčí k překopírování a založení do 

archivu.  

   

V tomto krátkém příspěvku jsme Vás seznámili 

se snahou soustřeďovat materiály, které v dobách 

budoucích mohou být významným materiálem k 

poznávání minulosti, případně k sepsání knihy pamětí 

Kolovrat. Takto archivovaný materiál bude rovněž 

vhodný pro budoucí muzeum v naší MČ.  

Prosíme občany, kteří mají materiál, který by byl 

vhodný pro uložení do historického archivu, aby ho 

darovali nebo jenom zapůjčili k překopírování.  

Jde hlavně o různé fotografie, pohledy, 

písemnosti, staré mapy, zákresy, dopisy, odznaky, 

rodinné kroniky apod.  

Založení skupiny je opravdu teprve na počátku, 

úkolů je mnoho, proto žádáme naše spoluobčany, kteří 

by se chtěli práce na historii obce zúčastňovat, aby se 

přihlásili osobně nebo telefonicky zakládajícím členům: 

Jiří Missbichler - 267713001 

Ing. Jaroslav Břečka - 267710535 

 

 

 

Nová cesta do Říčan 

Tak jsem po dlouhé době šel za krásného 

svátečního dne (28. října 2003) směrem k 

Říčanům. Při příjemné procházce, po dosud 

nepojmenovaném vycházkovém okruhu jsem 

došel až na okraj Říčan, tedy lépe řečeno pod 

firmu DBK. Naposledy jsem tudy šel v červenci 

a tehdy jsem si říkal, jak by bylo krásné, kdyby 

bylo možné se s kolem nebo kočárkem dostat na 

parkoviště až před Billu. Nyní koukám, že tato 

cesta je již realizována, a tak bych rád 

poděkoval za všechny, kteří ji budou využívat. 

  Petr Bartoš

 

Ze života obce 



 

 
   
 

8 

Městská policie informuje 

V tomto čísle zpravodaje bych se chtěl věnovat 

problémům s dopravou v Kolovratech. Těchto 

problémů přibývá úměrně se stále a rychle se 

zvyšujícím počtem obyvatel v naší obci. Přibývá i 

stížností, různých oznámení a podnětů na toto téma. 

Začnu problematikou dopravy u místní pětileté školy a 

v jejím bezprostředním okolí. 

 

Dopravní situace u místní školy 
Několik posledních měsíců ukázalo, že situace 

na komunikaci před školou začíná být na pováženou a 

vyžaduje okamžité řešení. A to například v obou-

stranném zákazu zastavení. Celá věc je o to závaž-

nější, že jde o hlavní komunikaci, kde je největší 

provoz. Problémem je mizivá ohleduplnost některých 

řidičů (rodičů) nejen k vlastním dětem, ale i k těm 

ostatním. Příčinou je skutečnost, že někteří rodiče 

přiváží své děti až ke škole vlastními auty. Proti tomu 

nelze ani v nejmenším nic namítat, dokud se však 

nestanete svědky velice nebezpečných kolizí, které 

vznikají z důvodu stojících vozidel před školou. 

Pokud dítě vystoupí a jede se dál, nemusí jít ještě o 

nebezpečný manévr. Pokud však řidič zastaví, zapne 

výstražná světla a jde dítě ještě doprovodit, nebo si 

něco vyřídit do školy, nastává velice nebezpečný 

problém. Ve chvíli, kdy toto udělá i řidič v opačném 

směru, a to se skutečně děje poměrně často, k tomu se 

ještě připlete autobus MHD, bývají již ohroženy 

všechny děti, které se nacházejí v blízkosti školy. My 

se snažíme na zmíněné nedostatky řidiče upozorňovat 

a s velkým údivem se setkáváme s nepochopením, 

nebo s otázkou: „A kde mám zastavit?“ Místa je v 

okolí školy dost, stačí se jen rozhlédnout. Ve směru od 

ÚMČ je parkoviště před řeznictvím p. Stárka a dále je 

zhruba dvacet parkovacích míst v ulici Pod Zastávkou, 

která mimochodem sousedí bezprostředně se školou. 

Ve směru od kostela lze zaparkovat v obytné zóně 

před restaurací „U Boudů“, na parkovišti u atria, nebo 

na parkovišti u Infocentra. Myslím, že místa je 

skutečně dost a spěch nám vlastní by neměl vytvářet 

dětem nebezpečné prostředí. Zkusme se zamyslet a 

napravit tyto nedostatky, nebuďme pohodlní. Není se 

pak čemu divit, když musí přicházet různá, a někdy i 

zbytečná opatření v podobě zákazů, příkazů, zpoma-

lovacích pásů atd. 

 

Parkování ve vnitrobloku pošty 
Dalším a často diskutovaným místem s proble-

matickou dopravou je vnitroblok místní pošty, kam je 

dovolen vjezd pouze vozidlům pošty a vozidlům 

lékařů. Nachází se tam ale i hlavní vchod do objektu 

mateřské školky a opět, stejně jako ke škole, i tam 

vozí rodiče své děti do MŠ a tento zákaz porušují. Je 

třeba si ale uvědomit, že i tento zákaz, který v tomto 

místě platí, má své opodstatnění. Jde o poměrně malý 

prostor a v případě závažné havárie v MŠ se tam 

nedostanou případná vozidla záchranné služby, hasičů, 

nebo policie. Obtížné pak bývá také zásobování školní 

jídelny. I v tomto případě se tedy dá hovořit o zby-

tečném vytváření nebezpečného prostředí pro naše 

děti. V bezprostředním okolí pošty sice moc prostoru 

k zaparkování vozidla není, ale myslím, že se však 

ještě zdaleka nedá hovořit o kritické situaci s 

parkováním. Obzvlášť pak, když k větší koncentraci 

vozidel dochází v podstatě pouze ráno v době od 

07:00 do 08:00 hodin a v odpoledních hodinách od 

14:00 do 16:00 hodin. Každý řidič může zaparkovat v 

ulici Na Parkáně nebo K Poště a „ten kousek“ dojít 

pěšky. Spěch, nebo jen krátká chvilka k zaparkování 

vozidla ve vnitrobloku pak nemůže být omluvou pro 

zbytečné ohrožování těch nejmenších. Jde přece o 

naše děti a v našem i veřejném zájmu je jejich 

ochrana. 

 

Provoz nákladních vozidel – ul. Mírová 
Zdánlivě palčivým problémem je provoz 

nákladních automobilů v Kolovratech, a to především 

na ulici Mírová. V této souvislosti zaznamenáváme od 

občanů také velké množství stížností a zde je nutno 

dodat, že jen zřídka jsou oprávněné, nebo pramení z 

neznalosti. Občané Kolovrat se s nákladními vozidly 

budou v hojné míře setkávat i nadále. Mnozí jsou 

přesvědčeni o zákazu vjezdu, který pro naši obec platí 

jak ve směru od Uhříněvsi, tak ve směru od Říčan. Je 

sice pravdou, že obě strany jsou řádně osazeny 

dopravní značkou, která zakazuje vjezd nákladních 

vozidel, ale pod touto značkou je také umístěna 

dodatková tabulka, umožňující vjezd tzv. dopravní 

obsluze. Znamená to, že dodatková tabulka omezuje 

platnost zákazové značky, pod kterou je umístěna. A 

co si lze představit pod pojmem dopravní obsluha? 

Jasnou specifikaci lze najít v prováděcí vyhlášce č. 

30/2001 Sb. Obecně lze říci, že kromě několika druhů 

vozidel, která jsou v uvedené vyhlášce uvedena, jsou 

to mimo jiné také vozidla zajišťující zásobování. 

Slovíčko „zásobování“ výrazně podtrhuji, jelikož 

nejde jen o pouhé zásobování místních obchůdků a 

restaurací čerstvým pečivem nebo mlékem, ale 

například i zásobování staveb a stavenišť stavebním 

materiálem. V Kolovratech, jak víte, neustále probíhá 

spousta stavebních prací. Stavby nebo různé rekon-

strukce probíhají téměř v každé ulici. Byty, domy, 

komunikace, to vše je zde možno spatřit v téměř 

nekončící výstavbě. Všechny tyto aktivity je třeba 

neustále zásobovat stavebním materiálem a pro takto 

zásobující vozidla výše uvedený zákaz vjezdu do 

Kolovrat neplatí. Co je tedy smyslem zákazu, do 

kterého může vjet téměř každý? V podstatě jde o to, 

aby si přes Kolovraty nákladní vozidla nezkracovala 

bezdůvodně cestu z Uhříněvsi do Říčan a zpět. Na toto 

dohlíží strážníci MP tím, že při průběžných kontrolách 

musí řidič předložit objednávkový list, fakturu, nebo 

jiný doklad, kde je uvedeno přesné místo dodání 

nákladu, nebo místo nakládky. Pokud řidič není 

Městská policie 
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nikterak schopen prokázat oprávněnost průjezdu 

zákazem, je řešen v blokovém řízení na místě se 

sankcí do 1000,- Kč. Při průběžných kontrolách se ale 

ukazuje, že zmíněnou zákazovou značku poruší pouze 

10 – 20% zastavených řidičů. Je to tedy velice málo. I 

když se tedy podaří tyto řidiče z ulice Mírová vytěsnit, 

tak v celkovém počtu projíždějících nákladních 

vozidel tento úbytek kolovratští občané vůbec 

nepocítí. 

 

Obytná zóna – Mladotova 
Obyvatelé tohoto komplexu v nedávné minu-

losti zcela jistě zaznamenali jakési nesrovnalosti v 

souvislosti s parkováním. Rád bych k tomuto 

problému uvedl pár slov. Pravidla provozu v obytné 

zóně jsou uvedena v zák.č. 361/2000 Sb., který mimo 

jiné říká, že stání je v obytné zóně dovoleno jen na 

místech označených jako parkoviště. Okrsek MP v 

Kolovratech zaznamenal řadu stížností od obyvatel, na 

parkování vozidel mimo parkovací místa, a to pře-

devším u vjezdu do zmíněné zóny. Nutno dodat, že 

stížnosti byly oprávněné a strážníci MP jsou povinni 

vzniklý stav v souladu se zákony řešit a vyřešit. Při 

průběžných kontrolách především ve večerních hodi-

nách byl zjištěn poměrně velký počet nezákonně 

parkujících vozidel u vjezdu do zóny. Šlo o vozidla 

jak tamějších obyvatel, jejich případných návštěv, tak 

o různá služební vozidla. Strážníci MP se v prvních 

dnech snažili o to, aby řidičům těchto vozidel 

vysvětlili důvody vzniklé situace formou domluvy a 

každý z řidičů pak sám zjednal nápravu. Lze říci, že v 

drtivé většině řešených přestupků se skutečně náprava 

zdařila, aniž by muselo dojít k tak nepopulárnímu 

opatření, jakým jsou třeba tzv. „botičky“. V  přípa-

dech, kde se přestupek několikrát opakoval, bylo 

nutno sáhnout i k opatřením v podobě uložených 

blokových pokut. Dnes je celá věc stabilizována a k 

těmto přestupkům dochází jen ojediněle. Tím ale 

problém zdaleka nekončí. Obyvatelé zóny se tímto 

rozdělili na dva tábory. Odpůrce parkování mimo 

parkoviště a zastánce parkování. Strážníci MP jsou 

zde samozřejmě od toho, aby chránili oprávněné 

zájmy občanů, ale celá situace svědčí o tom, že není 

vše tak, jak má být. Nelze samozřejmě akceptovat 

názory, že někdo má dvě, nebo tři vozidla. Nebo že 

chce mít své vozidlo pod oknem, aby na něj viděl, 

přestože má své parkovací (zaplacené) místo jinde. V 

této zóně má každý byt svou garáž, garážové stání, 

nebo parkovací stání u domu. Tato místa jsou členy 

BD zaplacena, a jsou ve vlastnictví BD Instart, čili jde 

o soukromý pozemek. Nikdo však nemyslel na 

případné návštěvy tamních obyvatel. Kde mají 

zaparkovat? Tato záležitost se týká obou táborů 

nerozdílně. Chceme tady jakýsi parkovací pořádek a 

ne obdobu pražských přeplněných sídlišť. Pokud ke 

komukoli tedy přijede návštěva, tak má pouze dvě 

možnosti a obě jsou špatné. Buď zaparkuje někomu na 

místě a bude doufat, že ho nikdo nevyhodí, nebo se 

dopustí přestupku, postaví vozidlo mimo parkoviště, a 

bude doufat, že nebude přistižen. To zcela jistě nejsou 

dobré vyhlídky. Myslím, že je nanejvýš nutné vyvolat 

diskusi s představenstvem BD a jednat o zřízení jasně 

označených parkovacích míst pro ostatní vozidla 

(např. návštěvy). Osobně vidíme rezervy například na 

vnitřní i vnější pravé straně vjezdu do zóny, kde by 

mohlo vzniknout úpravou terénu 6 – 10 nových míst. 

Dále pak na protilehlé straně v podkově u kamenné 

zdi, také na vnitřní či vnější straně oblouku podélně s 

okrajem, dalších 6 – 10 míst. V tomto místě lze 

vymezit parkovací místa umístěním barevného rozli-

šení zámkové dlažby na komunikaci a osadit svislou 

dopravní značku, viditelně označující parkoviště. Toto 

je však pouze záležitostí BD a jeho členů. Pokud ale 

nebude situace s parkováním řešena, lze očekávat, že i 

v budoucnu zde bude docházet ke stížnostem. Nelze 

totiž vztahovat povinnosti pouze na obyvatele zóny, 

ale na kohokoliv, kdo přijede a v souvislosti s 

parkováním se dopustí přestupku. 

 

... a ostatní doprava 
V Kolovratech je i mnoho jiných dopravních 

omezení, na jejichž dodržování je třeba ze strany MP 

dohlížet. Záměrně uvádím ale jen ty nejvíce frek-

ventované, zásadní a z hlediska bezpečnosti velice 

důležité. Instalaci každého dopravního omezení si 

většinou vyžádá sama situace, která v místě omezení 

vzniká a ohrožuje zájmy chráněné zákonem. To je 

celkem pochopitelné, a jejich dodržování pak je ve 

veřejném zájmu. Vždyť každé vozidlo v rukou řidiče 

je v podstatě i velice nebezpečnou zbraní a to si v 

pohodlí jeho kokpitu asi jen zřídka řidič uvědomí. 

Roční alarmující statistiky, články v novinách nebo 

reportáže z televize nás pak neustále přesvědčují o 

nutnosti zamýšlet se nad tím, zda je lepší dávat 

přednost spěchu, bezohlednosti a pohodlnosti před 

bezpečností, a to nejen té naší. 

Tolik k dopravě v Kolovratech. Jak je vidět, 

problémů rozhodně není málo. A když k tomu přidáme 

další starosti, třeba v oblasti veřejného pořádku, které 

necháme zase do jiného vydání zpravodaje, musíme 

usoudit, že různorodé práce pro strážníky MP je tu 

vskutku více než dost a stále je na čem pracovat. 

V závěru mi dovolte přání klidného, radostného 

prožití vánočních svátků a úspěšného vykročení do 

nového roku. 

 
Důležitá telefonní čísla MP: 272655636  

(volejte po celých 24 hodin denně) 
 

zdarma: „ L – 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. 

Str. Bačák Vladimír

 

Městská policie 
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Změny v dopravě 

V neděli 14. prosince 2003 vstoupil v platnost 

nový jízdní řád ČD, nový jízdní řád Městské hromadné 

dopravy, Pražské integrované dopravy a autobusové 

dopravy na celém území ČR. Tento jízdní řád platí do 

11. prosince 2004, přičemž v průběhu roku budou 

vydány změny a dodatky, s platností od března a od 

poloviny června. 

I v nastupujícím jízdním řádu ČD je na 

benešovské trati provozována taktová doprava, tzn. ve 

špičkách je provozován 30-ti minutový provoz, v sedle a 

o víkendech zpravidla 60-ti minutový provoz. Vlaky ve 

směru na Prahu odjíždějí z Kolovrat ve 20. nebo 50. 

minutě a ve směru na Benešov v 18. nebo 48. minutě. 

Výjimku tvoří první ranní vlaky, ve směru na Prahu 

(vlak 9120) odjíždí již ve 04.40 hod. a ve směru na 

Benešov (vlak 9123) odjíždí již ve 04.38 hod. Další 

podstatnou věcí je zrušení osobního vlaku (ve stávajícím 

JŘ číslo 9168) s odjezdem v 19.22 hod., a tak 

půlhodinový takt ve směru na Prahu končí v 18.50 hod. 

Po letech také dochází k přesunu přímého osobního 

vlaku do Českých Budějovic. Do současné doby odjížděl 

tento vlak z Kolovrat vždy kolem třičtvrtě na deset, od 

nového jízdního řádu jezdí již v 08.18 hod. a jen od 

pondělí do soboty. Na tomto vlaku jsou nasazovány 

zelené vozy pro osobní vlaky, zatímco na vlaku s 

odjezdem v 09.48 hod. je nově nasazován pantograf. 

V průběhu roku 2004 zřejmě dojde na benešovské 

trati k zahájení prací na IV. železničním koridoru (první 

úsek bude pravděpodobně Říčany – Stránčice). V 

průběhu výstavby (cca 5 let) bude provedena kompletní 

obnova traťových a staničních kolejí, postavena nová 

nástupiště a zřízeny bezbariérové přístupy. Podrobnější 

informace o IV. železničním koridoru Vám přineseme v 

některém příštím čísle Kolovratského zpravodaje, neboť 

se tato optimalizace bude dotýkat nejen cestujících, ale i 

všech obyvatel naší městské části. 

Se začátkem platnosti nového jízdního řádu 

nedošlo na železnici ke zdražení jízdného, naopak došlo 

k jeho upravení a ke vzniku nových obchodních nabídek. 

Velmi zajímavou nabídkou je třeba relační sleva Praha – 

Brno, kde cestující v rychlíku zaplatí na této relaci 

jednotnou cenu 130,- Kč. Další velmi lákavou nabídkou, 

kterou ČD zavedly od nového grafikonu, je tarifní 

novinka SONE+. Jde o jednodenní síťovou jízdenku, 

která platí buď v sobotu nebo v neděli. Jízdenku lze 

využít pro společnou cestu až 5-ti cestujících (jízdenku 

může využít i jednotlivec), z nichž mohou být nejvýše 2 

starší 15-ti let. Za tuto síťovou jízdenku zaplatí celá 

skupina 130,- Kč, pokud při své cestě bude využívat 

pouze osobní vlaky, využije-li i spěšné vlaky a rychlíky, 

zaplatí celá skupina 360,- Kč. Jediná podmínka je 

ukončení jízdy ve 24.00 hodin v den vystavení jízdenky.  

Uveďme si jen malý příklad. V sobotu pojede 

rodina z Prahy do Olomouce (2 dospělí, 2 děti), k cestě 

použijí rychlík. Pokud využijí zpáteční jízdné, vyjde 

celou skupinu jízda z Prahy do Olomouce a zpět na 

1032,- Kč, pokud však využijí novou nabídku SONE+ 

vyjde je cesta tam i zpět na 360,- Kč, celkově tak ušetří 

672,- Kč. A ještě na závěr jedna příjemná zpráva, tato 

jízdenka vydaná elektronicky platí i na některých tratích 

v německém příhraničí. A tak můžete na tuto obchodní 

nabídku navštívit třeba města Drážďany, Cham, Zwickau 

apod., aniž byste museli cokoliv dalšího doplácet.  

České dráhy tak přicházejí s podobnou nabídkou, 

kterou již léta známe od západních sousedů.  

I v nastávajícím roce budeme moci v Kolovratech 

využívat plné integrace v rámci Integrovaného 

dopravního systému Praha, tzn. že kromě předplatních 

časových jízdenek lze k jízdě ve vlaku používat i 

přestupní jízdenky PID. Tato plná integrace na 

benešovské trati platí z Prahy Hlavního nádraží až do 

Senohrab, v tomto úseku tedy můžeme využívat 

přestupní jízdenky pro příslušný počet pásem. Cestování 

na přestupní jízdenky je velmi výhodné, neboť po 

označení platí jízdenka 60 minut (večer a o víkendu 90 

minut) a cestující tak může v této době libovolně 

kombinovat vlak – autobus – metro – tramvaj či lanovku. 

A právě to je hlavní smysl integrovaných dopravních 

systémů = jeden přepravní doklad uznávaný více 

dopravci a za bezkonkurenční cenu. Integrovaná doprava 

(IDS) je směr, který má před sebou zelenou budoucnost, 

každý rok tak přibývají nová města, která zavádí systém 

integrované dopravy. IDS je jedním ze způsobů, jak lze 

do veřejné dopravy přilákat nové cestující. S 

rozšiřováním Pražské integrované dopravy souvisí i 

vznik nových autobusových linek v okolí Prahy s 

označením 300 a výše. A tak se dnes již můžeme 

pohodlně ze Říčan či Stránčic dostat od vlaku autobusem 

třeba do Jesenice, Modletic, Průhonic, Čestlic, Velkých 

Popovic, Hrusic, Ondřejova či Kamenice. Autobusy zde 

zpravidla navazují na vlaky ČD. 

Bohužel do uzávěrky Kolovratského zpravodaje 

nám Dopravní podnik neposkytl nové jízdní řády 

autobusových linek č. 265 a 268, takže případné změny v 

tomto článku nemůžeme zmínit. 

Nové autobusové a vlakové jízdní řády lze za 

cenu kopie zakoupit v Infocentru Kolovraty, jízdní řády 

jsou též k dispozici na webových stránkách Kolovrat 

(www.kolovraty.cz) nebo si je lze stáhnout ze stránek 

ČD: www.cd.cz a DP Praha: www.dpp.cz. Informace o 

PID jsou na stránkách: http://www.ropid.cz. Skvělý je 

též vyhledávač autobusové, vlakové a letecké dopravy v 

ČR a evropských zemích na adrese: www.jizdnirady.cz . 

Informace o vlakových spojích lze také získat na 

tel. čísle 221 111 122 (ostatní informace o vlakové 

dopravě na tel. čísle 840 112 113, informace o MHD lze 

získat na tel. čísle 296 19 18 17 a informace o 

autobusových linkách na tel. čísle 900 119 041. 

Na závěr ještě připomínám, že během vánočních 

svátků, Silvestra a Nového roku dochází k výraznému 

omezení jízd vlaků, a to především v ranních a večerních 

hodinách. Jízdní řád se svátečním provozem obdržíte 

zdarma v Infocentru Kolovraty. 

Tomáš Bezouška

Ze života obce 
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Nejen o Vánocích… 

Také letos jsem byl požádán, abych napsal 

něco k Vánocům, které již klepou na dveře. Jsou 

posledními svátky kalendářního a prvními církevního 

roku. Ten začíná ADVENTEM, přípravou na druhý 

PŘÍCHOD Ježíše Krista.  

Co mám povědět, abych se neopakoval? 

Odpověď jsem hledal tak, že jsem si přečetl svá 

minulá zamyšlení. 

A již vím: Skončím tím, že Vás, čtenáře 

Zpravodaje, poprosím či vyzvu, abyste si otevřeli 

čtvrtá čísla minulých ročníků – pokud je máte 

schované – a přečetli si, co jsem v nich napsal o 

smyslu Vánoc. Tečka. 

Má to ale háček: Redakční rada by sotva něco 

takového přijala… Když jsem si nevěděl rady, přišlo 

mi na mysl to, co napsal velký vyznavač Ježíše 

Krista, apoštol Pavel, který byl ochoten pro víru v 

něho položit život. V jeho listu Filipským křesťanům 

/3,1/ čteme: „Jednostejných vám věcí psáti mně se 

jistě nestýště, vám pak to bezpečné jest“. Protože v 

Kralické Bibli z roku 1613 zní tento text poněkud 

zastarale, uvádím ještě ekumenický překlad z 

poslední doby: „Psáti vám stále totéž mně není 

zatěžko a vám to bude oporou“.  

Takže: Jestliže rok co rok opakujeme v 

souvislosti s Vánocemi totéž – strojíme stromek, 

nakupujeme dárky, pečeme kapra atd. atd. pak 

nevím, proč bychom nemohli či neměli stále znovu 

opakovat (vždyť opakování je matka moudrosti), že 

hlavním smyslem Vánoc není pracovní volno, 

ozdobený stromek, bohatě prostřený stůl atd. atd., ale 

možnost zastavit se a zamyslet, co to znamená pro 

nás osobně a pro celé lidské společenství, že se před 

2 tisíci lety narodil v Betlémě člověk, který nám 

umožnil svým životem, svou smrtí a svým 

vzkříšením stavět naše pomíjivé bytí na hodnotách, 

které nikdy neztratí svou cenu. Jsou to VÍRA, 

NADĚJE a LÁSKA. 

Tato tři slova lze chápat různě, jak se ostatně 

všude a napořád děje. Já se, spolu s ostatními 

křesťany, snažím jim rozumět tak, jak mne tomu učí 

Bible: Těmito výrazy je vyjádřeno, jaké poslání má 

naše lidství. Na těchto hodnotách stojí naše všelidské 

soužití.  
 

Jinak řečeno: 

a) Sotva můžeme mít radost ze života, nevěříme-li 

jedni druhým. Aby mi druzí věřili, musím 

věrohodně mluvit i jednat. 

b) Nesmím ztratit naději, že mne ostatní přijímají 

jako společníka na cestě a nesmím je v tom 

zklamat. 

c) To vše pečetí láska k lidem, tedy vztah, v němž 

jsem ochoten odpouštět, nemstít se, raději strpět 

křivdu, než abych dalším článkem odvety 

prodlužoval řetěz nenávisti, jímž je lidská 

společnost spoutávána. 
 

Bible mluví v tomto ohledu naprosto jasně: 

„Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale 

vždycky usilujte o dobro mezi sebou a vůči všem“ /1. 

Tesalonickým 5,15/. „Láska neudělá bližnímu nic 

zlého“ /Římanům 13,10/. 

Tyto výzvy by zněly nadarmo, kdybychom 

nevěřili, že Bůh je a že za námi přišel v Ježíši Kristu 

také proto, aby nám dal naději, že jeho Láska 

nenechá svět napospas zlu. Jen Boží zásluhou, skrze 

oběť a vzkříšení Ježíše Krista, převažuje ve světě 

dobro a láska – také tam, kde většina v něho nevěří. 

Bůh, který za námi přišel v Dítěti, narozeném v 

Betlémě, není ovšem diktátor, jakých zažily dějiny 

bezpočet. Dává nám svobodu, abychom v něho věřili 

a milovali ho svou důvěrou a poslušností . Ten, kdo 

říká, že Boha nepotřebuje, snadno se stává bohem, 

modlou sám sobě i druhým. Ať se, právě o Vánocích, 

ale nejen tehdy ptá sám sebe: „Neměl bych také 

zkusit otevřít se Dítěti, narozenému v Betlémě?“ Pak 

by našel klíč a sílu otevřít se i všem, s nimiž sdílí 

lidský úděl. Ježíš jednou řekl: „Hladověl jsem a dali 

jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na 

cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli 

jste mne, byl jsem nemocen a navštívili jste mne, byl 

jsem ve vězení a přišli jste za mnou.“ Učedníci se v 

údivu ptali, kdy že mu prokázali takové služby? 

„Cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných 

bratří, mně jste učinili“. A tu mne napadá: Co kdyby 

se usnesli radní v obcích, ve městech a krajích a snad 

i vláda a obě komory parlamentu se souhlasem 

prezidenta, že v roce 2004 (teď už je pozdě) 

zaženeme nákupní horečku tím, že to, co bychom 

utratili za dárky, za jídlo a pití, vložíme do rukou 

státních orgánů či jimi pověřených organizací a 

sdružení, aby za takto získané prostředky bylo 

pomoženo alespoň trochu těm, kteří v tomto světě 

nemají naději na důstojný život? A kdyby se k 

takovému kroku odhodlaly státy Evropské unie či 

dokonce OSN, to bychom se radostně divili! Už to 

slyším: „Ten dědek se zbláznil!“ Možná. Nestálo by 

však za to doopravdy zkusit, zda nám záleží víc na 

našem vlastním životě, či na životě druhých? Ostatně 

k tomu máme mnoho příležitostí denně, nejen o 

Vánocích.  
 

Přeji Vám to, co bylo v Ježíši Kristu 

potvrzeno jako jediná schůdná cesta: Víru, naději a 

lásku. 

Jiří Zejfart 

Ze života obce 
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Posvícení, na Moravě hody 

Je to slavnost na památku posvěcení místního 

kostela. Oslavy mají původ v pohanských obyčejích, 

kdy lidé oslavovali vydařenou úrodu a připravovali se 

na příchod zimy. 

Ráz posvícení byl v radovánkách, dobrém jídle, 

pečení koláčů, na pekáčích pěkně vypečená husička 

apod., po dobrém jídle přicházelo radostné veselí při 

posvícenské taneční zábavě, která pokračovala druhý 

den - v pondělí dalším tancem, tak zvanou "pěknou ho-

dinkou" a mnohde se tančilo i v úterý tzv. "soused-

skou". Uvážíme-li, že vysvěcení kostela, případně 

ukončení sklizně, se konalo v každé vesnici v jiném 

termínu, byl neustále nějaký důvod k veselí a práce se 

zanedbávala. To se znelíbilo císaři Josefu II., chtěl 

omezit počet posvícení včetně nešvarů při nich 

provozovaných, proto se rozhodl vydat obecné 

ustanovení, kterým chtěl omezit časté slavení pod 

různými příležitostmi. 

Toto obecné ustanovení určovalo jednotné 

slavení posvícení na třetí neděli v říjnu, tj. neděle po 

Havlovi. Tak dostalo posvícení pojmenování "císařské" 

nebo také Havelské.  

A jak to bylo v Kolovratech  

Svátek Havla je 16. října, neděle po Havlovi je 

třetí neděle v říjnu. Na tuto neděli stanovil oslavu 

posvícení Josef II. (císařské – Havelské). Slavilo se 

tedy podle císařského ustanovení. Posvěcení našeho 

kostela svatého Ondřeje není známé, proto se v kostele 

koná mše za vysvěcení kostela 3. neděli v říjnu (ve 

všech kostelech, kde není posvěcení známé). V 

Kolovratech se tedy původně slavilo "Havelské" 

posvícení. Kolovraty byly oblastí řepařskou a v půli 

října neměli zemědělci polní práce ještě ukončené, 

neměli čas se veselit na posvícení.  

Sedláci se proto domluvili a požádali obecní 

zastupitelstvo o přeložení posvícení až po skončení 

polních prací. Zvažoval se termín. Kostel je zasvěcen 

svatému Ondřejovi, to by byl pro sedláky termín 

vhodný, méně vhodný byl z hlediska náboženského. Sv. 

Ondřej je "klíčníkem", uzavírá církevní rok a otevírá 

období adventní, ve kterém není čas na radostné oslavy. 

Obecní zastupitelstvo tedy v roce 1924 rozhodlo takto: 

"Obecní zastupitelstvo se usneslo jednohlasně pro letos 

i další léta slaviti posvícení o sv. Martině, neboť 

posvícení císařské o sv. Havla je v nejpilnější řepařské 

práci..."  

Tak je zapsáno v kolovratské obecní kronice. 

 

Ing. Jaroslav Břečka  

 

 

 

Nové parkoviště u kolovratského hřbitova 

Již delší dobu jsem pozoroval jednu, do jisté 

míry nepříjemnou věc u kolovratského hřbitova, nebylo 

tam vlastně kde zaparkovat. U vchodu do hřbitova bylo 

několik uježděných plácků, které za pěkného počasí 

byly bezproblémové. Jakmile ovšem pořádně zapršelo, 

měli s příjezdem ke hřbitovu problém především starší 

lidé, kterým se vystupování z auta do bláta zajisté moc 

nezamlouvalo. Při procházce ve sváteční den (28. října 

2003) jsem byl, a asi nejen já, potěšen zjištěním, že je u 

hřbitova téměř hotové parkoviště. Jeho citlivé řešení, 

zahrnující stávající výsadbu zeleně, mne velice 

potěšilo. Rád bych tímto jménem všech návštěvníků 

hřbitova poděkoval. 

Petr Bartoš

 
Ve zkratce  

 

Ohlas na článek… 
 

Se zájmem jsme si přečetly poznámku o odstěhování manželů Mirabelských. Mrzí nás, že se pro ně nenašlo 

náhradní bydlení v Kolovratech.  

Pana Mirabelského známe jako člověka, který se zásadně zasloužil o provoz naší pošty, vždy byl vlídný a trpělivý 

i po skončení třicetileté aktivní činnosti byl pro obec přínosem. Je škoda, že z naší blízkosti ztrácíme takové dobré lidi, 

kteří s námi dlouhá léta žili a pracovali. Měli bychom si v dnešní době ostrých loktů více vážit skromných lidí.  

Irena Žáková, Jana Korbová  

Ze života obce 
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Naši jubilanti 
 

V prvním čtvrtletí roku 2004 oslaví významná 

životní jubilea tito naši spoluobčané: 
 

 

70 let 

Jiří Rangl 

Eliška Přibylová 

Matilda Žáková 

Eva Benešová 

Miroslav Zouplna 

Lidmila Nedvědová 
 

75 let 

Marie Miková 

Anežka Opletalová 

Libuše Vápeníková 

Jiřina Hromadová 

Marie Ročková 
 

80 let 

Josefa Židlická 

Jarmila Fantová 
 

90 let 

Františka Škorpilová 
 

92 let 

Jaroslav Komárek 

Milada Černochová  

Jaroslava Ivančíková 

Václav Dvořák 

František Žižka 

Eduard Dinnebier 

Oldřiška Sládková 
 

 

Všem oslavencům ještě jednou gratulujeme a 

přejeme hodně zdraví. 

Klub důchodců v závěru 

roku 

Dne 1. října 2003 nás v Klubu navštívila paní dr. 

Hana Božinovová se sestrou Inou Šůrovou. Přednáška paní 

doktorky byla pro nás velmi poučná a zajímavá, což ukázala 

i následující diskuse. 

Dne 25. října 2003 se konal zájezd do divadla na 

Fidlovačce na divadelní představení „Sladké tajemství“. 

Dne 8. listopadu 2003 se konala ve spolupráci s ÚMČ Praha 

– Kolovraty tradiční posvícenská zábava. K tanci a poslechu 

hrála „Malá muzika“ z Pelhřimova, přestávky vyplnilo „Duo 

Kolovrátek“ se staročeskými lidovými písničkami v podání 

pana Hůly a Missbichlera. Děkujeme všem za velkou účast, 

v sále kulturního domu „U Boudů“ vládla velmi příjemná 

atmosféra. Senioři se setkali, popovídali si se svými přáteli a 

známými, řada z nich vyzkoušela i nový parket sálu a 

přichystáno bylo i malé občerstvení. Přijeli i hosté z 

Nedvězí, Uhříněvsi, Pacova, Hostivaře a Strašnic. Za 

spolupráci na této akci děkujeme také paní Šímové, 

tajemnici ÚMČ Praha – Kolovraty. Na poslední měsíc roku 

plánuje Klub důchodců zájezd na hrad Karlštejn. Také se 

někteří z nás zúčastní setkání s přáteli z Nedvězí. Tamější 

úřad pořádá každoročně zábavný program s pohoštěním v 

nedvězské vinárně. Poslední schůzka v tomto roce proběhne 

30. prosince 2003 ve slavnostním ladění, neboť se 

rozloučíme se starým rokem. Pozváni budou i hosté.  

Končí rok 2003. Všem občanům přeji příjemné 

prožití svátků vánočních a vše nejlepší, především však 

zdraví v novém roce 2004. 

Oldřiška Sládková, Klub důchodců

 

 

 

 

 

Postřehy z posvícenské zábavy 

Posvícenské odpoledne se velmi zdařilo, s 

kapelou jsme byli velmi spokojeni, krásně jsme si 

zatancovali, přišli jsme na jiné myšlenky a vrátili jsme 

se do časů svého mládí. 

p. Lhotáková 

 

Děkujeme p. Hůlovi a Missbichlerovi z Dua 

Kolovrátek za moc krásné vyplnění přestávek. 

p. Bílková 

 

Na tento den se s mojí ženou vždy těšíme, že se 

jednak setkáme s našimi přáteli a můžeme si zazpívat 

písničky našeho mládí. V Kolovratech se nám dobře 

žije, jsou zde dobří lidé. Přejeme všem mnoho zdraví 

a za rok na shledanou. 

manželé Klusáčkovi 

 

Děkujeme za krásné odpoledne, odcházíme 

spokojeni. 

přátelé z Nedvězí 

 

Posvícenské odpoledne se mi velmi líbilo, 

kapela velmi hezky hrála, vystihli náladu starých lidí, 

za vše sklízeli velký aplaus. Tak nádherně jsem si 

zatancovala, až jsem prošoupala podrážku u střevíčků . 

Anna Ouporová, Hostivař 

Ze života obce 
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Jiří Zejfart – evangelický farář a výtvarník 

Ve čtvrtek 23. října t. r. proběhla v Infocentru 

Kolovraty vernisáž výstavy pana Jiřího Zejfarta „Řeč 

přírody“, a to u příležitosti významného životního 

jubilea (nar. 1928) tohoto občana, který sice v 

Kolovratech nežije dlouho, ale bez něhož bychom si 

kulturní atmosféru obce těžko dovedli představit. 

Během vernisáže hovořil pan Zejfart se skromností 

sobě vlastní o různých peripetiích, kterými prošel na 

své cestě výtvarníka a evangelického faráře. Zajímavé, 

ač nedlouhé vyprávění bylo proloženo několika 

klasickými skladbami upravenými pro flétnu v podání 

jeho vnuka Jonáše Zejfarta. Více než šedesát lidí na 

vernisáži bylo důkazem toho, že nejen výtvarné dílo, 

ale i sama osobnost pana Zejfarta je stále oslovující, že 

stále má co říci. 
 

Pane Zejfarte, když si teď povídáme tady v 

Kolovratech, jaké jsou vaše vazby k této obci? 

V Kolovratech žiji od 19. prosince 1996, a to v 

Penzionu I. Narodil jsem se a mládí prožil v 

Uhříněvsi. Na přelomu 40. a 50. let jsem však již 

chodíval na biblické hodiny evangelického sboru k 

manželům Rendlovým, kteří bydleli na Skále. S 

jejich dcerou Helenkou jsme uzavřeli manželství v 

roce 1954. 
 

Byly tedy ve vašich tehdejších dílech i kolovratské 

motivy? 

Mám za to, že ano, vždyť již tehdy jsem se 

výtvarnému umění naplno věnoval, ale dnes již 

žádnou z těchto prací nemám, buď jsem je 

zlikvidoval, neboť nestály za ponechání, nebo jsem 

je někomu věnoval. Je také možné, že byly součástí 

poměrně velkého souboru, který jsem věnoval 

muzeu ve Vysokém Mýtě. 
 

Jak jste se dostal k výtvarnému umění, měli k němu 

vztah již vaši rodiče? 

Moji rodiče ne, ale můj dědeček byl truhlář, 

snad od něj jsem získal nějaký vztah k práci se 

dřevem. Tu jsem sice nestudoval, ale později jsem 

se řezbářství hodně věnoval. Můj starší bratr měl 

také vztah k umění, v mladších letech se zabýval 

kreslením určitě víc než já. 
 

Chtěl jste být vždycky výtvarníkem? 

Ne, původně jsem chtěl být hajným. Ale byl 

jsem dítě předčasně narozené, prodělal jsem mnohé 

nemoci. Když mě ještě jako miminko nesla babička 

k uhříněveskému doktoru Jeřábkovi, dostalo se jí ve 

dveřích ordinace uvítání: „Co sem s ním lezete, 

stejně vám umře!“ Pro mé chatrné zdraví a spíše 

chabou postavu rodiče nesouhlasili s povoláním 

hajného. A tak jsem po dokončení měšťanské školy 

v Uhříněvsi dojížděl od roku 1943 do Vysočan jako 

učeň jemné mechaniky. Výtvarné umění mě výrazně 

zaujalo až v roce 1944, kdy jsem dostal spálu a 

strávil měsíc v domácí karanténě. Tehdy jsem začal 

intenzivně kreslit. Po návratu do učení mne už 

řemeslo tolik nebavilo, v zásuvce pracovního stolu 

jsem měl skicák. V té době jsem psal i poezii. 

Nakonec jsem v roce 1945 učení opustil a šel 

studovat na Státní grafickou školu v Praze. Během 

studia jsem se dvakrát pokusil dostat na AVU, ale 

nevyšlo to. „Ne“ řekly patrně moje kádrové 

materiály. Moje příslušnost k evangelické církvi a s 

tím související aktivita nebyly komunistickým 

mocipánům po chuti. 
 

Začal jste právě tehdy uvažovat o poslání kazatele? 

To bylo již o něco dříve. Vyrůstal jsem v 

evangelickém prostředí a otázka, zda bych neměl 

Pánu sloužit jinak než uměním, se nabízela stále víc. 

Ale k přijetí na teologickou fakultu byla nezbytná 

maturita na gymnáziu, maturita ze střední grafické 

školy nestačila. 
 

Takže to vypadalo, že cesta kazatele evangelia je 

pro vás uzavřená... 

Snažil jsem se vycházet ze situace, jaká byla. 

Na teologii jsem nemohl, tak jsem dodělal grafickou 

školu a získal nejprve měsíční stipendium do 

keramické dílny pana Šimůnka v Klínci u Davle a 

poté do malírny porcelánu Gloria v Brunšově u 

Štěchovic. Tam jsem také zůstal. Ale potom přišel 

velký zlom: v roce 1950 se u mě projevila nemoc z 

povolání, způsobená některými barvami 

používanými na malování porcelánu v kombinaci s 

terpentýnem. A právě v tom roce učinila teologická 

fakulta výjimku a nabídla možnost podat přihlášku i 

maturantům negymnazijním. Viděl jsem v tom 

zřejmý pokyn a na teologii jsem se přihlásil a 

posléze i dostal. Můj starší bratr už tam byl. 
 

Dnes vidíme, že výtvarné umění šlo ve vašem životě 

ruku v ruce s posláním faráře. Zřejmě bylo od 

počátku těžké skloubit dráhy tak odlišné... 

Ano, dokonce musím říci, že když jsem ucítil 

Boží volání a šel na teologii, opravdu jsem chtěl 

výtvarné činnosti zanechat, v podstatě ji obětovat 

cestě, na kterou mě Bůh povolal. Ale už v té době 

jsem dělal ilustrace do biblického slovníku, knižní 

obálky a další zakázky v církvi. Nedlouho po přijetí 

na teologii jsem se seznámil s církevním 

architektem Bohumilem Barešem a díky němu jsem 

pak měl možnost navrhnout a realizovat interiér 

kostela v Hodslavicích. To byl můj první interiér, po 

němž časem následovaly desítky dalších. Uvědomil 

jsem si, že bych mohl a měl sloužit Bohu i 

výtvarným uměním. Nebylo to jednoduché, protože 

samo povolání faráře bylo časově velmi náročné, ale 

jak synodní rada, tak senioráty a sbory, v nichž jsem 

působil, souhlasily s tím, abych se věnoval také 

činnosti výtvarné. Samozřejmě bych si nedovolil v 

tom pokračovat bez jejich souhlasu. I tak jsem 

musel v Karlových Varech přenést odpovědnost za 

některé věci, např. za věci úřední, na jednu 

sborovou sestru, která byla pro tento účel 

Žijí mezi námi 
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ustanovena. Ani potom však nebylo času nazbyt, 

vždycky jsem musel pečlivě vyvažovat své 

povinnosti faráře a provádění jednotlivých zakázek. 

Děkuji Bohu za to, že jsem mohl žít tak bohatým 

životem a vnímat obě cesty ve svém životě jako 

souběžné a vzájemně se prolínající. Nyní již není 

zejména moje kazatelská činnost tak intenzivní, ale 

přesto se dá říci, že obě cesty dosud pokračují, 

vidím se v postavě služebníka, kterému byly 

svěřeny dvě hřivny. Stále se snažím s nimi 

hospodařit. Jak se mi to daří, to s konečnou platností 

zhodnotí Pán. 
 

Kde všude jste působil jako kazatel? 

V roce 1954 jsem přijal místo faráře v 

Karlových Varech. Státní orgány a StB mně od 

začátku nebyly nakloněny, přesto jsem tam vydržel 

díky solidaritě členů sboru až do roku 1978, kdy mi 

KNV nakonec odňal státní souhlas. Potřeboval jsem 

nějaké zaměstnání, zkusil jsem se tedy po dvaceti 

letech vrátit do malírny porcelánu, ale už po 

několika dnech jsem pocítil, že mi to škodí. 

Zanedlouho mi přítel našel místo ve skladu potravin 

nedaleko Karlových Varů. Tam jsem nejprve 

pracoval na rampě, od šesti ráno, celý den, zima 

nezima. Později jsem se vypracoval na skladníka a 

zástupce oddělení cukrovinek. Byl jsem také 

myšilovem, protože sklad stál v polích a myši tam 

páchaly značné škody. Paradoxní bylo, že jako 

myšilov jsem měl výrazně vyšší plat než jako farář. 

Po dvou letech jsem dostal souhlas do Vysokého 

Mýta. Tam jsem působil od roku 1981 do roku 

1996, kdy jsem odešel do důchodu. Protože můj syn 

žije v Kolovratech, podali jsme si s mojí paní žádost 

o byt v kolovratském Penzionu. Podařilo se a jsme 

tu moc spokojení.  
 

Je o vás známo, že jste stále velmi aktivní, vaše 

práce zdobí již řadu let stránky Kolovratského 

zpravodaje. Předpokládám, že prostředí Kolovrat a 

jejich okolí jsou pro vás umělecky inspirativní... 

Určitě. Z okna našeho bytu mám krásný 

výhled, který mi umožňuje sledovat celoroční 

proměny přírody. Některé mé věci vznikly jen díky 

tomuto výhledu. Samozřejmě pak čerpám podněty 

pro své práce na procházkách ulicemi obce i jejím 

okolím. V terénu si udělám skici tužkou a na jejich 

základě pak zpracuji třeba linoryt nebo akvarel. Ale 

protože vnímám krásu přírody kolem sebe, ať už 

jsem kdekoli, snažím se zachytit některé motivy 

třeba i během cesty vlakem – když mě při pohledu z 

okna něco zaujme, udělám si opět skicu a s tou pak 

doma dále pracuji. 
 

Věnoval jste se v průběhu let mnoha výtvarným 

technikám: olejomalbě, malbě temperou na omítku, 

malbě na porcelán a keramiku, písmomalířství, 

litografii, linorytu, kresbě tuší i měkkou tužkou, 

akvarelu, řezbářství, navrhoval jste interiéry 

kostelů, typograficky jste upravoval knižní publikace 

i další tiskoviny a mohli bychom pokračovat dále... 

Víte, já o sobě nehovořím jako o malíři nebo o 

umělci. Nejsem Aleš, Mánes, Slavíček ani Zrzavý. 

Nesahám jim ani po paty. Jan Werich kdysi řekl: 

„Jdu životem a trousím moudrost.“ Já říkám, že jdu 

životem a trousím obrázky v naději, že tento trus je 

také trochu užitečný a má smysl. 
 

Nemůžeme zde bohužel hovořit o všech technikách, 

které používáte, mohl byste nám tedy alespoň 

prozradit, jak vznikají např. vaše kolorované 

linoryty? Snad to říkám správně. 

Jde vlastně o barevný soutisk několika štočků. 

Na základě skici, získané v terénu, dám jednotlivé 

barvy na pauzáky, které přiložím na sebe, abych 

viděl výsledný obrázek. Jednotlivé barvy pak vyryji 

do lina. Každá barva se tedy tiskne ze zvláštního 

štočku a je samozřejmě důležité, jak půjdou při tisku 

barvy po sobě, protože barva později natištěná 

částečně překryje barvu předchozí, čímž je dosaženo 

dalších barevných tónů. 
 

Když teď vidím ve vašich rukách tyto štočky, 

nedokážu si představit, že můžete přesně vědět, jak 

bude výsledný tisk vypadat... 

Ano, na první pohled to není patrné, ale když 

se tomuto oboru věnujete delší dobu, získáte určitou 

dovednost; opravdu to není tak těžké. Grafická 

technika je základ, který musí výtvarník dobře 

zvládnout, rozhodující však je, co bude touto 

technikou vytvořeno. Ovšem, výtvarné umění není 

matematika, proto i můj tvůrčí záměr, který při práci 

sleduji, dopadá v závěru vždy trochu jinak, někdy 

jsem sám překvapen, jak vyšly některé detaily 

soutisku. Tady je prostor pro očekávání, pro trochu 

toho tajemna a radostného naplnění. 
 

Děkuji vám za rozhovor. 
 

Ptal se Roman Lang. 

 

 

 
Ve zkratce  

 

Omluva redakce 
 

V minulém čísle (3/2003) Kolovratského zpravodaje byl u článku „Obnova kolovratského kulturního domu“ 

nesprávně uveden jako autor článku ing. arch. Gabriel Müller. Autorem článku byl Tomáš Bezouška. Redakce se za tuto 

chybu omlouvá ing. arch. Gabrielu Müllerovi, autorovi článku i čtenářům.  

Petr Bartoš 

Žijí mezi námi 
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Kolovratský vánoční jarmark 

V sobotu 29. listopadu 2003 uspořádalo 

Infocentrum Kolovraty ve spolupráci s Úřadem městské 

části „I. Kolovratský vánoční jarmark“ – „Adventní 

odpoledne 2003“.  

Již v poledne začali první prodejci rozbalovat 

své stánky a čekali na první návštěvníky, kterých 

během sobotního odpoledne prošlo atriem několik 

stovek. V nabídce byly především adventní věnce a 

svícny, cukroví, keramika, vánoční stromky, medovina, 

vitráže apod. V rámci Adventního odpoledne proběhla 

v kolovratském kostele bohoslužba, která se konala při 

příležitosti svátku sv. Ondřeje, kterému je náš kostel 

zasvěcen. Když vyšla první hvězdička a na Kolovraty 

se snesla tma, rozzářil se v plné kráse kolovratský 

vánoční strom, který ozdobily svými výrobky 

kolovratské děti. A pak se již rozběhl pestrý program. 

Strhující bylo vystoupení sboru „JazzBáby“ pod 

vedením manželů Vondrovicových. „Děvčata“ z 

kolovratského domu s pečovatelskou službou a jejich 

přátelé svým úchvatným vystoupením rozezpívali celé 

atrium. Ke staročeským jarmarkům neodmyslitelně 

patřilo i divadlo. Tohoto úkolu se zhostily paní učitelky 

Boušková a Jirsová, které s kolovratským 

divadelním kroužkem sehrály loutkovou 

pohádku „Kašpárek a vodník“. Podzimní 

mrazivý večer uzavřel jako každoročně 

klenot Kolovrat – dětský pěvecký sbor 

„Coro Piccolo“ pod vedením Jany Galíkové 

a za hudebního doprovodu pana Kysely. 

Všichni občané si mohli s dětmi zazpívat 

nejznámější vánoční koledy. Celé 

odpoledne provázela skvělá nálada, kterou 

ještě podporoval svařáček a velmi chutný 

bramboráček.  

Na závěr bych chtěl poděkovat 

všem, kteří se na přípravě adventního 

odpoledne podíleli a bez nichž by nikdy 

tato příjemná sobota nevznikla – ÚMČ 

Praha - Kolovraty, a to především panu 

starostovi obce Ing. Marku Ovečkovi, paní 

místostarostce Mgr. Anně Halmanové, paní 

tajemnici Radaně Šímové, paní Aleně 

Svobodové, pánům Léblovi, Klenovcovi a 

Valíškovi, vedoucí Infocentra paní Zdeňce Musilové, 

paní knihovnici Evě Černohorské, panu řediteli Mgr. 

Pavlu Bednářovi, panu Ing. Pavlu Vyhnánkovi, panu 

faráři Janu Gerndtovi, paní Danuši Štaflové, paní Lence 

Čamrdové, paní Daně Doksanské a paní Anně 

Ouporové. Děkujeme také všem prodejcům, Městské 

policii Kolovraty, která bděla nad bezpečností, panu 

Josefu Holečkovi za ozvučení akce, všem vystupujícím 

– manželům Vondrovicovým a sboru JazzBáby, paním 

učitelkám Bouškové a Jirsové a kolovratskému 

divadelnímu kroužku, vystupujícím dětem ze Základní 

školy, Janě Galíkové, panu Kyselovi a všem dětem ze 

sboru Coro Piccolo.  

A samozřejmě velký dík patří Vám všem, kdo 

jste nás v nepříliš vlídném počasí přišli podpořit, a tím 

pomohli založit novou tradici jarmarků u nás v 

Kolovratech.  

Již dnes si Vás všechny dovolujeme pozvat na II. 

Kolovratský velikonoční jarmark, který se uskuteční v 

sobotu 3. dubna 2004 od 14.00 hodin v Atriu před 

Infocentrem. 

Tomáš Bezouška 

 

 

O prvním předvánočním jarmarku 

Dobrý den, tady JazzBába. 
 

Co mohu říci, jen to, že jsem plna krásných 

dojmů, protože jsme dnes poprvé vystoupily s naším 

pěveckým sborečkem veřejně a ještě ke všemu při 

takové příležitosti a tak obrovské účasti návštěvníků.  

Byla to pro nás všechny chvíle plná napětí a 

trémy. Ale všechno dobře dopadlo a jsem moc ráda, že 

jsme mohly také přispět k té úžasné atmosféře, která na 

jarmarku byla. Je to odměna pro nás všechny a hlavně 

pro naše nejstarší členky sboru, které s takovou 

svědomitostí docházejí pravidelně, vždy připravené, 

upravené, usměvavé a vtipné na naše zkoušky.  

Doufám, že se předvánoční jarmark líbil všem 

zrovna tak jako nám a moc se těšíme na další. 

Přejeme všem hezké svátky vánoční za pěvecký 

sbor JazzBáby, Věra Vondrovicová 

 

Ze života obce 
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Vážení a milí návštěvníci vánočního 

jarmarku v Kolovratech, 
 

dovolte mi, abych poděkovala Vám všem, kteří 

jste nám finančně přispěli na materiál pro různé 

pracovní aktivity seniorů, které se snažíme dělat v 

Domě s pečovatelskou službou Kolovraty. 

Nejde zde pou-

ze o nějaké výrobky, 

ale o to, že různými 

pracemi se zapomíná 

na starosti, bolesti a 

různá trápení. Při 

společných aktivitách 

je veselo a člověk si 

znovu připomene, co 

se „v mládí naučil“ a 

navíc, když vidí, že se 

to líbí i druhým, je to 

neuvěřitelné povzbu-

zení a vědomí, že 

každá práce má svůj 

smysl. 

Musím také ve-

lice ocenit spolupráci 

dětí z astronomického 

kroužku v Kolovra-

tech, který vede Tomáš 

Bezouška. Tyto děti mi 

pomáhaly při organi-

zování výstavy výrob-

ků a ukázkách prací 

seniorů. Zhostily se tohoto úkolu s krásnou vitalitou 

mládí a já jen obdivovala jejich smysl pro čestnost a 

úctu ke starším lidem. Přeji těmto dětem, aby jim 

vycházela tajná přání a pod stromečkem našly to, co si 

nejvíce přejí. 

Přeji Vám jménem všech obyvatel a zaměst-

nanců DPS Kolovraty krásné a pohodové prožití 

vánočních svátků a do nového roku 2004 hodně zdraví, 

štěstí, lásky a jistoty v soukromém i pracovním životě. 

Danuše Štaflová, vedoucí DPS Kolovraty 

 

 

Vánoční jarmark 
 

První vánoční jar-

mark, který se konal 29. 

listopadu 2003 při pří-

ležitosti rozsvícení vá-

nočního stromu v Kolo-

vratech, ve mně zane-

chal hluboké vzpomín-

ky.  

Do této předvá-

noční akce se zapojila 

spousta lidí. Poděkování 

patří všem lidem, kteří 

se podíleli jak na pří-

pravách jarmarku, taktéž 

lidem, kteří zde pro-

dávali své výrobky. Ať 

už to byly výrobky, 

které se daly ihned kon-

zumovat nebo poslouží 

pro okrasu našeho do-

mova. Velice pěkné bylo 

vystoupení pěveckého 

sboru „JazzBáby“ a dět-

ského sboru „Coro 

Piccolo“. Taktéž patří 

poděkování Markétě Kabeláčové, která vystoupila s 

flétničkou a dětem a paní učitelce ze ZŠ za představení 

loutkového divadla.  

Opravdu všichni navodili příjemnou předvánoční 

atmosféru. 

Mgr. Milada Vyhnánková 

 
 

 

 

Ve zkratce  

 

 

Infocentrum Kolovraty velmi děkuje firmě 

REALEX s.r.o. (vazba květinových darů, Mírová 69 

– Kolovraty) za poskytnutí adventních věnců na 

jarmark. Celý výtěžek z jejich prodeje bude věnován 

dětskému domovu. 
 

Infocentrum Kolovraty děkuje panu Josefu 

Břečkovi a panu Janečkovi z Chrastavy za 

zapůjčení betlémů, které pomohly vytvořit vánoční 

atmosféru v Infocentru. 
 

V úterý 28. října 2003 v dopoledních hodinách 

položili zástupci obce věnce k Pomníku padlých u 

základní školy a k pamětní desce T. G. Masaryka, 

umístěné na budově kolovratské základní školy.  

Pomník padlých byl postaven v roce 1923 na 

památku 24 kolovratských občanů, kteří padli v I. 

světové válce. Pomník zhotovil pan kameník Hloušek 

z hořického pískovce za cenu 5 490 Kčs. Část financí 

na stavbu pomníku poskytla obec, zbytek byl opatřen 

z milodarů. Pomník byl odhalen 14. října 1923 velkou 

slavností, které se zúčastnilo mnoho spolků a občanů.  

Ve II. čtvrtletí roku 2004 bude přistoupeno ke 

generální opravě této kolovratské památky.  

foto – viz zadní strana obálky zpravodaje

 

 

Ze života obce 
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Anima se rozhlíží 

Hodilo by se možná na závěr roku shrnout, co 

všechno jsme měli možnost letos v rámci Animy i 

farnosti prožít. Bylo toho dost: 6 společných setkání 

agapé, mezi nimiž nechybělo setkání s novým panem 

farářem Janem Gerndtem i panem biskupem Karlem 

Herbstem, výstava fotografií Hany Rysové z Indie, 

výlet na Hrádek a do Tehova, 2 fotbalová utkání a 

biblické hodiny, za jejichž vedení chceme poděkovat 

panu Jiřímu Zejfartovi. Dost na to, že je nás jen pár a že 

jsme všichni lidé, kteří máme své rodiny a svá 

povolání. 

Cítila jsem, že kolem těchto setkání proběhlo 

mnoho emocí, a to jak při fotbalových utkáních, tak i 

kolem přípravy i během jednotlivých akcí. Občas bylo 

skličující zklamané očekávání davu zájemců, jenže 

pokaždé bylo stejně uskutečněné setkání něčím 

obohacující. 

 V letáčku z Křesťanského centra na Jižním 

Městě z tohoto měsíce jsem se mohla dočíst o tom, že 

Křesťanské centrum oslaví v prosinci pět let své 

existence. A jak i lidé z tohoto centra zpočátku 

objevovali, že sto tisíc obyvatel Jižního Města po jejich 

“otevřených dveřích a náručích” vůbec netouží. Těch 5 

let naplnilo hledání k srdcím lidí.  

Po desetiletích naplněných vyprahlostí je pro 

některé určitě těžké věřit, ať už lidem či Bohu. Přesto 

se těším z letošního úrodného roku a těším se i na rok 

příští, v němž nás čekají opět setkání u společného stolu 

během agapé, výlet na Hrádek a do Tehova i přátelská 

fotbalová utkání s družstvem Uhříněvsi, a na další akce, 

které můžeme spolu vymyslet.  

Pěkný příští rok vám přeje za Animu Kateřina 

Čuřínová.

  

   

 

V půlnoční hodinu… 

Na adventních věncích se už rozžíhají všechny 

čtyři svíce, slavnost narození Božího dítěte je už tak 

blízko… Snad se na ni ještě po předvánočním shonu, po 

všem gruntování, pečení, „shánění radostí“ pro druhé a 

po účetních uzávěrkách máme sílu těšit. Doufejme, že 

kouzlo a podstata toho svátku je silnější než naše 

starání.  

Štědrý večer probouzí v našich myslích řadu 

asociací – neklidný kapr ve vaně a už klidný na talíři, 

celá řada je asociací voňavých, jehličnatých, blikajících 

– a snad k nim patří i zpívání koled. A třeba někteří z 

Vás kolovratských mají Štědrý večer už spojený i s 

půlnoční procházkou do kostelíka sv. Ondřeje. 

Zjevení anděla v půlnoční hodinu, jak se o tom 

zpívá, Vám slíbit nemohu. Co však přislíbit mohu, jsou 

opět krásné adventní písně a moravské i české koledy. 

Přijďte si je zazpívat s námi a prožít společně kousek 

tajemné noci. Těšíme se na Vás. Doufám, že tentokrát 

budou dveře kostela opravdu otevřeny a nenecháme 

Vás čekat čtvrt hodiny na mrazu kvůli zaseklému 

zámku… 

Matouš Vlčinský, Anima – sdružení pro 

křesťanský dialog a setkání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ve zkratce  

 

 

V průběhu roku 2003 probíhala v naší městské 

části soutěž Kultura – Kolovraty 2003. Občané za 

návštěvu kulturních akcí dostávali kupony, které si 

uschovávali a ti, kteří nasbírali za celý rok nejvíce 

bodů, byli na slavnostním rozsvícení kolovratského 

vánočního stromu odměněni hodnotnými knižními 

publikacemi. Již v současné době je připravována nová 

soutěž na rok 2004, o pravidlech se dozvíte v lednovém 

Kolovratském měsíčníku.  

 

Vyhodnocení soutěže Kultura – Kolovraty 2003: 

1. místo David Vyhnánek (1260 bodů) 

2. místo Markéta Kabeláčová (780 bodů) 

3. místo Šárka Kučerová (540 bodů) 

Vánoční bohoslužby v katolických kostelích v Kolovratech a okolí: 
 

 24.12. (Štědrý den)  15 h  Kolovraty  22 h  Uhříněves 

 25.12. (Boží hod)  9,30 h  Uhříněves  11,15 h Kolovraty 

 26.12. (svátek sv. Štěpána)  9,30 h  Uhříněves  15 h  Kralovice 

Ze života obce 
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SDH - Ohlédnutí za rokem 2003 

Blíží se konec roku, a to je i pro 

nás čas bilancování. Podrobnější rozbor 

bude proveden až na Valné hromadě 

našeho sboru začátkem roku 2004, ale 

již dnes mohu říci, že to nebyl rok 

odpočinkový. 

Srovnám-li uplynulá léta, vyjma 

roku loňského, kdy nás nejvíce 

zaměstnaly likvidace následků povodní, 

patří rok 2003 mezi rekordní, co do 

počtu výjezdů naší zásahové jednotky. 

Je to výsledek i zlepšené spolupráce 

mezi HZS Praha a dobrovolnými 

jednotkami, které jsou více využívány. 

Zlepšilo se i financování ze strany 

Magistrátu hl. m. Prahy, od kterého jsme 

obdrželi celkovou dotaci 150 tisíc, a 

proto můžeme nakoupit další ochranné pomůcky a 

vybavení. Dokonce se uvažuje, že by některé 

dobrovolné sbory v Praze dostaly nové vozy. Podstatně 

by to pomohlo vylepšit vozový park a vyřadit vozy 

staré několik desítek let, které již mají své odježděno. 

Od začátku roku jsme vyjeli ke 14 požárům, 1 

dopravní nehodě, provedli jsme 15 technických zásahů 

nebo pomocí občanům, účastnili jsme se 5 

propagačních akcí, 2 krát jsme provedli požární 

asistenci. Účastnili jsme se 8 školení a kurzů. 

Jsem rád, že kromě jednoho požáru kontejneru 

na odpad jsme zasahovali mimo vlastní obec. Za to 

patří poděkování všem občanům Kolovrat a Lipan, za 

dodržování zásad požární bezpečnosti. Vždy, když 

zazní siréna, tak si říkám: „Jen aby to nebylo 

v Kolovratech.“ Každý požár nebo nehoda znamená 

ohrožení života nebo majetku, a to nejen pro toho, kdo 

je postižen, ale i pro jeho sousedy. Někdy se setkávám s 

kritikou, že používáme sirénu. Zde se všem omlouvám, 

ale zatím jiný prostředek pro svolávání nemáme, i když 

někteří členové již vlastní kapesní svolávače. Při 

vyhlášení požárního poplachu slouží siréna jak pro nás, 

tak i varuje ostatní spoluobčany, aby se porozhlédli po 

svém okolí, zda nehoří u nich doma nebo u sousedů. 

Jestliže ano, pak by mělo být samozřejmostí, že půjdete 

svému sousedovi pomoci hasit, nebo pomáhat s 

evakuací. Případně alespoň upozornit na nebezpečí, než 

se dostaví jednotka hasičů. 

Tak trochu jsem zklamán, že i když se do 

Kolovrat přistěhovalo tolik nových obyvatel, nenašel se 

mezi nimi ani jediný, který by měl zájem o práci v 

našem hasičském sboru. Je mi jasné, že pracovat 

zadarmo se dnes „nenosí“, ale přesto věřím, že se přece 

jenom najde pár odvážlivců, kteří si po zabydlení k nám 

cestu najdou. 

Naopak velmi dobře pracuje kroužek mladých 

hasičů, který se v letošním roce rozšířil o několik 

nových členů.  

V příštím roce oslaví náš sbor 110 let od svého 

založení a s tím bude souviset i několik akcí 

pořádaných u příležitosti tohoto výročí. A začneme 

hned v únoru naším hasičským plesem, na který Vás 

srdečně zvu. 

Za několik dní skončí rok 2003, a tak mi 

dovolte, abych poděkoval panu 

starostovi MČ, zastupitelstvu MČ, 

pracovníkům úřadu MČ, ale i spolu-

občanům, podnikatelům a firmám za 

pomoc, spolupráci i podporu našeho 

sboru a popřál všem klidné Vánoce, 

mnoho zdraví, dobré nálady a rok 2004 

bez požárů a nehod. 

Burda Antonín, velitel SDH 

 

 

Horní fotografie  

přehrada Hostivař 13.9.2003 

 

Dolní fotografie 

Požár budovy kravína – Hájek 

12.10.2003 
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Co nového v naší škole ? 

Poslední můj příspěvek byl uveřejněn ve 

Zpravodaji číslo 2 a věnoval jsem se 105. výročí 

založení školy v Kolovratech. Čas letí jako šílený a 

máme tady opět blížící se nový rok. Chtěl bych tedy 

Vás rodiče a veškerou kolovratskou veřejnost 

informovat o tom, co se přihodilo od zahájení školního 

roku 2003/2004. Dále bych chtěl také podat zprávu o 

tom, co škola pořádá ve druhém pololetí. 

Poprvé v historii kolovratské školy jsme otevřeli 

dvě první třídy. Obě dvě se nacházejí v přízemí budovy 

a shodou okolností mají obě dvě i nové třídní učitelky a 

stejný počet žáků, totiž patnáct. Třídní učitelky – 

Veronika Felkelová a Monika Pikardová mě 

přesvědčily během uplynulých několika měsíců, že má 

volba byla správná. Hodiny a hodiny práce věnovaly a 

věnují vzezření tříd, aby neustále motivovaly prvňáky k 

učební látce. Paní učitelka Felkelová vede historický 

kroužek a Monika Pikardová vede angličtinu pro 

začátečníky. Nabídka zájmové činnosti se tedy opět 

rozšířila.  

Od začátku pololetí jsme zahájili projekt 

„Toulcův dvůr“ – tato unikátní učebna v přírodě, 

umístěná v Hostivaři se stala pro všechny třídy 

inspirací, jak se seznámit s přírodními zdroji, jejich 

využitím a ochranou. Děti si vyzkoušely zpracování 

lnu, vlny, lovily a určovaly vodní bezobratlé, seznámily 

se s potravním řetězcem, významem vody pro život na 

Zemi. Projekt ukončíme na jaře a navážeme na něj na 

škole v přírodě. 

Vždy jsem chtěl navázat spolupráci s nějakou 

školou – ať už pro společné sportovní a kulturní akce, 

ale i pro spolupráci mezi učiteli, vzájemné hospitace. 

Školy jsou mnohdy otevřeny veřejnosti, ale zůstávají 

zavřeny ve styku s ostatními školami. Nechtějí 

prozradit své dobré nápady. Přitom je možné se 

vzájemně obohacovat a při tom neutrpět. Díky 

vstřícnosti paní ředitelky Mgr. Marcely Erbekové jsme 

navázali kontakty se Základní školou T.G. Masaryka v 

Mnichovicích. Žáci páté třídy z Mnichovic navštívili 

hodiny hudební výchovy naší škole a naoplátku pro nás 

uspořádali turnaj ve vybíjené. Sice jsme prohráli, ale 

máme jim co vracet. 

Na úrovni vedení si s paní ředitelkou předáváme 

důležité informace k chodu školy a informace ve školní 

legislativě. 

V současné době má naše škola 101 žáků v šesti 

třídách a 67 žáků ve dvou odděleních družiny, bylo 

nutno přijmout ještě jednu vychovatelku na půl úvazku. 

Paní Jana Šlajerová se osvědčila nejen u dětí, ale i při 

zpracovávání rozsáhlého balíku grantů. 

Závěr kalendářního roku bývá vždy hektický. 

Žáci školy se angažují v nejrůznějších společenských 

akcích, a tak je tomu i letos. Po úspěšném setkání s 

občany u rozsvíceného vánočního stromu. Vás, 

spoluobčané, zveme na besídku školy, která se koná v 

kulturním středisku „U Boudů“ – 10. 12. od 18 hodin. 

Uvidíte a uslyšíte Vaše děti tak, jak je neznáte. Víc 

neprozradím, snad jen tolik, že vstupné bude 

dobrovolné a bude využito na vybavení nových prvních 

tříd. 

Po novém roce opět chystáme lyžařský kurz. Ten 

v roce 2004 se liší nejen místem – Krausovy Boudy, 

Penzion Protěž, pak termínem – 21.3. 2004 – 

28.3.2004, ale hlavně tím, že kurz byl týden po 

vyhlášení podmínek úplně obsazen! 

Škola v přírodě – pro někoho trauma – pro naše 

školní děti nevšední zážitek soudě tak podle hojné 

účasti v minulých letech. Koná se od 30.4. 2004 do 

8.5.2004 v Penzionu Radost v Orlických horách. Místo 

je nejen malebné, ale poskytuje i nepřeberné množství 

možností k výletům do okolí. Jen namátkou: zámek 

Opočno, vojenské pevnosti Dobrošov, Nové Město nad 

Metují, Dobruška – vše v dosahu 15 – 20 km a autobus 

lze objednat za příznivou cenu. Cena za pobyt včetně 

stravy 5x denně a dopravy je 1900,- Kč. S sebou je 

třeba vzít asi 250 Kč na výlety. 

Chtěl bych Vám všem poděkovat také za 

podporu ve sběru papíru – letos nám to vychází 

neuvěřitelně – první kontejner v říjnu – 4100,- Kč a 

druhý v listopadu 3720,- Kč, třetí už odvezli a byl plný 

za tři dni. Zřejmě překonáme náš rekord z loňského 

roku – 23 360 kg papíru! 

Vzpomínám při psaní tohoto textu, jak 

překvapeně jsem hleděl na dav dětí při rozsvěcení 

vánočního stromu. Tolik dychtivých, zvědavých, 

nadšených a slibných školáků! To se určitě blýská na 

lepší časy! Vytvořme jim společně atmosféru 

porozumění, tolerance a lásky – oni nám to tisíckrát 

vrátí.  

Mgr. Pavel Bednář, ředitel ZŠ Kolovraty 

 

 

 

 

Náš pan říďa 

Ve škole máme pana říďu jen na 8 hodin – 

matiku, tělák a hudebku. Baví mě vše a učení je tak pro 

mě zábavou. Za dobré známky v matice dostáváme + 

body, za špatné známky – body. V hudebce máme 4 

testíky, z nichž musíme 3 splnit: poslech, 2 písně, tanec a 

teorii. Poslech už mám splněný, ale je to fuška! Nejlehčí 

budou pro mě asi 2 písně. No a v těláku nám vždy pan 

říďa řekne, kolik vlasů (bodů) musíme získat. Jeden 

problém by se tu přece našel: v matice nemají ti 

pomalejší šanci. Oni by ty příklady vypočetli, ale čas jim 
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nestačí. Pokaždé to nestihnou. Pan říďa má taková 

přemyšlená slova: chápete – hňápete, trojka – polotučka, 

pětka – plnotučka. A vždy říká: „Vážení přátelé a 

příznivci“. Jednou nám říkal tuhle povídku: To byl jeden 

pán a ten si každé ráno kupoval noviny. Vždy, když si je 

koupil, cestou domů si je četl a neviděl na cestu. A tak 

každé ráno narazil do telefonní budky. Na hlavě už měl 

tak velkou bouli, že si řekl: „Já až tudy půjdu, tak se 

podívám a až uvidím budku, vyhnu se“. A tak šel, uviděl 

budku, udělal krok stranou a spadl do žumpy. Pan říďa 

zná hodně legračních povídek. Až ho uvidíte, zeptejte se, 

jestli Vám něco poví.  

 

 

Náš pan říďa 
 

Náš pan říďa každé ráno, 

jen co sundá pyžamo, 

pádí rychle do školy, 

má na nohách bačkory. 
 

Nedivte se, milí zlatí, 

ulejvárna tu neplatí. 

A pak už začne zvoniti, 

není už čas na pití. 

Neboť přijde náš pan říďa 

a tu ztichne celá třída. 
 

A pak začne opravovat, 

plnotučky rozhazovat. 

 

 

A nakonec jsem ještě položila říďovi pár dotazů: 
 

1. Jste spokojený se svou prací? 

No ano, celkem jo. 
 

2. Už odmalička jste chtěl být pan ředitel (učitel)? 

Ano, určitě. Dokonce jsem na vysoký vybíral 

sešity od spolužáků a opravoval je. 
 

3. Co děláte ve volném čase? 

Všechno možný. Hodně sbírám známky, nerosty a 

tak. Nebo jsem s dětmi. 

 

 

Jana Stárková, 4. třída 

 

 

 

 

 

Astronomický kroužek 

V neděli 9. listopadu 2003 uspořádal Astro-

nomický kroužek Kolovraty pozorování úplného 

zatmění Měsíce. Ačkoliv úkaz proběhl v pozdních 

nočních hodinách a ve velmi mrazivé noci, přesto se 

před kolovratským Infocentrem sešlo několik desítek 

zájemců, kteří dychtivě sledovali, jak zemský stín 

pohlcuje měsíční kotouč.  

Letošní rok byl na astronomické úkazy velmi 

bohatý. V květnu jsme mohli pozorovat částečné 

zatmění Slunce, přechod Merkuru před slunečním 

diskem a zatmění Měsíce. Během prázdnin se k Zemi 

přiblížil Mars, nejblíže za několik desítek tisíc let, a 

tak jsme měli rudou planetu takřka „za humny“. V 

listopadu ještě proběhlo výše zmiňované zatmění 

Měsíce. V průběhu roku se rozhořelo i několik 

polárních září, z nichž patrně ta nejkrásnější a největší 

za posledních několik let probíhá právě v těchto 

chvílích, kdy píšu tyto řádky. Obloha se rozsvítila a 

hýří pestrými barvami. Nad severním obzorem vlají 

modrozelené závěsy světla s červenavým nádechem - 

je to fantastický úkaz, který člověk v našich 

zeměpisných šířkách spatří jen párkrát za život. A tak, 

až se zase někdy „rozhoří nebe“, nenechte si určitě 

toto přírodní divadlo ujít. (Fotografie z této polární 

záře lze také zhlédnout na webových stránkách 

Kolovrat). 

I v nadcházejícím roce nám příroda připraví 

několik zajímavých úkazů. Jednak budeme moci 

pozorovat dvě úplná zatmění Měsíce, první nastane 4. 

května 2004 a úplná fáze proběhne již v první 

polovině noci, druhé zatmění nastane 28. října  2004 a 

bude pozorovatelné v časných ranních hodinách. 

Avšak astronomickým hitem číslo jedna bude přechod 

planety Venuše před slunečním diskem. Jde o velmi 

jedinečný úkaz, který byl naposledy pozorovatelný v 

prosinci 1882. Další přechod nastane v červnu 2012 

(ten z našeho území bude vidět jen v závěrečné fázi) a 

pak až v roce 2117. Přechod Venuše nastane v úterý 8. 

června 2004, kotouček planety se dotkne slunečního 

disku v 6:19 hod SEČ. Pokud na naši hvězdu namí-

říme dalekohled, samozřejmě vybaven dostatečným 

filtrem, spatříme na slunečním kotouči putující malou 

ostrou skvrnu. Úkaz bude pozorovatelný v průběhu 

celého dopoledne, a tak Astronomický kroužek Kolo-

vraty připravuje pozorování tohoto jedinečného úkazu. 

Podrobnější informace přineseme v dalším Kolo-

vratském zpravodaji a v Kolovratském měsíčníku.  

Kroužek se také zúčastnil Kolovratského 

vánočního jarmarku, kde děti prodávaly hvězdné 

mapy, pohledy, astronomická pexesa, puzzle, 

plakátky…. Výtěžek z prodeje bude použit na další 

činnost Astronomického kroužku. 

Tomáš Bezouška 
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Kolovratské talenty 

Mladí tenisoví hráči z Kolovrat zaujali svými 

výkony 
Vážení čtenáři, tímto číslem Kolovratského 

zpravodaje začínáme novou rubriku „Kolovratské 

talenty“, ve které Vám budeme představovat děti z naší 

městské části, které vynikají v nejrůznějších činnostech. 

První z řady nadaných dětí jsou dva kluci, kteří veškerý 

svůj volný čas zasvětili bílému sportu.  

Letní sezóna skončila a tenisové dění se 

přestěhovalo pod plachty či střechy tenisových hal. Při 

podzimu je čas na bilanci letní sezóny i přípravu na tu 

zimní. V tenisovém klubu TK Sport Kolovraty se 

věnují převážně mládeži. S výsledky v soutěžích 

družstev jsme vás seznámili v minulém zpravodaji č. 

3/2003. Dnes vám chceme představit nejlepší 

jednotlivce. 

  

Martin Tříš-

ka po dobrých výs-

ledcích zakončil se-

zónu na vynikajícím 

16. místě celostátního 

žebříčku. Stal se ha-

lovým krajským pře-

borníkem ve čtyřhře a 

v létě byl ve dvouhře 

na krajském přeboru 

ve finále. Startoval 

pouze na turnajích 

nejvyšší kategorie (A 

mezinárodní) a vždy 

se probojoval do zá-

věrečných bojů s nej-

lepšími hráči České 

republiky. 
  

Kdy a kde jsi 

začal s tenisem? Zkoušíš i jiné sporty? 

S tenisem jsem začínal v sedmi letech v 

Kolovratech. Rád si zahraji i košíkovou, kterou hrajeme 

jako doplňkový sport. 
  

S kým trénuješ? 

Od prvních začátků se mi věnují oba trenéři 

našeho klubu – nejvíce Hana Vlastníková, ale i Ruda 

Ullrich, který se mně také stará o výplety tenisových 

raket. 
  

Co škola a tenis? 

Nyní chodím do šesté třídy ZŠ v Uhříněvsi, 

přípravu do školy zvládám před a po tréninku. Do 

zahájení turnajů se má podzimní a zimní příprava 

skládá ze dvou tréninků v hale v Říčanech a dvou 

sparingů na Olympu v Praze. Tenis tedy hraji od 

pondělka do čtvrtka, k tomu denně posiluji a udržuji 

fyzickou kondici.V sobotu nebo v neděli doplňuji 

technické a taktické prvky v místní tělocvičně. Myslím, 

že školu i tenis zatím zvládám dobře. 
  

Jaký máš tenisový vzor? 

Z našich hráčů obdivuji Jiřího Nováka a ze 

zahraničních tenistů obdivuji švýcarského vítěze 

letošního Wimbledonu Rogera Federera. 
  

Jak trávíš volný čas? 

Ve volných chvílích rád poslouchám hudbu, 

relaxuji u zajímavých filmů a baví mě i hry na počítači. 

Jak vidíte, mám stejné záliby jako většina mých 

vrstevníků. 
  

Který výsledek ti přinesl letos radost a který 

zklamání? 

Radost jsem měl z toho, že jsem se probojoval 

na závěrečný Masters Nike junior tour, kde jsem hrál 

dobrý tenis. A zklamání? Určitě to bude neúčast na 

Mistrovství republiky přesto, že jsem se kvalifikoval. 

Důvodem byla naražená pravá ruka ze školy. 
  

Jaký máš cíl pro rok 2004? 

Chci hrát útočný tenis, a přestože přecházím do 

kategorie starších žáků, chtěl bych se probojovat i v 

této kategorii na mistrovství republiky. 

  

Petr Roušar se 

zlepšil za jeden rok o 

162 míst na celo-

státním žebříčku a 

vyhrál tři celostátní 

turnaje kategorie B. 
  

Kdy a kde jsi 

začal s tenisem? 

Od mala mojí 

nejmilejší hračkou by-

ly míče všech veli-

kostí. K tenisu mě při-

vedl můj starší bratr, 

který chodil do teniso-

vého oddílu v Říča-

nech - Radošovicích, 

kde jsme bydleli. Bylo 

mi asi pět let a byl 

jsem tam až do roku 2002, kdy jsem přestoupil do TK 

Sport Kolovraty. Nejen proto, že jsme se sem 

přistěhovali, ale chtěl jsem intenzivněji trénovat a 

hlavně pod vedením kvalitnějších trenérů. Myslím si, že 

i na výsledcích v této sezóně je to vidět. 
  

Jakého úspěchu si nejvíce ceníš? 

Samozřejmě největší radost mně udělala letošní 

vítězství v turnajích mladších žáků a z těchto vítězství 

si nejvíce vážím obou výher v celostátních turnajích 

pořádaných domácím klubem. 
  

Co škola a tenis? 

Chodím do sekundy osmiletého gymnázia v 

Praze, které je zaměřené na živé jazyky. Nyní mám 5 

hodin anglického a 3 hodiny španělského jazyka. K 

tomu mám všechny další předměty, které také vyžadují 
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pravidelnou přípravu. Učím se každý den až večer po 

tréninku. 
  

Jaký vypadá tvůj denní program? 

Ze školy se vracím okolo třetí až čtvrté hodiny. 

Od pěti, respektive šesti hodin jezdím třikrát týdně 

trénovat do haly v Říčanech a jednou týdně hraji 

košíkovou v Kolovratech. Každý den ještě doma 

posiluji. O víkendu relaxuji, dělám referáty a úkoly do 

školy. V sezóně se pravidelně každý víkend zúčastňuji 

turnajů. Takže moc volného času nemám a bez pomoci 

rodičů bych vše časově nestíhal. Na oplátku se snažím 

mít výborné výsledky ve škole. 
  

Největší přání a čeho bys chtěl v budoucnu 

dosáhnout? 

Mým přáním je úspěšně studovat, být zdravý a 

postupně si zlepšovat postavení na tenisovém žebříčku, 

a probojovat se tak mezi nejlepší hráče své kategorie. 

 

Tomáš Bezouška 

 

 

 

Nové stroje v posilovně 

Pro pravidelné návštěvníky naší tělocvičny mám 

potěšitelnou zprávu. Do posilovny přikoupila obec další 

stroje a zařízení. Nyní je zde skutečně možno procvičit 

všechny svalové partie i pro více návštěvníků najednou. 

Ty, kteří si posilovnu ještě nevyzkoušeli, srdečně zvu. 

Nováčkům ráda vysvětlím vše potřebné. Je otevřeno 

každý den včetně sobot a nedělí. Při zakoupení 

permanentky Vás jeden vstup přijde na pouhých 35 Kč. 

Tato přijatelná cena je daná politikou obce, která 

podporuje sportovní vyžití místních občanů. I při 

pronájmu velké tělocvičny funguje obcí dotovaný 

systém slev, který zvýhodňuje místní občany, zvláště 

pak děti. Pro školní výuku a cvičení mateřské školy je 

tělocvična poskytována dokonce zdarma. Je potěšitelné, 

že v dnešní tržní společnosti obec upřednostňuje rozvoj 

sportovního vyžití Vás, občanů Kolovrat, zejména pak 

Vašich dětí.  

Lze ještě využít několika volných hodin ve velké 

tělocvičně, hlavně v dopoledních hodinách a o 

víkendech. Také Vás srdečně zvu na cvičení, která v 

malé tělocvičně již probíhají (aerobic pro děti i pro 

dospělé, kalanetika, relaxační cvičení, …). 

Mgr. Alena Kociánová, vedoucí tělocvičny 

 

 

 

 

Ve zkratce  

 

 

Ve středu 12. listopadu 2003 se 

v kolovratském Infocentru uskutečnila 

vernisáž fotografií Hany Rysové 

"Obrázky z Indie". Dojem z pře-

krásných fotografií byl umocněn indic-

kou duchovní hudbou v podání Ireny a 

Vojtěcha Havlových.  

Fotografie budou v Infocentru 

vystaveny do 31. prosince 2003. 

foto – vpravo

 

 

Dne 6. července 2003 vystoupil 

dětský pěvecký sbor Coro Piccolo v 

Betlémské kapli při slav-nostní 

bohoslužbě k uctění památky Jana 

Husa, kterou přímým přenosem 

přenášela Česká televize. Bohoslužby 

se zúčastnil prezident České republiky 

Václav Klaus, kterého zpěv kolo-

vratských zpěváčků dojal, ale předev-

ším potěšil. 

foto – viz zadní strana obálky 

zpravodaje
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Informace od kolovratských zahrádkářů 

Vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil s 

činností základní organizace Českého zahrádkářského 

svazu v Kolovratech. ČZS ZO Kolovraty je dobrovolné, 

nepolitické sdružení zájemců o zahrádkářskou činnost. 

Z hlediska mezinárodního je od roku 1998 ČZS jako 

celostátní organizace členem mezinárodní Evropské 

ligy zahrádkářů. Členství v lize umožní získat nemalé 

poznatky z oblasti právního a společenského postavení 

zahrádkářského hnutí v Evropě zejména v době, kdy se 

naše republika připravuje na členství v EU, a umožní 

aplikovat tyto poznatky postupně do státních struktur a 

v neposlední řadě zvyšovat vědomí a postavení ČZS v 

systému ČR.  

Naše ZO má v současné době 58 členů a 

pravidelně organizuje: 

- přednášky (roubování za kůru, řez ovocných stromů, 

pěstování hub, aranžmá ze suchých květin, ...), 

- podzimní výstavy výpěstků a ručních prací,  

- začátkem února zahrádkářský ples.  

Nové členy přijímáme od 15 let po vyplnění 

přihlášky, která je k dispozici u předsedy nebo 

jednatele základní organizace (kontakty na konci 

článku). Členský roční příspěvek je 100,-Kč, po jehož 

zaplacení dostává každý člen „Zahrádkářskou ročenku“ 

na aktuální rok, kde je uveden seznam prací, které by 

měl každý zahrádkář v příslušném období dělat. 

Bezproblémový chod naší organizace zajišťuje základní 

výbor, který se schází pravidelně na svých schůzích 

každý první čtvrtek v měsíci od 19.00 v zasedací 

místnosti Hasičské zbrojnice - tato setkání jsou veřejná.  

Po krátkém obecném úvodu bych se rád zastavil 

u několika akcí, které proběhly v roce 2003 pod 

záštitou kolovratské organizace ČZS.  

Již potřetí jsme začátkem února uspořádali 

Společenský ples zahrádkářů. K tanci a poslechu nám 

všem hrála hudební skupina „FO FO“ pod vedením 

pana Horkého. Plesu se zúčastnilo přes 70 návštěvníků. 

Nyní je asi ta pravá chvíle, abych Vás pozval na příští 

ples, který se bude konat v pátek 6. 

února 2004 v nově rekonstruovaném 

sále Kulturního domu „U Boudů“ – hrát 

a zpívat bude opět skupina „FO FO“.  

Další akcí, která má dlouholetou 

tradici a pořádá ji naše organizace, je tradiční podzimní 

výstava zahrádkářských výpěstků. Letos jsme ji 

uspořádali o víkendu 4. - 6. října 2003 ve spolupráci s 

Keramickým kroužkem, MŠ Kolovraty a MŠ Spojenců 

z Horních Počernic. Na výstavě jste mohli kromě 

tradičních exponátů jako jsou ovoce, zelenina a ruční 

práce také vidět výrobky našich nejmenších a 

keramické předměty. V průběhu výstavy probíhala 

soutěž o nejkrásnější dětský výrobek. Kdo vyhrál, není 

až tak podstatné, důležitější je, že z cen ve formě 

knížek o přírodě, které deseti nejlepším darovala naše 

základní organizace, měli všichni velkou radost. 

Výstavu během víkendu navštívilo cca 80 lidí, což nás 

utvrdilo v přesvědčení, že o akce se zahrádkářskou 

tematikou není v naší obci zájem. V pondělí byla 

výstava k dispozici žákům kolovratské MŠ a ZŠ – 

nadšené a na všechno ptající se děti jsou tím 

nejkrásnějším, co nám pořadatelům může akce 

nabídnout.  

Mnoho dalších informací najdete na našich 

webových stránkách http://www.volny.cz/czs-kolovraty 

nebo na stránkách Českého zahrádkářského svazu 

http://www.zahradkari.cz . 

Na závěr bych Vás chtěl informovat o 11. 

ročníku výtvarné soutěže pro děti na téma „Vitamíny na 

zahrádce“, kterou vyhlašuje ČZS, v těchto kategoriích:  
 

Kresba, malba, apod.  Polytechnické práce 

A - do 6 let A - do 6 let  

B - 7 – 10 let  B - 7 – 10 let 

C - 11 – 14 let  C - 11 – 14 let 

D - zvláštní školy  D - zvláštní školy 
 

Děti by měly vytvořit kresbu, výkres či 

polytechnickou práci, která by ukázala, kdo nebo co 

všechno pomáhá zahrádkářům při jejich práci na 

zahrádce, pěstování rostlin apod. Do soutěže je možno 

zaslat obrázek, výkres (max. do formátu A3), výrobky z 

přírodních i umělých materiálů. Výtvarné výrobky 

účastníci soutěže zašlou do 26. března 2004 na adresu 

ústředí ČZS. Nejlepší práce budou oceněny a budou 

součástí expozice ČZS na celostátních výstavách Flora 

Olomouc a v Lysé nad Labem. Bližší informace Vám 

rádi sdělíme na níže uvedených telefonních číslech.  

Ještě než se rozloučíme, bych rád obyvatelům 

Kolovrat připomněl, že spadané listí patří do kompostu 

a odpad do popelnice. Rozhodně ne do kamen nebo do 

ohně, neboť tím dochází ke znečišťování ovzduší.  

Nám všem bych chtěl jménem naší organizace 

popřát veselé Vánoce a pěkný vstup do nového roku 

2004, ve kterém se, doufám, společně sejdeme na 

nějaké námi pořádané akci. 
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Praha – 

Kolovraty 

Adresa: Mírová 260/3, Praha 10 - Kolovraty 103 00 

E-mail: czs-kolovraty@volny.cz  

http://www.volny.cz/czs-kolovraty 

Předseda ZO: Ing. Petr Souček, Mírová 260/3, Praha 10 

- Kolovraty 103 00, 267 712 729, 604 695 462 

Jednatel ZO: Pavel Vilimovský, Ve Skále 234/10, 

Praha 10 - Kolovraty 103 00, 267 710 510, 602 489 770 
 

Za ČZS ZO Kolovraty napsal Ing. Petr Souček

 

 

 

MAESTROCLUB Kolovraty po další sezóně 

Úvodem bych si nás 

dovolil představit. Náš 

sportovní klub je zaměřen 

na různorodou sportovní 

činnost pro mladé věkem i 

duchem. Byl založen na 

začátku roku 2001. V současné době máme 61 členů a 

společně každoročně organizujeme:  

- několik vodáckých sjezdů českých řek a říček,  

- scházíme se při volejbale, nohejbale, tenise, stolním 

tenise (v létě na antukovém kurtu, v zimě v místní 

tělocvičně),  

- pořádáme turnaje v nohejbale a volejbale.  

Nové členy přijímáme od 15 let po vyplnění 

přihlášky, která je k dispozici na našich webových 

stránkách nebo u některého ze členů výkonného výboru 

(kontakty na konci článku). Roční členský příspěvek je 

stanoven na 50,-Kč. Bližší informace najdete na našich 

webových stránkách, které zrovna v těchto dnech 

dostaly nový kabát, takže neváhejte a přijďte se podívat 

na http://sweb.cz/maestroclub/.  

Základní prezentaci máme za sebou a můžeme se 

podívat na činnost klubu v roce 2003. Pravidelně se 

scházíme při volejbale a nohejbale. V zimním období 

(IX. – V.) využíváme služeb místní tělocvičny, v letní 

sezóně (V. – IX.) sportujeme na antukovém kurtě 

„Parkán“. Pokud máte zájem, můžete se přijít podívat v 

neděli 19:00 – 21:00 na volejbal a v úterý 19:30 – 21:00 

a v pátek 21:00 – 22:30 na nohejbal, případně 

kontaktovat vedoucího příslušného družstva. 

Z veřejných akcí, které jsme pořádali v letošním 

roce, mohu jmenovat vodácký sjezd Berounky a 

nohejbalový turnaj trojic v Kolovratech. Jak už jsem 

napsal v úvodu, každoročně pořádáme vodácké výlety. 

V letech minulých jsme navštívili Vltavu, Lužnici, 

Ohři, Otavu, Sázavu, vlašimskou Blanici a Ploučnici. 

Letos jsme se vydali na Berounku, řeku jsme sjeli z 

Chrástu u Plzně až na hranice Prahy – do Radotína. 

Bližší informace a fotografie z výletu najdete na našich 

webových stránkách.  

Poslední prázdninový víkend 30. srpna 2003 

jsme v Kolovratech na antukovém kurtu „Parkán“ 

uspořádali nohejbalový turnaj trojic. Turnaje se 

zúčastnilo 5 týmů a naše 2 družstva se umístila na 

pěkném 3. (Maestro „B“) a 4. (Maestro „A“) místě. 

Během turnaje panovala na hřišti i mimo něj výborná 

nálada. Tu vytvořili zejména diváci, kteří se přišli 

podívat na sportovní klání. Některá utkání zaujala svojí 

sportovní úrovní, jiná zase zarputilostí zúčastněných, 

ale všechna radostí ze hry a pohybu.  

Závěrem bych chtěl všech obyvatelům Kolovrat 

jménem našeho klubu popřát veselé Vánoce a pěkný 

vstup do nového roku 2004, ve kterém Vám opět bude 

zpříjemňovat život v Kolovratech náš sportovní klub.  
 

MAESTROCLUB Kolovraty - sportovní klub 

Adresa: U Železnice 143/18, Praha 10-Kolovraty 103 00 

E-mail: maestroclub@seznam.cz 

http://sweb.cz/maestroclub/ 

Prezident klubu: Ing. Jan Kvaš, 607 234 249, 

jan.kvas@centrum.cz  

Viceprezident klubu, vedoucí nohejbalového družstva: 

Ing. Petr Souček, 604 695 462, petr.soucek@fsv.cvut.cz  

Účetní klubu, vedoucí volejbalového družstva: Bc. Jana 

Součková, 723 975 897, jana.souckova@dukan.cz  

Kronikář klubu: Bc. Jiří Hrnčíř, 604 421 356, 

jiri.hrncir@centrum.cz  

 

Za MAESTROCLUB Kolovraty napsal  

Ing. Petr Souček 
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 Co je nového v místní knihovně 

Od příštího roku plánuje místní knihovna 

především zásadní změnu výpůjčního systému: během 

roku 2004 bude převeden na knihovní počítačový systém 

LANius. Naši čtenáři dobře znají dosavadní postup při 

půjčování knih: každá kniha má svůj knižní lístek, každý 

čtenář má, kromě legitimace pro vlastní kontrolu, v 

knihovně pouzdro, kam se vkládají knižní lístky 

půjčených knih. Tento stařičký, velmi pracný a mnohdy i 

nepřesný způsob je v knihovnách nahrazován 

knihovními systémy s využitím počítačů, u nás LANius, 

v Městské knihovně Praha pracují se systémem Koniáš. 

V současné době se připravujeme na změnu v evidenci 

označením všech knih štítky s čárovým kódem. V příštím 

roce, během 1. čtvrtletí zrušíme současné čtenářské 

legitimace a sáčky a každý čtenář bude mít kartičku se 

svým čárovým kódem. Plánujeme sice, jako každý rok, 

od l. ledna 2004 nový zápis čtenářů, ale poplatky budeme 

vybírat až s výměnou legitimací. Nový systém nám také 

usnadní rezervaci objednaných knih, evidenci upomínek 

a vedení statistiky. 

Knihovní počítačový systém LANius používáme 

už od března 2002, ale prozatím pouze jeho první dva 

moduly: doplňování knižního fondu a ONLINE katalog. 

LANius má tu výhodu, že se dá nakupovat a přidávat 

postupně – na jeho nákup a instalaci jsme získali již 

druhý grant Ministerstva kultury. Zpracování 

nakoupených knih bývala ta nejpracnější část 

knihovnické práce, s programem LANius mohou naši 

čtenáři dostat nové knihy o mnoho rychleji. Čtenáře ale 

zajímá spíše modul 2 – ONLINE systém, kde si mohou 

vyhledat knihy a zjistit, zda je naše knihovna má. Při 

vyhledávání podle klíčových slov může čtenář zjistit, zda 

na určité téma má knihovna literaturu a kterou. Systém 

má dvě možná použití: pro jednoduché vyhledávání 

podle jména autora, názvu a klíčových slov slouží 

ONLINE katalog. 

Má i další funkce, např. pohled do slovníku 

autorů nebo slovníku klíčových slov. Další možnost je 

Profesionální vyhledávání, kde si můžete zadat 

jednoduchý nebo složitější dotaz, např.: klíčové slovo 

rovno sci-fi – vyhledá všechny tituly sci-fi, které 

knihovna má, nebo rok vydání rovno 1995 - vyhledá 

všechny knihy, vydané v roce 1995, které knihovna má.  

Uživatelé mohou zdarma užívat LANius ONLINE 

na našich internetových stanicích, případně si vytisknout 

výsledky hledání, pomocí klávesy F8. 
 

Na závěr ještě malá ukázka z posledního nákupu: 
 Auelová, Jean M.: Pod kamennou střechou 1,2. Pátá část 

románového cyklu z pravěku Děti země. 

 Harpmanová, Jacqueline: Nanebevzetí milenců. 

Romantický příběh pro ženy z dějin Španělska. 

 Davisová, Lindsey: Měděná Venuše. Třetí volný díl 

historických románů s detektivní  

 zápletkou z antického Říma. 

 Waler, Robert James: Prach tisíce cest. Pokračování 

bestselleru Madisonské mosty. 

 Swering, Baverly: Město snů. Román o Novém 

Amsterodamu a počátcích New Yorku. 

 Vandenberg, Philipp: Král z Luxoru. Román o archeologii 

. 

 Graftonová, Sue: Q…jako Queen. Americká detektivka s 

Kingsley Milhoneovou. 

 Downerová, Lesley: Gejša. Japonská kultura, tradice, 

zvyky – literatura faktu. 

 Einonová, Dorothy: Rozvoj tvořivosti: naše dítě. 

Předškolní výchova – rady a návody. 

 Hvězdářská ročenka 2004. 

 Panfil, Tomasz: Evropská Unie: vše, co bychom měli 

vědět. 

 Hozák, Jan: Věda a technika v českých zemích. 

Ilustrovaná encyklopedie pro mládež. 

 Wagnerová, Alena: České ženy. Edice Odkaz, výběr pro 

mládež. 

 Binghamová, Jane: Novověk. Přehled dějin určený dětem. 
 

Eva Černohorská, knihovnice 

 

 

Jak se jmenujete? (II) 

Na otázku: „Jak se jmenujete?“ odpovídáte často 

a v podstatě automaticky, ale uměli byste odpovědět i na 

otázku: „Proč se tak jmenujete?“. Zdá se Vám můj dotaz 

nesmyslný a nedůstojný Vašeho jména? Samozřejmě, že 

jste své příjmení zdědili po předcích (případně po 

předcích Vašeho zákonného manžela). A to Vám stačí? 

Abyste mi rozuměli: každé vlastní jméno, tedy i to Vaše, 

bylo kdysi pojmem obecným, tj. psaným na začátku s 

malým písmenem, a tudíž něco znamenalo… 

Pojďme se třeba podívat, jaké motivy vedly k 

tomu, že suverénně nejrozšířenějším příjmením v naší 

zemi je Novák. Nejvíce předků dnešních Nováků dostalo 

své jméno proto, že měli určité zpoždění. Přišli do 

lokality už dříve osídlené, nebyli tedy starousedlíky, ale 

lidmi novými, nováky. Že se na ně zpočátku domácí 

dívali nedůvěřivě, o tom svědčí samo jméno. Za přijetí 

mezi občany města či vesnice museli často i platit, jak 

dokládá starý zápis „…novák dal rychtáři dva peníze 

příjemného“. Nováky byli i lidé obrácení na novou víru. 

Novákem nazývali také ševce, který dělal výhradně nové 

boty a odmítal spravovat staré, nebo krejčího, který šil 

jen z nových látek. I zlepšovatel nebo novátor v jakékoli 

oblasti si mohl vysloužit toto příjmení. Není divu, že 

dnes v České republice žije asi 70 930 Nováků. Když si 

vzpomenu na film „Zítra to roztočíme, drahoušku“, 

musím uznat, že si Novákovi mohli vydělat docela slušné 

peníze, kdyby jim každý jmenovec poslal nevinných 5,- 

korun na členskou průkazku „Klubu Nováků“. To by jim 
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to ovšem nesměli zmařit (přesněji „zvorat“) Bartáčkovi 

(jejich příjmení vzniklo z křestního jména Bartoloměj, tj. 

„oráč“)… 

Kdy se v Čechách začala lidem dávat příjmení? 

Ještě do konce 12. století u nás panovala jednojmennost, 

ale s růstem počtu obyvatel bylo třeba – vzhledem k 

poměrně malému množství církevních jmen – dále 

rozlišovat. Proto se od 13. století začala objevovat další 

označení osob podle místa původu (Skalský, Horský, 

Zlesák), podle zaměstnání a stavu (Sedlák, Mlynář, 

Kovář, Dvořák), podle jména otce (Jančák, Jiroušek, 

Davídek) nebo matky (Mařák), podle tělesných vlastností 

(Hlava, Kolenatý, Bradáč, Nosál, Šilhan, Klecanda, tj. 

člověk klecavý, kulhavý) nebo povahových rysů (Mudra, 

Kvapil, Outrata, Mizera, Hrubeš, Kňourek, Klíma, tj. 

člověk klímavý, ospalý; Neruda, tj. člověk nerudný, 

nevlídný), podle přírody (Sýkora, Jedlička), popřípadě se 

vytvářely domácké podoby oblíbených křestních jmen 

(Vašíček, Honzík, Pavelka, Beneš, Bárta, Martínek). 

Tato rozmanitá příjmení se postupně začala dědit z 

pokolení na pokolení: když prapředkovi slezly vlasy, tj. 

opršal, další pokolení si nesla tu jeho pleš matričním 

životem v podobě příjmení Vopršálek, a vlasy se jim 

mohly na hlavě kudrnatit, jak chtěly. Patent Josefa II. v 

18. století oficiálně ustanovil, co už v praxi více méně 

platilo: označením občana je křestní jméno a dědičné 

(rodové) příjmení, přičemž příjmení má hlavní postavení. 

Za nedodržování tohoto pravidla se dokonce dávaly 

pokuty. Není divu, že se dost rozmáhalo úplatkářství; ne 

každý byl totiž se zděděným příjmením spokojen. Teprve 

mnohem později dostali všichni „postižení“ možnost si 

své příjmení změnit, což platí dodnes. Pokud máte pocit, 

že jste se i vy stali obětí jízlivého a škodolibého vtípku 

jakéhosi (pra, pra, pra…)souseda, spáchaného na vašem 

pra, pra, pra… předkovi, zajděte na matriku. Nové, 

atraktivnější příjmení dneska pořídíte za tisícovku. 

Nekupte to, když je to tak levné… a když se jmenujete 

třeba Šourek, Blboun, Smrad nebo Prdlavý. 

Asi už vás napadlo, kolik že těch nejrůznějších 

příjmení u nás vlastně je. Koncem roku 1997 – podle 

údajů centrálního registru občanů – měly osoby 

mužského pohlaví 115 378 různých příjmení a jejich 

protějšky 125 335. Dohromady tedy 240 713. Informace 

z roku 2002 udává celkové číslo o 2 303 nižší. Pozor na 

to! Rodí se méně dětí, a tak i naše příjmení vymírají… 

 

Nejčetnější příjmení v České republice (v roce 2002) 
 

Pořadí Příjmení Četnost Pořadí Příjmení Četnost 

1. Novák 70 930 6. Procházka 33 461 

2. Svoboda 52 281 7. Kučera 31 509 

3. Novotný 50 186 8. Veselý 26 594 

4. Dvořák 46 274 9. Horák 25 326 

5. Černý 37 090 10. Němec 22 808 

 

Nejčetnější příjmení v Praze-Kolovratech (k 1. 9. 2003) 
 

Pořadí Četnost Příjmení Základní význam 

1. 39 Novák/-ová viz text článku 

2. 19 Rathouský/-á z něm. rathaus – radnice; ten, kdo bydlel na radnici, případně nájemce obecního hostince 

3. 18 Černý/-á osoba s černými vlasy, vousy, očima nebo tmavou pletí (cizinec), případně člověk libující si 

v černé barvě šatů, koní atd. 

Novotný/-á viz Novák 

4. 16 Stárek/-ová starší tovaryš ve mlýně nebo sládek v pivovaře 

5. 14 Hruška/-ová člověk s nápadnou hlavou hruškovitého tvaru nebo s velkým břichem; případně pěstitel hrušní; 

Hruškové mohli také chovat koně „hrušáky“ 

Komárek/-ová člověk slaboučký, vychrtlý, případně zesláblý po nemoci, málo odolný 

Šatoplet/-ová tkadlec hrubého plátna 

6. 13 Dvořák/-ová majitel nebo nájemce svobodného dvora (velkého statku), osvobozený od závazků ke šlechtě, 

nebo člověk pohybující se u dvora šlechtického či královského; případně označení zdvořilého 

člověka 

7. 12 Nedvěd/-ová člověk připomínající vlastnostmi medvěda: s „medvědí“ chůzí, silný, bručoun apod.  

8. 11 Blažek/-ová od křestního jména Blažej – „neobratný“ 

Dynybil/-ová z německého Dünnesbier – „řídké pivo“; člověk, který vaří, prodává nebo často pije řídké pivo  

Hofman/-ová znamená v němčině to samé co české jméno Dvořák 

Svoboda/-ová svobodný sedlák (osvobozený od roboty atd.), nikoli člověk neženatý!  

9. 10 Křeček/-ová člověk připomínající vlastnostmi křečka, ten, kdo „křečkuje“ – hromadí majetek 

10. 9 Bárta/-ová od křestního jména Bartoloměj – „oráč“ 

Hošek/-ová označení nedospělé osoby mužského pohlaví (zkratka pojmů „holobrádek“, „holovůsek“)  

Kudrna/-ová člověk s kudrnatými vlasy 

Müller/-ová z německého Müller – „mlynář“ 

Nerad/-ová člověk dělající něco s nechutí, z přinucení 

Petr/-ová od křestního jména Petr – „skála“, „skálopevný“ 

Souček/-ová člověk přirovnávaný k suku byl asi tvrdý, neústupný, tvrdošíjný, tvrdá palice apod. 

Šíma/-ová od křestního jména Šimon – „ten, kdo naslouchá“, „slyšící“ 

Zajímavosti 
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Kde najdete další informace: 

Vladimír Mates: Jména tajemství zbavená, Praha 2002 

(k dispozici v kolovratském Infocentru) 

Knappová Miloslava: Příjmení v současné češtině, 

Liberec 1992 

Moldanová Dobrava: Naše příjmení, Praha 1983 

  

Dodatek k článku „Jak se jmenujete?“ z KZ 3/2003: 

Jména „Zdeňka“ a „Zdeněk“ jsou slovanského 

původu a jde o domácké tvary od Zdeslav/Zdislav, tj. 

„zde slavný“. (Tato informace v článku chyběla, 

protože redakce zkrátila tabulku s nejoblíbenějšími 

mužskými jmény.) 

Mgr. Iva Mašková 

 

 

Jak můžeme ovlivnit své zdraví - fyzické i duševní 
Cyklus přednášek 2004 

3. středa v měsíci od 19 hodin - Infocentrum Kolovraty 

 

Pro rok 2004 připravuje Infocentrum Kolovraty 

společně s Městskou částí Praha-Kolovraty cyklus 

přednášek „Jak můžeme ovlivnit své zdraví“ s 

podtitulem „fyzické i duševní“. Jednotlivé přednášky 

by se měly konat v Infocentru Kolovraty, a to 

pravidelně každou 3. středu v měsíci. Celý cyklus se 

pokusíme uspořádat a tematicky směrovat tak, aby 

přednášky byly přístupné a srozumitelné pro většinu z 

nás „běžných“ lidí. I když názvy některých přednášek 

se mohou na první pohled jevit jako poměrně složité, 

pokusíme se je po dohodě s přednášejícími do jisté míry 

moderovat a především dát dostatečný prostor pro Vaše 

dotazy. Předpokládáme také, že součástí většiny 

přednášek bude např. promítání diapozitivů, filmů nebo 

budou doplněny praktickými ukázkami či prodejem. 

Podrobnosti o jednotlivých přednáškách, jejich 

termíny a případně další informace budeme zveřejňovat 

vždy v měsíčních přehledech a na internetových 

stránkách Kolovrat (www.kolovraty.cz). Pokud 

kohokoli z Vás napadne další téma přednášky, které 

bude zajímavé i pro ostatní, pokusíme se zajistit 

přednášející. 

Nyní však již k tématům přednášek. Zdraví 

každého z nás, jak jistě všichni víme, ovlivňuje 

nepřeberné množství vnějších podnětů a příčin. Méně z 

nás si pak uvědomuje, že naše fyzické zdraví stejnou a 

možná ještě větší měrou ovlivňujeme my sami, a to 

nemám na mysli jen naši tak zvanou životosprávu. 

Nejsnáze řečeno, naše zdraví fyzické ovlivňuje naše 

duševní pohoda a opačně. Protože zdraví fyzické a 

duševní spolu snad až přímo souvisí a navzájem se 

ovlivňují, nebudeme v našem smyslu mezi nimi činit 

významného rozdílu, ale budeme je navzájem 

doplňovat a harmonizovat. Každá z přednášek by proto 

více či méně měla popisovat ovlivnění obou složek 

zdraví, samozřejmě vždy z daného pohledu. Jednotlivá 

nám doposud známá nebo námi předpokládaná témata 

přednášek uvádíme jako doplněk tohoto článku, někdy 

již přímo s předpokládaným přednášejícím. 

Jako jeden z iniciátorů a organizátorů přednášek 

doufám, že se vám budou líbit a především že přispějí k 

našemu lepšímu zdraví, a tím i pomohou zkvalitnit náš 

život. Při některých přednáškách snad i lépe poznáme 

sami sebe a co je důležité, přednášky za vašeho zájmu 

budou pokračovat i v dalších letech. 

 

Petr Bartoš

 
Výběr z připravovaných témat přednášek 

 

Vegetariánská strava, indická kuchyně v Čechách 
Přírodní a zdravá strava bez masa, překvapivě pestrá a chutná 
 

Cvičení pro zdraví a harmonii 
Taoistické Tai-Chi v každodenním životě 
 

Drahé kameny v našem obydlí 
Využití drahých kamenů v bytě k energetické vyváženosti a 

kvalitě bydlení 
 

Duše krajiny, síla minulosti, otisky minulých 

generací a událostí 
Jak působíme na krajinu a krajina na nás, co nám krajina 

může sdělit a jak nás ovlivňuje 
 

Zpěvem k harmonii duše i těla 
Zpěv manter v životě hinduistů, zpívat může kdokoli a 

kdekoli, energie a harmonie obsažená v mantrách 
 

Aromaterapie 
Využití bylin, esencí a mastí  
 

Masáže a relaxace 
Různé druhy masáží, drobných cvičení a možnosti relaxace v 

každodenním životě 
 

Amulety, talismany a symboly 
Jsou amulety a talismany pouze pověrou nebo nám mohou 

pomoci? Tisíciletá historie symbolů a jejich význam 
 

Poznávání Átmana 
Poznávání sebe sama a uvědomění si svého já, svého átmana 

může zásadně ovlivnit náš život 
 

Byliny v našem každodenním životě 
Byliny v okolní přírodě, na zahrádce, jejich sběr a použití 
 

Meditace 
Více než relaxace, více než koncentrace, tehdy můžeme 

mluvit o meditaci 
 

Šamanské rytmy 
Prastaré rytmy, provázející některé národy od nepaměti, 

přežívají do dnešní doby 

Zajímavosti 
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Bylinní blíženci: mateřídouška a tymián 

Thymus serpyllum L. a Thymus vulgaris L. 
 

O shodě těchto bylin názorně svědčí jejich 

latinské názvy. Zatímco pro naši líbezně znějící 

mateřídoušku byl v jiných jazycích užit název divoký, 

polní či plazivý tymián, v překladu staroslavného 

Mathioliho herbáře byl tymián označen též jako vlašská 

mateřídouška.  
 

Z historie 
Obě byliny si již od 

starověku udržují významné 

místo v kulinářských i farma-

ceutických recepturách. Ve 

starých herbářích se obvykle 

hodnotí jako v každém ohle-

du znamenité, vznešené a s 

velikou mocí. Užívaly se i do 

preventivních dryáků proti 

hadím i jiným jedům a do 

oblíbených dezinfekčních vy-

kuřovadel, koupelí, žaludeč-

ních kapek a likérů.  
 

Popis a výskyt 
Obě byliny se liší 

především výskytem. Zatím-

co tymián roste divoce pouze 

v teplých a suchých oblastech 

kolem Středozemního moře, 

mateřídouška se vyskytuje v 

poněkud chladnějším, mír-

ném, euroasijském zeměpis-

ném pásmu. Z volné přírody 

však rychle ubývá, proto se i 

u nás rozšiřuje pěstování 

mrazuvzdorných kultivarů ty-

miánu. Botanické znaky mají 

podobné. Patří mezi trvale 

rostoucí aromatické drobno-

listé polokeře se stonky dole 

zdřevnatělými. Hranaté lody-

hy jsou zakončeny shluky 

drobných hluchavkovitě pys-

katých kvítků nachové, fialové či bílé barvy.  
 

Sběr a úprava 
Nedřevnatá nakvétající nať se postupně za 

suchého a slunného dne opatrně ořezává, aby se 

nepoškodily kořeny. Suší se rychle ve stínu či v umělé 

teplotě nejvýše do 35°C, aby se uchovaly aromatické 

látky. Suchá droga by měla mít zelenou barvu, 

výraznou vůni a nahořklou chuť. Skladovat by se měla 

v suchu a chladu ne déle než rok. 
 

Účinné látky a jejich využití 
Hlavní účinnou složkou je silice, obsahující 

především thymol a karvakrol. Dále jsou přítomny 

třísloviny, hořčiny, flavony a organické kyseliny. 

Množství a složení rozhodující silice závisí nejen na 

lokalitě, ale též na době sběru a na zpracování. Proto při 

volném sběru dáváme přednost slunným stanovištím.  

Obsažené látky působí především dezinfekčně, 

proti křečím, antibakteriálně. Na základě tradičních 

zkušeností i vědeckých poznatků se dospělo k 

ověřenému používání sušených drog z obou bylin v 

čajovém nálevu samos-

tatně nebo ve směsích při 

zánětech horních cest dý-

chacích provázených bron-

chitickými potížemi s úpo-

rným kašlem. Obsažené 

silice totiž účinně pomá-

hají mírnit jeho záchvaty, 

uvolňují zahlenění a při-

tom působí výrazně anti-

bakteriálně. V čaji působí i 

při poruchách trávení spo-

jených s křečemi a nadý-

máním a proti střevním 

parazitům. 

Při zevním použití 

se obě byliny osvědčují k 

obkladům a koupelím při 

péči o revmatické a kožní 

problémy a jako důležitá 

přísada do ústních vod, 

kloktadel, zubních past a 

masážních přípravků. Ob-

sažený thymol totiž působí 

jako silné přírodní anti-

septikum, odstraňující růz-

né choroboplodné zárodky 

při poranění pokožky a 

ústní sliznice. Je mnohem 

účinnější než fenol či 

krezol a na rozdíl od nich 

nenarušuje při vhodném 

zředění pokožku ani 

sliznice a je přijatelný i 

pro citlivé jedince. V lihové tinktuře se spolu s 

propolisem osvědčuje i při dezinfekci ran po klíšťatech 

a při poranění či aftách v ústní dutině.   

Silice tymiánu obsahuje nejen více thymolu, ale 

též toxičtějšího karvakrolu, proto se tato bylina 

nedoporučuje v čajovém nálevu používat ve vyšších 

koncentracích a zejména ne dlouhodobě. V čaji není 

vhodná při zánětu střev, srdeční slabosti a v těhotenství. 

I mateřídoušku je třeba v čaji na čas vynechat nebo 

obměnit dobromyslí, yzopem či saturejkou. Při potížích 

s prostatou se doporučuje čaj z mateřídoušky, vřesu a 

anýzu. 

PhDr. František Dudek, CSc. 

kresba ak. soch. Světla Dudková 

Zajímavosti 
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Inzerce 

 

 
 

 

 

 

U DŘEVĚNÉHO 
 

ZVONU 
 

Mírová 20/50, Praha 10 – Kolovraty 
 

OTEVŘENO DENNĚ 9 – 22 HOD. 

TEL.: 267 710 581 

VERTIKÁLNÍ BEZDOTYKOVÉ 

BIOTURBO SOLÁRIUM 
S LÉČEBNÝMI ÚČINKY 

INFRAKABINA 

POSÍLENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU 

ZLEPŠENÍ PLETI A POHYBLIVOSTI 

HUBNUTÍ S NOVINAMI V RUCE 

RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽE 

ZÁDA, ŠÍJE, NOHY, CELÉ TĚLO 

ESPRESSO ILLY 100% KÁVA ARABICA 

EXKLUZIVNÍ ČAJE RONNEFELDT 

 
 

 

 

 

 
 

OCHUTNEJTE U NÁS: 

 
 ESPRESSO ILLY: 100% káva Arabica 

 

 CAPUCCINO 
 

 PINA COLADA 
 

 FRAPPE 
 

 ČAJ RONNEFELDT: výhradně ruční sběr jen 

tří horních čajových lístků z každého keře 

čajovníku, které jsou nejkvalitnější. Tímto 

způsobem sběru a dále ručním zpracováním se 

tento čaj stává exkluzivním. 
 

 ZMRZLINOVÉ POHÁRY 
 

 ALKO I NEALKO NÁPOJE 
 

 ČOKOLÁDY, SUŠENKY 
                                         

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 MÁ LÉČEBNÉ ÚČINKY (akné, ekzémy) 
 

 PROSTUPUJE HLUBOKO DO POKOŽKY 

A TÍM ZARUČUJE DLOUHOTRVAJÍCÍ 

OPÁLENÍ, KŮŽE SE NEVYSUŠUJE A         

NESTÁRNE 
 

 JE ÚČINNOU PREVENCÍ PROTI UV 

ZÁŘENÍ NA PRAVÉM SLUNCI 

 
 

 

 

  

Je určena jak pro intenzivní potící, tak léčebné a 

rehabilitační kůry. Vhodná i pro osoby, které se 

léčí s krevním tlakem nebo špatně snášejí vysokou 

teplotu v klasické sauně. Infrakabina vede k velmi 

účinné detoxikaci organismu a léčbě těla při teplotě 

od 35 do 50oC, je skutečnou revolucí v oblasti 

saunování. Regeneruje organismus za využití 

terapeutického efektu infračerveného záření. 

 

 

 

 
 

 

 ZVYŠUJE ROZTAŽNOST KOLAGENOVÝCH 

TKÁNÍ 
 

 SNIŽUJE ZTUHLOST A BOLEST KLOUBŮ, 

ZAD A KONČETIN 
 

 SNIŽUJE SVALOVÉ NAPĚTÍ 
 

 ZVYŠUJE CIRKULACI KRVE, POSILUJE 

KREVNÍ OBĚH, PASIVNÍ 

KARDIOVASKULÁRNÍ TRÉNINK 
 

 POMÁHÁ PŘI ROZKLÁDÁNÍ ZÁNĚTLIVÝCH 

INFILTRÁTŮ, EDÉMŮ A VÝPOTKŮ 
 

 ELIMINUJE TOXICKÉ LÁTKY V TĚLE 
 

 POSILUJE IMUNITNÍ SYSTÉM 
 

 ZLEPŠUJE VZHLED PLETI 
 

 EFEKTIVNĚ ODSTRAŇUJE CELULITIDU 
 

 NAPOMÁHÁ KE SPALOVÁNÍ KALORIÍ A 

SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY 
 

 CELKOVÁ ÚČINNÁ RELAXACE A 

REGENERACE ORGANISMU, ODSTRANĚNÍ 

STRESU 
 

 ÚČINNĚ ZVYŠUJE IMUNITU PŘI 

CHŘIPKOVÝCH EPIDEMIÍCH 
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Inzerce 

 

Bezpečnostní služba  

 

PETTU 
 

ochrana osob a majetku nabízí 

 

 napojení na PCO s vlastní 

výjezdovou skupinou 

 fyzická ostraha objektů 

 ochrana osob 

 bezplatné konzultace a 

bezpečnostní posouzení objektu 

 konzultace k zajištění 

elektronických kamerových 

systémů 

 prodej bezpečnostních 

uzamykacích systémů 

 prodej bezpečnostních dveří 

včetně montáže 

 

Kontakt: Bezpečností služba PETTU, 

p. Petr Tůma, Palackého 536/8, Říčany 

Telefon: +420 737 970 226, 323 631 246 

 

ÚČETNICTVÍ 
 

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 
 

-  nabízí VŠ s praxí  - 

 

osobní přístup 

nízké ceny 

 

Telefon: 608 066 088 

 

Mladá rodina koupí pozemek 
 

cca 600 m² - 1000 m² (včetně IS) 
v Kolovratech pro stavbu rodinného domku 

 

 (nejedná se o poptávku realitní kanceláře ani stavební firmy) 
 

Cena cca 1 mil. Kč 
 

Kontakt +420 606 685 824 
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Inzerce 

 

Nová chirurgická 

ambulance v Říčanech 
 

Odvážný krok umožní volbu lékaře  

v oboru chirurgie 
 

 

Od počátku ledna zahajuje provoz další 

soukromé zdravotnické zařízení v našem regionu. 

Chirurga MUDr. Dalibora Zemana mohou navštívit 

pacienti v jeho ordinaci, která je součástí Centra 

zdraví v Říčanech –Radošovicích v komplexu budov 

lékárny U Bílého lva. Nemocným, kteří potřebují 

řešit zdravotní problémy, budou k dispozici moderní 

přístroje a zařízení, rentgen a špičkové zdravotnické 

materiály. Například tzv. lehké sádry či tkáňové 

lepidlo, které se používá místo šití ran, výrazně 

snižují potíže při ošetřování úrazů. 
 

Poskytování chirurgické péče ambulantní 

formou je trend v poskytování zdravotnické péče, při 

níž tzv. akutní lůžka užívají jen pacienti po 

náročných operacích. „Jde o špičkovou ambulantní 

péči, na kterou naváže smluvní léčení u dalších 

odborných lékařů v různých specializovaných 

zdravotnických zařízeních. Je již dohodnutá 

spolupráce s lékaři v centru Mediscan, v Nemocnici 

na Homolce a ve |Fakultní nemocnici Královské 

Vinohrady. Takový model funguje ve vyspělých 

státech světa,“ vysvětluje Zeman a počítá, že nabídne 

i péči v oborech cévní, estetické a břišní chirurgie. 
 

MUDr. Zeman ji chce vybavit moderní 

technikou pro lékařské služby v oblasti všeobecné 

ambulantní a úrazové chirurgie, pro léčbu nemocí 

pohybového aparátu s napojením na následnou péči 

specializovaných pracovišť na klinikách Královské 

Vinohrady a Homolka. Nabídne i péči v oborech 

cévní, estetické a břišní chirurgie.  
 

V regionu od Uhříněvse po Kamenici, od 

Kostelce po Dobřejovice nechce být pro pacienty jen 

lékařem chirurgem, který ošetří úraz. „Mým cílem je 

stát se vlastně manažerem zdraví pro celou rodinu. 

Mám na mysli především to, že budu schopný 

opravdu každé rodině pomoci nejen při léčení 

akutních chirurgických problémů, ale i konzultacemi 

zajistit patřičné odborníky a jejich péči či náročné 

vyšetření v relativně dostupné době. Například i pro 

obtížnou ortopedickou operaci.“ 
 

Lékař počítá s tím, že při své činnosti 

poskytne při denním provozu ambulance 50 až 80 

pacientům. Počítá i návštěvami a s pohotovostí v 

mimopracovní době. „Věřím, že se mi podaří být 

pacientům nablízku vždy, kdy mne budou 

potřebovat. To bude asi hodně náročné,  dokážu si to 

představit. Náročnost, ale také jiný způsob vztahů k 

pacientům. Já budu opravdu pro ně, ne oni pro mne.“ 

 

 

 

Přijmeme zaměstnance  

na hlavní pracovní poměr 

na rok 2004 
 

 

 

 

 

 stavební profese 
 

 řidiče nákladního vozu  
 

 strojníky na kolové nakladače  
 

 

 

 

HORKA  
stavební, spol. s r.o. 

 
Tel. 267 710 501, 602 216 606 
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Pojďte bydlet do Kolovrat! 
 
Společnost ACIS, Construction and Technology 

Services, s.r.o. (více na www.acis.cz) pro všechny zájemce 

o příjemné a klidné bydlení na okraji Prahy, připravuje 

výstavbu obytného souboru „U sv. Donáta“ v 

severovýchodní části MČ Praha – Kolovraty, východně od 

ulice K Říčanům. 

V této lokalitě vyroste obytný soubor, který bude 

zahrnovat 35 parcel na rodinné domy, 93 bytů v 9 

bytových domech a necelých 340 m2 komerčních prostor 

pro drobné podnikání. Zájemci o bydlení si mohou vybrat 

z parcel o velikosti od 482 m2 do 755 m2 pro individuální 

výstavbu, popř. využít některý ze 7 typů rodinných domů, 

které jsou v nabídce společnosti ACIS, Construction and 

Technology Services, s.r.o. Bytové jednotky v bytových 

domech budou o velikosti od necelých 35 m2 až po 131 m2, 

tj. od 1+kk až po 4,5+kk. Součástí bytových domů jsou i 

garážová stání a ve většině případů i sklepní kóje, popř. 

kóje pro jízdní kola, nebo dětské kočárky. 

V současné době probíhá územní řízení a 

předpoklad zahájení výstavby inženýrských sítí je březen 

až duben 2004 s následnou navazující výstavbou bytových 

domů. 

Na financování projektu se vedle investora, tj. 

společnosti ACIS, Construction and Technology Services, 

s.r.o. podílí Československá obchodní banka, a.s., 

Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha 1, Na 

Příkopě 854/14. 

Podrobnější informace o projektu lze nalézt na 

www.walkercz.cz/kolovraty, popř. se spojit přímo s 

prodejcem tohoto projektu společností Walker CZ, a.s. 

(více na www.walkercz.cz) na tel. číslech 222 324 473, 

606 668 792, nebo e-mail kolovraty@walkercz.cz. 

Inzerce 
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Prodej 

Pronájem 

Výměna 

Lokalita 
Cena/m2 

Vlastnictví Typ 
Plocha 

m2 
Popis 

Cena celkem 

Prodej 
Nupaky  

Praha východ 

23 500,- Kč/m2 + DPH 
osobní 4+ kk 86 

Byt v řadovém domě-novostavba-cihla, 2x 

WC, koupelna, topení lokální plynové, 

parkovací stání, 2 km od Průhonic 2 122 050,- Kč 

Prodej 

Praha 8 

Bohnice 

 

32 647,-Kč/m2 
družstevní 1+kk/L 34 

Byt jako 1+1/L + 2 komory na patře, panel, 

5 NP, výtah, výhled do parku 1 110 000,- Kč 

Prodej Postoloprty 
7 865,- Kč/m2 

družstevní 1+1 
 

35,60 

Byt po rekonstrukci k okamžitému 

nastěhování, panel, 2 NP, bez výtahu, 

výhled do parku 
280 000,- Kč 

 

    

    

termín zahájení výstavby jaro 2004    termín dokončení podzim 2004 

 

 
 

12 bytů do osobního vlastnictví v řadových třípodlažních domech  

velikost od 1+0 až po mezonetové byty 3+1 se zahrádkou. Investor: Firma LERO. 

 

Budoucím majitelům nabízíme možnost úprav vnitřních dispozic dle vlastního přání.  

Zajistíme využití hypotéčního úvěru a stavebního spoření. 
 

CENA bytu:      27 620,-Kč/m2 + DPH  

CENA zahrádky:  2 095,-Kč/m2 + DPH  

                   

 
termín zahájení výstavby jaro 2004    termín dokončení podzim 2004 

 

4 řadové domy do osobního vlastnictví; velikost 5+kk, 2x WC, koupelna, pracovna, zimní zahrada, garáž 

Investor: Firma LERO. 
 

Budoucím majitelům nabízíme možnost úprav vnitřních dispozic dle vlastního přání.  

Zajistíme využití hypotéčního úvěru a stavebního spoření. 
 

CENA RD:     28 000,-Kč/m2+DPH  

CENA pozemku: 1 520,-Kč/m2+DPH  

                     

 

 
Nabízíme k prodeji dva pozemky v lokalitě Praha 10 – Kolovraty  

1 356 m2 a 1 839 m2               Cena: 1.900,- Kč/m2 

 

Nabízíme k prodeji soubor lesních pozemků v Loděnicích u Berouna. 

Loděnice leží na Křivoklátské vrchovině 22 km západně od Prahy a 7 km severovýchodně  od Berouna. 

Cena: dohodou 
 

 

Veškeré informace obdržíte v realitní kanceláři Mírová 20,Praha 10-Kolovraty 
Tel.: 267 711 751, 606 659 567, 777 234 805 

Inzerce 



 

 

  

  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ediční plán Kolovratského zpravodaje pro rok 2004 
 

Číslo zpravodaje  Uzávěrka  Tisk  Distribuce 

1 / 2004 5.3.2004 22.3.2004 31.3.2004 

2 / 2004 1.6.2004 18.6.2004 24.6.2004 

3 / 2004 10.9.2004 27.9.2004 4.10.2004 

4 / 2004 26.11.2004 13.12.2004 22.12.2004 

 

Příspěvky a změny dodané po uzávěrce příslušného čísla nebudou redakcí akceptovány.  

 

Inzerce 

Kolovratský zpravodaj – číslo 4/2003 
 

Vydává ÚMČ Praha – Kolovraty 

Řídí redakční rada: Zdeňka Musilová, Eva Černohorská, Stanislava Bartošová,  

Petr Bartoš a Tomáš Bezouška 

Adresa redakce:  Infocentrum, Mírová 20/54, 103 00 Praha – Kolovraty 

Telefon: +420 267 710 613   E-mail: info@kolovraty.cz 

Zpracování: Petr Bartoš   Tisk: Grafotechna 
 

Uzávěrka čísla 4/2003 byla 1.12.2003 Číslo 4/2003 vyšlo 23.12.2003   

Uzávěrka čísla 1/2004 je 5.3.2004 Číslo 1/2004 vyjde 31.3.2004 
 

Použité fotografie jsou ilustrační, pocházejí z archivu MČ Praha-Kolovraty a od členů redakční rady. 

Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí. 

Uveřejněné příspěvky nemusí vždy vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady.  

Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit výrobě. 

 

S T A V B Y  P R O V Á D Í 

H O R K A  stavební, spol. s r.o. 
 

Horka 47, 281 72 Přišimasy 
 

Tel. 267 710 501, 602 216 606 
 

  dlážděné a živičné komunikace a chodníky 

  inženýrské sítě – vodovod, kanalizace 

  pozemní stavby 

  výstavba rodinných domů 

  zemní práce a terénní úpravy 

  odvoz sutí a doprava materiálů 

  inženýrská činnost 

  stavební dozory 
 

 






