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Milí přátelé, 

opět se blíží konec roku, a tak mně dovolte trochu bilancování a trochu pohledu dopředu.  

Všichni dobře víme, že jsme letos prožívali jubilejní kolovratský rok, kdy jsme si připomínali 800 let od 

první písemné zmínky o naší obci. Jistě stojí za to si připomenout třeba slavnostní večer s ohňostrojem, 

historický jarmark, 1. kolovratský parník, výstavu z dějin Kolovrat, odhalení pomníku šlechtici Mladotovi, 

cyklus přednášek pana PhDr. Dudka „Kolovraty v běhu osmi staletí“ a řadu dalších akcí, při kterých jsme se 

seznamovali s dějinami Kolovrat. A také jsme naši obec více poznávali a při tom se i pobavili. Mnozí jsme si 

schovali na památku pamětní mince, známky nebo pohlednice, brzy se také dočkáme pamětní publikace 

„Kolovraty 1205 – 2005“. Přijměte můj velký dík všichni, kteří jste se obětavě na přípravě a průběhu oslav 

podíleli. 

Kromě oslav se samozřejmě v Kolovratech odehrávala řada dalších akcí. Na poli stavebním to bylo 

především dokončení rozsáhlé rekonstrukce víceúčelové budovy (školní kuchyň, pošta, lékaři) a uvedení 

celého areálu do provozu. Tato akce nám dala pořádně zabrat, ale věřím, že výsledek stojí za to. Pokračuje 

rovněž výstavba nového pavilonu mateřské školy, výstavba parku Na Července a postupná dostavba 

dětských hřišť. Téměř celý rok nás také trápila rekonstrukce ul. K Říčanům. Tato stavba byla těsně před 

příchodem zimy úspěšně dokončena a ulice K Říčanům získala po letech novou a pěknou tvář. Za 

připomínku jistě stojí i letošní báječná voda v našem přírodním koupališti. Vrásky na čele mně naopak dělá 

stále se oddalující výstavba tréninkového fotbalového hřiště vedle Sokola. Ale přes všechny potíže je už 

vydání stavebního povolení a zahájení výstavby otázkou krátké doby. 

Další vrásky asi mnoha z nás dělá stále se rozrůstající vandalismus, kterému v posledních týdnech 

padly za oběť nejen obvyklé autobusové zastávky a dopravní či turistické značky, ale také mnoho vzrostlých 

lip u silnice do Lipan. Pro soudného člověka je to zcela nepochopitelné. Bylo nezbytné přistoupit nejen k 

trestnímu oznámení v této věci, ale též ke zvýšení policejní ostrahy v době pořádání kulturních akcí v obci. A 

je na nás všech, abychom se snažili podobné vandaly odhalit.  

Z mnoha dalších akcí bylo velmi milé a obohacující říjnové setkání představitelů obce s dobrovolníky, 

kteří se věnují práci s dětmi, mládeží a seniory. Kromě poděkování a ocenění jejich práce a vzájemného 

sdílení radostí a těžkostí, je potěšující skutečnost, jak mnoho dobrovolných aktivit na tomto poli v Kolovratech 

funguje. Takže ještě jednou díky Vám všem.  

A co nás čeká dál? Nepochybně se dění v 

Kolovratech v příštím roce nezastaví ani na poli 

stavebním a životního prostředí, ani na poli 

společenském, kultury, sportu atd. Také řada 

soukromých investorů realizuje či připravuje své 

stavební aktivity v oblastech U sv. Donáta, Na 

Července, Za Podjezdem či v Lipanech. Ale nechme se 

překvapit! Jenže pozor – příští rok je rokem volebním, a 

tak nezbude než začít hledat, kdo dál bude tím 

zodpovědným za naši obec.  

Ale nyní už se soustřeďme na přítomnost. 

Překotně se blíží vánoční svátky, přeji Vám, abyste je 

prožili šťastně a pokojně mezi svými nejbližšími a 

znovu zažili krásné chvíle ve svém životě. 

Krásné Vánoce a hodně štěstí v roce 2006! 

Ing. Marek Ovečka, starosta 
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Odbor správy majetku informuje 

Sběrné dvory 

Vyčerpávající Informace o systému odpadového 

hospodářství - sběrných dvorech - na území hlavního města 

Prahy je možno dostat na www.praha-mesto.cz/odpady. Sběrný 

dvůr pro naši MČ je nejblíže na Praze 10 - Malešice, Dřevčická 

ulice č. 44, telefon 274 78 05 71. Provozní doba je pondělí až 

pátek - otevřeno od 8.30 do 18.00 hod. (v zimním období do 

17.00 hod.), sobota od 8.30 do 15.00 hod.   

Podmínky pro odevzdávání odpadu: 

 ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v 

podstatě jakýkoliv odpad kromě směsného 

 všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě 

pneumatik) 

 odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácností 

(stavební odpad pouze 1 m
3
 měsíčně) 

 odpad nesmí být dovezen firemními vozidly 

 vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem (s 

trvalým pobytem v Praze) 

 v současné době je možné využít zkušební nadstandardní 

službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora 

  

Velkoobjemové kontejnery 

Rozpis přistavení kontejnerů na velkoobjemový domovní 

odpad v I. pololetí r. 2006. Kontejnery jsou přistavovány vždy v 

úterý po 12. hodině (přesnou hodinu nelze určit) a druhý den 

následně odvezeny v dole uvedených termínech a stanovištích: 

17. ledna 2006  U Vodice, Alb. Hochové - nad zastávkou 

ČD, Mírová - pod kostelem 

17. dubna 2006  U Vodice, Alb. Hochové - nad zastávkou 

ČD, Mírová - pod kostelem, Lipany 

16. května 2006  U Vodice, Alb. Hochové - nad zastávkou 

ČD, Mírová - pod kostelem 

20. června 2006  U Vodice, Alb. Hochové - nad zastávkou 

ČD, Mírová - pod kostelem 

  

Psi na hřbitovy nepatří 

Na upozornění občanů a místním šetřením bylo zjištěno, že 

na místní hřbitov vodí chovatelé i své psy. A tak se přímo u hrobů 

nacházejí psí exkrementy. Všude na hřbitovech platí zákaz 

vodění psů, respektujte to i zde v Kolovratech! Místní občany 

toto chování pobuřuje. Provozování pohřebiště je upraveno 

„Řádem veřejného pohřebiště“ v návaznosti na vzorový „Řád 

Magistrátu hl. m. Prahy“ (vyhláškou MZV č. 65/1954 Sb. o 

ženevských úmluvách na ochranu obětí války, zákonem č. 

20/1978 Sb. o památkové péči, § 21 zákona č. 256/2001 Sb. o 

pohřebnictví). 

Řád veřejného pohřebiště MČ Praha-Kolovraty, článek 4 – 

Pořádek na pohřebišti, odstavec 5 – citace: „Na pohřebiště je 

zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami 

a jinými zvířaty“ – konec citace. 

Řád veřejného pohřebiště je dostupný všem občanům-

návštěvníkům hřbitova a je uveřejněn na vývěsce uvnitř hřbitova 

vlevo od vstupu na hřbitov. Každý návštěvník je povinen se jím 

řídit. 

 

Nové parkoviště 

Parkovat ve středu obce je možné na novém veřejném 

parkovišti u požární zbrojnice, kde se nabízí 9 parkovacích stání, 

z toho 1 pro invalidy. Žádáme motoristy, aby neodstavovali 

dopravní prostředky na parkoviště před budovu ÚMČ. Toto 

parkoviště je vyhrazeno pro služební vozidla MČ Kolovraty a 

návštěvám ÚMČ Kolovraty. 

Kontejnery na separovaný odpad byly dočasně přemístěny z 

ulice K Vrbě do ulice Albíny Hochové nad železniční zastávku. 

ÚMČ hledá vhodné stanoviště pro umístění kontejnerů v nové 

zástavbě, aby bylo blízko dosažitelné občanům tam bydlících. 

 

Zimní údržba  

Zmírnění následků zimního počasí pro naši MČ zajišťují: 

Pražské služby, Pod Šancemi 444/1, Praha 9, nepřetržitý 

dispečink: 284 09 86 86. Zajišťují preventivní posyp a následné 

zmírnění následků zimního počasí na komunikacích tras 

autobusů č. 268 a 265 (tj. komunikace Mírová, část K Říčanům, 

část K Poště, Za Podjezdem, Do Kopečka, K Lipanům, V 

Listnáčích, Do Lipan) v čase do 4 hodin od vyhlášení výjezdu. 

 City-Úklid s.r.o, Medkova 695, Praha 4, telefon: 724 047 

480, 721 158 145. Zajišťuje následné zmírnění zimního počasí 

na vedlejších komunikacích v čase do 12 hodin od vyhlášení 

výjezdu. 

Vybrané úseky zajišťuje ÚMČ Kolovraty následnou 

údržbou - pěší lávka přes železniční trať, zastávky MHD - záliv 

a nekryté vstupy u víceúčelové budovy v ulici K Poště - úseky 

dle operativní potřeby. 

Chodníky před jednotlivými rodinnými domy zajišťuje majitel 

objektu. 

Obecní objekty zajišťují jednotliví správci objektů 

následnou údržbou. 

Schody pod hospodou U Boudů a schody od Infocentra k 

jezu se v zimním období neudržují. 

 

Odbor správy majetku 

 

Kolovratské publikace 
V současné době probíhá finalizace publikace 

„Kolovraty 1205-2005“, na které se podílí autorský 

kolektiv ve složení Ing. Jaroslav Břečka, PhDr. František 
Dudek, CSc., Jiří Missbichler, Petr Bartoš. Publikace 
pojednává o historii obce a k dispozici bude na přelomu 
ledna a února 2006. 

K dispozici je v Infocentru MČ Praha-Kolovraty 
publikace „Kostel Sv. Ondřeje v Kolovratech“, jejímž 

autorem je Ing. Jaroslav Břečka a vydavatelem Spolek 
Kolowrat. Publikace popisuje historii a současný stav 
kostela, a to včetně vysvětlení historických souvislostí. 
(Počet stran: 56 + 8 stran příloh a obálky, prodejní cena 
60,- Kč.) 

Pravidelně v Kolovratech vychází „Kolovratský 
měsíčník“, jehož vydavatelem je Infocentrum MČ Praha-

Kolovraty. Měsíčník je distribuován do všech 
kolovratských domácností, informuje o aktuálním dění 
v obci a o připravovaných akcích. 

Pravidelně v Kolovratech vychází „Kolovratský 
zpravodaj“, jehož vydavatelem je Infocentrum MČ Praha-

Kolovraty. Zpravodaj je distribuován do všech kolo-
vratských domácností. Termíny pro vydání v roce 2006: 

číslo redakční uzávěrka tisk 

1   9. 3. 2006   30. 3. 2006 
2   3. 6. 2006   27. 6. 2006 
3   5. 9. 2006   30. 9. 2006 
4 1. 12. 2006 22. 12. 2006 
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Žijí mezi námi … Eduard Klezla 
Před nedávnem se do Kolovrat přistěhoval člověk, 

kterého mnozí z nás znají z televizní soutěže Česko 
hledá Superstar – pan profesor Eduard Klezla. Popularita 
získaná touto cestou není základním kamenem jeho 
profesní kariéry, pan profesor patřil již před touto soutěží 
mezi světově uznávané operní pěvce a hudební 
pedagogy. Posezení s profesorem Klezlou bylo velmi 
příjemným a inspirativním zážit-
kem. Nabídl se nám úplně jiný 
pohled na tuto osobnost, než jaké 
poskytlo televizní vysílání, kde si 
vysloužil přízvisko Profesor Smrt. 
My jsme naopak přivítali velmi kul-
tivovaného, vzdělaného a vstříc-
ného člověka s milým úsměvem. 

Eduard Klezla vystudoval 
Konzervatoř v Ostravě, Akademii 
múzických umění v Praze. Po 
absolutoriu přijal angažmá v 
Komorní opeře Praha, kde vytvořil 
role zejména v operách W. A. 
Mozarta. Následovalo pozvání do 
Německa (Berlín, Lipsko), Švý-
carska, Itálie atd. Vytváří hlavní 
role v operách Čajkovského, 
Mozarta, Rossiniho, Gounoda aj. 
Pro japonskou televizi natáčí árie 
a dueta W. A. Mozarta. Následuje 

pozvání do Státní opery Praha, v 
Tylově divadle vytváří hlavní roli v 
opeře Kouzelná flétna. Koncertně 
vystupuje ve Španělsku, Rakou-
sku, Polsku, Francii, souběžně se 
však věnuje pedagogické činnosti. 
Vede pěvecké kurzy ve Švý-
carsku, na Slovensku. Do muzi-
kálových projektů u nás je zván 
jako hlasový pedagog či na hudební nastudování. Plzeň – 
Edith Piaf, Bratislava – Dracula, Kleopatra, Praha – Evita, 
Pomáda, Kleopatra, Tři mušketýři, ND Praha – Lucrezia 
Borgia. Jeho studenti patří k absolutní špičce pop music u 
nás, jsou držitelé cen Grammy, v muzikálech u nás i v 
zahraničí vystupují jako přední sólisté. V současné době 
vyučuje profesor Klezla na Konzervatoři v Praze. V 
prvním ročníku soutěže Česko hledá SuperStar působil 
coby hlasový poradce a ve druhém ročníku přijal roli 
obávaného porotce. 

 1. Pane profesore, v současné době působíte na 
pražské konzervatoři, můžete nám říci, jaký obor 
vyučujete a jak vypadají vaše hodiny? 

Učím na konzervatoři obor populární a muzikálový 
zpěv. Jak vypadá taková hodina, je téměř nezachytitelné. 
Jde však o to, abych adeptům zpěvu pomohl vybudovat 

hlas jako pěvecký nástroj, se kterým se budou celý život 
živit. Jinými slovy tzn. naučit zpěváka technicky natolik 
ovládat svůj hlas, aby překonal veškeré nástrahy, které 
se mohou na hlase odrazit. V populární hudbě je to velice 
aktuální, jelikož interpretovat např. rockovou hudbu či jiné 
styly je hlasově velmi náročné. K tomu všemu by technika 
hlasu měla sloužit. Já nějakou metodu opravdu nemám. 
Slovo metoda je velice zavádějící. Jakmile ke mně někdo 
přijde, tak už tím, jak vstoupí do třídy, s ním něco přijde. 

Něco vyzařuje. Z tohoto pocitu se snažím vycházet. 
Každý jedinec je individuum a musíte vycházet z toho, co 
vám nabízí a co vy můžete nabídnout jemu. Pokud se 
tyto dva světy protnou, tak si myslím, že jde o 
nejideálnější spojení mezi studentem a pedagogem. 
Student musí mít pocit, že je vám rovnocenným 
partnerem. Práce na hlase je nekonečná, celoživotní 

záležitost. 

2. Jak jste se dostal od 
operního zpěvu k současné 
profesi a proč jste opustil dráhu 
operního pěvce? 

V určité životní etapě jsem 
měl tolik práce, divadlo, koncerty, 
muzikály, škola, že jsem byl 
donucen rozhodnout se a volit 
mezi sólovou kariérou či peda-
gogikou. Nezbýval mi čas na sebe 
a věřte, že pokud chcete zpívat v 
operních domech či na koncertech, 
je naprosto nezbytné pracovat jen 
na sobě a nerozptylovat se jinými 
aktivitami. Po určité době mě však 
pedagogika natolik pohltila, že 
jsem všechen svůj čas věnoval 
adeptům zpěvu, ne sobě a má 
sólová kariéra musela ustoupit. 
Bohužel studenti neodcházeli, spí-
še naopak a já se jim začal plně 
věnovat. Měl jsem to štěstí, že 
jsem velmi záhy měl možnost 
spolupracovat s největšími talenty 
tohoto žánru u nás. Mezi mé 
studenty, to však není to správné 
slovo, mezi mé spolupracovníky 
patří D. Bárta, B. Basiková, I. 

Csáková, R. Krajčo, M. Absolonová, z nastupující 
generace R. Fišarová, T. Beroun, Z. Trvalcová a mnoho 
jiných. Víte, posléze zjistíte, že to nejsou studenti, jsou to 
interpreti, od kterých se učím zejména já sám. Každé 
setkání a spolupráce je velkou školou a obohacením 
zejména pro pedagoga.  

3. Která hudba vás nejvíce oslovuje? 

Domnívám se, že na tuto otázku bych asi odpovídal 
jinak ve dvaceti, kdy to byla zejména hudba vážná, 
klasická od Stravinského až po Wagnera. V dnešní době 
je mé ucho posunuto i do jiných žánrů, které nazýváme 
hudbou neklasickou, ale věřte, že i k poslechu této hudby 
je nutná určitá připravenost. Rozdílu mezi hudbou 
klasickou či neklasickou nevidím. Krása jazzu, funky 
muziky atd. má svá zákoutí. Řekl bych: oslovuje mě 
hudba. Poslechnu si S. Wondera, Boby Mc Ferina stejně 
jako Kiri Te Kanawu či Placida Dominga. 

4. Čím jste chtěl v dětství být? 

V dětství jsem chtěl být zvěrolékařem. Ještě na 
gymplu to byla má vnitřní touha. Zúčastnil jsem se však 
pěvecké soutěže a dostal jsem se až do celostátního 
kola, a to mi tak nějak změnilo život. Celá porota mě 
přesvědčovala, ať jdu studovat konzervatoř. Já měl z 
toho legraci a rodiče tomu nevěřili, jelikož věděli, že 
neumím noty a nejsem připraven ke zkouškám. 
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Podepsali mi přihlášku a já šel na zkoušky. Světe, div se, 
já se dostal a můj život šel definitivně jiným směrem. Zda 
správným, to nevím… 

5. Díky své profesi jste procestoval řadu zemí 
světa. Ve které zemi se vám nejvíce líbilo? 

Nevím, kde se mi nejvíce líbilo. Já cestuji vždy s 
určitou touhou po poznání nových světů. A to se mi snad 
daří. Každý kontinent, ať je to Amerika, Asie atd. má svou 
neopakovatelnou atmosféru. Já měl úžasné zážitky v 
Libanonu, Sýrii, Jordánsku atd. Tyto zážitky byly 
umocněny snad tím, že jsem cestoval úplně sám, jen s 
báglem na zádech. Je to jiná kultura, ale úžasné poznání. 
Nemůžete to srovnávat s Venezuelou či s Kajmanskými 
ostrovy, to je zase něco jiného. Kdybych byl dnes 
studentem, opravdu bych cestoval a učil se co nejvíce 
cizích jazyků. A pokud nebydlíte v Hiltonu, opravdu to 
není finančně až tak náročné. Mým studentům vždy 
doporučuji stáže, studia či poznávací cesty v zahraničí. 
Pokud máte možnosti, poznávejte svět!!! 

6. Jak se vyrovnáváte s popularitou? 

Myslíte, že ne? Já doufám, že v naprosté pohodě. 
Měl jsem to štěstí, že už mi opravdu není 15 let a v mém 
věku se s tímto nevyrovnat by poukazovalo na určitou 
lékařskou diagnózu  

Dnes je to již všechno úsměvné, ale věřte, že mi 
bylo všelijak, když vám před domem čtyři týdny stojí auto 
s fotografy a fotí každého, kdo přijde. Pokud se však 
snažíte brát život v klidu, tak zvládnete i velmi nepříjemné 
a mnohdy těžké životní situace. Je to jen jedna etapa v 
životě. Pro mě velmi poučná.  

7. Co říkáte na reality show, které dobyly i naši 
republiku? Sledujete některou z nich? 

Asi tuto odpověď nečekáte, ale já opravdu nemám 
potebu tyto reality show odsuzovat. Patří to k době, ve 
které žijeme. Já opravdu sleduji jiné programy nebo čtu. 

Takže diskuse se mnou na toto téma by byla lichá. Já si 
nechci nechat vnucovat životní postoje, názory. Jen se 
mohu pozastavit nad tím, kolik prostoru věnují těmto 
reality novináři. Někdy mám pocit, že je to nejdůležitější 
zpráva daného dne. Vždy však máme volbu. Pokud se 
někdo dívá, nechť, ale pak je zbytečné sršet špínu. 
Nerozumím tomu, že někdo zná naprosto dokonale 
obsah, účinkující, vše, co se tam děje, a je nepříčetný. 
Pak není chyba v reality, ale v něm osobně. Pokud se mi 
něco nelíbí, pokud mě to neobohacuje, tak se na tom či 
onom nepodílím. Ani pasivně ani aktivně. Ale domnívám 
se, že pro někoho může být ještě hůře  

8. Co pro vás znamená adventní čas a Vánoce? 

No vy jedete, po reality Vánoce? Ale teď trochu 
vážněji. Víte, pro mě vánoční čas je jeden z 
nejkrásnějších. Dříve byl pro mě vánoční čas spojen s 
obrovským množstvím koncertů, přejezdů z divadla do 
koncertního sálu atd. Dnes je pro mě spojen s časem 
klidu, odpočinku s časem dárků. Tady v Kolovratech to 
budou již druhé vánoční svátky a věřte, že pohled na 
krásně osvětlený a zasněžený kostelík, padající vločky, 
vonící purpuru v bytě a stromeček, je nenahraditelný 
žádnými jinými požitky. Je to čas vzpomínání, rozjímání, 
klidu, dárků, vždy si vzpomenu na slova mé mámy, je 
dobré dávat, jsi-li o to požádán, ale lepší je dávat bez 
požádání, jen z pocitu porozumění. A stříbrná neděle je u 
mě vždy časem, který chci věnovat svým nejbližším, 
onomu porozumění, kdy se snažím koupit dárky, kterými 
potěším jejich srdce. 

9. Jak se vám žije v Kolovratech, co vám zde 
nejvíce chybí? 

Přiznám se, že čím jsem starší, tak tím méně mi 
toho chybí. Asi už nemám takové nároky  

Mladá generace bude mít třeba jiný pohled nežli já. 
Domnívám se, že obecní úřad se opravdu snaží, aby se 
zde žilo příjemně a lidé se rádi vraceli domů. Vždy je to 

úhel pohledu. Jinak to budou vnímat 
starousedlíci a jinak my, nově 
příchozí. 

Má první konfrontace při mém 
prvním příjezdu do Kolovrat byla také 
úsměvná. V místní restauraci jsem 
chtěl platit kartou, což nebylo možné, 
tak jsem řekl, že není problém a vydal 
se hledat bankomat. Ten jsem však 
našel až v Uhříněvsi. Placení se 
protáhlo na tři hodiny. Je to naprostá 
maličkost, ale možná, že by nám to 
tady bylo ku pomoci. Vím však, že toto 
nemá v moci obec, ale bankovní 
domy. No uvidíme.  

Každý však, kdo mě navštívil 
tady v Kolovratech, lidé z pop music, 
od filmu, z divadla atd. byli vždy 
konsternováni čistotou a krásou této 
malebné obce. Také se mi podařilo tři 
přátele přemluvit a od příštího roku 
budou bydlet u sv. Donáta. A to bych 
opravdu nesvedl, pokud by to nebyla 
tak malebná obec.  

Děkujeme za rozhovor. 

Zdeňka Musilová, Tomáš Bezouška 
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Vánoční čas s Marií Rottrovou 
Poslední listopa-

dový víkend strávilo 
30 dětí ze sboru Coro 
Piccolo na orchestrál-
ních zkouškách s 
orchestrem Dalibora 
Kaprase, který dopro-
vází Marii Rottrovou a 
Jaroslava Wykrenta 
na jejich vánočním 
turné po ČR. Od 
pondělí 28. listopadu, 
kdy začalo turné v 
Přešticích na Plzeň-
sku, vystoupí vždy 10 
nejlepších členů sboru celkem na dvanácti koncertech na 
různých místech České republiky. Turné bude zakončeno 
velkým vánočním koncertem v Obecním domě 17. 
prosince, kde vystoupí všech 30 dětí z koncertního 
oddělení. V rámci koncertů děti zazpívají pásmo 
vánočních koled a několik písní s Marií Rottrovou a 
Jaroslavem Wykrentem. 

 

Vážený pane řediteli, 
přejeme Vám a celé Vaší škole mnoho sil do nového 

roku, pohodu a klid na práci a příjemné chvíle prožité s 
dětmi.  

 Že děláte společně se svými kolegyněmi svoji 
práci dobře, je vidět na dětech, které k nám přicházejí. 
Vaši páťáci, kteří k nám v září nastoupili do 6. třídy, se 
Vám opravdu povedli! Byli dobře připraveni po všech 
stránkách a přechod na jinou školu a druhý stupeň zvládli 
velice dobře. Ale to mohu říci vlastně o všech, kteří přišli 
v posledních čtyřech letech. Děkujeme Vaší škole za 
bezva děti. Dobře se nám s nimi pracuje.  

 Vám a celé škole v Kolovratech přejeme ještě 
jednou šťastný a úspěšný nový rok. 

Mgr. Ivana Vodičková a celá její ZŠ Vachkova 

Kolovratský vánoční jarmark 
První prosincovou sobotu se Na Viničkách před 

kolovratským Infocentrem uskutečnil tradiční vánoční 
jarmark, který se stal tečkou za oslavami 800 let od 
prvního písemného dokladu o Kolovratech. O vánoční 
atmosféru se v nemalé míře zasloužilo vystoupení 
pěveckého sboru Coro Piccolo, komorní ženský pěvecký 
sbor Cantarina a sbor Jazzbáby. Všichni účinkující 
vystoupili bez nároku na odměnu s nadšením jim 
vlastním. Všem patří velké poděkování za výdrž v 
mrazivém odpoledni, kdy se program protáhl do 
večerních hodin.  

Vyvrcholením adventních oslav se stala Pražská 
mobilní zvonohra. Čekání na vystoupení zvonohry se 
opravdu vyplatilo, byl to jedinečný hudební zážitek s 
krásnou předvánoční atmosférou, obohacenou o sněhové 
vločky.  

Zvonohra je jedinou mobilní zvonohrou ve východní 
Evropě a jednou z největších na světě. Mechanická 

klaviatura je postavena bočně uprostřed zvonohry, takže 
zvony jsou rozmístěny pravidelně v celém prostoru, proto 
posluchači při poslechu koncertu mohou přímo sledovat 
hru carillonéra. Zvonohra má vlastní osvětlení, 
audiosystém s mikrofonem a reproduktury. Zvonohra byla 
postavena v letech 2000 – 2001. Počet zvonů (57 ks) 
odpovídá počtu pražských městských částí. Také 
Kolovraty mají na zvonohře svůj zvon, který je naladěn v 
základní tónině A4. Největší zvon patří městské části 
Praha 4, nejmenší zvon patří městské části Praha-
Nedvězí.  

Počet zvonů:  57 

Hmotnost zvonů:  4950 kg 

Celková hmotnost nástroje:  12 000 kg 

Délka:  9,8 m 

Šířka:  2,6 m 

Výška:  3,8 m 

Hudební rozsah  f1,g1 - chromaticky - d6 

Klaviatura mechanická, evropský standard 

Největší zvon f1 / 860 tón / kg 

Nejmenší zvon d6 / 5 tón / kg 

Informace o pražské mobilní zvonohře naleznete na 
internetové stránce: http://www.carillon.cz/ 

Zdenka Musilová, vedoucí Infocentra 
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Klub důchodců – ohlédnutí za 
rokem 2005 

Klub důchodců pravidelně navštěvuje 47 důchodců. 
Scházíme se dvakrát měsíčně v hasičském domě. Plá-
nujeme si výlety, přednášky, různé akce a pan Missbi-
chler nám hraje na akordeon ke zpěvu. Předkládáme 
vám přehled našich akcí v roce 2005: 

■ 2. března nás v klubu navštívil pan starosta Marek 
Ovečka a seznámil nás s historií naší obce a s 
připravovanými oslavami.  

■ Poslední dubnovou středu jsme vyslechli zajímavou 
přednášku otce a syna Slavatových o potápění s 
ukázkou výzbroje potápěčů.  

■ 11. května nás navštívila vrchní komisařka paní 
Krumlovská s paní Hoffmanovou z Městské policie 
Praha, které nás informovaly o kriminalitě a dopravě.  

■ 24. května jsme navštívili Olomouc, kde se všem velmi 
líbilo.  

■ 8. června nám dr. František Dudek přednášel o historii 
Kolovrat.  

■ Ve dnech 20. - 24. června se konal zájezd pod vedením 
pí Danuše Štaflové na Máchovo jezero.  

■ O týden později jsme připravili zájezd do Děčína a 
Kamenického Šenova, kde jsme navštívili sklárny.  

■ 12. června jsme se zúčastnili Dne seniorů na pražském 
holešovickém výstavišti. 

■ 26. října se konala přednáška paní dr. Žižkové na 
stomatologické téma. 

■ 12. listopadu jsme uspořádali tradiční Posvícenskou 
zábavu, tentokrát v rámci 800 let Kolovrat; za účast 
všem děkují pořadatelé. 

■ 10. prosince se uskutečnil zájezd do Českého Brodu a 
Lysé nad Labem na vánoční trhy. 

■ 28. prosince v sále Kulturního domu proběhne poslední 
letošní schůzka. Přítomni budou i pozvaní hosté. O 
hudební doprovod se postará pan Hůla s panem 
Missbichlerem. 

Do nového roku 2006 přejeme všem občanům vše 
nejlepší, hlavně mnoho zdraví a spokojenosti. 

Za Klub důchodců, Oldřiška Sládková 

Naši jubilanti 
V prvním čtvrtletí roku 2006 oslaví významná životní 

jubilea tito naši spoluobčané: 

 

70 let 

Josef Žemlička 

Hana Jirkovská 

Helena Dinnebierová 

Libuše Zajíčková 

Eleonora Volfová  

75 let 

Milada Pensdorfová  

Irena Habartová 

Otto Vilas 

František Černý 

Eva Čermáková 

Miluška Vilímková  

80 let 

Anna Zmrzlíková 

František Pensdorf  

85 let 

Veronika Hodíková 

Jiřina Převrátilová 

90 let 

Jana Janoušková 

92 let 

Františka Škorpilová 

94 let 

Jaroslav Komárek 

Milada Černochová 

 

Všem oslavencům ještě jednou gratulujeme a 
přejeme hodně zdraví. 

Hana Heřmanová 

 

Vzpomínáme na pana Josefa Wohlgemutha, 

dlouholetého funkcionáře MNV Kolovraty a 

bývalého tajemníka MNV Kolovraty, který nás 

nečekaně opustil před 5 lety, dne 10. listopadu 2000.  

V Kolovratech prožil 50 let svého života a po 

celou dobu vždy pomáhal, kde bylo třeba, bez nároku 

na odměnu ve svém volném čase i na úkor osobního 

života. 

Již v důchodovém věku se ujal dvou osiřelých 

chlapců z příbuzenstva, kterým hrozilo v důsledku 

tragického odchodu jejich rodičů umístění do domova 

mládeže, protože nikdo z nejbližších příbuzných 

nebyl ochoten přijmout do rodiny děti ve věku 15 a 

17 let. 

Děkujeme, že jsme mohli tento čas prožít po 

boku tak skvělého manžela, táty i dědy.  

Rodina 

Jóga v denním životě… 
  
  

 Zájemcům o cvičení Jóga v denním 
životě oznamujeme, že pro velký zájem o 
cvičení je možnost otevřít další kurz pro 
začátečníky od února 2005.     

 Cvičení se bude konat vždy ve čtvrtek od 
17.15 do 18.45 hod. v budově Školní družiny 
v areálu MŠ Na Parkáně.  
  

 Cvičení povede pan Klimeš, cvičitel 
s mezinárodní akreditací. Prosíme zájemce, aby 
se předběžně přihlásili v Infocentru nebo na tel. 
čísle 26771 0613, (pondělí-pátek 13.00-18.00 
hod., sobota 08.00-12.00 hod.), popř. na tel. 
čísle 732 46 90 50. 
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Jsme k sobě v Kolovratech 
lhostejní?  

Dovolila bych si v tom předvánočním čase, kdy 
vrcholí u každého z nás doma přípravy na nejkrásnější 
svátky v roce, jen krátké zastavení u nás samých a na 
moji úvodní otázku si, prosím, odpovězte až po přečtení 
tohoto zamyšlení. 

Velmi jsem byla potěšena, když při rekonstrukci 
multifunkční budovy v Kolovratech (ulice K Poště) vzniklo 

zároveň nové, byť malé, parkoviště. Vzhledem k tomu, že 
denně vozím svoje dítě do mateřské školky, která je hned 
za touto budovou, každé ráno se zde pokouším na dobu 
cca 10 minut zaparkovat, avšak marně. 

Situace se nezlepšila ani poté, co u dopravní značky 
parkoviště přibyla ještě malá cedulka upozorňující na 
parkování v délce max. 2 hodin. Toto parkoviště si totiž 
bezohledně zabrali kolovratští spoluobčané, kteří pracují 
ve společnostech sídlících právě v multifunkční budově či 
nedaleko od ní. (Zde bych si dovolila poznamenat, že 
samozřejmě výjimku vidím pro vozidla lékařek, které zde 
mají ordinace.) Držitel vozidla Polski Fiat je v čele 
bezohledných, nevím, z jakého důvodu se rozhodl pro 
parkování právě na tomto parkovišti? Čeká na úplné 
rozpadnutí a korozi svého vozu? 

Nebudu na tomto místě uvádět SPZ aut, která zde 
denně nebo několikrát týdně parkují téměř celé dny, 
myslím, že jak řidiči těchto aut, tak všichni, kdo se zde 
snaží zaparkovat na pár minut, vědí dobře, o kom je řeč. 

Dovedu si představit, jak byla finančně i organizačně 
náročná rekonstrukce této budovy za téměř plného 
provozu, a ráda bych touto cestou poděkovala 
zastupitelům MČ Kolovraty, kteří se o to zasloužili. Jen si 
dovoluji poznamenat, že při konečném řešení parkování 
u takto občany využívané budovy neudělali šťastné 
rozhodnutí. Takto fungující parkoviště, které má sloužit 
(alespoň doufám) občanům, kteří vyřizují své záležitosti u 
lékaře, na poště, ve školce či družině, jim ale neslouží, 
protože je výhradně obsazeno stále stejnými automobily. 

Pouze stání pro invalidy zůstalo k dispozici skutečně 
na zaparkování a rychlé vyřízení záležitostí, ale bohužel 
už ne invalidním spoluobčanům. Domnívám se, že by 
situaci řešilo placené parkování, řešením by např. mohly 
být parkovací hodiny s poplatkem po 30 minutách stání. 

Nakonec mi tedy dovolte odpověď na otázku v 
nadpisu: V některých sférách jsme stále v Kolovratech 
lhostejní a bezohlední sami k sobě. 

Pěkné prožití vánočních svátků a v novém roce, ať 
se z nás všech stanou ohleduplní obyvatelé Kolovrat. 

Občanka z Kolovrat 
 

Zima v Kolovratech – pozor 
nedýchat! 

Původně jsem chtěla začít svůj článek oslovením 
„milí spoluobčané“, ale žijí mezi námi v Kolovratech 
bohužel někteří, kteří si tento přívlastek nezaslouží, a ty 
chci oslovit především. 

Když přijde zima do Kolovrat, tráví většina z nás 
značnou část dne za zdmi svých domovů bez přísunu 

čerstvého vzduchu, neboť několik našich sousedů se 
rozhodlo vytápět své příbytky zřejmě čímkoliv. Jde možná 
o uhelné kaly, podřadné hnědé uhlí či domovní odpad. To, 
co vypouští někteří zvlášť šetrní topiči do ovzduší, 
vypadá na to, že na zvěstech o tom, že jsou dokonce 
spalovány i plastové lahve naplněné pilinami a vyjetým 
olejem bude hodně pravdy. Je to neuvěřitelné, ale stav 
ovzduší tomu odpovídá. Ze všech uvedených paliv se do 
vzduchu podle odborníků dostávají ty nejjedovatější látky, 
jako jsou arzen či rakovinotvorné polycyklické aromatické 
uhlovodíky. Ty způsobují nárůst degenerativních 
onemocnění, rakoviny, srdečních a dýchacích chorob. 
Tyto karcinogeny ničí chromozomy a snižují schopnost 
buněk opravovat svoji poškozenou DNA. Takže následky 
se mohou projevit třeba až za desítky let. 

Mohla bych sice s trochou škodolibosti konstatovat, 
že nejvíc jsou samozřejmě ohrožení samotní „pachatelé“, 
protože nejvyšší koncentrace zplodin je v nejbližším okolí 
jejich komínu, ale pro i nás ostatní ještě dost škodlivin 
zůstane. Nebezpečné látky nejen vdechujeme, ale 
usazují se i v půdě, ve které si pěstujeme „zdravou“ 
zeleninu a ovoce. Situace je natolik vážná, že se v roce 
2000 dokonce zvrátil, do té doby příznivý, vývoj v 
prodlužování délky lidského života v ČR. Za jeden z 
hlavních důvodů je pokládáno narůstající zhoršení kvality 
ovzduší. Údaje o koncentraci modelového karcinogenu 
benzo(a)pyrenu hovoří jasně: v Praze jsou hodnoty 
čtyřnásobné oproti Londýnu či New Yorku. 

Naši zastupitelé jsou jistě upřímně nešťastní z toho, 
že miliony investované do plynofikace byly mnohdy takto 
znehodnoceny. Pevně věřím, že Ministerstvo životního 
prostředí nebude jen nečinně přihlížet této vážné situaci. 
Leckde již platí zákaz spalování nekvalitního paliva a 
viníci dostávají vysoké pokuty. Doufám, že jednou přijde 
čas a takovéto chování bude prohlášeno trestným činem. 
Než tato doba nastane, apeluji na vás: prosím hledejte 
svůj ztracený rozum a rychle ho začněte používat ve 
jménu práva na zdravý život všech občanů Kolovrat. 

Iva Mullerová 
  

Primární protidrogová 
prevence a prevence 
kriminality v Kolovratech 

I v letošním roce jsme byli úspěšní a na základě 
námi vypracovaných grantů jsme získali finanční 
prostředky od Magistrátu hl. m. Prahy na prevenci 
kriminality 50.000,- Kč a na protidrogovou prevenci 
92.000,- Kč. 

V rámci prevence kriminality byla navázána úzká 
spolupráce jak s Policií ČR, tak s Městskou policií, a to s 
pracovníky útvaru prevence. Besedy proběhly v mateřské 
škole, v Klubu důchodců i Domě seniorů, ve všech 
třídách naší základní školy i s rodiči. Zaměřili jsme se 
hlavně na bezpečné chování na ulici, doma i ve škole. 
Bylo vyhlášeno několik soutěží a akcí, které podporovaly 
vnímavost dětí i rodičů ke svému okolí (literární a 
fotografická soutěž, školní soutěž „Cesta za pokladem“, 
která byla ukončena v červnu letošního roku). Dnes děti 
dobře znají pojem vandalismus, vědí, jak se bezpečně 
chovat na ulici, dobře poznají policistu a vědí, že ho 
mohou kdykoli požádat o pomoc. 
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V rámci protidrogové prevence pokračuje 
dlouhodobý grant, nastartovaný v roce 2004. Jedná se o 
projekt, který je rozložený na celý školní rok tak, aby na 
sebe navazovaly jak akce ve škole, tak mimo ni. Hlavní 
naší snahou je proškolit všechny pedagogy tak, aby 
prevenci naprosto nenásilně a pravidelně zařazovali do 
vyučování a odborníci byli zváni pouze jako doplněk naší 
vlastní preventivní práce. Proto také všichni pedagogové 
procházejí dalším proškolením, v letošním roce byly do 
prevence zařazeny i vychovatelky školní družiny, které se 
školily společně s vychovatelkami z Uhříněvsi. Školní 
preventista prochází dvouletým intenzivním kurzem, který 
končí závěrečnými zkouškami. 

Od září probíhají ve všech třídách preventivní 
programy, na kterých spolu s učiteli spolupracují externí 
organizace - Život bez závislostí, Institut Filia, Střední 
zdravotnická škola a další 
odborníci. A jaká jsou hlavní 
témata naší prevence? – 
zdraví, bezpečí, hygiena, 
první pomoc,výživa, pohyb, 
volný čas, alkohol, cigarety, 
šikana, počítače a digitální 
hry, drogy. Velmi se nám 
osvědčilo zařazovat preven-
ci i do aktivit mimo školu – 
výlety, zábavná odpoledne, 
škola v přírodě... Naší sna-
hou je, aby žák páté třídy si 
uměl sestavit žebříček hod-
not, věděl, co jeho orga-
nismu škodí, a věděl, jak má 
v určitých situacích reago-
vat. Nedílnou součástí toho 
všeho je i vhodně naplněný 
volný čas.  

V oblasti prevence 
funguje velmi úzká spolupráce s Uhříněvsí, a to jak se 
školami, tak i s ÚMČ. Snažíme se prevenci společně 
konzultovat a řešit v rámci regionu. Naše děti v 5. třídách 
jsou připravovány na přechod do jiné školy a naopak žáci 
v 6. třídách v Uhříněvsi jsou připravováni na nové 
spolužáky od nás. 

Věříme všichni, že naše společná snaha se nám 
vyplatí a že se povedlo nastartovat něco, co v budoucnu 
přinese pozitivní výsledky. Velké poděkování patří všem 
učitelům a vedení školy, protože většinou se jedná o práci 
navíc. A ještě jednu připomínku si neodpustím, víte, že na 

naší základní škole není ani jeden z učitelů kuřák?  

Děkujeme za spolupráci rodičům, zaměstnancům 
úřadu a Infocentru, kteří se podíleli na našich aktivitách, a 
všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků. 

Jana Šlajerová, autorka projektů 
 

ZŠ Vachkova 
Vážení rodiče, 

dovolte, abych Vás na několika řádcích informovala 
o průběhu prevence na naší škole. Pod pojem prevence 
patří všechny společensky nežádoucí jevy, se kterými se 
mohou děti školního věku setkat. A to buď osobně, nebo 
u svých vrstevníků. Patří sem např. kouření, pití alkoholu, 
zneužívání návykových látek, rizika anorexie, ale i 

předčasná sexualita, šikana, agresivní chování a 
kriminalita. Snahou naší preventivní činnosti je především 
primární prevence, tj. oslovení ještě nezasažené skupiny. 
Nedílnou součástí naší prevence je práce s třídním 
kolektivem. Snažíme se o to, aby se každému dítěti líbilo 
nejen ve škole, ale hlavně v jeho třídě. A když používám 
slovo líbilo, nemyslím tím jen krásné chodby, nové lavice 
a plné nástěnky. Myslím tím především vztahy mezi 
spolužáky, kohezi (soudržnost) kolektivu a vztahy s 
vyučujícími. 

V současnosti proběhlo na naší škole několik akcí, 
které se již staly pravidelnými. Ve spolupráci s 
občanským sdružením Život bez závislostí probíhají s 
naší šestou třídou kohezivní odpoledne. Od třetí třídy 
proběhl ve všech ročnících preventivní program, kdy se 
třídou pracovaly lektorky z oboru psychologie. Naši 

deváťáci vyrazili už podru-
hé s o.s. PRAK na exkurzi 
do věznice. Tentokrát to 
bylo do Drahonic. Žáci si 
prohlédli věznici, debatovali 
s vězeňskými zaměstnanci 
a nakonec měli možnost 
hovořit i se samotnými věz-
ni. Hned po týdnu proběhla 
na naší škole beseda s 
lektorkou o trestní odpo-
vědnosti a beseda s býva-
lým vězněm. U většiny dětí 
tato akce zanechala silný 
emoční zážitek a mnozí si 
zase trochu jinak uspořá-
dali svůj hodnotový žebří-
ček. I nadále spolupracu-
jeme s Policií ČR, která pro 
nás připravuje na druhé 
pololetí besedy nejen pro 

žáky, ale i pro Vás, rodiče, ušité přímo na míru potřebám 
naší školy. 

Vážení rodiče, snažíme se, aby si žáci své dětství 
ve škole užili s co největší pohodou. Ale nejsme 
všemocní. Nevidíme do jejich dušiček, nevíme, co je trápí 
za zdmi domovů. Prosím, mluvte se svými dětmi. Zeptejte 
se jich, jak se ve škole cítí, jak se jim líbí ve třídě. 
Zeptejte se jich, zda není něco, co by je mohlo trápit 
doma. Věřte, že mít zdravé a šťastné dítě je tou největší 
odměnou pro každého rodiče. A vůbec při tom nemusí 
záležet na počtu jedniček v žákovské knížce. 

P.S. Vánoce naplněné štěstím a láskou Vám i Vašim 
dětem přeje 

Eva Vaňkátová,  
školní metodik prevence ZŠ Vachkova 

 

Jak se baví naše „zlatá 
mládež“ 

Na spojce Kolovraty - Lipany bylo v průběhu 
letošního roku záměrně zlomeno či trvale poškozeno 11 
lip vysázených a dosázených podél cesty v rozmezí 2 - 7 
let. Škoda činí 90 tis. Kč. Tamtéž byla již 2x zdemolovaná 
nebo zcizená mapa vycházkových okruhů, vyvrácen 
sloupek a ukazatelé ukradeny. Škoda činí 20 tis. Kč. Bylo 
podáno trestní oznámení na neznámého pachatele.  
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Kontejnery na separovaný odpad jsou lákadlem. 
Jeden kontejner skončil i s obsahem v potoce v ulici Nad 
Topoly, papír z druhého kontejneru ze stanoviště U 
Vodice byl vysypán doprostřed cesty „K Prknovce“ a 
kontejner odhozen k trati. 

Závory na vycházkovém okruhu kolem „Prknovky“ 
byly instalovány z důvodu stížnosti občanů na projíždějící 
motorkáře, kteří svou nebezpečnou jízdou ohrožují zdraví 
a život chodců. Závory byly již 4x zdemolovány, 
vyvráceny. Škoda činí 30 tis. Kč.  

Demolování i zcizování zařízení na dětských hřištích 
a sportovních areálech patří k pravidelným činnostem. 
Altánky byly opravovány několikráte a po posledním 
výrazném poškození musely být odstraněny. Další 
činnosti: naříznuté popruhy u houpačky, ukradená 
houpačka a síť na šplhání, ukradená dřevěná mašinka na 
hřišti „Na Parkáně“, permanentně rozmlácený přístřešek 
ve sportovním areálu „Nad Vrbami“, utrhané díly plotu, 
rozstříhané pletivo na hřišti „Na Skále“ atd. atd. Ve výčtu 
škod by se dalo pokračovat. Veškeré opravy na dětských 
zařízeních by překročily určitě 1/4 milionu Kč. 

Vandalismus pokračuje, následky prvního 
prosincového víkendu – vymlácené sklo na zastávce 
MHD „Kolovraty“ před podjezdem, vymlácené sklo ve 
vývěsní skřínce MČ U Vodice, tři kontejnery na 
separovaný odpad vysypané a vhozené do Říčanky v 
ulici Nad Topoly.  

Nehledejme chybu v policii, „že to neuhlídá“ – 4 
strážníci, kteří chodí na směny, nemohou být všude a 
zabývají se až důsledkem. Je třeba hledat příčinu, a tu 
hledejme v rodinách a ve výchově dětí.  

Každý občan, který vidí nepřístojné chování, má 
možnost bezplatně zavolat městskou policii - linku 156. 
Oznamovat vandalismus den nebo týden poté, „ať s tím 
úřad něco udělá“, je pro úředníky neuchopitelné, zvlášť 
když si občan přeje být v anonymitě. A tak úřad opravuje, 
opravuje a opravuje z peněz nás všech.   

Alena Svobodová 
 

Malé předvánoční ohlédnutí 
Klubko Kolovraty pro děti, ale i jejich rodiče, 

připravuje mnoho rozmanitých akcí, mezi které patří 

různé výlety, lyžařské zájezdy, odpolední diskotéky, 
mikulášské oslavy, pálení čarodějnic a samozřejmě 
velkou show na Den dětí. 

Jako učitelka, rodič, ale i občan Kolovrat si práce 
Klubka velmi vážím a jsem ráda, že mohu žít v obci, kde 
taková organizace pracuje. Ještě dnes vzpomínám 
například na chvíle prožité při večerní návštěvě safari ve 
Dvoře Králové, při které naše srdce zahalila zvláštní 
romantická atmosféra.  

Velmi děkuji paní Línkové, manželům Maxovým, 
paní Šilhavé a dalším za přípravu těchto aktivit. Za 
všechny děti a členy pedagogického sboru jim přeji 
mnoho úspěchů a zdaru při další práci. 

Mgr. Mirka Mourková 
  

Nové občanské sdružení 
Občané z Lipan na nedávné valné hromadě schválili 

program činnosti i sedmičlennou radu nově založeného 
občanského sdružení s názvem Praha-Lipany. Rada se 
schází každou první středu v měsíci ve 20 hodin v 

lipanské hospodě. Sdružení má zatím 47 členů, a jak už 
název napovídá, hlavní činností bude starat se o život a 
rozvoj jedné z nejklidnějších lokalit hlavního města.  

Impulsem k založení občanského sdružení bylo 
zejména projednávání výstavby pražského silničního 
okruhu a s ní spojených projektech. Občanské sdružení 
má zájem na spolupráci s odpovědnými úřady a orgány 
města a obcí a bude usilovat o zmírnění všech 
negativních jevů a aktivit spojených s výstavbou a 
provozem silničního okruhu. Samozřejmostí bude také 
úsilí o zklidnění dopravy tranzitující obcí Lipany a 
zlepšení prostředí pro současné i budoucí obyvatele 
Lipan a také pro návštěvníky a turisty, kteří do krásného 
okolí zavítají třeba pěšky nebo na kole. Chceme zůstat 
oázou klidu hlavního města Prahy. 

PaedDr. Jiří Baumruk, 
Občanské sdružení Praha – Lipany 
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MACEK na podzim 
Sezona po prázdninách 

začala v září – 13. 9. jsme znovu 
otevřeli. 

28. září jsme státní svátek 
oslavili akcí Táborák s Mackem. 
Oheň jsme zapálili na hřišti Nad 
Vrbami. Účast byla nad očeká-
vání velká. Děti i rodiče si opé-
kali buřty, jablka a krajíce chle-
ba, hrálo se na kytaru, zpívalo 
se, děti doprovázely na bubínky, 
tamburíny a malé rumbakoule. 
Jediné, co si měli rodiče přinést, 
byly buřty. Chléb, hořčice, limo-
náda, pruty atd. byly zajištěny od 
mateřského centra a rodiče je 
měli volně k dispozici. I když 
byla obloha černá jak bota, za 
celou dobu nepršelo. V půl sed-
mé jsme konečně mohli rozsvítit 
lampiony a užívat si příjemné 
tajemné atmosféry. 

6. října jsme v klubovně mateřského centra společně 
oslavili 1. narozeniny MACKA (ano, tolik času už uběhlo 
od otevření mateřského centra MACEK) – a to i s dortem 
se svíčkou. 

15. října rodiče s dětmi pouštěli draky v lokalitě u 
hřbitova. Počasí nám sice nepřálo (bylo nádherně, jen ten 
vítr nefoukal), ale i tak to byl pro děti velký zážitek. 
Soutěž o nejhezčího draka nakonec vyhrály všechny děti. 

Koncem října jsme zahájili konverzační kurz 
angličtiny pro maminky na mateřské dovolené. Od října 
probíhá také cvičení pro děti od 2 let v kolovratské 
tělocvičně, které vede pí Kněžínková a na kterém se 
MACEK také podílí. 

7. listopadu jsme uspořádali Lampionový průvod 
alias Dýňovou slavnost (ne, opravdu jsme nechtěli 
obnovit jistou neblahou tradici, jen nám tak náhodou 
vyšlo datum). Rodiče a děti přišli s lampiony k mateř-
skému centru, odkud průvod vyrazil. Pravda, trasa nebyla 
příliš dlouhá, ale pro malé děti to bylo i tak dost 

vzrušující. Cíl cesty byl u kašny před knihovnou. Celé 
atrium bylo osvětleno svíčkami a svítícími dýněmi. Ma-

minky z mateřského centra 
napekly cukroví, nechyběl čaj a 
pro rodiče svařené víno. Když 
bylo všechno snědeno, začal 
ohňostroj, který se dětem moc 
líbil hlavně proto, že byl malý a 
nehlučný. Všichni si tak mohli 
vychutnat barevná světýlka. 

4. prosince přišel mezi děti 
Mikuláš s hodným čertem a 
hned dvěma anděly. Zpěvem 
vánočních koled se představil 
„Sbor Macek“, děti ze školy pod 
vedením pí uč. Bouškové za-
hrály moc pěkné loutkové di-
vadélko, společně jsme si za-
cvičili a zazpívali (každé dítě k 
tomu dostalo malou tambu-
rínku) a na závěr všechny děti 
čekala nadílka. Čekání na na-
dílku bylo zpestřeno ochut-
návkou dobrot, které napekly 
šikovné maminky. 

Aktuální informace o na-
šich akcích můžete sledovat 

na: http://macek.kolovraty.sweb.cz/ 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají, a přejeme 
nejen dětem a maminkám příjemné prožití vánočních 
svátků a mnoho štěstí v novém roce. 

S. Bartošová, Mateřské centrum Kolovraty - MACEK 
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Pátý rok pomalu končí 
Tak se nám nachýlil další rok 

našich životů, pro nás z 
MAESTRO CLUBU Kolovraty v 
pořadí 5. rok naší existence. Na 
jeho sklonku tedy přichází ke slovu 

opět jedno ze širších ohlédnutí se za téměř skončeným 
rokem a krátký výhled do roku příštího. Jak již z naší 
podstaty vyplývá, byl rok 2005 pro náš klub především 
rokem sportovním, rokem setkání na sportovních kláních, 
a to jak v halách či tělocvičnách, tak i na antuce, umělém 
povrchu, pod širým nebem či prosluněném písku. Ani pro 
nás nebyl „letošní písek“ jen prosluněným, ale zvládli 
jsme i boje pod „zamračenou oblohou“ k naší 
spokojenosti. Rok 2005 byl však pro nás především 
rokem velkých změn.  

Začněme tou, která rozšířila naše oddíly o další, 
tedy bowlingový. Pod vedením Kamila Konečného, který 
byl výkonným výborem zvolen do čela nově vzniklého 
oddílu, jsme v roce 2005 navázali na úspěšný 1. ročník 
bowlingového turnaje „O pohár prezidenta klubu“. Od 
letošního devátého měsíce „září“ náš bowlingový tým na 
dráze „Na Ovčíně“ jako plnohodnotný člen Amatérské 
bowlingové ligy, přeboru „Záběhlice A“. Na vítězství to 
letos asi ještě nebude, ale žádný učený z nebe nespadl, 
první body v lize již 
máme za sebou a 
světlé zítřky před 
sebou.  

Letošní rok byl 
také pro náš klub ro-
kem příchodu nových 
členů. Přijali jsem jich 
letos již 10 a pevně 
doufáme, že jejich 
součinnost posune 
náš klub zase o krok 
vpřed tím správným 
směrem. S rozrůstá-
ním členské základy 
je spojena i vzrůstající 
potřeba formálního ře-
šení pravidel chodu 
sportovního klubu a 
jeho propagace. Proto v roce 2005 spatřily světlo světa 
zbrusu nové stanovy našeho klubu a na členské schůzi 3. 
12. 2005, která se koná tradičně v salónku restaurace 
„Kolovratská rychta“, budou naši členové přijímat 
„Pravidla o financování sportovního klubu“. 

Letos však nezahálely ani naše tradiční sporty. 
Konaly se pravidelné nohejbalové a volejbalové tréninky, 
ty volejbalové v létě přešly v beachvolejbalové, někdy 
dokonce i na tom v úvodu zmíněném „prosluněném 
písku“. Zúčastnili jsme se 2 nohejbalových, 3 volejbalo-
vých a 3 beachvolejbalových turnajů. O jejich úspěšnosti 
jste již byli informováni v Kolovratském zpravodaji v 
minulých číslech. Koncem letošního roku však v rámci 
volejbalového oddílu překročíme vlastní stín a pokusíme 
se vstupem do Amatérské volejbalové ligy opět posunout 
klubové hranice o kousek dále. Držte nám palce, zatímco 
Vy čtete tento článek, my máme za sebou první působení 
v 7. ročníku Pražského kola Mizuno Amatérské 
volejbalové ligy. Jak jsme ve Frantově divizi 5. ligy, kam 
nás organizátor nalosoval, dopadli, to v době, kdy píši 

tento článek, netuším, vím jen, že jsme pod vedením 
trenérky Rádi Ilčenkové pro náš úspěch udělali 
maximum. Budete-li sledovat speciální sekci našich 
webových stránek na adrese www.maestroclub.cz, 
můžete to zjistit sami. 

Jelikož každá organizace, nás nevyjímaje, potřebuje 
ke svému chodu propagaci, partnery, sponzory a peníze, 
činili jsme se v letošním roce i v tomto směru. Od 
letošního roku máme hlavního internetového partnera, 
kterým se stal sportovní portál Rsport (www.rsport.cz), na 
jehož stránkách se nyní můžete setkávat s upoutávkami 
na naše akce a po jejich skončení i s fotografiemi z těchto 
akcí. Na Rsportu toho ale najdete mnohem víc, navštivte 
a uvidíte. Naladíte-li si v těchto dnech frekvenci 103,7 
FM, můžete se o nás dozvědět i na rádiových vlnách. 
Naším hlavním mediálním partnerem je totiž úžasné 
Rádio Olympic, které na této frekvenci vysílá. Pokud Vás 
oslovuje alespoň částečně hudba let 50., 60. či 70. 
minulého století, nalaďte a poslouchejte jediné oldies 
rádio v Praze, Rádio Olympic (www.radioolympic.cz).  

Každý z nás někdy potřeboval rodiče, kteří byli 
nezbytní pro jeho vývoj a dospívání. I někteří z nás v roce 
2005 získali tento krásný a zároveň nelehký úkol, stali se 
rodiči. Dovolte mi, abych i touto formou mezi námi přivítal 
možná budoucí sportovce našeho klubu, Vojtu Součka, 
který se narodil 7. 4., a Terezku Pastorkovou, i když ta se 

narodila těsně před 
koncem roku 2004, 
přesně 22. 12. Abychom 
jim my ostatní, zatím 
bezdětní, nezáviděli, 
stali jsme se vlastně 
rodiči všichni, i když jen 
adoptivními. V první 
polovině roku jsme 
adoptovali dva svěřence 
pražské ZOO, leguána 
nosorohého a dikobraza 
srstnatonosého. Ostatně 
můžete sami zavítat do 
pražské Tróji, podívat 
se, jak se jim daří. 
Nebudete litovat, praž-
ská ZOO je jednou z 
nejlepších v Evropě 

(www.zoopraha.cz). 

Kdo z Vás by snad po přečtení tohoto článku chtěl o 
nás vědět víc, má samozřejmě možnost na našich 

internetových stránkách (www.maestroclub.cz), kde najde 
úplně vše o naší činnosti, včetně nabídek zlevněného 
sportovního zboží pro členy, reklamních předmětů klubu 
apod. Zatoužíte-li se stát naší součástí, či se jen tak 
budete chtít účastnit některé z naších akcí, napište nám 
e-mail na info@maestroclub.cz.  

A co chystáme příští rok? Velký halový turnaj 
geodetů a kartografů ve spolupráci se Stavební fakultou 
ČVUT v Praze, společenský ples ve spolupráci s místní 
organizací Českého zahrádkářského svazu, naše oddíly 
budou pravidelně trénovat, v létě pojedeme na vodu, v 
zimě na lyže……to všechno se dozvíte na našem webu. 
Přijďte i Vy a otevřete dveře do světa MAESTRO CLUBU 
Kolovraty, budete vítáni. 

Petr Majer, viceprezident klubu 
petr.majer@maestroclub.cz   
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Podzim 2005/2006 PFS  
Po letech, kdy kolovratský fotbal obsazoval soutěže 

PFS mužstvy mužů A, mužů B a mužstvem Mladších 
žáků, v tomto soutěžním ročníku se podařilo přihlásit 6 
mužstev:  

• Muži A – II. třída skupiny D  
• Muži B – III. třída skupiny  
• Mladší dorost – I. třída skupiny A  
• Mladší žáci – II. třída skupiny D  
• Starší přípravka – II. třída skupiny D  
• Mladší přípravka – II. třída skupiny A 

Středisko mládeže TJ Sokol Kolovraty pracuje se:  

• Starší přípravkou (ročník 1995 a mladší)  
• Mladší přípravkou (ročník 1997 a mladší)  
• MINI kroužkem (ročník 2000 a 2001) 

Bez rozdílu toho, v jaké třídě a skupině naše 
mužstva hrají, lze koeficientem úspěšnosti uvést toto 
hodnocení v rámci TJ Sokol Kolovraty:  

Muži A, II.D       12 mužstev - 3. místo - 24 bodů 
Mladší přípravka, II.A  13 mužstev - 8. místo - 15 bodů 
Muži B, III.C  10 mužstev - 8. místo - 8 bodů 
Starší přípravka, II.D 12 mužstev - 9. místo - 7 bodů 
Mladší dorost, I.A  14 mužstev - 14. místo - 3 body 
Mladší žáci, II.B 12 mužstev - 12. místo - 0 bodů 

Věříme, že se všem našim mužstvům podaří v jarní 
části ročníku 2005/2006 naplnit jejich sportovně fotbalové 
cíle k jejich vlastní spokojenosti a spokojenosti 
kolovratských „fandů“. 

TJ Sokol Kolovraty 

80. výročí fotbalu v 
Kolovratech 

V roce 2006 slaví TJ Sokol Kolovraty 80. výročí od 
svého založení. S pochopením Úřadu MČ v Kolovratech 
a dalších zainteresovaných orgánů a organizací se 
podaří v roce 2006 vybudovat hřiště s umělým povrchem. 
Tím se splní sen fotbalistů a věříme, že i občanské 
veřejnosti, neboť bude moci dojít k přijetí neomezeného 
počtu dětí předškolního a školního věku do našich řad. 

Vedení TJ Sokol Kolovraty se nemalou měrou 

zasloužilo o to, že dnes máme pět mládežnických celků. 
Z toho čtyři jsou přihlášeny v soutěžích Pražského 
fotbalového svazu. 

Nejúspěšnějšími v podzimní části soutěže 
2005/2006 Pražského fotbalového svazu II.A tříd byla 
mužstva „Mužů A“ a „Mladší přípravky“. 

Pochopení jsme našli i u sponzorů podporujících 
náš mládežnický fotbal. Středisko mládeže získalo 
finanční prostředky a dresy od společnosti Polyglot, spol. 
s r.o., zastoupené panem ing. Markem Dusilem, a u pana 
Pavla Hrubého, který věnoval dresy. Děkujeme. 

Bez skutečných „fandů“ mládežnického fotbalu a 
několika aktivních rodičů by se v žádném případě 
nepodařilo vše pozitivní při vedení Střediska mládeže TJ 
Sokol Kolovraty. Vám všem děkujeme především za ty 
nejmenší fotbalisty z Kolovrat a blízkého okolí. 

TJ Sokol Kolovraty se činil a rozhodl se podporovat 
v roce 2005 vzdělávání trenérů, asistentů a vedoucích 
mládežnických mužstev. Trenéry licence C se stali: 
Vlastimil Novotný, Pavel Kabeláč, Damir Begovič, Roman 
Hruška a Aleš Adámek. K pánům Romanu Horákovi a 
Pavlu Hrubému TJ Sokol Kolovraty získal další 
kvalifikované trenéry a věříme, že to bude vidět nejen na 
stále se rozšiřující základně mladých fotbalistů, ale i na 
kvalitativním posunu práce s nimi. 

Po zkušenostech z června 2005 tzv. nultého ročníku 
uskutečněných turnajů mladších a starších přípravek 
jsme se rozhodli, za podpory vedení TJ Sokol Kolovraty, 
uskutečnit na počest oslav 80. výročí fotbalu u nás 1. 
ročník turnaje  

O putovní pohár starosty mladších přípravek 17. 6. 2006 

O putovní pohár ředitele ZŠ starších přípravek 18. 6. 2006 

Věříme, že výbor TJ Sokol Kolovraty neřekl ještě 
poslední slovo a v soutěžním ročníku 2006/2007 
Pražského fotbalového svazu bude přihlášeno pět 
mládežnických mužstev a dvě mužstva dospělých. Vedle 
toho bude i nadále pracovat MINI kroužek, a to s dětmi 
ročníků 2001/2002. 

Rodičové a ostatní spoluobčané z Kolovrat a 
blízkého okolí - pomozte nám. Potřebujeme Vás, 
abychom mohli stále zodpovědněji obsazovat základní 
funkce u našich mužstev mládeže, ale i dospělých. Jde 
nám o vedoucí mužstev, trenéry a asistenty trenérů. 
Zkušenosti postupně získáte vedle těch, kteří již s našimi 
malými fotbalisty pracují. Své nabídky volejte panu 
Milanu Zolichovi tel. 725 190 122 nebo přijďte mezi nás 
na hřiště. Od 13. března 2006 trénujeme každý den od 
pondělí do pátku. Zajisté vám někdo z přítomných, 
vedoucích mužstev či trenérů, podá bližší informaci o 
naší činnosti nebo Vám poskytne telefon na příslušného 
funkcionáře. 

Více se také o naší práci dozvíte na internetu: 
http://www.mujweb.cz/sport/tjs.kolovraty/.      

                     Bohuslav Kožíšek 
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Dny Kolovrat v Uhříněvsi 
Během červnových oslav 800 let Kolovrat navštívila 

pracovnice muzea v Uhříněvsi Libuše Votavová také 
výstavu o historii našich obcí, pochválila její úroveň a 
požádala o zapůjčení. S vedoucím muzea ing. Michalem 
Klichem pak v poměrně naplněném programu kulturních 
akcí muzea našli volný termín ve dnech 11.-19. října 2005 
a ve spolupráci s pí Musilovou v čele našeho Infocentra a 
členy Spolku Kolowrat vytvořili program doprovodných 
akcí, jimiž by se náležitě v Uhříněvsi prezentovala nejen 
slavná historie Kolovrat, ale i jejich současné kulturní 
aktivity. Instalaci výstavy provedli její autoři Petr Bartoš a 
PhDr. František Dudek, CSc. 

V úterý 11. října 2005 v podvečer se v 
Uhříněveském muzeu uskutečnila slavnostní vernisáž. 
Vzhledem k významu této poměrně prestižní akce se i na 
pozvánce počítalo s účastí starostů Uhříněvsi a Kolovrat. 
K tomu nakonec nedošlo, ale zatímco první byl řádně 
zastoupen místostarostkou, z početných volených 
zástupců naší měst-
ské části nebyl dele-
gován nikdo a teprve 
na naši prosbu se to-
ho dodatečně a ochot-
ně ujal Eduard Dinne-
bier. Vernisáž zahájila 
místostarostka Uhří-
něvsi akad. mal. Ka-
rolína Pirklová, která 

připomenula tradici 
dobrých sousedských 
vztahů mezi Uhříněvsí 
a Kolovraty a pros-
pěšnou spolupráci v obvodu Praha 22 i v kulturní oblasti. 
Poté předala slovo pí Musilové, která přítomné podrobně 
informovala o akcích k výročí 800 let Kolovrat. Slavnou 
historii naší obce pak stručně připomenul dr. Dudek. 
Zmínil se rovněž o staročeských významech slova 
kolovrat, mezi něž náleží i podivuhodný hudební nástroj 
niněra. Organizátoři výstavy nelitovali 
nákladů a zajistili na vernisáž vskutku 
stylový hudební program od stejného 
hráče na niněru, který v červnu 
doprovázel odhalení kolovratského pa-
mátníku, otevření výstavy a vystupoval i 
před Infocentrem. Jiří Missbichler ještě 
informoval o vzniku snah o souhrnné 
zpracování dějin obcí městské části 
Praha-Kolovraty a o založení histo-
rického Spolku Kolowrat pro zachování 
tradičních hodnot. Pak byla výstava 
otevřena. 

Zdařilá výstavní prezentace kolo-
vratské kultury pokračovala v sobotu 15. 
října odpoledním vystoupením dětského pěveckého 
sboru Coro Piccolo pod vedením pí Galíkové. Po 
zaslouženém potlesku se konala přednáška dr. Dudka o 
zajímavých otázkách z dějin Kolovrat. Výstavní dny 
Kolovrat v Uhříněvsi stylově zakončilo vystoupení 
populárního pěveckého souboru Jazzbáby pod vedením 
prof. Vondrovice. Přestože se výstava konala pouze 
několik dní a neměla takovou prezentaci jako při našich 
červnových oslavách, se zájmem si ji prohlédlo 150 

návštěvníků. Pracovníkům muzea v Uhříněvsi patří naše 
poděkování za nevšední zájem o propagaci naší obce a 
jejích kulturních hodnot v rámci obvodu Praha 22. Když o 
této akci psal vedoucí muzea ing. Klich v Uhříněveském 
zpravodaji, vtipně ji charakterizoval jako Dvakrát 22. 
Poprvé měl na mysli číslo pražského obvodu a podruhé 
skutečnost, že první písemný doklad o Uhříněvsi je o 22 
let mladší nežli o Kolovratech. 

Za Spolek Kolowrat Jiří Missbichler 

Další akce Spolku Kolowrat k 
výročí naší obce 

Při červnových oslavách výročí 800 let Kolovrat byli 
zájemci informováni o tom, že na podzim připraví členové 
Spolku Kolowrat v návaznosti na historickou výstavu a 
soubor historických přednášek ještě vlastivědnou 
procházku po památných místech naší obce s odborným 
výkladem a besedu s pamětníky. První akce se 

uskutečnila v neděli 18. září 2005 za účasti 
40 zájemců. Ti za odborného výkladu ing. 
Jaroslava Břečky, PhDr. Františka Dudka, 
CSc. a Jiřího Missbichlera postupně 
procházeli od nejzápadnější lokality Na 
skále ke zvoničce v Tehovičkách, k 
hasičské zbrojnici, škole, kostelu sv. 
Ondřeje a k památníku v Mladotově ulici. 
Při mnoha zastávkách byli podrobně 
informováni nejen o místních památkách, 
ale i četných historických reáliích a 
zajímavostech. V hasičské zbrojnici nás 
očekával velitel sboru p. Burda, který 
zájemcům představil vyspělý technický 

park. Součástí procházky byla i prohlídka kostela a 
zvonice s cenným renesančním zvonem Prokopem. 
Stejně jako při červnové prohlídce jsme znovu zjišťovali, 
že mnozí spoluobčané netuší, jaký umělecký a hudební 
skvost se ukrývá v trámoví kostelní věže.  

Po dohodě s Bohumilem Řehákem z Lipan, který byl 
panem starostou při 
červnové vernisáži 
historické výstavy 
oceněn kolovratskou 
pamětní medailí jako 
potomek nejstaršího 
lipanského rodu, se 
24. listopadu 2005 
uskutečnila v Info-
centru zajímavá be-
seda. Pan Řehák 
nám při ní nejen pou-
tavě objasnil drama-
tické okamžiky únosu 
Švehlova říčanského 

pomníku a jeho dlouhodobého ukrytí v lipanské studni, 
ale zároveň nově nastínil význam, mimořádný přínos a 
stále aktuální politický odkaz slavného hostivařského 
sedláka, českého agrárního politika a meziválečného 
československého ministerského předsedy a Masarykova 
partnera, Antonína Švehly. Lze jen litovat, že zajímavá a 

poučná přednáška unikla pozornosti mladší generace 
našich spoluobčanů. 

 Za Spolek Kolowrat dr. František Dudek
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Vánoce, Vánoce přicházejí – šťastné a veselé 
Kdy jsou Vánoce šťastné a veselé? 

Dáváme-li si dary a dárky, za něž jsme ochotni 
zaplatit obrovské částky. 

A co lidé, kteří mají stěží na každodenní chléb. Ti 
nepoznají vánoční štěstí a veselí? 

Vánoce jsou šťastné a 
veselé, když se sejde rodi-
na, zvlášť po delším odlou-
čení, protože někteří její 
členové žijí mimo jedno a 
totéž trvalé bydliště. 

A opět se ptám: Mohou 
být šťastní a veselí ti, kteří 
nikoho nemají a žijí sami z 
nejrůznějších příčin, často 
dost otřesných a láhev alko-
holu je jim „lékem“, aby 
svou samotu přestáli? 

Žijeme v míru, bez vá-
lek, masových vražd a aten-
tátů – další důvod k šťast-
ným a radostným svátkům. 

A co lidé, kteří se den-
ně setkávají s terorem, s ná-
silím? 

A co ti, kteří vůbec 
nevidí Vánoce jako důležité 
svátky, třeba proto, že se 

hlásí k jiným náboženstvím, 
neboť křesťanství se jim zdá 
vyprahlé, bez života? 

Kde hledat odpověď na všechny otázky, které jsem 
položil a na řadu dalších, které zpochybňují Vánoce a 
jejich význam? 

Nikde jinde, než právě v poselství Vánoc: „Dnes se 
vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. A 
toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, 
položené do jeslí“ /Lukáš 11,11-12/. Také ti, kteří nemají 
na chleba, jsou šťastnější, protože Ježíš Kristus přišel na 

svět jako „chléb z nebe“ /Jan 6,35/, který sytí k věčnému 
životu ty, kteří v něho uvěří a jsou si jisti, že „ani smrt 
nedokáže nás odloučit od lásky Boží“ /Římanům 8,38/. A 
to platí jak o těch, kteří umírají „normálně“, tak i o těch, 
kteří jsou obětmi násilí. O tom mluví již zkušenost prvních 
křesťanů. Ježíš Kristus přišel na svět jako dítě, abychom 

si uvědomovali, že celý náš 
život od počátku až do 
konce je poznamenán tím, 
co prožil On – až po smrt a 
vzkříšení mrtvých. A ani ti, 
kteří slaví Vánoce jen jed-
nou v roce tradičně jako li-
dové zvyky, nejsou vyřazeni 
z Kristova zájmu. Jen On 
zhodnotí s konečnou plat-
ností jejich život. Dává jim 
prostřednictvím své církve – 
byť všelijak kulhající a nedo-
konalé –, aby se také roz-
hodli jít jeho cestou, jíž je 
On sám: „Já jsem ta cesta, 
pravda i život“ /Jan 14,6/. 
Každý je k tomu svoboden. 
A jen na této cestě jsme 
chráněni před tím, že své 
svobody budeme zneužívat 
pro svoje sobecké cíle, jak 

se mnohde děje, že se 
nebudeme dělit o chléb s 
hladovými, že budeme oplá-
cet ránu ranou a nebudeme 
společně hledat takové způ-

soby myšlení, řeči a chování, abychom do celého 
lidského společenství vnášeli klid a mír.  

Nemohu jinak, než znovu opakovat Werichovu 
výzvu: „Čtěte bibli, tam to všecko je!“ 

Přeji nám všem, abychom prožívali Vánoce po celý 
rok! 

Jiří Zejfart 

Soukromá základní škola  
s rozšířenou výukou jazyků Magic Hill,  
se sídlem ve Struhařově 

 

Motto: V naší škole bude děti učení bavit.  
 

• Ve školním roce 2006/2007 otevíráme první třídu soukromé základní školy.  
• Nabízíme plnohodnotné vzdělání odpovídající prvnímu stupni základní 

školy. Každý rok otevřeme vždy jen jednu první třídu. 
• Navazujeme na dvojjazyčnou výuku aplikovanou v naší mateřské škole. Nabízíme anglický 

jazyk od první třídy a druhý cizí jazyk od třetí třídy školní docházky.  
• Pracujeme s malým počtem žáků ve třídách, poskytujeme vzdělávání s individuálním přístupem 

ke každému dítěti. Maximální počet žáků ve třídě je 16. 
• Nabízíme prostředí, které je pro děti příjemné a motivující, kde se budou cítit dobře a zároveň 

prostředí, které je maximálně důvěryhodné a bezpečné. 
 

Více informací naleznete na: www.magic-hill.cz nebo na tel.číslech: 602 176 833, 323 671411. 
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Projektová činnost ve výstavbě 

Inženýrská činnost v investiční výstavbě 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 
 

Vodohospodářské stavby 

Kanalizace 

Generely 

Tlaková kanalizace 

Čerpací stanice splaškových vod 

Čistírny odpadních vod vč. 

průmyslových 

Vodovody 

Generely 

Čerpací stanice 

Úpravny vody 

 

Dopravní stavby 

Komunikace 

Kompletní technická vybavenost 

vč. infrastruktury 

 

Pozemní stavby 

Bytová výstavba 

Kancelářské objekty 

Obchodní centra 

Školy 

Zdravotnické stavby 

Projekty a realizace interiérů 

Výrobní objekty 

Sanace panelových domů 

Transformovny 

Rozvodny vysokého napětí 

 

Urbanismus 

Územní plány 

Program obnovy venkova 

 

D – PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. 
 

Sídlo firmy Praha 

generální ředitel: Ing. Miroslav Douša 

Sokolovská 16/45, 186 00  Praha 8 

tel.: +420 221 873 111      fax.: +420 221 873 247 

e-mail: d-plus@d-plus.cz        www.d-plus.cz 
 

Člen CACE – FIDIC 

České mezinárodní asociace konzultačních inženýrů 

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001 

 
 

 

 

 

 

 

Hostinec U Medvěda můžete navštěvovat nejen za účelem občerstvení 

těla dobrým jídlem a pitím, ale i za účelem ducha.  

Každou první středu v měsíci se můžete přenést třeba na opačný 

Konec světa. Cyklus poutavých přednášek nazvaný „Křeslo pro hosta“ byl 

zahájen 02. listopadu 2005 přednáškou o české nadnárodní antarktické 

stanici. 11. prosince pokračoval cyklus přednáškou pana Jaroslava Jiruše – 

držitele světového rekordu z Antarktidy. Další připravované přednášky vás 

zavedou třeba na Dálný východ, do Číny, Mongolska, Kamčatku či do 

Grónska. Sledujte proto Kolovratský měsíčník, ať vám nic neunikne. 

Přednášky budou vždy doplněny promítáním diapozitivů nebo filmů.  

Svoji účast si můžete předem zamluvit na tel. čísle 776 057 395. 

Těšíme se na Vás. Alan Heidrich a personál, Hostinec U Medvěda. 

 

Dne 05. prosince 2005 jsme otevřeli v 

Kolovratech, Mírová 20/54 (vedle Infocentra) 
 

MASÁŽNÍ STUDIO 
 

Telefon: 721 582 853 nebo 26771 0581 

Otevírací doba:  

pondělí - sobota 09.00 - 18.00 hod. 

dále dle objednávek 

(příjem objednávek od 14.00 do 18.00 hod.) 
 

Nabízené služby na objednávku 

► masáže, reiky, solární nástřik 

► výklad karet, numerologie 

► manikúra, pedikúra, modelace gelových 

nehtů 

► prodej masážních a regeneračních 

prostředků 

POSILOVNA  KOLOVRATY 
 

i v tomto školním roce probíhají v kolovratské posilovně následující tréninky 

pod vedením instruktora fitness a kulturistiky Pavla Tošnara: 
 

 Pondělí  20:00 hod.  kruhový trénink pro ženy 

 Úterý  19:00 hod.  kulturistika pro muže  

 Čtvrtek  19:00 hod.  kruhový trénink pro ženy 
 

Individuální trénink  250,- Kč/cvič. hodinu 

Kruhový trénink    100,- Kč/cvičební hodina (cca 75 min.) 

Kulturistika    100,- Kč/cvičební hodina (cca 75 min.) 

 

S sebou si, prosím, přineste ručník a vhodnou obuv, nápoje lze zakoupit na 

místě. 
 

Kontakt:    Pavel Tošnar   –   777 877 255   –   těším se na vás ! 

ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY 
 

pro malé organizace a živnostníky 
 

telefon: 606 578 288 

e-mail: uspo@quick.cz 

kancelář: Semonická 2174, Praha 9 

Hana Matoušková 
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