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O skvělé kulinářské zážitky se stará tým kuchařů pod vedením šéfkuchaře Jiřího Sovíčka, který své kvality 
potvrdil vítězstvím v několika domácích i mezinárodních soutěžích.
Před nástupem do této restaurace vedl Jiří Sovíček několik let team kuchařů v Lobkowiczkém Paláci na 
Pražském Hradě, kde měl tu čest vařit pro řadu státníků, umělců a významných osobností.
Na tvorbě jídelního lístku se taktéž velmi významnou měrou podílel Patrik Čikara. Tento kuchař s velkou 
praxí v několika prestižních restauracích v jižní Evropě spoluracoval na tvorbě menu i s několika známými 
pražskými restauracemi ( Grossetto, Di-Carlo, La Boca ). 

www.laforza.cz

otevírací doba 11- 23
tel.: 267 310 791

Navštivte nově otevřený

Restaurant La Forza
v Praze Pitkovicích, Žampiónová 30

stará 
sýpka

MAKRO Průhonice K dálnici

Žam
piónová

LA FORZA
RESTAURANT
parkování v objektu

historická sýpka
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Milí čtenáři,

začátkem roku mohli obyvatelé Prahy 22,
tedy i Kolovrat, vyplnit dotazník, který má být
vodítkem, jak zlepšit nabídku sociálních služeb
v této městské části. Průzkum byl zaměřen na
potřeby seniorů a lidí se zdravotním postiže-
ním, ale odborníky zajímal také názor rodin
s dětmi. 

Dříve narození respondenti svěřovali dota-
zníku i problémy, se kterými se setkávají ve svém domácím prostředí. Do
jedné z kolonek mohli vepsat, zda jim nechybí kontakty na levné a spolehlivé
řemeslníky, kteří si dovedou poradit s vymalováním bytu či drobnými opra-
vami. Seznam by uvítala třetina kolovratských seniorů, kteří si dali práci
a dotazník vyplnili. 

Takový seznam by se mi také hodil. Zajímalo by mě však, kdo ho bude
sestavovat a podle jakých referencí či kritérií se bude posuzovat spolehli-
vost, kvalita práce nebo přijatelná cena. Vznikne vedle tohoto soupisu také
seznam těch nespolehlivých, nedochvilných a drahých „fachmanů“, co
nadělají víc škody než užitku? Pokud se někdo do sepisování „antiseznamu“
pustí, dejte mi vědět – přispěla bych několika tipy. 

Kontakt na dobrého řemeslníka se dnes cení stejně vysoce jako adresa
dobrého gynekologa či zubaře nebo telefonní číslo šikovné kadeřnice. Tudíž
se předává ústně a diskrétně. 

Na kolovratských webových stránkách je zveřejněn seznam řemeslníků,
z nichž většina spolupracuje s úřadem a je tedy prověřená. Seznam ale není
úplný. Chybí ti, kteří mají zakázek nad hlavu právě proto, že jsou kvalitní,
spolehliví či relativně levní a reklamu nepotřebují. 

Požadavky seniorů mít po ruce kontakt na dobrého malíře nebo instalatéra
jsou spíše výzvou pro agentury, které by mohly podobné služby zprostředko-
vávat. Kdyby ovšem šlo o lukrativní podnikání, už by tady dávno byly…

Hezký podzim přeje 
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka
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cí stavba nám dělá velkou radost. Asi nejvíc těší rodiče našich nejmenších,
ať už předškoláků nebo našich čerstvých prvňáčků. Byli jsme se na ně
s kolegyní místostarostkou podívat a přivítat je v jejich první školní den.
A věřte mi, byl to krásný pohled. Oni již určitě poznají nejenom naši sou-
časnou školu, která mimochodem letos v létě prošla také částečnou a velmi
zdařilou rekonstrukcí, ale už i tu novou, moderní. Tu už bohužel nepoznají
loňští páťáci. Ale i ten jejich poslední den byl velmi emotivní. I nějaká ta
slzička ukápla.

Rád bych se zde zastavil u jedné důležité věci - podařilo se dokončit
výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem. Je to jedna z největších
investic městské části do výstavby sportoviště v Kolovratech. Sehnat na
dokončení dostatečné finanční prostředky nebyla vskutku práce jednodu-
chá. Dobrá věc se ale podařila a hřiště stojí. Ale dost již o těch příjemněj-
ších stavbách, neboť o nich jsou konkrétnější zmínky na dalších stránkách
tohoto zpravodaje. 

Probíhají zde i investice soukromé, zejména do bytové výstavby.
V současné době se začíná realizovat bytový komplex v oblasti Na Červen-
ce s názvem Kolovrátek. Vzhledem k zastavěnému okolí to nebude stavba
jednoduchá a bude někdy obtížné skloubit zájmy realizátorů se zájmy oby-
vatel z okolí. Podle dohody se investor bude snažit dokončit stavbu v co nej-
kratším možném termínu (konec roku 2009) a uvést případné poškozené
komunikace do původního stavu. Jsme připraveni na to v maximální míře
dohlédnout. 

Investice podobného typu se budou v Kolovratech pravděpodobně obje-
vovat častěji. Jak vedení MČ, tak naše zastupitelstvo se bude snažit o to,
aby bylo vždy postupováno v souladu s platným Územním plánem a aby byl
co nejméně narušen současný ráz stávající kolovratské výstavby.

Co říci na závěr? Užijte si poslední zbytky teplého počasí a ve zdraví pře-
žijte i tu někdy nevlídnou část roku, podzim.

Ing. Michal Habart, starosta

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

léto je opět za námi. Snad na něj všichni
budeme vzpomínat v dobrém. Vy, kteří jste měli
zahraniční dovolenou, vy, kteří jste jezdili po
vlastech českých a snad i ti z vás, kteří jste se
rozhodli strávit zasloužené chvíle volna doma,
v Kolovratech. Ani zde však život neběžel jen
poklidným, prázdninovým tempem. Jak už je
u nás zvykem, pracovalo, rekonstruovalo

a stavělo se, prázdniny neprázdniny. Dokončena byla rekonstrukce další
části ulice Do Lipan. Myslím, že všichni oceníte výsledek práce další etapy
přeměny asfaltových chodníků na zámkovou dlažbu. A letos toho byla
pořádná porce, zejména v ulici Albíny Hochové. Ale ze zámkovky máme
také už téměř celou Mírovou. Do konce roku bychom rádi stihli dokončit
ještě komunikace v některých dalších lokalitách, zejména jednosměrku
v ulici Nad Dvorem. Tato akce je ovšem závislá na vydání stavebního povo-
lení. Dále se pracuje na rekonstrukci dlažby před Infocentrem, kde je také
budován nový prostor pro posezení u konečně již fungující kašny. Výstavba
školky a školy zatím pokračuje plánovaným tempem. Tato postupně rostou-

Zamyšlení místostarostky
Dvacátého druhého září vstoupilo Slunce do

znamení Vah a začal astronomický podzim. Ve
skutečnosti jsme však letos pocítili příchod
podzimu již o týden dříve. Prudké snížení
teplot, deštivé a mlhavé počasí – je těžké najít
v tomto období zalíbení. Máme však štěstí, že
bydlíme právě v Kolovratech a vycházkové
okruhy nám umožní obdivovat to, co je na pod-
zimu nejkrásnější, a to jsou stromy. Většina
z nich se předhání v tom, kolik barev na sobě

předvede. Je neuvěřitelné, kolik odstínů může mít třeba hnědá. Také zelená,
červena a žlutá nezůstávají pozadu. A my se jen díváme a tiše žasneme.
Tato podívaná se nám však nenaskýtá jen tak sama sebou. Stálo nás velké
úsilí vybudovat 25 km vycházkových cest a vysázet téměř 16 hektarů lesa
poté, co naši předkové zřejmě kvůli obživě vymýtili všechny stromy.
Myslím, že právě podzim je ta správná doba znovu poděkovat všem našim
spoluobčanům i firmám, které v uplynulých letech finančně přispěly na
výsadbu stromů. A také si myslím, že v této době bychom si měli připome-
nout, že výsadba stromů v Kolovratech neskončila... 

Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková 

zástupkyně starosty
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Krátce ze zasedání
zastupitelstva MČ
■  Zastupitelé se na svém prvním poprázdnino-
vém zasedání shodli, že nová ulice v kolovrat-
ském obytném areálu Na Července ponese název
další bylinky a bude se jmenovat  Měsíčková.
■  Jednohlasně byl schválen také bezúplatný pře-
vod pozemků v části Kolovrat Na Července, který
je určen pro stavbu nové školy a výsadbu parku.
Pozemky darovala městské části společnost
ACIS. Zároveň zastupitelé souhlasili s darováním
obecního pozemku o velikosti 4 m2 u obce
Kuříčko městu Říčany, který v minulosti patřil
tomuto sousednímu městu. -ouj-

V kolovratských revírech
začínají podzimní lovy

Myslivecké sdružení Hubert Kolovraty dává na
vědomí, že ve dnech 8., 15. a 29. listopadu
a dále ve dnech 6., 20. a 27. prosince pořádá
hony na drobnou zvěř (zajíc, bažant).

V termínu od 1. září do 30. listopadu bude
každou středu a sobotu probíhat lov kachen. 

Sdružení žádá majitele psů, aby nejen v této
době respektovali vyhlášku o volném pobíhání
psů č. 40/1964 Sb.

Jan Černý, hospodář 

Mysliveckého sdružení Hubert Kolovraty

Ordinační hodiny dětské 
lékařky jsou upraveny

Od 1. října byly upraveny ordinační hodiny
dětské lékařky v Kolovratech:

Ordinační hodiny: Poradny pro pozvané:
Po: 7. 30 - 11. 00 
Út: 14. 00 - 16. 30 16. 30 - 18. 00 
St: 8. 00 - 10. 00 10. 00 - 11. 30 
Čt: 12. 00 - 14. 00 14. 00 - 16. 00 
Pá: 7. 30 - 10. 30 

MUDr. Milada Czinnerová,
praktická lékařka pro děti a dorost
K Poště 416, 103 00 Praha - Kolovraty
telefon: 267 710 952

Blahopřejeme
jubilantům

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 oslaví 
významná životní jubilea tito naši 

spoluobčané:

70 let
Břeň Ladislav • Marinčičová Marie

Dušková Eliška • Černá Milada
75 let

Ivančíková Jaroslava • Žižka František
Dinnebier Eduard • Sládková Oldřiška

80 let
Zejfart Jiří • Bouda Jaromír

Šlapánková Božena • Šrámková Marie

Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Odstavený vrak se může majiteli hodně prodražit
Přestože vandalové a výtržníci nedali v letních měsících o sobě příliš vědět, přívětivou tvář

Kolovrat poslední dobou hyzdí vraky aut odstavených na různých místech obce.
„V poslední době registrujeme v ulicích Kolovrat zhruba pět nepojízdných vozů bez registračních značek, které

jejich majitelé odstavili nejen v zákoutích Kolovrat, ale i na veřejných parkovištích. Pokud takový vůz stojí na
veřejném prostranství nebo komunikaci, majitel se vystavuje postihu,“ zdůrazňuje Vladimír Bačák, velitel stráž-
níků Městské policie v Kolovratech. Podle zákona o pozemních komunikacích je majitel povinen na výzvu vlast-

níka místní komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doru-
čení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, vrak odstraní a zlikviduje
vlastník této pozemní komunikace na náklady majitele nepojízd-
ného vozu. „Nemůže-li vlastník místní komunikace zjistit, kdo je
majitelem vraku, zveřejní výzvu k odstranění způsobem v místě
obvyklým a po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zve-
řejnění výzvy odstraní a zlikviduje vrak na své náklady. Zjistí-li
obec vlastníka vraku dodatečně, může vůči němu uplatnit nárok
na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním
a likvidací vraku,“ tlumočí výklad zákona policista.

Zdaleka ne všechny dlouhodobě odstavená vozidla musí být ale nutně označena za vrak. Příslušný zákon
jasně stanoví, že vrakem se rozumí silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opa-
třeno registrační značkou, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Pokud policisté takový
vrak objeví, pořídí fotodokumentaci a poté celou věc ohlásí na obvodní operační středisko. Na území hl. m.
Prahy se odtahem vraků zabývá Technická správa komunikací a Správa služeb Městské policie Praha. Po nahlá-
šení se na místo dostaví technik, který určí a posoudí všechny okolnosti a také, zda vozidlo nese skutečně
všechny znaky vraku tak, jak vyžaduje příslušný zákon. Na okénko nebo jiné viditelné místo vylepí štítek
s výzvou majiteli, jehož povinností je nepojízdné vozidlo odstranit. „Když do dvou měsíců majitel vraku výzvy
neuposlechne, správa služeb Městské policie nechá vůz odtáhnout a po nějaký čas ho skladuje ve svých pro-
storách. Nakonec vrak propadne státu,“ vysvětluje Vladimír Bačák, který za dobu svého působení ve funkci veli-
tele strážníků nechal zbavit Kolovraty desítek vraků. 

Stejné starosti dělají policistům i vraky, které sice stojí na soukromých pozemcích, ale jsou kolemjdoucím
nepřetržitě na očích a hyzdí tak obec: „V takovýchto případech rovněž upozorníme majitele, aby nepojízdné
vozidlo odstranil anebo ho alespoň odtáhl do garáže či odklidil za plot svého pozemku.“ I na tuto skutečnost
pamatuje zákon o hl.m. Praze, který ukládá právnickým i fyzickým osobám udržovat pořádek na pozemku, jenž
užívají. V opačném případě se může případný postih pro spáchání správního deliktu vyšplhat do výše několika
desítek tisíc korun.

V současné době byla v Kolovratech umístěna výzva k odstranění na čtyři vozidla, která budou po marném
uplynutí lhůty odstraněna. -ouj-

Nejbližší firma, která odtahuje vraky automobilů zdarma:
Metalia Říčany - výkup a zpracování druhotných surovin
Wolkerova ul., 251 01 Říčany, tel.: 323 603 362, 602 690 663 

Dětská hřiště a pískoviště jsou pod kontrolou strážníků

Tak jako každý rok i letos na podzim budou strážníci městské policie kontrolovat dětská hřiš-
tě a především pískoviště v Kolovratech a Lipanech. Svoji pozornost přitom zaměří na vyhle-
dávání všech nebezpečných předmětů včetně odhozených injekčních stříkaček.

„Bezpečí a pohoda našich nejmenších je jednou z hlavních priorit pražské městské policie,“ vysvětluje šéf
kolovratských strážníků Vladimír Bačák a pokračuje: „V první fázi strážníci pořídí fotodokumentaci všech dět-
ských hřišť na území městské části. Poté se na místo dostaví určení strážníci s pracovníky útvaru prevence kri-
minality, kteří každé hřiště velice pečlivě prozkoumají a zbaví všech nežádoucích a nebezpečných předmětů.“

-ouj-

■  Kontejnery na bioodpad budou přistaveny v sobotu 8. listopadu na těchto stanovištích:
- náměstí Meduňková v době od 09,00 do 12,00 hodin
- parkoviště pod kostelem v ul. Mírová v době od 13,00 do 16,00 hodin
- parkoviště V Tehovičkách v době od 09,00 do 12,00 hodin

Do kontejneru lze odkládat komunální bioodpad především ze zahrad (listí, tráva, větve, neznečištěná zemi-
na), případně kuchyňský odpad rostlinného původu. Do popelnic nepatří živočišné zbytky. Bioodpad nelze
zaměňovat s jiným druhem odpadu. Kontejnery jsou určeny pouze pro občany trvale hlášené v Praze.
Koncem listopadu budou přistaveny další kontejnery pro bioodpad na čtyřech stanovištích.
Termín bude upřesněn v listopadovém měsíčníku.

■  Kontejnery pro objemný odpad budou do konce roku přistaveny v těchto termínech:
úterý 21. října - ul. U Vodice, ul. Albíny Hochové, Mírová ul. (pod kostelem), Lipany - náves
úterý 18. listopadu - ul. U Vodice, ul. Albíny Hochové, Mírová ul. (pod kostelem)

■  Drobná vysloužilá elektrozařízení mohou obyvatelé Kolovrat odkládat do sběrného boxu
v Infocentru s knihovnou. Do zelené popelnice lze vyhodit mobilní telefony, baterie, kalkulačky, počítačo-
vé klávesnice a myši, toustovače, fény, holící strojky, vrtačky, hračky, teploměry nebo fotoaparáty. Do
boxu nepatří žárovky, zářivky, televizory, monitory, počítače nebo autobaterie.

■  Mobilní kancelář pražských plynáren bude do konce roku přistavena u budovy úřadu v těchto dnech:
středa 15. října od 09,00 do 11,30 hodin
středa 12. listopadu od 12,30 do 15,00 hodin
středa 10. prosince od 09,00 do 11,30 hodin
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S výměnou občanských průkazů se nevyplatí otálet
Do konce letošního roku si musí vyměnit občanské průkazy všichni obyvatelé České

republiky, kteří vlastní legitimace bez strojově čitelných údajů. A to i tehdy, končí-li plat-
nost těchto občanských průkazů až po 1. lednu 2009. Protože se výměna týká několika
set tisíc občanů, přinášíme pár praktických informací, které poskytla Irena Röslerová,
vedoucí občanskosprávního odboru městské části Praha 22 v Uhříněvsi.

Kterých osob se výměna občanských průkazů týká a do jaké doby je třeba tyto průkazy totož-
nosti vyměnit?

V letošním roce končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných 
do 31. prosince 2003. Žádost o vydání nového občanského průkazu by měli občané podat nejpozději
do 1. prosince 2008. 

Jak dlouho trvá výroba občanského průkazu?
Zákonná lhůta pro výrobu nového občanského prů-

kazu je jeden měsíc, ale v současné době trvá výroba
čtrnáct dní.

Které osoby jsou osvobozeny od výměny průkazu?
Pro občany narozené před 1. lednem 1936 platí

výjimka - občanské průkazy, ve kterých mají vyznače-
nou dobu platnosti „bez omezení„ nebo „platnost pro-
dloužena bez omezení“, zůstávají i nadále platné. 

Jaké dokumenty si musí žadatel přinést k výměně průkazu? Kolik fotografií potřebuje?
Občan si přinese vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, dosavadní občanský průkaz

a jednu fotografii o rozměrech 35 x 45 mm. (Pozn. redakce: Žádost o vydání občanského průkazu lze
získat v kolovratském Infocentru). 

Na jaké časové období se nové občanské průkazy vydávají?
Platnost občanských průkazů je pět let u občanů ve věku od 15 do 20 let. U občanů starších dva-

ceti let je platnost občanského průkazu deset let. 

Vybírá se za zhotovení nového průkazu nějaký poplatek?
Výměna občanského průkazu je z důvodu skončení platnosti bez správního poplatku. 

Pokud si občan nestihne vyměnit průkaz ve stanovené lhůtě, čeká ho poté nějaká sankce?
Ano, občanovi může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč. 

Jaká je provozní doba vašeho pracoviště?
Občanské průkazy se pro obyvatele Kolovrat a Lipan vyměňují na Úřadě městské části Praha 22,

Nové náměstí 1250 v Praze - Uhříněvsi. Úřední hodiny našeho úřadu: pondělí a středa od 8.00 do
12.00 hod. a od 13.00 do 17.30 hod., úterý a čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod.

Pokud nebude mít žadatel s sebou fotografii, lze ji zhotovit na místě?
Průkazové fotografie je možné si nechat zhotovit na Novém náměstí v prodejně Rámování - reklamy

- foto. Prodejna se nachází na hlavní silnici naproti Úřadu městské části Praha 22. 

Občanské průkazy si letos musí vyměnit tisíce lidí. Zaznamenáváte již zvýšený zájem?
Výměna občanských průkazů zatím probíhá průběžně, ale největší nápor očekáváme právě ke konci

letošního roku. Proto doporučujeme všem požádat o výměnu občanského průkazu již nyní.

Probíhá na vašem úřadě také výměna řidičských průkazů?
Ne, výměnu řidičských průkazů provádí pouze Magistrát hlavního města Prahy. 

Kam se má obrátit občan, který si potřebuje vystavit cestovní pas?
Cestovní pas se také vyřizuje na našem úřadě ve shodných úředních hodinách. Vydávají se cestov-

ní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (tzv. Biopasy). K vystavení
těchto pasů je nutné předložit platný občanský průkaz žadatele. Pokud žadatel vlastní cestovní pas,
u kterého skončila platnost, je nutné tento doklad odevzdat při podání žádosti o vydání nového ces-
tovního pasu. U občanů mladších 15 let se dokládá osvědčení o státním občanství (pokud nevlastní
platný cestovní pas).

Pro vydání pasu bez strojově čitelných údajů je potřeba ještě dodat dvě fotografie o rozměrech 
35 x 45 mm a vyplněnou žádost. 

Na jakou dobu se pasy vydávají? Platí se při jeho vystavení nějaký poplatek?
Platnost dokladů s biometrickými údaji je pět let pro občany mladší 15 let. U osob starších 15 let je

platnost 10 let. Za vydání těchto dokladů se vybírá správní poplatek ve výši 600 Kč, u občanů mlad-
ších 15 let činí poplatek 100 Kč.

Platnost pasů bez strojově čitelných údajů je šest měsíců a za vydání tohoto pasu se vybírá správ-
ní poplatek 1 500 Kč nebo 1 000 Kč u osob mladších 15 let. -tom-

Vlakový rozhlas už nebude rušit

V polovině června byl na vlakové zastávce
spuštěn rozhlas, který hlásí příjezdy vlaků
a jejich případná zpoždění. Krátce po zprovoz-
nění rozhlasu občané upozorňovali, že je hlá-
šení především v nočních hodinách velmi hla-
sité. Spolu s Českými drahami jsme oslovili
dodavatele zařízení, zda by bylo možné hlášení
upravit a ztišit.

Na konci července firma Automatizace želez-
niční dopravy provedla konečné seřízení rozhla-
su. Hodnoty byly upraveny tak, aby přes den
nepřesahovaly limit 70 dB, který stanovuje
norma. Během nočních hodin, resp. v době od
19.00 do 06.00 hod. je hlášení automaticky pře-
vedeno na noční režim. V této době je nastavena
nejnižší možná hladina, tedy taková, aby bylo
hlášení ještě slyšitelné při průjezdu vlaku po sou-
sední koleji či při špatných povětrnostních pod-
mínkách.

Novinky ve vlakové dopravě

Regionální organizátor Pražské integrované
dopravy zveřejnil Konečný návrh železničních
jízdních řádů pro období prosinec 2008 – prosi-
nec 2009 pro hlavní město Prahu. Přestože tento
návrh není ještě definitivním jízdním řádem,
odchylky od konečné verze by již neměly být
podstatné. Jízdní řády jsou zveřejněny na strán-
kách společnosti Ropid www.ropid.cz nebo 
na kolovratských webových stránkách
www.kolovraty.cz.

■ V úseku Praha – Strančice bude během celé-
ho dne půlhodinový interval mezi jednotlivými
spoji.
■ V ranní a odpolední špičce bude tento interval
ještě zkrácen. Jelikož není na naší trati možné
vytvořit přesný patnáctiminutový interval, půjde
o takt, kdy následující spoj pojede deset minut
po spoji předchozím, zatímco další vlak pojede
až za dvacet minut. Vzniknou tak následující
odstupy: … 10, 20, 10, 20... minut.
■ Některé spoje pojedou ve všední dny až na
nádraží Praha-Vysočany. Jízdní doba Kolovraty –
Vysočany bude přibližně 35 - 40 minut. 
■ Kolovraty budou mít v pracovní dny 45 vlako-
vých spojení s centrem metropole.

Zrušenou vlakovou zastávku ve 
Strašnicích nahradí dvě nové

V posledních týdnech obdržela redakce
Kolovratského zpravodaje opět několik dotazů
týkajících se přemístění tratě v úseku Hostivař
– Vršovice a zrušení zastávky ve Strašnicích.

Po dokončení modernizace IV. železničního
koridoru v úseku Hostivař – Benešov u Prahy by
měla začít revitalizace stanice Hostivař
a modernizační práce na trati do Vršovic.
Současné těleso trati v úseku Hostivař –
Vršovice, přes zastávku Strašnice, bude opuště-
no a trať bude vedena přes bývalé vršovické
nákladové nádraží. V prostoru u Lanového mostu
vznikne nová zastávka Zahradní Město. Cestující
zde budou moci pohodlně přestoupit nejen na
další městské linky, ale i na tramvaje a autobusy.
Druhou zastávkou, která bude vytvořena
u stadionu Slávie, bude Eden. Nynější zastávka
Strašnice bude bez náhrady zrušena. 

-tom-
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Co je karta Opencard a k čemu slouží?
Karta Opencard je multifunkční čipová karta. Obyvatelům a návštěvníkům metropole slouží

jako nástroj pro čerpání služeb poskytovaných Magistrátem hlavního města Prahy, institucemi
zřizovanými hlavním městem Prahou a dalšími partnery projektu. Karta Opencard bude sloužit
také jako prostředek pro podporu komunikace s městem a jeho úřady.

Karta slouží jako:
• prostředek pro bezhotovostní úhradu parkování v zónách placeného stání 
• náhrada průkazky v Městské knihovně v Praze 
• bezpečná identifikace pro vybrané on-line služby na Portálu hl. m. Prahy www.praha.eu
• náhrada průkazky v Pražské integrované dopravě

Kolik karta Opencard stojí a jaká je doba její platnosti?
Opencard je zatím vydávána zdarma. O termínu a výši zpoplatnění rozhodne Rada hl. m.

Prahy na svém podzimním zasedání. Cena karty Opencard však bude korespondovat s kartami
používanými např. v Plzni nebo Hradci Králové.V současné době jsou částkou 200 Kč zpo-
platněny pouze tyto úkony: vydání nové Opencard z důvodu její ztráty nebo odcizení, podstat-
ného poškození karty (znemožňující čtení údajů), zničení, změny osobních údajů uvedených na
potisku karty – jméno, zásadní změna vzhledu apod. Doba platnosti karty je omezená na čtyři
roky. 

Kde lze kartu Opencard získat a jak dlouho trvá její vydání?
O vydání karty lze požádat na kontaktních místech, (viz. tabulka). Přibližná lhůta pro vydá-

ní bezkontaktní verze karty je deset dnů, u Opencard s kontaktním čipem pak tři týdny.

Jaké dokumenty jsou k žádosti o kartu potřeba?
• občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti ke kontrole osobních údajů 
• barevná průkazová fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm 
• vyplněná „Žádost o vydání karty opencard“ a podepsaný Souhlas se zpracováním osob-

ních údajů“

Bude karta dostupná i cizincům bez trvalého pobytu?
Opencard bude vydávána všem občanům Evropské unie, kteří mají v České republice kores-

pondenční adresu.

Kde všude mohu Opencard využívat?
Opencard bude možno využívat jako průkazku PID ve všech dopravních prostředcích

Pražské integrované dopravy, včetně vlaků. Karta bude platit ve všech pásmech PID dle aktu-
álního tarifu. Všechny kupony, včetně doplňkových pro vnější pásma (tzv. BUS + ČD kupony),
lze již nyní kupovat a nahrávat na Opencard.

Musím si Opencard pořizovat, když si zakupuji pouze měsíční kupon?
V současné době si lze již všechny časové kupony Pražské integrované dopravy zakoupit

v elektronické podobě. Klasické jízdenky a časové kupony (třicetidenní a devadesátidenní)
budou však i nadále k dispozici v papírové podobě a úplný přechod na elektronické jízdné se
předpokládá až v průběhu roku 2009.

Cestující, kteří si nechtějí zakupovat roční kupon, si tak zatím nemusí Opencard zařizovat
a mohou nadále využívat klasické papírové kupony. Pouze roční předplatní kupony budou od 
1. ledna 2009 zcela nahrazeny čipovou kartou Opencard. Pokud si zájemce tento kupon zakou-
pí na kartu do 31. října 2008 v internetovém e-shopu Dopravního podniku, získá roční kupon
se slevou 475 Kč. Roční jízdenka tak zákazníka vyjde na 4 275 Kč.

Jaké výhody s Opencard v pražské Městské knihovně?
V Městské knihovně v Praze funguje Opencard stejně jako stávající čtenářský průkaz. Karta

umožňuje rezervace i výpůjčky knihovních jednotek, přístup k internetu, do velkých interneto-
vých databází a další služby. Dnes lze Opencard využívat ve všech automatizovaných poboč-
kách Městské knihovny, od podzimu 2008 i v provozovaných bibliobusech. Držitelé Opencard
mohou využít zajímavé slevy na akce pořádané MKP a počítá se i s využitím v nově budované
digitální knihovně.

Zařídíte-li si Opencard v Městské knihovně v Praze od 01. září do 31. října 2008, obdržíte
zdarma čtenářský průkaz na dobu jednoho roku.

S Opencard vím, jak řídím
Aplikace Vím, jak řídím na portálu města Prahy umožní registrovaným uživatelům zobrazit

jejich nevyřešené dopravní přestupky spáchané na území Prahy. Typickým příkladem je infor-
mace o záznamu pořízeném z úsekových radarů.

Po splnění smluvních podmínek a podpisu smlouvy je uživateli zapůjčena čtečka Opencard
a je mu umožněno bezpečné přihlášení na portál.

Výhody včasného pořízení karty
• opencard se vydává zdarma do 31. 12. 2008
• bonus 10 % pro nákup elektronického občanského ročního kupónu PID na rok 2009

platí do 30. 9. 2008 v kamenných prodejnách a do 31. 10. 2008 v připravovaném elekt-
ronickém obchodě Dopravního podniku hl. m. Prahy; zvýhodněná cena je 4275 Kč
namísto 4750 Kč.

• zařídíte-li si opencard v Městské knihovně v Praze mezi 1. 9. a 31. 10., obdržíte zdar-
ma čtenářský průkaz na dobu jednoho roku

Kontaktní informace:
Infolinka: 224 224 224 (po - pá: 8 - 20 hod.), e-mail: info@praha.eu, www.opencard.cz
Zákaznické centrum opencard: Palác Adria, Jungmannova 31, 110 00 Praha 1
(po, út, st, čt: 9 - 18 hod., pá: 9 - 12 hod.) -tom-

Sběrná místa karet Opencard:

Městská Lokalita Adresa (počet Provozní
část přepážek) doba 

Praha 1 Můstek - Středisko Stanice metra B po-pá
dopravních  Můstek 07.00-21.00
informací DPP (2) so

09.30-17.00

Praha 1 Muzeum - Středisko Stanice metra po-ne
dopravních  Muzeum 07.00-21.00
informací DPP (2) vč. svátků

Praha 1 Škodův palác  Škodův palác po-pá
- Středisko dopravních Jungmannova 35/29, 07.00-18.00
informací DPP Praha 1

(1 - sdílená s dalšími 
činnostmi)

Praha 1 Zákaznické centrum Škodův palác po-pá
opencard Jungmannova 35/29, 08:00-18:00
- Škodův palác Praha 1

přepážka č. 58, č. 59,
č. 60
(3)

Praha 1 Zákaznické centrum Palác Adria po-čt
opencard  Jungmannova 31, 09:00-18:00
- Palác Adria Praha 1 pá

(4) 09:00-12:00

Praha 2 Centrální dispečink Centrální dispečink DPP po-pá
DPP Na Bojišti 5, Praha 2 06.00-20.00

(2) so
07.00-14.00

Praha 5 Anděl - Středisko Stanice metra B Anděl po-pá
dopravních výstup Anděl 07.00-21.00
informací DPP (2) so

09.30-17.00

Praha 7 Nádraží Holešovice Stanice metra C po-pá
- Středisko dopravních Nádraží Holešovice 07.00-21.00
informací DPP jižní vestibul u terminálu so

autobusů, v blízkosti 09.30-17.00
McDonalds
(2)

Praha 11 Roztyly - vestibul Stanice metra C Roztyly po-pá
metra (4) 06.00-20.00

so
07.00-14.00

Praha 13 Úřad městské části Úřad městské části po, st
Praha 13 Praha 13, 08:00-17:30

Sluneční nám. 2580/13, út, čt
Praha 5 08:00-15:30
(3 - sdílené s dalšími pá
činnostmi) 08:00-14:00

Praha 18 Letňany  Stanice metra C po-pá
- vestibul metra Letňany 06.00-12.45

(3) 13.15-20.00
přestávka:
17.00-17.30

Městská 13 vybraných 
knihovna poboček
v Praze

bezbariérový přístup

Včasné pořízení karty Opencard se vyplatí i čtenářům
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Drogerie U Donáta
Kupkova 762/1, Kolovraty

oznamuje změnu prodejní doby
od 1. října 2008

Pondělí: 15.00 - 18.00 hod.
Úterý: 15.00 - 18.00 hod.
Středa: 11.00 - 14.00 hod.

Čtvrtek, pátek,sobota, neděle: zavřeno

Pekařství na Ročkově,
Na Ročkově 479, Kolovraty

nabízí ve svých prostorách

sobotní prodej pečiva
Otevřeno bude každou

sobotu od 7 do 10,30 hodin.

www.pekarstvikolovraty.cz
telefonní čísla: 267 710 046
777 262 051, 777 262 053

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 19 hodin

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

www.cafemarta.cz

Medunka
obchůdek s čaji, bylinkami, kořením,

potravinami zdravé výživy
Mírová 637, Kolovraty (u kašny)

• Bio potraviny
• Výrobky z kozího mléka

• Sojové jogurty, tofu
• Potraviny pro bezlepkovou dietu

• Zdravé dobrůtky
• Med, medovina
• Medicinální vína
• Bylinky, koření

• Himalájské ajurvédské čaje
• Přírodní kosmetika Cannaderm, Salus

• Henna – Francouzská vlasová kosmetika
• Tibetská medicína - EPAM, Zelený jíl

• Tinktury z rostlin a pupenů
• Čaje porcované sypané

• Výrobky Dědka kořenáře

Otevřeno: Po – Pá od 9 do 17 hodin
www.medunka.cz, info@medunka.cz

tel.: 603 847 405

Se šéfem stavební komise o školce i bytové výstavbě

V každém čísle Kolovratském zpravodaji referujeme o stavbě pavilonu mateř-
ské školy. Přibližme čtenářům i v tomto čísle, jak stavba pokračuje.

Přestože stavbu pavilonu mateřské školy provázejí od začátku nejrůznější tech-
nické problémy, stavba zdárně pokračuje. Všichni se snaží, aby během ledna byla
předána do užívání alespoň část budovy a celý pavilon byl zkolaudován do konce
března. Doufejme, že nic neočekávaného tu snahu nepokazí.

V Kolovratech zbývá už jen několik málo lokalit, ve kterých se v budoucnu
uskuteční bytová zástavba. Jsou již známy přibližné termíny výstavby?

Časový horizont další výstavby v Kolovratech bychom také rádi znali. Územní plán vymezuje oblasti, ve
kterých ještě může zástavba vzniknout. Jelikož ale městská část nedisponuje už žádnými významnými
pozemky, je další výstavba pouze v moci investora a vlastníka pozemků. Záleží to tedy jen na jejich dohodě.
Městská část se však snaží stavebníky usměrňovat, aby byly jejich projekty v souladu s našimi představami.
Možnosti jsou ale omezené a navíc musíme respektovat stavební zákon. 

Kolovraty prošly od počátku devadesátých let obdobím významného rozvoje, který vedl k výraznému nárůs-
tu obyvatel. Chceme, aby tento trend pokračoval rovnoměrně v delším časovém období. Do nových obydlí se
převážně stěhuje omezená věková skupina obyvatel. Rovnoměrným rozvojem Kolovrat zajistíme i přirozenou
věkovou skladbu obyvatel a tím se vyvarujeme vlnových náporů na vybavenost obce. Nestane se pak, že
v jednom období bude škola přeplněná, pak zase poloprázdná.

Jako příklad si můžeme uvést Jižní Město. Zde žije přibližně stejná věková struktura lidí. Dříve tam třeba
školy a školky nestačily náporu dětí, dnes se pro nezájem zavírají. S další výstavbou tedy nepotřebujeme
spěchat. Znovu však připomínám, že do tohoto vývoje nemůžeme zasahovat.

Máme před sebou poslední část roku 2008. Můžete v krátkosti zhodnotit nejdůležitější počiny tohoto
roku ve stavební oblasti?

Nejdůležitější stavební akce probíhaly mimo režii městské části, tedy rekonstrukce železničního koridoru,
dokončení první etapy severní komunikace či pokračování
rekonstrukce ulice Do Lipan. 

Městská část věnovala značnou pozornost údržbě a obnově
obecního majetku. Zmíním se jen o třech z nich. Občané si
mohli všimnout nově položené zámkové dlažby na chodnících
v Mírové ulici, v ulici Albíny Hochové, okolo železniční stanice
a na řadě dalších míst. 

V letních měsících se povedlo zrenovovat atrium
u Infocentra. Byla zde opravena fontána a prostor byl doplněn
novými lavičkami. Úpravy budou dále pokračovat.

Během prázdnin také probíhaly rekonstrukční práce v budově základní školy. V několika třídách byla polo-
žena kvalitní podlahová krytina, třídy byly barevně odlišeny a vybaveny novým nábytkem. 

Na mostě nad železniční tratí u hřbitova je patrná řada závad. Bude se městská část dožadovat nápra-
vy těchto nedostatků?

Zdá se, že nadjezd je opravdovým problémem. Městská část však není investorem ani dodavatelem toho-
to díla, takže podle stavebního zákona není ani účastníkem kolaudačního řízení. Sama ani nemá kapacity
k odbornému posouzení stavu stavby. Je to tedy problém investora, zhotovitele a stavebního úřadu. Ačkoliv
od zprovoznění mostu uběhl rok, nadjezd nebyl do dnešních dnů zkolaudován. Městská část se v rámci svých
možností snaží o sjednání nápravy.

Kdy se začne pohřbívat na novém hřbitově?
Nový kolovratský hřbitov je již připraven k používání. Jelikož jsou však na stávajícím hřbitově ještě volná místa,

pohřbívá se zatím tam. Jakmile bude kapacita starého hřbitova vyčerpána, začne se využívat nový hřbitov.

U fotbalového areálu bylo nedávno otevřeno hřiště s umělým povrchem. Jak budou využity další zdej-
ší plochy?

Mezi novým hřištěm a obytnou zástavbou již existuje ochranný val a je zde vysazena zeleň. Zbývající plo-
chy budou v souladu s územním plánem využity pro další sportovní aktivity.

V poslední době se rozšířila informace, že dálnice D3 mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi
by mohla vést přes katastrální území Kolovrat. Co je na tom pravdy?

Schválený územní plán Středočeského kraje s touto variantou vůbec nepočítá. Ve stávající stavební doku-
mentaci nemá vedení dálnice D3 po katastrálním území Kolovrat žádné opodstatnění. Podle pokladů Ředitel-
ství silnic a dálnic vychází tato dálnice v oblasti mezi obcemi Jesenice a Zlatníky. 

U Lipan se naopak počítá se sjezdem na Říčany, od něhož bude pravděpodobně zbudována nová silnice
II. třídy. Tato komunikace by měla dále vést kolem říčanského hřbitova ke Světicím a za touto obcí se napo-
jit na stávající silnici na Mnichovice. Spojka tak nahradí současnou komunikaci z Říčan do Světic.

Tomáš Bezouška

Upozornění: V září byly zahájeny stavební práce na výstavbě tři bytových domů „Kolovrátek“ v lokalitě Na
Července mezi ulicemi Meduňková, Bazalková a Tymiánová. Informace související s průběhem stavby
a zajištěním pořádku zodpoví hlavní stavbyvedoucí Josef Vinklář (tel. 602 238 302) nebo dozor investo-
ra Ing. Karel Biskup (tel.606 614 174). Stavba bude dokončena v listopadu 2009.
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Pane předsedo, mohl byste představit strukturu
a hlavní činnosti Finančního výboru?

Začal bych několika základními informacemi.
Finanční výbor je orgánem zastupitelstva městské části
(ZMČ), který musí být vždy zřízen při zastupitelstvu
obce stejně jako kontrolní výbor. Tato povinnost vyplý-
vá ze Zákona o obcích. Finanční výbor je pouze porad-
ním orgánem zastupitelstva, nemá tedy žádnou rozho-
dovací pravomoc. Mezi hlavní činnosti finančního
výboru patří kontrola v oblasti hospodaření s majetkem
a finančními prostředky městské části (MČ). Podílí se
na přípravě a sestavování rozpočtu, vyhodnocuje
a posuzuje výsledky hospodaření MČ, předkládá návrhy
systémových řešení pro zvýšení příjmů MČ a plní další
úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo. 

Kdo je členem kolovratského finančního výboru?
Finanční výbor tvoří v souladu se Zákonem o hlavním

městě Praze pět členů. V jeho čele je předseda, který
musí být zároveň členem zastupitelstva. Dalšími členy
jsou zastupitelé a občané městské části.

Finanční výbor pracuje v tomto volebním období ve
složení: Mgr. Pavel Ondroušek – předseda, člen zastu-
pitelstva, Ing. Tomáš Růžička – člen zastupitelstva MČ,
Ing. Jan Svátek – zastupitel hl. m. Prahy, Ing. Jan Čejka
– občan MČ, Ing. Kateřina Schmidtová – občanka MČ.
Tajemnicí výboru je Hana Vítková, zaměstnankyně
úřadu MČ, která připravuje podklady pro jednání výbo-
ru, zajišťuje pozvánky a další materiály pro zasedání
finančního výboru. 

Členové finančního výboru mají také na starosti kon-
takt s obecními příspěvkovými organizacemi. Vedoucím
jednotlivých organizací pomáhají sestavovat rozpočet
a konzultují s nimi finanční požadavky. Základní školu
má na starosti Ing. Čejka, mateřskou školu
Ing. Růžička, dům s pečovatelskou službou náleží
Ing. Schmidtové a Infocentrum s knihovnou
Ing. Svátkovi, který je zároveň členem Redakční rady
Kolovratského zpravodaje. 

Kdy se konají schůze Finančního výboru?
Finanční výbor se schází dle potřeby městské části.

V loňském roce to bylo například sedmkrát, letos jsme
se zatím sešli čtyřikrát. 

Mohou občané sledovat výstupy z jednání výboru?
Usnesení finančního výboru jsou zveřejňována na

Úřední desce Úřadu městské části, takže jsou veřejně
přístupná a kdokoliv si tedy může ověřit k jaké proble-
matice se finanční výbor vyjadřoval, jaká řešení dopo-
ručuje a případně které body navrhuje zastupitelstvu
k projednání či ke schválení. 

Jaká kritéria musí obec brát v úvahu při sestavo-
vání rozpočtu?

Rozpočet naší městské části je sestavován vždy jako
vyrovnaný, to znamená, že výdaje se rovnají příjmům.
Tento racionální přístup byl uplatňován i v minulém
volebním období. Součástí rozpočtu MČ jsou i příjmy,
přerozdělované z hl. m. Prahy. Dotační vztahy magistrá-
tu k městským částem, které jsou určující pro to, kolik
prostředků získáme, se opírají o tyto ukazatele: počet
trvale hlášených obyvatel MČ, rozloha území MČ, počet
žáků mateřské a základní školy, plochy vozovek na
území MČ, které část spravuje, výměry zeleně, jednot-
ky Svazu dobrovolných hasičů. Největší váhu z těchto
ukazatelů má počet trvale hlášených obyvatel. Po

započtení všech ukazatelů činí pro rok 2008 dotační
vztah na jednoho obyvatele v naší městské části 
2 610 Kč.

Kdy začínají zastupitelé pracovat na přípravě roz-
počtu?

Příprava, projednávání a schvalování rozpočtu je
časově náročné a trvá několik měsíců. Příprava začíná
v září a konečný návrh schvaluje zastupitelstvo MČ vět-
šinou v prosinci nebo v lednu běžného roku. Vzhledem
k povinnosti schválit konečný rozpočet MČ až poté, co
je schválen rozpočet státní a rozpočet hl. m. Prahy,
dochází často nejdříve ke schválení rozpočtového pro-
vizoria. Po upřesnění výše jednotlivých dotací dochází
k úpravě rozpočtu a k jeho schválení v konečné podobě
pro příslušný rok. Rozpočet městské části je na roz-
počtech vyšší úrovně, tedy na rozpočtu hl.m. Prahy
nebo státním rozpočtu, závislý.

Jaké jsou základní kroky při přípravě, projednává-
ní a schvalování rozpočtu?

Správce rozpočtu nejdříve osloví ředitele příspěvko-
vých organizací, tedy školy, školky a penzionu, a odbor
správy majetku, aby mu předali dílčí rozpočty
a požadavky. Poté sestaví příjmovou stranu rozpočtu
a základní rámec výdajové strany. Tento návrh posoudí
vedení MČ a následně je předložen finančnímu výboru
k projednání. Vzhledem k omezeným rozpočtovým
zdrojům je balancování výdajů náročný a často „boles-
tivý“ proces, při kterém se ne vždy podaří všechny
požadavky uspokojit. Po projednání návrhu rozpočtu
finančním výborem je tento předložen zastupitelstvu
MČ ke schválení.

Nezbytnou součástí rozpočtů jsou dotace na kon-
krétní projekty. Jak je naše obec úspěšná v jejich čer-
pání?

Dotace jsou velmi významnou součástí rozpočtu.
Díky nim je možné realizovat v Kolovratech a Lipanech
projekty, na které by vlastní prostředky MČ nestačily.
O tom, jak úspěšné je vedení naší MČ v jejich získává-
ní, svědčí zejména fakt, o kolik je původní schválený
rozpočet během roku navýšen. Tak např. rozpočet na
rok 2007, který byl schválen ve výši 12 477 000 Kč, se
zvýšil téměř třikrát, a to na 33 613 000 Kč, a rozpočet
na letošní rok ve výši 12 190 000 Kč se podařilo do
srpna zvýšit už více než dvakrát, a to na 28 341 000 Kč.
Drtivou část dosud získaných dotací v roce 2008 před-
stavují investiční dotace, a to ve výši 14 milionů Kč,
které jsou určeny pro konkrétní předem stanovené pro-
jekty. Z těchto prostředků bude financována technická
vybavenost MČ, dokončení hřiště s umělým povrchem,
výsadba lesa, dokončení rekonstrukce kotelny
a rekonstrukce vzduchotechniky v prostorách
Penzionu. Skromnější jsou v celkovém porovnání dota-
ce neinvestiční, které činí 2 151 mil. Kč. Ty budou
použity na opravu techniky a na provoz Svazu dobro-
volných hasičů, na nákup knih do knihovny, pro základ-
ní školu na program protidrogové prevence a na inte-
graci žáků.

Když mluvíme o dotacích, musíme zmínit i vstřícný
postoj Magistrátu hl. m. Prahy k žádostem naší MČ. Při
svém rozhodování komu svěřit finanční prostředky
posuzuje požadavky ze všech městských částí Prahy
a musím říct, že na Kolovraty a Lipany určitě nezapo-
míná.

Tomáš Bezouška

Kolovraty hospodaří s vyrovnaným rozpočtem

V těchto měsících graduje příprava obecních a městských rozpočtů na příští rok.
O mechanismech jejich sestavování a dotační politice jsme hovořili s Mgr. Pavlem Ondrouškem,
předsedou Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha - Kolovraty.

Kolovratští hasiči likvidovali
požár vietnamské tržnice

Dobrovolní hasiči z Kolovrat pomáhali
začátkem září hasit požár v největší viet-
namské tržnici v Praze. Na místě zasaho-
valy jednotky téměř z celé Prahy včetně
dobrovolných sborů.

„V první fázi požár zasáhl asi polovinu skla-
dové a prodejní haly o rozloze šedesát krát
osmdesát metrů, později se rozšířil téměř na
celý areál. Ve skladu byl uložen převážně tex-
til a obuv. Zásah byl velmi náročný právě pro
silné zakouření,“ popisuje náročnou akci
Antonín Burda, velitel kolovratských dobrovol-
ných hasičů. Dodává, že jednotka zajišťovala
s vozem Scania kyvadlovou dopravou vodu
pro požární vozy na místě zásahu.

-ouj-

Říčankou teče průzračná voda

Spousta věcí se nám zdá být přirozená –

modré nebe, slunce, stromy, čistá voda.

Vždycky tomu tak bohužel není. Po celých

osm let mého pobývání v Kolovratech jsem

chodila na procházky kolem Říčanského

potoka a nepřipadal mi nikterak romantický.

Jeho voda byla zkalená a o její vůni bych moc

pěkného napsat nemohla. 

Začátkem letošního léta jsem zažila malý šok

při zjištění, že je Říčanka tak čistá, že je jí dokon-

ce krásně vidět až na samé dno! Chci proto

pochválit úspěšnou snahu ředitele školy Pavla

Bednáře a Rudolfa Žáka, kteří čistotu vody moni-

torovali a komunikovali s říčanskou čističkou.

Držím všechny palce, aby Říčanka tak prů-

zračná zůstala a připomínám všem, kteří vylé-

vají zbytky barev do kanálu a myjí auto před

domem saponáty, že jejich odpad teče přímo

do potoka. Kolovraty jsme si vybrali k bydlení

proto, že jsou, jaké jsou. Chovejme se k nim

s láskou, prosím.

Kateřina Čuřínová
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Dotazník ukázal, jak se obyvatelům Prahy 22 žije

V únoru proběhla v Kolovratech dotazníková akce, jejímž cílem bylo zjistit potřeby
dvou skupin našich občanů týkající se sociální oblasti. První skupinou byli senioři
a osoby se zdravotním postižením, do druhé patřila rodina, děti a mládež.

Tento průzkum je součástí projektu komunitního plánování sociálních služeb, ke kterému se
v Praze 22 přihlásila MČ Uhříněves a MČ Kolovraty. Do výsledků průzkumu se promítly zkušenosti
a názory respondentů, kteří si našli chvilku a dotazník vyplnili. Cílem projektu je nastavit systém
služeb tak, aby v rámci možností uspokojil co nejvíce klientů. Nejzajímavější výsledky šetření uka-
zují následující tabulky.

Obecná zlepšení života rodin, dětí a mládeže v MČ Kolovraty počet resp. %

zvýšení bezpečnosti dopravy 55 44

zvýšení kapacity mateřských škol 46 37

důsledná kontrola zákazu volného pobíhání psů 46 37

údržba stávajících hřišť a sportovišť 35 28

zvýšení bezpečnosti v Praze 22 32 26

hlídání dětí jako placená služba 31 25

Chybějící služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením počet resp. %

sociální poradenství 17 35 

doprava pro zdravotně postižené 15 31 

právní poradenství 9 18 

rehabilitace 9 18 

rozšíření pečovatelské služby 8 16 

možnost dietního stravování 8 16

Největší obtíže v domácím prostředí seniorů a postižených osob počet resp. %

problémy při zajištění chodu domácnosti 17 38 

chybí kontakty na spolehlivé řemeslníky 16 36 

omezení kontaktů s okolím a osamocenost 12 27 

omezená soběstačnost po krátkou dobu 8 18 

chybí pomoc s péčí o blízkou osobu 8 18 

chybí tzv. pomoc na telefonu 7 16

Největší obtíže mimo domácí prostředí seniorů a postižených osob počet resp. %

potřeba vyřídit si osobní záležitosti na úřadech, lékař apod. 24 50 

chybí místo, kam se obrátit o radu při řešení různých záležitostí 19 40 

bezbariérový pohyb po městské části 13 27 

obavy o bezpečnost 9 19

Chybějící služby pro rodiny, děti a mládež v Kolovratech počet resp. %

zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež o prázdninách 53 46
a svátcích 

pomoc rodičům při přechodu z rodičovské dovolené do zaměstnání 25 22

jesle 17 15

pedagogicko psychologická poradna 15 13

Rodinám chybí místa ve školce,
seniorům pečovatelská služba

U skupiny rodiny, dětí a mládeže je třeba
vyzdvihnout vysokou míru spokojenosti
občanů se sportovními aktivitami v MČ
Kolovraty (cca 65 % respondentů),
s kroužky pro děti a mládež a s prací
Mateřského centra. Naopak nejčastější
názory na to, co v naší městské části chybí
nebo není dostačující, uvádějí tabulky.

Ve skupině seniorů a osob se zdravotním
postižením vypovídají takto získané infor-
mace a názory o tom, na jaké problémy
tato skupina našich občanů nejčastěji nará-
ží ve svém domácím prostředí či mimo něj.

V konkrétních poznámkách občanů
v dotaznících, kterých bylo velké množství,
se ve skupině seniorů a osob se zdravotním
postižením nejčastěji projevuje potřeba
dopravy k lékaři či na úřady, chybějící míst-
ní doprava k obchodům v Říčanech -
Radošovicích a zejména požadavek dalšího
rozšíření pečovatelské služby.

Ve skupině rodin s dětmi a mládeží je
nejčastějším požadavkem, kromě již zmíně-
ného rozšíření mateřské školy, potřeba
pohlídání malých dětí a zejména zřízení
druhého stupně základní školy.

■ Respondenti, kterým v Kolovratech chy-

běla prodejna s biopotravinami a dalšími

produkty zdravé výživy, si mohou vybrat

z nabídky obchůdku Medunka, nedávno

otevřeného v přízemí jednoho z živnosten-

ských domů u Infocentra.

Z konkrétních poznámek vyplývá
i spokojenost občanů s životním prostředím
v naší obci, kde kromě zmínky o nedostatku
zeleně v severní části Kolovrat se nevysky-
tují v této oblasti podstatné stížnosti či
požadavky. Naproti tomu v MČ Uhříněves
v této oblasti zmiňuje 36 % občanů potřebu
zvětšení ploch veřejné zeleně a větší čisto-
tu a pořádek v ulicích a parcích.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem,

kteří si našli čas a dotazník vyplnili. MČ

Praha - Kolovraty získané informace

a názory využije v budoucnosti při uvažová-

ní o zlepšování sociálních služeb jak pro

seniory a osoby zdravotně postižené, tak

i pro rodiny, děti a mládež.

Ing. Jana Jarůšková, předsedkyně sociální

a bytové komise ZMČ Praha - Kolovraty,

Ing. Ivana Voborová, členka komise
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Nejstarší české mapy

Z kartografického hlediska lze obraz našeho
státního území, zejména jeho západní části
vymezené obloukem hraničních hor, bezpečně
identifikovat na řadě starých map. Z hlediska
lingvistického je zajímavé sledovat původně
keltský a v českém prostředí velmi oblíbený
název české kotliny Bohemia, který prodělal
během věků řadu jazykových mutací
(Beeheimi, Boemia, Boheim, aj.). 

Autorem naší nejstarší mapy Čech je mla-
doboleslavský tiskař Mikuláš Klaudyán. Jeho
mapa v měřítku cca 1:685 000 pochází z roku
1518. Dochoval se jediný výtisk uložený
v Litoměřicích. Na mapě je zobrazeno 
280 sídel, Kolovraty mezi ně bohužel nepatří. 

Následuje řada dalších map, jejichž přehled
přesahuje možnosti tohoto příspěvku.
Zajímavé může být zjištění, že na mapách
našich prvních kartografů ze 16. a 17. století
se velmi často objevuje Dubeč, Koloděje,
Říčany nebo kostelík sv. Markéty včetně
zákresu Rokytky, neboli tehdejší Rokytnice. 

Vojenské mapy

Období map pořizovaných jednotlivci končí
počátkem 18. století. Začíná vznikat státní kar-
tografie, mapovací práce provádějí státem
školení odborníci. Mapy slouží například
k výběru mýtného, k administrativním účelům
ale zejména pro potřeby armády, kde přede-
vším dělostřelectvo má značné požadavky na
polohovou přesnost map. Pro naše území,
které bylo v té době součástí habsburské
monarchie, je typické, že mapovací práce řídí
Vojenský zeměpisný ústav ve Vídni a výsledky
mapování jsou ukládány ve vídeňském váleč-
ném archivu (Wien Kriegsarchiv), kde spočí-
vají do dnešních časů. 

Území Čech bylo podrobně poprvé zmapo-
váno kartografem J.K. Müllerem. Následovalo
období historických vojenských mapování
prováděných rakouskou vojenskou topogra-
fickou službou, které pokrývalo celé rozsáhlé
území monarchie. 

Na těchto velmi podrobných a geograficky
(později i geodeticky) velmi přesných mapách
lze oblast Kolovrat a jejich okolí nejen spoleh-
livě nalézt, ale i využít pro studium vývoje
názvosloví. Z map lze vysledovat např. sítě
polních cest, které se dochovaly do dnešních
časů, nebo vodní toky, terénní útvary a další

zajímavé údaje. Určitě bude čtenáře zajímat,
kolik bylo v Kolovratech a sousedních obcích
v oněch starých časech stavení, obyvatel
a dokonce i koní.

Jan Krištof Müller – muž, který sám 
zmapoval celé Čechy

První úřední oficiální státní mapové dílo
vojenské povahy vytvořil muž, kterému se
mapování rozlehlých území stalo nejen povo-
láním a životní náplní, ale které zapříčinilo
i jeho smrt. Zemřel ve věku pouhých 48 let na
totální vyčerpání organizmu. 

Asi bychom měli spíše psát Johann
Christoph, protože Müller byl rodem z Bavor,
kde uzřel světlo světa v roce 1673 ve městě
Wöhrd. Müller za svůj krátký život zmapoval
Uhry, Moravu a Čechy. Zejména mapa Čech je

jeho mistrovským dílem, nepřekonaným
v celosvětovém měřítku.

První zkušenosti geodeta a kar tografa
získával mladičký Müller při vyměřovacích
pracích spojených s hydrografickými díly na
Dunaji. Doba byla však drsná a habsburská
monarchie čelila jak stálému tureckému tlaku
na jihu, tak i pruské hrozbě ze severu.
Předpokládaná vojenská tažení proto vyžadova-
la podrobnou mapu pro vojenská tažení, mož-
nosti ubytování vojsk a plánování vojenských
operací. S podporou císaře Josefa I. začíná
Müller v roce 1708 mapovat Moravu, polní
práce končí roku 1712.

Po Moravě se Jan Krištof Müller zakousnul
do obřího sousta. Dostal za úkol zmapovat
Čechy ve velkém měřítku 1:132 000. To je
měřítko na úrovni podrobnosti současných
turistických map. Výdaje na mapu měly být
hrazeny výběrem zemského mýtného.

Kolovraty a okolí na starých válečných mapách
V měsících červnu a červenci letošního roku proběhla v kolovratském Infocentru s knihovnou výstava historických

a soudobých map z území České republiky. Zájemci se mohli seznámit s obrázkem nejstarší mapy vyryté před 24 000 lety
neznámým lovcem mamutů na ulomený kel, s ukázkami prvních navigačních map pro námořníky, následoval přehled nejstar-
ších map Čech, Moravy a Slezska, doplněný množstvím příkladů soudobých map katastrálních a topografických, zde
s rozlišením na jejich civilní nebo vojenské využití. S ohledem na velký zájem veřejnosti, především o staré vojenské mapy, byl
sepsán příspěvek, jehož účelem je seznámení s těmito mapovými díly, s jejich historií a pochopitelně s tím, co každého zajímá
nejvíce – jak vypadaly Kolovraty a jejich okolí v době dávno minulé. Nasedněme proto do imaginárního kartografického stroje
času a vydejme se na pouť historií.
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Mapování Čech trvalo Müllerovi celkem šest
let. Měřičské práce byly zahájeny roku 1712
a dokončeny v roce 1718, dva roky trvalo rytí
tiskových desek. Výsledkem je největší
a nejpodrobnější mapa na světě vytvořená jed-
notlivcem. Pokud byste si touto mapou chtěli
doma ozdobit stěnu, počítejte s plochou
o rozměrech 2,80 m na 2,60 m. Na mapě nale-
zneme 12 495 sídelních míst s rozlišením
pomocí značky na sídla se zámkem nebo kos-
telem a také najdeme dvorce, panské a rytířské
hrady, hrádky a tvrze, samoty, mlýny, hamry,
hájenky či osamělé formanské hostince.

K mapování používal Müller speciální
měřičský vůz, vybavený počítáním otoček kol.
Ujeté vzdálenosti po klikatých, zakřivených
a převážně polních cestách násobil hodnotou
0,9 a tím získával trojúhelníkovou osnovu
vzdáleností mezi sídly, která sloužila pro jejich
zákres do mapy.

Bohatě prokreslena a popsána je říční sou-
stava až na úroveň i velmi malých potůčků.
Bohužel v tak obrovském množství informací
se i mistr tesař utne. Pokud si čtenáři zpravo-
daje podrobně prohlédnou zákres Říčanky,
zjistí, že tato říčka na mapě vůbec neprotéká
Podleským rybníkem, ale zcela nelogicky se
napojuje do Pitkovického potoka a končí jako
přítok Botiče. Rokytka je kupodivu zakreslena
dobře a ústí do Počernického rybníka
v Běchovicích. Pokud někoho překvapí sou-
stava pěti rybníků v okolí Netluk a Uhříněvsi,
tak tato rybniční soustava opravdu existovala
a je na starých mapách jednoznačně identifi-
kovatelná.

Z poměrně rozsáhlé rybniční soustavy se
zachoval pouze Podleský rybník, na výřezu
mapy nakreslený těsně nad kruhovou signatu-
rou Netluk. Zbylé tři rybníky zanikly - rybník
Dvojhrázný se rozkládal v parku Husova
náměstí a sahal od Dopravní ulice v Uhříněvsi
až po kruhový objezd u nakladatelství Vltava-
Labe-Press. Poslední rybník, lokalizovaný
vlevo dole, se jmenoval Jezero a dodnes se
tak tato část Uhříněvsi nazývá. Jeho divokým
náletem zarostlé dno je dosud možno vidět -
nalevo za benzinovou pumpou cestou na Háje. 

Velmi slabě a pouze orientačně je
v Müllerově mapě zakreslena cestní síť, avšak
po trase černokostelecké silnice není v mapě
ani stopy. Výškopis je zakreslován pouze 
orientačně pomocí schematické perspektivní
značky vyjadřující kopcovitý či hornatý terén.

Rytcem Müllerky, jak se tato mapa
v kartografických kruzích nazývá, byl aug-
špurský rytec Michal Kauffner. Obrazová
výzdoba z rohů mapy pochází od tehdy nej-
lepšího malíře Václava Vavřince Reinera, která
z této mapy dělá jednu z nejbohatěji zdobe-
ných map 18. století. 

Müllerova mapa vyjadřuje vrchol kartografic-
ké tvorby dosažitelné jednotlivcem. Ve své
době byla tato mapa prodávána za cenu velké-
ho atlasu. Kupodivu se toto mapové dílo
dochovalo ve značném počtu originálních tisků.
Pokud si chcete vyzdobit svůj příbytek originál-
ním dobovým tiskem, počítejte se sumou
kolem 200 000 Kč. Kdo tyto peníze nemá při
ruce, zajisté uvítá informaci, že reprint této
mapy vydal v letošním roce Zeměměřický úřad
v Praze a prodává jí ve své mapové prodejně
v budově katastrálních úřadů, u metra Kobylisy,
za lidovou cenu 420 Kč. Od originálu je
k nerozeznání - nekupte to za ty peníze.

První vojenské mapování –
– josefské, 1763-1787

Mapování bylo zahájeno na základě nařízení
císařovny Marie Terezie a dokončeno za vlády
jejího syna Josefa II., proto označení josefské. 

Pro mapu bylo zvoleno na tehdejší dobu
nezvykle velké měřítko 1:28 800, které je
téměř totožné s naší současnou nejpodrobněj-
ší vojenskou mapou s měřítkem 1:25 000.
Měřítko 1:28 800 je odvozeno z požadavku,
aby délka 1 vídeňského palce v mapě odpoví-
dala vzdálenosti 400 vídeňských sáhů
v terénu, tj. 758,6 m, což je 1 000 vojenských
pochodových kroků. Pro zajímavost uveďme
tehdejší délkové míry:

• 1 vídeňský palec – 26,34 mm
• 1 vídeňský sáh – 1,89484 m (72 palců)
• 1 rakouská míle – 7 585,936 m

(4 000 sáhů)

Jako grafický podklad byla použita zvětšeni-
na Müllerovy mapy Čech. Do této mapy zakre-
slovali vojenští důstojníci, kteří na koních pro-
jížděli krajinou, situaci pomocí metody „a la

vue“ (česky „od oka“). Mapování bylo prová-
děno bez geodetických základů, výkon mapé-
ra byl 350 km2 za letní období, v zimě se pro-
vádělo vykreslování. Území monarchie
pokrývalo 5 400 sekcí. Z polohopisu se mapo-
valy cesty, zděné budovy, kamenné mosty,
louky, pastviny, lesy a vodní toky. Výškopis se
kreslil pomocí kreslířských šraf. Pro značné
polohové deformace se nedaly mapy spojit
v jeden celek. Mapování, prováděné bez
geodetických základů a převážně pohledovým
způsobem, nemohlo dát přesnou topografic-
kou mapu. Z geograficky obsahového
a grafického hlediska jsou však tyto mapy
i dnes výborným podkladem pro studium
vývoje krajiny. Ve své době bylo toto rozsáhlé
vojenské mapové dílo, které si vyžádalo
enormní časové i finanční náklady, zcela uta-
jeno a uloženo v bezpečí rakouského válečné-
ho archivu. Přístup k mapám neměli dokonce
ani vojenští odborníci. Jak bylo úvodem zmí-
něno, panovnicí, která nařídila toto vojenské
mapování, byla Marie Terezie (1717–1780, od
1740 císařovna). Dokončeno bylo za vlády
jejího syna Josefa II. Na trůn Marie Terezie
nastoupila v pouhých 23 letech, díky pragma-
tické sankci, po náhlém úmrtí otce Karla VI.
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Pouhých osm týdnů po jejím nástupu na trůn
byla monarchie bez vyhlášení války napadena
pruskými armádami pod velením císaře
Friedricha Velikého (1712-1786, pruský král
od 1740). Nastalo období válek o dědictví
slezské mezi Prusy a Rakouskem. Friedrich I.,
považovaný za zakladatele pruského militaris-
mu, byl schopným panovníkem, který přivedl
Prusko (centrem je Berlín) v rámci Evropy do
velmocenského postavení. Využil přitom tra-
diční německý smysl pro organizaci, pořádek
a disciplinu. Zajímavý je jeho bonmot –
„kdyby začali moji vojáci myslet, nezůstane

mi z nich v armádě ani jediný“. Rakouská
armáda neměla kvalitní velení, státní pokladna
byla poloprázdná. S Prusy se navíc spojují
Francouzi a Bavoři, kde Francouzi v roce 1741
dobývají Prahu. Roku 1742, po prohrané bitvě
u Chotusic, je Marie Terezie donucena podep-
sat odstoupení Slezska s centrem Vratislaví,
polsky Wroclaw, a Kladska. Všimněte si, jak
nám chybí toto historicky české území - klad-
ské hrabství, co má ve znaku českého dvouo-
casého lva - na obrysu republiky! Z bohatého
a rozsáhlého Slezska zbyla habsburské říši
a tím i dnešní České republice pouze jeho
česká část s městy Těšínem, Opavou
a Krnovem. Na zobrazeném výřezu mapy
I. vojenského mapování je zajímavý zákres
tehdy ještě samostatných Tehoviček a část
přímkové trasy císařské černokostelecké silni-
ce, která spojila uhříněveský zámek
a Radošovice. Patrný je i poměrně zachovalý
systém polních cest. 

Druhé vojenské mapování – 
– Františkovo, 1807-1869

Napoleonské války a snaha Rakouska
o vůdčí roli v evropském prostoru přinutila
monarchii neodkladně zahájit práce na nové
válečné mapě. Stalo se tak na základě rozhod-
nutí císaře Františka I. Mapovacím pracím před-
cházelo budování souvislé trigonometrické sítě.
Za počátek souřadnicového systému byla zvo-
lena věž Svatoštěpánského chrámu ve Vídni.

Současně se zpracovávaly vojenské popisy,
obsahující geografické informace o jed-
notlivých provinciích, doplněné mapami
vybraných měst v měřítku 1:14 400, případně
1:28 800. 

Při mapování se používala metoda grafické-
ho protínání pomocí měřického stolku, kroko-
vání vzdáleností, výškopis se kreslil svahový-
mi šrafami. 

Mapovací práce trvaly bohužel 62 let
a výsledkem bylo opět přísně tajné vojenské
mapové dílo uložené ve vídeňském válečném
archivu. 

Zajímavá může být informace, že Kolovraty
a okolí leží na mapovém listu Section Nro 9,
Oestliche Colonne Nro III. V letech 1851-52 je
zmapovali Oberst Johann Beck a jeho pomoc-
ník Hauptmann Anton Herold. Z připojené
tabulky je vidno, že Kolovraty byly součástí
Kouřimského kraje a bylo zde evidováno 
22 stavení, 45 mužů a 4 koně. Pro sousední
Tehovičky platila čísla: 18 domů, 25 mužů 
a 9 koní. 

Rovněž mapy druhého vojenského mapová-
ní skončily na dlouhé roky ve válečném archi-
vu, kde na ně padal prach dějin. Díky
Ministerstvu životního prostředí byly
z Rakouska zakoupeny otisky těchto starých
a velmi krásných map pro celé území Čech,
Moravy a Slezska. Autor tohoto textu měl to
potěšení být vedoucím výzkumu obsahové
i polohopisné přesnosti těchto map,
v kooperaci s partnerskými pracovišti v Ústí
nad Labem a v Plzni. Výsledky byly velmi
uspokojivé, přesností jsou zejména mapy 
II. vojenského mapování srovnatelné
s mapami dnešními. 

Pro milovníky starých map může být potě-
šující informace, že mapy II. vojenského
mapování si mohou prohlížet na mapovém
serveru www.mapy.cz nebo www.geolab.cz,
případně kontaktovat pracoviště autora tohoto
článku, tj. Katedru mapování a kartografie
ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6.

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.
(1945) patří k předním odborníkům
v oblasti kartografie.

Od roku 1974
působí na Katedře
mapování a karto-
grafie Stavební
fakulty ČVUT
v Praze, byl také
dlouholetým ve-
doucím této ka-
tedry. Dosud se
věnuje pedago-

gické a vědecké činnosti. Přednáší karto-
grafické předměty, vychoval desítky zěmě-
měřických inženýrů a řadu doktorandů
(Ph.D.).

V letech 1997 až 2003 byl proděkanem
fakulty pro mezinárodní vztahy a vnější
styky. V současné době zastává funkci
předsedy Oborové rady pro doktorské stu-
dium na oboru Geodézie a kartografie. 

Je autorem mnoha skript, učebnic,
odborných článků a také spoluautorem pre-
stižní publikace Kar tografie. Ve svém
výzkumu se zaměřuje především na geo-
grafické informační systémy, historickou
a digitální kartografii a softwareové inže-
nýrství.

Působí ve vědeckých radách mnoha
vysokých škol. Absolvoval řadu přednáško-
vých a studijních cest po USA, Kanadě,
Číně a většině evropských států, zpravidla
na pozvání vysokých škol či pracovišt’ aka-
demií věd.

V Uhříněveském zpravodaji publikuje
populárně naučné články o historii této
pražské části a pro tamní muzeum vytvořil
panel s mapou Uhříněveského panství
v roce 1715.

Mezi jeho záliby patří notafilie, perkusní
zbraně a staré mapy. Bohuslav Veverka je
ženatý, má 2 syny, 3 vnučky a žije
v Uhříněvsi.



Vážení rodiče, příznivci a přátelé školy!

Na začátku školního roku 2008/2009 bych chtěl poblahopřát

naší škole. V srpnu jí bylo 110 let! Během prázdnin dostala nové

podlahy do prvního patra a třídy v tomto patře byly vymalovány.

Děkuji všem z kolovratské radnice, protože naše škola je vážně

štramanda. Děti si připomenou tuto slavnostní událost ve svých

projektech a dospělí na školním plese v sále U Boudů 

21. listopadu 2008.

Na začátku roku jsme zahájili výuku nepovinné angličtiny

a francouzštiny a zájem Vás, rodičů, nás skutečně

překvapil. Proto, prosím, omluvte počáteční zmatky

zejména při převádění dětí mezi jednotlivými budovami

školy. Doufám, že se nám

jazykový projekt vydaří a brzy

přinese dobré výsledky.

Ostatně, nepříjemné převádění

se zredukuje s dostavěním

budovy v areálu školky. 

Přeji Vám, aby Vaše děti byly

úspěšné, chodily ze školy

v dobré náladě a stejně tak se

do ní vracely.

Mgr. Pavel Bednář

ředitel školy

13 ... začal nový školní rok

Třicítku letošních prvňáčků, rozdělených do

dvou tříd, přivítal starosta Michal Habart se

svojí zástupkyní Vladimírou Jechovou

Vápeníkovou. Děti se těšily nejen na kama-

rády, ale také na své první povinnosti. 

V září nastoupilo do pěti tříd kolovratské

školky 140 dětí. Až se otevře nový pavilon,

školka se rozroste o další třídu s 28 dětmi.

Školáci z Kolovrat se v září podívali do knihov-

ny a v soutěžích si prověřili, zda jim o prázdni-

nách nevyšuměly z hlav vědomosti o literatuře.

foto Blanka Oujezdská a Jana Šlajerová
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Foto: jaro 2007 Bohuslav Kožíšek,

ostatní foto a komentář Iveta Hrubá

Podzim 2008
Do finální verze chybí pouze střídačky, ale i tak je už na co koukat a především na čem hrát. Takže sportu zdar!

Léto 2008
Umělý trávník z Belgie se začíná rýsovat - pomalu a jistě nabývá svojí podobu.

Jaro 2007
Přípravné práce započaly, včetně vyrovnání a zhutnění terénu. Budují se drenáže, přístupové chodníky a mnoho dalšího.

Zima 2007
V těchto místech, uprostřed krásné přírody, bude zanedlouho vybudováno hřiště s umělou trávou, které má sloužit nejen kolovratským občanům.



15 ... zeptali jsme se

Kterému tématu věnovali zastupitelé
v posledních měsících největší pozornost?

Asi nejvíce je diskutovaná změna územního
plánu v oblasti Masarykova nádraží. Média při-
nesla senzační zprávu, že se Masaryčka bude
rušit. Nejbizarnějším efektem pak byla reakce
středočeských starostů, kteří neváhali sepsat
petici a doručit ji na Magistrát. Protestovali
proti zrušení „Masaryčky“, neboť jejich občané
toto nádraží potřebují. Nikdo se neobtěžoval
zjistit skutečný záměr třeba dotazem u radního
Langmajera. Tohoto člověka, který územní roz-
voj řídí, nikdo neoslovil. Starostové argumen-
tovali tím, že to četli v novinách.

Můžete konkrétněji popsat, o co jde?
Doporučuji zájemcům podívat se do mapy

pražského centra a zkusit si pomyslně spojit
konec Opletalovy ulice s ulicí Na Florenci.
Masarykovo nádraží vzniklo na tehdejší periferii
Prahy u malé obce Karlín. Jak se město rozvíje-
lo, nádraží doslova obteklo. To v současné době
nepřirozeně rozděluje střed města, odděluje
Prahu 8 a Prahu 1. Na velké části pozemků, na
kterých se areál Masarykova nádraží rozkládá,
se nacházejí pouze skládky nepotřebného
materiálu drah a jinak nejsou využívány. A zde je
merito věci. České dráhy si tento stav uvědomi-
ly a aby ladem ležící pozemky mohly být využi-
ty lépe, vznikla potřeba změnit územní plán. Ten
totiž v současné době jiné využití těchto pozem-
ků nepřipouští. Nádraží zůstane tam, kde je
a nadále přes něj budou jezdit vlaky. Hlavní
město a Útvar rozvoje města tento návrh přiví-
talo a realizovalo, neboť důsledkem změny bude
rozvoj městské infrastruktury, zlepšení dopravní
situace v centru, revitalizace území a celkové
zlepšení života obavytel okolních lokalit.
A středočeští starostové mohou být klidní.

V médiích se objevila zpráva o výměně
postů mezi starostou malé moravské obce
a pražským primátorem...

V létě v Praze týden pobýval starosta obce
Suchá Loz Petr Gazdík. Celá věc byla také
spíše produktem médií, než nějakou reálně
vzniklou záležitostí. Připomenu o co šlo. Při
jedné diskuzi o rozpočtovém určení daní byla
Praha napadena starostou obce Suchá Loz na
Uherskohradišťsku, že dostává příliš mnoho
peněz na úkor malých obcí, které jsou tak prý
diskriminovány. Starosta se nechal slyšet, že
by přál pražskému primátorovi, aby si jednou
zkusil řídit malou obec a že by si to s ním klid-
ně vyměnil. Ta jeho obec má něco málo přes
tisíc obyvatel. Netroufám si hodnotit, jak moc
byla účelem těchto prohlášení snaha
o sebezviditelnění. Každopádně primátor Bém
na výzvu přistoupil a po jistých peripetiích se
nakonec starosta Gazdík ocitl v Praze. 

Jak výměna nakonec dopadla?
Když po týdnu starosta odjížděl, prohlásil,

že se mu v Praze líbilo, ale že by neměnil.
Nevím, zdali změnil také svůj názor na finan-
cování měst a obcí. Praha produkuje téměř
čtvr tinu celostátního HDP. Hodnota 662
815 Kč na jednoho obyvatele je více než dvoj-
násobná oproti celostátnímu průměru
a dosahuje 167% průměru zemí EU. Nevím,
kolik produkuje Suchá Loz, ale Praha dostává
zpět jen zlomek toho, co vyprodukovala. Naše
hlavní město je dlouhodobě podfinancované,
zvyšuje se tzv. vnitřní dluh tím, že se pravidel-
ně neinvestuje do infrastruktury, ale provádí
se jen taková údržba, na kterou jsou finance.
Navíc Praha investuje z vlastních zdrojů do
rozvoje dopravní infrastruktury, která je
v jiných zemích placena přímo ze státního roz-
počtu. Staví obchvaty města, které jsou urče-
ny hlavně pro mimopražany. A to je jen jeden
příklad z mnoha, kdy se pražské prolíná
s celostátním. Já se vždycky při debatě na
toto téma s nadsázkou ptám, kudy pojede
kamion ze Suché Loze do Mokré Loze? Po
pražské Jižní spojce přece. Pražská infrastruk-
tura slouží celostátním zájmům a k tomu by
mělo být při rozdělování peněz přihlíženo. 

V létě se hodně diskutovalo o návrhu
novely silničního zákona, která bere obcím
a jejich městským policiím právo měřit
rychlost v obci a následně tyto přestupky
postihovat...

Rozvinula se široká diskuze o smyslu
a efektech, které měření rychlosti městskou
policií má. Na zářijovém zasedání Bezpeč-
nostního výboru Hlavního města Prahy velitel
pražské Městské police Vladimír Kotrouš
informoval o tom, že Městská policie může
nadále rychlost měřit, ale jen na místech,
která ji budou Policií ČR schválena. Pro Prahu
to znamená, že se vůbec nic nemění, neboť

tato praxe je již dlouhodobě uplatňována. Ve
městě je okolo 100 míst, která byla vytipová-
na právě s Policií ČR a odborem dopravy a kde
je měření provozováno. Seznam těchto míst je
přístupný veřejnosti na internetu. Velitel také
uvedl, že účelem těchto měření je hlavně pre-
vence. Strážníci jsou při měřeních vždy viditel-
ně označeni. Označeny jsou jednak jejich slu-
žební vozy a při měření ručními radary nosí
policisté výrazné žluté vesty. Dlouhodobá sta-
tistika ukazuje, že je tato preventivní strategie
Městské policie úspěšná. Pokles počtu obětí
dopravních nehod, způsobených vysokou
rychlostí, je opravdu zřetelný. 

V podzimních měsících se začíná jednat
o rozpočtu hlavního města na příští rok.
V jakém stadiu jsou přípravy rozpočtu pro
Kolovraty?

Se starostou Michalem Habartem jsme si
určili prioritní položky, které bychom chtěli do
rozpočtu dostat. Hlavní prioritou je dokončení
stavby nového pavilonu mateřské a základní
školy. Další důležitou věcí je oprava hráze
vodní nádrže v ulici U Jezu. Je to ta, po které
se plaví Kolovratský parník. Hráz i betonové
stěny jsou v dezolátním stavu. Jednal jsem
o tom s ředitelem odboru městského investo-
ra Ing. Tomanem. Tento projekt by se dal prav-
děpodobně řešit jako ekologická stavba. No
a prioritu má samozřejmě péče o základní
technickou vybavenost obce. Musíme pokra-
čovat v rekonstrukcích místních komunikací
a chodníků. Bez prostředků z rozpočtu hlavní-
ho města se Kolovraty neobejdou. 

V loňském roce jste pracovně navštívil
Paříž, kde jste propagoval pražskou kolekto-
rovou síť. Absolvoval jste podobnou cestu
i letos?

V září jsem se zúčastnil jako člen pražské
delegace cesty do Budapešti. Navštívili jsme
mimo jiné stavbu centrální čistírny odpadních
vod - tedy stavbu, která Prahu také čeká. Je to
impozantní projekt, budovaný na jednom
z dunajských ostrovů. Tím, že se přivaděče
k této čistírně budují pod Dunajem, stávající
zástavbou a komunikacemi, jsou využívány
razící štíty, které razí tunely o světlosti
140 cm. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií. Byli jsme seznámení s dalšími
problémy, které má maďarské hlavní město
v oblasti rozvoje své infrastruktury. Budapešt
si nese podobné dědictví jako Praha. Je po 
40 letech komunismu podobně zdevastovaná,
ale má stejně zdravý základ jako Praha
a podobně rychle se rozvíjí. Je zajímavé podí-
vat se blíže, jak jsou srovnatelné problémy
řešeny jinými způsoby než u nás a jaké jsou
výsledné efekty.

Tomáš Bezouška

Blanka Oujezdská

■ Začátkem září Ing. Jan Svátek navštívil pracovně

Budapešť, kde si prohlédl stavbu centrální čistírny

odpadních vod. Podobná čistička by měla vyrůst

v pražské Tróji.

Prioritou pro příští rozpočet je dostavba pavilonu školy a školky
Letní období je tradičně spojeno s nižší aktivitou Zastupitelstva hlavního města Prahy i Magistrátu. Přesto jsme se zastupitelem

Ing. Janem Svátkem, který je také lídrem kolovratské ODS, našli několik zajímavých témat, dotýkajících se také rozvoje naší obce.
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Co Vás přivedlo na myšlenku pomáhat
lidem detoxikační metodou?

K této metodě jsem se dostala přes problé-
my svoje a svých dětí. Někdy před dvaceti lety
se u mne objevily problémy s kyčlí. Začala
jsem navštěvovat doktora Jonáše, který tehdy
léčil pomocí akupunktury i homeopatie, a za
necelý rok potíže zmizely. Tento odborník mě
postupně zbavil i chronické únavy a jiných pře-
trvávajících problémů. Pomohl také mým
dětem. I později, když jsem měla nějaké potíže,
pro mě našel lék. To již doktor Jonáš pracoval
se svými informačními preparáty. A tehdy jsem
se také začala zajímat o metodu detoxikace
organismu, jejíž autorem a průkopníkem je
právě doktor Josef Jonáš. V posledních něko-
lika letech se v tomto směru intenzívně zdoko-
naluji samostudiem, navštěvuji Jonášovy
odborné semináře, školení a letní školy.

Můžete metodu dr. Jonáše trochu přiblí-
žit?

Metoda řízené a kontrolované detoxikace
organismu je originální a celosvětové ojedině-
lá. Její jádro spočívá ve vnitřní očistě celého
organismu. Stejně jako si myjeme ruce,
sprchujeme celé tělo či uklízíme svoji domác-
nost, je nutné čistit i vnitřní orgány. Prostředí,
ve kterém žijeme, je plné toxinů, které auto-
maticky přijímáme z těla své matky ještě před
narozením a dále pak po celý život. Tyto jedy,
jako jsou chemikálie, těžké kovy, radioaktivní
látky, automobilové zplodiny, ale i bakterie,
viry, plísně či emoční zátěže a stresy, mají na
svědomí nesprávné fungování organismu.
Příčinou problémů může být také chybný
metabolismus či neschopnost organismu
zpracovávat vitamíny a minerály. Pokud nej-

sou škodlivé látky z těla odstraněny
a nesprávné fungování organismu napraveno,
může to vést k vzniku různých chronických
onemocnění, která po čase mohou přejít i do
vážnějších chorob. 

V čem je tedy Jonášova metoda výjimeč-
ná?

Tělo se pomocí informačních preparátů,
vyvinutých doktorem Jonášem, zbavuje jedů,
které potlačují samočistící funkci organismu.
Po zanesení organismu toxiny totiž tělo tuto
vlastnost ztrácí. Speciální preparáty připravo-
vané na lihovém nebo fruktózovém nosiči
a přírodní bylinné bázi pomohou svojí informa-
cí organismus opět nastartovat k samore-
gulačnímu procesu. Filozofií této metody je
dostat se ke kořenům problémů, ulevit lidem
od bolesti a tím zkvalitnit jejich život. Tělo,
které je dokonale zbaveno různých jedů, je
odolné vůči nepříznivým vlivům ze zevního
prostředí, a tím se dokáže udržet dlouho ve
výborné kondici. Preparáty mohou pomoci
i domácím zvířatům, která stejně jako lidé trpí
civilizačními chorobami.

Jak metoda vnitřní očisty organismu fun-
guje?

Širokospektrické preparáty dávají tělu infor-
maci potřebnou pro vyloučení nebezpečných
zátěží z organismu a další správné fungování.
Jonášova metoda detoxikace je řízená, tedy
zaměřená na odstraňování konkrétních jedů
z těla. Obrazně řečeno preparáty fungují jako
řízená střela. Když hovoříme o kontrolované
detoxikaci, máme na mysli dohled nad klien-
tem a sledování celého detoxikačního proce-
su. Termín celostní znamená, že metoda

pomáhá organismu zbavit se nejen tělesných
ale i psychických toxinů. Je tedy zaměřena na
celý organismus, a ne pouze na nemocný
orgán. Metoda odstraňuje příčiny zdravotních
problémů. Takto komplexní přístup nenabízí
v současné době žádná detoxikační metoda. 

V čem se liší tato metoda od klasické
medicíny?

Klasická medicína do těla přidává – ordinu-
je léky. Naopak detoxikace z těla ubírá zátěže.
Detoxikace nenahrazuje lékařské ošetření. 

Jakým způsobem konzultant mapuje
toxickou zátěž organismu a podle jakých kri-
térií určuje preparáty k očistě organismu?

Toxickou mapu zátěže stanoví terapeut
pomocí přístroje Salvia. K dlani vyšetřovaného
přiloží sondu a na základě odporu kůže se na
stupnici měřícího aparátu zobrazí hodnota
zátěže organismu. Pomocí testovacího prepa-
rátu, který je součástí přístroje, je odborník
schopen konkrétně stanovit jednotlivé příčiny
problémů. Připomínám, že vyšetření je nebo-
lestivé a trvá necelou hodinu. Preparáty jsou
schváleny zákonem, mají statut potravinových
doplňků, nemají vedlejší účinky a lze je užívat
spolu s léky předepsanými od lékaře.

Po jaké době můžeme očekávat zlepšení
zdravotního stavu?

Preparáty se na základě vytestování užívají
po jednotlivých fázích. Časový harmonogram je
zhruba jeden až dva roky, záleží na délce
a závažnosti problému. Potíže pak zcela vymizí
nebo se zmírní, anebo se dokonce zastaví další
zhoršování zdravotního stavu. Zdůrazňuji, že
výsledek závisí od toho, v jaké fázi zdravotních
problémů se člověk rozhodne pro detoxikaci. Je
ale nutné vědět, že poškozenou nebo zcela zni-
čenou tkáň již detoxikace neumí opravit.

Jakých neduhů se může člověk pomocí
této metody zbavit ?

Detoxikační kúra je velice úspěšná při
odstraňování chronických potíží, kterými
v současné době trpí více než polovina popu-
lace. Mezi ně patří borelióza, ekzémy, respi-
rační problémy, astma. Metoda pomáhá také
při bolestech páteře, migréně, gynekologic-
kých problémech nebo potížích spojených
s přechodem. Opakuji, že výsledek závisí na
tom, v jakém stadiu nemoci klient přijde.
V každém případě je třeba být trpělivý
a při užívání preparátů důsledný. Obecně platí
zásada, že člověk by se měl nechat detoxiko-
vat po dobu, která se rovná desetině jeho
věku. Jednou ročně by měl pak přijít na kon-
trolní měření, tedy absolvovat jakousi preven-
tivní prohlídku. Moje osmdesátiletá maminka,

Dokud žijeme, učme se žít - osvojila si Senecovu moudrost Alena Svobodová

Na Alenu Svobodovou, která už několik let úspěšně vede kondiční cvičení v Kolovratech, se v poslední době obracejí i lidé
se zdravotními potížemi. Těm pomáhá zbavit se neduhů pomocí detoxikační metody uznávaného odborníka MUDr. Josefa
Jonáše. Konzultantka se rozhodla tuto metodu blíže představit při své přednášce, a to ve středu 8. října od 19 hodin v Infocentru
s knihovnou.
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která na tuto metodu nedá dopustit a všem by
jí doporučila, říká s nadsázkou, že chce umřít
zdravá. Ideální by bylo „odejít“ na jakousi opo-
třebovanost či únavu materiálu.

Měli bychom podstoupit detoxikační kúru
i preventivně?

Preventivní detoxikaci doporučuje
MUDr. Jonáš každému, zvláště potencionální-
mu rodiči – ženě i muži. Detoxikované ženy
mají zdravé děti, které netrpí alergiemi, exémy,
hyperaktivitou a jinými civilizačními nemocemi.

V Kolovratech také vedete lekce kondiční-
ho cvičení se zdravotním zaměřením...

Zajímám se také o systém cvičení, který
pochází ze staré Číny. Sestavy jsou báječně
propracované a prověřené staletími. Mám ráda
klasickou malou jangovou sestavu i sestavu
dynamickou, při které se cvičí s vějířem.
Oblíbila jsem si i sestavu Pa-kua, která silně
pracuje s energií a je propojená s učením 
I-ting. Vyhovuje mi rovněž cvičení s názvem
„8 brokátů“ či „pěstování života“. Některá
z těchto cvičení jsem zařadila i do svých lekcí.
Příští rok bych chtěla zkusit sestavu s mečem.

Co Vám toto cvičení přináší?
Cvičení je pojato komplexně, to znamená,

že je dobré pro tělo i duši. Říkala jsem si, že
když pomáhá mně, stejně tak může pomoci
i ostatním, a proto jsem některé série cviků
zařadila do svých lekcí. Cvičení, které šetrně
a nenáročně uvolňuje celé tělo a je určeno
ženám všech věkových kategorií, tady chybě-
lo a tak jsem zkusila nabídnout lekce pro
zájemce z Kolovrat i okolí. Dnes mám okruh
stálých cvičenek, ale přibývají i noví zájemci.
Cvičení i masáže jsou velice dobrým
doplňkem ke zmíněné metodě detoxikace.
Mám radost, že se na něj ženy těší. 

Jsou Vám blízké i jiné formy učení starých
civilizací?

Studovala jsem několik let základy tradiční
čínské medicíny, učení I-ting i čínské astroty-
py. Z astrotypu je možno se o člověku dovědět
spoustu zajímavého. Tyto informace mi pomá-
hají v komunikaci s klientem. Je velice zajíma-
vé porovnat astrotyp s naměřenými hodnota-
mi klienta. Astrotyp mi dává nahlédnout do
povahových rysů člověka, jeho životních
postojů i schopností. Na svět přicházíme
s kufrem určité výbavy vhodné pro naši osobu
a prostředí. V tom je každý člověk originální,
neopakovatelný. Je na nás, jak tuto danou
výbavu využijeme. Astrotyp je možno brát
i jako návod, co se dá nebo nedá v našem

životě zlepšit, na co bychom si měli dát pozor,
k čemu inklinujeme. Také je třeba věnovat
větší pozornost intuici a takzvaným životním
náhodám. V životě se nám dostává takových
„náhod“ neboli nabídek mnoho. Pokud je pro-
marníme, nikdy se již nevrátí, a život dostává
jiný směr a jiný rozměr. Těší mně, že se lidé
v poslední době hodně zajímají o učení sta-
rých civilizací, kdy naši předkové respektovali
přírodní zákony a žili v souladu s přírodou.

Vytvořila jste si na základě svých poznat-
ků nějaké životního krédo?

Chtěla bych zopakovat známou pravdu, že
člověk se má poučit z minulosti, žít přítom-
ností s výhledem do budoucnosti. Nemá kle-
pat na již zavřenou bránu, ale má svůj zrak
povznést k bráně, která se mu otevírá. 

za rozhovor poděkovala Blanka Oujezdská

MUDr. Josef Jonáš je zakladatel
a propagátor moderních směrů přírodního
lékařství, zejména celostní medicíny.
Přírodní medicínou se zabývá již 30 let. Je
autorem originální metody řízené
a kontrolované detoxikace organismu. Dnes
ji u nás praktikují stovky detoxikačních
poradců a metoda proniká i do zahraničí.
Doktor Jonáš je jedním z nejčtenějších
autorů – vydal několik populárních knih
z oblasti přírodní medicíny a také kuchařek.
Největší věhlas mu přinesly zejména knihy
Křížovka života a Tajenky života. Společně
se známým bylinářem J. Zentrichem vydal
knihu Věčně zelené naděje. Od roku 1995 je
vůdčí osobností Institutu celostní medicíny
v Praze. Jeho učebnice o Kontrolované
a řízené metodě organismu je ve světě oje-
dinělá. V tomto roce vydal další knihu
s názvem Kde končí duše a začíná tělo.
Svoji metodou pomohl zbavit se závažných
zdravotních problémů i Václavu Havlovi,
Pavlu Bobkovi nebo Petru Kolářovi.

„Stejně jako zdravověda dospěla před

několika staletími k poznání, že středověké

životní prostředí je příčinou moru a tyfu, tak

v současnosti přicházíme na to, že jedy

pocházející z civilizačních činností jsou pří-

činou dnešních chorob. Se středověkou

špínou si poradila komunální a osobní

hygiena – a s civilizačními chorobami si

může poradit jedině nový přístup k léčbě,

vnitřní hygiena našeho těla. Jako kdysi

vznikl hygienický průmysl, bude muset

vzniknout další obor sloužící k očistě lid-

ského organizmu od toxinů.“ (J. Jonáš)

Chuť do života jubilantce
Růženě Vernerové nechybí

Jez do polosyta, pij do polopita - vyjdou
ti dlouhá léta. Tato rada zní z úst obyvatel-
ky kolovratského penzionu, paní Růženy
Vernerové opravdu upřímně. Drobná křeh-
ká dáma, která toužila být v mládí hereč-
kou a ještě i dnes se dovede zaskvět
v pěveckých rolích místního ženského
sboru Jazzbáby, oslavila v polovině září
třiadevadesáté narozeniny.

„Pořád mám chuť do života a těším se na
každý den, který přijde,“ svěřuje se usměvavá
paní, k jejímž zálibám patří také poezie. Jak při-
znává, dodnes umí recitovat „čtvrthodinové“
básně a zpaměti zná i libreto Prodané nevěsty.
Paměť jí pomáhají tříbit i oblíbené žolíky, na
které si najde čas každé dopoledne.

■ Jubilantka Růžena Vernerová oslavila své

narozeniny v kolovratském Domě s pečovatel-

skou službou, kde žije už pátý rok

Divadlo je velkou láskou paní Vernerové už
od dětství. „Můj tatínek byl činný mezi sociální-
mi demokraty a já jsem na schůzích častokrát
recitovala, což byla dobrá průprava. Později
jsem hrála divadlo v říčanské Olivově ozdra-
vovně. Ale když jsem pak doma řekla, že chci
být herečkou, tatínek mi to rozmluvil, protože
se o mně bál. Říkal, že bych pak za nic nestá-
la - stejně prý jako ostatní herečky,“ vzpomíná
paní Růžena, k jejímž velkým oblíbencům patřil
Radovan Lukavský. Dnes je vděčná za role,
které jí píše na míru umělecký vedoucí soubo-
ru Jazzbáby Jiří Vondrovic. „Jsem moc ráda,
že mě vzali mezi sebe,“ usmívá se. 

Oslavenkyně nezapře ani literární talent.
Kdysi skládala pro vlastní potěšení básničky
a nedávno sepsala útlou knížečku vzpomínek na
své dětství opatřenou fotografiemi z rodinného
alba. „Tatínka jsem poprvé viděla ve svých čty-
řech letech, když se za války vrátil ze Sibiře,“
vzpomíná paní Růžena a dodává: „Tatínek byl
umělecký řezbář. Když jsem se vdávala, dosta-
la jsem od něj vlastnoručně vyrobenou ludví-
kovku, tedy ložnici ve stylu Ludvíka XIV.“

Celý život pracovala paní Vernerová jako
úřednice. S manželem měla syna a dceru, kteří
se jim postarali o dvě vnoučata. Později se
rodina rozrostla o dvě pravnoučata. „Dcera za
mnou do penzionu často jezdí a volá mi dvakrát
denně. Ale největší radost mi v poslední době
udělal syn, který od svých dvaceti let žil
v Kanadě. V těchto dnech, kdy mu je pětašede-
sát, se rozhodl, že se vrátí do Čech. Byl to pro
mě nejhezčí dárek, jaký jsem k narozeninám
dostala,“ říká dojatě.

Blanka Oujezdská
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Jak jsem potkal zmiji

Mnoho lidí v Kolovratech to ví, někteří byli
přímo u toho, a mně se o tom vůbec nechtělo
psát. Ale nakonec jsem si řekl, že bych mohl
sloužit nejen jako vzor čehosi kladného, ale
i jako odstrašující případ.

Potkal jsem zmiji při sjíždění horního toku
Vltavy a byl jsem si jist, že to zmije nebyla.
Plavala totiž zdatně ve vodě, měla černý hřbet
a nachové zbarvení na břišní straně. Nejsem
hadař , ale hady mám rád, protože jsou zajíma-
ví, tajemní a svým způsobem přitažliví. Občas
chytnu užovku, prohlédnu si ji zblízka a zase ji
pustím. Mám prostě rád bližší kontakt
s přírodou. Situace se seběhla velmi rychle,
snažil jsem se ji chytit za hlavou, ale byla velmi
úzká. Vysmekla se - a dvakrát mě kousla do
palce a jednou do ukazováku. Ještě jsem ji
držel v ruce a ukázal ostatním, včetně strážce
parku. Podotkli jsme: zajímavý had - zřejmě
užovka. Během pár minut začal palec otékat,
otok přecházel do dlaně a trochu se mi motala
hlava. Nemělo smysl otálet. Záchranka přijala
rychle a nemocnice v Prachaticích mě záhy
přijala mezi své exempláře. 

Dále už nemá smysl to popisovat zdlouhavě.
Lapidárně řečeno – utekl jsem hrobníkovi
z lopaty. V lepším případě mi mohli amputovat
pravou ruku. Nejsem alergik, vážím metrák
a nemám zdravotní potíže. Ale jedu bylo hodně.
Také komu by se líbilo, kdyby ho svírali za hla-
vou?

Mám z toho všeho několik poznatků:
1/ V Kolovratech mám skvělé přátele, kteří mě

v době mého serpentologického naivismu
ohromně pomohli – díky, Vlasto, Jakube,
Milane. Mám i takové, kteří mě podpořili
během pobytu v nemocnici – díky, Ivo,
Romane a Vladano. 

2/ Právě teď si myslím, že bych mohl učit pří-
rodopis, protože jsem získal potřebnou
pokoru.

3/ Kromě pokory mám teď i spoustu protilátek,
které využiji při sbírání žížal.

4/ Mám zkušenost, která se neztratí a jsem
navíc přesvědčen, že to bylo varování.

5/ V současné době mi úžasně funguje meta-
bolismus.

6/ Máme výborné lékaře a sestřičky k zulíbání
nejen na JIP v Prachaticích ale i v Praze na
Vinohradech.
Ne, nebudu to zlehčovat. Jen jsem chtěl říct

– nechme je žít, nechme jim soukromí. Už tak
jsme jim toho tolik vzali. A nejenom hadům. 

Mgr. Pavel Bednář – ředitel školy

Očkování ochrání před žloutenkou či chřipkou

V posledních týdnech byl především na území hlavního města zaznamenán zvýšený výskyt
žloutenky, a to i mimo rizikové skupiny lidí. Jak tomuto onemocnění předcházet a jak se chrá-
nit očkováním jsme se zeptali MUDr. Hany Božinovové, praktické lékařky z Kolovrat.

Paní doktorko, jak se člověk může nakazit žloutenkou?
Rozeznáváme tři základní typy žloutenky - A, B, C. Infekční žloutenkou typu A se člověk většinou nakazí

kvůli nedostatečné hygieně, proto se šíří zejména mezi bezdomovci a sociálně slabšími lidmi, ale nakazit se
může každý.

Jak se tento typ hepatitidy nejčastěji rozšiřuje?
Přenáší se především prostřednictvím špinavých rukou. Dále kontaminovanou vodou, kterou může být

omyto ovoce a zelenina, může z ní být také udělán led do nápojů nebo slouží jako základ pro zmrzlinu. Stejně
tak je možné nakazit se v kontaminované vodě při koupání či při konzumaci plodů moře. Rovněž se může
přenést krví nebo pohlavním stykem. Proto je velmi důležité dbát na osobní hygienu, mýt si ruce po použití
WC a před každým jídlem. Vlivem vysoké odolnosti viru se žloutenka dobře šíří. Virus přežije několikaleté
zmrazení nebo naopak var kratší než pět minut. 

Za jak dlouhou dobu zjistíme, že jsme se žloutenkou nakazili?
Nemoc se projevuje většinou mezi 15. a 50. dnem od nákazy. Člověk však nemá v době, kdy je nejvíc

infekční a vylučuje nejvíc viru, žádné obtíže.
Jaké jsou prvotní příznaky tohoto onemocnění?
Nemoc se projeví obvykle v rozmezí od dvou týdnů až po dva měsíce od nákazy. Příznaky jsou podobné

chřipce, tedy únava, zvýšená teplota, bolesti kloubů, zažívací obtíže jako je průjem, nevolnost, zvracení. Po
několika dalších dnech dochází k zežloutnutí kůže. Nekomplikovaná žloutenka trvá 2 - 4 týdny, rekonvales-
cence několik dalších týdnů.

Je při této nemoci nutný pobyt v nemocnici? Musí člověk dodržovat nějakou dietu?
Povinná je hospitalizace na infekčním oddělení po dobu minimálně dvou týdnů. Léčba spočívá v dietě, kdy

nemocnému podáváme čaj, suchary, starší pečivo, nemastnou stravu, a pacient musí dodržovat klid na
lůžku. Půl roku až rok je nutné dodržovat jaterní dietu, nemocný by neměl vykonávat fyzicky náročnou práci,
nesmí konzumovat alkohol, omezeny jsou sportovní aktivity. Žloutenka typu A nezanechává na játrech
následky. Padesát dnů jsou sledovány všechny osoby, které přišli do kontaktu s nemocným.

Které osoby by měli o očkování především uvažovat?
Vakcinace proti hepatitidě A je doporučována všem cestovatelům, zdravotníkům, osobám, pracujícím

s potravinami, pacientům podstupujícím léčbu transfúzemi či krevními deriváty a těm lidem, kteří přicházejí
do kontaktu s odpadními vodami.

Pokud se pro očkování proti žloutence A rozhodneme, kolik dávek je potřeba aplikovat a v jakém časo-
vém rozpětí?

K dispozici je vakcína Havrix, která je rozdělena na dvě dávky. Druhá dávka je podávaná za šest až dva-
náct měsíců od první. Ochrana se navodí již za patnáct dní po první dávce a trvá nejméně dvacet let.

Jak se přenáší druhý typ žloutenky?
Hepatitida B je velmi snadno přenosná tělesnými tekutinami, tedy slinami, krví, spermatem, poševním

sekretem). Nebezpečí nákazy představují také nekvalitní tetovací a piercingová studia. Proti hepatitidě B se
lze také nechat očkovat.

Očkovat lze tedy proti oběma typům žloutenky. Existuje nějaká sdružená dávka, aby nemusel zájemce
podstupovat několik očkování proti každému typu zvlášť?

Jednoduché řešení nabízí kombinovaná vakcína Twinrix, která je účinná proti oběma typům žloutenky,
A i B. Očkuje se ve třech dávkách. Druhá dávka se aplikuje měsíc po prvním očkování a třetí dávku obdrží
zájemce šest měsíců po první dávce. Vakcína obsahuje účinné látky, které zajistí dlouhodobou ochranu,
a proto se v současné době nepřeočkovává.

Hradí si klient vakcíny sám nebo jsou hrazeny jeho pojišťovnou?
Očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, musíte si je zaplatit sami. Některé zdravotní

pojišťovny však na očkování přispívají. Každá z nich má tyto informace na svých webových stránkách. Jedna
dávka kombinované preventivní vakcíny proti hepatitidě A + B přijde na 900 až 1700 korun. Cena závisí od
výrobce vakcíny.

Proti poslednímu typu žloutenky očkovat nelze. Jaké jsou hlavní cesty přenosu žloutenky typu C?
Hepatitida C je přenosná především krví. Ve velké většině případů má velmi pomalý vývoj. Než se zánět

jater rozvine do podoby, která by člověka ohrožovala na životě, mohou uplynout i desítky let. Velký vliv na
stav jater má životospráva pacienta, důležité je vyhýbat se alkoholu a přepáleným tukům. 

Mohou se proti žloutence nechat očkovat i děti?
Malé děti jsou dnes proti hepatitidě typu B povinně očkovány. Pediatři ovšem rodičům radí dokoupit

i vakcínu proti typu A, a to zejména v případě, že jejich potomci často pobývají v dětském kolektivu.
Jaká další očkování byste občanům doporučila?
Teď na podzim je nejvhodnější zahájit očkování proti klíšťové encefalitidě. Také již začalo očkování proti

chřipce, které zvláště doporučuji chronicky nemocným pacientům. O očkování by měli uvažovat také ti, kte-
rým může chřipka znepříjemnit život a nemohou si dovolit být vyřazeni z práce a běžného denního života na
dobu asi tří týdnů, což bývá obvyklá doba nemoci a rekonvalescence.

Kam se mohou zájemci o očkování obrátit?
Zájemci o očkování se mohou hlásit v ordinaci praktického lékaře, kde jim budou také poskytnuty potřeb-

né informace. Tomáš Bezouška
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Tvořeníčko oslavilo
své druhé narozeniny

Máte rádi tvoření a ruční práce? Pak jste se
s námi již možná setkali. Buď na tvořivých kur-
zech, které pořádáme ve spolupráci s kolovrat-
ským Infocentrem, nebo na našich stránkách
www.tvorenicko.com, kde najdete bohatou foto-
galerii výrobků, rozpisy kurzů, oblíbené fotoseriály
– návody krok za krokem, tipy na knížky o tvoření
a mnoho, mnoho dalšího.

V srpnu letošního roku Tvořeníčko oslavilo již
své druhé narozeniny. Na naše příznivce
a čtenáře našich stránek čekala nejen spousta
dobrot, ale také otevřená korálková dílna. Většina
návštěvnic tak odcházela domů z oslavy
i s krásným originálním šperkem, který si vla-
stnoručně vyrobily.

Ještě jednou děkujeme všem za krásná přá-
níčka a dárky k našim narozeninám. 

Na viděnou se těší holky z Tvořeníčka
J+J+J

S Infocentrem za uměním i poznáním
Prodlužující se podzimní večery si mohou obyvatelé Kolovrat zpříjemnit návště-

vou některé z akcí v Infocentru s knihovnou. Na své si přijdou vyznavači výtvarné-
ho umění, komorní hudby, literatury, autorského čtení i přednášek.

V úterý 7. října se kolovratská knihovna
připojí k celostátní akci Velké říjnové spo-
lečné čtení. Tento čtecí maraton je letos
věnován tvorbě Karla Čapka, od jehož úmrtí
uplyne koncem roku 120 let. V tento den
budou v Infocentru číst z Čapkova díla ško-
lákům i dospělým čtenářům všichni, kdo se
do této akce budou chtít zapojit. Kdo rádi
čtete, přijďte podpořit novou tradici. Čtení
pro všechny začíná o půl čtvrté.

Ve středu 8. října v 19 hodin představí
metodu detoxikace organismu známého
odborníka dr. Josefa Jonáše jeho konzul-
tantka Alena Svobodová. 

Týden poté, ve středu 15. října o půl sedmé bude slavnostní vernisáží zahájena výstava
z tvorby evangelického faráře a výtvarníka Jiřího Zejfarta z Kolovrat, který se koncem října doží-
vá významného životního jubilea. Ke
gratulantům se připojí autorka duchov-
ní poezie Věra Ludíková, houslistky Eva
a Pavla Franců i ženský sbor Jazzbáby. 

Jen dva dny nato, v pátek 17. října,
se mohou milovníci vážné hudby
zaposlouchat do madrigalů starých
mistrů v podání sopranistky Jarmily
Chaloupkové a loutnisty Briana
Wrighta z Anglie. Recitál obou umělců,
kteří v Kolovratech účinkovali před
dvěma roky, začíná v 19 hodin
v kostele sv. Ondřeje v Kolovratech.

Listopad bude na kulturní události
neméně bohatý. Na tento měsíc si varia-
bilní výstavní prostory Infocentra zamluvila trojice knihovnic - Dagmar Volencová, Naďa Fuková
a Eva Taišlová, které si říkají DaNaE. Vernisáž výstavy koláží i třírozměrných objektů ze dřeva,
kamene a hlíny je na programu v úterý 11. listopadu. 

Ve středu 26. listopadu zavítá do kolovratské knihovny spisovatel Michal Viewegh
a dychtivým čtenářkám bude předčítat ze své nové knihy Román pro muže.

Poslední listopadová sobota (29.11.) bude patřit tradičnímu Vánočnímu jarmarku. Součástí
doprovodného programu je vernisáž výstavy ornátů z uhříněveské farnosti. 

V předvánočním čase (v úterý 9. prosince) se mohou návštěvníci Infocentra seznámit
s nejnovějšími poznatky o obřích kresbách z náhorní plošiny Nazca v jihoamerickém Peru,
jejichž původ dodnes není objasněn. O těchto geoglyfech bude hovořit doc. Karel Pavelka
z Katedry mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT, který na podzim tajemné obrazce zkou-
mal jako člen vědecké expedice Dresden Polytechnics. -ouj-

Novinky v naší knihovně
Beletrie:
Bauerová, Anna: Zlatý kůň dcery bohů
Booth, Stephen: Krev na jazyku
Broderick, William: Zahrady mrtvých
Carmichael, Emily: Smečka
Caruso, Giacinta: Rembrandtův trojúhelník
Coelho, Paulo: Brida
Crile, Georgie: Soukromá válka pana 

Wilsona
Crombie, Deborah: Všechno bude dobré
Farmer, Nancy: Moře trollů
Fielding, Joy: Zachráníš mě ráno
Francis, Dick: Mrtvý dostih
Granger, Ann: Vražda mezi námi
Gross, Andrew: Modrá zóna
Hariss, Lee: Vražda na Den díkůvzdání
Havel, Václav: Largo desolato. Pokoušení. 

Asanace.
Hůlová, Petra: Stanice tajga
Christie, Agatha: Záhadný pan Ruin
Körnerová, Hana Marie: Nevěsta ze zámoří
Lehane, Denis: Sbohem, baby
Lorentz, Iny: Kastráta
MacCarthy, Cormak: Všichni krásní koně
Marsh, Ngaio: Tenkrát v Římě
Messadié, Gerald: Milovaný Jidáš
Paver, Michelle: Vyhnanec klanů
Pittnerová, Vlasta: A láska přišla
Pittnerová, Vlasta: Panny
Pittnerová, Vlasta: Ve svatební noci
Pratchett, Terry: Nadělat prachy
Roth, Philips: Operace Shylock
Shakespeare, William: Hry
Schwarz, Jan: Dobré jitro, přátelé
Stein, Garth: Umění závodit v dešti
Thompson, Rupert: Kniha zjevení
Tremayne, Peter: Zlý úplněk
Veselská, Renata: Pan pes…a my
Naučná literatura:
Cornwell, John: Hitlerův papež
Moulis, Miloslav: Sto dní na vrcholu moci
Whitehead, Satan: Jak mluvit psí řečí
Knihy pro děti:
Cassidy, Cahy: Scarlett
Gardner, Alan: Čarovný kámen 

Brisingamenu -eč-

■ Infocentrum s knihovnou připravuje výstavu z tvorby

Jiřího Zejfarta, věnovanou autorovým osmdesátinám

■ Do soboty 11. října si návštěvníci Infocentra s knihovnou

mohou prohlédnout výstavu fotografií Pavla Klikara.

------------------------------------------------- INZERCE -------------------------------------------------

Jazyková škola LANGFOR
hledá kvalifikované lektory AJ s praxí

pro výuku v Praze, Říčanech a okolí.
tel.: 323 606 096, e-mail: jobs@langfor.cz

Otevíráme nové jazykové centrum 
pro děti již od 2 let.

www.babyenglish.cz
telefon: 775 113 022

Hledáme na 2 dny v týdnu 
nebo na zkrácený pracovní úvazek (dle domluvy) 

uklízečku. 
Pracoviště v Kolovratech. Nástup možný ihned.

Nabídky volejte na tel. číslo: 725 763 013
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Mladí tenisté z Kolovrat opět zabodovali
V uplynulém čtvrtletí sdružení Sport Kolovraty uspořádalo tři celostátní turnaje – jeden

v minitenisu (29. srpna), další pro děti (6. září) a jeden také pro mladší žáky (12. až 14. září).
V posledně jmenovaném turnaji byli naši mladších žáci na 1., 2., a 3. místě ve dvouhrách 
a 1. a 2. místě ve čtyřhře.

V soutěži družstev byli nejúspěšnější
naši starší žáci, kteří vyhráli 1. třídu
a pro příští rok vybojovali postup
do Pražské ligy. Z Pražské ligy sestupu-
jí mladší žáci „A“ díky novému pravidlu,
že nerozhoduje vzájemný zápas, ale
skóre. Mladší žáci „B“ skončili ve své
skupině na pěkném 3. místě, stejně tak
i dorostenci a veteráni. Družstvo dospě-
lých skončilo na 5. místě, i když ambi-

ce byly daleko větší. Hlavním důvodem bylo zranění a nemoc čtyř hráčů základní sestavy.
V soutěži jednotlivců naši hráči dosahovali také pěkných výsledků. Dorostenec Petr Roušar vyhrál

tři celostátní turnaje ve čtyřhře a ve dvouhře byl třikrát ve finále. Starší žák Dominik Sochůrek vyhrál
tři celostátní turnaje ve dvouhře a pět ve čtyřhře, dále byl čtyřikrát ve finále ve dvouhře a třikrát ve
čtyřhře. Starší žákyně Adéla Jindráčková byla dvakrát ve finále čtyřhry a dvakrát v semifinále dvouh-
ry a Petra Tříšková jednou ve finále čtyřhry a jednou v semifinále dvouhry. Mladší žák Vít Uhlíř vyhrál
dva celostátní turnaje ve dvouhře a čtyři ve čtyřhře. Dvakrát byl ještě ve finále dvouhry a jednou ve
finále čtyřhry, Richard Stiebal vyhrál jeden celostátní turnaj ve dvouhře a pět ve čtyřhře a třikrát byl
ještě ve finále dvouhry, Martin Jech vyhrál jeden celostátní turnaj ve čtyřhře a byl jednou v semifinále
dvouhry, Jan Mourek byl jednou ve finále čtyřhry a dvakrát v semifinále dvouhry.

V době prázdnin jsme pořádali již
tradičně na přelomu června
a července (30.6. až 4.7.) tenisové
soustředění pro zdokonalení herní
a kondiční přípravy našich dětí
a mládeže. 

V srpnu (17. až 23.) jsme byli se
závodními dětmi na soustředění
v Hulíně u Sedlčan. Na tomto sou-
středění bylo hlavním cílem zlepšo-
vat fyzickou kondici – atletickou for-
mou, na kole (denně výjezd na kole
po okolí v rámci kondiční přípravy),
plaváním, posilováním jednotlivých svalových skupin, hraní míčových her a hlavně dvoufázový
trénink tenisu s trenéry. Na soustředění měli hráči zajištěnu i odbornou masáž svalových skupin. 

Radost nám dělá i náš nejmladší potěr, který za klub bojoval v sobotu 13.9. na PSK OLYMP
Praha. Na krajském přeboru v minitenise se představil
ve složení: kapitán družstva (trenér) Jan Kykal, hráčky
Kateřina Knihová, Karolína Nováčková a hráči Miroslav
Rychna a Samuel James Dupuy. 

Ve vylosované skupině porazili ČLTK „B“ a remizovali
se Stodůlkami a TC HAMR. Dostali se tak do finálové
skupiny, ve které si uhráli krásné 5. místo. Poděkování
za úspěšnou reprezentaci si zaslouží jak děti, tak i jejich
rodiče, kteří spolu s dětmi prožívali turnajovou atmosfé-
ru. S dosavadními výkony všech našich družstev klubu
jsme nadmíru spokojeni. Málokterá obec se může
pochlubit takovými výkony mládeže. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat všem trenérům, kteří se snaží
koncepčně předat co nejvíce zkušeností a zkvalitnit jak
herní formu, tak i taktiku.

Hana Vlastníková

Sportovci z Maestro Clubu
žili naplno i o prázdninách

Začátkem prázdnin členové
klubu jako každý rok vyrazili
na letní vodácký zájezd.

Letošní rok jsme pro své
týdenní putování vybrali jihočeskou

Lužnici. V pátek 11. července jsme se po železni-
ci dopravili do Suchdola nad Lužnicí, výchozího
bodu našeho výletu. Dále jsme své lodě zastavili
a hlavy složili v Lužnici, ve Veselí nad Lužnicí,
v Soběslavi, na Soukeníku (Sezimovo Ústí), na
Harachovce (Tábor), na Lužničance (Bečice) a Na
Říhovkách (Bechyně). Svůj sjezd řeky Lužnice
jsme zakončili pod mostem v Bechyni. I když nám
počasí moc nepřálo, vodácký zájezd se stejně
jako v minulých letech velmi vydařil. 

V závěru prázdnin jsme v sousední Uhříněvsi
uspořádali již 5. ročník nohejbalového turnaje tro-
jic. Ani tentokrát nám počasí moc nepřálo –
v sobotu 23. srpna sice nepršelo, ale zato vítr byl
obrovský, a tak regulérnost turnaje byla ohrožena.
Přesto se hráči všech pěti týmů, kteří se turnaje
zúčastnili, činili a předváděli divákům krásný
nohejbal. Mezi účastníky turnaje nechyběly ani
naše dva týmy. Lepší bylo nakonec naše Béčko ve
složení Pavel Martínek, Petr Pavlů a Jirka Dlouhý,
které skončilo na čtvrtém místě. O příčku za ním
skončilo naše Áčko, které hrálo v sestavě Petr
Souček, Tomáš Stoklasa a Pepa Koklar. 

Týden po turnaji se naše nohejbalové družstvo
opět zapojilo do nohejbalové soutěže – pražského
Městského přeboru družstev v nohejbale. Čekal
nás vstup do nadstavbové části 4. třídy, ve které
naše družstvo bojuje ve skupině o 5. až 8. místo.
První utkání nadstavbové části jsme sehráli 1. září
v Jenštejně. Po velmi dobrém výkonu jsme druž-
stvo Jenštejn B porazili na jejich půdě 6:1. Tento
výsledek nás posunul na 5. místo čtvrté třídy.
V dalších třech utkáních se budeme snažit toto
umístění udržet.

V sobotu 6. září jsme uspořádali také 5. ročník
volejbalového turnaje smíšených družstev. Za
místo pořádání jsme opět vybrali antukové kurty
TJ Uhříněves. Na turnaj se sjelo 8 družstev
z blízkého i dalekého okolí. Nechyběl mezi nimi ani
náš tým, ve kterém se objevili Jana Konečná,
Pavlína Rudová, Iva Mašková, Petr Souček, Kuba
Kostelecký, Ivo Hasalík a Jirka Havelka. Konečně
nám vyšlo počasí a celou sobotu bylo krásně. Náš
tým nakonec po velkém boji skončil na 8. místě.
Hrál se pěkný volejbal a z vítězství se radoval tým
Krušnohorci před týmy Favorité turnaje
a Naposled?. Děkujeme všem členům klubu, kteří
pomohli s organizací obou turnajů! (jmenovitě
Kamilovi Konečnému, který sice do bojů jako hráč
nezasáhl, ale zato se staral o hladký průběh obou
turnajů po organizační stránce).

V polovině září začíná sezóna také našemu
bowlingovému oddílu, který vysílá hned tři týmy
do podzimní části Amatérské bowlingové ligy.
Hráče nohejbalového oddílu čekají poslední utkání
v nohejbalové soutěži. Doufáme, že v průběhu
října se náš volejbalový tým zapojí do dalšího roč-
níku Amatérské volejbalové ligy. Od poloviny září
se také opět naplno rozbíhá cvičení pro ženy (cel-
kem 4 hodiny týdně). 

Čeká nás toho mnoho, sledujte proto pravidelně
naše webové stránky www.maestroclub.cz. Pokud
Vás naše aktivity zaujaly, neváhejte a přijďte mezi
nás. Stále hledáme nové členy k doplnění jednot-
livých oddílů (kontakty najdete na webových
stránkách). 

Ing. Petr Souček, Ph.D.

Občanské sdružení Sport Kolovraty nabízí všem kolovratským dětem
košíkovou - od 9. října v tělocvičně při ZŠ

Nejmladší děti (1. až 3. třída) od 17.30 do 18.15 hod.
Starší děti (4. až 6. třída) od 18.15 do 19.00 hod.
Nejstarší děti (7. třída a starší) od 19.00 do 20.00 hod.
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Sokol Kolovraty odehraje 
96 podzimních utkání

Po prázdninách se nám rozběhly podzimní fotbalové soutě-
že. Našich osm týmů v nich odehraje 96 mistrovských utkání.
Jen pro srovnání - před třemi lety odehrály mužstva Sokola
o 30 utkání méně.

V úvodu sezóny se našim týmům, od A týmu mužů až po přípravky,
výsledkově dařilo. Zvláště nás těší plný bodový zisk u prvního mužstva
mužů a u starších žáků.

Úřadu městské části se podařilo dokončit hřiště s umělým povrchem.
Pro Sokol je tato plocha obrovským ulehčením a záleží jen na nás, jak
ji dokážeme využít k přípravě našich týmů. Za Sokol Kolovraty si dovo-
luji ÚMČ poděkovat za tento dnes už dokončený projekt.

Po skončení jarní sezóny došlo k údržbě hlavního travnatého hřiště,
ke statickému zajištění budovy a v současnosti se dokončuje výměna
podlahové krytiny. Podařilo se nakoupit mládežnické fotbalové branky
na nové hřiště. Naše snaha o vytvoření kvalitního zázemí začíná mít
konkrétní rozměry a byť není vše bez problémů, musíme a také budeme
ve zlepšení podmínek pro naše malé i velké fotbalisty pokračovat.

Výsledky turnajů
Již třetí ročníky červnových turnajů přípravek skončily pro Sokol

Kolovraty úspěchem. Třetí místo mladší přípravky a druhé starší pří-
pravky nám udělaly radost. Turnaje již tradičně skvěle zorganizoval
a jejich průběh řídil Ing. Milan Zolich. O kvalitě turnajů svědčí i zájem
většiny oddílů o účast v příštím roce.

III. ročník turnaje mladších přípravek o Putovní pohár
starosty Městské části Praha – Kolovraty, 14.6.2008 

1. FC Benešov 
2. FC Jílové 
3. Sokol Kolovraty
4. Háje-SOS Praha 
5. Union Vršovice 
6. AFK Union Žižkov 
7. FC Slavoj Velké 

Popovice

III. ročník turnaje starších přípravek o Putovní pohár
ředitele ZŠ Městské části Praha – Kolovraty, 15.6.2008

1. Loko Vltavín 
2. Sokol Kolovraty
3. FC Slavoj Velké 

Popovice 
4. FC Jílové 
5. HC Slavie Praha 
6. HC Sparta Praha 
7. FC Přední 

Kopanina

Turnaj mužů: Memoriál Libora Lišky, 28 - 29.6.2008

Na konci června se uskutečnil již 7. ročník turnaje mužů Memoriál
Libora Lišky. Mužstvo Sokola skončilo na druhém místě, kdy
v nedělním finále těsně prohrálo se soupeři z Benic.

Umístění: 
1. Sokol Benice 3. FK Meteor Březí
2. Sokol Kolovraty 4. Slavoj Koloděje

Fotbalové odpoledne
Už podruhé bylo pro budoucí hvězdy kolovratského fotbalu uspo-

řádáno rozlučkové odpoledne, které se konalo 21. června. Děti
odehrály dvě utkání, kde předvedly své fotbalové umění.
Následovalo nezapomenutelné utkání maminek, které skončilo „spra-
vedlivou“ remízou. Na závěr se nám v utkání vysoké úrovně ukázali
tatínkové. Obě utkání s přehledem odpískal trenér mužů A Ladislav
Břeň. Poté jak pro děti, tak i rodiče následovala volná zábava se slav-
nostním dortem k ukončení sezóny z cukrárny Marta, s grilovaným
masíčkem a obloženými mísami. Účast všech byla hojná a rozlučka
se povedla. Nesmíme zapomenout poděkovat rodičům za jejich spor-
tovní výkony, které snesou i to nejpřísnější měřítko. Za dobrovolnou
pomoc při organizaci celé akce rovněž moc děkujeme.

Sportovní soustředění
Jako každým rokem i letos se uskutečnila sportovní soustředění

přípravek ve Strážném. Kluci určitě budou vzpomínat na túru po
krkonošských pramenech či výlet lanovkou. Žáci zase byli na sou-
středění ve Zruči, kde navštívili zázemí vodní nádrže Želivka .

Pavel Hrubý, foto: Iveta Hrubá, Lucie Hofmanová
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KVĚTINY - KOLOVRATY
v provozovně Pohřební služby 

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

Telefon: 777 209 478

vazba - prodej

Provozní doba
Pondělí 06.00 - 16.30 hod.

Úterý 06.00 - 13.00 hod.

Středa 06.00 - 16.30 hod.

Čtvrtek 06.00 - 13.00 hod.

Pátek 06.00 - 16.30 hod.

Sobota 08.00 - 11.00 hod.

Sklenářství Jan Černý
Firma Jeník - plátce DPH

Adresa: Do Potoků 35, Praha 10 - Lipany

Provozní doba: pondělí-pátek 08.00 - 16.00 hod.

Telefon: 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 •

Rádi Vás přivítáme v naší vzorkové prodejně v Kolovratech,
v ulici K Říčanům, kde Vám nabídneme

dveře a zárubně Sapeli

dřevěné plovoucí podlahy Magnum

dveřní kování Cobra

obkladové dekorační kameny a cihly Stegu

Dále se zabýváme realitní činností – prodejem nemovitostí
v Chorvatsku (www.nemovitosti-chorvatsko.com),

prodejem a servisem motorových lodí Regal
(www.regalboats.eu)

Těšíme se na Vaší návštěvu!

www.dodo-dvere.cz




