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PRONTO ŘÍČANY vybavení koupelen
voda - topení
kanalizace

ČERNOKOSTELECKÁ 152/62 Po - Pá 7.30 - 17.00
Tel./Fax: 323 602 235 So 8.30 - 12.00

www.pronto-ricany.cz

ZVEME VÁS DO NOVĚ

OTEVŘENÉ VZORKOVNY

VYBAVENÍ  KOUPELEN

Inzerce v Kolovratském zpravodaji
Černobílý tisk:
Celá strana A4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.200 Kč 
Polovina strany  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100 Kč  
Čtvrtina strany (9 x 13 cm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050 Kč
Osmina strany (9 x 6,5 cm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Kč
Vizitka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Kč
Řádková inzerce (1 řádek – 30 znaků)  . . . . . . . . . . . . . . . 100  Kč

Barevný tisk:
Celá strana A4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.800 Kč
Polovina strany  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.400 Kč
Čtvrtina strany (9 x 13 cm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700 Kč

Ceny jsou platné od 15. dubna 2008 Nejsme plátci DPH.
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Milí čtenáři,

jeden můj známý se nedávno vrátil z putování
po Českosaském Švýcarsku. Nevěřil prý, že je
v České republice. Takových koutů s nádhernou
a rozmanitou přírodou je u nás daleko více. 

Turistické agentury či informační centra měst
a a obcí se v poslední době hodně snaží, aby se
zajímavá místa dostala lidem více do povědomí.
Starostové se naučili, jak na rozvoj turistiky zís-

kat peníze z evropských fondů a do svých regionů lákají výletníky nejen na pro-
hlídky hradů a zámků či skanzenů. Propagují také technické památky - od
hydroelektráren až po důlní expozice, do lázní zvou i zdravé jedince
a návštěvníky "nutí" pracovat na ekologických farmách. Pokud se město může
pyšnit pouze hradem, bez nabídky nočních prohlídek s oživlými historickými
postavami se už neobejde. Benátská zrcadla, co dovedou splnit přání, už také
nestačí - barokní toalety jsou rozhodně větším lákadlem. Hasičské muzeum
má dnes už kdekdo, ale například muzeum másla patří pořád k ojedinělým
atrakcím. Na turisty myslí i České dráhy a své pasažéry přibližují nejen
k cyklotrasám, ale i do houbařských a rybářských rájů. 

Bez letáků, plánků, map a dalších tištěných pomocníků pro turisty se dnes
žádné město či obec neobejdou. O nejlepší propagační materiály se dokonce
soutěží. I kolovratské Infocentrum musí držet krok s dobou a proto už brzy bude
své návštěvníky vítat novou skládačkou s plánkem vycházkových okruhů.

Hezké léto přeje
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka
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Sport v tomto čase hýbe Kolovraty. Všechny venkovní sporty se rozjíždějí
na plné obrátky. Vrcholí sportovní soutěže, pořádají se turnaje. Dva z nich se
už také mohou nazývat pomalu tradičními. Turnaj o pohár starosty městské
části a turnaj o pohár ředitele základní školy mají čím dál lepší jméno.
Skutečně hojná účast je toho dokladem. Musím říct, že je radost sledovat ty
malé kluky, s jakou zarputilostí bojují o každý míč a honí se za každým bodem.
To ale platí samozřejmě i o holkách a o ostatních sportech. Nerad bych něko-
ho opomenul.

A ještě tu máme jednu akci. Zmínka o ní by možná měla celému tomuto
článku předcházet. Vítání občánků. Bez kolovratských dětí by totiž článek v této
podobě nevznikl. Nebylo by skoro o čem psát. Účast našich nejmenších je nut-
nou podmínkou k pořadatelství většiny zmíněných akcí. A tak doufám, že při
tom podzimním vítání Vás zase pár přibude.

O provozu místního koupaliště jsem se již zmiňoval v posledním kolovrat-
ském měsíčníku, a tak snad jenom krátce. Doufejme, že pro příští rok dobu-
dujeme toto místo tak, aby sloužilo plnohodnotně k letní rekreaci našich obča-
nů ve spojení s dalšími sportovními aktivitami a kvalitním zázemím.

V době, kdy píšu tento článek, venku silně prší. Doufejme, že to nebude
známka letošního léta. Naopak. Přeji Vám proto mnoho slunečných dní
a vlahých nocí. Užijte si své zasloužené dovolené a zasloužené prázdniny.
A hlavně, léto budiž pochváleno!

Ing. Michal Habart, starosta

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

utíká nám to vskutku rychle. Máme tu už zase
léto. A léto budiž pochváleno. Myslím, že i Vy
sdílíte tento pocit z přicházejícího ročního obdo-
bí. Letní čas nám skýtá řadu možností k různým
rekreačním i kulturním aktivitám. Já se však
v úvodu vrátím ještě do času lehce „předletní-
ho“. V tomto období žily Kolovraty několika sku-
tečně zajímavými, v mnoha případech již tradič-

ními událostmi. Začalo to benefičním fotbalovým zápasem pro nadaci Slunce
pro všechny. Tato krásná a prospěšná akce probíhala v režii kolovratského
Klubu Klubko pod vedením Ivy Hladké a výnos z tohoto utkání za účasti něko-
lika známých hereckých osobností slouží právě pro tento nadační fond.

Jistě tušíte, jaká je ta další akce. Ano, je to Dětský den v Kolovratech. A ten
byl zase parádní! Nápad pojmout tuto akci jako středověkou slavnost
a obléknout do dobových kostýmů i pořadatele - to je skutečně inspirující. Za
to patří všem dobrovolným organizátorům srdečný a velký dík. I za to, že v těch
kostýmech a v tom horku vydrželi až do konce.

Počasí nám naštěstí vyšlo i na Kolovratský parník. Toto sousedské setkání
má již své pevné místo v seznamu významných kolovratských akcí. A právem.
Kvalitní muzika, výborné občerstvení, hezké prostředí uprostřed Kolovrat, to
jsou atributy, které tuto akci předurčují k úspěchu. A letošní velká návštěva
tento úspěch opět potvrdila. I tady se sluší poděkovat těm, kteří přidají svou
ruku k dílu, aby toto přátelské posezení mohlo vůbec vzniknout. Přišli pomoct
i naši hasiči, a to i přesto, že se zrovna starali o delegaci z partnerského hasič-
ského sboru z německého Wuppertalu. Ti také navštívili náš parník a myslím,
že se jim u nás líbilo.

Zamyšlení místostarostky
Nezadržitelné „kolo času“ přináší opět tento

úsek roku, tolik očekávaný dětskými
a studentskými dušemi, ale v určitém smyslu
všemi, kdo pracují - přináší čas dovolených
a prázdnin. Čas charakterizovaný slovy: slunce,
hory, voda, les... Nejde o lenošení, zahálku, ale
o regeneraci, nutnou obnovu jako podmínku dal-
šího růstu a rozvoje. Je tak dobře, když člověk
může na týden, čtrnáct dní nebo na měsíc odjet
a nedělat to, co dělá celý rok, ale místo toho jen

odpočívat, poznávat a prožívat společné chvíle v kruhu přátel. Kdo může - urči-
tě by toho měl využít. Krásně prožité prázdniny či dovolená přinášejí zpravidla
nové vztahy, nová přátelství, ale často i obnovení vztahů a přátelství už letitých.
I ti, kdo jsou spolu takřka denně - ve změněných podmínkách a v jiném pro-
středí, mohou v tom druhém objevit něco úplně nového.

Rodiče a děti mají příležitost uhladit lehce pošramocené vztahy, které přiná-
ší naše uspěchaná doba, kdy na sebe nemáme čas tolik důležitý pro to, aby-
chom si vzájemně porozuměli. A tak by společně trávené prázdninové týdny
měly být úžasné a děti by na ně měly rády vzpomínat i po letech.
O prázdninách máme příležitost naučit děti mnohému pro život, upevnit naše
vzájemné pouto a v dobách problematických, které ve vývoji dětí mohou
nastat, bude pak náš vztah tak přirozeně silný, že se dítě našimi radami v jeho
prospěch dá snáze ovlivnit. Ať už budeme v létě pobývat s dětmi v horách,
u moře, na venkově, u babičky a dědečka, snažme se svým ratolestem co nej-
více přiblížit. I pro nás bude prospěšné dívat se na svět dětskýma očima, vní-
mat jej z jiného úhlu a radovat se ze společně prožívaných volných dnů. 

Krásné léto přeje 
Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková 

zástupkyně starosty
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Krátce ze zasedání
zastupitelstva MČ

■  Na podporu volného času dětí a mládeže ve
druhém pololetí roku 2008 bylo uvolněno
116 200 korun, které zastupitelé rozdělili těmto
kolovratským spolkům, sdružením a organizacím:

Coro Piccolo 13 000 Kč
Sportovní klub Kolovrátek 10 000 Kč
Sport Kolovraty 18 200 Kč
Klubko Kolovraty 34 350 Kč
TJ Sokol Kolovraty 27 350 Kč
Mateřské centrum Macek 8 300 Kč
Svaz skautů a skautek 5 000 Kč

Udržování čistoty na ulicích upravuje nová vyhláška
Pražské ulice a veřejná prostranství mohou být čistější, pokud obyvatelé i návštěvníci

metropole budou dodržovat novou vyhlášku. Ta začala platit od letošního července.
Účelem novely je upřesnit, co znamená znečištění ulic a veřejných prostranství, a stanovit

povinnosti týkající se udržování čistoty. „Novinkou je například zákaz smetání nečistot při úkli-
du chodníků nejen do vozovek, ale i do kanálů či na trávníky kolem silnic. Při čištění ulic je
potřeba dbát na to, aby se zamezila prašnost a nebyla narušena schůdnost či sjízdnost komu-
nikace“ okomentoval některé z bodů nové vyhlášky Vladimír Bačák, velitel strážníků Městské
policie v Kolovratech. Připomíná, že k povinnostem vlastníků ulic patří i odklizení posypových
materiálů po skončení zimního období. Podle nové vyhlášky se za znečišťování považuje
i sypání krmení pro ptáky. Postihům se vystavují také organizátoři kulturních akcí, kteří vyle-
pují plakáty mimo plochy určené k propagaci.

Vyhlášku by lidé neměli brát na lehkou váhu. „Za odhození žvýkačky nebo nedopalku od ciga-
rety může policie stanovit blokovou pokutu až do jednoho tisíce korun,“ zdůrazňuje policista.

Celé znění Obecně závazné vyhlášky o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných
prostranstvích č. 8/2008 Sb. hl.m. Prahy je zveřejněno na webových stránkách
http://magistrat.praha-mesto.cz/Urad/Vyhlasky-narizeni-a-legislativa. -ouj-

Užívání veřejného prostranství není zadarmo
Obyvatelé Kolovrat, kteří potřebují složit stavební a jiný materiál, umístnit kontejner

nebo postavit lešení na chodník či veřejné prostranství, by neměli zapomínat ohlásit tuto
skutečnost na úřadě městské části a za zábor zaplatit. Pokud se budou snažit této povin-
nosti vyhnout, mohou se dostat do konfliktu se zákonem.

„Lidé, kteří staví a potřebují složit materiál na chodník či veřejné prostranství u svého
domu, musí mít doklad o zaplacení záboru. Pokud by při kontrole strážníků městské policie
nemohli doklad předložit, vystavují se sankcím vyplývajícím ze zákona o přestupcích,“ varu-
je obecní strážník Vladimír Bačák. Dodává, že za zábor veřejného prostranství zaplatí žadatel
10 Kč za metr čtvereční a den užívání. Formuláře jsou k dispozici na podatelně úřadu nebo
na internetových stránkách www.kolovraty.cz (Úřad městské části informuje). -ouj-

Důležitá telefonní čísla
112 SOS 158 Policie
150 Hasiči 156 Městská policie
155 Záchranná služba
267 710 961 Městská policie

Praha-Uhříněves
272 655 636 Operační středisko MP

Praha Hostivař – stálá služba
840 111 112 Pražské vodovody 

a kanalizace – hlášení 
poruch – dispečink

224 915 151 PRE (Pražské elektroroz-
vodné závody) – hlášení 
poruch – dispečink

1239 Pražská plynárenská – 
pohotovost – hlášení 
poruch – dispečink

244 470 800 Veřejné osvětlení – Eltodo – 
– hlášení poruch – dispečink

800 101 109 Eltodo – zelená linka
267 710 505 Hasiči Kolovraty
284 091 456 Pražské služby – uzavírání 

smluv na odvoz domovního 
odpadu (popelnice)

244 470 800 Dispečing dopravní signalizace

Blahopřejeme
jubilantům

Ve třetím čtvrtletí roku 2008 oslaví 
významná životní jubilea tito naši 

spoluobčané:

70 let
Cinka Bohumil • Kamenická Růžena

75 let
Palivcová Jaroslava • Jureček Josef
Jindrová Anna • Petrová Květoslava
Ryšavá Božena • Cvetlerová Alena
Pek František • Součková Libuše

Vilimovská Marta • Helčková Mária
Holeček Václav

80 let
Černý Miloslav • Skřivanová Věra

85 let
Říhová Anna • Šíp Vladimír

Pýrová Božena
93 let

Vernerová Růžena
95 let

Hošek Josef
Všem oslavencům gratulujeme

a přejeme hodně zdraví.

Třídím, třídíš, třídíme... v Kolovratech
Druh odpadu Místo sběru Termín svozu Provozovatel
Papír dvůr ZŠ Kolovraty vždy v avizované ZŠ Kolovraty

(formou sběru) období
Papír, sklo, plasty, stanoviště pro separovaný průběžně po celý rok svozová společnost
tetrapacky odpad Pražské služby (dále PS)

pro MHMP
Nebezpečný odpad parkoviště V Tehovičkách 2x ročně (jaro, svozová společnost

a pod kostelem, podzim), termín A.S.A. pro MHMP
Lipany – náves vždy upřesněn

Bioodpad parkoviště V Tehovičkách 2x ročně (jaro, svozová společnost
a pod kostelem, podzim), termín MIKAPA pro MHMP
nám. Meduňková vždy upřesněn

Objemný odpad, velkoobjemové kontejnery Kolovraty - 7x ročně svozová společnost
který se nevejde v Kolovratech: parkoviště Lipany - 2x ročně PS pro MHMP
do běžných popelnic pod kostelem, ul. U Vodice,

ul. Alb. Hochové
v Lipanech: náves

Nádoby individuálně lze objednat 1x za 14 dní svozová společnost
na bioodpad u společnosti PS za úplatu PS pro MHMP

(cca 400 nebo cca 700 Kč
za sezonu)

Textilní odpad speciální kontejner průběžně po celý TEXAT, s. r.o.
na parkovišti pod kostelem rok

Použité baterie sběrná nádoba průběžně po celý rok nezisková
v Infocentru s knihovnou organizace Ecobat

Sběrný box na sběrná nádoba v Infocentru průběžně po celý rok soukromá společnost
elektrospotřebiče s knihovnou (od září 2008) REMA Systém

Adresa Telefon Provozní doba Provozovatel Poznámka

Praha 15 - Dolní 733 164 810 Po - Pá: 8,30 - 18 hod. Pražské služby
Měcholupy, (v zimě do 17 hod.)
Za Zastávkou 3 So: 8,30 - 15 hod.
kompostárna 604 221 708 Po - Pá: 7 - 18 hod. firma Jena množství omezeno
Praha 10 - Malešice, So: 7 - 15 hod. na 250 kg
Dřevčická ul. za měsíc

Nejbližší sběrné dvory:

Alena Svobodová
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Popelnicím a kontejnerům v ulicích města odzvonilo

V souladu s Programovým prohlášením Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006
- 2010 se hledají způsoby, jak zvyšovat čistotu na pozemních komunikacích a veřejných pro-
stranstvích na území metropole. Jednou z priorit je umístění sběrných nádob mimo pozemní
komunikace a veřejná prostranství tak, aby nepovolané osoby nemohly manipulovat s obsahem
sběrných nádob a nedocházelo k odkládání odpadů v okolí těchto nádob a k jejich poškozování.
Dalším významným důvodem pro umístění sběrných nádob do objektu vlastníka jsou nepří-
znivé povětrnostní klimatické podmínky jako byla vichřice Emma, při které mnoho sběrných
nádob stojících mimo objekty poškodilo zaparkovaná auta.

Pro zacházení s odpadem platí na území Prahy následující pravidla:
Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická osoba - bytová družstva, společenství vlastníků) má

povinnost umístit sběrnou nádobu v souladu s ustanovením § 6 písm. b) obecně závazné
vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního
města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), do domov-
ního vybavení v souladu se zvláštními předpisy (čl. 50 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb.
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, zákon
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Na území hl. m. Prahy zajišťují svoz komunálního odpadu svozové společnosti zapojené do
systému města - Pražské služby, a.s., IPODEC - Čisté město, a.s., AVE CZ odpadové hospo-
dářství, s.r.o., KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Svoz směsného komunálního odpadu od živnostníků a podnikatelů zajišťují mimo jiné společ-
nosti A.S.A., spol. s r.o., MIKAPA plus, s.r.o., REMONDIS, spol. s.r.o., ASP služby, spol. s r.o.,
VAN GANSEWINKEL, a.s., České sběrné suroviny, a.s., RUMPOLD s.r.o.

Žádná svozová společnost nemá tzv. výjimku s umístěním sběrných nádob na směsný
komunální odpad mimo domovní vybavení.

V současné době proto některé svozové společnosti vyzvaly živnostníky a podnikatele, jejichž
sběrné nádoby jsou umístěny na pozemní komunikaci nebo na veřejném prostranství na území
Prahy bez písemného povolení silničního správního úřadu ÚMČ Praha 1 až 22, aby sběrné ná-
doby umístili, stejně jako vlastník objektu, do domovního vybavení nebo kontejnerových stání.
Pokud nemají povolení úřadu, porušují ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Porušením zákona je spáchán přestupek (fyzická
osoba) nebo správní delikt (právnická osoba), protože užívají v rozporu s ustanovením § 25
odst. 1 silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než
pro které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání (§ 25
odst. 2 zákona). Za tato porušení může být úřadem uložena pokuta.

Žádáme Vás, vážení živnostníci, podnikatelé a vlastníci objektů, o okamžité zjednání
nápravy tím, že sběrná nádoba (tj. kontejner, popelnice) bude odstraněna z chodníků a ulic
na území hl. m. Prahy v souladu s platnou legislativou.

V Praze dne 19.5.2008 Odbor ochrany prostředí
Magistrátu hlavního města Prahy

Nádoby na bioodpad slouží
už prvním domácnostem

Začátkem dubna se konala prezentace
projektu s názvem Vracejte přírodu, vrátí
vám to, který vznikl ve spolupráci Magistrátu
hlavního města Prahy a společnosti Pražské
služby a je zaměřen na možnost separace
bioodpadu s následným využitím formou
kompostování.

Z prezentace vyplynulo, že svozová společ-
nost Pražské služby po vyhodnocení předchozí
dotazníkové akce a zkušebního provozu plošné-
ho sběru bioodpadu od občanů přichází
s konkrétní nabídkou sběru bioodpadu ze
zahrad a z domácností pomocí speciální
hnědé nádoby (kompostejner) o objemu 120
nebo 240 litrů. Tato nádoba je přistavena sou-
časně s nádobami na domovní komunální odpad
a vyvážena speciálními svozovými vozidly.

Speciální úprava nádoby zajišťuje přívod
a cirkulaci vzduchu, odpařování vlhkosti
a zabraňuje přilepení odpadu na stěny. Do
nádoby lze ukládat tyto druhy bioodpadu: listí,
tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeleniny,
dřevní štěpka z větví keřů a stromů, piliny,
hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce
a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, sko-
řápky z vajec apod. Do nádoby nepatří: zbytky
jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířa-
ta, znečištěné piliny a hobliny a jiné biologic-
ky nerozložitelné odpady.

V nabídce pro rok 2008 je odvoz bioodpadu
v nádobě o objemu 120 litrů za cenu 412 Kč
(vč. DPH) za rok, případně odvoz bioodpadu
v nádobě o objemu 240 litrů za cenu 714 Kč
(vč. DPH) za rok. V ceně služby je zahrnut
i pronájem sběrné nádoby kompostejneru.

Svoz odpadu je prováděn v intervalu 1 x za
14 dní (v sobotu) ve vegetačním období 
8 měsíců, od 1. 4. do 30. 11. V rámci regi-
strace potencionálních zájemců o tuto službu
je třeba kontaktovat call centrum společnos-
ti Pražské služby, a to v pondělí až pátek 
od 8 do 18 hod na tel. 284 091 888. Vážní
zájemci budou Pražskými službami vyzváni
k uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb
v odpadovém hospodářství - svoz bioodpadu
pomocí kompostejneru. Průběžně se mohou
během roku přidat další zájemci. S občany,
kteří se za MČ Praha-Kolovraty v minulém roce
zúčastnili dotazníkové akce a projevili
o uvedenou službu zájem, Pražské služby už
smlouvy uzavírají. 

V současnosti tato služba úspěšně funguje
v Dolních Chabrech, Klánovicích,
Běchovicích, Kolodějích, Šeberově, v Újezdu
nad Lesy a v Uhříněvsi. Nyní záleží pouze na
zájmu obyvatel MČ Praha - Kolovraty
a okolních městských částí, zda se tato služ-
ba udrží.

V případě dotazů se lze obrátit přímo na svo-
zovou společnost Pražské služby, a to na již
zmíněné call centrum (tel. 284 091 888).

Alena Svobodová 

s využitím Zpravodaje MČ Uhříněves

Kontejnery pro objemný odpad budou přistaveny v září
16. září ul. U Vodice, Albíny Hochové, Mírová - pod kostelem
21. října ul. U Vodice, Albíny Hochové, Mírová - pod kostelem, Lipany - náves 
18. listopadu ul. U Vodice, Albíny Hochové, Mírová - pod kostelem 

Kontejnery budou přistavovány na určených stanovištích v odpoledních hodinách, přesný

čas nelze z technických důvodů určit. Kontejnery budou odvezeny vždy následující den.

Mobilní kancelář pražských plynáren slouží i postiženým
Mobilní kancelář pražských plynáren bude i ve druhém pololetí 2008 přistavena na obvy-

klém místě u budovy kolovratského úřadu. Nejen občané Kolovrat si mohou v dodávkovém
vozidle pohodlně vyřídit veškeré záležitosti spojené s odběrem zemního plynu. Pojízdná kan-
celář je navíc přizpůsobena zdravotně postiženým či nemohoucím klientům.

Termíny přistavení mobilní kanceláře Pražské plynárenské a.s. u budovy úřadu
v Kolovratech ve 2. pololetí 2008:
středa 23. července od 12,30 do 15,00 hod. středa 15. října od 09,00 do 11,30 hod.
středa 20. srpna od 09,00 do 11,30 hod. středa 12. listopadu od 12,30 do 15,00 hod.
středa 17. září od 12,30 do 15,00 hod. středa 10. prosince od 09,00 do 11,30 hod.
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Policisté budou dohlížet 
na parkování u koupaliště

S nadcházející letní sezónou budou strážníci
městské policie opět dohlížet na správné parkování
v ulici Nad Nádrží poblíž kolovratského sportovně-
rekreačního areálu.

Aby se do úzké ulice mohlo vejít více aut,
v loňském roce obec vyčlenila další parkovací místa.
V ulici může tak zaparkovat až pětadvacet aut. Vozidla
však mohou stát pouze na místech označených jako
parkoviště, což platí i pro obyvatele z této obytné
zóny. „Obyvatelé a majitelé okolních domů mohou být
za nesprávné parkování pokutováni stejně jako rekre-
anti odjinud. Měli by na to pamatovat a pokud je to
možné, využívat vlastní prostory za branami svých
domů,“ upozorňuje obecní policista Vladimír Bačák
a připomíná, že nesprávné parkování by mohlo řidiče
přijít i na dva tisíce korun pokuty. Kontroly budou pro-
bíhat pravidelně, a to především v odpoledních hodi-
nách. Strážníci budou motoristům doporučovat par-
kovací místa i v okolí této ulice. -ouj-

S kamerami v centru obce 
by se lidé cítili bezpečněji

K větší bezpečnosti lidí v kolovratských ulicích
a k omezení trestné činnosti by mohly přispět poli-
cejní kamery, které by obsáhly alespoň centrum
obce. 

„Instalace kamer napojených na pult centrální
ochrany je poměrně nákladná investice a proto se
zatím neuvažuje o jejich rozmístění do okrajových
částí Prahy. Do budoucna to ale není vyloučeno,“
uvedl šéf kolovratských strážníků Vladimír Bačák.
Podle policie by otočná kamera mohla být umístěna
například u řeznictví poblíž školy, aby její objektiv
obsáhl část Mírové ulice a také ulici Pod Zastávkou
směřující k vlakovému nástupišti. „Měli bychom pod
dohledem i autobusové zastávky, kde po zavírací
době hospod často tropí výtržnosti alkoholem posil-
něná omladina,“ uvítali by tuto novinku muži zákona. 

Pomocí kamer by policie mohla také usvědčit zlo-
děje aut, nebo násilníka, který nedávno přepadl ženu
u autobusové zastávky na konci Kolovrat. Zatím se
policie musí spoléhat na všímavé občany, kteří i při
sebemenším podezření, že něco není v pořádku,
neváhají volat policii. -ouj-

Posezení u kašny s fontánou
zpříjemní horké letní dny

Atrium s novým posezením a opravenou kašnou
u kolovratského Infocentra s knihovnou opět vybízí
k příjemnému posezení a osvěžení v horkých let-
ních dnech.

Fontána je v provozu do deseti hodin večer. Voda
v kašně je chemicky ošetřovaná, není tedy pitná.
Údržba vody je nákladná a lidé by proto měli dbát na
čistotu v bezprostředním okolí kašny.   -ouj-

Dobrovolní hasiči z Wuppertalu opět navštívili
své přátele v Kolovratech, kam se rádi vracejí
Zástupci dobrovolného hasičského sboru v německém Wuppertalu zavítali

v polovině června mezi své kolegy a kamarády v Kolovratech. Přátelství obou sborů
trvá už přes dvacet let; návštěvy jsou pro dobrovolníky z obou zemí pokaždé příle-
žitostí vyměnit si zkušenosti z této náročné a neocenitelné práce.

Hasiči z Německa navštívili novou hasičskou
zbrojnici v Dolních Měcholupech, podívali se do
pražského Edenu na závody v požárních disciplí-
nách a nenechali si ujít ani příležitost pobavit se na
Kolovratském parníku. „Pokaždé, když přijedeme
do Kolovrat, rádi si vaši obec prohlédneme.
Všímáme si, jakými příjemnými změnami městská
část prošla. Musíme uznat, že jste udělali velký
pokrok. Vždyť dnes jsou Kolovraty už třikrát tak
velké, jako před dvaceti lety, kdy jsme u vás byli
poprvé,“ ocenil práci vedení obce bývalý velitel
hasičů městské části Beyenburg, Wolfgang Lippa. 

Ačkoliv způsob práce dobrovolných a pro-
fesionálních hasičů v Německu je odlišný, jedno je
společné. „Když jde o záchranu lidského života či
majetku, nasazení je stejné,“ říká wuppertalský

dobrovolník. Liší se také systém koordinace profesionálů a dobrovolných sborů „V Německu podléháme
profesionálům. Při poplachu velitel profesionálního sboru zmáčkne současně i tlačítko u dobrovolného
sboru v místě, kde právě hoří,“ přibližuje osvědčenou praxi Wolfgang Lippa. Ve Wuppertalu s 380 tisíci
obyvateli je 17 dobrovolných sborů, dvě stanice profesionální a jeden sbor závodní.

Stejně jako u nás, i německé sbory dobrovolných hasičů se potýkají s nedostatkem nových členů.
Zato ve sborech se zásahů aktivně účastní i ženy a dokonce se jejich řady postupně rozrůstají. „Mohu
za to tak trochu já, protože jsem v roce 1981 založil při našem sboru ženskou skupinu. Naše ženy musí
absolvovat stejný výcvik jako muži. Tento systém se osvědčil - velení sboru teď převzala moje dcera,“
usmívá se bývalý velitel.

S hosty z Německa se setkal i kolovratský starosta Michal Habart, který zástupcům sboru v závěru
jejich návštěvy předal dárky. „Jsme velice rádi, že se vám v Kolovratech pokaždé líbí a že dovedete oce-
nit změny, které jsou viditelné. Věřím, že se brzy opět setkáme. Opět se pokusíme připravit vám zají-
mavý program,“ rozloučil se s wuppertalskými hasiči starosta. -ouj-

Kolovratští strážníci zadrželi další nevítané výtvarníky

V měsíci květnu se kolovratským strážníkům opět podařilo
zadržet dvojici sprejerů. Dva mládenci se rozhodli ozdobit proti-
hlukové stěny vlakového koridoru v blízkosti skautského areálu.
Svůj výtvor právě dokončovali, když si všimli že je z povzdálí sle-
duje strážník městské policie. Pustili tedy vše, co měli v rukou,
a dali se na útěk vnitřním tělesem koridoru, směrem na Kolovraty.
Poté si to namířili zpět ke skautskému areálu, kde zřejmě očeká-
vali bezpečí ve stínu vzrostlých stromů. Tato jejich domněnka se
ale potvrdila jako lichá. Kolovratští strážníci, disponující perfektní

místní znalostí, oba výtečníky v několika minutách zadrželi u potoka nedaleko čističky odpadních vod.
Úlovek to byl zajímavý. Jeden z chlapců měl v batohu na zádech několik nádob barevných sprejů

a digitální fotoaparát, kterým si sprejeři svá díla vždy vyfotili. Fotoaparát se paradoxně stal jedním
z důkazů, svědčících o jejich aktivitách nejen v Kolovratech. Své dílo o rozměrech zhruba 
3x5 metrů sice stačili téměř dokončit, nicméně „odměnou“ jim bylo následné zadržení a předání do
rukou státní policie pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci.

Vladimír Bačák

velitel strážníků Městské policie v Kolovratech

■ Velení sboru dobrovolných hasičů v městské

části Wuppertalu převzala po svém otci

Wolfgangu Lippovi (zcela vpravo) jeho dcera

Emanuela (uprostřed).

Policejní služebny sídlí v nové budově v Uhříněvsi
Místní oddělení Policie ČR v Horních Měcholupech, bylo přestěhováno na adresu

Policie České republiky, místní odd. Uhříněves,
Nové náměstí 1432/21, Praha 10 - Uhříněves (proti budově Úřadu MČ Praha 22)

telefon: 274 868 059

Na tuto adresu bylo současně přestěhováno detašované pracoviště Městské policie v Uhříněvsi
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Nejrozsáhlejší stavbou letošního roku v Kolovratech je výstavba nového pavilonu mateřské školy.
Pane předsedo, můžete říci, jak stavba pokračuje a kdy pavilon začnou využívat děti?

Bohužel stavbu pavilonu provázejí od začátku nejrůznější tech-
nické problémy - například s podložím či kanalizací.
Předpokládáme tedy, že kolaudace stavby proběhne až koncem
prvního čtvrtletí příštího roku. Nicméně se všichni snaží, aby se
část objektu, která by měla sloužit základní škole, podařilo zkolau-
dovat a předat k užívání o trochu dříve. 

Po dvou a půl letech končí revitalizace prvního úseku IV.
železničního koridoru. Co říci závěrem?

Modernizace trati na území Kolovrat definitivně skončila.
Koncem července bude stavba předána investorovi. V jarních
měsících byly kolem protihlukových bariér vysázeny popínavé
rostliny a stěny byly natřeny zelenou barvou. Starost o tuto zeleň
zůstane naší městské části. Nová zeleň je však náročná na častou
péči. To je pro městskou část s omezenými finančními prostředky
velký problém. Proto bychom rádi předem poděkovali každému,
kdo nám v okolí svého bydliště s péčí o tuto zeleň pomůže.

Práce na trati sice končí, ale na obzoru je další rozsáhlá
dopravní stavba. Jsou nějaké nové informace, týkající se silničního okruhu? Je již znám přibližný termín
zahájení výstavby?

Od posledního rozhovoru nemáme k silničnímu okruhu žádné nové zásadní poznatky. V současné době
běží projekt svým rutinním povolovacím procesem. Zahájení stavby tedy závisí na tom, jak rychle se podaří
vyřešit všechna nutná správní řízení. Domnívám se, že ani samotný investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic,
nezná přesný termín zahájení stavebních prací. Budeme-li znát nové informace, občanům je zprostředkuje-
me prostřednictvím zpravodaje. 

Začátkem června zahájil na okraji Říčan provoz další supermarket. Počítá se s tím, že i na území
Kolovrat bude v budoucnu vytvořeno podobné obchodní centrum?

Pro tento účel je určen pás kolem Kutnohorské silnice. Navrhujeme, aby nový územní plán předpokládal
vznik obchodní zóny také i na druhé straně této silnice, směrem od Kolovrat. Zda ale u nás budou chtít firmy
provozovat svou živnost, záleží jen na nich. V okolí Kolovrat je totiž řada velkých nákupních center, takže pro-
stor pro podnikání zde již není velký. Budeme se alespoň snažit k nám dostat nějaké velkoobchody, které by
si zároveň zřídily i provozovny s maloobchodem. 

V současné době probíhají práce v ulici Do Lipan. Jaký je účel této rekonstrukce?
V ulici Do Lipan se pokládají inženýrské sítě a komunikace dostane nový povrch. Budou-li finance a vyřeší-

li se všechny vlastnické vztahy, dojde v příštích letech i na zbylý úsek této ulice. Silnice by měla být mimo
zástavbu rozšířena a doplněna chodníkem. 

Okolí Kolovrat je atraktivní především díky rozsáhlé síti přírodních stezek. Plánuje se i v letošním roce
realizace dalších cest?

Přáním každého z nás je, aby se vysazovalo co nejvíce zeleně a vytvářely se další nové stezky. Nicméně
o stávající plochy musíme také pečovat a udržovat je. Není proto smyslem vytvořit co nejvíce okruhů, ale
také umět najít finance na jejich údržbu a inovaci. 

Kolovraty jsou pro své kvalitní zázemí velmi žádanou lokalitou pro bydlení. Jsou v naší městské části
ještě nějaké volné plochy pro výstavbu rodinných domů či bytových objektů?

V Kolovratech jsou asi tři významné lokality, ve kterých se počítá s významnější zástavbou. Jedna z nich
je oblast u Donáta, kde bude pokračovat výstavba směrem k železniční trati. V současné době však není pro-
jekt ještě znám. Velkou rozvojovou plochou je také prostor mezi ulicí Za Podjezdem a Kutnohorskou silnicí.
Zde se navíc počítá s realizací nové komunikace pro výjezd z Kolovrat. Dalším areálem, určeným pro byto-
vou výstavbu, je lokalita u Prknovky. 

A plánuje se zástavba území ve směru na Lipany?
Ve směru na Lipany nebude žádná větší výstavba probíhat. Tato oblast je totiž chráněnou lokalitou, ve které

se vyskytuje cihlářská hlína. Podstatnější však je, že pro kvalitu bydlení v Kolovratech je významná kombi-
nace bydlení a přírody. Proto bychom chtěli, aby v prostoru mezi Kolovraty a Lipany vzniklo, v návaznosti na
izolační zeleň kolem připravovaného silničního okruhu, území lesní a mimolesní zeleně určené pro odpočin-
kové procházky a sportovní vyžití.

Hlavní město Praha připravuje nový Územní plán. Jaké jsou hlavní návrhy na změny podané naší
městskou částí?

V roce 2010 by měl začít platit nový územní plán hlavního města. Předpokládáme vytvoření ploch zeleně
mezi Kolovraty a Lipany pro sport a rekreaci a také počítáme se širším pásem ochranné zeleně podél celé-
ho silničního okruhu. A navíc podél Kutnohorské komunikace vzniknou již zmiňované pásy pro provozování
živností.

V posledních dnech jsme měli možnost sledovat pracovní ruch v prostoru Atria u Infocentra. Je to již
předvěst přeměny tohoto prostoru na náměstíčko?

V jarních měsících byla opravena kašna s fontánou a atrium bylo osazeno novými lavičkami. V plánu je
další úprava směrem k silnici, ale zatím je to spíše ve stadiu přání, protože na tento projekt zatím hledáme
finance. 

Tomáš Bezouška

Projekt zábavnou formou učí,
jak předcházet nemocem zraku

Před prázdninami se Kolovraty staly dějištěm
5. ročníku projektu Cvičení s Monikou, jehož
smyslem je bourat informační bariéry mezi
zdravými a zrakově postiženými lidmi. Výtěžek
včetně sponzorských příspěvků v celkové výši
50 tisíc korun byl věnován Nadaci prof.
Vejdovského, která již 15 let pomáhá zrakově
postiženým.

Odpoledne plné pohybu a hudby se líbilo přede-
vším dětem, které si zatancovaly na známé písně
zpěváka Michala Davida. Dospělí zase ocenili, že
se mohli dozvědět více o prevenci před závažným
očním onemocněním - věkem podmíněné maku-
lární degeneraci, a to přímo z úst věhlasné oftal-
moložky Prof. MUDr. Blanky Brůnové, DrSc. 

Každý, kdo se akce zúčastnil, obdržel pomůcku
na samovyšetření zraku. Poděkování organizátorů
patří všem, kteří se na průběhu a propagaci akce
podíleli, a zvlášť vystupujícím, neboť se všichni
vzdali honoráře. Dík patří Tereze Škáchové, slečně
a paní Kalinové, staršímu a mladšímu panu
Holečkovi a paní Šímové z kolovratského úřadu za
propůjčení sálu. 

Rádi bychom tímto založili v Kolovratech novou
tradici. Na příští ročník projektu Cvičení s Monikou
přijaly pozvání zajímavé osobnosti - můžeme se
tedy těšit na další příjemné odpoledne.

za organizátory Dagmar Sýkorová

Návštěvníci Dobrobazaru 
pomohli nemocným seniorům

Farní zahrada v nedalekých Čestlicích se
v polovině června už potřetí stala dějištěm
Dobrobazaru - dobročinné akce ve prospěch lidí,
kteří jsou odkázáni na pomoc a vlídnost ostatních.
Tentokrát návštěvníci podpořili částkou 50 tisíc
korun obyvatele Geriatrického centra v Týništi nad
Orlicí na Královéhradecku a Domova pro seniory
v Ludmírově na střední Moravě. 

Renata Skalošová

Kolovraty se rozšiřují, ale obec pamatuje i na zeleň

Také v tomto čísle Kolovratského zpravodaje jsme požádali předsedu stavební komise
kolovratského zastupitelstva, RNDr. Ivo Chytila, aby se vyjádřil k zásadním otázkám rozvoje
Kolovrat.
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Mezi Kolovraty a Prahou
budou vlaky jezdit častěji

V polovině června byl zveřejněn první návrh
vlakového jízdního řádu pro období prosinec
2008 - prosinec 2009. Podstatnou novinkou
pro naší trať je zkrácení intervalu.

Během celého dne je v úseku Praha hlavní nád-
raží - Strančice zaveden třicetiminutový interval
mezi spoji, který je navíc v pracovní dny v ranní
a odpolední špičce doplněn o další vlaky. Jelikož
jsou po benešovské trati vedeny ještě každou
hodinu rychlíky do Českých Budějovic, nelze
vytvořit přesný patnáctiminutový interval. Posilové
spoje tak budou přibližně jezdit v odstupu deseti
nebo dvaceti minut od předchozího vlaku.

Příjemnou zprávou je vedení vybraných spojů
v pracovní dny až do stanice Praha-Vysočany.
Získáme tak denně třiadvacet přímých spojení
s vysočanskou aglomerací. 

Návrhy jízdních řádů pro pražskou oblast 
jsou ke stažení na stránkách Ropidu
http://www.ropid.cz, návrhy jízdních řádů pro
ostatní kraje najdete na internetové stránce
http://gvd.kvalitne.cz

Je nutné mít na paměti, že se stále jedná
pouze o návrh, který musí projít dlouhým schva-
lovacím procesem. Je tedy možné, že řada zde
uvedených faktů se může změnit. 

Plánované odjezdy vlaků v pracovní dny 
ze stanice Praha hlavní nádraží ve směru
Kolovraty:
00.19, 03.49, 04.19, 04.49, 04.59, 05.19,
05.29, 05.49, 05.59, 06.19, 06.29, 06.49,
06.59, 07.19, 07.30, 07.49, 07.59, 08.19,
08.49, 09.19, 09.49, 10.19, 10.49, 11.19,
11.49, 12.19, 12.49, 13.19, 13.49, 14.19,
14.29, 14.49, 14.59, 15.19, 15.30, 15.49,
15.59, 16.19, 16.30, 16.49, 16.59, 17.19,
17.30, 17.49, 17.59, 18.19, 18.30, 18.49,
18.59, 19.19, 19.49, 20.19, 20.49, 21.19,
21,49, 22.19, 23.19, 20.19, 20.49, 21.19, 

Plánované odjezdy vlaků v pracovní dny 
ze stanice Kolovraty ve směru Praha hlavní
nádraží:
04.11, 04.41, 05.11, 05.41, 05.59, 06.11,
06.30, 06.41, 06.59, 07.11, 07.30, 07.41,
07.59, 08.11, 08.30, 08.41, 09.11, 09.41,
10.11, 10.41, 11.11, 11.41, 12.11, 12.41,
13.11, 13.41, 14.11, 14.41, 15.11, 15.30,
15.41, 15.59, 16.11, 16.30, 16.41, 16.59,
17.11, 17.30, 17.41, 17.59, 18.11, 18.30,
18.41, 18.59, 19.11, 19.30, 20.00, 20.11,
20.41, 21.11, 21.41, 22.11, 22.41, 23.11

-tom-

Rekonstrukce kolejiště a nástupišť na pražském hlavním nádraží je přesně ve své
polovině. V předchozích šesti měsících bylo zrekonstruováno třetí a čtvrté nástu-
piště, nyní se práce přesunuly na první a druhé nástupiště. Cestující se po staveb-
ních úpravách, které skončí letos v prosinci, dočkají bezbariérových nástupišť,
vybavených pohyblivými schody, výtahy a novými informačními prvky.

Modernizace pokračuje i v nádražní budově. Na začátku příštího roku bude v dolní hale ote-
vřeno moderní Centrum pro odbavení cestujících s koncepcí, která úspěšně funguje u mnoha
západoevropských nádraží. Celá přeměna hlavního nádraží by měla skončit v roce 2013. 

Během následujících dvou měsíců čekají hlavní nádraží nejnáročnější práce, které si vyžádají
rozsáhlé změny ve vedení osobní dopravy v pražském uzlu. Správa železniční dopravní cesty
například opraví koleje a tubus tunelu ve směru na Smíchov a v severní části nádraží budou pro-
bíhat dokončovací práce související s napojením hlavního nádraží na Nové spojení. 

Řada vlaků tak bude končit na jiných pražských nádražích a do centra města nebudou zajíž-
dět. Nenaplní se však mylná informace, kterou prezentovala v poslední době některá média, že
hlavní nádraží bude uzavřeno pro veškerou vlakovou dopravu. Například vlaky od Benešova
budou jezdit na hlavní nádraží bez jakýchkoliv omezení, tedy dle současného platného jízdního
řádu.

Trať Praha - Beroun - Plzeň
Všechny vlaky ve směru Beroun, Plzeň

a Cheb budou v období od 30. června do
31. srpna 2008 začínat, resp. končit ve
stanici Praha-Smíchov. Cestující, kteří
budou mít vystavenou klasickou jízdenku
Českých drah do/ze stanice Praha-hlavní
nádraží, mohou tento jízdní doklad využít
při přepravě metrem mezi stanicemi
Smíchovské nádraží (linka B) a Hlavní
nádraží (linka C) a dále v tramvajích 14
a 34 v úseku Smíchovské nádraží,
Jindřišská, Masarykovo nádraží.

Cestující s platnými aplikacemi In-gold nebo In-senior na In-kartě potřebují náhradní „papíro-
vou“ jízdenku, kterou dostanou zdarma v pokladnách nebo u průvodčích!

Trať Praha - Hradec Králové
Rychlíky ve směru Nymburk, Poděbrady a Hradec Králové budou v období od 30. června

do 10. září 2008 začínat, resp. končit ve stanici Praha-Masarykovo nádraží a nepojedou přes sta-
nice Praha-hlavní nádraží a Praha-Vršovice. Z Masarykova nádraží pojedou tyto spoje o šest
minut dříve, než je jejich pravidelný odjezd z pražského hlavního nádraží.

Cestující, kteří budou mít vystavenou klasickou jízdenku Českých drah do nebo ze stanice
Praha-hlavní nádraží, mohou tento jízdní doklad využít při přepravě metrem mezi stanicemi Hlavní
nádraží (linka C) - Vysočanská (linka B) nebo mezi stanicemi Náměstí Republiky - Vysočanská
(linka B). 

Cestující s platnými aplikacemi In-gold nebo In-senior na In-kartě potřebují náhradní „papíro-
vou“ jízdenku, kterou dostanou zdarma v pokladnách nebo u průvodčích!

Trať Praha - Děčín
Vlaky EuroCity ve směru Drážďany a Berlín, které jsou výchozí z hlavního nádraží, budou

v období od 30. června do 06. září 2008 začínat, resp. končit ve stanici Praha- Holešovice.
Cestující, kteří budou mít vystavenou klasickou jízdenku Českých drah do nebo ze stanice Praha
hlavní nádraží, mohou tento jízdní doklad využít při přepravě metrem mezi stanicemi Praha-hlav-
ní nádraží a Praha-Holešovice (linka C). 

Praha - Mladá Boleslav - Turnov
Některé vlakové spoje budou začínat, resp. končit ve stanici Praha-Vysočany a nepojedou ze

stanice Praha-hlavní nádraží a Praha-Vršovice. Cestující do (ze) stanice Praha-Vysočany použije
z (do) centra města vlaky ze (ve) směru Masarykovo nádraží nebo metro linky B. 

Výlukové jízdní řády jsou k dispozici na internetu Českých drah (www.cd.cz/vyluky), aktuální

informace je možné získat v Kontaktním centru ČD na lince 840 112 113.

Tomáš Bezouška

Rekonstrukce hlavního nádraží je v polovině



Parním vláčkem krajinou českého Porýní
Také v letošním roce se můžete vydat na projížďku parním vlakem romantickou krajinou kolem

řeky Sázavy. Parní lokomotiva řady 434.218, vyrobená v roce 1917, se soupravou historických
vozů třetí třídy se vydá po jedné z našich nejkrásnějších tratí ještě 16. a 30. srpna. Ve vlaku bude
zařazen služební vůz pro přepravu kol, lodí, kočárků a vůz bufetový, kde bude možno kromě
občerstvení zakoupit překrásné pohledy Posázavského pacifiku s příležitostným razítkem.

Vlak odjíždí z nádraží v Praze-Braníku vždy v 08.44 hod. Dne 16. srpna jede až do Kácova, kde se koná
Kácovská pouť. Dne 30. srpna končí vlak v Čerčanech.

Kromě projížďky vlakem našich dědečků můžete navštívit i mnoho kulturních programů a historických pamá-
tek v okolí železničních stanic a zastávek. 

• 01. června - 27. července 
Výstava ručně šitých kostýmů ovlivněných gotikou Zuzany Kocourkové, hrad Český Šternberk
Hrad český šternberk
• 29. července - 28. září 
Výstava modelů historických plachetnic Pavla
a Tomáše Firstových, hrad Český Šternberk
• 30. července 03. srpna 
O2 Sázava Fest – přírodní areál v Kácově
• 09. srpna od 14.00 hod.
Piráti pod Kostelcem – řeka pod hradem Zbořený
Kostelec u Týnce nad Sázavou
Souboje pirátských lodí na řece, útok na pobřežní pev-
nost, ukázky palných zbraní
• 16. srpna 
Kácovská pouť, Kácov
• 30. srpna 
Tankový den ve vojensko-technickém muzeu v Lešanech (výstup na zastávce Krhanice)
• 25. - 26. října 
Putování šternberskou historií, netradiční prohlídky v kostýmech, hrad Český Šternberk

Jílové u Prahy 
Regionální muzeum těžby zlata, naučná stezka Jílovské zlaté doly, prohlídka štol, www.muzeumjilove.cz
Žampašský viadukt jeden z nejvyšších kamenných železničních mostů ve střední Evropě
Krhanice
Vojenské technické muzeum Lešany, www.vhu.cz
Expozici tvoří více než 450 historických tanků, kanónů, motocyklů; obrněných, nákladních a osobních vojen-
ských vozidel pocházejících z období od roku 1890 až do současnosti.
Zbořený Kostelec
Zřícena hradu na ostrohu nad pravým břehem řeky Sázavy nedaleko města Týnec nad Sázavou,
www.zborenykostelec.cz
Zlenice
Na nevysokém ostrohu u soutoku Mnichovky a Sázavy stojí zřícenina hradu Zlenice. Silueta zříceniny se stala
motivem pro řadu Ladových obrázků. Hrad se stal také dějištěm historické detektivky Radovana Šimáčka Zločin
na Zlenicích L.P. 1318, který se odehrává v bouřlivé době vlády Jana Lucemburského. Pod hradem je u řeky
Senohrabská plovárna - bývalé říční lázně s kabinkami, které se v posledních letech znovu obnovují. V činnosti
je též říční přívoz do obce Zlenice na protějším břehu.
Město Sázava
Stopy lidského osídlení v dnešním městečku Sázava podle archeologických nálezů nalezneme již v pravěku,
v době bronzové, v časech Římské říše i v období raného středověku. Osada vždy totiž ležela v blízkosti důle-
žitých obchodních a spojovacích cest. Roku 1032 byl v Sázavě založen knížetem Oldřichem čtvrtý nejstarší
klášter v Čechách. Jeho prvním opatem byl svatý Prokop. Klášter se odlišoval od ostatních tím, že rozvíjel slo-
vanskou liturgii. Ta však byla v roce 1097 zakázána a klášter převzali benediktini z Břevnova, kteří zavedli litur-
gii latinskou. www.klaster-sazava.cz
Rataje nad Sázavou
Gotický hrad ze 14. století, který byl v 16. století přestavěn na zámek. Dnes je v zámku instalována stála expo-
zice, týkající se historického a stavebního vývoje Ratají, včetně vývoje osídlení (archeologická část). Další pro-
story nabízejí návštěvníkům expozici s tematickým zaměřením na středověk středního Posázaví.
Český Šternberk
V dolním Posázaví necelých patnáct kilometrů od Vlašimi se nad údolím vypíná gotická perla Posázaví, skvost
našich hradů Český Šternberk. Během prohlídky hradu prochází návštěvník barokními interiéry s dobovým zaří-
zením značné umělecké hodnoty. V několika sálech je krásná štuková výzdoba Jiné místnosti jsou věnovány
významným představitelům rodu Šternberků. Ze sbírek vyniká početná sbírka grafických listů ze 17. století. Tato
kolekce mědirytin čítá 545 kusů a je hodnocena jako jedna z nejvýznamnějších sbírek této tématiky. Expoziční
místnosti jsou doplněny zajímavou sbírkou historických střelných a sečných zbraní, soubory vzácného porce-
lánu a různými ukázkami drobného uměleckého řemesla uplynulých staletí. www. hradceskysternberk.cz
Pivovar Kácov
Malý tradiční pivovar, který čerpá ze své bohaté historie, sahající až do 15. století. Svým založením je tak kácov-
ský pivovar jedním z nejstarších pivovarů u nás. Vaří se zde pivo Hubertus a pivovarský areál si lze také pro-
hlédnout. www.pivovarkacov.cz

Krásy vesmíru poodhalí Ondřejov

Již více než sto let stojí na kopci Žalov nad
městečkem Ondřejov v Ladově kraji hvězdárna,
která v současné době patří k nejdůležitějším
vědeckým pracovištím ve svém oboru v Evropě.

Hvězdárnu zbudoval na začátku 20. století Josef
Frič a dnes patří Astronomickému ústavu Akademie
věd ČR. Pracovníci instituce se zabývají především
pozorováním Slunce, ale i sledováním dalších
hvězd. Vždy v letní sezoně otevírá observatoř své
brány i veřejnosti. Zájemci se tak mohou od května
do září zúčastnit komentované prohlídky areálu. 

Celý rozsáhlý areál je upraven jako park se vzác-
nými stromy a řadou moderních plastik. Do něho
jsou zasazeny secesní budovy a kopule původní
hvězdárny, které navrhoval. Při procházce parkem
lze obdivovat i přístroje, např. ze 2. světové války,
z nichž některé stále slouží vědeckým pozorováním.
Z jižní části kopce se nabízí pohled na sázavskou
krajinu i na místa, kde se odehrávaly příběhy kocou-
ra Mikeše. Návštěvníci mohou dohlédnout až na
vrchy Sedlčanské pahorkatiny a České Sibiře. 

Skutečným skvostem je dvoumetrový zrcadlový
dalekohled, který nedávno oslavil čtyřicáté narozeni-
ny. Jde o největší dalekohled u nás.

Astronomický ústav pořádá několikrát do roka
také Den otevřených dveří. Ten nejbližší by se měl
uskutečnit při Noci vědců na konci září. Kromě pro-
hlídky areálu budou moci zájemci zůstat na hvězdár-
ně až do nočních hodin a v případě jasného počasí
se podívat na krásy vesmíru přímo dalekohledem.
Návštěvy hvězdárny jsou možné od května do září
každou sobotu a neděli, kdy prohlídky začínají
v 9:00, 11:00, 13:30 a 15:30 hodin.
Cena vstupenky pro jednotlivce je 40 Kč, děti 
(7 15 let) zaplatí 20 Kč. 
http://asu.cas.cz

Příběh lásky na Křivoklátě

Slavnou kapitolu z dějin Křivoklátu připomene
program nočních prohlídek na hradě Křivoklát.
Příběh zavede návštěvníky do doby, kdy se hrad stal
útočištěm tajné lásky sličné kupecké dcery Filipíny
Welserové a následníka habsburského trůnu arcivé-
vody Ferdinanda Tyrolského.
Prohlídky se konají 15. a 16. 8. 2008 a začínají vždy
ve 22, 23 a 24 hodin. 

Nový polabský cyklookruh

Milovníci cyklistiky mají další atraktivní cíl. Na
Kolínsku vznikla nová síť cyklostezek, které protí-
nají rovinatou krajinu v okolí řeky Labe.

Kdo chce prozkoumat tento příjemný kout, může
vzít kolo a nasednout na vlak směr Kolín nebo
Poděbrady. Nový cyklistický okruh Lužními lesy
a východním Polabím vznikl propojením již existují-
cích tras s novými asfaltovými cestami na sever od
Kolína.
Více informací: www.mukolin.cz/kolin--generel-

cyklistickych-tras-a-cyklostezek-t308

Léta zkázy a naděje na Kačině

Na zámku Kačina, v sídle Muzea českého ven-
kova, je otevřena nová výstava s názvem Léta
zkázy a naděje.

Výstava je zaměřena hlavně na éru socialistické-
ho zemědělství. Zachycuje také období padesátých
let tzv. kolektivizace venkova, ale i perzekuce
a pronásledování sedláků. 
Více informací: Národní zemědělské muzeum Praha,

Kostelní 44,170 00 Praha 7, tel.: 233 376 012

nzm.praha@nzm.cz, www.nzm.cz,

9 ... kam o prázdninách
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Školáci z Uhříněvsi soutěžili
v kolovratské knihovně

Kolovratská knihovna hostila v dubnu
školáky z uhříněveské Základní školy bra-
tří Jandusů.

Děti se dozvěděly, jak knihovna funguje
a v soutěži si ověřily svoje znalosti ze světa
literatury. „Návštěva v Kolovratech byla pro
žáky opravdu nezapomenutelným zážitkem.
Nechtělo se jim z knihovny vůbec domů
a dodnes o ní mluví a vzpomínají,“ svěřila
se Uhříněveskému zpravodaji třídní učitelka
čtvrťáků Ivana Voříšková. -ouj-

Co napsaly o knihovně děti:
Já jsem v té knihovně poznala nový svět.

Svět, který si sám vybereš a já jsem si

vybrala Svět lékařství, takže jsem si mohla

přečíst něco o lékařské vědě. Moc se mi

líbilo, jak byly knihy roztříděné na lékařské,

technické, o válce a také podle příjmení

spisovatelů. Paní Černohorská nás sezná-

mila s pravidly knihovny a chování ke kni-

hám, dozvěděli jsme se také o programu

Lanius. Její kolega mne velmi překvapil,

když měl pro nás připravené kvízy a různé

soutěže na poznávání autorů a ilustrátorů,

úryvků z knih. Soutěžili jsme i v poznávání

postav z dětských filmů a seriálů

o bonbony a pěkné diplomy Úspěšný řeši-

tel. V. a Z. Říhovy

Knihovna a infocentrum má 5 pater.

První patro bylo zaměřeno na děti, ve dru-

hém, třetím a čtvrtém byly knihy pro

dospělé a v pátém patře byla jen poezie.

A všude byly regály plné knih a krásné pro-

středí. Mně se nejvíc líbily knihy

o zvířatech. Bylo to tam originální, taková

knihovna se najde jedině v Kolovratech.

M. Hostonský, M. Zapletalová

Kolovratské děti si mohou vybrat z desítky hřišť

Výstavbu dětských hřišť podporuje Městská část Praha-Kolovraty od počátku devadesá-
tých let. Zásluhou vedení obce se mohou Kolovraty pochlubit desítkou upravených dětských
hřišť s moderními hracími prvky.

Návrh vybudovat jedno velké centrální moderní dětské hřiště by jistě veřejnost ocenila, ale finanč-
ně na něj obec v současné době nedosáhne. Menší hřiště byla postupně budována v návaznosti na
výstavbu rodinných domů a bytů, aby byla dostupná všem obyvatelům Kolovrat a Lipan.

První dětské hřiště Na skále, v blízkosti železničního podjezdu,
bylo určeno dětem všech věkových skupin. V době, kdy vzniklo, plně
vyhovovalo tehdy ještě nevelké populaci dětí. S narůstajícím počtem
nových obyvatel, hlavně s přílivem mladých rodin, vyvstávala potře-
ba budovat hřiště poblíž obytných souborů, aby děti i rodiče nemu-
seli chodit daleko. Tak postupně vznikla řada nových hřišť.

Na Parkáně, v sousedství školky je areál vybaven převážně dřevěný-
mi prvky a je určen nejmenším dětem. V areálu byly dva původní altán-
ky pravidelně demolovány omladinou, takže obě stavby musely být
z areálu definitivně odstraněny. Hřiště je určeno pro děti do deseti let.

Areál Nad vrbami známý spíše jako Hřiště s U-rampou je moderní sportoviště se skateboar-
dovým hřištěm, sportovištěm pro míčové hry, lanovkou, horolezeckou stěnou či pyramidou,
který je určen starším dětem a mládeži. Zbudované indiánské teepee bohužel využívají někteří
návštěvníci jako WC. Někdy se zde objeví také injekční stříkačka.

V parku Na Července vznikl pěkný malý prostor s „hradem“, který je mezi dětmi velmi oblíben.

V Lipanech u nádrže je opět vybudováno hřiš-
tě pro menší děti. Původní prolézačky na návsi
byly odstraněny, hřiště se v těchto místech jevi-
lo jako málo bezpečné. 

V bytovém souboru V Tehovičkách, dále za kostelem v areálu Mladotova i poblíž rodinných
a bytových domů U Donáta je možno využít drobných herních prvků, které byly dodány staveb-
ními firmami současně při stavbě těchto lokalit. 

Hřiště V Cihelně vhodně doplňuje sportovní areál s tenisovými kurty.

Obec výhledově uvažuje pořídit další herní prvky i ve spor tovně-rekreačním areálu
u kolovratské nádrže.

Pokud není určena otevírací doba, platí dodržování nočního klidu, to je od 22.00 do 6.00
hodin.

Hřiště jsou pravidelně uklízena, herní prvky i další vybavení kontrolována. Co obec trápí, je

občasný vandalismus a krádeže. Peníze na zbytečné opravy jdou z kapes nás všech. 

Alena Svobodová

správa majetku města ÚMČ

Kolovraty přivítaly své nejmenší obyvatele
Pět desítek dětí, které se narodily do Kolovrat od loňského dubna do prosince, má už

za sebou první společenskou událost. Nové obyvatele této městské části nedávno přivíta-
li zástupci obce při tradiční slavnosti v sále kulturního domu. Dětem na uvítanou zazpíval
také dětský pěvecký sbor Coro Piccolo.

„Vítám vás na tom nejdůležitějším místě na světě, které jste svým dětem vybrali jako
domov,“ přivítala rodiče s jejich ratolestmi
místostarostka obce Vladimíra Jechová
Vápeníková. Starosta Michal Habar t popřál
novým obyvatelům krásné žití a příjemné bydle-
ní v Kolovratech. „Doufám, že se budeme spolu
setkávat jen při těch hezčích příležitostech,“
dodal starosta.

Rodiče převzali z rukou zástupců obce květiny
a s malým dárkem, který věnovala společnost
Avon, i pozvání do mateřského centra Macek.
Poté své ratolesti zapsali do pamětní knihy. -ouj-

Otevírací doba hřišť 
únor 08.00 hod.-17.00 hod.
březen, říjen 08.00 hod.-17.00 hod.
duben, září 08.00 hod.-20.00 hod.
květen srpen 08.00 hod.-21.00 hod.



Charitativní akce Klubka pomáhají postiženým dětem

Nejen pod dvěma úspěšnými charitativními akcemi - lednovým koncertem
Pohoda v Kolovratech a květnovým fotbalovým turnajem Hvězdy pro Slunce -
je podepsaná Iva Hladká, která od letošního ledna vede kolovratské Klubko.
K turnaji v dámě, sletu čarodějnic nebo spolupráci na dětském dni se na pod-
zim připojí cyklistický závod, Halloween a na konec roku mikulášská nadílka

- tedy akce, bez kterých si kolovratské děti nedovedou svůj volný čas už ani představit.

Paní Ivo, poté, co jste vystřídala svoji předchůdkyni
Renatu Línkovou, jste se pustila do organizačně nároč-
ných projektů. Vaši práci ocenili nejen kolovratské děti,
ale také rodiny s postiženými dětmi, kterým byl věnován
výtěžek z charitativních akcí. Jak jste se do vedení
Klubka dostala?

Když jsem připravovala lednový koncert, lidé z Klubka
mě oslovili, zda bych nechtěla klub vést místo Renaty
Línkové. Ta se nyní věnuje mateřským povinnostem. Ráda
bych pokračovala v akcích, které Klubko dosud pořádalo
a chtěla bych také nabídnout dětem nový program. Paní

Línkové, která je nyní mojí zástupkyní, patří velký dík za skvělou organizaci zavedených dětských akcí. 

Jak se Vám podařilo přilákat do Kolovrat muzikálové hvězdy a divadelníky?
Byla to náhoda. Na kolovratské Rychtě jsem se seznámila s profesorem Eduardem Klezlou, který

pomáhá na svět muzikálovým projektům, a také se zpěvákem Tomášem Berounem. Spřátelili jsme se
a postupně začali domlouvat program charitativního koncertu. S Hanou Heřmánkovou se znám z dob,
kdy jsem pracovala v České televizi. Tato herečka koncert moderovala a spolupracovala s námi i při
fotbalovém zápase herců a kolovratských sportovců. Je totiž patronkou Nadačního fondu Slunce pro
všechny, kterému byl výtěžek z benefičního utkání věnován. Jsem ráda, že se obě akce vydařily
a diváci přispěli na pomoc postiženým. Oběma organizacím jsme mohli dohromady předat více než
sto tisíc korun. Chtěla bych znovu poděkovat vedení naší městské části za podporu při organizaci
a také sponzorům i jednotlivcům, kteří na konto nadace přispěli. (Více k turnaji Hvězd pro Slunce na
straně 24.)

V Kolovratech působí desítka spolků a sdružení, které se starají o to, aby se děti ve volném čase
nenudily. Jaké postavení má mezi nimi Klubko?

Klubko bylo založeno před deseti lety, aby rozšířilo nabídku mimoškolní činnosti. Sdružuje výtvarný,
dramatický a geologický kroužek, doučuje některé předměty a děti se pod hlavičkou klubu mohou učit
anglicky nebo hrát na kytaru. Jsme malá skupinka dobrovolníků, kteří pro děti pracují zdarma a ve
svém volném čase. Ochotných pomocných rukou ale není nikdy dost. Někdy doslova na koleně
vymýšlíme, co nového pro děti udělat, jak jim zpříjemnit chvíle volna. Sama mám tři děti ve věku tři,
pět a sedm let, jejichž nápady mě často inspirují. Ptám se jich, čím by se rády pobavily. Když přijdou
s něčím, co se dá pořídit téměř zadarmo, jako třeba malování nebo skákání, vždy mě to potěší.

Nekonkurujete si s ostatními kluby a organizacemi?
Každý klub či sdružení má jiné poslání. O konkurenci se nedá mluvit, spíše se snažíme spolupraco-

vat. Příkladem jsou manželé Hrubých, kteří pracují pro Sokol Kolovraty a přesto Klubku ještě pomáha-
jí a podporují jeho akce.

Co je na práci hlavního organizátora takovýchto akcí nejtěžší?
Horké chvíle nastávají těsně před akcí. Pokaždé se děsím, zda na té stovce papírků s poznámkami,

které mám na stole, je všechno, na co nesmím zapomenout. Pokud se přece jen něco opomene, pak
nezbývá, než na místě improvizovat. Jako máma musím navíc přemýšlet, kdo mi pohlídá děti, když
budu na hřišti nebo v sále. 

Věřím, že stres při přípravách pak vystřídá radost, když se akce povede, sál je nabitý k prasknutí
a lidé odcházejí spokojeni.

Pro mně osobně bylo velkým zážitkem vidět nadšení postiženého chlapce Ládi Fixy, když si mohl při
fotbalovém zápase kopnout penaltu. Navíc se nám povedlo splnit mu přání zúčastnit se natáčení tele-
vizního seriálu. 

Z vydařených charitativních projektů jsme měli zvlášť velkou radost. Těší nás, že se najdou lidé, kteří
věnují peníze rodinám, přestože je prakticky neznají. Pro rodiny s postiženými, které jsou finančně zatí-
žené a ve společnosti znevýhodněné, je důležité, aby držely pohromadě. To si zdravý člověk jen těžko
uvědomí. 

Blanka Oujezdská
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Školáci z Uhříněvsi oplatili
návštěvu kamarádům z Kolovrat

Koncem dubna přijeli na návštěvu do
Základní školy bratří Jandusů v Uhříněvsi
žáci pátých tříd z Kolovrat. Ve společném
dopoledni si prohlédli školu a své vědo-
mosti si mohli ověřit při hrách na interak-
tivní tabuli.

„Své síly jsme si také změřili při sportov-
ních utkáních v tělocvičně i na hřišti,“ vzpo-
mínají páťáci na hezké setkání. 

V polovině května se jeli podívat do
Kolovrat školáci z Uhříněvsi. Prohlédli si
školu a přivítali se s žáky obou pátých tříd. 

„Zahráli jsme si turnaj ve vybíjené.
Potom jsme se společně prošli po okolí
a zastavili se i v infocentru a knihovně. Na
závěr někteří z nás hráli fotbal a ostatní hla-
sitě fandili. Obě setkání se nám líbila. Jsme
rádi, že jsme poznali nové kamarády,“ sho-
dují se školáci. -ouj- 

foto archiv ZŠ bří Jandusů Uhříněves

Pod Zastávkou 505/1,
103 00 Praha-Kolovraty
(vchod z Mírové ulice)

Vás zve k posezení u kávy
nebo sklenky vína s širokým

výběrem zákusků, dortů,
dezertů a výrobků studené kuchyně,
obložených chlebíčků a baget i salátů

Nabízíme také sobotní prodej
chleba a pečiva.

Otevřeno denně od 7,30 do 20 hodin

telefon: 733 561 707 
e-mail: cafemarta@seznam.cz

www.cafemarta.cz

Členové občanského sdružení Klub Kolovraty neboli Klubko:
Iva Hladká - předsedkyně, Renata Línková-Kocumová - zástupce předsedy, Jana Šlajerová -

pokladník, Iveta Hrubá - daňový poradce, Pavel Bednář, Jan Sommer, Roman Maxa - členové reviz-
ní komise, Iva Boušková, Veronika Felkelová, Luďka Kvašová, Libuše Nováková, Radana
Sousedíková - členové
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Niňos Bailandos má za sebou úspěšnou taneční sezónu

Taneční skupinka Niňos Bailandos působí v Kolovratech již druhým rokem
a pomalu proniká do povědomí kolovratských občanů. Jejím cílem je zařadit se co
nejdříve mezi již tradičně známé kolovratské zájmové kroužky, jako jsou například
dětský pěvecký sbor Coro Piccolo, školní divadelní kroužek nebo taneční aerobic.

Niňos Bailandos bedlivě sleduje kulturní dění v Kolovratech i v jiných částech
Prahy a snaží se využít každé příležitosti, která nabízí možnost vystoupit a ukázat
pokroky práce.

V letošním školním roce se nám podařilo
zorganizovat již pět vystoupení. Čtyřikrát jsme
vystupovali přímo v Kolovratech a jednou na
Staroměstském náměstí v Praze. 

Koncem června jsme znovu tančili v Ko-
lovratech, tentokrát na akci nadace profesora
Vejdovského nazvané Cvičení s Monikou. Byli
jsme velmi mile potěšeni, když nás s nabídkou
na toto vystoupení oslovila zástupkyně nadace
a jedna z organizátorek celé akce, Dagmar
Sýkorová. Rádi jsme ji uvítali na jednom

z našich květnových tréninků, aby mohla posoudit, zda se naše skupinka pro její záměr hodí. Děti
jí s chutí, ale i trochu s trémou předvedly nazkoušené choreografie. Paní Sýkorová k naší radosti
projevila spokojenost a předala nám CD s písničkou Michala Davida Za lásku se bít. Převzali jsme
na svá bedra nelehký úkol: nacvičit během několika týdnů zcela novou choreografii na tuto pěk-
nou, rytmickou, tři a půl minutovou skladbu. 

Na vystoupení po boku celebrit jako jsou Michal David nebo Monika Žídková jsme se všichni
moc těšili. Přestože několik našich tanečníků potrápily neštovice, i přes tuto nečekanou překáž-
ku se nám podařilo předvést jedno z nejlepších vystoupení uplynulého školního roku.

Pokud bychom měli hodnotit dosavadní jednotlivá vystoupení, na nejvyšší příčku bychom urči-
tě postavili tancování na Staroměstském náměstí, které se uskutečnilo v rámci kulturních pro-
gramů na vánočních trzích. Tam ke skvělému výkonu tanečníků jistě napomohla příjemná před-
vánoční atmosféra, nasvícené jeviště a bohatá účast diváků. 

Naopak naše poslední vystoupení na Dětském dnu v Kolovratech se příliš nevydařilo. Podle
pokynů organizátorů jsme se pokusili přizpůsobit kostýmy a především nacvičit dobový středo-
věký tanec, abychom zapadli do duchu akce. Většina dětí nám bohužel týden před vystoupením
odjela na školu v přírodě. I když se těsně po návratu některé děti vystoupení obětavě zúčastnily,
byla na nich přece jen znát únava. Kvalitu vystoupení kromě toho poznamenala nehoda, která se
přihodila zvukaři. Ten z nepochopitelných důvodů pustil přibližně první čtyři takty dvojnásobnou
rychlostí… Tanečníci se naštěstí nenechali zmást, po chvíli rozpaků se „chytli“ a nakonec zvlád-
li choreografii i za tak komplikovaných podmínek. 

Již nyní přemýšlíme o cílech, které si stanovíme pro příští školní rok. Jednáme s několika
agenturami o dalších vystoupeních a také plánujeme rozdělení tanečníků do dvou oddělení, podle
věku a případně podle pokročilosti. 

Všem rodičům tanečníků, kteří umožnili svým dětem navštěvovat naše lekce a účastnit se
vystoupení, mnohokrát děkujeme a těšíme se na jejich další milou spolupráci po prázdninách!
Díky všem, kteří si již uvědomili, že právě tanec je v dnešní době, kdy jsou sporty a jiné pohy-
bové aktivity mnohdy nahrazovány počítačovými hrami, žádanou mimoškolní aktivitou. Je to
zdravý pohyb, který vyžaduje pozornost, ale přitom umožňuje relaxaci. 

V září se budeme těšit na všechny stávající i nové tanečníky Niňos Bailandos! 
Věra Kalinová

Na gymnázia se dostalo
patnáct školáků z Kolovrat

Tak už je tu zase konec školního roku. Právě
jsem dopsal další dokumentaci, rozloučil se se
čtvrtou inspekcí za sedm let, co zde působím,
a zhluboka si oddechl. 

Vím, že někteří z vás byli roztrpčeni účastí
vyučujících na stávce školských pracovníků.
Proto ty, kteří chcete znát naší situaci, rád pozvu
na přátelský rozhovor kdykoli po vzájemné doho-
dě a třeba vymyslíme nějaké společné řešení. 

Na závěr letošního roku musím připomenout
náš velkolepý úspěch – úspěch dětí, Vás rodičů
i učitelů. Letos jsme měli z přijímacích řízení tro-
chu strach - přihlásilo se nám totiž 20 uchazečů
na gymnázia! Konečné výsledky však předčily
veškerá naše očekávání – na gymnázia bylo při-
jato 15 dětí z kolovratské školy! Tak mi dovol-
te, abych jmenovitě poblahopřál Michalu
Petrovovi, Janu Stoudkovi, Veronice Jechové,
Viktorce Havlové, Milanu Knappovi, Marii
Bednářové, Tereze Tomanové, Martině
Pelclové, Petru Stejskalovi, Ráchel Mimo-
chodkové, Janu Mourkovi, Samiře Meszárošo-
vé, Karolíně Štrbové, Jakubovi Kolářovi
a Patricii Striežencové. Jejich zásluhou už nás
znají gymnázia v nejbližším okolí. Takovým
výsledkem se může pochlubit málokterá škola
v regionu. 

Na závěr roku jsme museli zvládnout mnoho
akcí. Jako obvykle to bylo vyhlášení sběrové
soutěže, kdy zastupitel Ing. Tomáš Růžička pře-
dal nejlepším sběračům atraktivní ceny. Opět
jsme zlomili rekord - tentokrát jsme odevzdali
kolem 34 tun papíru za více jak 36 000 Kč.
Pomůcky jsou již nakoupené, zájemci si je mohli
prohlédnout během posledních schůzek. Sběrači
odjeli na celodenní výlet na hrad Ronov na Čes-
kolipsku. 

Úspěšná byla také tradiční zahradní párty
a schůzka rodičů budoucích prvňáků. Poprvé
v našich novodobých dějinách žáci hráli vybíje-
nou proti učitelskému sboru. Každý si rád zkusil
alespoň jednou beztrestně hodit míč a trefit, byl
to nelítostný souboj. 

Děti se tentokráte ve zdraví (pouze některé
měly neštovice) vrátily ze školy v přírodě. Byly
plné dojmů a zážitků, dokonce jezdily i na raftu. 

Už je to posedmé, co se budu loučit
s absolventy našich pátých tříd. Tentokrát to
bude ještě těžší, neboť odejde i mé vlastní dítě.
Je to krásné a zároveň smutné, ale toho krásné-
ho je mnohem víc, a proto tu práci děláme. 

Přeji vám dovolenou plnou zážitků, na které se
nezapomíná. Užijte si ji v kruhu rodinném - co se
do vás vejde. 

Mgr. Pavel Bednář, ředitel školy

Základní škola, Vachkova 941, Praha 10 - Uhříněves
přijme do pracovního poměru

uklízečku a školníka - údržbáře.
Práce je vhodná i pro důchodce.

Uklízečka (pracovní doba v odpoledních hodinách, cca 3 hodiny),
nástup možný ihned.

Školník (vyučení a znalost oboru instalatér, elektro nebo truhlář),
nástup od 1. září 2008

Kontakt: PaedDr. Petr Ptáček, ředitel školy, 
telefon: 723 046 189, 267 712 710

Děkujeme za nabídky!
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Malí i velcí účastníci dubnového Běhu mezi

stromy, který pořádalo sdružení Kolovrátek,

i tentokrát vyrazili na trasu až za šera (foto

1 - 2).

Kolovratská škola pořádá akce zaměřené

nejen na protidrogovou prevenci, ale také

učí děti, jak se starat o své zdraví. Pod

vedením instruktorek z Vyšší odborné zdra-

votní školy 5. května si děti osvojily zásady

poskytnutí první pomoci.(foto 5 a 6)

8

Tradiční Pálení čarodějnic zorganizovalo pro nejmenší děti mateřské centrum

Macek (foto 3 a 4) a pro ty větší kolovratské Klubko se základní školou.

Nejlepším sběračem starého papíru se stal Martin Blažek z II.B (5 772 kg),

kterému předal cenu zastupitel Tomáš Růžička. Druhé místo patří Milanu

Knappovi z V.A třídy, který za celý rok odnesl do školního kontejneru 2 828

kg. Třetí byl vítězův spolužák Martin Novák s 2 568 kg (foto 7 a 8).

7

Školáci z Kolovrat si

koncem roku dopřávali

vodácké zážitky na

škole v přírodě a také

zvládli cyklistický výlet

(foto 9 a 10).

Foto 1 a 2 Mirek Skřítek,

foto 3 Blanka Oujezdská,

foto 4 archiv Macka,

foto 5 až 10 Jana Šlajerová

a archiv ZŠ Kolovraty
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Foto 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16 17, 19 Filip Novák

Foto 5, 11, 12, 18, 20 Mirek Skřítek

Kolovraty dobyli Vikingové

Poslední květnový den provázelo horké
slunce, a vikingský tábor uprostřed hřiště
poskytoval jen málo stínu válečníkům ve
zbroji. Jenže děti nedbaly na horko
a s bezprostředností sobě vlastní ovládly
vikingské ležení na celé odpoledne.

Při vstupu do areálu fotbalového hřiště děti
vítala paní Pelclová společně s paní Vejvodovou
a Krupkovou a také válečník v plné zbroji Petr
Souček. Skládáme mu poklonu, že vydržel být
navlečený v drátěné košili a přilbě na přímém
slunci celé odpoledne. Každé dítě dostalo občer-
stvení, historickou minci na krk a kartičku pro
razítka z každého stanoviště. Všichni organizátoři
pracovali na výbornou a tak se děti mohly roz-
běhnout po jednotlivých stanovištích (Tvoře-

níčko, Macek, Klubko - p. Hladká, nerosty -

p. Bednář, Skauti - p. Novák, basketbalový koš -

p. Konečná, fotbalisti - p. Zolich a p. Hrubý, jízda

na koni - p. Kudrna, vikingský tábor se soutěže-

mi, airsoftový tým Czech Army Special Forces -

p. Rybář a manželé Vondrovicovi - drátování).
Program doplňovaly vstupy tanečního aerobi-

ku Terezky Škáchové a hip-hopové skupiny
Snatch Rank.

Nejoblíbenější „atrakcí“ bylo jako každoročně
předávání dárkových balíčků, kde velmi pomohly
paní Kociánová, Keselicová, Nováková a Šímová.

Závěr dětského dne patřil Czech Army Special
Forces s ukázkou přepadení aut, což ocenili zej-
ména kluci. Ani letos nechyběli kolovratští hasiči
s oblíbenou pěnou. Děti se rozešly krátce po
šesté hodině sice napěněné a promáčené, ale
určitě šťastné. 

Podle předaných vstupních kartiček Dětský
den navštívilo 560 dětí. Dárky si rozebralo cel-
kem 700 dětí včetně těch v kočárku a těch, které
si v rychlosti ani nestačily vstupní kartičky vzít.

Za pomoc při přípravě dětského dne děkuje-
me paní Hladké, Kociánové a Keselicové.
Poděkování patří také těmto jednotlivcům
a organizacím: panu Blažkovi za svoz materiá-
lu a závěrečný úklid, panu Holečkovi za ozvu-
čení, panu Skřítkovi za fotky, správci stadionu,
MUDr. Božinovové, MAESTRO Clubu, Městské
policii, Sboru dobrovolných hasičů a Infocentru
s knihovnou.

Děkujeme i všem štědrým dárcům za dobro-
volné dary vybrané na vstupu do areálu.

Za finanční dary děkujeme těmto sponzorům:
LAY koření s.r.o., Luboš Erlich, Ing. Zbyněk
Hladký, František Šlingr, Jana a Bohouš
Stárkovi, Sklenářství JENÍK   Jan Černý,
MUDr. Věra Derflová, Masážní a regenerační
prostředky, Terminal trans s.r.o., Potraviny
Chadovi, Lékárna Kolovraty, TJ Sokol Kolovraty,
SOLIDEA, DO-DO, AMADA, WADIA, KRUP,
HORKA stavební, T-Mobile, ACIS, Novinová
služba   p. Skleničková, Café MARTA

za pořadatele Ing. Karel Čvančara, místostarosta
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Foto 3, 10, 13, 14 Blanka Oujezdská
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V Infocentru vystavoval výtvarník Jan Černý 

(foto 8), fotografka Marta Lesko (foto 12)

a návštěvníci si také mohli prohlédnout sbírku

starých map, kterou připravil profesor Bohuslav

Veverka (foto 13). Tvořivé ženy a dívky si po

večerech opět vyráběly originální šperky

a dekorace (foto 11).

Kolovratské Jazzbáby slavily úspěch s novou

zpěvohrou Bílá paní aneb Jak jsme vyvezli

Rusalku. (foto 9 - 10)

Foto 1, 2, 3, 8, 11, 12 Blanka Oujezdská

Foto 4 a 5 Vašek Pokorný

Foto 6 a 7 Zdeněk Stiblík

Foto 9 a 10 Liduška Dvořáková

Foto 13 Miroslav Mikšovský

Kolovratský parník byl příležitostí setkat se s přáteli

a sousedy u dobrého jídla, pití a muziky různých žánrů.

Foto 1 - 7
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17 ... Infocentrum s knihovnou

Infocentrum nabízí výlet mezi historické mapy

Až do soboty 12. července si mohou návštěvníci kolovratského Infocentra s knihovnou pro-
hlédnout výstavu nazvanou Staré mapy - historická paměť krajiny, která vznikla ve spoluprá-
ci s profesorem Bohuslavem Veverkou z Uhříněvsi.

„Nejstarší mapa na světě je vyrytá na mamutím klu a její stáří se odhaduje na 26 tisíc let. Na
klu jsou zakresleny Pavlovské vrchy, řeka Dyje a sídlo osady lovců mamutů. Artefakt byl nalezen
v roce 1962 na Jižní Moravě ve stejné lokalitě jako soška Věstonické Venuše,“ komentuje jednu
z vystavených fotografií Bohuslav Veverka, který přednáší na katedře mapování a kartografie

pražské ČVUT. Na dalších panelech jsou
k vidění ukázky kompasových map
mořeplavců i nejstarší mapy zemí Koruny
české. K nejznámějším patří Müllerova
mapa z roku 1720. „Na této mapě je patr-
ný chybný zákres říčky Říčanky a série
uhříněveských rybníků,“ upozorňuje pro-
fesor Veverka na nepřesnost a dodává,
že mapa se ve své době ryla do tisko-
vých desek tři roky. Kromě historických
vojenských map a katastrálních plánů
Kolovrat a okolí nabízí výstava i několik
historických zeměměřičských přístrojů.
Návštěvníci si mohou zalistovat v Ottově

historickém atlasu, v mapách stabilního katastru nebo v ortofotomapách Prahy. 
Unikátním exponátem je originální mapa království Českého z roku 1895, kterou zapůjčil

František Kafka z Podblanického vědeckotechnického klubu železničního v Benešově. Na výsta-
vě se podílí Kartografická společnost ČR a kolovratský Maestro Club.

V době prázdnin budou v Infocentru vystaveny práce dětí z místního výtvarného kroužku, který
vede Mirka Mourková. Infocentrum s knihovnou bude mít zavřeno z důvodu dovolené od 
28. července do 16. srpna 2008.

Milovníci výtvarného umění mohou navštívit také některou z výstav v blízkém okolí.

V uhříněveském muzeu až do 20. srpna vystavují svoji tvorbu Jana Veselá a Jiří Voneš. V září je

vystřídá Jiří Zejfart z Kolovrat se svojí jubilejní výstavou. V Holiday Parku v nedalekých Benicích

jsou až do poloviny září rezervovány výstavní plochy pro malíře Borise Jirků. Zajímavou výstavu

nabízí i říčanská Galerie Kotelna, kde mají do 11. července zadány industriální prostory Marie

Blabolilová a Barbora Lungová. -ouj-

Přednášky o astronomii
si oblíbili i školáci z okolí

Rádi bychom poděkovali asistentovi
Infocentra Tomáši Bezouškovi, který s naší
školou spolupracuje již řadu let. Pro naše žáky
pravidelně připravuje besedy o astronomii. Tyto
besedy má vždy perfektně připravené, a to
poutavým způsobem s ohledem na různý věk
dětí i jejich mentalitu. Do svého vyprávění zařa-
zuje i obrázky, video nahrávky a oblíbené sou-
těže. Děti se mohou také podívat na oblohu
dalekohledem. Vše probíhá v útulném, klidném
prostředí, což má pro naše žáky velký význam.

Proto bychom mu ještě jednou rádi podě-
kovali a popřáli mnoho úspěchů při studiu
i v osobním životě.

Mgr. Ladislava Mondscheinová,

ředitelka Základní školy Nerudova, Říčany

I n z e r c e
Dlouhodobě pronajmu byt 2+1

se zahradou, sklepem a parkovacím 
stáním v Praze 10 - Kolovratech.

Byt se nachází v areálu naproti úřadu, 
je částečně zařízený a volný od září 2008.

Telefon: 606 650 935

Beletrie:
Ahern Cecelia: Cesta ze ztracena
Boučková Tereza: Rok kohouta
Clarke Stehen: Merde. Rok v Paříži
Clarke Stehen: Už zase skáču přes Merde
Connolly John: Kniha ztracených věcí
Crombie Deborah: Voda jako kámen
Deaver Jeffery: Kamenná opice
Deaver Jeffery: Milenka spravedlnosti
Faulks Sebastien: Ptačí zpěv
Fertig Michael: Kdyby kočky mohly mluvit
Fforde Katie: Zahrada splněných přání
Fitzpatrick Kylie.: Tapiserie
Fowler Ch.: Schodiště do temnot
Francis Dick: Mrtvý dostih
Hakl Emil: O rodičích a dětech
Hayden Torey: Spratek
Hillerman Tony: Mluvící bůh
Hislop Victoria: Ostrov
Hoag Tami: Minulá provinění
Huston Nancy: Rodová znamení
Chopin Kate: Probuzení
Chrastilová Gabriela.: Agáta a já
Christiane F.: My děti ze stanice ZOO
Christie Agatha: Sešli se v Bagdádu
Christie Agatha: Zlatá brána otevřená
Christie Agatha: Vražda krejčovským metrem
Klíma Josef: Vlna
Košanová Marcela: Magická padesátka

Long Kate: Výměna manželek
MacCarthy Cormac.: Cesta
MacEvan Ian: Pokání
Mayes Frances: Pod toskánským sluncem
Nikl Břetislav: Tajemné pověsti české
O’Connor Joseph: Hvězda moří
Obermannová Irena: Normální zázraky
Odvárka Jiří: Jau trádadá
Orwell George: Farma zvířat
Pears Iain: Záhada Tizianovy fresky
Penney Stef: Vlčí něha
Peters Ellis: Ďáblův novic
Proulx Annie: Ostrovní zprávy
Rees Matt B.: Betlémská vražda
Rendell Ruth: Rafinovaná vražda
Rice Luanne: Mořská hvězda
Slouka Mark: Viditelný svět
Soehnlein K.M.: Svět normálních kluků
Steinbeck John: Měsíc zapadá
Stella Blómkvist: Vražda v televizi
Stross Charles: Ztracená rodina
Tursten Helene: Noční vizita
Underwood John: Shakespearovy letopisy
Vaňková Ludmila: Příběh mladšího bratra
Vavřincová Fan: Vrah a srdcová dáma
Vondruška Vlastimil: Krev na lopuchu
Zadak Joel: Kdyby psi mohli mluvit
Zagorka-Juric Marija.: Gričská čarodějnice 2

Naučná literatura:
Bernstein Albert: Citoví upíři
Chaloupka Vít: Jak nenakrmit Otesánka
Jarolímková Stanislava.: Co v průvodcích nebývá

Kuriozity po česku
Legato Marianne: Proč si muži nic nepamatují 

a ženy nic nezapomínají
MacQuarrie Kim: Poslední dny Inků
Pelzbauerová Věra.: Dějiny částí Prahy jako 

dějiny farních obvodů
Rancourt Bendit: Zbavit se minulosti
Sedláčková Hana: Kuchařka české šlechty
Stanglmeier G.F.: Tutanchamonovo tajemství

Knihy pro děti: 
Brezina Thomas: Kočičí holka
Cooper Susan: Šedý král
Čtvrtek Václav: Čtení o vepříkovi a kůzleti
Dahl Roald: Dany, mistr světa
McClintock Nora: Přes okraj propasti
Říše hraček
Springer Nancy: Případ pohřešovaného 

markýze
Svěrák Zdeněk: Radovanovy radovánky
Štíplová Ljuba: Pojď s koťaty do pohádky
Viewegh Michal: Krátké pohádky pro unavené 

rodiče
-eč-

Nové knihy z kolovratské knihovny zpříjemní prázdniny a dovolenou



... z historie 18

Příjmení užíváme už dvě stě let 
Podoba rodinných nebo rodových jmen, které dnes označujeme jako 

příjmení, se ustálila až po úředních zákrocích koncem 18. století v době his-
toricky nedávné. Vynutily si to požadavky úřední evidence obyvatel především
pro potřeby výběru daní a odvodu branců. Tyto snahy byly zahájeny patentem
Josefa II. z roku 1786 o povinném užívání stálých rodinných jmen. Do té doby
nemusela být druhá jména osob neměnná, zůstávala v pozici rozlišujícího pří-
zviska nebo přezdívky, mnohdy se upravovala a někdy i zcela měnila. Kromě
jiného na to měly vliv i změny způsobu zapisování a též dobové normy pra-
vopisu. Do poloviny předminulého století se i v úředním styku ještě psalo
kostrbatým novogotickým kurentem, který se nám dnes může jevit spíše jako
tajné písmo. V této švabachové abecedě se například dlouho psala samo-
hláska y podobně jako ě, a proto i mně dlouho trvalo, než jsem při sestavo-
vání vlastního rodokmenu rozlišil Dudky od Dědků. Navíc pták dudek se ve
starší češtině nazýval dudek, dedek a dokonce i koded. Podobných problémů
se vyskytuje nespočet. Častým jevem bývalo, že nový držitel gruntu se začal
označovat podle jména předchozího hospodáře a jeho původní příjmení tak
zaniklo. Z uvedených důvodů proto ve středověku odborníci nemluví
o příjmeních, ale o tzv. příjmích jako nestabilním doplňku tehdejších křestních
jmen osob. Tato situace sice komplikuje snahy četných amatérských zájem-
ců při rodopisném bádání, ale zároveň z něj činí velice zajímavého
a zábavného koníčka, mnohdy připomínajícího detektivní pátrání. 

Nejčetnějšími příjmeními jsou Novák a Svoboda
Problematika českých příjmení je natolik zajímavá, že vedle řady odborníků

oslovila i školené popularizátory. Z nich Vladimír Mates je autorem již tří zají-
mavých a v naší knihovně zastoupených publikací pod názvem Jména tajem-
ství zbavená. Zajímavé poznatky o devíti stech jménech křestních (rodných)
najdete v Průvodci našimi jmény Františka Kopečného. V publikacích
V. Matese se můžete dozvědět vše o osmi stech nejčastějších, ale i kuriózních
a hanlivých příjmeních, které v Česku nyní užívá asi třetina obyvatel. Přitom
všech příjmení je u nás přes 238 000, ale většina z nich jsou okrajová. Tucet
nejčetnějších příjmení přitom užívá téměř půl miliónu (asi 5 %) občanů.
Nikoho asi nepřekvapí, že první místo zaujímá příjmení Novák s téměř 80 000
nositeli (0,7 % obyvatel). K němu se přidružují varianty Nováček, Nový,
Novotný, Najman, Neuman, ale i Přibyl, protože se tak dříve označovali nově
příchozí lidé, tzv. naplaveniny, novousedlíci, kteří vždy vyvolávali v každé uza-
vřené a tedy přirozeně konzervativní komunitě patřičný rozruch. Mezi ně mohli
být zařazeni i stávající sousedé, kteří třeba v toleranční éře přešli k evangelické
víře nebo kteří projevovali příliš osvícenské názory. Je zajímavé, že mnohem
více Nováků je v Čechách nežli na Moravě, kde je toto příjmení až na čtvrté
pozici. Celkově však jsou Nováci nebo Novákovi dokladem toho, že v našich
končinách panoval i dříve poměrně čilý pohyb obyvatel, který poněkud ome-
zoval známé tendence k pohodovému zápecnictví. Pozice Nováků posilují
i vazby na třetí nejrozšířenější příjmení, kterým je Novotný. Jeho původní
význam je obdobný a rovněž výmluvný.

Na druhém místě se v Česku nachází příjmení Svoboda, provázané se
čtvrtým v pořadí, Dvořákem. Obě zahrnují představitele původního svobodné-
ho nešlechtického a převážně selského stavu, jehož příslušníci do určité míry
přežívali i v dobách utužování poddanské závislosti většiny obyvatel.
Svobodové nebo svobodníci byli dědiční sedláci, kteří měli oproti ostatním
poddaným řadu výhod a nacházeli se pod ochranným dohledem panovnické-
ho úřadu. Také Dvořáci se většinou rekrutovali z dědičných svobodných maji-
telů nešlechtických dvorců a jako přímí poddaní panovníka měli vazby
k okruhu feudálních královských manů, dědiníků a nápravníků. Někteří mohli
pocházet i z okruhu vyšších hospodářských úředníků-šafářů nebo dvořanů,
k nimž se vztahují i příjmení Majer a Hofman. Z toho lze usuzovat, že feudál-
ní společnost byla v českých zemích vnitřně strukturovanější, nežli si to
obvykle připouštíme. To poněkud prosvětluje tendenčně zažité hodnocení
temného středověku. 

Podobně jako Novák s Novotným a Svoboda s Dvořákem je propojeno
i páté nejrozšířenější české příjmení Černý se sedmým Kučerou. Obojím se
označovali lidé nějak odlišní a především zjevem nezapadající do běžného
rámce. Tmavší barva vlasů a pleti přitom bývala určující a kudrny to ještě
zesilovaly. Proto je Černý spojován se Švarcem a Kučera s Kudrnou,
Kadeřávkem, Vlasákem a Krausem. Zatímco ve střední Evropě se nesnášen-
livost (xenofobie) vůči vizuálně tmavším cizincům formálně vyjadřovala bar-
vou černou, v západních zemích to byla barva hnědá (Braun, Brown). Lidé
v našich končinách asi měli mnohem větší historické potíže s různými notně
umouněnými východními lupiči a nájezdníky - počínaje Avary a konče Turky.
Přitom četnost Černých i Kučerů vypovídá o tom, že s českou xenofobií to
nebylo zas tak zlé. Svědčí o tom patrně i staročeské označení cizinců jako
hostů. Celkem pohostinně a přátelsky se Češi po dlouhá staletí chovali
i k menšinovým německým kolonistům. Také jejich označení jako němých lidí
nevyznívalo ve smyslu nějaké prvotní averze jako tomu kupříkladu bylo
u řeckého pojmenování podivně brebentících a kulturně podceňovaných
Barbarů.

Rozšířené příjmení Veselý je dokladem smyslu pro humor
Tradici českého zápecnictví vedle Nováků a Novotných koriguje i šesté nej-

rozšířenější příjmení Procházka. Zahrnovalo lidi nestálé, slídivé a zvídavé, svě-
toběžníky, tuláky a cestovatele a mnohdy i ty, co našli odvahu a vydali se
z izolace soběstačné vesnice někam za humna. V mé rodné polabské vsi byl
ještě před sto lety málem za hrdinu považován hostinský, který v zájmu zříze-
ní poštovního úřadu srdnatě absolvoval nejen neuvěřitelných 22 cest až do
70 km vzdálené Prahy, ale ještě tam byl schopen jednat s vysoce postavený-
mi úředníky a lobovat i u tehdy vážených zemských i říšských poslanců. 

Vůči Čechům význívá pozitivně i osmá pozice známého příjmení Veselý,
vypovídající o kladném vztahu svých nositelů k humoru. Horák na deváté pří-
čce spolu s Němcem na desáté pozici zase svědčí o prospěšné fluktuaci
domácích obyvatel z lidnatých pohraničních Hor do vylidněných vesnic
v úrodných nížinách centrálního Kraje po třicetileté válce a o prospěšném pří-
livu zkušených západních kolonistů od 13. století. Z původního pojmenování
Němců jako němých cizinců/hostů můžeme tušit, že naši předkové je spolu
s ostatními kolonisty jistě nepovažovali za nepříjemné vetřelce či nebezpečné
nepřátele, jež stará čeština výstižně označovala jako vrahy. Známá nesnášen-
livost mezi oběma zemskými etniky se v Čechách utvářela až mnohem pozdě-
ji, od konce 19. století, v rámci neochoty obou stran přistoupit k řešení vyhro-
cených ekonomických a politikých problémů vzájemného soužití.

Jedenáctá pozice příjmení Marek (Mareček, Mareš) je zástupcem největší
skupiny (asi třetiny) příjmení odvozených od rodných (křestních) jmen, zej-
ména od oblíbených křesťanských apoštolů, evangelistů a světců: Petr (Pech,
Pešek, Petřík, Pešík), Jan (Janík, Jandík, Janda, Janoušek, Janeček, Janáček,
Hanuš, ale také Burian, Burda a Bureš podle víry v zázračnou schopnost
apoštola Jana zklidňovat bouře), Jiří (Jirsa, Jiroušek, Jirsák, Jíra, Jirásek,
Jireček), Matěj (Mach, Mácha, Matouš, Moc), Řehoř (Řehák, Říha, Gregor),
Bartoloměj (Bartoš, Bartoň, Barták, Bareš, Bárta, Bartůšek). Z původních slo-
vanských jmen se v příjmeních nejvíce vyskytují odvozeniny od Václava:
Váňa, Vaněček, Váša, Vaňous, Vaníček. Oblíbená trojice Jana, Jiřího a Václava
se přitom nachází v čele historicky početných a oblíbených českých křestních
jmen. Jan pochází ze spojení hebrejských slov Jahve/Bůh a Chánán/Milostivý
v podobě Jochánán. Jiří pochází ze spojení řeckých slov gé/země
a ergon/práce v podobě Geórgos/Zemědělec. Václav měl staročeskou podo-
bu Váceslav, složenou z praslovanského ventje/více a slav/slavný. 

Dvanáctku nejvíce rozšířených českých příjmení uzavírá Pokorný. Na rozdíl
od více četných Svobodů a Dvořáků přece jen naznačuje značnou míru feu-
dálního poddanského pokoření prostého lidu, poslušného Bohu, církvi a králi,
a postupně znevolňovaného feudálními vrchnostmi. Zatímco nejpočetnějších
Nováků je v Česku téměř 80 000, Pokorných zůstává už jen přes 22 000. 

Svědectví našich jmen aneb O čem vyprávějí jména 
a příjmení nejstarších obyvatel Kolovrat a Lipan (2. část)

V minulém čísle Kolovratského zpravodaje jsme se věnovali problematice místních a pomístních jmen nejen na území dneš-
ních Kolovrat, ale i v širším okolí. Nyní se zaměříme na nejstarší doložená jména obyvatel v rámci tří původních obcí, tedy
Kolovrat, Tehovic (Tehoviček) a Lipan. Základní historické údaje o zdejších domech, gruntech a rodech byly již publikovány 
v 3. a 4. čísle Kolovratského zpravodaje z roku 2006.
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I v Kolovratech pochází třetina příjmení od křestních jmen
Porovnejme nyní, zda a jak se uvedené obecné jevy projevovaly

v pojmenování obyvatel ve třech obcích na území dnešních Kolovrat:
v původních Kolovratech, Tehovicích (pozdějších Tehovičkách) a Lipanech.
Početný soubor jmen místních osadníků zachycuje publikovaná edice první-
ho daňového katastru zvaného Berní rula z roku 1654 a posléze od roku 1719
až do poloviny 19. století i soubor objemných gruntovních (pozemkových)
knih, uložených ve fondech velkostatku Uhříněves ve Státním oblastním archí-
vu v Praze-Chodovci. Jména a stará příjmení prvních známých držitelů míst-
ních gruntů k roku 1654 a jejich následovníků od roku 1719 byla zveřejněna
v publikaci k osmistému výroční Kolovrat a ve dvou článcích v Kolovratském
zpravodaji č. 3 a 4/2006. 

Po třicetileté válce byly ze tří našich obcí pouze v Kolovratech dva pusté
grunty. Z toho lze usuzovat, že naše obce nebyly válkami postiženy tolik jako
jiné, nebo že se z vojenského rabování vzpamatovaly rychleji. Názvy pustých
gruntů dokládají nejstarší kolovratská příjmení v podobě Rozum a Mošaur.
Druhé jméno nějak souviselo s vinným moštem a s předchozími doklady
o rozvinutém místním vinařství. Ke jménům 14 rolníků z Berní ruly můžeme
ještě od roku 1668 přiřadit dva místní panské hajné Ondřeje Šťastného
a Václava Kováře spolu se šafářem v kolovratském dvoře a rychtářem
v Kolovratech a Tehovicích Mikulášem Kuželem. O dvacet let později se obje-
vuje i první nechvalně známý bigamistický tehovický krčmář Jan Slatinský.
V uvedeném souboru je z křestních jmen nejvíce zastoupen Jiří (4) a po dvou
je to Jan, Václav, Ondřej (patron kolovratského kostela), Mikuláš a Havel.
Z nejstarších příjmení se dvakrát objevuje Řehák odvozený od Řehoře
a z dalších podobně vzniklých jsou zastoupeni Bárta (Bartoloměj), Zech
(Jech, Jan), Mašatý a Mašek (Matěj), Zyka (Zikmund). 

Ve srovnání s první známou skupinou osadníku z let 1654-1688 se
v patnáctičlenném souboru držitelů gruntů k roku 1719 objevuje třikrát křest-
ní jméno Jan a po dvou Jiří, Václav a Jakub. Dnes již kuriózní je výskyt pojme-
nování Šťastný v podobě křestního jména u sedláka Řeháka v Tehovicích.
Stejně často se tehdy vyskytovalo i jako jméno rodinné (příjmení). Podobně
tomu tehdy bylo i s pojmenováním Pešek (Petr). Obě jména byla jistě přízni-
vější než jinde doložené jméno Tupec, i když kdo ví... Ze všech příjmení je
Řehák roku 1719 zastoupen již třikrát (2 v Lipanech a 1 v Tehovicích)
a dvakrát se vyskytuje Macháček (od Matěje) a Křeček. Vznik tohoto známé-
ho místního příjmení byl patrně ovlivněn vlastnostmi či projevy tělesnými
nebo duševními podobně jako Rozum, Souček, Šťastný, Kužel, Křapáček,
Fiala, Pospíšil, Rohlík, Kučera, Kadeřávek, Černý, Škorpil, Velík, Stejskal.
Protože se v nejstarších gruntovních zápisech vyskytuje u jednoho uživatele
vedle sebe podoba Křeček i Křečka, není od věci úvaha, že záměnou při čtení
nedbale zapsané švabachové souhlásky K za B mohlo z druhé verze vznik-
nout pozdější rozšířeného místního příjmení Břečka. Není však vyloučeno, že
toto rodinné jméno je podobně jako mnoho jiných také odvozeno od křestní-
ho jména Břetislav. Z ostatních příjmení stojí za zmínku vedle přezdívkové
formy Kravosák (kraví sak/žok) ještě Chmel a Šlinger. První naznačuje pře-
chod místního vinařství po třicetileté válce a založení panského pivovaru
v nedaleké Uhříněvsi k pěstování chmele a druhé souvisí spíše se zakázanou
myslivostí a kladením pytláckých ok.

Také v našich obcích se potvrzovalo, že nejvíce příjmení, asi třetina ze
všech, byla odvozena od jmen křestních: Jana (Jech, Janeš), Jiřího
(Jirkovský), Bartoloměje (Bárta, Barták), Matěje (Mašatý, Mašek, Macháček),

Řehoře (Řehák), Adama (Adamský), Petra (Petržílka), Blažeje (Blažek), Pavla
(Paulis), Zikmunda (Zyka). Vedle toho se první písemně doložený (1739)
kolovratský mlynář jmenoval Jan Lukáš a dále se v našich obcích vyskytova-
la příjmení Štěpán, Eliáš, Michal a Bohuslav. 

Mnohá příjmení vycházela z původního stavu nebo profese
Druhá nejpočetnější skupina příjmení (asi pětina ze všech) vycházela

i v našich obcích z původního stavu či zaměstnání svých nositelů. Vedle již
zmíněných (Mošaur, Krejčí, Kovář, Chmel) sem náležel Hroban (hrobník),
Sedláček, Rathouský (pomocník vrchnostenského rychtáře, konšel), Stárek
(předák ve mlýně, pivovaře, ovčíně, dvoře), Soukup (spolukupec, podílník),
Müller (druhý známý kolovratský mlynář), Husák (chovatel a prodejce husí),
Všesták, Šesták (držitel šestiny lánu, asi tří hektarů), Smolík (sběrač prysky-
řičné smoly). Početná skupina zvýhodněných Svobodů a Dvořáků byla
zastoupena příjmením Zeman a Hofman.

Dále následovala již dříve zmíněná a dosti početná skupina příjmení, vychá-
zejích z vlastností a projevů tělesných nebo duševních (Rozum, Souček,
Křeček, Šťastný, apod.). Menší skupinu představovala příjmení podle původ-
ního bydliště (Miškovský, Kouřimský, Pacovský, Stránský, Slatinský, Šenfeld).
U dalšího místního příjmení Šváb mohlo jít buď o příchozího ze Švábska
v jihovýchodním Německu, nebo o přezdívku podle nepříjemného hmyzu.
V další menší skupině příjmení, která se vztahují k dějům a činům, se samoz-
řejmě vyskytuje nový osadník Novák, již uváděný Šlinger, Lehovec (asi mu
někdy vyhořel statek, a proto dostal na čas daňové i robotní prázdniny: úlevu,
lhůtu, lehotu). Podobně to asi bylo s Ročkem (roční úleva), ale zato přesně
nevíme, jak to bylo u Štajgera, Spudila a Šofra.

Na závěr jsme si nechali nejmenší skupinu přezdívkových příjmení. Sem
patřil vedle již zmíněného Kravosáka patrně i Zounek, Kaňka a Bouda.
S jistou rezervou sem můžeme zařadit i Šatopleta, který však vedle možné-
ho žvatlavého poplety také mohl být potomkem usazeného francouzského
válečníka, pocházejícího možná i z urozených vrstev nebo stále něco nesro-
zumitelně vykládajícího o jakémsi Chateau. Že by se mohlo jednat
o nějakého výrobce šatů je téměř vyloučeno, protože tyto profese se
v češtině již dávno výstižně označují podle tkaní a krájení/stříhání látek
(tkadlec a krejčí). Příjmení Krejčí je přitom v Česku nejpočetnější ve skupi-
ně podle stavu a zaměstnání.

Ve vesnicích s větším počtem stejných příjmení docházelo k pomocnému
rozlišování pomocí sousedských přezdívek, které někdy mohly mít základ žer-
tovný i hanlivý. Nemám sice dosud informace o tom, jak se to řešilo mezi
místními Řeháky, Macháčky, Křečky, Bartáky, ale z mé rodné obce si vzpo-
mínám na zajímavé rozlišování početných Kloučků, Váňů, Petrtýlů a Říhů pře-
zdívkami typu Brněnej (často si stěžoval na brnění v noze), Babáček (prabá-
ba byla diplomovanou porodní bábou), Zábranskej (měl grunt osamocený
mimo zástavbu jakoby za vesnickou bránou), Peprcánek (z podivné domácké
formy jména Josef), Člověk (v hovoru nadměrně používal slovo člověče),
Kocour (stále někde slídil), Lev (často se opíjel a pak řval jako lev), Dolení,
Hoření, Podfarskej, Čtvrťák, Malej, apod. Česká lidová tvořivost byla vždy
v tomto směru vynalézavá stejně jako při tvorbě politických vtipů
a znevažování namyšlených mocipánů. Názorným příkladem může být
posměšná přezdívka předposledního stařičkého rakouského mocnáře. Její
vznik kupodivu podpořila a rozšíření umožnila početnost českého příjmení
Procházka. Nespokojení opoziční Češi jí obdařili císaře Františka Josefa I. po
jeho poslední návštěvě Prahy v roce 1901. Bezprostředním podnětem byla
časopisecká fotografie císaře při otevírání nového mostu u Národního divad-
la, doplněná zdánlivě neutrálním titulkem Promenáda na mostě. Netrvalo dlou-
ho a císaře v českých hospodách i jinde nikdo netituloval jinak než Franta
Procházka. Byl to ošidný kalibr i pro ostřílené policejní špicly, protože přisti-
žení se vždy měli na co vymluvit. Tato přezdívka přitom trefně vystihovala
patovou pozici starého monarchy ve sporech Čechů s místními Němci.
Většinová česká společnost tak lapidárně konstatovala, že císař opět odložil
svůj dávný slib české korunovace. S plnou parádou se tehdy v Praze jen
hezky prošel po mostě a pak už se jí raději vyhýbal.

Mnohé v tomto článku publikované názory o vzniku a významu místních
příjmení jsou hypotetické, a proto je možné, že místní pamětníci a zájemci
o dějiny zdejších rodů budou k nim mít doplňky a připomínky. Ty autor uvítá
v ústní i písemné podobě. Pokud budou formulovány výstižně a zajímavě, pak
doporučí redakci Zpravodaje jejich zveřejnění. Naznačená problematika jmen,
příjmení a přezdívek by se mohla stát i předmětem zájmu místních badatelů
a kronikářů.

PhDr. František Dudek, CSc.
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„Nejsme trénovaní cyklisté, nesnažili jsme se
o žádný sportovní výkon“, prozrazují pětatřicetiletí
manželé Bernard a Jana Jechovi, kteří donedávna
žili v Kolovratech. Před třemi roky se vydali
z nejjižnějšího cípu světa směrem na sever vyba-
veni pouze koly, stanem s nejnutnější trampskou
výbavou a odhodláním dojet do cíle. Za deset
měsíců ušlapali z města Ushuaia, kterému se říká
konec světa, do peruánské Limy 9272 kilometrů.

„Projeli jsme nejkrásnější části Patagonie,
včetne několika unikátních národních parků,
navštívili Santiago, hlavní město Chile, přejeli
nekonečné pampy v Argentině, obdivovali taneč-
níky tanga v Buenos Aires, urazili několik tisíc
kilometrů stopem ke světoznámým vodopádům
Iguazu, strávili několik měsíců v náhorních plani-
nách v Andách, sjeli po silnici smrti z vrcholků
And do bolivijské džungle, navštívili světoznámé
ruiny Machu Picchu a minutou ticha uctili památ-
ku českých horolezců pod Huascaranem, nej-
vyšší horou Peru,“ přibližují itinerář své cesty
manželé Jechovi. V sedlech svých bicyklů prose-
děli celkem 149 dnů, denně na kole strávili
v průměru 4 hodiny a urazili 62 kilometrů. Na
neupravených silnicích a horských stezkách
dostávala kola zabrat - píchlé duše měnili celkem
pětatřicetkrát. „Poznali jsme kus krásné i drsné
jihoamerické krajiny, také jsme se seznámili
s cestovateli a mohli si popovídat s domorodci,
k čemuž nám vydatně pomohlo poctivých pět
měsíců studia španělštiny před cestou. A také
jsme poznali víc i sebe navzájem,“ vzpomíná
Jana, která o zatěžkávací předsvatební zkoušce
po celou dobu nic netušila. 

Drsná příroda připravila cestovatelům
nelehké chvíle

Bernard s Janou plánovali svoji cestu rok pře-
dem. „Řídili jsme se radou začít cestu na podzim
a z jihu, kde je terén rovinatý, a pokračovat na
sever do výše položených oblastí. Když má člověk

za sebou už něco našlapáno, převýšení se pak
lépe zvládá,“ doporučují svým případným pokra-
čovatelům tento praktický postup. Strastiplné
úseky se však vyskytly i v počátcích putování,
když se dobrodruzi chtěli podívat na vrchol hory
Cerra Guanaco v Argentině. „Stezka nejdříve vedla
strmě vzhůru lesem, pak několik set metrů močá-
lem a závěrečné dva kilometry po skále
a kamenech. Cestu zpět po místy kluzké hlíně nám
pro změnu ztěžoval silný vítr a déšť se sněhem,“
vzpomínají cestovatelé. Snad ještě náročnější byl
přechod horského sedla u chilských hranic. „Bylo
to jedno z nejodvážnějších dobrodružství, které
jsem podnikl,“ svěřuje se Bernard.
Osmikilometrovou strmou strouhu rozšlapanou
koňskými kopyty, lemovanou pichlavými keři, pro-
tkanou potoky plnými klád překonávala dvojice
šest hodin. „Kola vážící s nákladem přes padesát
kilo jsme museli několikrát odstrojit, abychom se
posunuli dál,“ dodává.

Mladý pár se po Jižní Americe pohyboval
v době, kdy český turista způsobil požár v jedné
z přírodních rezervací. „Místní si nás dobírali; ptali
se, kde máme zápalky. Když se to stalo, byli jsme
už tisíc kilometrů daleko,“ popisují jednu z příhod.

Vánoční cukroví Chilané pojmenovali 
po mamince Bernarda

Snoubenci měli při svých cestách hodně příle-
žitostí ochutnat místní speciality. Jejich hostitelé
zas mohli na oplátku okusit českou kuchyni.
Domorodci z Argentiny si pošmákli na buchtách
s marmeládou či švestkových knedlíkách a na
oplátku svým hostům nabídli svoji národní spe-
cialitu - hovězí steak. „Argentina je země hovězí-
ho. Ale tak tvrdé maso, jaké jsme ochutnali
v jedné rodině, jsme snad ještě v životě nejedli,“
vybavují si nepříliš povedený kulinářský zážitek,
který však napravilo výborné sladké pečivo nebo
masové taštičky empanadas.

V Chile zas mohl mladý pár předvést, co si
v naší zemi dopřáváme o Vánocích. „Vánoce
jsme strávili v hotýlku v chilském Puerto Natales.
Paní domácí navrhla, abychom připravili štědro-
večerní tabuli společně. Na našem bramborovém
salátu, štrůdlu a medvědích prackách si Chilané
moc pochutnali. Ale největší úspěch slavila
nepečená roláda, kterou paní domu pojmenovala
po mé mamince Ivaně,“ vypráví Bernard. 

Cestovatelé byli také zasvěceni do obřadu
popíjení maté. „Je to horký nápoj z drcené ces-
míny paraguajské, který chutná jako vývar ze
sena a pije se kovovým brčkem se sítkem na
konci. Popíjení tohoto nápoje je spíše rituál, při-
pomínající kouření dýmky míru,“ vysvětluje
Bernard a dodává, že Argentinci si den bez maté
vůbec nedovedou představit. 

O své pohostinnosti zpívají domorodci
v písních

O tom, že lidé z jihoamerických zemí jsou milí
a srdeční, se Bernard s Janou přesvědčili mno-
hokrát. Domácí nebo majitelé kempů, u kterých
přespávali, je rádi pohostili. Přístřeší snadno
našli také u místních hasičů.

„Narazili jsme na ochotného pána, který nás
vezl tisíc kilometrů k vodopádům a pozval nás
i na oběd,“ vzpomínají manželé. Jedna z rodin si
mladý pár tak oblíbila, že na jejich počest uspo-
řádala velkolepou hostinu. „Sezvali sousedy,
s nimiž jsme pak strávili moc hezké chvíle u jídla,
pití a písniček. O tom, jak nás přijali mezi sebe,
se doslova zpívá v jedné z jejich písní. Byl to
úžasný zážitek i proto, že lidé, kteří nás hostili
byli nesmírně chudí,“ říká dojatě Bernard.

Jaká je radost v mém srdci,

svou přítomností mi přinášíš slunce,

ruce prosté, ruce laskavé

ti prostřou stůl, ohřejí ti

chléb a dají jej na ubrus,

dobré víno a med podle chuti

bude v mém domě, dokud zůstaneš

Přestože cestovatelé s nepohodlím v zemích
s nižším životním standardem počítali, bolívijská
sprcha je zaskočila. „Bylo to kříženec mezi
sprchou a elektrickým křeslem. Do sprchové
hlavy jsou zavedeny dva dráty, protékající voda
zkratuje kontakty uvnitř a elektrický proud ji ohří-
vá,“ popisuje smrtící vynález Bernard. Smrtelné
nebezpečí číhá i při hustém provozu na nechval-
ně proslulé bolivijské „dálnici“, kde je stěží místo
pro jedno vozidlo. 

„Na svých cestách jsme sice bojovali
s patagonským větrem, nudou pampy, příšerný-
mi štěrkovými silnicemi, vysokou nadmořskou
výškou v Andách, častými průjmy ze závadného
jídla v Bolívii a v Peru, ale bylo to úžasné,“ shrnu-
je dvojice své putování a dodává: „Přes všechny
zážitky a krásy Jižní Ameriky jsme si oba čím dál
více uvědomovali, jakým pokladem je naše vlast-
ní země.“

Blanka Oujezdská

O dojmy z putování nejen Jižní Amerikou se
manželé Jechovi dělí s návštěvníky svých webo-
vých stránek http://b.jech.name/cz/

Cestovatelé poznali život domorodců i sebe navzájem
Říká se, že pokud hodlá muž pojmout svoji vyvolenou za ženu, měl by ji před sňatkem vzít na vodu. Týden strávený v trampských pod-

mínkách má partnerku prověřit, zda zvládne překonat úskalí manželského soužití. Bernard Jech se však s takovým testem spokojit nechtěl.
Svoji snoubenku Janu vytáhl raději na kolo; ovšem zvlněný terén české kotliny vyměnil za nehostinné končiny jihoamerických velehor a místo
sedmidenního výletu naplánoval celoroční pobyt. Zkouška nakonec dopadla dobře - zanedlouho po návratu z cesty se slavila veselka.
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Český teriér je pes na míru, říká chovatelka
Už dlouho jsme si v našem čtvrtletníku nepovídali o našich nejvěrnějších přátelích –

o psech. Musíme to napravit. Nedávno v jednom časopise stálo, že v Americe vytvářejí
nová psí plemena tím, že zkříží dvě čistokrevná. Třeba knírač + pudl = šmudl. Píší, že
tahle móda k nám ještě nedorazila. Je to však omyl, už před 45 lety byl Mezinárodní kyno-
logickou federací FCI uznán jako první české samostatné plemeno český teriér, který vzni-
kl křížením dvou čistokrevných plemen – skotského teriéra a sealyham teriéra. Protože
v Kolovratech žije úspěšná chovatelka těchto psů, Ing. Dana Juřicová, popovídali jsme si
s ní o chovu českých teriérů a vyfotografovali si její nejnovější štěňátka. Paní Juřicová již
odchovala jedenáct štěňat. Její psi získali řadu pohárů na celostátních výstavách.

Paní chovatelko, prozraďte, jak vzniklo plemeno českého teriéra.
Český teriér byl vyšlechtěn Františkem Horákem v Klánovicích a v chovu dál pokračuje jeho spolupra-

covnice Jitka Paulínová. Teriéři jsou lovečtí psi a často jsou dost ostří. Pan Horák chtěl proto vyšlechtit
plemeno mírnější, ovladatelnější, které by bylo použitelné jako norník, nenáročné na údržbu srsti a navíc
malé a poslušné. Plemeno, které vzniklo ze tří jedinců skotského teriéra a sealyham teriéra, je mnohem
klidnější, než ostatní plemena teriérů. V současné době je proto mnohem více využíváno jako pes spole-
čenský; o štěňata je velký zájem i v zahraničí a jeho chov se stále rozšiřuje. 

Jaké má výhody toto plemeno?
Má hodně předností. Teriér je malý, ale statný a dobře stavěný.

Dokáže se vytrvale pohybovat celý den, nehodí se však na běh
vedle kola nebo delší rychlý pohyb. Je veselý, ale ne přehnaně živý,
je ovladatelný, poslušný a netoulá se. Jeho srst se upravuje stříhá-
ním. Teriér nelíná, protože nemá podsadu. Srst nepotřebuje příliš-
nou péči, pokud ovšem psa vodíte na výstavy, vyžaduje úprava srsti
určitou praxi.

Jak se vyvíjelo postavení českého teriéra mezi ostatními ple-
meny?

V sedmdesátých letech chov českého teriéra téměř skončil pro
nesmyslné požadavky Českého mysliveckého svazu (ČMS), kdy se
chovatelem teriéra mohl stát jen ten, kdo byl členem této organiza-
ce. Panu Horákovi nebylo přes jeho veškeré snahy povoleno zalo-

žení samostatného klubu, který by dbal na rozvoj plemene. Zakladatel se dokonce ani nestal poradcem
chovu plemene, které sám vytvořil. V letech 1984 – 1985 konečně došlo k regeneraci plemene a v roce
1989 byl založen specializovaný klub, který odstoupil od ČMS. František Horák byl pak až do konce svého
života jeho čestným předsedou.

Jak se vám žije s pejsky právě v Kolovratech?
Naši psi, kteří patří k menším plemenům, jsou trochu v nevýhodě a cítí se ohrožení, setkají-li se se

psem velké rasy, třebaže hodným, nebo s větším štěnětem. Velký pes si možná chce jen hrát, ale může
při hře malého psa vyděsit nebo pochroumat. Páníčkové velkých plemen by na to měli pamatovat.
Majitelé malých psů nemohou mít všechny vycházky pokažené tím, že neustále hlídají, zda se k nim neblí-
ží velký pes bez vodítka a náhubku. Všichni máme svá psiska rádi, takže bychom si měli vyhovět. 

Co by chovatelům podle vás mohlo zpříjemnit tuto ušlechtilou zálibu?
Přála bych si, aby všichni pejskaři uklízeli po svých psech, aby psi neobtěžovali děti a jiné psy a všichni

jsme se navzájem tolerovali. Aby ti, kteří psa nemají, k nám byli vlídní. Vždyť je možné, že si časem také
nějakého pejska pořídí. Aby tu mezi námi nežily příšery, které jsou schopné někomu psa otrávit, nebo mu
ublížit. A nakonec, aby byli všichni pejsci v Kolovratech a Lipanech zdraví, čilí, veselí a měli nás rádi.

Eva Černohorská

Jazzbáby opět v akci

Už tak často nejezdím do Kolovrat, ale zřej-
mě tomu chtěla náhoda, že ve stejný den, kdy
jsem byl do této městské části pozván, vystu-
povaly zde i místní Jazzbáby. Protože jejich
vystoupení znám, nenechal jsem se dlouho
přemlouvat a v sedm hodin večer jsem zamířil
k Boudům. Rozhodně jsem nelitoval. Navíc
jsem se zde také mohl setkat se svými přáteli
z fotbalu i z klubu důchodců.

V plném sále, jak bývá na představeních
tohoto souboru zvykem, nás uvítal Jiří
Vondrovic, scénárista a režisér v jedné osobě.
Tentokrát s pěveckým sborem nastudoval
představení Bílá paní aneb Jak jsme vyvezli
Rusalku. Po jeho úvodním vystoupení se ote-
vřela opona a zazněl spontánní uvítací potlesk.
První dějství nás přeneslo do nepříliš prospe-
rujícího zemědělského družstva. Aby do obce
mířilo více turistů, tomu měl pomoct inzerát se
zaručeným lákadlem - Bílou paní, která obývá
tamní hrad. Jedna cestovní kancelář se přece
jen chytla, ale místo Bílé paní požadovala
Rusalku, protože ta je ve světě proslulejší.
Poté se zavřela opona a my všichni jsme čeka-
li, co nám na jevišti předvede jediný muž
a jinak samé ženy - v rolích kněžny, vodníka,
myslivce, Rusalky, prince a dalších postav.

Jen se opona zvedla, opět zazněl potlesk,
který se pak mnohokráte opakoval v průběhu
celého druhého dějství. Zajisté si kladete otáz-
ku, proč. Tak náročný „kus“ doprovázela velmi
dobrá reprodukovaná hudba a zpěvy. Navíc
herci neuvěřitelnou mimikou úst a přesvěd-
čivými pohyby publikum doslova nadchli. Mně
osobně zaujal kromě jiných postav vodník
v podání Olinky Sládkové či kněžna Herty Žem-
ličkové. Úplnou „bombou“ bylo vystoupení
Jiřího Vondrovice, když svoji roli prince zpíval
živě.

Vystoupení všech účinkujících gradovalo.
Bylo vidět, že počáteční tréma jeviště opustila
a my všichni jsme se opět moc a moc bavili.
Děkovačku museli účinkující opakovat
a potlesk stále neutichal. Jako přídavek na
závěr zazpíval celý sbor „šlitrovku“ Toulaví zpě-
váci. Věřím, že se nenašel z přítomných nikdo,
kdo by se nebavil alespoň tak dobře jako já.

Děkuji za pěkný zážitek. Jsem rád, že jsem
opět na Jazzbáby zašel. A vy ostatní, nenechte
si ujít reprízu. Opravdu to stojí za to. Klobouk
dolů nad tím, co dokáží dámy seniorského
věku. Patří jim obdiv, jak dovedou podzim živo-
ta zpestřit zkoušením a přípravou tak náročné
hry, a také dík za to, že se o své umění dokáží
podělit se všemi, kteří na jejich vystoupení
pokaždé přijdou.

Bohuslav Kožíšek

foto Liduška Dvořáková

Murphyho zákony o psech
Svého psa poznáte podle toho, že se k vám ve společnosti nehlásí.

V obývacím pokoji pes obsadí jediné křeslo, z nějž je dobře vidět na televizi.

Pes je schopen identifikovat zvěrolékaře i na nudistické pláži.  

Zvíře, které se k vám chová přátelsky, není vaše.

Pes má neustále dojem, že vy se nechutně přejídáte, zatímco on hladoví.

Pes je vlastně jen žaludek na čtyřech nohách pokrytý srstí.

Pes štěká jen tehdy, kdy na váš zvonek zvoní pošťák, instalatér, malíř pokojů nebo vy sám.

Pes, kterému odepnete vodítko, okamžitě ohluchne.

Poměrně bezpečné je jít se psem na procházku do míst, kde se nevyskytují žádní psi. -

Nejbližší místo od vašeho domu, kde se nevyskytují žádní jiní psi, jsou však chmurné ledové

pláně Antarktidy (nebereme-li ovšem v úvahu polární expedice se psím spřežením).
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Tenisté z Kolovrat si i letos vedou úspěšně
Hlavním úkolem Občanského sdružení Sport Kolovraty je zajištění chodu tenisového oddílu,

což je údržba tenisového areálu a také komplexní zajištění tenisové školy pro výchovu hráčů do
soutěže družstev a turnaje jednotlivců. I v letošních soutěžích tenisových družstev si ve všech
věkových kategoriích vedeme úspěšně, což lze vyčíst z průběžných tabulek soutěží:

Hana Vlastníková

Sport Kolovraty organizuje
výlety a zotavovací pobyty

V letošním roce Občanské sdružení
Sport Kolovraty uspořádalo již dva celostát-
ní turnaje - jeden pro starší žáky 
(23. až 25. května) a druhý pro mladší žáky
(13. až 15. června).

Na posledním turnaji se náš hráč Richard
Stiebal probojoval ve dvouhře až do finále
a zvítězil ve čtyřhře spolu s Alessandrem
Riccim, který u nás hostuje v soutěži druž-
stev v Pražské lize. 

Mimo to jsme zorganizovali v zimním
období soustředění na Benecku v TOP hote-
lu v době od 13. do 19. ledna 2008 a pro
školkové děti zotavovací pobyt ve Strážném
v Penzionu Pánek v první březnový týden.

Začátkem dubna jsme uspořádali pro
kolovratské děti zájezd do Dinoparku
v Plzni.

V době prázdnin plánujeme uspořádat
opět tenisové soustředění pro zdokonalení
herní a kondiční přípravy našich dětí
a mládeže. -hv-

Věková kategorie: dospělí
2. třída

Věková kategorie: starší žáci
1. třída

Věková kategorie: mladší žáci
Pražská liga

Věková kategorie: mladší žáci
2. třída

Věková kategorie: senioři
3. třída

Soutěže smíšených družstev 2008
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Sokol Kolovraty odehrál sezónu v osmi soutěžích

V hodnocení sportovních výsledků sezóny 2007/2008 začneme tím horším. Našemu prvnímu muž-
stvu mužů se přes výrazné zlepšení nepodařilo udržet I.B třídu a po dvou letech tuto soutěž opouští.
Zejména ve většině domácích utkání podávali hráči slušné výkony a dokázali bodovat i s týmy z popředí
soutěže.

Poděkování patří trenérovi, panu Břeňovi, který tým v polovině soutěže převzal a dokázal, že nebýt pod-
zimní bodové ztráty, mohla se hrát I.B třída v Kolovratech i příští rok. Věříme, že naše působení v nižší sou-
těži nebude mít dlouhého trvání a pokusíme se o návrat již v příštím roce. Muži B obhájili pod vedením pana
Báry svou pozici v horní polovině tabulky III. třídy. První rok se pražských soutěží zúčastnilo i naše C muž-

stvo, jehož výkony se na jaře zlepšily a ve své čin-
nosti bude pokračovat i příští rok.

To, co se nám v Sokole daří, je práce s mládeží.
Ti nejmenší (čtyř až šestiletí) se již podruhé zúča-
stnili soutěže neregistrovaných hráčů pod názvem
MINICUP. V konkurenci mužstev z Prahy a Stře-
dočeského kraje se umístili ve středu tabulky, což
považujeme za velký úspěch. Za vedení těchto
nejmenších děkujeme manželům Kosinovým, kteří
v průběhu roku odvedli s dětmi velký kus práce.
Družstva mladší a starší přípravky se ve svých sku-
pinách opět umístila na předních místech a to po

velmi dobrých výkonech po celou sezónu. Tyto týmy odjíždějí na konci prázdnin na týdenní společné sou-
středění do Krkonoš. Tam se ve známém prostředí dobře připraví a kluci v příštím roce budou určitě bojo-
vat o nejvyšší příčky svých soutěží. U starších žáků musíme konstatovat, že výkonnost našeho mužstva
jde stále nahoru, o čemž svědčí i zájem oddílů z vyšších soutěží o naše hráče. Na jednu stranu nás těší
zájem těchto klubů, protože to je důkazem dobré práce trenérů, ale naopak každý takový odchod je osla-
bením našeho mužstva. Žáci i v letošním roce odjíždějí na soustředění do Zruče nad Sázavou a všichni se
těšíme na jejich výkony v dalším roce. Tým mladšího dorostu se stále potýká s nedostatkem chlapců roč-
níku 1992 a jen díky doplnění žáky se soutěž podařilo odehrát. Tento věk je velmi problémový, kluci mají
mnoho jiných zájmů a přesvědčit je - to je pro trenéra někdy velmi složitý úkol. Bohužel, až na výjimky
pokulhává u této kategorie i zájem rodičů. S podobnými problémy se však potýká většina pražských klubů.
Pro nás je úspěchem jen to, že mladší dorost vůbec
máme. Panu Rosákovi za vedení dorostu děkujeme.

Zatím se nám nedaří obsadit družstva do soutěží
mladších žáků a staršího dorostu, ale vzhledem ke
stále narůstajícímu počtu dětí se nám to snad po-
daří už za rok. Pokud se povede založit tato dvě
družstva, budeme se účastnit již všech soutěží mlá-
deže v Praze, a to by bylo pro Sokol Kolovraty
obrovským úspěchem. V letních měsících bude
dokončeno hřiště s umělým povrchem, což zkvalit-
ní možnost přípravy všem týmům Sokola a odlehčí
zátěži hlavní travnaté plochy. Na závěr nezbývá, než poděkovat všem sponzorům, dobrovolným trenérům,
funkcionářům a příznivcům, bez jejichž pomoci by chod klubu nebyl možný.

Oprava budovy
Ještě v letošním roce se díky grantu MHMP začne opravovat hlavní budova v areálu Sokola Kolovraty.

V první etapě bude budova zpevněna tzv. mikropiloty a celý objekt svázán ocelovými nosníky. Tím se
vyřeší stávající nedostatečné základy a minimalizuje se vytváření prasklin. Druhá etapa, demontáž sou-
časné střechy a následná výstavba nové, by měla být realizována po skončení podzimní sezóny.

Turnaj nejmenších
Prvního května se odehrál na hřišti Sokola Kolovraty turnaj nejmenších fotbalových nadějí (ročníky

narození 2001 a mladší) za účasti týmů ČAFC Praha, Háje SOS, Motorlet Praha, SK Dolní Počernice
a Sokola Kolovraty.

Za ideálního fotbalového počasí svedli hráči líté
boje o pohár společnosti Mamacar. Z vítězství se
nakonec zaslouženě radovali hráči Motorletu Praha.
Na druhém místě se umístily Háje a třetí byl tým
ČAFC. Všechny děti si odvezly odměny a podle
ohlasů se jim v Kolovratech moc líbilo. Sokol sice
na medailové pozice nedosáhl, ale se soupeři svedl
vyrovnané boje. Filip Hladký si dokonce odnesl
cenu za nejlepšího střelce turnaje. Poděkování patří
sponzoru turnaje, společnosti Mamacar a panu
Zolichovi za precizní organizaci turnaje.

Pavel Hrubý, foto Iveta Hrubá

Tým hvězd a kolovratští borci
pomohli postiženým dětem

V poslední májovou neděli se na kolovrat-
ském fotbalovém hřišti odehrál benefiční fot-
balový zápas. Tým „hvězd“ složený z herců
seriálu Ordinace v růžové zahradě a z Divadla
Bez zábradlí nastoupil proti kolovratským bor-
cům. Na trávník vyběhl také starosta Michal
Habart a do brány se postavil nadějný gólman
David Maštera.

Celý zápas, který byl věnován nadačnímu fondu
Slunce pro všechny, se odehrál v přátelském
duchu a nakonec i přes penalty skončil nerozhod-
ně. Oba kapitáni pak házeli symbolickou korunou,
která rozhodla, že vítězem utkání se stal tým
„hvězd“. Myslím si však, že „hvězdami“ byli tento-
krát hráči obou týmů, protože ve svém volném
čase a zdarma přišli hrát pro dobou věc.

Kolovratští borci, kteří dostali čestný pohár za
druhé místo, udělali krásné gesto. Pohár věnovali
jednomu postiženému chlapci z nadačního fondu
Slunce pro všechny.

Velký dík patří sponzorům, kteří přispěli cel-
kovou částkou 34 500 Kč. Jsou to společnosti:
ACIS, Barkotex, Optimo Ventura, Wadia, dále
pak Pavel a Iveta Hrubých, Masážní studio
Vlasta Bimbová, Sokol Kolovraty, ÚMČ Praha -
Kolovraty a Divadlo Bez zábradlí.

Další poděkování patří lidem, kteří přispěli
do veřejné sbírky během zápasu a nadačnímu
fondu Slunce pro všechny tak věnovali navíc
přes šest tisíc korun.

V neposlední řadě bych ráda ještě jednou
poděkovala za účast v zápase týmu „hvězd“
a všem kolovratským borcům pod vedením
kapitána Zdeňka Dvorského. Díky patří i panu
rozhodčnímu Hoškovi, Vlastovi Novotnému za
přípravu dresů, vedení Sokola za pronájem
hřiště a Ivetě Hrubé za velkou pomoc při pří-
pravě celé akce. Iva Hladká, Klubko Kolovraty

Ad.: Napsali jste nám...

V minulém čísle bylo na tomto místě
uveřejněno zamyšlení jedné obyvatelky
Kolovrat nad kvalitou dnešního pečiva,
které už není, co bývalo. Autorka neměla na
mysli žádné konkrétní pekařství, byl to jen
povzdech nad starými, zašlými časy.
Nicméně se ukázalo, že někdo se mohl cítit
tímto názorem dotčen. Nebyl v tom špatný
úmysl. Tímto se všem, kterých se mohl pří-
spěvek dotknout, omlouváme.

redakční rada Kolovratského zpravodaje
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V Kolovratech se hraje soutěžní nohejbal
Nohejbalový oddíl MAESTRO CLUBU Kolovraty se letos poprvé přihlásil do oficiální soutěže

Pražského nohejbalového svazu Městského přeboru družstev. Jako nováček soutěže bylo naše
družstvo MAESTRO CLUB Kolovraty zařazeno do A skupiny 4. třídy Městského přeboru družstev.
Náš tým hraje své domácí zápasy na víceúčelovém hřišti v areálu Na Parkáně, kam se můžete
přijít podívat na pěkný nohejbal. 

Po krátkém úvodu nabízíme reportáž z druhého domácího utkání proti týmu Pankrác D. Za
krásného slunečného počasí a za přízně několika našich fanoušků jsme sehráli jedno z našich
nejlepších utkání v první polovině soutěže.

K prvnímu zápasu nastoupila naše dvojka ve složení Petr Souček a Tomáš Stoklasa. Soupeři si
chvilku zvykali na náš netradiční umělý povrch, a tak první set prohráli 7:10. Ve druhém setu již nene-
chali nikoho na pochybách, kdo je na kurtu pánem, a vyhráli jej 10:3. Ve druhém zápasu naše druhá
dvojka Jirka Hrnčíř a Michal Kirchner sehrála velmi vyrovnané střetnutí. V prvním setu odešla smol-
ně poražena 9:10. Naopak ve druhém zvítězila 10:7, a tak se na první bod v utkání stále čekalo.

Měl to změnit hned další zápas, ve kte-
rém naše první trojka (Petr Souček, Tomáš
Stoklasa, Pavel Martínek) nastoupila proti
první trojce soupeře. V prvním setu jsme
soupeře přehráli lehce 10:6, ale ve druhém
se soupeř ujal vedení a ještě před koncem
setu vedl 9:8. Přesto dokázala naše trojice
i druhý set vyhrát 10:9 a tím získat na naší
stranu první bod.

V zápase druhých trojek (za nás nastou-
pil Jirka Hrnčíř, Michal Kirchner a Petr

Pavlů) se naše sestava vůbec nedostala do hry a odešla poražena vysoko 3:10, 4:10. Utkání bylo
opět srovnané - 1:1. Nyní nastoupilo na kurt naše duo Pavel Martínek a Jirka Dlouhý do zápasu
třetích dvojek. Od úvodních míčů měli převahu, a i když první set v koncovce zdramatizovali,
dotáhli zápas do vítězného konce 10:9, 10:6. A dostali naše družstvo do vedení v utkání 2:1.

V dalším zápase naše první trojka (Souček, Stoklasa a Martínek) měla těžký úkol vymyslet něco
na velmi kvalitní sestavu soupeře, která ve svém prvním představení smetla naší druhou trojici.
V prvním setu se to zdaleka nedařilo - 5:10. Ve druhém setu se již naše trojka dostala více do hry
a díky zpestření hry dokázala zvítězit 10:7 a udržet našemu týmu těsné vedení v utkání 2:1.

Do dalšího zápasu nastoupila naše druhá trojice (Jiří Hrnčíř ml., Michal Kirchner, Petr Pavlů)
a první set si s přehledem pohlídal Jirka na síti - 10:8. Druhý set již nabídl daleko napínavější bitvu,
ve které byl pořád o kousek napřed sou-
peř. Ještě v závěru držel vedení 9:8, ale
potom předvedl Michal několik neuvěřitel-
ných zákroků v poli a vybojoval vítězství
10:9 a tudíž i navýšení našeho náskoku na
3:1. Jak se později ukázalo, jednalo se
o rozhodující okamžik utkání!

V posledních dvou dvojicích nám
k udržení vedení stačilo vyhrát jediný set.
Hned naše první dvojice Petr Souček
s Tomášem Stoklasou chtěla rozhodnout
a po hladkém průběhu vyhrála první set
10:6. Ve druhém setu se projevila krátká
ztráta koncentrace, kterou soupeř využil ve vedení v setu 4:1, 7:4 a 9:8. Nakonec se ale naše
dvojice prosadila, dovedla zápas do vítězného konce 10:9 a zvýšila naše vedení v utkání na 4:1.

Do poslední dvojice jsme místo Michala Kirchnera nasadili k Jirkovi Hrnčířovi Petra Pavlů. Petr
nahradil Michala více než dokonale a předváděl výborné zákroky. Když se k němu přidal Jirka na
síti, tak vítězství v prvním setu 10:7 bylo na světě. Druhý set již naší dvojici vůbec nevyšel.
Situaci jsme se ještě snažili zvrátit střídáním Michala za Petra, ale Jirkovi se přestalo dařit na síti,
a tak nejvyšší dnešní prohra v setu 1:10 byla na světě.

Utkání tak skončilo naším (na první pohled jednoznačným) vítězstvím 4:1. Ale když se na
výsledek podíváme detailněji, tak zjistíme, že hned 4 sety jsme vyhráli nejtěsnějším výsledkem
10:9 a celkový poměr vyhraných míčů v zápase hovořil pro nás 149:146, tedy o pouhé 3 míče!
Ale na to se historie ptát nebude, důležité je vítězství a další dva body do vyrovnané tabulky 
skupiny 4A.

Po odehrané polovině soutěže držíme se 4 body čtvrtou příčku ve vyrovnané tabulce. Na závěr
musíme poděkovat našim skvělým divákům, kterých se v tomto překrásném odpoledni sešlo
nebývale mnoho! Přijďte se i vy podívat na krásný nohejbal. Termíny sledujte na našich webo-
vých stránkách. 

Zároveň stále hledáme nové hráče, kteří by rádi posílili náš tým. Není nic snazšího, než se
ozvat na email nebo zavolat na telefonní číslo +420 604 695 462. Těšíme se na Vás!

Petr Souček

Průběžná tabulka po první polovině
základní části soutěže

poř. tým záp. skore body
1. ZBRASLAV 4 15:11 6
2. OÁZA D 4 14:10 4
3. PANKRÁC D 4 11:11 4
4. KOLOVRATY 4 10:12 4
5. MODŘANY 4 8:14 2

Volejbalisté z Kolovrátku
postupují do první ligy

Volejbalový tým Kolovrátek dosáhl v letošním
roce několika úspěchů v různých turnajích. „Mezi
nejdůležitější patřilo vítězství ve 2. lize Amatérské
volejbalové ligy v Praze a postup do nejvyšší,
tedy první ligy,“ hodnotí Milan Juřica ml., který je
kapitánem týmu už pátou sezónu. Amatérská
volejbalová liga má registrováno už osm úrovní -
lig, přičemž se hraje od podzimu do jara.

„Přes léto můžete náš tým povzbudit na
beach-volejbalových soutěžích či na místním
hřišti u nádrže, které má náš klub v pronájmu od
městské části,“ dodává kapitán. -mj-



25 ... inzerce

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: 267 710 335, 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 •

Stavebniny v Milíři 12, Praha 10-Kolovraty

!!!!!!! zahájen provoz !!!!!!!!
otevřeno: pondělí-pátek: 8-17 hodin, sobota: 9-12 hodin

Specializujeme se
na betonovou dlažbu, zdící plotové tvarovky a další betonové výrobky od výrobců:

KB BLOK, PRESSBETON, SEMMELROCK, BEST.
Připravujeme inspirativní prezentační plochu o rozloze cca 350 m2

Dále nabízíme:

➲ KNAUF - maltové směsi, betonové potěry, stavební lepidlo,
cement, vápno

➲ SOUDAL - tmely, silikony, penetrace, perlinka
➲ Základní sortiment zednického nářadí

Zpracujeme individuální cenovou nabídku, ve které poskytneme
množstevní slevu. Lze zajistit jakýkoliv stavební materiál na
objednávku.

Doplňkový prodej:

➲ osázené truhlíky, okrasné stromky a keříky
➲ AGRO - sortiment balené zeminy, postřiky, hnojiva, mulčovací

textilie, mulčovací drtě
➲ GARDENA - hadice, rychlospojky, koncovky, nářadí
➲ zahradní nábytek, houpačky, truhlíky, možnost výběru barvy

povrchového nátěru
➲ dětské dřevěné hračky - jeep, nákladní auto …
➲ VLADEKO - nabídka zahradních domků a chatek, zahradní

program, dětské sestavy Jungle - Gym
➲ barvy FLÜGGER - lazury na dřevo, malířské barvy, tónování

NYNÍ AKCE: VÝPRODEJ OSÁZENÝCH TRUHLÍKŮ A MÍS
Prázdninová akce KB BLOK sleva 10% na vybrané výrobky

Letní balíček BEST 2 % – bližší inforamce: Stavebniny

Telefon - stavebniny: 775 216 094
Realizace pokládky dlažeb, stavby plotů, inženýrských sítí, gabionů, práce strojem JCB, LOCUST,  dodávky štěrků, betonů na stavby

Přijmeme zaměstnance na technické i dělnické profese, možnost letní brigády pro studenty.
www.horka-stavebni.cz, telefon: 267710501, 602216606

HORKA stavební,
spol. s r.o.
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