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foto (8) Jana Šlajerová, (3) Stáňa Bartošová, (4) Petr Bartoš,

ostatní Blanka Oujezdská

Díky bezbariérovému přístupu do Infocentra si mohla 

v novém kurzu vyrobit originální šperk i žena na vozíku

(10). Nevšednímu zájmu se těšila červnová výstava 

prošívaných textilií Dany Velehradské (11, 13) a smaltova-

ných bytových doplňků Radomíry Vondruškové (12).

Kolovraty si za cíl svého výletu vybrali turisté z pražského

Klubu aktivního stáří. Historik dr. František Dudek, Csc. 

je provedl zákoutími kostela sv. Ondřeje a povyprávěl 

o historii (7).

Nejlepším sběračům školy předal ceny zastupitel

Ing. Tomáš Růžička (8). Vedení školy uspořádalo

pro rodiče žáků zahradní párty. V programu

nechybělo ani představení divadla Kašpárek. (9).

Kolovratští hasiči odstranili kus utrženého plechu ze

střechy domu na sídlišti Mladotova (4). Do Kolovrat

zavítali historikové z Akademie věd ČR, kteří si 

v Infocentru vyslechli přednášku o historii obce (5).

Na vernisáži výstavy Věry Vondrovicové zahrál její

manžel Jiří s oběma syny (3). Literárně-hudební

pořad Ta naše písnička česká oživil vzpomínku 

na Jaroslava Ježka (6). 

Infocentrum propůjčilo své prostory frekventantům

kursu angličtiny (1) a v červnu přivítalo také 

studenty z holandské univerzity, kteří pracují 

na ekologickém projektu (2).
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Milí čtenáři,

jen co nově nastěhovaní obyvatelé
Kolovrat vybalí poslední banánovou krabici,
zamíří do infocentra. Na otázku „co všechno
v této městské části je a co všechno zde
mohou ve volném čase dělat“ jim jednoduše
odpovídám, že v Kolovratech je úplně
všechno a mohou se zde věnovat čemukoliv.
Nevím totiž, co by kromě mateřského cent-

ra, školky, školy, penzionu, pošty, lékařů, zubaře, lékárny, kadeřnictví,
kosmetiky, knihovny, několika dětských hřišť, sportovišť, obchodů
a hospod a také skvělého autobusového a vlakového spojení mohlo
ještě v Kolovratech chybět. Stejně tak ve volném čase lze dělat doslo-
va, co hrdlo ráčí – cvičit aerobic, hrát tenis, fotbal nebo volejbal, učit se
španělsky, zpívat, tančit, hrát divadlo, vyrábět šperky, chodit do hasi-
čského kroužku či se seniory na výlety nebo se jen procházet kolem
Vinného potoka a večer si zajít na pizzu. 

Kolovratským tiše závidím. Bydlím totiž v nedalekém Hájku, kde není
jediný chodník a jít z domu na autobus je o život. V této části Uhříněvsi
má asfaltový povrch pouze hlavní průtah obcí. Kolovratům jistě závidí
i obyvatelé stejně velké, rozrůstající se městské části Újezd, kde není
doktor ani pošta a se školou se nepočítá. 

Mnoho lidí si myslí, že stejně jako v Kolovratech to vypadá i v ostat-
ních městských částech. Je to pochopitelné, díky veškerým službám
nemusejí Kolovraty vůbec opouštět a tudíž nemají možnost srovnávat.
Přesto se občas objeví nápad, co ještě vylepšit. Někdo by chtěl desátou
autobusovou zastávku přímo u vlaku a jiný další samoobsluhu. 

Vzpomeňme si, jak dlouho hledala obec někoho, kdo by vdechl život
osiřelému přízemí Kolovratské rychty. Městská část nakonec na své
náklady částečně opravila prostory k podnikání, a kolovratští si tak
mohou už za pár měsíců posedět v nové kavárně. 

Hezké léto přeje

Blanka Oujezdská, šéfredaktorka
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Zvlášť bych se chtěl zastavit u té druhé akce, Kolovratského parníku.
Věřte mi, že skutečně není lehké tuto, dnes už skutečně velkou akci
uspořádat. Přesto jsme se rozhodli v letošním roce nevyužít služeb růz-
ných agentur a oslovili jsme s prosbou o pomoc při organizaci místní
obyvatele. A ono to jde! Je pochopitelně pravda, že když někdo bude
chtít, tak nějaké mouchy vždycky najde. My o nich víme a budeme se
snažit je v příštím roce odstranit. Týká se to zejména počtu míst k seze-
ní (a to jich bylo víc než loni). Ale to krásné okolí rybníka bohužel není
nafukovací a prostor je tudíž omezen.

Přesto si troufám říci, že věhlas této akce již přesáhl kolovratské hra-
nice a stovky spokojených lidí, kteří tam byli a kteří to zažili, to jenom
potvrzují.

Chápu, že ne každý je nadšen, zejména pokud bydlí v blízkém okolí.
Ale prosím o toleranci a pochopení, protože těch, kteří se skutečně baví,
je opravdu čím dál více.

Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné léto, mnoho slunečných dnů
a ještě lepší dovolenou než byla třeba ta loňská.

Ing. Michal Habart, starosta

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

máme za sebou jaro, uběhlo nám jako
voda. I když nevím, zda použité slovo voda
je pro to letošní jaro zrovna příznačné.
Všichni, kdo máme zahrádky, jsme si ten
„vodní“ nedostatek opravdu užili. Snad až
v posledních dnech nám aspoň občas tro-
chu sprchne. Naštěstí nám nesprchlo při
dvou prvních velkých akcích, které MČ

Praha-Kolovraty pořádá, a to je Dětský den a Kolovratský parník. Dá se
skutečně říci, že už jsou to akce tradiční a především akce úspěšné.
Proč tomu tak je? Protože v Kolovratech je spousta lidí, kterým záleží
na tom, jak tady žijeme a co jsme schopni pro nás pro všechny uspo-
řádat. Za to jim opět patří dík. Vím, že se opakuji, ale je to tak.

Zamyšlení místostarostky
Léto, léto… A je tady zase to báječné

období. Školáci a studenti si začínají užívat
prázdninovou pohodu - a tak je čas k bilan-
cování minulého školního roku.

V měsíci září se nám podařilo otevřít nový
moderní pavilon mateřské školy, který opět
zvýšil kapacitu mateřské školy. V tomto
školním roce navštěvovalo mateřskou školu
134 dětí, které byly rozděleny do pěti oddě-
lení. Zápis dětí pro nový školní rok proběhl

v měsíci březnu a z celkem 65 přihlášených dětí s bydlištěm
v Kolovratech nebo Lipanech bylo přijato 40 dětí. Je nám velmi líto, že
jsme nemohli přijmout všechny děti, kapacita školky je bohužel omeze-
ná. Mateřskou školu opustí v červnu 39 dětí – předškoláků, z kterých
se v příštím školním roce již stanou školáci. 

Počet žáků ve škole v tomto školním roce činil 141 v sedmi třídách.
K zápisu do 1. třídy v měsíci únoru přišlo 49 dětí, z toho bylo přijato pro
nový školní rok do 1. třídy 44 dětí. V červnu se ve škole rozloučíme s 20
dětmi z páté třídy, které budou dále pokračovat na základních školách
a gymnáziích mimo Kolovraty. V této souvislosti je třeba se zmínit
o mimořádném úspěchu našich dětí, učitelů i rodičů – všech 8 dětí
hlásících se z páté třídy na osmiletá gymnázia uspělo u přijímacího říze-
ní a bylo přijato. Gratulujeme!

Nezbývá než popřát našim školákům, předškolákům, ale i všem
ostatním dětem skvělé prázdniny plné slunce, odpočinku a nových
kamarádů. Nesmíme však zapomenout ani na rodiče, prarodiče a ostat-
ní občany Kolovrat a Lipan. 

Takže krásnou odpočinkovou dovolenou, ať již s dětmi nebo bez dětí,
ať již se sluncem nebo bez něj, ať již na horách nebo u vody za MČ
Praha – Kolovraty přeje

Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková 

zástupkyně starosty
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Krátce ze zasedání
zastupitelstva MČ

■  Na podporu volného času dětí a mláde-
že ve druhém pololetí letošního roku byla
uvolněna částka 124 400 korun, kterou
zastupitelé rozdělili mezi tyto kolovratské
spolky, sdružení a organizace:
Dětský sbor Coro Piccolo 10 000 Kč
Sportovní klub Kolovrátek 14 000 Kč
Sport Kolovraty 17 200 Kč
Klub přátel základní školy 39 100 Kč
TJ Sokol Kolovraty 20 000 Kč
Mateřské centrum Macek 6 100 Kč
Skautský oddíl Kondoři 13 000 Kč
Svaz skautů a skautek 5 000 Kč
■  Zastupitelé souhlasí se záměrem sou-
kromého investora vybudovat na obecním
pozemku v lokalitě Cihelna tenisové
a squashové centrum. Zároveň pověřili sta-
rostu Kolovrat, aby projednal podmínky pro
uzavření nájemní smlouvy, týkající se těch-
to pozemků.
■  Členové zastupitelstva byli informováni
o žádosti vydat územní rozhodnutí týkající
se rekonstrukce silnice v úseku Lipany
Říčany. Po vybudování silničního okruhu
kolem Prahy by tato silnice měla odolat
větší dopravní zátěži. Součástí rekonstruk-
ce je také nové veřejné osvětlení kruhové
křižovatky u Říčan a zřízení cyklistické stez-
ky podél silnice. -ouj-

Blahopřejeme
jubilantům

Ve třetím čtvrtletí roku 2007 oslaví význam-
ná životní jubilea tito naši spoluobčané:

70 let
Pavel Mareš

75 let
Rudolf Žák • Libuše Švandová
Jaromír Ivančík • Adolf Mach

Marie Němcová • Václav Kokeš

80 let
Josef Šlapánek • Václava Poupalová

Vladislav Bednář

85 let
Anna Wohlgemuthová
Jaroslava Trojanová
Věra Kopelentová

Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Radka Klikarová

„Jsem moc ráda, že se mi podařilo získat práci v místě bydliště,“ pochvaluje si své nové půso-
biště maminka tříleté Elišky a devatenáctiletého Mirka, která bydlí se svojí rodinou v Kolovratech
už pět let. Jak prozrazuje, před mateřskou dovolenou pracovala v pojišťovně Kooperativa. 

K povinnostem pracovnice podatelny patří ověřování listin, přijímání dopisů nebo e-mailů, infor-
mování veřejnosti místním rozhlasem a další administrativní práce související s chodem úřadu.
„Místní organizace či spolky mohou informovat o svých akcích prostřednictvím místního rozhlasu.
Tuto službu nabízíme občanům i pro případy ztrát a nálezů,“ vysvětluje nová pracovnice úřadu.

Kopírovací služby však zajišťuje Infocentrum s knihovnou. „Příjemnou povinností je vítání
nových kolovratských dětátek nebo osobní gratulace jubilantům, kteří dovršili osmdesát let,“
přibližuje svoji práci Radka Klikarová. -ouj-

Obyvatele Kolovrat vítá na úřadě nová tvář
Lidé, kteří zamířili na úřad kolovratské městské části, vítala v poda-

telně dlouhé roky Helena Heřmanová. Po odchodu na zasloužený
odpočinek ji v květnu vystřídala Radka Klikarová.

Provoz sportovně-rekreačního areálu
Nad Nádrží upravují nová pravidla

Návštěvníci sportovně-rekreačního areálu za ulicí Nad Nádrží v Kolovratech budou
muset dodržovat nová pravidla. Od července mohou trávit volný čas v tomto příjemném
prostředí pouze po zaplacení vstupného. Úřad městské části, který areál provozuje, rekre-
antům nabízí také cenově výhodnější vstupné. Permanentky pro deset návštěv lze zakou-
pit v podatelně úřadu nebo v Infocentru s knihovnou.

„Oplocený areál se vstupem z ulice Nad Nádrží bude pro veřejnost otevřen denně od 9 do
22 hodin. Dospělí zaplatí třicet korun, mládež do 18 let stejně jako důchodci budou mít polo-
viční slevu. Děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby a důchodci nad sedmdesát let mohou
v areálu trávit volný čas zdarma. Po devatenácté hodině vstupné nebudeme vybírat,“ vysvět-
luje nová pravidla Alena Svobodová z odboru správy majetku. Připomíná, že zakoupením per-
manentky mohou rekreanti ušetřit. Dospělí zaplatí za deset vstupů dvě stovky, mládež
a důchodci pouhou stokorunu. 

Provozovatelé upozorňují, že po desáté hodině večer až do devíti hodin ráno bude areál uza-
mčen a platí zákaz vstupu. Majitelé čtyřnohých miláčků se budou muset při slunění a sporto-
vání obejít bez svých svěřenců. Do areálu se nedostanou ani motorkáři. Zákaz vstupu platí také
pro osoby pod vlivem alkoholu, drog a s infekčním onemocněním. „Rodiče dětí do šesti let by
měli myslet na to, že tyto děti mohou do areálu pouze v doprovodu odpovědné osoby.
Návštěvníci jsou navíc povinni řídit se pokyny správce areálu. Při neuposlechnutí nebo nea-
dekvátním chování mohou být z areálu vyhoštění a to i za asistence Městské policie,“ zdůra-
zňuje Alena Svobodová. -ouj-

Otevírací doba: denně včetně sobot a nedělí: 9 – 22 hodin (od 19 hod. vstup zdarma)

Ceny jednorázových vstupů:
Děti do 6 let v doprovodu odpovědné osoby zdarma
Mládež do 18 let, ZTP, důchodci

(po předložení průkazu) 15 Kč
Dospělí 30 Kč
Důchodci nad 70 let (po předložení OP) zdarma 

Ceny permanentek:
Mládež do 18 let, ZTP, důchodci 100 Kč/10 vstupů
Dospělí 200 Kč/10 vstupů

Permanentky lze zakoupit výhradně na těchto místech:
v Infocentru s knihovnou:
Pondělí – Pátek: 13 – 18 hodin Sobota: 8 – 12 hodin
v podatelně ÚMČ Praha – Kolovraty:
Pondělí, Úterý, Čtvrtek: 8 – 12 hodin 13 – 16 hodin
Středa: 8 – 12 hodin 13 – 18 hodin
Pátek: 8 – 12 hodin

Nepřehlédněte!
Vyplněný formulář ze strany 5 a 6 slou-

žící Pražským službám ke zjištění zájmu
o dodání speciálních kontejnerů na sběr
bioodpadu ze zahrad a domácností lze ode-
vzdat nejen v podatelně Úřadu městské
části, ale také v Infocentru s knihovnou.

Telefonní čísla Úřadu městské části Praha Kolovraty: 26771 0504, 26771 0518
Faxové číslo: 26771 0722, E-mailová adresa: podatelna@kolovraty.cz
Úřední hodiny: Pondělí 8-12 hodin  13-16 hodin        Středa 8-12 hodin  13-18 hodin
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Poblíž vodní nádrže může parkovat více aut
Předpovědi meteorologů naznačují, že okolí kolovratské nádrže bude i letos obleženo

auty koupáníchtivých motoristů. Přestože obec nechala v ulici Nad Nádrží vybudovat
další parkovací místa, městští strážníci budou v letních měsících na správné parkování
dohlížet několikrát denně. 

„Loni se stávalo, že se obyvatelé ulice nemohli dostat kvůli zaparkovaným autům se svými
vozy domů. Nově označená parkovací místa, která umožní vozidlům stát střídavě po obou stra-
nách ulice, jsou nyní řešena tak, že by parkující vozidla neměla nikomu zatarasit vjezd do garáže,
či dvora. Navíc v okolí nádrže plánujeme v letních měsících intenzivní kontroly,“ zdůrazňuje veli-

tel kolovratských strážníků Vladimír Bačák a připo-
míná: „Při kontrolách policisté nemohou a ani nerozli-
šují, zda je majitel automobilu místní nebo pochází
odjinud. Zákon jasně stanoví pravidla pro parkování
v obytné zóně a těmito je povinen se řídit jak řidič
místní, tak i přespolní.“ 

Aby se obyvatelé z domů vyhnuli nepříjemnostem
při parkování v přeplněné ulici, policisté jim doporu-
čují využívat vlastní prostory a zajíždět se svými auty
do dvorů. Strážníci doufají, že situace z loňska, kdy
předvolali na dvě stovky nezodpovědných řidičů a roz-

dali desítky blokových pokut, se už nebude opakovat. Po plánovaném oplocení celého sportovně
rekreačního areálu by také mělo odzvonit stížnostem na rušení nočního klidu. „Loni nás obyva-
telé z okolních domů několikrát volali, abychom zakročili proti hlučně se chovajícím lidem u vody.
Někdy však rekreanti hluk vůbec nedělají, avšak psi z domů reagují na jejich přítomnost a rozště-
kají se. I v těchto případech jsme vyhověli a skupinky vyzvali k odchodu,“ doplňuje Bačák.

Grafitti „zdobí“ protihlukové stěny
Výstavba protihlukových stěn kolem trati v Kolovratech ještě není u konce, a sprejeři

už stihli zanechat svůj podpis na několika z nich.
Ačkoliv skupinky těchto nezvaných umělců bývají při svých výtvarných počinech obezřetné,

ruka zákona občas dopadne tvrdě i na ně. „Před třemi roky se nám podařilo chytnout partičku
sprejerů přímo při činu. Tehdy se snažili „ozdobit“ ochranné zdi kolem sídliště Mladotova,“ přib-
ližuje účinný zásah policie velitel kolovratských strážníků Vladimír Bačák. Připomíná, že sprejeři
se touto zálibou dopouštějí trestného činu poškozování cizího majetku a dokonce na ně myslí
zákon speciálním paragrafem.

Stížností na agresivního psa se zabývá policie
Na svoji březnovou procházku se psem dlouho nezapomene starší žena z Kolovrat.

Poblíž Prknovky napadl jejího pudla i jí volně pobíhající americký buldok. Majitelka psa
musela vyhledat lékařské ošetření. Případem se zabývá i policie.

„Procházeli jsme se kolem Prknovky. Najednou jsem se otočila a vidím, jak se na nás žene bul-
dok bez vodítka. Jak jsem chránila svého pudla, pes nás pokousal,“ popisuje nepříjemnou
událost rozrušená žena. Nejvíc jí zaráží, že ženy venčící buldoka se vůbec nezajímaly, zda je
v pořádku. Odvoz k lékaři ji nabídli až manželé bydlící opodál. „Je to bezohlednost, od té chvíle
se bojím venčit psa sama,“ posteskla si žena, která napadení nahlásila kolovratské městské poli-
cii. „O případu víme, zasílali jsme podnět správnímu orgánu. Majitel buldoka se dopustil několi-
ka přestupků,“ potvrdil velitel kolovratské policie Vladimír Bačák a dodává: „Opět se ukazuje, jak
málo je pravdy na tvrzení majitele, že jeho pes nikomu nic neudělá. Lidé si neuvědomují, že práva
každého z nás končí tam, kde začínají práva toho druhého.“ 

Nedávno policisté prošetřovali stížnost na majitele psa, jehož čtyřnohý miláček při odpoledním
venčení obtěžoval holčičku na cestě ze školky. „Počínání psa jsme sledovali a na vlastní oči vidě-
li, jak tento pes vystartoval proti menšímu. Je to od majitelů nezodpovědné, když si nedovedou
svého psa ohlídat,“ zdůrazňuje policista. 

Na pořádek při stavbě
koridoru dohlíží policie

Aby stížností na zvýšený stavební ruch
kolem kolovratské železniční trati bylo co
nejméně, i o to se už několik měsíců sta-
rají městští strážníci. 

„Napočítali jsme, že každou minutu proje-
de přes Kolovraty jeden náklaďák. To je
v některých případech i několik stovek
denně. Dohlížíme na to, aby řidiči dodržova-
li povolenou rychlost a jezdili po stanove-
ných trasách. Pokud znečistí komunikace,
trváme na tom, aby je dali znovu do pořád-
ku,“ přibližuje dočasné povinnosti velitel
kolovratských strážníků Vladimír Bačák.
O tom, že tento dohled není zbytečný, svě-
dčí nedávný případ, kdy si nákladní auta
zkracovala trasu ulicí Na Parkáně. Kropící
cisternové a kartáčové vozy projíždějí přes
Kolovraty v pravidelných intervalech.
Minimalizují prašnost a starají se o úklid
komunikací. Řidiči nákladních vozů také
občas zapomínají očistit bahno z kol. Větší
problémy však policie nezaznamenala.

„Na to, že obcí v těchto týdnech projíždí
více nákladních aut, než je obvyklé, by měli
pamatovat i rodiče a dávat na své děti větší
pozor,“ doporučuje Bačák a dodává:
„Nepříjemnosti při stavbě na železnici
musíme vydržet. Vždyť odměnou za to nám
bude nová vlaková zastávka a moderní trať.“

Občanům, kterým vznikne při stavební

činnosti týkající se modernizace trati

jakákoliv škoda na majetku (znečištění

nebo poškození plotu, fasády, zeleně, auto-

mobilů, apod.), nechť se výhradně obrací

na Městskou policii, která škodu zkodu-

mentuje. Doporučujeme zaznamenat dobu

incidentu, příp. SPZ vozidla, které škodu

způsobilo.

Čísla na Městskou policii:

156 (bezplatná linka)

272 655 636 – operační středisko MP

Poděkování
Prostřednictvím Kolovratského zpravodaje děkuji manželům Filipovi a Renátě Kocunovým

z ulice U Prknovky 246. Dne 25. 3. 2007 jsem byla na procházce s pejskem, který byl na

vodítku. V ulici U Vodice nás napadl americký buldok, kterého bez vodítka a náhubku venčily

dvě ženy. Pes ublížil mně i našemu pejskovi. Obě ženy bez jakéhokoliv náznaku pomoci ode-

šly domů. Manželům Kocunovým děkuji za nabídnutou pomoc a odvoz k lékaři.

Eva Hynková,

U Prknovky 244, Praha - Kolovraty

Radary se osvědčily

Kolovratští strážníci odhalili pomocí dvou
nových radarů, které jim od března
pomáhají měřit rychlost projíždějících vozi-
del, desítky neukázněných řidičů. 

„Ukázalo se, že měření rychlosti je nut-
ností. Opakovaně udělujeme pokuty za
překročení povolené rychlosti, ale nezod-
povědných řidičů neubývá,“ shrnuli uply-
nulé čtvrtletí strážníci. Krátce po zavedení
této novinky radar zaregistroval řidiče pro-
jíždějícího Kolovraty devadesátikilometro-
vou rychlostí. Policisté připomínají, že úče-
lem není trestat řidiče za překročení limitu,
ale zajistit bezpečnost chodců v ulicích této
městské části.

připravila Blanka Oujezdská
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Městská doprava 
se neustále zlepšuje

Jaké další novinky přinese cestujícím
modernizace železniční trati, prozradí
Ing. Jiří Prokel, ředitel společnosti ROPID
(Regionální organizátor pražské dopra-
vy).

Vybrané spoje autobusové linky č. 267 již
půl roku obsluhují nízkopodlažní vozidla, což
oceňují především starší občané a maminky
s kočárky. 

Pane inženýre, nepočítáte s tím, že by i něk-
teré spoje autobusové linky č. 268 mohly být
nahrazeny nízkopodlažními autobusy? 

Nasazení nízkopodlažních spojů na lince
č. 268 není v současné době možné, protože
parametry opravovaného mostu v Kolovratech
zatím neumožňovaly průjezd nízkopodlažního
vozidla. Druhý důvod je ten, že nízkopodlažní
autobusy nejsou zařazeny v obězích na uvedené
lince, neboť vozidla z linky č. 268 přecházejí na
příměstské linky, na kterých nízkopodlažní auto-
busy nejezdí. 

Před rokem jste hovořil o možném vytvoření
nočního autobusového spojení z Prahy do
Říčan, případně do Kostelce nad Černými Lesy,
které by obsluhovalo i Kolovraty…

V současné době Městský úřad Říčany prov-
ěřuje, zda bude moci financovat prodlouženou
noční linku z Uhříněvsi.

Počítá se v železničním úseku Praha -
Strančice se zkrácením intervalu mezi jednot-
livými vlaky již prosince 2007 nebo až po defi-
nitivním dokončení všech stavebních prací ve
zmiňovaném úseku?

Modernizace traťového úseku Praha-Hostivař
- Strančice bude na počátku roku 2008 ukonče-
na. Stavební práce se však přesouvají do úseku
Strančice - Benešov u Prahy. Kromě toho bude
v roce 2008 probíhat rozsáhlá rekonstrukce sta-
nice Praha, hlavní nádraží a v souvislosti s tím
bude značně snížen počet nástupištních hran.
Díky snížené kapacitě nádraží není tedy možné
zavést další nové vlaky ve směru od Strančic.
V úseku Praha-Hostivař – Strančice však dojde
ke zkrácení jízdních dob. Uvažovalo se alespoň
o zřízení několika osobních vlaků v trase
Strančice - Praha Libeň - Praha Masarykovo
nádraží ve špičkách pracovního dne. Avšak ani
zde není možné tyto vlaky zavést z důvodu roz-
sáhlých stavebních prací na tzv. Novém spojení
a také kvůli jednokolejnému úseku Praha Libeň -
Praha Masarykovo nádraží. Zkrácení intervalu je
tedy úzce spojeno s dokončením tohoto Nového
spojení, takže k úpravám může dojít až od začát-
ku platnosti grafikonu vlakové dopravy
2008/2009. 

Odkdy by mohl být v Praze a jejím okolí
vytvořen provázaný systém S-linek (M-linek),
tak jak jej známe z velkých měst západní
Evropy?

Zahájení provozu S-linek (M-linek) se váže
rovněž na výše uvedené „Nové spojení“. Se
zaváděním do provozu se tedy může počítat až
s platností grafikonu vlakové dopravy 2008/2009
(prosinec 2008), pokud bude finanční krytí ze
strany Magistrátu hlavního města Prahy
a Středočeského kraje.

Tomáš Bezouška

Odborníci odpovídají na dotazy ke koridoru
Bude v souvislosti se stavbou koridoru upravena, rozšířena a osvětlena propojovací stezka podél trati
z Mladotovy ulice k ulici V Milíři?
Cesta kolem železniční trati nebude nijak upravována. Pozemek, na kterém tato pěšina vede, není v majetku naší
městské části, ale patří z větší části k pozemkům drážním. Městská část proto v těchto místech nemůže nic
upravovat. Tato cesta je navíc cestou neveřejnou, která byla během let vyšlapána občany. Veřejná přístupová
cesta z areálu Mladotova k železniční zastávce je tak kolem kostela, ulicí Mírovou a ulicí v Milíři.
Dotaz zodpověděl Odbor výstavby Úřadu městské části Praha-Kolovraty.

Proč jsou instalované protihlukové desky šedé barvy, když bylo od počátku uváděno, že budou barvy
zelené?
Protihlukové stěny budou opravdu zelené barvy. Stěny jsou však vyráběny pouze v barvě šedivé, a teprve po
dokončení instalace se natírají na požadovanou barvu. Zástupci Úřadu městské části Praha-Kolovraty se již sešli
se zástupcem zhotovitele stavby a dohodli přesný odstín zelené barvy protihlukových stěn na území Kolovrat. 
Dotaz zodpověděl Odbor výstavby městské části Praha-Kolovraty.

Dočká se rekonstrukce i podjezd Na Skále, který byl vybudován před téměř čtyřmi desítkami let?
Železniční most nad Mírovou ulicí bude shora odkryt, očištěn a opatřen železobetonovou deskou tloušťky 35 cm.
Dále bude provedena izolace proti vodě a ochranná izolace s krycí betonovou vrstvou. Na mostě budou vybe-
tonovány nové římsy a upravena stávající křídla mostu. Na podjezdu budou instalovány prosklené protihlukové
stěny. Spodní část objektu bude otryskována a reprofilována sanační maltou. Pro provedení prací v této části
mostu se uvažuje s částečnými uzavírkami silnice (po polovinách vozovky), od 01. do 23. září 2007.
Podobně bude rekonstruován propustek nad Říčanským potokem u rybníka Vodice.
Dotaz zodpověděl Ing. Svatopluk Pustějovský z firmy Stavby silnic a železnic.

Jak se budou k případnému neštěstí/nehodě na trati dostávat záchranáři s technikou, když podél trati pove-
de pás protihlukových stěn?
V protihlukových stěnách jsou dle projektu zřízeny únikové východy. Jinak jsou tyto stěny postaveny jako „roze-
bíratelná stavebnice“, kdy není velký problém pomocí jeřábu vyjmout rychle potřebný počet panelů a tím vytvo-
řit průchod ke trati. 
Dotaz zodpověděl Ing. Svatopluk Pustějovský z firmy Stavby silnic a železnic.

Jak je zajištěno, aby stavební vozidla, která se pohybují v místech vytrhané koleje neohrozila jízdu vlaků?
Na železnici platí předpis, který upravuje a nařizuje, jak mají být zajištěna místa, kde probíhají stavební práce. 
Firma musí mít jednak postavenou bezpečnostní hlídku, která v předstihu informuje pracovníky o blížícím se
vlaku. Dále je v místech pracovní činnosti zavedena pomalá jízda a nakonec strojvedoucí vlaku, před očekáva-
ným místem stavebních prací dává opakovaně návěst Pozor (dlouze houkne). To vysvětluje i to, proč v posled-
ních týdnech v Kolovratech vlaky více slyšet.
Dotaz zodpověděl Tomáš Bezouška, Infocentrum Kolovraty.

Jaká je předpokládaná cena za modernizaci trati Praha-Benešov?
Celkové investiční náklady v úseku Hostivař-Strančice se předpokládají kolem 3,8 miliard korun a v úseku
Strančice – Benešov 4,1 miliardy korun. V těchto částkách jsou započítány nejen stavební práce, ale například
i revitalizace nádraží, vlakových zastávek, instalace nového zabezpečovacího zařízení či protihluková opatření.
Dotaz zodpověděl Tomáš Bezouška, Infocentrum Kolovraty.

Kdy skončí výluky kolejí v Kolovratech?
Výluka koleje na Prahu, která nyní prochází rekonstrukcí, skončí 15. července ve večerních hodinách. Již násle-
dující den ráno – v 06.00 hodin - začne výluka koleje ve směru na Benešov. Práce na této koleji skončí dne 
23. září ve večerních hodinách. Od té doby budou vlaky v úseku Říčany – Uhříněves jezdit po obou kolejích.
Může se však stát, že se stavební práce prodlouží a tím i jednotlivé termíny ukončení výluk. Občané budou
o situaci informováni prostřednictvím webových stránek Kolovrat a obecním rozhlasem. 
Dotaz zodpověděl Tomáš Bezouška, Infocentrum Kolovraty.

Kdy bude modernizována celá trať do Benešova?
První stavební úsek IV. železničního koridoru se začal modernizovat v září 2005, přičemž smlouva o dílo se zho-
tovitelem je datována k 31. červenci 2008. Znamená to tedy, že již za rok by měly být všechny práce v úseku
Hostivař-Strančice definitivně hotové. 
Na sklonku loňského roku začala revitalizace trati Benešov-Strančice. Termín ukončení této stavby je plánován
na květen 2010. 
Dotaz zodpověděl Tomáš Bezouška, Infocentrum Kolovraty.

V květnu probíhalo v Kolovratech v nočních hodinách vcelku hlučné odtěžení zeminy. Nemohly se tyto práce
uskutečnit spíše v denní době?
V týdnu od 22. do 27. května se uskutečnilo v noci na území naší městské části těžení zeminy a podloží v mís-
tech traťové koleje. Vytěžený materiál byl nakládán na přistavené železniční vozy. Práce probíhaly v noční době
od 01.00 do 04.00 hod., protože jedině v tomto čase, kdy nejezdí žádné vlaky osobní dopravy, lze na trati zasta-
vit provoz. Přestože se jednalo o práce, které především lidem v blízkosti trati mohly rušit noční spánek, lze říci,
že díky tomuto postupu jsme si oddychli od několika set (cca 600) nákladních aut, která by v denní době pro-
jížděla naší obcí. Navíc by se práce na modernizaci o několik dní prodloužily. 
Podobně „rušivé noční“ si ještě užijeme předposlední nebo poslední červencový týden. Přesné datum v sou-
časné době není známo, občané budou o něm informováni prostřednictvím obecního rozhlasu a webových
stránek Kolovrat. 
Zhotovitel koridoru se za případné rušení nočního klidu všem občanům velmi omlouvá. 
Dotaz zodpověděl Tomáš Bezouška, Infocentrum Kolovraty.
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Vlak bude přes Kolovraty projíždět rychleji
Před zahájením samostatných prací na železniční trati je nutné vypracovat projektovou

dokumentaci, která zahrnuje studium proveditelnosti stavby nebo ekologický či geodetický
průzkum. Nejinak tomu bylo u projektu IV. železničního koridoru, který vypracovala projekto-
vo-inženýrská firma SUDOP Praha. Jejím zaměstnancem, jenž se podílí na přípravě doku-
mentace a dozoru, je Ing. Michal Mečl z Kolovrat.

Pane inženýre, jaká je předpokládaná nejvyšší traťová rychlost na českobudějovické trati a jaká na
území městské části Praha-Kolovraty, respektive v úseku Říčany-Uhříněves?
Nejvyšší rychlost na celé českobudějovické trati bude 160 km/h. Ovšem po dostavbě nové trati Praha –
Benešov (Bystřice) by se mohla zvýšit až na 200 km/h. 
V Kolovratech bude rychlost pro klasické soupravy s nedostatkem převýšení do 100 mm - 125 km/h, s nedo-
statkem převýšení do 130 mm - 130 km/h a pro vlaky se systémem naklápění 160 km/h. 
V celém mezistaničním úseku Říčany – Uhříněves však nebude rychlost stejná. Ze Říčan do oblasti Na
Vysoké bude rychlost 105/110/135 km/h, přes samotné Kolovraty budou již zmiňované rychlosti
125/130/160 km/h a od začátku oblouku před benickým přejezdem to budou rychlosti 115/120/
150 km/h.

Do podloží trati jsou v Kolovratech pokládány antivibrační rohože. Kde všude budou a jakou plní funkci?
Antivibrační rohože budou v Kolovratech položeny v celkové délce 1,2 kilometrů a to od nadjezdu Na Parkáně
až k bývalému nadjezdu Na Skále. Rohože mají za úkol omezit, respektive eliminovat přenos vibrací od pro-
jíždějících vlaků, které se přenášejí do podloží a do okolního terénu. 

Na kterých úsecích trati do Českých Budějovic budou v letošním roce zahájeny práce?
V letošním roce, resp. na konci roku 2006 byly zahájeny dvě stavby. Modernizace trati Doubí u Tábora –
Tábor a Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice. 

Zatímco trať z Prahy do Benešova povede téměř ve své současné stopě, trať z Benešova na jih se dočká
výrazných změn. Můžete přiblížit ty nejzásadnější?
Trať z Benešova do Českých Budějovic by měla být kompletně dvojkolejná a v úseku Bystřice u Benešova –
Chotoviny by měla vést z větší části po přeložkách. Hlavním důvodem jsou složité směrové poměry v oblas-
ti České Sibiře (Miličín, Střezimíř). Asi nejvíce přeložek bude v úseku Sudoměřice – Votice, kde z celkové
délky devatenácti kilometrů budou využity pouze dva kilometry stávající trati. Dále se předpokládá přeložka
u Soběslavi a pár menších přeložek v úseku Ševětín – Veselí nad Lužnicí. V úseku Nemanice – Ševětín se
počítá s novou tratí, avšak stále nebyla zvolena nejoptimálnější varianta jejího vedení. 

Jaký je smysl budování těchto přeložek?
Přeložky trati se logicky budují z důvodu zvýšení traťové rychlosti podle zásad vybrané železniční sítě. 

Začala se již zpracovávat studie na trať Hostivař-Vršovice?
Ano, studie se již začala připravovat. V současné době se zpracovává přípravná dokumentace (dokumenta-
ce pro územní rozhodnutí) pro úsek Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží. Počítá se s přeložkou trati přes
bývalé seřaďovací nádraží Praha Vršovice a tím opuštění stávající trasy přes zastávku Praha Strašnice. 

Který úsek na benešovské trati se jeví jako stavebně nejnáročnější?
Pokud máme na mysli trať Praha-Benešov, tak zřejmě úsek Strančice-Benešov, který se nachází ve složitých
směrových a sklonových poměrech s poloměry oblouků až 305 mm, vedoucí hustou okolní zástavbou.
Náročné však budou i stavby v úseku Benešov-Tábor, neboť zde trať povede v nové stopě po vysokých nás-
pech, hlubokými zářezy a několika tunely. 

Jaké jsou hlavní činnosti společnosti SUDOP?
SUDOP PRAHA a.s. je projektová, inženýrská a konzultační firma, zabývající se projektováním dopravních,
inženýrských a pozemních staveb, včetně provádění autorského dozoru na realizovaných stavbách.

Které další projekty například zpracováváte?
Pokud hovoříme o železnici a hlavně IV. koridoru, tak v současné době se zpracovává projekt Modernizace
trati Votice-Benešov. Na III. koridoru (Praha-Plzeň-Cheb) se odevzdává stavba Optimalizace trati Stříbro-
Planá u Mariánských Lázní. 

Děkujeme za rozhovor.
Tomáš Bezouška

Koridor ve zkratce

Silnice se kropí po celý týden
Kropící vozy, které objednal zhotovitel stav-

by, jezdí v Kolovratech od pondělí do neděle.
Primárně se kropí silnice po kterých jezdí auta
stavby (Mírová, Albíny Hochové, K Říčanům)
a přilehlé chodníky. V případě problémů
a dalších dotazů nás lze kontaktovat na tele-
fonním čísle 723 051 086.

Kontejnery se přesunuly dočasně
V souvislosti se stavebními úpravami na

kolovratské zastávce byly všechny kontejnery
na tříděný odpad přesunuty dočasně do ulice
Na Července (u křižovatky ulic Na Července x
Na Ročkově). Žádáme občany, aby nové
umístění kontejnerů respektovali a neodkláda-
li odpad na původní místo. 

Přes koleje jen po lávce
Přechod na kolovratské zastávce je pro

veřejnost uzavřen, zabezpečovací zařízení však
není vypnuto z činnosti. Cestující a občané
použijí k přechodu trati lávku pro pěší Na
Parkáně nebo podjezd Na Skále. Přechod nebu-
de v činnosti ani při výluce koleje ve směru na
Benešov. Prosíme, respektujte toto opatření
a nepřecházejte koleje v těchto místech.

U podjezdu jezděte opatrně
Na podjezdu Na Skále neustále probíhají

sanační práce. V některých dnech je nutné
uzavřít jeden jízdní pruh. Doprava je zde pak
regulována pracovníky zhotovitele, v místech
platí rychlost 30 km/h.

Kam se mohou občané obrátit, pokud zji-
stili poškození silnice před svým domem od
stavební techniky?

Obecní majetek: Objekty, které jsou ve
správě obce, byly před zahájením stavby za
přítomnosti zhotovitele zdokumentovány. Po
ukončení všech prací uvedou tedy firmy poni-
čené objekty v majetku obce do původního
stavu. Případ lze nahlásit také na telefonní
číslo 723 051 086.

Soukromý majetek: Pokud dojde k poničení
majetku soukromých osob, nechť se vlastníci
neprodleně obrátí na Městskou policii, která
škodu zdokumentuje. Doporučujeme zazna-
menat dobu incidentu, příp. SPZ vozidla, které
škodu způsobilo. 

Čísla na Městskou policii:
156 (bezplatná linka)
272 655 636 – operační středisko MP

-tom-
foto Tomáš Sysel
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Stavba koridoru 
úspěšně pokračuje

Na dotazy kolovratského Infocentra
odpovídá zástupce zhotovitele stavby
Ing. Svatopluk Pustějovský.

Bude přes Kolovraty jezdit – při výluce koleje
ve směru na Benešov – také tolik aut s vytěže-
nou zeminou jako je tomu u probíhající výluky?

Při výluce první traťové koleje bude jezdit
obdobné množství aut, jako tomu je nyní u pro-
bíhající výluky. Přepravy se však budou odehrávat
„pouze“ na jedné straně obce, vlevo od tratě (část
Kolovrat přiléhající ke koleji ve směru na Benešov).

Vytěžené podloží a zemina je deponována
do areálu bývalého zemědělského družstva ve
východní části Kolovrat. Zůstane zde natrvalo
nebo bude po dokončení prací převezena na
definitivní místo?

Plocha v areálu mimo jiné slouží i pro potřeby
mezideponie vytěžených materiálů, s tím, že po
ukončení výluk (nejdříve po 23. září 2007) bude
nevyužitý materiál odvezen na definitivní skládku
určenou investorem stavby. 

Odkdy bude na kolovratské zastávce v čin-
nosti rozhlas, který bude hlásit příjezdy vlaků
a mimořádnosti v dopravě?

Rozhlas bude na zastávce stavebně připraven
již s koncem výluky v září, avšak do provozu
bude uveden až s aktivací nového zabezpečova-
cího zařízení v březnu 2008.

V posledních týdnech je jasné počasí
a velké sucho, což jistě prospívá stavební čin-
nosti. Přes Kolovraty ale jezdí hodně vozidel
stavby, které znečišťují naší městskou část.
Jak zhotovitel stavby postupuje proti těmto
negativním vlivům?

V době výluk má stavba nepřetržitě najaty kro-
pící a samosběrný vůz pro zajištění úklidu
v celém úseku. Vozy jezdí každý den od pondělí
do neděle. Primárně se kropí silnice po kterých
jezdí auta stavby (Mírová, Albíny Hochové,
K Říčanům) a přilehlé chodníky.

Pokračuje stavba zatím podle plánu?
Nastaly nějaké problémy?

Jako na každé stavbě se i zde samozřejmě
objevují problémy, nejsou však takové, aby byl
ohrožen termín ukončení výluky.

Dojde v oblasti Prknovky v okolí drážního
tělesa k rozsáhlejšímu odstranění porostů?

Hlavní proces odstranění mimolesní zeleně již
proběhl. To však nevylučuje možné doladění
v místech nově zřizovaného odvodnění, popřípa-
dě tam, kde budou budovány umělé stavby.
Rozsah však už nebude nijak dramatický. 

Vaše dotazy či postřehy, vztahující se k téma-

tu modernizace železniční trati, přijímáme na

emailu: info@kolovraty.cz nebo telefonním čísle

723 051 086.

Náhradní autobusová doprava
zkracuje dobu zpoždění vlaků

Proč přistoupily České dráhy k zavedení náhradní autobusové dopravy v odpolední špičce
v úseku Uhříněves-Říčany?
Trať do Benešova patří k dopravně velmi zatíženým železničním úsekům. V ranní a odpolední špi-
čce jezdí osobní vlaky ve třicetiminutovém intervalu, který je navíc proložen rychlíky do Českých
Budějovic. Výluka v úseku Uhříněves – Říčany patří mezi nejnáročnější stavby letošního roku,
kdy kromě samotné rekonstrukce trati bude současně probíhat přestavba říčanského nádraží.
Z tohoto důvodu zavedly České dráhy od 17. května výlukový jízdní řád, ve kterém došlo ke zru-
šení některých spojů a v odpolední špičce k nahrazení čtyř párů vlaků autobusovou dopravou. 
Tímto opatřením eliminujeme velká zpoždění a mimořádnosti na trati, která by vznikala při pojíž-
dění jednokolejného úseku do Říčan. Přestože se jistě jedná o nepopulární řešení, zavedením
náhradní autobusové dopravy se snažíme zachovat v tomto významném přepravním směru půl-
hodinový takt během odpoledne a večera. České dráhy a.s. se za případné komplikace a zpož-
dění všem cestujícím omlouvají.

Jaké jízdní doklady jsou na lince uznávány? Jak je odbaven cestující, který nastoupí do této
linky v Kolovratech?
V náhradní autobusové dopravě platí všechny jízdní doklady Českých drah a doklady Pražské
integrované dopravy uznávané ve vlacích. Cestující, kteří nastoupí do autobusu na jednotlivých
zastávkách, jsou ve vozidle odbaveni bez přirážky. Jízdenku cestujícímu vystaví průvodčí, který
autobus doprovází. 

Je v autobusech možná přeprava spoluzavazadel?
Náhradní autobusová doprava je vedena nízkopodla-
žními autobusy pražského dopravního podniku.
Přeprava kol a kočárků je tedy v omezené míře
možná. 

Kolik vozidel linku obsluhuje a jak jsou autobusy
označeny?
Náhradní autobusovou dopravu obsluhují dvě vozid-
la. Linka A jezdí v trase Uhříněves nádraží –
Kolovraty zast. MHD – Škola Kolovraty – Říčany Pod

Lihovarem – Říčany U Milána – Říčany náměstí – Říčany Pod hradem – a zpět přes Kolovraty
k uhříněveskému nádraží. 
Linka B jezdí v trase Uhříněves nádraží – Kolovraty zast. MHD – Škola Kolovraty – Říčany Pod
Lihovarem – Říčany Pod Kavčí skalou – Říčany U nemocnice – Říčany K železniční stanici.
V Kolovratech a v Říčanech spoje nezajíždí k vlakovému nádraží. 
Na grafickém panelu autobusu je světelná informace, že se jedná o náhradní přepravu za České
dráhy. Navíc na každé lince jsou k dispozici tištěné informace o směru jízdy a o jednotlivých
zastávkách náhradní dopravy. 

Které vlaky jsou nahrazeny autobusovou dopravou?
Jedná se o čtyři páry odpoledních vlaků. Vlak přepraví cestující z Prahy hlavního nádraží
a následných zastávek do Uhříněvsi, kde si cestující přestoupí do přistavených autobusů.
Autobusy jedou přes Kolovraty do Říčan, přičemž linka A se přes náměstí a Kolovraty vrací zpět
do Uhříněvsi a přiveze cestující na vlak směr Praha. Jde tedy o okružní linku. 
Jedná se o vlaky s odjezdem z hlavního nádraží ve 14.48, 15.48, 16.48 a 17.48 hod.
Zpět jsou nahrazeny vlaky s odjezdem z Kolovrat: v 15.39, 16.39, 17.39 a 18.39 hod. Pozor,
autobusy odjíždí z Kolovrat již o 7 minut dříve než je pravidelný odjezd vlaku.

Odkud autobusy v Uhříněvsi odjíždějí?
Autobusy jezdí přímo od nádražní budovy v Uhříněvsi. Při cestě z Prahy je tedy pro cestující nej-
výhodnější nastupovat do zadní části pantografické jednotky. V Uhříněvsi tak nemusejí procházet
přes celé nástupiště, navíc se urychlí nástup do autobusů a tím jejich odjezd. 
U stanoviště náhradní dopravy je k dispozici zaměstnanec Českých drah, který zodpovídá
případné dotazy.

Ing. Jakub Goliáš, přednosta žst. Uhříněves

Tomáš Bezouška

foto Tomáš Bezouška

Poznámka redakce: Tento příspěvek vznikl v polovině května. Jak se ukazuje po měsíci pro-

vozu, bylo zavedení náhradní autobusové dopravy velmi přínosný počin, neboť vlaky na bene-

šovské trati jezdí s minimálním zpožděním.
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Se zájmem i obavami sledují obyvatelé
Kolovrat vývoj jednání o konečné podobě
pražského silničního okruhu. Zatímco
ještě začátkem roku Ředitelství silnic
a dálnic prosazovalo prostřednictvím pro-
jektanta povrchové vedení silničního
okruhu, dnes se zdá, že podstatné připo-
mínky dotčených obcí, městských částí či
občanských sdružení budou akceptovány.
Předseda stavební komise RNDr. Ivo
Chytil věří, že se povede dojednat varian-
tu s minimálními vlivy na okolí.

Pane předsedo, do jaké míry se daří pro-
sadit požadavky Kolovrat?

Za situace, která byla počátkem letošního
roku, se ukázaly jako rozhodující dvě skute-
čnosti. Z prvé se zástupcům Kolovrat podaři-
lo vysvětlit naše požadavky vedení pražského
magistrátu a tak získat jejich podporu. A také
se povedlo sjednotit postup s vedením Říčan,
se zástupci dotčených městských částí a také
občanských sdružení Eko Kuří a Praha-
Lipany. Těší mne, že na základě posledních
jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic mohu
konstatovat, že upravený návrh by měl splňo-
vat všechny hlavní požadavky schválené
zastupitelstvem Kolovrat a skutečně tak mini-
malizovat vliv na naši městskou část. 

Celý úsek mezi Kolovraty a Kuřím bude
vybudován v šestimetrovém zářezu, který
bude tvořen částečně zahloubením pod
stávající terén a částečně oboustranným
valem vytvořeným z vytěžené zeminy. Po
obou stranách silnice vznikne pás ochranné
zeleně v šířce třiceti metrů na každé straně.
V důsledku toho se sníží i výška a délka
mostu u Kuří. Vzhledem k navazující křižovat-
ce s Kutnohorskou silnicí je omezená
možnost snížení nivelity mostu přes Říčanku.
Proto bude most vybaven dovnitř zahnutými
protihlukovými stěnami, aby bylo minimalizo-
váno šíření hluku. Křižovatka u Lipan bude
vyústěna výlučně na novou silnici směrem
k Říčanům, a tak by mělo být sníženo riziko
průjezdní dopravy přes obytné části Kolovrat
a Lipan. Stavba by měla být doplněna jedním
až dvěma přechody pro zvěř a pěší. Věřím, že
příště seznámíme čtenáře s přípravou stavby
podrobněji.

Do Kolovrat se stěhují mladé rodiny
s dětmi, kterým začíná být mateřská
i základní škola těsná. Můžete přiblížit pro-
jekty nových pavilonů těchto školských
zařízení?

Na nový pavilon mateřské školy se nám
podařilo získat v letošním roce od pražského
magistrátu 13 milionů korun. Územní rozhod-
nutí je vydáno a teď se připravuje stavební
povolení, aby bylo možno stavbu co nejdříve
zahájit. Věříme, že se povede získat i zbývající
prostředky nezbytné pro dostavbu pavilonu,
aby mohl být v září příštího roku otevřen.

Vzhledem k tomu, že výstavba nové základ-
ní školy je stále nejistá, znamená tato stavba

alespoň malý příspěvek k řešení kritické situ-
ace v kapacitě školských zařízení Kolovrat. 

Jak pokračuje stavba silnice mezi ulicí
Albíny Hochové a Černokosteleckou?
Můžete připomenout, jaké domy nebo
bytovky v této lokalitě vyrostou a kdy?

Výstavba silnice, která povede kolem obyt-
ného souboru na severní straně Kolovrat, byla
už zahájena. Kdy bude dokončena – to závisí
na přísunu peněz. Silnice není určena tranzit-
ní dopravě, ale představuje další příjezdovou
komunikaci do Kolovrat od Uhříněvsi a pomů-
že přetížené ulici V Kuťatech. Zajíždění do naší
městské části bude pro motoristy pohodlně-
jší. Podle územního plánu by v těchto místech
měla vyrůst nová budova základní školy
a území je také určeno k zástavbě rodinnými
nebo bytovými domy. V těchto místech
pamatujeme i na pás zeleně.

Kdy přijde na řadu rekonstrukce úseku
ulice Do Lipan mezi kostelem a mostem
přes Říčanský potok?

Oprava tohoto úseku je akcí hlavního města
Prahy. Počítá se s rekonstrukcí inženýrských
sítí a povrchu silnice, ale zatím nevíme, zda to
bude ještě letos nebo napřesrok.

Obyvatelé Kolovrat se před časem vyja-
dřovali k projektu propojení atria
u Infocentra a Viniček. Nakonec byla přijata
minimální varianta, kdy budou zpevněny jen
některé plochy a provedeny drobné staveb-
ní úpravy. Kdy se začne náměstíčko rekon-
struovat?

V letošním roce je v plánu pouze rekon-
strukce kašny, jejíž vzhled zůstane přibližně
stejný. Kašna s novou technologií bude však
opatřena mřížovým poklopem. Budou-li
peníze, začne se s úpravami povrchu, aby
celek působil moderně. Tato minimální vari-
anta není příliš nákladná.

Modernizaci železničního okruhu se
věnujeme i v rubrice „doprava“. Přesto, co
nového můžeme obyvatelům Kolovrat pro-
zradit?

Snad by čtenáře mohlo zajímat, že protihlu-
kové stěny budou natřeny na zeleno. Stejný
nátěr budou mít i vnitřní strany stěn, ovšem
jen kolem kolovratské zastávky. Aby betonové
zdi tolik nehyzdily okolí, podél nich budou
nasázeny popínavé rostliny, například bře-
čťan.

V posledních letech obec investovala do
výstavby nových objektů, zatímco na někte-
rých dříve postavených budovách začíná
hlodat zub času. Počítá se letos s údržbou
stávajících objektů?

Podařilo se získat peníze na rekonstrukci
podlahy v hasičské zbrojnici, která se pod
těžkými cisternami propadala a deformovala.
Je to úspěch, kolovratští hasiči si podporu
rozhodně zaslouží. Víme také o dalších objek-
tech, které volají po opravě. Vše je ale otáz-
kou peněz, které jsou účelově vázány. Žádná
krizová situace ale nehrozí.

Zeptali jsme se za vás
… starosty Kolovrat

V návesním rybníku je zejména v hor-
kých dnech znečištěná voda. Bude se dno
bagrovat?

Počítá se s úpravou celého okolí rybníka,
máme hotovou studii a požádali jsme
o grant. Revitalizace samotného rybníka je
otázka výše přidělených financí.

Jak často se plánuje sekání trávy na
vycházkových okruzích a dalších veřej-
ných prostranstvích v obci?

Sekání v obci probíhá přesně podle fina-
nčních možností našeho rozpočtu. V leto-
šním roce to je pětkrát ročně.

Lidé z Kolovrat často jezdí do Říčan
a rádi by se tam autobusem dostali rych-
leji a pohodlněji než přes Uhříněves.
Dočkají se autobusové zastávky na Čer-
nokostelecké ulici?

Intenzivně jednáme s Technickou správou
komunikací Praha, která má celou akci na
starosti. V současné době jde o výkup
pozemků v místech budoucích zastávek.

Dvě otázky pro pražského 
zastupitele Jana Svátka

Mohl byste stručně shrnout činnost
zastupitelstva hlavního města Prahy za
poslední období?

Minulé období se neslo ve znamení
nepřítomnosti pana primátora Béma. Bylo
zajímavé sledovat mediální hemžení okolo
jeho úspěšné výpravy na Mount Everest.
On si svou nepřítomnost opravdu velmi
dobře připravil, zastupoval ho náměstek
Blažek a zastupitelstvo i magistrát pracova-
li bez vážnějších problémů. Pan primátor
chyběl jen na jednom jediném zasedání.

Podařilo se získat nějaká finance, které
by pomohly dalšímu rozvoji Kolovrat?

Dostali jsme od hlavního města první
část peněz na výstavbu nových pavilonů
mateřské školy. V současné době starosta
Michal Habart se zabývá stavebně organi-
zační přípravou pro zahájení stavby. Také
se podařilo zajistit, díky panu náměstku
Blažkovi, významnou dotaci pro sbor dob-
rovolných hasičů na opravy v hasičské
zbrojnici. Získali jsme finance na opravy
a revitalizaci veřejných vodních zdrojů
a významnou částku na pořízení technické
vybavenosti Kolovrat. 

O konečné podobě okruhu se stále jedná

připravila Blanka Oujezdská
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Od září se zvednou
ceny za stravné

Školní jídelna upozorňuje rodiče dětí
stravujících se ve školní jídelně a také
ostatní strávníky na nové ceny, které
začnou platit od září. 

Ceny pro děti ze základní školy:
Děti z prvních až čtvrtých tříd zaplatí za
oběd 22 Kč, (měsíčně 440 Kč).
Žáci páté třídy budou platit 24 Kč, 
(měsíčně 480 Kč).

Ceny pro děti z mateřské školy:
Celodenní strava v mateřské škole bude
stát 30Kč (měsíčně 600 Kč).
Polodenní vzroste na 24 Kč (měs. 480 Kč).
Sedmileté děti zaplatí za celodenní stravování
34 Kč, (měsíčně 680 Kč). Polodenní strava
bude tyto děti stát 28 Kč (měs. 560 Kč).

Ostatní strávníci zaplatí nově za oběd 64 Kč.

Zaměstnanci jídelny prosí rodiče, aby si

u svých peněžních ústavů zvýšili trvalé

příkazy na stravné.

Přihlášky patří do schránky
U vchodu k vedoucí jídelny je schránka,

kam je možné dávat přihlášky na nový škol-
ní rok a také náměty k chodu jídelny. K dis-
pozici je také adresa skolnijidelna@email.cz,
kde je možné děti odhlašovat ze stravy.

Všem zaměstnankyním přeji krásnou
dovolenou, ať načerpají sílu do nového
školního roku, a dětem prázdniny plné
nezapomenutelných zážitků.

vedoucí školní jídelny 
Ladislava Čaradová

Poděkování

V naší jídelně nám až na dva měsíce
školního roku 2006/2007 stále chyběla
některá z kuchařek. Vařily jsme nejenom
klasická jídla, ale pod vedením vedoucí
kuchařky jsme dětem připravovali i nová
jídla, která sklidila u dětí úspěch.

Proto bych chtěla celému kolektivu pod
vedením paní Soukalové a paní kuchařkám
Müllerové a Fiedlerové poděkovat za per-
fektně odvedenou práci, že vše zvládly tak,
aniž by to některý ze strávníků pocítil.

vedoucí školní jídelny 

Ladislava Čaradová

Končící školní rok byl specifický a náročný
Letošní školní rok byl z mnoha hledisek specifický a velmi náročný. Od září jsme začali

ve škole pracovat podle vlastního vzdělávacího programu. Ten mimo jiné přinesl dva nové
předměty – informační a výpočetní techniku a komunikační dovednosti. Informační a výpo-
četní technika se vyučuje v pátém ročníku a komunikační dovednosti ve všech ročnících.

Žákům přibyly dva nové předměty a odpolední vyučování
Na nový předmět bylo třeba připravit a kompletně uvést do provozu učebnu výpočetní techni-

ky, což se podařilo jen s největším úsilím, neboť slíbená dotace na ni došla až koncem červen-
ce 2006. Spolu s povinnou výukou anglického jazyka již od třetího ročníku se tedy zvýšil počet
odučených hodin o čtrnáct. Třetí ročník je navíc třeba na anglický jazyk rozdělit na dvě poloviny.
V této souvislosti jsme začali skutečně pociťovat nedostatek místa. 

Nový školní vzdělávací plán byl vytištěn v březnu a seznámili se s ním i členové školské rady.
Poprvé od mého nástupu do školy v roce 2001 bylo zavedeno pro čtvrtý a pátý ročník odpoled-
ní vyučování. To sebou přineslo i řadu organizačních opatření včetně dozorů při obědě, odvádě-
ní žáků zpět do školy a další. 

Letos jsme poprvé nejeli na školu v přírodě všichni najednou, ale protože v době uzávěrky byly
ještě dvě třídy v terénu, je na hodnocení akce příliš brzy. 

Z páťáků jsou úspěšní gymnazisté
Za velký úspěch školy považujeme zprovoznění nových webových stránek školy. Mnozí z rodi-

čovské veřejnosti si stránky velmi pochvalují. Budeme se snažit udržet jejich vysokou úroveň,
včas je aktualizovat a doplňovat o nové rubriky.

Přijímací řízení na střední školy je jednoznačným úspěchem našich žáků, rodičů i pedagogů.
Na gymnázia se letos hlásilo osm dětí a všech osm bylo přijato! Blahopřejeme Tomáši Trajhanovi,
Danovi Holubářovi, Dominiku Sochůrkovi, Ladislavu Voborovi, Janu Svátkovi, Janu Olšanovi,
Petru Kasalickému a Lucii Striežencové. 

Tak jako každý rok Vám, vážení rodiče, děkujeme za podporu ve sběru starého papíru. Jestliže
vloni padl rekord přes dvacet osm tun, pak letos už máme přes třicet tun. Opět jsme obsadili třetí
místo v Praze. Nejlepším sběračům předal kolovratský zastupitel Ing. Tomáš Růžička zajímavé
ceny. Dvacet nejlepších a další žáci, kteří byli v některé disciplíně úspěšní, odjeli na výlet par-
níkem po Vltavě. 

Školní jídelna hledá posilu už několik měsíců
Na závěr pár slov k situaci ve školní jídelně. V personálním obsazení došlo v druhém pololetí

ke značným problémům. 
Ze zdravotních důvodů odešla paní Jindřiška Čížková. Pracovala spolehlivě a vždy s úsměvem

ve školní jídelně 12 let! Za její skvělou práci jí mnohokrát děkuji. 
Další zaměstnaná – pomocná síla, onemocněla v druhém pololetí tak vážně, že se doposud nevráti-

la. Přestože je nabízeno místo vyučené kuchařky a pomocné síly do kuchyně přes pracovní úřad už
několik měsíců, nikdo se dosud nepřihlásil. Práci, kterou by mělo vykonávat pět lidí na plný úvazek
dělají čtyři na tři a půl úvazku. Za těchto podmínek vaří v kuchyni ještě o 50 obědů více než vloni.

Připomínky k chodu školní jídelny, nápady, návrhy vhoďte, prosím, do schránky ve vchodu do
školní budovy. V příštím roce dojde ke zvýšení cen obědů vzhledem ke zvýšeným cenám vstu-
pů. O všech změnách byli rodiče informováni.

Přeji vám všem nádhernou dovolenou, ať už u nás doma nebo v zahraničí. Příjemné zážitky
Vám i Vašim dětem, ze kterých budete moci čerpat po zbytek roku. 

Mgr. Pavel Bednář, ředitel školy

Dětem v kolovratské jídelně pořád chutná
Už třetím rokem sbírají kuchařky z kolovratské školní jídelny postřehy malých strávníků,

které jim pomáhají při sestavování jídelníčku. Školáci mohou hned po obědě do sešitku na

okně napsat, jak jim chutnalo a co by si dali příště. Ačkoliv občas jídlo dětem „nejede“, v sešit-

ku v drtivé většině převládají pochvaly nad kritikou. Některé zápisky jsou dokonce v angličtině.

Rajskou polévku, svíčkovou, knedlíky s masem, dukátové buchtičky, žemlovku, špagety

nebo pizzu by děti mohly mít k obědu pořád dokola. Ale nepohrdnou ani zeleninovými saláty.

Občas se malí strávníci pochlubí, že k svíčkové spořádali až třináct knedlíků. Jedna holčička

dokonce k přání pochutnat si na prdelačce přidala i radu, že na tuto tradiční českou polévku

stačí jen prasečí krev. Kdyby to bylo možné, kuchařky by určitě její přání splnily. Mezi dět-

skými vzkazy je i pochvala od „dospěláka: „Pravidelně odebíráme dvě porce, šetří nám to čas

pro malé dítě, strava je vždy velice chutná, jsme moc spokojeni.“

Při listování sešitkem personál jídelny jistě potěší, že názory dětí se nezměnily ani

v poslední době, kdy kuchařkám už půl roku chybí další pomocné ruce a přitom musí každý

den připravit o padesát obědů více než vloni.

Blanka Oujezdská



13 ... Kolovratský parník

Příležitost pochutnat si na specialitách z grilu si nenechali

ujít ani manželé Vondrovicovi (7) a ředitelka Domu 

s pečovatelskou službou Ivana Voborová (10), která 

se o dobrotu podělila se svými svěřenkyněmi (9).

Jiří Kadlus, kapelník Steamboat Stompers, se

s neskrývanou chutí zakousl do pečeného býčka

(5) a našel si také chvilku pobesedovat se sta-

rostou Michalem Habartem a předsedkyní klubu

kolovratských seniorů Hertou Žemličkovou (2).

Na Kolovratském parníku, který se letos konal třetí

červnovou sobotu, se kromě kapel Steamboat

Stompers a Pohoda, postarali o dobrou náladu

také Sweet Little Chics ze Zvolena (1) a Original

Indigo z Prahy (11).

foto Blanka Oujezdská
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Na Dětském dni, který se konal v poslední květnovou

sobotu, kluky nejvíce zaujaly modely letadélek a raket

(3, 5), zatímco děvčata se tísnila u stánků s keramikou

a výtvarnými technikami (1, 14).

Týden před Dětským dnem přiletěly

z říše fantazie roztodivné bytosti na

chůdách. Pětice herců z českobu-

dějovického divadla Kvelb dovedla

publikum pobavit, rozesmát i trochu

postrašit (8, 17). O zpestření

Dětského dne se postarali také

Indiáni. (2, 9, 18).
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Foto 1-5,7,9 Miroslav Skřítek, 6,8,10-18 Blanka Oujezdská

Krátkou epizodu předvedli

herci ze známého seriálu 

Četnické humoresky, jehož

autor Michal Dlouhý bydlí 

v Kolovratech (11). Mezi pořa-

dateli nechyběli ani místní

hasiči, kteří dětem připravili

oblíbenou koupel v hasící

pěně. (10, 12).

15 ... Dětský den v Kolovratech
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Na Velikonočním jarmarku

vystoupil i smíšený sbor Cantio

Antiqua (4) a tanečníci z čest-

lické Voničky (2, 3).

V tento den zavítalo do Kolovrat

také pražské Divadlo Illusion 

s hrou Hříčky se smrtí, v níž

exceloval Pavel Trávníček (5).

Kolovratské Jazzbáby si zopakovaly svůj loňský úspěch

reprízou hry Pension svět (6, 7, 8, 11). Noc s Andersenem

byla tentokrát věnovaná divadlu. (9, 10, 12, 14). Děti ze

souboru Kašpárek z kolovratské školy předvedly, jak má

vydařené představení vypadat (13).

foto (7) Jan Dvořák, ostatní Blanka Oujezdská



Dětský pěvecký sbor Coro Piccolo má za
sebou úspěšnou školní sezónu. Jistě
největším zážitkem pro děti bylo v pořadí
již čtvrté vánoční turné s Marií Rottrovou
a jejím orchestrem. Děti pilně zpívaly
a vystupovaly po celý školní rok. O prázd-
ninách je čeká soustředění na Benecku
a nácvik dalšího repertoáru pro natáčení
CD. Koncem roku chystají vánoční zájezdy.

Vydala jsem se na zkoušku sboru Coro
Piccolo, abych se podívala na malé zpěváčky.
Hned po prvních minutách zkoušky jsem odlo-
žila svůj poznámkový blok a vzala raději do
ruky diktafon. Děti byly kouzelné. Už rozcvička
a nácvik bráničního dýchání, správného drže-
ní těla nebo uvolňování pusinek a intonační
rozezpívání bylo zábavné. I ty nejmenší děti se
snažily a trpělivě dokola opakovaly několik
nacvičovaných taktů. Vedoucí sboru Jana
Galíková se věnuje dětem jednotlivě, i když to
při počtu pětadvaceti dětí na zkoušce není
snadné. Děti jsou během hodiny několikrát
přezkušovány a opravovány, dokud nezazpíva-
jí pár vybraných tónů správně. Vše dělají
s nadšením, nestydí se, ani se nebojí zpívat

před ostatními, a nakonec ani přede mnou.
Čtyřletá Verunka a čerstvá prvňačka Nikolka
se hlásí na přezkušování z textů cizojazyčných
písní a já jen žasnu, co všechno jsou takhle
malé děti schopny zvládnout. Verunka
odříkává japonsky, Nikolka si vybrala
Indonesii. Děti postupně procvičují písně
z Brazílie, Ázerbajdžánu, Afriky, Francie, Indie,
Tyrolska, Holandska, vše v originálních jazy-
cích. Znalost textů je samozřejmostí. Další
zábav-nou částí je příprava doprovodů ke
každé písni. Děti si rozdávají bicí nástroje,
různá dřívka, rachtátka, bubínky, tamburínky,
africké bubny i kazoo. Na nástroje hrají spíše

ti starší a já opět obdivuji cit pro rytmus
i nápaditost. Anička s Jájou vystřídají během
zkoušky až pět různých nástrojů. 

Po přestávce děti zkouší písně z jiného
soudku. Skoro půlhodinové trénování čtyř-

hlasé Sancta Mater z Dvořakova oratoria
Stabat Mater konečně dostává správnou
podobu. Malé děti nejprve odříkávají latinský

text, teprve potom nacvičují melodii. Polovina
dětí v koncertním oddělení sboru neumí číst,
vše se proto děti učí nazpaměť. Textu nerozu-
mí, a proto jim Jana Galíková musí vše vysvět-
lovat a opakovat neustále dokola. 

Blíží se konec zkoušky, děti uklízejí třídu
a na závěr si zazpívají několik písniček
z Trojanových Broučků. Tancují a poskakují,
a já mám pocit, že tyto děti právě přiběhly
z hřiště, jak jsou rozdováděné. A ony zatím
dvě hodiny pilně zpívaly a nacvičovaly náro-
čný repertoár na své další koncerty. Je konec
zkoušky, děti dostávají na rozloučenou
gumové medvídky a Jana Galíková je rázem
v obležení rodičů, kteří mají spoustu otázek.
Zapisují si termíny, ptají se na „výkony“ svých
dětí anebo si jen tak přátelsky povídají.
Odcházím ze zkoušky sboru Coro Piccolo
s pocitem radosti a ještě několik minut pot-
kávám malé děti, které si prozpěvují cizokrajné
písničky nebo Sancta Mater istut agas….

-kopE-

foto archív sboru Coro Piccolo

V březnu uspořádalo KluBko výtvarnou soutěž pod
názvem „Ta naše písnička česká.“ Dětem byla dána
velká škála možností jak daný
námět ztvárnit a i prostor pro výběr
písničky byl poměrně veliký.
Jediným kritériem byla podmínka,
že se musí jednat o písničku sku-
tečně českou.

Soutěže se zúčastnilo 120 dětí ve
věku od 1-13 let a několik dospělých.
Škála písniček byla velmi široká, nej-
více však děti malovaly písničky lidové.
Porota, složená ze zástupců městské
části, organizátorů KluBka a pedagogů,
měla velmi těžký úkol obrázky ohodnotit a vybrat ty nejlepší.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník soutěže,
byli oceněni téměř všichni malíři. Za odměnu KluBko dětem
uspořádalo velkou balónkovou show před Infocentrem, kde

proběhlo vyhlášení vítězů. Nevyzvednuté odměny byly
zaneseny výhercům do školy a školky. I když počasí nám

během slavnostního vyhlášení příliš
nepřálo a řada malých malířů nepřišla,
odpoledne se opravdu vydařilo.
Všechny soutěžní obrázky si bylo
možné prohlédnout na výstavě uspo-
řádané v Infocentru. Do konce tohoto
školního roku budou práce dětem
vráceny. 

Rádi bychom poděkovali škole
i školce za spolupráci, neboť nejvíce
účastníků bylo právě z řad jejich žáků.
V příštím roce budeme v malířské sou-

těži pokračovat a doufáme, že bude nejméně stejně 
úspěšná jako v roce letošním.

Mirka Mourková
foto Blanka Oujezdská

17 ... ze života kolovratských dětí

■ Marie Rottrová se sólistkou sboru Coro Piccolo

■ Na zkoušce jsou děti neustále v pohybu

■ Dětský pěvecký sbor Coro Piccolo nabírá nové

členy, děti ve věku 4-12 let. Přezkoušení se zvládne

během kterékoliv středeční zkoušky sboru, nejlépe

po předchozí telefonické domluvě.

V soutěži byli oceněni všichni malí výtvarníci

Coro Piccolo je malý sbor šikovných dětí
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Kolovraty se rozrostly o třicet malých obyvatel

Tři desítky kolovratských dětí, které se v této městské části narodily od loňského září do
března letošního roku, mají za sebou první společenskou událost. Mezi ostatní obyvatele
Kolovrat je na jaře přivítali zástupci obce.

„Jsem rád, že v Kolovratech přibylo tolik nových
dětí. Je to pro obec velká čest. Přeji všem rodičům
hlavně houževnatost a trpělivost. Vím, že stojí hodně
odříkání, aby se dařilo všechno, co jste si vysnili. My
naopak uděláme vše proto, aby se vám v této měst-
ské části líbilo,“ promluvil k rodičům starosta Michal
Habart. Jeho slova doplnila místostarostka Vladimíra
Jechová-Vápeníková: „Pomůžeme vám vytvořit co
nejlepší podmínky pro to, aby vaše děti zde prožili
šťastné dětství. Přáli bychom si, aby si jednou i ony

zvolili pro svůj domov Kolovraty.“I těmto dětem v náruči svých rodičů zazpíval soubor Coro
Piccolo a po zápisu do pamětní knihy dostaly malý dárek. -ouj-

Kolovratská škola je ve sběru papíru na třetím místě

Konec školního roku byl pro žáky kolovratské školy obzvlášť úspěšný. Dětem se podařilo
nasbírat přes 30 tun starého papíru a získat tak třetí místo mezi pražskými školami. Nejlepší
sběrač je prvňák Martin Blažek, který za 2951 kg dostal mobilní telefon. Jeho spolužák Martin
Novák si za 2802 kg odnesl sportovní tašku a čtvrťák
Milan Knapp, který nasbíral 2620 kg, se radoval
z baťůžku na kolečkové brusle. „Sběr starého papíru
se stal pro nás jakousi tradicí. Děti i rodiče si termíny
přistavení kontejnerů hlídají a papír poctivě střádají.
Třídění odpadu je v domácnostech samozřejmostí,“
pochvaloval si ředitel školy Pavel Bednář. Připomenul,
že pětadvacet nejlepších sběračů si za odměnu vyje-
lo na výlet parníkem po Vltavě.                        -ouj-

Svůj den si letos dosyta užilo na šest stovek dětí

Zase máme další ročník kolovratského dětského dne za sebou. Tato krásná tradice zava-
zuje každého pořadatele, aby to letos zase bylo nej ... Díky sponzorům se podařilo pro děti
nachystat spoustu odměn, občerstvení a hlavně všemožných aktivit a atrakcí.

Jednotlivé organizace působící v Kolovratech zajistily vlastními silami pro děti krásný program.
Uvádění se skvěle zhostil Karel Čvančara, který postupně dětem představil svěží aerobic děvčat
Terezky Škáchové, předtančení Niňos Bailandos, divadlo gymnázia Omská, krásné divadélko
Kašpárek, Četnické humoresky i modeláře Mirka Skřítka. Každé dítě si našlo pro sebe tu nejlepší
zábavu. Některé na koních, jiné u košíkové, další děti raději tvořily v keramice nebo v rukodělném
stanu. Skvělé soutěže byly u tenisu i u kopané. Historické městečko a bojové ukázky měly pro-
fesionální úroveň, kluci s René Novákem se celé odpoledne s neúnavným nadšením věnovali
každému dítěti. Také střelba s partou Ondry Rybáře neměla vadu. Pro nejmenší dětičky si mamin-
ky z Macka daly s organizací her také záležet. Nádherné kostýmy indiánů, opravdová indiánská
vesnice a ukázky tradičních tanců - to vše doplňovalo pestrý program celého odpoledne. A jaký
by to byl dětský den bez hasičů! Bez jejich cvičného zásahu a hlavně pěny na závěr by se děti
určitě cítily ošizené. Že byly děti spokojené, to bylo vidět i slyšet.

Ale ještě se sluší připomenou i ty, kteří se o to zasloužili.
Poděkování patří nejen Úřadu městské části Praha – Kolovraty s Karlem Čvančarou, který akci

koordinoval, ale především jednotlivým zástupcům místních klubů a organizací (s.k. Kolovrátek,
MaestroClub, Klubko, Macek, skautský oddíl Kondoři, Sokol), kteří věnovali svůj čas a energii,
aby se dětský den mohl uskutečnit. Velký dík patří především Šárce Keselicové, Renatě Linkové,
Janě Konečné, Petrovi Součkovi, Mirce Mourkové, Haně Vlastníkové, Hance Šímové či mamin-
kám z Macka. Také spolupráce s Infocentrem byla na jedničku. A bez všech lidiček, kteří nám
pomáhali na jednotlivých stanovištích a s úsměvem vítali každé dítě, by to také nešlo. Děkujeme
i všem sponzorům, kteří nám přispěli peněžitým či materiálním darem. Jsou toTřinecké železár-
ny, Lay koření, Josef Mladý, Míša a Jirka Krupkovi, Do-Do Zbyněk Dokulil, Zdenka Faloutová,
Pavel Tošnar, Daniela Havlová, Mirek a Luďka Kvašovi, Milan a Dana Juřicovi, Zejfartovi, Janovští,
pan Pozdník z Rychty, Lucka, Jana a Bohouš Stárkovi, Šlingrovi, Chadovi, Vlaďka a Mirek
Jechovi, Čermákovi, Rybářovi, Černí, Mourkovi, Čečilovi, Roušarovi, Břeňovi, Svátkovi, sportov-
ci z košíkové, firma Horka, Růžičkovi, Hana Vlastníková, Sochůrkovi, lékárna, Tříškovi, Solidea –
Aschermannovi, s.k. Kolovrátek, Štrbovi, Zajíček, Dusilovi, Begovičovi, Keselicovi… 

Alena Kociánová

Čtvrťáci vyměnili školní
lavice za regály knih

Návštěvu kolovratské knihovny si
naplánovali do svých učebních osnov
žáci čtvrtých tříd tamní školy, kteří si tak
mohli odškrtnout další bod svého pro-
jektu Kniha – můj největší kamarád.
Z úst zkušené knihovnice Evy Černohor-
ské se dozvěděli, k čemu vlastně knihov-
ny slouží, co všechno mohou v regálech
najít, jak funguje moderní knihovnický
program Lanius a také si sami zkusili, co
práce knihovníka obnáší.

„O knížkách jsme si s dětmi vyprávěli už
dlouho před návštěvou knihovny a v hodi-
nách výtvarné výchovy jsme dokonce vyro-
bili obří leporelo,“ přiblížila náplň projektu
učitelka Libuše Nováková. 

Čtvrťáci se do kolovratské knihovny vráti-
li znovu před koncem školního roku. Za asi-
stence Tomáše Bezoušky si mohli vyzkou-
šet, jak hledat encyklopedické informace
pomocí internetu a také si prověřili svoje
znalosti ze světa literatury.

text a foto Blanka Oujezdská

Návštěva Infocentra očima čtvrťáků
Když naše třída podruhé navštívila kolo-

vratské infocentrum, kde pro nás měl pan

Tomáš Bezouška připravené literární sout-

ěže a kvízy, napadla nás jediná myšlenka:

„To bude ale zábava!“ Soutěže a kvízy byly

nejen naučné, ale i zábavné. Neodešli jsme

s prázdnou. Kromě nových vědomostí jsme

si odnesli také košík bonbónů. Musíme

pana Bezoušku opravdu pochválit a těšíme

se na další setkání.

žáci IV.B. ZŠ Kolovraty

Úřad městské části Praha Kolovraty
hledá na letní měsíce

brigádníky – pokladní
pro rekreačně sportovní areál 

nad Nádrží v Kolovratech
s nástupem 1. července 2007

(dvousměnný provoz - 6 hodin denně,
výběr vstupného, kontrola permanentek)

Informace: Radana Šímová, tajemnice
ÚMČ tajemnik@kolovraty.cz

Alena Svobodová, správce obecního
majetku spravamajetku2@kolovraty.cz

Telefon: 26771 0504, 0518



19 ... ten dělá to ...

Když se v kolovratském Infocentru
s knihovnou rozhodne představit svoji
tvorbu místní umělec, je to pokaždé
událost. Přestože za pět let od otevření
tohoto centra zábavy, vzdělání i odpočinku
ozvláštnila jeho atypický prostor řada
výstav snad všech kolovratských výtvar-
níků, zdá se, že organizátoři mají stále
z čeho vybírat. Odvahu si nedávno dodala
i Věra Vondrovicová, která při Veliko-
nočním jarmarku potěšila návštěvníky
svými obrazy, drátěnými šperky i dekora-
tivními předměty ze svého ateliéru.

Paní Věro, před časem jste otevřela ate-
liér uměleckého drátování, kde předáváte
své zkušenosti mladým výtvarnicím.
Málokdo však o vás ví, že, také malujete.
Kde se vzaly vaše umělecké vlohy?

Kreslila a malovala jsem odmala. V devěta-
šedesátém jsem se hlásila na „holarku“, ale
na tuto výtvarnou školu jsem se nedostala.
Přihlásila jsem se tedy na gymnázium
a později jsem večerně vystudovala zeměděl-
skou školu, protože rodiče měli hospodářství
a navíc mě to i bavilo. Holarovu výtvarnou
školu jsem si udělala dálkově už jako vdaná se
dvěmi dětmi. Když jsem pak začala pracovat
v kanceláři a po revoluci si otevřela malý
krámek se smíšeným zbožím, malování mi
pomáhalo se odreagovat. Jsem ráda, že mě
v této zálibě manžel podporoval.

Co předcházelo rozhodnutí otevřít si ate-
liér uměleckého drátování?

Jednou při procházce po Berouně jsem na
ulici obdivovala muže, který nádherně drátem
obmotával džbány a řekla jsem si, že to chci
také umět. Byl to Mgr. Petr Musil, u kterého
jsem se vyučila a před čtyřmi roky absolvova-
la drátenickou školu v Zadní Třebáni. Vybavuji
si, jak naše skupinka patnácti lidí soustředěně
pracovala, že bylo slyšet jen cvakání drátů.
V pokračovacím kurzu jsem se pak stala umě-
leckým řemeslníkem s pořadovým číslem
1617.

A pak už nic nestálo v cestě otevřít si vlast-
ní ateliér, kde dnes vyučuji pět až deset dívek.
Několikrát jsem vystavovala na Berounsku, ale
nejvíc mě těší, že o moje práce projevilo zájem
Považské múzeum v Žilině. Tam byla kdysi
položena tradice drátenictví. Být zastoupena
v tamním muzeu, kam se člověk dostane
pouze na pozvání, je prestižní záležitostí. 

Džbánek, hrnek nebo skleněná váza oplete-
ná jemným měděným drátkem vypadá křeh-
ce. Je drátování fyzicky náročné řemeslo?

Když pracuji se silnými dráty, mám ruce
doslova sedřené. Navíc drát je teplý, třením
ruky se zahřívá. Nosit dlouhé nehty – to si
nemohu dovolit. Kromě drátů z mědi používám
i „černé“ nebo mosazné dráty. Pomáhám si
speciálními tvrzenými kleštičkami. 

Mnohem těžší je však přijít na nápad.
Snažím se, aby každý můj výrobek byl origi-
nál. Neumím je sekat jak Baťa cvičky. K tomu
nabádám i své žáky. Mám radost, když se mi
podaří vymyslet něco, co nikdo jiný nedělá. To
jsou třeba roztepávané květinové motivy při-
chycené na drátěné síťce.

Vraťme se ještě k malování. Jak vznikají
vaše obrazy, na nichž převažují portréty?

Maluji většinou v noci. Je to pravda, portré-
ty jsou mi bližší. Krajinka ze mě prostě nevy-
leze. Když se do nějakého portrétu pustím,
první, co namaluji, je výraz v očích. Ty tak
dlouho předělávám, až jsem spokojená. Také
se mi stává, že v jednom obličeji se odráží
více tváří. Někdy ale výkres roztrhám a začnu
nanovo. Nejraději používám pastel, příjemná
je i tužka nebo akvarel. Mám sen namalovat
dívku v červeném klobouku sedící pod břízou.
Začala jsem už třikrát, ale pokaždé mi do toho
něco přišlo a obraz jsem nedokončila.

Se svým manželem Jiřím vedete pěvecký
sbor kolovratských seniorek, které si říkají
Jazzbáby. Ve sboru nejen zpíváte, ale také
hrajete v divadelních představeních…

O divadle jsem také kdysi snila. Můj táta
i babička hráli divadlo. Babička na zkoušky ve
Stodůlkách brávala i mého tátu. Ten byl
později hercem v souboru režiséra Krejčího,
který v Kolovratech vedl Osvětovou besedu.
Když jsem se vdala za profesora Vondrovice,
bývalý starosta Marek Ovečka mi jednou řekl:

„Věro, tak udělejte něco s tou kulturou
v Kolovratech.“ A tak jsme založili soubor
Jazzbáby. Musím přiznat, že práce s dětmi ani
s mladými lidmi mě příliš neláká – raději ji pře-

nechám jiným - takže zůstali senioři. Ale babi-
čky jsou úžasné, jsme nerozlučná par ta.
Každý čtvr tek sedí načesané, načančané
a těší se, jak si zazpívají. Jirka je to naučí,
i kdyby nechtěly. 

Někdy zažíváme docela dojemné situace.
Paní, která špatně vidí, nám popisovala, jak
klečí na zemi, pěvecké party má rozložené na
gauči a s lupou se učí texty. Nejstarší zpěva-
čka, které je třiadevadesát let zná zas všechny
písně zpaměti. 

Jaká je vaše spolupráce s manželem?
Kdo vyhrává při prosazování názorů?

Samozřejmě, že si s Jiřím vyměňujeme
názory. Pokaždé vyhraje někdo jiný. Přeme se
kvůli aranžmá. Jiří nerad předělává, co už jed-
nou vytvořil, stojí si za svým. Ačkoliv se mu
do toho nikdy nechce, nakonec na mě dá.
Díky jeho zvláštnímu smyslu pro humor se
u toho hodně nasmějeme, což je fajn. Práce
s Jazzbábami nás oba opravdu těší. Rádi
bychom přivítali nové zpěvačky a to nejen
seniorky, ale i mladé dívky a ženy.

za rozhovor poděkovala Blanka Oujezdská

foto archív Věry Vondrovicové

Snažím se, aby každý můj výrobek byl originál
Věra Vondrovicová maluje, drátuje, hraje a zpívá s Jazzbábami
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Pravidelní návštěvníci Infocentra vědí, že v pestré nabídce
klubových pořadů čas od času najdou i literární pořad. Ten,
který byl na programu v první květnovou středu se však od
těch předchozích trochu lišil. Hlavními aktéry byla dvojice
mladých lidí z Kolovrat – Kristina Ovečková a Roman Lang,
kterým se poezie stala celoživotní láskou. Mladá maminka
Kristina představila kromě vlastních básní i sérii fotografií
z cest inspirovaných knihou Antoina de Saint-Exupéryho
Země lidí. Autorské čtení doprovodili přátelé hudebníci, Petr
Jelen a Pavla Dvořáková s dcerkou Ludmilou. Verše Romana
Langa četla Petra Boháčová.

Stesky po nenaplněných láskách
i protikomunistické balady

Jak Kristina, tak i Roman začali koketovat s poezií už na střední škole.
Studentku Vyšší odborné sociálně pedagogické a teologické školy
JABOK přivedl k psaní učitel Jaromír Damek. „Zpočátku to byly stesky
z nenaplněných lásek, které člověk
musel hodit na papír. Pak jsem své
básně přihlásila do soutěže pro mladé
začínající básníky do dvaadvaceti let
Ortenova Kutná Hora, kde jsem zís-
kala druhé místo. Od té chvíle jsem
se začala o poezii zajímat více,“
vzpomíná Kristina, která má zkuše-
nosti i s autorským čtením
a pořádáním seminářů. Tvůrčí psaní
si dokonce vybrala jako téma své
diplomové práce. 

Roman Lang pro změnu začínal
„angažovanou“ tvorbou. Básně
s názvy Balada starého kopáče nebo
Vstupenky za mříže měly protikomu-
nistický nádech. „Také jsem se
pokoušel básně předělávat. Například
balady z Erbenovy Kytice jsem z rece-
se přepsal do sci-fi podoby. Bavilo mě
hrát si s texty. Zároveň to byla dobrá
inspirace k další tvorbě. Období
milostné poezie mě rovněž neminulo.
Časem jsem ale přešel na filozofičtě-
jší notu,“ vybavuje si své první literár-
ní počiny Roman Lang. Později také
v jeho tvorbě převládl nad rýmova-
nými básněmi volný verš. Jako svého
básníka číslo jedna uvádí Otokara
Březinu. K dalším jeho oblíbencům
patří Mácha, Halas, Seifert, Nezval,
Zahradníček nebo Wernisch.

Do psaní se může pustit každý

Přáním obou aktérů literárního večera je, aby se k nim připojili i další
mladí nebo i dříve narození lidé z Kolovrat, kteří zatím píší, fotí nebo malu-
jí do šuplíku a nenašli odvahu svými dílky potěšit i ostatní. „Nic na tom
není. Chce to jen zkusit. Pak je dobré si napsanou báseň vytisknout a pře-
číst si ji jako někdo jiný,“ radí začínajícím autorům Roman Lang. On sám
nechává své básně uležet v šupleti a vrací se k nim až po čase. Někdy je
také po zralé úvaze vyhodí. Prý v koši skončila dobrá polovina jeho tvorby.

A jak Roman pomáhá svým veršům na svět? „Stane se, že se v noci
probudím, musím vstát a nápad si zapsat. Takové stavy přicházejí neče-
kaně. To chce si hned sednout a vše pečlivě zapsat. Také je praktické
mít po ruce diktafon. Všechno ostatní musí v tu chvíli stranou. Nechat

to na druhý den, to nefunguje. Na druhé straně však neumím zasednout
ke stolu a na povel začít psát,“ přibližuje autor několika stovek básní
svůj tvůrčí proces. K jeho osvědčeným zdrojům inspirace patří příběhy
a zážitky lidí, které potkává. Věří, že se mu jednou podaří svoji poezii
vydat knižně. „Konkurence je dnes velká. Píše hodně lidí, ale obecně
poezie nemá příliš mnoho čtenářů. Asi je to tím, že má pořád jakousi
podivnou nálepku čehosi těžkého, nepřístupného,“ domnívá se Roman.

S názorem, že do psaní se může pustit každý, souhlasí i Kristina
Ovečková: „Pokud to člověka k tvůrčímu psaní táhne, nevidím důvod,
proč to nezkusit. Záleží hodně na tom, jestli psaní vnímá jen jakousi „tera-
pii“ nebo zda je připravený vtáhnout jiné, čtenáře či posluchače, do svého
niterného světa. Psaní „do šuplíku“ je jistě možné, ale myslím, že začína-
jícím autorům může hodně pomoci, když nechají svoji tvorbu přečíst
i ostatním.“ Konfrontovat vlastní poezii lze prý také například na webo-
vých stránkách www.pismak.cz, kde mladý autor získá zpětnou vazbu od
ostatních autorů. „Stojí za to dodat si odvahu a přihlásit se do nějaké lite-
rární soutěže a pak si vyžádat posudek od poroty,“ doporučuje Kristina,
která nejraději čte Hraběte, Skácela, ale také Apolinaira či Préverta.

Od poezie přes
fotografování 
až ke šperkům

Májový podvečer byl také příležitos-
tí představit fotografie Kristiny
Ovečkové, které vznikly při jejích ces-
tách po světě. Sadu snímků dopro-
vázejí citáty z knihy Antoina de Saint-
Exupéryho Země lidí. „Exupéry je můj
oblíbený autor. Jeho díla mají v sobě
křehkost, jemný smutek, a přitom
nejsou sentimentální. Čtete, chvíli to
vypadá, jako když o nic nejde, a najed-
nou je tu věta, která vás naprosto
uzemní.“ Myšlenka doprovodit foto-
grafie citáty existuje prý dlouho. „Když
jsem knihu četla poprvé, vypsala jsem
si myšlenky, které mě oslovily.
Nejdříve jsem uvažovala, že vyrobím
kalendář s citáty, ten jsem ale nedokon-
čila. Jednou jsem se probírala fotogra-
fiemi z cest po Turecku a napadlo mě
spojit úryvky s citáty. Zda to byl dobrý
nápad, to mohli posoudit návštěvníci
výstavy,“ dodává Kristina.

Přiznává, že cestování je jejím vel-
kým koníčkem. S baťůžkem na
zádech projela s manželem rakouské
Alpy i indonézskou část Papui. Při
plavbě přes Tichý oceán dokonce

přespávali na palubě pod lavičkou. „Cestování nám přináší pocit svo-
body a nezávislosti. Je to sice náročnější, než předem naplánovaný
zájezd s cestovkou, ale přes kontakt s obyvateli můžeme vzdálené země
lépe poznat.“ Takové setkání s domorodci, které je pokaždé velkým
zážitkem, vynahradí i nepříjemné zkušenosti, jako byla třeba ztráta
foťáku v Indonésii. 

A jaké je přání cestovatelky, básnířky a také šperkařky do budoucna?
„Ráda bych se podívala do Indie. A co se týče psaní, chtěla bych vydat
knížku poezie, a možná i další nějakého jiného žánru“ prozrazuje
Kristina, která dobře ví, že ženy spisovatelky mají mnohem těžší pozici
prosadit se, než jejich mužské protějšky. „Jak přijdou děti, pak už
nezbývá čas věnovat se psaní naplno,“ dodává. 

Blanka Oujezdská

■ Kristina Ovečková se narodila roku 1978 v Trenčíně.
Vystudovala Evangelickou teologickou fakultu v Praze. Svou
tvorbu poprvé veřejně představila v roce 2000 na soutěži
Ortenova Kutná Hora, kde získala druhé místo. O rok později
jí bylo uděleno čestné uznání v soutěži Šrámkova Sobotka.
Během studia na VOŠ Jabok se podílela na organizaci literár-
ních seminářů a autorských čtení. V Kolovratech žije od roku
2003. V současné době je na mateřské dovolené.
■ Roman Lang se narodil v roce 1973 v Praze. Vystudoval
český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze. Psaní
poezie se věnuje od patnácti let. Svoji tvorbu publikoval
v časopisech Iniciály a Anno Domini. Účastnil se také literár-
ních večerů pro mládež pořádaných pobočkou Městské kni-
hovny v Praze. V Kolovratech žije od roku 1996. Pracuje jako
redaktor a typograf.

Poezii škodí podivná nálepka čehosi těžkého, nepřístupného
Kristina Ovečková a Roman Lang z Kolovrat představili svoji tvorbu
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Závory
Kristina Ovečková

Osnova dne složená z kolejí
a částiček prachu
Nenacházím pojmy
Nechci psát závěry
Studené ruce a horký dech
Roztavit podzimní slunce
Něco je ve vzduchu   
Zemitá vůně

duševní pohody 
zabloudila 

v plicních sklípcích
Přes horké krvinky nechce 

se jí ven
Otázky o původu všeho 

nedorozumění
kladu si mezi pražce
Jaká disharmonie
Brzy bude tma   
A já ještě nenašla 

to správné slovo
Svině poezie   
Rve z tebe maso 

a ty přesto pořád píšeš
Točte se rudá kola    

posledního vlaku
Bubnujte do kovu
S akcentem na první dobu
Brzy bude tma 

Člověk odněkud z domu
Roman Lang

Ještě včera jsem tě, bratře, neznal
a dneska jsi odjel
někam povozem
se všemi svými krámy
jako světec, jenž pozbyl své cely
dívám se ulicí…

Káva a blues
Roman Lang

Káva a blues
A tři lžičky cukru
Dvě oči zavřené
Mezi stěnami

Káva chladne
Oči se potápějí
Do tónů
Cukr je sladký
Stěny jsou čtyři

Káva stojí v hrnku
Dohrálo blues
Oči se otvírají
Stěny jsou stále čtyři

Vychladlé oči se dívají
Na studenou černou kávu
Nasazují tmavé brýle
A jdou do práce

Na dobrou noc
– z perspektivy Nuselského mostu
Roman Lang

Budeš usínat
a já už budu někde úplně jinde
a budu tě líbat na nahou kolejnici
v roli tramvaje, co prosí o trochu proudu,
který je nečekaně uvězněn a prosí
o trochu vody.
která žije po kanálech a občas naprší
za krk
úplně jinde
než můžeš usínat

Stojím a počítám ovečky se čtyřmi koly
s každou z nich nacházím tě roztrhanou
dole na dlažbě, hned pod oknem s kaktusy
je to tak nesmyslné, že jsem kdysi býval
klukem
a měl svá přání

Přeskakuji zábradlí a při letu
se dívám do nočních oken
jen málokde se ještě svítí
a tichem ulice projede výkřik staré paní
co se stále nesmířila s rolí druhého pilota

Budeš už asi dávno spát a sotva uslyšíš 
mé „dobrou noc!“
až půjdu na přistání.

Beletrie
Amis M.: Londýnská pole
Atwood M.: Penelopiáda
Bandasová M.: Horatio Nelson: hrdina 

od Nilu 
Beráková Z.: Konec hodokvasu 
Borger M.: Malá sestra 
Burke A.: Ostře sledovaný případ 
Cohen A.: Milá Páně
Drake S.: Ten pravý
Durrenmatt F.: Penzista 
Essex K.: Leonardovy labutě 
Francková Z.: Valčík na rozloučenou
Francková Z.: Žít svůj život 
Fuks L.: Spalovač mrtvol
Fulghum R.: Co jsem to proboha udělal?
Hrabal B.: Obsluhoval jsem anglického

krále
Chabon M.: Konečné řešení 
Ishiguro K.: Neopouštěj mě
Janouchová K.: Nejbližší 
Jiránek V.: Knížka pro knihomoly
King S.: Dračí oči 
Klíma I.: Miláčkové chřestýši a jiné 

ženské horory
Kraus I.: Muž na vlastní stopě
Lambert E.: Ostrov Fulakona 
MacDonald P.: Hranice odvahy

Moor M.: Utonulá
Nachman z Braclavi: Vlídná zbraň: modlitby

pro chvíle všední i nevšední
Neff O.: Tušení odrazu
Neff O.: Rock mého života
Neff O.: Tma 
Kolektiv autorů: Neviditelné příběhy 
Nosková V.: Obsazeno
Pavel O.: Smrt krásných srnců
Parrish P.J.: Bezměsíčné noci
Payne C.D.: Mládí v hajzlu, 1. – 6. díl
Pecháček L.: Co z tebe bude 
Pithartová D.: Malá cvičení 

v bezohlednosti
Smith W.: Řeka bohů IV. Vnitřní oko
Unsworth B.: Tanečnice 
Viewegh M.: Andělé všedního dne
Waltari, M.: Tanec na hrobech
Werich J.: Všechno je jinak
Whyte J.: Chrámová hora

Naučná literatura
Bouzek J.: Keltové našich zemí 

v evropském kontextu
Delaforce P.: Jen čtyři doutníky denně! 

Winston Churchill
Brod T.: Ještě že člověk neví, 

co ho čeká

Kalista Z.: Karel IV. Jeho duchovní tvář
Storl W.: Čarovná moc rostlin
Švandrlík M: Zrovna teď musíš čůrat
Velemínský M.: Dítě: 3 x 333 otázek 

pro dětského lékaře
Voskovec J., Werich J.: Korespondence I.

Knihy pro děti
Allison J.: Pátračka Gilda: detektivní 

příběh
Březinová I.: Teta to zase plete 
Didelez G.: Kostlivení 
Downer A.: Krotitelka dráčků
Dvorská M.: Myslete na nesmysly 
Jemec D.: Čaroděj půlnoci 
Lamková H.: Káťa a Škubánek
Lawrence C.: Tajemný Vesuv
Lindgren A.: Dráček s červenýma očima
Morgenstern J.: Jak si udělat pořádek 

pro teenagery 
Procházková I.: Soví zpěv 
Rigó B.: Dobrodružství rodiny 

Smolíkovy
Shan D.: Upíří kníže
Sýkora M.: Od 18 let nepřístupno
Wilson J.: Cukrová vata

-eč-

Výběr z poezie Kristiny Ovečkové a Romana Langa

Nové knihy nakoupené ve druhém čtvrtletí 2007
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Studna u rybníka bývala důležitým zdrojem vody

V Kolovratech a Tehovičkách se nacházelo několik studánek s čistou pramenitou vodou,
které byly později prohloubeny, upraveny jako studny a opatřeny nejprve dřevěnými, pozdě-
ji litinovými ručními čerpadly. Dnes jsou studny v péči Městské části Praha – Kolovraty
a všechny jsou zdrojem užitkové vody.

„Jedenáct kolovratských studní jsme nedávno natřeli a nechali opravit i vnitřní zařízení. Ještě zbývá
obnovit tabulky s nápisem, že voda není pitná,“ uvádí Alena Svobodá ze správy majetku obce.

Nejvýznamnější studna je u Návesního rybníka, která byla v letech výrazného sucha důležitým zdrojem
vody pro tehdejší obyvatele. 

Zmínku o této studni najdeme i v zápise obecní kroniky z roku 1934,
kdy lidi rovněž trápilo sucho. Tehdy prý od začátku května do konce září
pršelo pouze jednou. Kronikář uvádí: „Voda v studních nebyla. Rolníci

vesměs vozili vodu k potřebě i dobytku ze studny od rybníka. Tato má tři

silné prameny, které vydávaly vodu pro celou obec. Čerpadlo této stud-

ny bylo v permanenci od dvou do třiadvaceti hodin a možno tvrditi, 

že studna dávala 250 až 300 hektolitrů denně čisté tvrdé vody.“

Významná studna stála také poblíž zvoničky. V roce 1986 byla pro-
hloubena a svojí vydatností mohla zásobit tisícovku obyvatel. Další
zachované studny najdeme pod kostelem v ulici Do Lipan, Na Viničkách,
pod školou v Mírové ulici, v ulici K Závorám a u hřbitova.

Jedna ze studní se nachází pod jevištěm víceúčelového sálu restaurace U Boudů. Je roubená kame-
nem, hluboká 8 metrů a hladina vody dosahuje 4 metry. Kdysi stávala na volném prostranství za býva-
lým statkem a pod jeviště se dostala po přístavbě sálu v roce 1931. Dnes už takřka zapomenutá stud-
na je i v oblasti Na Vysoké u železniční trati. Tuto studnu využívali železniční zaměstnanci, protože stála
v blízkosti bývalého hradla. Dodnes je v ní voda, ale kvůli přerostlému křoví je špatně přístupná.

-ouj-, foto Tomáš Bezouška

Z kamenů na náměstíčku vane kus dávné historie

Při procházce kolem „náměstíčka“ u lékárny nebo při posezení na některé z laviček zava-
ne ze starých kamenů uprostřed plácku kus dávné historie Kolovrat. Toto příjemné místo má
bohatou historii.

Skupina obytných domů kolem dnešní ulice Ke Zvoničce vznikla na pozemcích bývalých zeměděl-
ských usedlostí v Tehovičkách č.p. 5 a č.p. 6. Po roce 1926 se Tehovičky a Kolovraty sloučily v jednu
obec Kolovraty a provedly přečíslování, z č.p.5 bylo č.p. 105 a z č.p. 6 bylo č.p. 106. Hospodářství
č.p. 105 patřilo Josefu Ročkovi, starostovi v letech1923-1932. Obytná budova byla zbourána při
úpravě hlavní komunikace včetně hospodářského objektu. Pozemek patřící k č.p. 105 odkoupila obec.

Na hospodářství č.p. 106 hospodařil Ladislav Polanecký se
svoji rodinou. V období nucené kolektivizace zemědělství byl
i s rodinou vystěhován a na statku začalo hospodařil země-
dělské družstvo. Po roce 1990 byl majetek navrácen žijícím
dcerám. Starší dcera Evženie, provdaná Boháčová, pak pro-
dala celý pozemek i s budovami stavebnímu družstvu pro
výstavbu bytových domů. Do tohoto družstva vstoupila také
obec. Jako svůj podíl vložila pozemek po č.p. 105.

Na takto získaných družstevních pozemcích vypracoval
projektovou dokumentaci zástavby Ing. arch. Oldřich
Gattermayer z ateliéru PHA Praha. V prostoru bylo navrženo 36 bytů v šesti objektech. Požadavkem
obce bylo zachování obytného objektu č.p. 106, hlavně jeho historické štítové fasády obrácené do
Mírové ulice. V přízemních prostorách objektu č.p. 106 a v novém kolmo osazeném a od ulice odstou-
peném objektu měly být umístěny komerční prostory (obchody, služby). Tento záměr se však pro
nezájem podnikatelů nepodařilo uskutečnit. Povedlo se pouze umístnit provoz lékárny a kadeřnictví;
zbylé prostory musely být využity pro byty. Před uvažovanými komerčními prostorami byl navržen
malý nástupní prostor, takzvané náměstíčko.

Výstavbu celého areálu zajišťovala v období 2000 – 2002 firma STAOPRA Benešov, (Ing. Trochta).
Při dokončování výstavby celého areálu nebyl ještě stavební komisí ÚMČ odsouhlasen předložený
návrh na úpravu "náměstíčka". Za této situace nabídl dodavatel svého zahradního architekta Stanislava
Špoulu, který pak celou úpravu realizoval. Stavební komise ÚMČ zopakovala podmínku využití pískov-
cových bloků, které byly zachráněny při demolici hospodářských objektů v bývalém panském dvoře.
Tyto bloky sloužily jako základové patky pod příčnými klenbovými pasy v zaklenutém prostoru hospo-
dářských budov. Architekt Špoula rozmístění a osazení kamenů na místě sám organizoval a nakonec
celou koncepci dotvořil osázením nízké zeleně. Po doplnění lavičkami vznikl klidný odpočinkový 
prostor.

za spolek Kolowrat Ing. Jaroslav Břečka, foto Blanka Oujezdská

Děti by první pomoc
dovedly poskytnout

Druhou červnovou neděli otevřeli kolo-
vratští hasiči brány zbrojnice a nechali
tak nahlédnout veřejnost do své kuchyně.

Zájemci si mohli prohlédnout nový požární
vůz Scania, hasičskou výstroj, výstavku histo-
rických fotografií či fotodokumentaci ze
záchranných výjezdů. Velkým lákadlem byla
ukázka poskytování první pomoci profesionál-
ním záchranářem Jiřím Fejxem. Ten mimo jiné
návštěvníkům připomněl, jak mají svědci postu-
povat při nahlášení případu na dispečink záchra-
nářů. Každý si pak mohl na připravené figuríně
vyzkoušet, jak by obstál v reálné situaci.

Z návštěvy hasičárny měli velkou radost
i sourozenci Matěj s Kryštofem. Zatímco
Matějovi se nejvíce líbila nová Scania a vybave-
ní aut, Kryštof obdivoval znalosti hasičů a jejich
umění rychle se rozhodnout ve vypjatých situa-
cích. Oba kluci se shodli, že první pomoc by
zraněnému člověku uměli poskytnout. „Učila
nás to už máma a ve škole nám říkali telefonní
čísla na hasiče a policajty“, potvrdil Kryštof.
Tyto znalosti se jistě jednou budou hodit malé-
mu Matějovi, který by také v budoucnu chtěl
jezdit s kolovratskou Scanií k požárům.

Nejmladší hasiči rádi 
uvítají nové kamarády 

Dvaadvacet mladých kolovratských
hasičů a hasiček se každé pondělí v pod-
večer schází v hasičské zbrojnici. Již
několik let zde pracuje pod vedením Ivoše
Hasalíka a jeho kolegů Davida Šebka
a Patrika Vítka hasičský kroužek.

„Seznamujeme děti s prací hasičů při zása-
zích, učíme je zacházet s technikou a posky-
tovat první pomoc zraněným osobám,“ přibli-
žuje náplň pondělních schůzek jednatel sboru
Ivo Hasalík.

Malé „dobráky“ také učíme základům sebe-
obrany, schopnostem samostatného jednání
či týmové spolupráci. Samozřejmostí jsou
hry, sportovní vyžití a soutěžní klání s ostat-
ními hasičskými sbory,“ vyjmenovává boha-
tou činnost kroužku Ivo Hasalík.

Mladí hasiči mezi sebou rádi přivítají další
kamarády, kluky i holky ve věku od 5 do 
17 let. Kluci starší osmnácti let se mohou po
absolvování výcviku stát členy výjezdové jed-
notky a podílet se na šíření dobrého jména
kolovratského Sboru dobrovolných hasičů.

text a foto Tomáš Bezouška
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Ekologické okénko
„To že ještě někdo dělá? To snad není

možné!“ Tak zareagovala jedna má
známá, které jsem vyprávěla o tom, jak
mi přijde divné, že si sestra naší soused-
ky jezdila mýt k nám do Kolovrat auto.
Ano, bylo to opravdu tak! Saponát, voda
z hadice, rukavice a během návštěvy
bylo auto umyto. Bohužel nebyla a není
sama. Přitom nejbližší myčka aut je
necelých 5 minut odtud. A co je horší,
všechna znečištěná voda se spláchne
přímou cestou do Říčanky.

Ti, kdo mají Říčanku rádi, se těšili na
zprovoznění říčanské čističky. Jenže

fungování čističky nezaručuje čistotu
potoka po celé jeho délce. Voda využi-
tá v domácnosti je odváděna do spla-
škové kanalizace a následně do čisti-
ček. Pokud si ale někdo umyje před
domem auto nebo vylije zbytek ředidla
či barvy do kanálu v ulici, je to stejné,
jako by vylil tuto špínu přímo do Říčan-
ského potoka. 

„Dle výkladu vodohospodářského
orgánu pražského magistrátu mohou být
odpadní vody z mytí vozidel znečištěny
ropnými látkami více než připouští kana-
lizační řád. Z tohoto důvodu je
nepřípustné mytí vozidel vodou s přídav-
kem saponátu,“ uvádí Ing. Beroušek
z České inspekce životního prostředí.
Tato činnost je tudíž trestná a spadá do
kompetence policejních orgánů.

Mgr. Kateřina Čuřínová
foto Blanka Oujezdská

Nenechme se zmást
V posledních dnech se opět rozvířila

kritická debata na téma Městské 
policie. O její úloze, činnosti, pravomo-
cích. Je to v souvislosti s nešťastnou
událostí, kdy byl na Proseku zastřelen
mladý muž. Cítím se jako člen Bez-
pečnostního výboru hl. m. Prahy infor-
movaným o záležitostech týkajících se
pražského bezpečnostního systému
a takovéto debaty se mne velmi
dotýkají. 

Odhlédněme od toho, že kulky, které
usmrtily toho muže, nevypálila policie
městská ale policie státní, a pojďme se
zamyslet nad jinou věcí. Při pohledu do
statistiky činnosti Městské policie, tak
jak je nám každý měsíc panem ředite-
lem Kotroušem předkládána, plynou
zajímavá čísla. 

Za celý rok 2006 bylo odhaleno přís-
lušníky Městské policie celkem 
1 157 009 přestupků. Jenom za měsíc
květen 2007 to bylo 82 942 přestupků.
Tato impozantní čísla se skládají z jed-
notlivých kategorií a jejich výčet přesa-
huje formát této úvahy. Malý příklad za
všechny: za rok 2006 bylo zajištěno
335 hledaných osob a nalezeno 
174 odcizených vozidel. 

Nikdo z nás nemá rád pokuty za
rychlou jízdu nebo špatné parkování.
Zkuste se ale zamyslet, kdy jste viděli
na vlastní oči u nás v Kolovratech přís-
lušníka Policie ČR a kdy na vlastní oči
příslušníka Městské policie. Že převá-
děl ráno vaše dítě na přechodu před
školou přes Mírovku? Nebo že jel na
kole při hlídce vaší ulicí? 

Mít vlastní služebnu Městské policie
v obci, znát své strážníky, kdy i oni znají
nás, je výhoda, kterou každá obec
nemá. Jsem přesvědčen, že přítomnost
a činnost Městské policie přispívá
k pocitu bezpečí i skutečnému bezpečí
v obci. Nenechme se zmást.

Ing. Jan Svátek

Hrdinství?
Tak tedy přišlo jaro, období nového probouzení k životu, rozkvětu krás-

ných rostlin a nastávajících příležitostí třeba k hezkým výletům do příro-
dy. Bohužel, je to také příležitost k určitému zamyšlení. 

Před domkem máme s dcerou truhlíky, do kterých umisťujeme květi-
ny. Každým rokem truhlíky vyměňujeme. Ne však proto, že bychom tolik
lpěli na tom mít každoročně před domkem alespoň něco nového, nýbrž
nějaká „dobrá duše“ nám je pravidelně ničí (i když samozřejmě nevíme,
jde-li stále o toho samého člověka). Letos - zřejmě aby rozbité plasty, jež
z truhlíků zbyly, nepůsobily na kolemjdoucí nepříjemným dojmem - je
neúnavný každoroční „dobrák“ po rozbití a odtržení od betonové pode-
zdívky „charakterně“ uklidil do potoka před naším domkem.

Ptám se tedy: je toto skutečně ten pravý způsob důkazu vyšší osob-
nosti, velikosti, frajeřiny či jak to vlastně nazvat? Nebo je to projev jaké-
hosi novodobého hrdinství - ničit věci, sprejovat zdi domů či pietních
prostor a různými dalšími způsoby ukazovat… co vlastně?

Asi patřím do dnes již zřejmě staromódní generace například písni-
čkářů, jejichž texty písní mi při pohledu na takováto „hrdinství“ vystu-
pují v paměti. Třeba Mirek Černý ve své písni uvádí: „... jsme generace,
pro kterou byli hrdiny Vinnetou a Old Shatterhand a každý týden jsme
se těšili na nové vydání Rychlých šípů Jaroslava Foglara. Ptám se: kdo
ví, kde dnešní hrdinové jsou.“ Nebo text Honzy Nedvěda: „Asi už bláz-
ním nebo stárnu snad - já jsem měl Mayovky a Wolkera rád. A když
jsem šel s holkou, řekl jsem jí stokrát snad, jak moc ji mám rád.“

Co je tedy dnešním hrdinstvím? A je tento moderní způsob sebez-
výrazňování vlastně vůbec nějakým hrdinstvím?

Pokud v této chvíli čtenáře napadá, že jen někoho opakuji a že toto
všechno není jen z mé hlavy - má úplnou pravdu. A proč by také mělo
být? Kdybych byl jediný, koho takovéto úvahy napadají, bylo by to
hodně, hodně smutné.

Bořek Hranička

Pes cestoval vlakem zcela sám

V jedno červnové úterní ráno nastoupil do vlaku v Kolovratech
pes-cestovatel. Černý pasažér se však svezl jen jednu zastávku.
V Uhříněvsi z vlaku vyběhl a hned si to zamířil do jedné z kance-
láří pracovníků Českých drah.

„Pejskovi jsme dali nažrat a napít, a tak se ve stanici rychle zabyd-
lel a se všemi se hned skamarádil. Případ jsme však museli nahlásit,
a proto si pro psa během dopoledne přijela služba z psího útulku,“
říká jedna ze zaměstnankyň uhříněveské stanice. 

Případný majitel si může svého miláčka vyzvednout v trojském
útulku. Podrobnější informace a registrační číslo psa, přiděleného
útulkem, jsou k dispozici v kolovratském Infocentru nebo na tel.
číslech 267 710 613 a 723 051 086. 

Zaměstnancům Českých drah z Prahy-Uhříněvsi patří poděko-
vání za ochotu, s jakou se psa ujali. -tom-

foto Lukáš Kaizrlík
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Konečně se dostáváme do doby, kdy sport se stává samozřej-
mostí pro každého z nás a to dvojnásob platí pro Kolovraty, které
se mění doslova ze dne na den.

Na rozvoji Kolovrat má nepochybně největší zásluhu aktivita a schop-
nost našeho bývalého a současného zastupitelstva. Jen jeho členové
vědí, jak složité je někdy prosadit na první pohled zcela samozřejmé
kroky, rozhodnutí a akce. Není jednoduché vyhovět všem požadavkům
a potřebám. Často je nutné na lékárenských vahách rozdělovat svoji
pozornost a prostředky tak, aby celá koncepce rozvoje měla dlouho-
době smysl.

Velmi proto oceňuji prozřetelnost a přístup vedení obce k rozvoji
možností aktivního odpočinku a sportovního vyžití. Zalesňování okolí,
cyklostezky, citlivá modernizace fotbalového areálu, začátek rekultivace
okolí fotbalového areálu a geniální nápad postavit dětské hřiště nad
tenisovými kurty dělají právě z této části Kolovrat do brzké budoucnos-
ti ideální místo pro kvalitní sportovní vyžití a relaxaci.

Rodiče s caparty na hřišti mohou v klidu „monitorovat“ i vývoj svých
dalších ratolestí při výuce tenisu či na fotbalových trénincích. Jaká
proměna oproti době před několika lety! Je radost konstatovat, že
všechny nové stavby jsou v tomto areálu zpracovány vkusně a citlivě
s plným ohledem k okolnímu prostředí a v harmonii s životním pro-
středím.

Je nesmírně důležité pracovat s každým projektem tak, aby uspoko-
jil zájmy co největšího počtu obyvatel, ale zároveň neomezoval zájmy
jednotlivců. Také proto investovala obec mimo zmíněnou rekultivaci
prostředí na žádost obyvatel z okolí sportovního areálu nemalé pro-
středky pro dodatečné terénní úpravy, výsadbu stromů a keřů. Jsme
rádi, že všichni členové zastupitelstva podporují sportovní aktivity. 

Ještě před několika lety byl fotbal a tenis na úrovni okolních vesnic.
Dnes má kolovratský fotbalový klub 5 týmů, to je 44 dětí do 10 let, 
25 žáků a 12 dorostenců, o které se stará 6 trenérů.

Náš tenisový oddíl z původně začínajících 29 členů se rozrostl na
současných 7 závodních družstev a trénuje zde v týdnu 87 dětí
a mládeže s 6 trenéry. Výchova dětí a mládeže ke sportu je pro jejich
budoucí život klíčová. 

TK Sport Kolovraty začíná být díky svým dosavadním výsledkům
respektovanou líhní talentů, o čemž svědčí i prudký nárůst zájmu o teni-
sovou výuku z širokého okolí. Jsme rádi, že tuto cestu k nám našly děti
úplně ze všech koutů Kolovrat. Naše sportovní úspěchy zviditelňují
obec. Tenis není pouze hrou, ale pěstováním sebevědomí, překo-
náváním překážek, sounáležitosti kolektivu, poctivému přístupu k tré-
ninku. A to vše dokázali naši mladší žáci, kteří se během tří let postupně
probojovali na první místo v 1. třídě, což znamená postup do nejvyšší
soutěže družstev – Pražské ligy. Taktéž starší žáci postupují z prvního
místa ve 2. třídě do 1. třídy. Jen díky týmové přípravě a vzájemnému
pochopení hráčů, rodičů a trenérů jsme docílili těchto úspěchů.
Tenisový klub Sport Kolovraty staví svou obec mezi nejlepší tenisové
celky v Praze (jako jsou I.ČLTK, Sparta a další). A za to patří dík jak
zástupcům obce, tak dětem a obětavosti jejich rodičů.

Mít takové možnosti přímo v místě bydliště je dar a hodnota, kterou
nesmíme promarnit. Stávající tenisový areál již nestačí dostatečně kva-
litně pokrýt tréninkové požadavky závodních hráčů a zvyšující se
poptávku sportovní veřejnosti. Bylo by potřeba stávající areál rozšířit.
Celá oblast kolem fotbalového hřiště a tenisových kurtů je podle územ-
ního plánu určena pro sportoviště. Umožnilo by to dětem i dospělým
celoroční sportování přímo v Kolovratech, v klidném a bezpečném pro-
středí. Navíc by to zabránilo tomu, aby museli místní, hlavně naše děti,
za sportem a relaxací jezdit jinam. Naším přáním je dále zlepšovat
možnosti aktivního odpočinku přímo v prudce se rozvíjejících
Kolovratech. Nechceme, aby byly Kolovraty na víkendy vylidněné. 

Věříme, že z dosažených úspěchů našich dětí máte stejnou radost
jako my.

Děkujeme za Vaši podporu a až půjdete někdy kolem, zastavte se.
Možná se už budete moci občerstvit v nově budované klubové restau-
raci a podívat se na radost z pohybu kolovratských dětí.

Hana Vlastníková

foto archív TK Sport Kolovraty

Tenisový klub v Kolovratech je respektovanou líhní talentů

■ Vítězné družstvo mladších žáků (zleva nahoře Richard Stiebal, Filip Kabelka,

Jan Böhm, Adéla Jindráčková, Petra Tříšková)

■ Z tréninku nejmenších tenistů

Lekce jógy pokračují i na podzim
Víte, že se v Kolovratech cvičí jóga? Je tomu tak už od roku 2005.

Noví zájemci se k nám mohou připojit od letošního září. Cvičení podle

systému Jóga v denním životě bude od září probíhat každý čtvrtek

od 19 do 21 hodin ve školní družině u pošty. Cvičení nadále pove-

de lektor s mezinárodním certifikátem pro výuku systému Jóga

v denním životě a dlouholetý žák jeho autora, indického Mistra jógy

Paramhans svámího Mahéšvaránandy. 

Těším se na společně strávené chvíle, které povedou k upevnění

zdraví, k obnově psychických i fyzických sil i k obohacení našeho

duchovního života.

Pavel Klimeš, cvičitel
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Jarní měsíce byly pro MAESTRO
CLUB Kolovraty poměrně náro-
čné. Čekalo nás totiž hned několik
sportovních akcí.

Největší akcí byl volejbalový Turnaj
geodetů a kartografů 2007, jehož se
zúčastnilo rekordních 25 týmů.
Zpočátku jsme měli vážné obavy, zdali
nově zvolenou kapacitu turnaje vůbec
naplníme. Ovšem zájem družstev
z geodetické veřejnosti byl veliký, a tak
jsme museli týmy i odmítat. Brzy jsme
znali jména všech postupujících do
závěrečných osmifinálových bojů
a samozřejmě i těch, kteří budou bojo-
vat "pouze" o dárkový koš za 16. místo
a o cenu útěchy - roční předplatné
časopisů Zeměměřič a GeoBusiness.

Nejvíce sil mělo nakonec družstvo
GEFOS Praha, které ve finále zdolalo
tým HROBESO III. V boji o třetí místo
náš tým MAESTRO CLUBU podlehl
družstvu VSK MNČ. Ale i tak jsme byli
s konečným 4. místem velice spokoje-
ni.

Za další sportovní událostí jsme se
vydali do nedalekého Dubečku. Místní
sportovci zde v květnu pořádali již tra-
diční nohejbalový turnaj trojic a naše
družstvo zde nemohlo chybět. Turnaje
se zúčastnilo celkem 12 týmů. První
zápas náš tým bohužel prohrál, ale
rozhodně se za předvedenou hru
nemusel stydět. A jeho výkon se neu-
stále zlepšoval – postup do semifinále
čekal asi málokdo. V pozdních odpo-
ledních hodinách však již našim
hráčům docházely síly a finále si
bohužel nezahráli. V zápase o třetí
místo se sice ještě snažili najít zbytky
sil, ale na soupeře již nestačili. Přesto
gratulujeme – další čtvrté místo je jed-
ním z nejlepších nohejbalových
umístění v dějinách klubu!

V květnu jsme také absolvovali kurz
in-line na pražské Letné. Byli mezi
námi úplní začátečníci i mírně pokroči-
lí. Během osmi hodin výcviku jsme se

naučili základním dovednostem a třetí
den jsme zkoušeli i jednoduché triky
a zahráli si hokej. Kurz se všem moc
líbil. 

Nezahálejí ani naši bowlingoví hráči.
Naše dvě družstva (A a B) si
v Amatérské bowlingové lize Jaro
2007 vedly skvěle. „Béčko“ obhájilo
loňské čtvrté místo. „Áčko“ se po
výborném výkonu umístilo na příčce
druhé a postupuje do přeboru! 

Naši hráči se však rozhodně neztra-
tili ani v individuálních statistikách –
Kamil Konečný (Áčko) obsadil druhé
místo, Luděk Suchánek (Áčko) místo
třetí. A Majka Konečná byla dokonce
vyhlášena nejlepší ženou divize. 

Jana Konečná
foto archiv MAESTRO CLUBU

Sportovci z MAESTRO CLUBU Kolovraty na jaře nezaháleli

Závěrečný turnaj nejmenších
V neděli 3. června se mužstvo mini (ročník 2000 a mladší) zúčast-

nilo závěrečného turnaje, který byl vyvrcholením celoroční soutěže
mini cupu.

Při velmi silné konkurenci se zdál náš cíl postoupit mezi čtyři nejlepší
možná neskromný. Ovšem kluci zabojovali a semifinálová účast jim
neunikla a to i díky neúnavnému povzbuzování našich rodičů. Souboj
o finále nás nezastihl v optimální pohodě a tak byla porážka zaslouže-
ná. Závěrečný boj o medailovou pozici jsme sice prohráli, nicméně po
zcela vyrovnaném průběhu, kdy mohl být výsledek i opačný.

Turnaje se zúčastnili tito hráči: Kasalický, Kolář, Laštůvka, Hrubý,
Sommer, Kotě, Horák, Rychna, Novák, Hladký, Sedláček a Heliman. 

Pořadí: 1. Admira, 2. Tempo, 3. ČAFC, 4. Sokol Kolovraty, 
5. Bohemians 1905, 6. Loko Vltavín, 7. Union Vršovice Junior

Fotbalové mládí Kolovrat
Skončila další fotbalová sezóna, ve které se mládež Sokola

Kolovraty rozhodně neztratila. Týmy mini, mladší a starší přípravky
se ve svých soutěžích umístily na předních pozicích i přes to, že
stále bojujeme s nedostatkem malých fotbalistů. Mužstvo žáků se
pod vedením pana Novotného stále zlepšovalo a to jak ve výkonech
na hřišti, tak i v docházce na tréninky. Starším dorostencům se i přes
malý počet hráčů podařilo soutěž se ctí dohrát.

V příští sezóně budou Sokol Kolovraty v soutěžích reprezentovat
mužstva mini, mladší přípravky, starší přípravky, starších žáků a nově
i mladšího dorostu, což před pár lety bylo zcela nemyslitelné. Věříme,
že se podaří zrealizovat dostavba hřiště s umělým povrchem, které je
při tak velkém počtu dětí nezbytností.

Dále je třeba poděkovat těm, co se ve svém volném čase o naše
"naděje“ starají. A rádi mezi nás přivítáme nové nadšence, kteří nám
s fotbalovou mládeží pomohou.

Pavel Hrubý

foto archiv TJ Sokol
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KVĚTINY - KOLOVRATY
v provozovně Pohřební služby 

REALEX s.r.o.,
Mírová 69, Praha 10 - Kolovraty 

Telefon: 777 209 478

vazba - prodej

Provozní doba
Pondělí 06.00 - 16.30 hod.

Úterý 06.00 - 13.00 hod.

Středa 06.00 - 16.30 hod.

Čtvrtek 06.00 - 13.00 hod.

Pátek 06.00 - 16.30 hod.

Sobota 08.00 - 11.00 hod.

Sklenářství Jan Černý
Firma Jeník - plátce DPH

Adresa: Do Potoků 35, Praha 10 - Lipany

Provozní doba: pondělí-pátek 08.00 - 16.00 hod.

Telefon: 26771 0335, 603 513 824

(volat jen v pracovní době)

Nonstop telefon: 603 416 410

E-mail: email@jeniksklo.cz

Web: www.jeniksklo.cz

Provádíme sklenářské práce
na dílně i u zákazníka

• Zasklívání, vrtání, broušení, lepení zrcadel,

akvárií, terárií •

• Výřezy diamantovou pilou •

• Výroba izolačních skel •

• Široký sortiment zrcadel, skel (včetně lepených)

- tloušťky, barvy, vzory! •

NOVĚ
• pískování skel, lepení skel UV lampou •

• rámování, paspartování •
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Firma Do-Do
dveře a zárubně SAPELI

hledá pro nově otevřenou vzorkovou prodejnu
a sklad v Kolovratech

skladníka (ŘP, PC)

administrativní pracovnici (SŠ, PC)

uklízečku (i na poloviční úvazek)

Nástup možný ihned!

Nabídky zasílejte na e-mail: dokulil@raz-dva.cz

www.dodo-dvere.cz




