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... inzerce 2

Nově otevřeno

• Nefalšovaná domácí italská a česká kuchyně
• Italská vína
• Nabídka produktů z Itálie

Otevírací doba:
11,30 – 22,00 hod.

Preislerova 6, Praha – Kolovraty
Tel.: 272 653 614

Přijďte nás navštívit!
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3 ... na úvod
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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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... informace z městské části 4

Krátce ze zasedání
zastupitelstva MČ
■  Do doby, než poslanci schválí státní rozpočet,
bude městská část hospodařit s provizorním roz-
počtem ve výši 13 233 tisíc Korun. Výdaje i pří-
jmy jsou i letos vyrovnané.

K odklízení sněhu v obci
poslouží nová technika

Městská část nedávno pořídila
malotraktor, který bude v zimním
období využíván pro odstranění
sněhu z chodníků, zastávek MHD či
jiných veřejných prostranství. Také
bude sloužit při posypu zledovatělých
chodníků.

Jeho předností je silný výkon - náhon na
všechna kola a krytá kabina pro řidiče.
V budoucnu je možno využití traktůrku
posílit přikoupením přídavných zařízení.
Nová technika nahradila původní malotrak-
tor z roku 1990, který je značně poruchový,
bez možnosti dokoupení náhradních dílů, je
technicky nevyhovující a nechrání řidiče
před nepříznivým počasím. -as-

Blahopřejeme
jubilantům

V prvním čtvrtletí roku 2009 oslaví 
významná životní jubilea tito naši 

spoluobčané:

70 let
Kučera Bohumil

75 let
Přibylová Eliška • Žáková Matilda

Benešová Eva • Nedvědová Ludmila
80 let

Miková Marie • Vápeníková Libuše
Ročková Marie • Hladíková Miroslava

Král Jan
85 let

Židlická Josefa
93 let

Janoušková Jana
95 let

Škorpilová Františka

Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Obecní strážníci se zaměřují i na znečištěné silnice
Obyvatelé Kolovrat zaznamenali v souvislosti s výstavbou nových rodinných i obytných

domů větší počet nákladních automobilů křižujících obec. Zaměstnanci úřadu i obecní stráž-
níci musí občas čelit výtkám kvůli ulicím zabláceným od vozidel vyjíždějících ze stavby.
Některé stížnosti bývají však často neopodstatněné.

„V lokalitě Červenka se staví tři nové obytné domy. V této
části Kolovrat musí lidé počítat se zvýšeným provozem vozidel
stavební techniky,“ vysvětluje šéf kolovratských strážníků
Vladimír Bačák, který několik stížností také zaznamenal. 
„U pozemních komunikací legislativa nezná termín znečištění
jako u veřejného prostranství, můžeme mluvit pouze o závadě
ve sjízdnosti komunikace. A tou rozhodně není mnohdy jen
slabé znečištění od kol nákladních vozů. Pokud nejsou hranice
zákona jasně překročeny, není třeba volat policii. Navíc máme
zkušenost, že stavební firmy bláto z komunikací průběžně
odklízejí a povrh vozovek pak dočišťují pomocí kartáčů,“ zdů-
razňuje strážník a dodává: „Kolovraty se rozrůstají a tak lidé
musí s určitým omezením počítat. Neměli by zapomínat, že od

jejich rozestavěných domů před léty také jezdila nákladní auta.“
Policisté si také všímají nákladních vozidel, která obcí projíždějí. „Řidiči, kteří vjíždějí do Kolovrat, musí

respektovat dopravní značku omezující vjezd nákladních automobilů s hmotností nad 6 tun mimo dopravní
obsluhy ve směru od Říčan. Nákladní vozy denně kontrolujeme a pokud se řidič nemůže prokázat dokladem
o tom, že zajišťuje zásobování, musí počítat s příslušnou sankcí,“ zdůrazňuje Bačák. -ouj-

Agresivní motorista napadl řidiče porouchaného autobusu
Řidič autobusu, kterému při poruše vytekla nafta na silnici u autobusové zastávky pod tratí

v Kolovratech, na tuto příhodu dlouho nezapomene. Motorista jedoucí za autobusem, jehož
auto začalo na louži nafty klouzat, neovládl svůj hněv a řidiče MHD napadl.

„Když si řidič autobusu všiml, že praskla palivová hadice a nafta vytéká na silnici, zastavil, aby o závadě
informoval dispečink. Motorista, jehož osobní vůz se dostal na rozlitém palivu do smyku, neměl pro nečeka-
nou havárii pochopení, vyskočil z auta a řidiče autobusu udeřil do obličeje,“ okomentoval agresivní chování
motoristy velitel kolovratských strážníků Vladimír Bačák. Dodal, že incident šetří státní policie. -ouj-

■  Kontejnery pro objemný odpad budou v prvním pololetí roku 2009 přistaveny takto:
úterý 13. ledna - ul. U Vodice, Albíny Hochové, Mírová ul.
úterý 24. února - ul. U Vodice, Albíny Hochové, Mírová ul.
úterý 14. dubna - ul. U Vodice, Albíny Hochové, Mírová ul., Lipany - náves
úterý 12. května - ul. U Vodice, Albíny Hochové, Mírová ul.
úterý 16. června - ul. U Vodice, Albíny Hochové, Mírová ul.

■  Odbor ochrany prostředí pražského magistrátu oznamuje, že 19. prosince 2008 byl ukončen provoz
kompostárny Malešice. Provoz bude zahájen v prvním čtvrtletí roku 2009.

■  Pražské služby otevřely v Uhříněvsi nový sběrný dvůr, a to v Bečovské ulici č. 939 (bývalý areál
Sempry, směr na Dubeček). 
Otevřeno: po - pá: 8,30 - 18 hod. (v zimě do 17 hod.), so: 8,30 - 15 hod., 
Tel.: 731 122 905, www.praha22.cz
Občané s trvalým pobytem na území hl.m. Prahy mohou bezplatně odevzdat objemný odpad, elektrošrot,

kovový a dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, papír, sklo, plasty, nebezpečné složky komunálního odpa-

du, staré chladící zařízení, suť z bytových úprav do množství 1 m3, a pneumatiky za úhradu 25 Kč za kus.

■  Úřad městské části Praha - Kolovraty oznamuje, že hlášení místního rozhlasu je stanoveno jednotně
v odpoledních hodinách po 15.30 hod. a dopoledne v 11.30 hod. Ve výjimečné situaci budou informace
hlášeny dle potřeby. 

■  Mobilní kancelář Pražské plynárenské bude přistavena v prvním pololetí roku 2009 v těchto termínech:
středa 21. ledna od 12,30 hod. do 15,00 hod. středa 15. dubna od 09,00 hod. do 11,30 hod
středa 18. února od 09,00 hod. do 11,30 hod. středa 13. května od 12,30 hod. do 15,00 hod.
středa 18. března od 12,30 hod. do 15,00 hod. středa 10. června od 09,30 hod. do 11,30 hod. 
Kancelář je umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, zaparkovaném u úřadu městské části.
Zákazníci nejen z Kolovrat, ale i z přilehlých částí a obcí si mohou vyřídit veškeré záležitosti související
s odběrem zemního plynu. Info: 267 175 174, 267 175 202

■  Řádná zasedání ZMČ se konají jednou měsíčně, každé třetí úterý. Program jednání je vyvěšen na Úřed-
ní desce před ÚMČ Praha – Kolovraty. Zasedání Zastupitelstva jsou veřejná.

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 stav-
by a zjištění 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.

Kolovratští obecní strážníci přejí krásné vánoční svátky

všem obyvatelům Kolovrat a Lipan

V tomto případě se znečištěnou ulicí v Kolo-
vratech zabývala i policie

4_2008:KZ 4_2008.qxd 12.12.2008 15:12 Stránka 4



5 ... informace z městské části

Dva velké požáry v Praze zaměstnaly i kolovratské hasiče
Hasiči z Kolovrat zasahovali v polovině října při požáru Průmyslového paláce a začátkem

listopadu hasili oheň v asijské tržnici v Libuši.
„Na pražském výstavišti jsme zasahovali oběma cisternami. O půl sedmé večer byl vyhlášen poplach

a domů jsme se vrátili až po půlnoci,“ referuje Antonín Burda, velitel kolovratských dobrovolných hasičů. Na
místě bylo sedm desítek vozidel a téměř tři stovky hasičů. Podstatnou část paláce se podařilo uchránit, pře-
sto se škoda vyšplhala na miliardu korun. Za tento zásah byly uděleny všem jednotkám, které oheň likvido-
valy, plakety Hasičského záchranného sboru ČR. Ocenění převzali velitelé sborů z rukou ministra vnitra na
Trojském zámku. 

„Druhým, avšak komplikovanějším zásahem, byla likvi-
dace požáru asijské tržnice v Libuši. Tam jsme použili obě
cisterny a dopravní vůz Avia, kterým nás přijelo vystřídat
druhé družstvo. Práci nám ztížilo nedýchatelné prostředí
a složité vnitřní uspořádání skladů. Navíc bylo nutné použ-
ít i velké množství vody,“ popisuje velitel. Poplach byl
vyhlášen deset minut před sedmou hodinou ráno
a kolovratští hasiči se domů vrátili opět až po půlnoci. Za
tuto dobu dovezla kolovratská cisterna Scania na požářiš-
tě přes třista tisíc litrů vody. „Druhou cisternu jsme nasa-
dili na zásobování útočných proudů mířících na střechu

budovy. Další den pak zasahovala jen Tatra CAS 32. Likvidace tohoto požáru trvala několik dní,“ pokračuje
velitel. 

V Libuši bojovalo se živlem osm desítek jednotek, přes čtyřista hasičů a poprvé i vrtulník s hasícím vakem.
„Právě tyto zásahy, při kterých bylo nutné použít dýchací techniku, byly popudem pro pražský magistrát uvol-
nit mimořádnou finanční dotaci na nákup moderních dýchacích přístrojů pro dobrovolné sbory. Tímto bych
chtěl poděkovat jak pražskému zastupitelstvu za novou techniku, tak i všem našim členům, kteří při těchto
požárech zasahovali,“ dodává Antonín Burda. -ouj-

Zastupitel Eduard Dinnebier
oslavil významné jubileum

Člen kolovratského zastupitelstva,
Eduard Dinnebier, nedávno oslavil
významné životní jubileum. Listopadové
zasedání bylo příležitostí pro ostatní
členy včetně starosty Ing. Michala
Habarta popřát čerstvému pětasedmde-
sátníkovi hodně zdraví a pracovních
i osobních úspěchů.

Eduard Dinnebier žije v Kolovratech od roku
1954, kdy v této obci našel svoji životní druž-
ku. „V té době byly Kolovraty zaostalou vesni-
cí za Prahou a patřily pod říčanský okres.
Pamatuji, že místo silnic všude vedly prašné
cesty,“ vzpomíná Eduard Dinnebier
a pokračuje: „Našel jsem v Kolovratech však
přátelské lidi a dobře jsem se s nimi sžil.
V prvních letech panovala ochota společně
zlepšovat život v obci při takzvaných akcích
Z. Takto se například podařilo vybudovat
hasičskou zbrojnici.“ 

Eduard Dinnebier neskrývá radost, že mohl
přispět k rozvoji porevolučních Kolovrat
v zastupitelstvu. „Jako pamětník dřívější doby
a svědek všech změn musím připomenout, že
největší zásluhu na tom, že Kolovraty jsou
dnes „dobrou adresou“ má Ing. Marek
Ovečka, který vedl obec šestnáct let a nyní
pokračuje v práci pro obec jako jeden ze
zástupců starosty. Navrhuji proto, aby
v budoucnu jedna z nových ulic v Kolovratech
nesla jeho jméno.“ -ouj-

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Území městské části Praha - Kolovraty
PRAHA

V Praze dne 11. listopadu 2008

Vážení,
dovolte mi, abych celé vaší jednotce touto formou vyjádřil úctu a poděkování za obětavost

a profesionální nasazení při požáru tržnice SAPA v Praze 4 - Libuši, ke kterému došlo dne 6. listo-
padu 2008.

Poděkování patří vám všem, kteří jste zasahovali při požáru areálu s obrovským množstvím
uskladněného textilu a hořlavého materiálu. Tento požár v Libušské ulici byl jak pro zasahující hasi-
če, tak pro přítomné policisty, kteří zajišťovali areál a řídili dopravu, velmi komplikovaný.
Množstvím nasazených osob a techniky se tento požár řadí mezi největší v historii země. Požár tržni-
ce SAPA značně překonal i nedávný požár Průmyslového paláce v Praze. Zásah byl opět profesi-
onálně a efektivně koordinován.

Svým nasazením, které šlo nad rámec vašich pracovních povinností, jste přispěli ke zmírně-
ní dopadů tohoto rozsáhlého požáru na všechny, které přímo zasáhl. Osobně si velice vážím přístu-
pu i práce všech členů vašeho týmu. Pomáhat lidem zasaženým mimořádnými a tragickými událost-
mi je velmi záslužná práce, na kterou můžete být právem hrdí.

S úctou
MUDr. Mgr. Ivan Langer
ministr vnitra České republiky

Hodně zdraví  a  úspěchů v  novém roce  2009 Vám přej í  dobrovolní  hasiči  z  Kolovrat
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Socha sv. Václava připomíná
ideály, které platí dodnes

Až se bude někdo ptát, kam až sahají
Kolovraty, je možné zmínit mnoho míst, ale jen
na dvou z nich stojí sochy. Ta, kterou zná větši-
na, je socha sv. Donáta. Nachází se kousek od
hřbitova, je obklopená starými lípami a její his-
torie je popsána ve vitrínce opodál. Ta méně
známá, socha sv. Václava, je na opačném
konci Kolovrat, v blízkosti mladé lípy - a bez
tabulky. Koho její příběh zajímá, tomu jsou
věnovány následující řádky.

Naši dobří kamarádi, manželé Růžičkovi, před
osmi lety objevili v Kolovratech pozemky pro stavbu
rodinných domků, a to přímo v líbezné lokalitě nazý-
vané Na Předevsi. Už od začátku nás to místo vzalo
za srdce a cítili jsme, že pro nás nebude jen bydliš-
těm, ale místem pro život a pro setkávání s přáteli.

Na společném pozemku hned vedle stavenišť jsme
na oslavu zahájení staveb zasadili společně s mnoha
našimi kamarády 28. září 2001 českou lípu. Nazvali
jsme ji „svatováclavskou“ a slíbili jsme si, že se tu
každý rok budeme v den sv. Václava setkávat.
A protože jeden národní symbol nestačil, pojali pánové
„šílenou“ myšlenku přidat ještě sochu patrona země
české. Proběhl krátký vítězný boj s manželkami, které
zprvu této myšlence a investici nebyly nakloněny.

Realizace se od návrhu až po konečné provedení
ujala úžasná a obětavá kamarádka, sochařka Tereza
Salabová. Z poctivého kusu hořického pískovce
během několikaměsíční ruční dřiny vyloupla vznos-
nou sochu sv. Václava. Slavnostní odhalení díla pro-
běhlo 28. září 2005 za účasti stejných přátel, kteří
pomáhali sázet lípu. Od té doby se scházíme na sv.
Václava u sv. Václava.

„Náš“ Václav zobrazuje epizodu ze života knížete,
který putoval do Řezna na říšský sněm. Tam přes
veškeré úsilí dorazil se svou družinou se zpožděním
a do sálu, kde se sněm konal, vstoupil pozdě. Měl být
proto vykázán, ale dva nebeští andělé, kteří se zjevili
za jeho zády, se přičinili o to, že byl nakonec přijat
samotným císařem Jindřichem Ptáčníkem. Tento pří-
běh má svou poetiku citlivě vtělenou do sochy. Ta
stejně jako celá postava sv. Václava nese v sobě pří-
běh člověka, který je dobré připomenout. I když pomi-
neme křesťanský rozměr, může být tento panovník
příkladem člověka, který ve své době šel proti prou-
du, prosazoval lásku k bližnímu, rodinu, smírná řeše-
ní konfliktů, vzdělání, diplomacii. Putoval, nejen míst-
ně vzato, nebezpečnými cestami, aby se vší silou,
odvahou i pokorou hájil zájmy své země, svého rodu.

Až půjdete kolem, pohlédněte do kamenných očí,
které hledí přes propast času a připomínají, že tisíc
let v běhu světa je jen povzdech. Připomínají, že
jsou důležité ideály putující věky, ale i to, jak člověk
konkrétně naloží s místem a časem, v němž žije.
A připomínají i to, jak moc záleží na lidech, které
máme kolem sebe.

Radka a Hynek Syrovátkovi
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Tipy na vánoční výstavy

Za pohádkovými kostýmy na Strahov
Ve Strahovském klášteře jsou do 1. ledna 2009
vystaveny kostýmy ze čtrnácti nejznámějších
českých pohádek. K vidění jsou šaty Arabely,
Princezny se zlatou hvězdou na čele, Pyšné pri-
ncezny či postav z pohádky Tři oříšky pro
Popelku. 

Výstava mapuje studentský život
Do 1. února 2009 nabízí Clam-Gallasův palác
(Husova ul. 20) výstavu, která zachycuje uzlové
momenty dějin pražského vysokoškolského stu-
dentstva od středověku po současnost.

Fotografie představí stoletou Prahu
Muzeum hlavního města Prahy (Na Poříčí 52,

Karlín) umožní prostřednictvím své výstavy

nahlédnout do minulosti a současnosti. Dvojice
černobílých fotografií jsou pořízeny ze stejných
stanovišť, za stejných technických a světelných
podmínek, ovšem s časovým rozdílem celého
století. 

Novoroční ohňostroj bude odpálen z letenských
sadů 1. ledna 2009 v 18 hodin.

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
Út: od 9 do 17,30 hodin

www.medunka.cz, info@medunka.cz
tel.: 603 847 405

Infocentrum Kolovraty srdečně zve 
na audiovizuální přednášku z cesty 

na Sibiř za úplným zatměním Slunce

Sibiř - čtyři kontakty
(úplné zatmění Slunce 1.8.2008)

uvádí Ing. Hynek Bulíř,
redaktor internetových stránek vědy a techniky

Českého rozhlasu.

ve čtvrtek 22. ledna 2009 od 18.30 hod.
v Infocentru s knihovnou

Kurzy v Infocentru pomohou zlepšit komunikaci
Infocentrum s knihovnou v Kolovratech zahájí koncem ledna nový vzdělávací kurz na zlepšení

komunikačních dovedností a mezilidských vztahů. Jednotlivé lekce povede kolovratská občanka,
lektorka manažerských a komunikačních dovedností PhDr. Marie Třeštíková.

Paní doktorko, můžete představit hlavní cíle kurzu?
Kurz jsme připravili jako celý cyklus seminářů a workshopů, jejichž účelem bude naučit zájemce efektivně komu-

nikovat jak se svými rodinnými příslušníky, tak i na pracovišti, při jednáních či ve škole. 
Jakou formou probíhají jednotlivé lekce?
Snažím se, aby semináře byly zaměřeny co nejvíce interaktivně a prakticky. Účastníci pracují ve dvojicích či

malých skupinkách a obsahem prezentací jsou situace z každodenního života. Rozhovory každé skupiny natáčím na
kameru, aby účastníci mohli své vlastní jednání shlédnout a poté ho osobně zhodnotit. Následně provádíme spo-
lečně analýzu jednotlivých situací. 

Jak dlouho trvá jeden seminář, a která zásadní témata se v cyklu objeví?
Jeden blok semináře bude trvat 2,5 hodiny a předpokládáme, že se uskuteční dvakrát do měsíce. Návštěvníkům

nabídneme témata jako neverbální komunikace, zlepšování mezilidských vztahů, asertivní jednání, přesvědčování
a argumentace, prezentování vlastních názorů a řadu dalších podle zájmu posluchačů.

Kdy bude kurz zahájen?
Semináře začnou na přelomu ledna a února. Probíhat budou přibližně dvakrát měsíčně v pondělí od 18 do 20,30

hodin v prostorách kolovratského Infocentra. Přesnější informace o tomto cyklu budou zveřejněny v lednovém
Kolovratském měsíčníku. Pokud již teď o návštěvě semináře uvažujete, můžete se už nyní nezávazně přihlásit
v Infocentru nebo na e-mailové adrese info@kolovraty.cz. Maximální počet účastníků ve skupině je dvanáct. 

PhDr. Marie Třeštíková je trenérka a konzultantka manažerských a komunikačních dovedností a rozvoje osob-

nosti. Vystudovala obor psychologie a pedagogika, absolvovala další postgraduální studium a několik stáží

v zahraničí. 

Její výcvikové kurzy jsou zaměřené především na komunikaci, personální práci a management. Jako lektorka při-

pravila kurzy pro řadu českých a zahraničních institucí a společností (Středočeská plynárenská, Železniční stavitel-

ství, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Škoda Mladá Boleslav, Chemopetrol, Hypo-Bank CZ, Oriflame,

Kolektory Praha, Omnipol). Tomáš Bezouška

Provoz na železnici bude o vánočních svátcích omezen
Během vánočního a novoročního období se každoročně upravuje provoz na železnici

a v Pražské integrované dopravě. Tímto opatřením reaguje organizátor pražské dopravy na
nižší přepravní poptávku cestujících. V následujícím přehledu je zveřejněn přehled změn
v železniční dopravě na benešovské trati.

Případné omezení v autobusové dopravě neměla redakce Kolovratského zpravodaje v době uzávěrky čísla
k dispozici. Aktualizované informace budou zveřejněny na webových stránkách městské části a v kolovratském
Infocentru. 

23. prosince 2008
❚ provoz vlaků podle jízdního řádu platného v pracovní dny, bez omezení
24. prosince 2008
směr Benešov
❚ až do odpoledních hodin doprava jako v sobotu
❚ poslední vlaky ve směru na Benešov budou z Kolovrat odjíždět: 17.43, 18.43 hod. 
směr Praha
❚ až do odpoledních hodin doprava jako v sobotu
❚ poslední vlaky ve směru na Prahu budou z Kolovrat odjíždět: 18.11, 19.11 hod.
25. prosince 2008
směr Benešov
❚ první ranní vlak na Benešov pojede z Kolovrat ve 04.43 hod. 
❚ celý den provoz vlaků jako ve svátek (neděli)
směr Praha
❚ první ranní vlaky na Prahu pojedou z Kolovrat ve 04.41, 05.41, 06.41, 07.41, 08.11 hod.
❚ celý den provoz vlaků jako ve svátek (neděli)
26. prosince 2008
❚ celý den provoz vlaků jako ve svátek (neděli)
27. prosince 2008
❚ celý den provoz vlaků jako v sobotu, určitá omezení v jízdách vlaků v ranních hodinách
28. prosince 2008
❚ celý den provoz vlaků jako v neděli
29., 30. prosince 2008
❚ provoz vlaků podle jízdního řádu platného v pracovní dny, bez omezení
31. prosince 2008
směr Benešov
❚ až do 18.00 hod. provoz vlaků podle jízdního řádu platného v pracovní dny
❚ po 18 hodině pojedou z Kolovrat na Benešov následující vlaky: 18.13, 18.43, 19.13, 19.43 hod.
směr Praha
❚ až do 20.00 hod. provoz vlaků podle jízdního řádu platného v pracovní dny
❚ poslední vlaky na Prahu budou z Kolovrat odjíždět: 19.11, 19.41, 20.11 hod.
1. ledna 2008
směr Benešov
❚ první ranní vlak na Benešov pojede z Kolovrat ve 04.43 hod. 
❚ celý den provoz vlaků jako ve svátek (neděli)
směr Praha
❚ první ranní vlaky na Prahu pojedou z Kolovrat ve 04.41, 05.41, 06.41, 07.41, 08.11 hod.
❚ celý den provoz vlaků jako ve svátek (neděli)

Ordinační hodiny o svátcích

• Praktická lékařka MUDr. Hana Božinovová
ordinuje do 30.12.2008.

• Ve středu 31.12.08 je zavřeno.
• V pátek 2.1.2009 ordinuje od 13 do17 hodin.
• V týdnu od 5. do 9. ledna 2009 je zavřeno

z důvodu dovolené. V některých dnech bude
zástup lékařem (více informací zveřejní
Kolovratský leden)
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Stále více kolo-
vratských občanů
využívá ke svým
cestám do centra
metropole vlak.
K tomu přispívají
i každodenní dlouhé
kolony automobilů

na Černokostelecké silnici. Po zavedení
nového jízdního řádu budou vlaky jezdit
častěji a cestující se dočkají i přímých
spojů do Vysočan. O změnách, která
nás od prosince čekají, jsme hovořili
s Ing. Jakubem Goliášem, náměstkem
ředitele Krajského centra osobní dopra-
vy Praha.

Pane inženýre, představte Krajské cen-
trum osobní dopravy. Jaké je hlavní pos-
lání této složky Českých drah?

Krajská centra jsou novou organizační
složkou Českých drah, zabývající se zajiště-
ním a organizací osobní dopravy
v příslušném kraji. V jejich kompetenci je
také příprava jízdního řádu, poskytování
komerčních služeb ve stanicích, údržba
čekáren a odbavovacích prostor a další čin-
nosti spojené s osobní přepravou. Krajská
centra osobní dopravy jsou tedy styčnými
body mezi zákazníky, krajem a Českými
drahami. 

Před pár dny vstoupil v platnost nový
jízdní řád vlakové dopravy. Přibližte, jaké
hlavní změny v dopravě můžeme očekávat
v pražském uzlu a především pak na
benešovské trati.

Jelikož se každým rokem zvyšuje počet
cestujících, kteří dojíždějí do Prahy, objed-
nalo hlavní město Praha nárůst vlakové
dopravy na příští rok o 33,5%
a Středočeský kraj navýšil objednávku
o 2,2%. V praxi to znamená, že z Kolovrat
na Prahu pojede v pracovní dny celkem 
52 spojů. Pro srovnání - do současné doby
to bylo třicet vlaků denně. Po celý den bude
v úseku Praha hlavní nádraží – Strančice
půlhodinový interval mezi jednotlivými

spoji. V ranní a odpolední špičce bude tento
interval ještě zkrácen. Protože však na
benešovské trati jezdí v pravidelném taktu
i rychlíky na České Budějovice, nebylo
možné vypracovat pro osobní vlaky přesný
patnáctiminutový takt. Spoje tedy pojedou
od sebe v časových odstupech …10, 20,
10, 20 minut…. Významnou novinkou je
vedení některých spojů v pracovní dny až
na nádraží ve Vysočanech. Cestující se
touto novou linkou z Kolovrat do oblasti
Vysočan a Libně dostanou v bezkon-
kurenčním čase čtyřiceti minut. Ve všední
dny a v sobotu ráno budeme mít také přímé
spojení s jihočeským Táborem. To jistě
ocení hlavně turisté a cyklisté, kteří se
dostanou bez přestupu například do oblasti
Voticka či České Sibiře. 

Rád bych upozornil na ještě jednu důleži-
tou změnu v dálkové dopravě. Všechny
vlaky SC Pendolino ve směru Ostrava,
Vídeň a Bratislava budou nově odjíždět
z pražského hlavního nádraží. Přehledné
informace o změnách, které nás od nového
jízdního řádu čekají, jsou k dispozici na
internetových stránkách Českých drah
http://www.cd.cz.

Na všech tratích v okolí Prahy jsou již
do pravidelného provozu nasazovány kli-
matizované jednotky řady 471. Počítá se,
že budou soupravy City Elefant jezdit i na
benešovské trati?

Od nového jízdního řádu se soupravy City
Elefant na benešovské trati pravděpodobně
objeví, avšak pouze na některých víkendo-
vých spojích. Jejich nasazení do provozu
však není jednoznačně garantováno.

Předpokládá se, že nové jednotky se na
této trati objeví postupně až v následujících
letech, a to především po dokončení
modernizace zbývajícího úseku trati do
Benešova. 

V poslední době se stále více hovoří
o začleňování vlakové dopravy do systé-
mu městské hromadné dopravy. Existuje
plán na zavedení dalších posilových linek,
které zkrátí interval mezi hlavní linkou
a obslouží nejfrekventovanější zastávky
v Praze a ve středočeském regionu. Jedná
se například o linky Strančice-Lysá nad
Labem/Milovice či Řevnice – Český Brod.
V jakém časovém období můžeme očeká-
vat zahájení jejich provozu?

V prosinci začala v Praze jezdit nová pří-
městská linka Strančice – Vysočany.
V systému Pražské integrované dopravy tak

bude k tomuto datu v provozu celkem
čtrnáct příměstských S linek. Také na ostat-
ních tratích v Praze a okolí rozšiřujeme
počty spojů. Například do Radotína bude
jezdit vlak ve špičce každých deset minut,
nový model dopravy bude zaveden na trati
do Kladna, zvýší se počty vlaků i na měst-
ské lince Libeň – Roztoky. 

Rozsáhlé stavební práce na tratích v okolí
Prahy nám zatím neumožňují zprovoznit
další městské linky. Řada vlaků jezdí
v současné době po odklonových trasách,
které jsou navíc již kapacitně vyčerpány. 

Přesto již dnes je použití stávajících
městských linek na řadě relací velmi výhod-
né. Například cesta z Kolovrat na Smíchov
s přestupem na hlavním nádraží trvá 
40 minut. Ve vlaku lze navíc použít časové
kupony Pražské integrované dopravy, včet-
ně jízdenek pro jednotlivou jízdu. 

Například v Berlíně existuje i systém
nočních městských linek. Dočkáme se jich
také v Praze?

O nočních linkách se zatím neuvažuje.
Primárně by musela přijít objednávka od
hlavního města a Středočeského kraje.
Poslední noční vlaky se dnes z Prahy na
všechny směry rozjíždějí po půlnoci a první
ranní vyjíždějí už kolem čtvr té hodiny.
Pokrytí je tedy dostatečné. Na Benešov
bude noční vlak nově odjíždět v 00.19 hod.
a ráno již ve 03.49 hod. 

Dopravní podnik Praha přišel před
rokem s možností zakoupit si jízdenku
prostřednictvím mobilního telefonu. Tato
forma přepravního dokladu ve vlaku zatím
neplatí. Plánují České dráhy uznávání
SMS jízdenky?

České dráhy SMS jízdenku monitorují
a prověřují možnost její akceptace ve vlaku.
V nejbližším časovém období se však
o jejím zavedení neuvažuje. 

Již druhým rokem probíhají na praž-
ském hlavním nádraží rozsáhlé moderni-
zační práce, jak na samotné budově, tak

Vlaky mezi Prahou a Kolovraty budou jezdit častěji
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9 ... rozvoj obce a doprava

v prostoru kolejiště. Jak dlouho ještě
rekonstrukce potrvá?

Kolejiště na hlavním nádraží bude zrekon-
struováno do poloviny prosince a od této
doby bude zprovozněno také všech sedm
nástupišť a také jižní a střední přístupový
podchod. Naopak v příštím roce se pro
veřejnost uzavře severní podchod, který též
projde renovačními pracemi. 

Nová nástupiště jsou bezbariérově přís-
tupná, vybavena výtahy a pohyblivými
schody. V podchodech a na peronech je
umístěn nový informační systém a na
nástupištích byly umístěny elektronické
panely, které zobrazují řazení vlaků a jejich
odjezdová nástupiště. Cestující tak při pře-
stupu na jiný vlak už nemusí zacházet do
haly, aby si zjistil číslo nástupiště vlaku, na
který přestupuje. 

Budova pražského hlavního nádraží je
rekonstruována ve spolupráci s italskou fir-
mou Grandi Stazioni a rekonstrukce by
měla být ukončena v roce 2013. 

V nejbližší době by mělo být na hlavním
nádraží otevřeno nové odbavovací cen-
trum. Kdy se zákazníci dočkají tohoto
komplexu a jaké služby bude nabízet?
V jaké části nádraží bude odbavovací pro-
stor umístěn?

Nové odbavovací centrum bychom měli
otevírat ve druhém čtvr tletí roku 2009.
Odbavovací komplex bude umístěn ve spod-
ní hale, v místech bývalé úschovny zavaza-
del. Zákazníkům zde budou k dispozici vnit-
rostátní a mezinárodní pokladny, pokladna
pro imobilní občany a servisní přepážka
s poskytováním informací. Svou provozovnu
zde bude mít umístěnou i cestovní kancelář
ČD Travel. Cestující tedy bude v novém cen-
tru kompletně odbaven, všechny služby
budou integrovány do jednoho místa.

V letošním roce končí modernizace 
IV. koridoru v úseku Hostivař – Strančice.
Postupně se rozbíhají práce i na dalších
úsecích trati do Českých Budějovic. Do
kdy bude celá trať modernizována?

První část IV. koridoru, Hostivař-
Strančice, byla dokončena letos v srpnu.

V plném proudu pokračuje modernizace
trati v úseku Strančice – Benešov. Největší
objem prací nás čeká v příštím roce, kdy
bude rekonstruován čerčanský most přes
řeku Sázavu a kolejiště tamější stanice.
Rozsáhlá stavební činnost může mít dopad
i na pravidelnost vlakové dopravy, všichni
se však budeme snažit případné problémy
co nejvíce minimalizovat. Celá trať až do
Českých Budějovic by měla být podle dneš-
ních projektů hotová v roce 2016. 

Již několikrát jsem se setkal
s dezinformací, že se v nejbližší době
zruší pro osobní dopravu zastávka
v Praze-Strašnicích. Přestože se do
budoucna zrušení zastávky předpokládá,
zůstává zatím v provozu. Jaká existuje
vize modernizace trati v úseku Hostivař –
Vršovice? V jakém časovém horizontu
bude tato otázka aktuální?

Po dokončení modernizace IV. železniční-
ho 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 opuštěno a trať bude vede-
na 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.
Teprve pak bude nynější zastávka Strašnice
bez náhrady zrušena. 

Osobní pokladny v železničních stani-
cích dnes disponují moderním počítačo-
vým programem, který dokáže zákazníka
komplexně odbavit. Můžete stručně poho-
vořit, co vše mohou pokladny v běžných
stanicích nám zákazníkům nabídnout?

Osobní pokladny nabízejí opravdu celou
škálu služeb. Tak například nám nejbližší
pokladna v Uhříněvsi vydá všechny druhy
vnitrostátních jízdenek ze všech stanic do
všech stanic v naší republice, rezervační
doklady pro zajištění místa k sezení včetně

jízdenek pro vlaky SC Pendolino. Zákazníci
si mohou v pokladně vyřídit všechny typy
zákaznické karty, tzv. In-karty, průkazy na
slevu či zakoupit časové a doplňkové kupo-
ny pro Pražskou integrovanou dopravu.
Cestující získají v pokladně i kompletní pře-
hled o výlukách, vlakových spojeních
a produktech Českých drah. Nově 
lze v uhříněveské pokladně platit
i elektronickou peněženkou, kterou si
mohou cestující aktivovat na svých zákaz-
nických kar tách. Většinu dokladů lze
zakoupit ve dvouměsíčním předprodeji.
Využijte tedy služeb uhříněveské pokladny
a navštivte příjemné a zrekonstruované
prostory naší stanice. Vyhnete se tak navíc
dlouhým frontám na velkých nádražích
a naši pracovníci se vám budou profesi-
onálně a ochotně věnovat.

Jakýkoliv dotaz vám zodpoví pracovník
uhříněveské pokladny i na telefonním čísle
972 222 459. Pokladna je nově otevřena
denně od 06.50 do 18.00 hodin. 

Blíží se zimní měsíce a s tím i období,
ve kterém je nutná větší odpovědnost za
úklid vlakových zastávek od sněhu
a náledí. Kdo odpovídá za úklid na bene-
šovské trati?

Za úklid na neobsazených zastávkách
(např. Kolovraty, Horní Měcholupy, Strašnice)
je plně odpovědný vlastník infrastruktury -
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).
V železničních stanicích udržují prostory
výpravní budovy a přilehlého nástupiště
České dráhy. Stezky a ostrovní nástupiště má
na starosti Správa železniční dopravní cesty.

Vyvěšování jízdních řádů a mimořádností
v provozu je v kompetenci Regionálního
centra provozu, organizační složky Českých
drah. 

Tomáš Bezouška

Požadavky týkající se údržby vlako-
vých zastávek je nutné směřovat před-
nostovi SDC Praha Ing. Zdeňku
Vondrákovi, telefon 972 226 404. České
dráhy, a.s. ani Úřad městské části Praha-
Kolovraty nenesou za údržbu prostor
zastávky zodpovědnost.
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11 ... ze života dětí

Podzimní klubkování

Klubko škole
Díky příspěvkům rodičů mohlo

Klubko i letos pomoci naší škole
s pořízením technického vybavení
některých tříd (LCD televizory, note-
booky, DVD), ročenkami pro páté

třídy a dalšími pomůckami. V tomto duchu
bychom rádi pokračovali i v letošním školním
roce. Ještě jednou děkujeme všem rodičům za
finanční příspěvek.

Závody na kolech
Koncem září se sedm desítek dětí ve věku od

tří do jedenácti let zúčastnilo tradičního cyklistic-
kého závodu. Za slunečného počasí děti soutěži-
ly s velkým nasazením o pěkné ceny v několika
kategoriích. Klubko děkuje všem dobrovolníkům,
kteří pomohli s organizací celého závodu.

Halloween party
Začátkem listopadu se proměnil sál U Boudů

v kouzelný svět pohádkových postav. 
Krásné taneční a soutěžní odpoledne zpestřil

kromě výborného moderátora Oldy Burdy také
Mr. Popelín, který bubnováním na popelnice strhl
celé publikum.

Účast byla hojná a většina dětí vyhrála spous-
tu pěkných cen.

KLUBKO přeje všem občanům Kolovrat
pohádkové prožití svátků vánočních a co nejví-
ce splněných přání v novém roce.

Iva Hladká, Iveta Hrubá, Renata Línková

■ Maminky z Mateřského centra Macek

i letos připravily pro své děti dýňovou slav-

nost s lampionovým průvodem.

Před Vánocemi rozdává Coro Piccolo svými písněmi
radost a vánoční pohodu po boku známých zpěváků

„Štědrej večer nastal, koledy přichystal…“ Tuto krásnou českou koledu známe
všichni. Zpívají ji už malé děti v mateřských školách. Školáci, i dospělí si ji v době
adventní nejednou pobrukují při předvánočních nákupech. Nejen tato, ale celá
řádka dalších vánočních koled patří k Vánocům a k vánočním tradicím. A nejlépe zní
určitě v podání těch nejmilejších, dětí.

Vánoční koncerty plné nejkrásnějších koled jsou neodmys-
litelnou součástí života dětí ze sboru Coro Piccolo. Každým
rokem vystupují na pódiích a rozdávají radost a vánoční nála-
du do nejrůznějších koutů naší republiky. Vloni například
doprovázely Marii Rottrovou, Romana Vojtka či Danielu Šinko-
rovou, nebo pro radost a potěšení zazpívaly na Vánočním jar-
marku v Kolovratech.

Letošní doba adventní byla plná nevšedních zážitků, ale děti
také čekala spousta práce. S velkým symfonickým orchestrem
koncertovaly v nádherných prostorách pražského Žofína nebo
se objevily po boku zpěvačky Petry Janů. Sólisté sboru hrají
pravidelně v několika představeních v pražských divadlech,
členky komorního oddělení zazpívaly například na Mikuláše
seniorům v domově důchodců. Poslední listopadový víkend již
tradičně zakončily program vánočního jarmarku v Kolovratech a hned druhý den vystupovaly
v divadle ABC, kde byly hosty zpěvačky Petry Janů. Na koncertě kromě těch nejznámějších zpě-

vaččiných hitů zazněly vánoční písně a klasické
koledy v úpravě pro big-band. Podle intenzity pot-
lesku měla u diváků největší úspěch známá píseň
Vánoce, vánoce přicházejí, kde s Petrou Janů
sólově zazpívaly dvě nejmenší holčičky ze sboru. 

V prosinci byl sbor hostem Vánočního koncertu
Říčanského komorního orchestru, kde zazpíval
koledy v tradičních úpravách, v Plzni potom vystu-
povalo deset dětí s Romanem Vojtkem s koledami
v poněkud dynamičtější verzi. Ale vždy s precizní
čistotou, obrovským nasazením a velkou láskou

k hudbě. Tím povyšuje sbor Coro Piccolo
ony dětské vánoční koledy na krásný
hudební zážitek. Za ním je důkladná
a svědomitá práce dětí a jejich vedoucí
Jany Galíkové, která se svými zpěváčky tři-
krát týdně poctivě zkouší a to i se svým
malým synem Filípkem.

Nezbývá, než přát celému sboru hodně
úspěchů a vyslovit obrovské uznání. Vždyť
v době, kdy se často pachtíme za obohace-
ním sebe samých, leckdy zapomínáme na
nezištnou a poctivou práci pro druhé. Malí
zpěváci z Kolovrat jsou jistě příkladem
všem svým vrstevníkům a sbor Coro Piccolo, který se po desetiletém působení řadí mezi nej-
lepší dětské sbory, je tou nejlepší vizitkou naší obce. Drahomíra Václavová

Kolovraty přivítaly třicet nových dětí, obec omládla

Třicítka dětí, které se narodily od začátku roku
do konce července a bydlí v Kolovratech, si odby-
la svoje první společenské odpoledne. Zástupci
této městské části je na tradiční slavnosti přivítali
začátkem listopadu. 

„Jsme rádi, že jste svým dětem vybrali jako
domov právě naši městskou část. Třicet nových
obyvatel Kolovrat je důkazem, že naše obec mlád-
ne. Přeji rodičům i jejich dětem, aby se jim zde
dobře bydlelo a žilo,“ přivítal děti v doprovodu svých
rodičů kolovratský starosta Michal Habart. -ouj-
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1 2Školáci potřetí vyhráli turnaj
Nerad se opakuji, ale i v letošním roce jsme

vyhráli turnaj ve vybíjené smíšených družstev
pátých ročníků o putovní pohár Prahy 15.

Když někdo vyhraje turnaj poprvé, to není nic
zvláštního - někdo ho vyhrát musí. Podruhé za
sebou vyhrát, to už je podezřelé. A vyhrát turnaj
potřetí za sebou – to o něčem svědčí. Je to důkaz,
že v Kolovratech mají děti odmalička výborné
sportovní zázemí. Začínají už ve školce, pokračují
v kroužcích či v Sokole Kolovraty a během školní
docházky zjistíme, že se nebojí míče, že jsou
mrštní a mají smysl pro kolektivní hry. To se to pak
trénuje!

V letošním roce jsme se utkali se ZŠ
Hornoměcholupská, ZŠ Kutnohorská a ZŠ
Hostivař. Soupeře jsme porazili 13:0!, 8:6, 12:3.
Soupeř ze ZŠ Kutnohorská byl vynikající a museli
jsme hodně bojovat. Ve finále jsme narazili na ZŠ
Křimická. Stejně jako vloni dopadlo finále rado-
stněji pro nás. Zvítězili jsme po tuhém boji 8:7!
Pocit byl úžasný – vyhráli jsme potřetí, a to ještě
v roce 110. výročí vzniku naší školy. 

Děkuji všem hráčům: Tomáši Olšanovi za zku-
šenosti kapitána, Tomáši Kudrnovi za dělovky
v rozhodujících chvílích, Vojtěchu Čubovi za klid
a přehled, Jaroslavu Málikovi za obrovské nasa-
zení, Matěji Vejvodovi za obětavost a snahu,
Kristýně Růžičkové za nejlepšího člena družstva,
Nicole Řehákové za krásné vysoké balóny –
padající list, Tereze Krejčové za hecování
a optimismus, Valentýně Hynkové za neutuchají-
cí touhu vyhrát, Julii Smejkalové za přehled
a klidnou sílu.

Dále pak děkuji všem doprovázejícím žákům
z letošní, minulé a předminulé páté třídy, třídní uči-
telce Ivě Bouškové, rodičům a zejména pak panu
Kudrnovi, který zpovzdálí řídil dělostřelecké
manévry svého syna. 

Příští rok nashledanou s další nadějnou pátou
třídou! 

Zvláštní zpráva č. 110 
ze školního plesu

Slyšel jsem, že ples byl dobrý, ba velmi dobrý
a že by se měl zopakovat. Ano, bylo nás málo –
tedy přesně 67. To proto, že jsme o akci dali vědět
jen dva měsíce dopředu, takže někteří si nestačili
na ten večer zajistit hlídání. Dokonce jsem se
dozvěděl, že prý se jednalo o ples pouze pro uči-
tele. I s vychovatelkami je nás celkem 15 – to
bychom sál asi nezaplnili.

Nicméně v propagaci byly rezervy, které zcela
určitě odstraníme a na příští rok se lépe připraví-
me. Bude totiž 111. výročí, a to přece stojí za
důstojnou oslavu! 

Skončili jsme v plusu zejména díky neobyčejné
štědrosti sponzorů z řad rodičů a podnikatelů
v Kolovratech. Žáci školy tancovali Českou bese-
du, o předtančení se postarali tanečníci z Fuega
Říčany, hudbou nás obšťastnilo Trio Antonína
Jankovského. 

Děkuji všem za důstojnou oslavu 110. výročí
založení školy, můžete si do žákovských knížek
zapsat jedničku.

Mgr. Pavel Bednář, ředitel školy

3

5

4

6

7

8
9

10

Ottova encyklopedie, která byla jednou z mnoha cen 

v tombole školního plesu, potěšila rodinu Dvořákových

(foto 1).

Ples zahájili žáci školy Českou besedou (foto 4).

Poslední letošní přednáška v Infocentru zavedla 

posluchače do Peru, kde doc. Karel Pavelka 

z ČVUT zkoumal tajemné obří kresby (foto 2).

Senioři z Klubu důchodců se i letos

dobře pobavili na tradičním

Kolovratském posvícení a s chutí si

zatančili při dechovce Malá muzika 

z Libkovy Vody u Pelhřimova. O dobrou

náladu se postaralo i Duo Kolovrátek

(foto 3, 5, 6, 7).

V listopadu vystavovala v Infocentru

svoje šperky, šátky, obrazy, koláže 

a plastiky trojice přítelkyň - Dagmar

Volencová, Naďa Fuková a Eva

Taišlová, které se říkají DaNaE

(foto 8, 9, 10)
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13 ... kolovratský jarmark

1

2

3

4

foto Blanka Oujezdská, Tomáš Bezouška a archiv Niňos Bailandos

5

6

7

8

9

10

11

Program vánočního jarmarku i letos uvedl houslový

soubor Violínek z kolovratské pobočky ZUŠ 

(foto 1). Prodejci tradičního zboží nabídli spoustu

vánočních dárků a dekorací (foto 3).

Nejmenší děti si mohly poslechnout pár pohádek z knihy Zdeňka

Wagnera Sedmero dračích srdcí v podání budoucích herců (foto 2 a 4).

Ručně zdobená

liturgická roucha

budila pozornost

zejména u žen

(foto 5).

Přestože měly kolovratské

Jazzbáby za sebou reprízu

své poslední hry Bílá paní,

na jarmarku zpívaly s plným

nasazením (foto 9, 10, 11).

Na závěr jarmarku si s dětmi ze souboru

Coro Piccolo zazpívala i Marie Rottrová

(foto 6). Středověké písně si mohli 

návštěvníci jarmarku poslechnout 

v podání dua Elthin z Plzně (foto 8)

Na jarmarku nechyběli ani tanečníci 

z Niňos Bailandos (foto 7)
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... jubilant Jiří Zejfart 14

Pane Zejfarte, koncem října jste oslavil
významné životní jubileum. Svůj život jste
zasvětil umění a službě Bohu, avšak ne vždy
vám bylo dopřáno věnovat se zvolené profesi
naplno. Když se ohlédnete za svojí životní
poutí, které období bylo pro vás zásadní?

Přiznám se, že na bilancování jsem v poslední
době moc času neměl. Připravoval jsem výstavy
v Uhříněvsi, v Kolovratech a ve Vysokém Mýtě.
Pokud se ptáte na důležité období, byla to doba,
kdy mne nevzali na pražskou Akademii výtvar-
ných umění. Maturita na grafické škole nestačila
ke studiu teologie. Nakonec jsem měl štěstí, pro-
tože v roce 1950 teologická fakulta učinila výjim-
ku a přijímala i studenty, kteří neabsolvovali gym-
názium. Viděl jsem v tom zásah vyšší moci;
otevřela se mi příležitost studovat teologii, ke
které jsem měl nejblíže. Dokonce jsem byl tehdy
ochoten s kumštem skončit. Ale v té době jsem
už měl domluvené nějaké zakázky pro církev.

Na jakých projektech jste tehdy pracoval?
Ilustroval jsem biblický slovník a také jsem

dělal návrhy a realizace interiérů evangelických
kostelů. Nakonec to byly celkem tři desítky reli-
éfů, dřevořezeb, i malby biblických textů pro kos-
tel, ale také návrh kazatelny nebo stolu Páně. Rád
vzpomínám na práci v kostele v Rožnově pod
Radhoštěm, ve Strměchách u Pelhřimova nebo
v pražském Braníku. 

Na které období naopak nevzpomínáte příliš
rád?

V padesátých letech, kdy jsem působil
v Karlových Varech, mi dali tehdejší státní orgá-
ny pokoj, ale v roce 1978 mi na dva roky zaká-
zali vykonávat práci faráře. Abych uživil rodinu,
musel jsem vzít práci skladníka a také deratizáto-
ra. Mnozí kolegové ale dopadli hůře. Já jsem sice
nebyl tak radikální v odporu proti režimu, ale
výslechům u StB jsem se rovněž nevyhnul.
Zřejmě aby umlčeli jiné, mě nakonec umožnili
věnovat se opět svému kazatelskému poslání ve
Vysokém Mýtě. 

Napadlo vás tehdy, že totalitní režim jednou
padne?

O tom, že přijde změna, jsem nikdy nepochy-
boval. Otázka je, zda se nám povedlo se svobo-
dou naložit zodpovědně. Mnozí z nás chápou
svobodu jako příležitost prosadit svoji vůli
a využít nových možností pouze pro sebe. Kladu
si otázku, proč ten, kdo je ochoten letět za mili-

ony dolarů do kosmu, raději nevěnuje prostředky
na pomoc potřebným.

Naštěstí i v našem nejbližším okolí je hodně
těch, kteří chtějí pomáhat druhým. Těší mě, že
v Kolovratech působí Misijní klubko dětí, které
pomáhají svým vrstevníkům v chudých zemích. 

Cítíte se být víc výtvarníkem nebo kazate-
lem?

Přiznám se, že mám trochu problém s dvojí
službou - jsem výtvarník a také farář, jehož pos-
lání odchodem do důchodu nekončí. Říkám si,
zda jsem si neměl vybrat pouze jednu z těchto
profesí. Na druhé straně mám ale radost, že
mohu promlouvat i k lidem, s nimiž bych se jinak
nesetkal, také prostřednictvím svých obrázků
například ve výstavních síních. Považuji za výho-
du, že jsem se malováním nikdy nemusel živit.

Dovolte mi zmínit ještě jednu zkušenost. Pro
svoji nedostatečnou tělesnou kondici jsem nebyl
odveden k základní vojenské službě. Dodatečně
jsem musel na vojenské tříměsíční cvičení už
jako farář v Karlových varech. S sebou jsem si
vzal malířský stojan a výtvarné potřeby. Díky veli-
teli, který si u mne objednal obraz, jsem víc cho-
dil malovat než cvičit.

Ovládáte řadu výtvarných technik. Která
z nich je vám nejbližší?

Po skončení studia na grafické škole jsem se
věnoval litografii, dělal jsem především linoryty
a dřevoryty. Dnes dávám přednost kresbě, akva-
relu, kolorovaným kresbám. 

Ve vaší tvorbě převažují přírodní motivy.
Podle jakého klíče vybíráte scenérie, které
budete ztvárňovat?

Hodně záleží na vztahu k okolí. Kdysi jsem
navštívil tyrolské Alpy, kde je spousta inspirativ-
ních námětů. Na druhé straně jsou na první
pohled nezajímavé krajiny, a přece v nich lze najít
hezká místa. Stačí se projít Prknovkou, kde se dá
objevit hezký motiv na každém kroku. Lidé by
měli přírodu kolem sebe více vnímat, pak by se
k ní chovali šetrněji.

Lidé v Kolovratech vás znají jako nesmírně
vitálního a činorodého člověka. Prozraďte, jak
se udržujete v tak skvělé kondici.

Na tuto otázku nemohu odpovědět jinak, než
slovem apoštola Pavla, který říká: Milostí Boží
jsem to, co jsem.“ Bůh jednou zhodnotí můj život
- doufám, že i já dostanu milost. Pokud jde
o kondici, jsou to právě procházky po okolí
Kolovrat, na které si sebou vždy beru skicák. To,
co si načrtnu, pak doma přetvořím. Jinak jsem
po celý život byl trpělivý, snažil jsem se porozu-
mět druhým a vzít na sebe společné břemeno. Za
trpělivost děkuji také své manželce, která to se
mnou vydržela tak dlouho. Dlouhověkost máme
v rodině. Babička se dožila 96 let a oba rodiče
také bezmála devadesáti let. 

Koncem roku jste připravoval tři velké výsta-
vy, které vás jistě stály mnoho času a energie.
Jaké jsou vaše další plány?

Jak jsem zmínil, mám skicák plný kreseb,
které bych po skončení poslední výstavy rád pře-
vedl do akvarelové podoby. 

za rozhovor poděkovala Blanka Oujezdská

foto Blanka Oujezdská a archiv rodiny Dvořákovy

Jiří Zejfart nadále promlouvá k lidem svými obrázky
„Jeden obraz je víc než tři tisíce slov, říká čínské přísloví. Kolik slov je třeba napsat, aby se vyrovnala obrazu? O takovém tajem-

ství, o tajemství sděleného slova, o veliké síle přátelského slova, které, když je sdělené v pravý čas, má účinek podané pomocné ruky,
dobře ví jubilant Jiří Zejfart, protože je básník, protože je kněz a kazatel.“ Tato slova, jejichž autorkou je spisovatelka Věra Ludíková,
zazněla začátkem října v kolovratském Infocentru s knihovnou při slavnostní vernisáži výstavy z oslavencovy tvorby.

Mezi hosty večera nechyběli ani autoři publikace

o historii Kolovrat.

Ke gratulantům se připojily i členky pěveckého
sboru Jazzbáby, z nichž některé, stejně jako
Jiří Zejfart, obývají kolovratský penzion.

Houslistky Eva a Pavla Franců zahrály jubilantovi

několik skladeb oblíbeného Mozarta.

Čerstvému osmdesátníkovi přišel také pobla-
hopřát místostarosta Marek Ovečka. Ve svém
proslovu vyzdvihl životní moudrost Jiřího
Zejfarta a přidal i několik citátů starých mistrů.

Jiří Zejfart v kruhu svých nejbližších.
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15 ... předvánoční čas

Vánoce bychom měli prožít v naději, přeje si Jiří Zejfart

Pozvedám oči své k horám: Odkud mi přijde pomoc? 

Pomoc mi přichází od Hospodina... Žalm 121, 1-2

Moji milí,

možná se ptáte, jak souvisí s Vánocemi úvodní verš. Velice! Žalmy jsou jednou z knih Bible.
Ta nám v novozákonní části říká, že v Ježíši Kristu přišel sám Bůh jako boží Syn v podobě člo-

věka, aby tím, co učil, čím prošel a co
prožil, poznamenal jednou provždy
celý vesmír. Jím vstoupila do našeho
osobního a společenského života
NADĚJE, že to, „co oko nevidělo
a ucho neslyšelo, co ani člověku na
mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kteří
ho milují“ (1. Korintským 2,9).

A tuto možnost nám dává Bůh a Pán
vždycky, nejen o Vánocích. Abychom
z této naděje brali k životu v lásce,
nepotřebujeme ani to, co je pro mnohé

jediným obsahem Vánoc: stromek, ozdoby, svíčky, hodování i hory toho, čím po svátcích
naplníme popelnice a kontejnery. 

Hory, k nimž pozvedá oči žalmista, byly symbolem věčnosti a místem, na němž se konaly
obřady ke cti různým božstvům tehdejší doby. Dnes mají tato „božstva“ podobu závislosti na
tom či onom, čemu dáváme přednost, třeba penězům.

Se žalmistou věřme a vyznávejme, že pomoc k smysluplnému životu přichází od Boha
v Ježíši Kristu a v Duchu! 

Přeji Vám, abyste prožili Vánoce v naději, že trojjediný Bůh Vás provede také na další cestě
svou milostí a svým požehnáním!

autor textu a ilustrace Jiří Zejfart

Mikuláš si našel cestu 
i k seniorům v penzionu

Rok opět uběhl jako voda a Mikuláš
s anděly a čerty znovu vyrazil do ulic. Nejen
za dětmi, ale i za seniory do Domu s pečo-
vatelskou službou v Kolovratech.

Ti senioři, které navštívil Mikuláš už loni,
byli na nadílku náležitě připraveni, takže ta
byla nakonec „oboustranná“. Ti, kteří to neče-
kali, nedokázali zamaskovat překvapení nebo
dokonce úlek před dotírajícími čerty. 

Nejdůležitější však bylo, že se všichni
zúčastnění dobře pobavili. Mikuláš se svou
družinou vyloudil úsměv na rtech a jiskření
v očích u všech obyvatel kolovratského Domu
s pečovatelskou službou. -iv-

Poděkování
Děkuji všem těm, kteří v roce 2008

pomáhali zajišťovat provoz DPS nebo
přímo pomáhali jeho obyvatelům.
Děkuji všem sponzorům, kteří věno-
vali finanční dary nebo věcné dary
a děkuji těm, kteří věnovali svůj volný
čas, aby zpříjemnili a zpestřili život
seniorům. 

Jmenovitě děkuji manželům
Vondrovicovým, kteří každý čtvrtek
dopoledne v penzionu vedou pěvecký
sbor Jazzbáby a také Mgr. Petru
Jelenovi za pravidelné páteční boho-
služby slova.

Všem čtenářům Kolovratského
zpravodaje přeji příjemné prožití
vánočních svátků a spokojený rok
2009.

Ing. Ivana Voborová
vedoucí DPS

Senioři z Klubu důchodců v Kolovratech věnovali koncem roku větší finanční část-
ku postiženým dětem. Peníze byly předány ředitelce Národního domu na Smíchově při
adventním koncertu, který se v této městské části koná každým rokem a jehož výtěžek
putuje za postiženými dětmi. -bk-

Posvícenská zábava navazuje na tradici tancovaček
Také letos se v neděli po svatém Martinu slavilo v Kolovratech posvícení. Již počtr-

nácté si kolovratský Klub důchodců připomíná tento svátek Posvícenskou zábavou.
I tentokrát roztančila dechová kapela Malá muzika parket kulturního domu U Boudů.

„Posvícenskou zábavou jsme se rozhodli navázat na hojné množství zábav a plesů, které se
v Kolovratech dříve konaly. Mohli jsme si jít zatancovat a pobavit se na Josefskou, Sousedskou,
Posvícenskou, Velikonoční či Pouťovou zábavu,“ vzpomíná na dnes již zapomenuté tancovačky

Herta Žemličková, vedoucí Klubu důchodců.
„Velmi nás potěšilo, že v letošním roce nav-
štívili naši zábavu také noví spoluobčané
z rozšiřující se kolovratské zástavby. Rádi je
přivítáme i na našich dalších akcích
a setkáních. Tradičně k nám zavítali také naši
přátelé z okolních městských částí a obcí.
Početné zastoupení má vždy klub důchodců
z Horních Měcholup či z Uhříněvsi,“ dodává
Herta Žemličková.

V podání Malé muziky z Libkovy Vody
u Pelhřimova znějí především skladby jihoče-

ských autorů. V několikahodinovém hudebním maratónu se s touto kapelou střídá Duo
Kolovrátek, v jehož repertoáru nechybí skladby Borovičky, Vacka či Vejvody. „Přestože
s kamarádem je nám dohromady 157 let, pokaždé přijdeme rádi zahrát písničky, které nás pro-
vázely životem. Lidé nepřestali mít dechovou hudbu rádi. Ačkoliv se dnes tak málo hraje, česká
písnička přetrvává v lidských srdcích nadále,“ dodává Jiři Missbichler, harmonikář z Dua
Kolovrátek. 

Posvícenská zábava je pořádána ve spolupráci s Úřadem městské části Praha - Kolovraty.
Podle slov tajemnice Radany Šímové patří tato akce k nejzdařilejším, jaké se v Kolovratech kona-
jí. Takže za rok zase při tónech písní Moje česká vlast či Na břehu Blanice na viděnou!

Tomáš Bezouška
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... Infocentrum s knihovnou 16

Beletrie:
Abiker, David: O neodvratném konci 

mužského pokolení
Adámek, André-Marcel: Květinová puška
Atkinson, Patricia: Krásná sezóna
Baldacci, David: Sběratelé
Bauerová, Anna: Zlatý kůň dcery bohů
Broderick, William: Zahrady mrtvých
Coben, Harlan: Temné lesy
Conderoy, Conor: Temný déšť
Crile, Georgie: Soukromá válka pana 

Wilsona
Crombie, Deborah: Všechno bude dobré
Crais, Robert: Ochránce
Cutler, Donald: Tajný svitek
Dlouhý, Michal: Veselé příhody z pátrací 

služby
Dlouhý, Michal: Záhadné příběhy z pátrací 

služby
Dlouhý, Michal: Páté přikázání
Dousková, Irena: O bílých slonech
Fielding, Joy: Zachráníš mne ráno
Franck, Julia: Polednice
Goetz, Adrien: Intrika po anglicku
Granger, Ann: Kdo jinému jámu kopá
Greene, Niamh: Deník matky na pokraji 

šílenství
Harris, Lee: Vražda na Den díkuvzdání
Hawks, John: Temná řeka
Christie, Agatha: Záhadný pan Quin
James, P.D.: Pachuť smrti
Jurič-Zagorka, Marija: Gričská čarodějnice III., 

Kladivo na čarodějnice
King, Stephen: Prokletí Salemu
Kipling, Rudyard: Bajky a nebajky

Kornerová, Hana Marie: Nevěsta ze zámoří
Kvačková, Radka: Očima tchýně
Lawson, Mary: Návrat do Crow Lake
Long, Julie Anne: Vévoda na útěku
Lustig, Arnošt: Zloděj kufrů
Mac Ewan, Ian: Cizinci ve městě
Marsh, Ngaio: Tenkrát v Římě
Merle, Robert: Horoucí láska
Musso, Guillame: Protože tě miluji
Olsson, Linda: Astrid a Veronika
Pawlowská, Halina: Zanzibar 
Pittnerová, Vlasta: Panny
Pittnerová, Vlasta: Ve svatební noci
Pratchett, Terry: Nadělat prachy
Reinerová, Lenka: Bez adresy
Roth, Philips: Operace Shylock
Robinson, Marilynne: Ztrácení
Sewell, Kitty: Ledová past
Sigurdardóttir, Yrsa: Mrazivé světlo
Smetana: Miloš: Zakázaná láska
Thomas, Rosie: Kdyby mě můj otec 

miloval
Thomas, Rosie: Půlnoční slunce
Thomson, Rupert. Kniha zjevení
Townsend, Sue: Královna Camilla
Tremayne, Peter. Zlý úplněk
Trojanow, Ilia: Sběratel světů
Updike, John: Terorista
Vaňková, Ludmila: Kdo na kamenný trůn
Vargas, Fred: A Seina teče
Větvička, Václav: Herbář pod polštář
Viewegh, Michal: Román pro muže
Woodiwiss, Kathleen: Navždy
Wolf, Virginia: Paní Dallowayová
Wu, Emily: Peříčko v bouři

Yellin, Tamar: Záhada domu Šeferů
Zévaco, Michel: Pardillanové – otec a syn

Naučná literatura:
Audy, Marek: Brány do ztraceného 

světa
Ercivan, Erdogan: Imohotepův hrob
Forvard, Susan: Když nám rodiče ničí život
Kirschner, Josef: Hry života
Knappová, Miloslava: Jak se bude vaše dítě 

jmenovat
Michner, James A.: Most ke svobodě
Moulis, Miloslav: Sto dní na vrcholu moci
Moalem, Sharon: Zdraví zabíjí: proč 

potřebujeme nemoci
O češtině
Praha hlavní město České republiky
Šťáhlavský, David: Německo mezi řády
Žmolík, Václav: Po česku

Pro děti:
Asquith, Ros: Budu spisovatelkou
Borgesová, Marcela: Se psem je psina
Čtvrtek, Václav: Hrompac a Tancibůrek
Francková, Zuzana: Drobná vítězství
Garner, Alan: Čarovný kámen
Harris, Joanne: Znamení run
Jarman, Julia: Tajemná kočka Ka 

a egyptská bohyně
Kay, Satan: Rok se Sárou
Satrapi, Marjane: Ajdar
Springer, Nancy: Případ lidumilné levačky
Vhrsti: Prázdniny v nebi
Wagner, Zdeněk: Sedmero dračích srdcí
Whitehead, Satan: Jak mluvit psí řečí

Novinky z kolovratské knihovny zpříjemní dlouhé zimní večery
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17 ... Infocentrum s knihovnou

Maminka mi kdysi radila, abych místo psaní 
raději zkusil malovat, prozradil Michal Viewegh

O Michalu Vieweghovi, jednom z nejčtenějších současných autorů, je známo, že
s potěšením jezdí po vlastech českých a moravských a navštěvuje knihovny, školy
i kulturní domy, aby o své tvorbě besedoval se čtenáři. Ani po vydání nejnovějšího
Románu pro muže neudělal výjimku a do svého podzimního itineráře zařadil také
kolovratskou knihovnu.

Pasáže z nového románu, který podle Viewegha odkrývá
mužské vidění světa, si však návštěvníci literárního večera
přímo z autorových úst nevyslechli. „Brání mi v tom přirozený
stud,“ vysvětloval spisovatel a vzápětí se začetl do své povídky
Smilstvo. Ta je součástí útlé knížky povídek českých autorů,
z nichž každý si měl vybrat jeden z deseti hříchů a literárně jej
ztvárnit. „Když jsem se k této nabídce dostal, zbývala už jen
lakota, závist a smilstvo. No a témata jako je lakota a závist mi
jaksi neseděla,“ dodal. 

Účastníky besedy zajímalo, které spisovatele Michal
Viewegh uznává. „Přestože česká próza neprožívá zrovna zlatý
věk, v poslední době mě zaujal Rok kohouta od Terezy
Boučkové. Líbí se mi stylistika Miloše Urbana, ale také mám
rád knihy od Emila Hakla, Saši Berkové, Bohumila Hrabala nebo
Petry Hůlové. Říkám si - takhle bych to také chtěl umět,“ obdi-
vuje své kolegy Viewegh. Když má chuť číst, rád sáhne po

milostné poezii Ivana Bunina, jindy má chuť začíst se do epiky Thomase Manna a také si rád pře-
čte povídky Woodyho Allena. 

Když se řeč stočila na jeho zfilmovaná díla, okomentoval výběr herců: „Záleží na tom, kdo má
právě volno. Mnozí jsou dnes vázáni účinkováním v nekonečných seriálech. Ale na druhé straně si
například Bob Klepl moc pochvaloval, že byl díky natáčení filmu Účastníci zájezdu celkem čtyřia-
dvacetkrát u moře.“

Zdá se, že další z posledních knih - Andělé všedního dne - se muzikálové podoby hned tak nedoč-
ká. „Námětem je příběh dvou padesátiletých manželů, kteří odjíždějí na dovolenou a jejich letadlo
má spadnout. Andělé mají za úkol rodinu nepozorovaně stmelit tak, aby poslední chvíle nebyly
poznamenány stresem a hádkami. Libreto měl napsat Michal Horáček a hudbu složit Petr Hapka.
Jenže ten místo patnácti písniček napsal pouze jednu a na tom celý projekt ztroskotal,“ odpovídá
Viewegh, který pro své čtenáře chystá knihu povídek: „Tentokrát to budou povídky o lásce v různých
podobách. Hrdinou tedy nebude promiskuitní alkoholik.“

Zvídaví čtenáři se dozvěděli, že spisovatel píše tři čtyři
hodiny denně a za tři čtyři měsíce vznikne nová kniha.
„Pouze Báječná léta pod psa jsem napsal za sedm
neděl,“ přiznává autor, který své první povídky dal kdysi
přečíst své mamince: „Byly to erotické povídky, které
jsem napsal coby panic. Maminka řekla: není to špatné,
ale nechceš raději zkusit malovat?“

Michal Viewegh odpovídal i na otázku, zda musí na
besedách občas čelit i nepříjemným dotazům. „Je to
spíše výjimka, protože na besedy chodí většinou sym-

patizanti s mojí tvorbou,“ řekl s úsměvem a pro ilustraci dodal: „Jednou se ale stalo, že jakýsi mladík
začal s tím, že hodnotnou literaturu představuje pouze Jáchym Topol a já jsem jen komerčák. Jak jsme
si začali povídat, stával se servilnější a servilnější a po skončení besedy se změnil v mého příznivce.“

Než se Michal Viewegh se svým publikem rozloučil, stihl přečíst i úryvek z Krátkých pohádek pro
unavené rodiče, kde je text prokládán vsuvkami psanými modrou kurzívou, aby se rodič při předčí-
tání také pobavil. „Kdysi jsem své starší dceři, které je dnes pětadvacet let, slíbil, že pro ni napíšu
knížku. Splnil jsem to až teď a pohádky čtu před spaním svým malým dcerám, a to střídavě se
Sašou Rašilovem, kterého holky poslouchají z cédéčka,“ dodává. 

Spisovatel prozradil, že jeho snem je napsat scénář původní české komedie, po jejíž zhlédnutí
by lidé odcházeli z kina rozesmátí: „Mohla by to být jakási karikatura polistopadových figurek z
politiky, kterým bychom se měli vysmát. Vždyť co jiného nám zbývá.“ Blanka Oujezdská

Velké říjnové čtení je
novou tradicí knihovny

Kolovratská knihovna se začátkem října při
příležitosti Týdne knihoven poprvé zapojila do
celostátní akce Velké říjnové společné čtení
(VŘSČ). Čtecí maratón byl letos věnován tvorbě
Karla Čapka, od jehož úmrtí uplynulo 70 let.

Dopoledne bylo vyhrazeno školákům, mezi něž
zavítaly kolovratské osobnosti a podělily se
o předčítání se samotnými žáky a jejich učiteli.
Mladším dětem se nejvíce zamlouvalo Devatero
pohádek. 

Kromě místostarosty Marka Ovečky, který pro
své posluchače vybral příběh o odvaze a hrdinství,
dětem předčítal Karel Čvančara nebo Jan Svátek.

Děvčata z divadelního kroužku kolovratské
školy nacvičila se svojí učitelkou Ivou Bouškovou
téměř ze dne na den jednu z Pohádek o pejskovi
a kočičce. Zdařilou scénku několikrát odehrály
svým spolužákům a v odpoledním čtecím bloku
i dospělým posluchačům. Kromě předčítání bra-
vurně zvládly i role hostesek.

Některým dětem se společné čtení líbilo tak, 
že večer si přišly dočíst příběh se svými rodiči. 

-ouj-

Infocentrum s knihovnou bude v době vánočních svátků 
zavřeno od úterý 23. prosince 2008 do soboty 3. ledna 2009. 

Na své čtenáře a návštěvníky se těšíme opět v pondělí 5. ledna 2009.
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.

pracovníci Infocentra s knihovnou
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Jarmila Chaloupková
Komorní pěvkyně Jarmila Chaloupková je držitel-

kou třetí ceny mezinárodní pěvecké soutěže
Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Pravidelně
koncertuje v České republice a v okolních zemích -
na Slovensku, v Německu a ve Francii. Vystupovala
také v Holandsku a v Rakousku. Spolupracovala
s různými komorními ansámbly, pořádala recitály
s doprovodem varhan nebo cembala.

V posledních letech se věnuje renesanční
a barokní hudbě. Písňový repertoár ze 16. a 17. sto-
letí studovala na Mezinárodní letní škole staré hudby
ve Valticích, ale i na Letní škole staré hudby
v anglické West-Dean College u Evelyn Tubb, která
je jednou z nejlepších světových interpretek staré
hudby. Později sama vyučovala zpěv a interpretaci
staré hudby ve Valticích. Na sólových recitálech
renesančních a raně barokních písní spolupracuje
s loutnistou Brianem Wrightem.

Jarmila Chaloupková vyučuje zpěv na
Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, kde je zároveň
vedoucí pěveckého a muzikálového oddělení.
V letech 2005 a 2006 působila také jako hlavní hla-
sová poradkyně soutěže Česko hledá superstar.

Brian Wright
Brian Wright je absolventem londýnské Trinity

College of Music. Nástrojovou hru studoval
u Anthonyho Rooleye, Adele Kramerové a Michaela
Jesseta, skladbu u Anthonyho Gilberta. 

V Británii koncertuje na hudebních festivalech, při
klubech přátel hudby, na školách a v památkově
chráněných objektech. Doma i v cizině pořídil řadu
rozhlasových a televizních nahrávek. Jako interpret
a lektor hudebních kursů pohostinsky vystoupil ve
Francii, Nizozemí, Německu, Irsku, Polsku, České
republice a také v USA, Itálii, Belgii, Španělsku
a v Bulharsku. V bulharském Plovdivu byl v roce
1995 členem poroty mezinárodní kytarové soutěže.
Řada jeho zahraničních vystoupení se uskutečnila
za podpory britské vlády. 

Jeho skladby a úpravy hrají významní loutnisté
a kytaristé, jeho díla vyšla také tiskem. Píše i hudbu
k televizním filmům. Dvě z jeho posledních kompo-
zic - suita pro sólovou loutnu a písňový cyklus
A Chinese Lachrimae pro zpěv a loutnu - byly
v květnu 2001 publikovány Anglickou loutnovou
společností. 

Brian Wright spolupracoval s mnoha vynikajícími
hudebníky, kteří se specializují na interpretaci staré
hudby. S tenoristou Jamesem Griffettem natočil CD
původních písní ke hrám Williama Shakespeara pod
názvem The Essential Shakespearean Song Book.
S Jarmilou Chaloupkovou natočil v roce 2002 CD
Amour victorieux. 

Společná umělecká dráha
Brian Wright a Jarmila Chaloupková se poprvé

setkali v letech 1996 a 1997 na Mezinárodní letní
škole staré hudby ve Valticích, kde Brian Wright
vede loutnovou třídu pravidelně od roku 1991. Zde
nabídl Jarmile Chaloupkové spolupráci. Na konci
roku 1997 uspořádali první dva společné koncerty
a od roku 1998 další čtyři stovky koncertů hlavně
v České republice a opakovaně také v zahraničí. 

Dvojice vede společně také kurzy interpretace
staré hudby.

Stará hudba vrací lidem ztracené touhy a city
Po dvou letech se mohli milovníci vážné hudby opět setkat se sopranistkou Jarmilou

Chaloupkovou a jejím kolegou, loutnistou Brianem Wrightem. Tentokrát oba umělci pro svůj
recitál zvolili madrigaly starých mistrů a nechali je zaznít v kolovratském kostele sv. Ondřeje.
Při té příležitosti jsme Jarmile Chaloupkové, která už pár let žije v Kolovratech, položili něko-
lik otázek.

Paní Chaloupková, kdy jste se rozhodla věnovat se vážné
hudbě? Nepřemýšlela jste o dráze zpěvaček populárních písní,
které jsou více vidět?

V mém dětství se u nás doma poslouchalo hodně hudby, tatínek
hrál na housle a maminka na klavír. Proto si jeden druhého
v Ostrově nad Ohří, kde jsem vyrůstala, také našli a zamilovali. Já
jsem hrála na klavír a bratr na housle, oba jsme zpívali u tatínka
v pěveckém sboru. Zároveň mne ale ve škole bavilo i všechno
ostatní. Okolo šestnácti let jsem si už byla jistá, že mojí touhou je
být s hudbou spjatá celý život a že tomu obětuji všechno, co bude
nutné. Poslouchala jsem tehdy i populární hudbu, ale sama jsem
chtěla vždy interpretovat spíše hudbu klasickou, vážné písně,
duchovní i světské árie, které mne nejen potěší krásnou melodií,
ale i povznesou do jiných světů. 

Co interpreta na staré hudbě fascinuje?
Písně skladatelů všech období mají svou krásu, nejen takzvaná

stará hudba. Ráda tedy zpívám rozmanitý repertoár. Jsem šťastná, že můj kolega Brian Wright má stejný
názor a upravuje pro nás dva skladby z mnoha období. Všechny písně, které zpívám, je potřeba nastudovat
do hloubky. Důležité je poučit se co nejvíc o období, kdy vznikly, a také se něco dozvědět o skladatelích, kteří
je napsali. Potom mohu doufat, že posluchačům předám něco z pocitu skladatele, který svou písní chtěl
vzbudit v lidech radost a dojetí. U staré hudby je to podobné, ale navíc jde o období, kdy lidé silně věřili
v Boha a měli obvykle v sobě další silné city, jako pokoru a představu dalšího, ideálního života plného krásy
a harmonie. Ve staré hudbě toto silně zaznívá
a posluchači to vyciťují, proto se stále hraje. Stará
hudba nám podvědomě vrací tyto touhy a city, které
jsme jakoby ztratili.

Dají se ještě dnes najít díla, která zatím nebyla
interpretována?

Nová díla se stále nacházejí v archivech
a pozůstalostech, studují se a uvádějí. Je to trvalý
proces.

S Brianem Wrightem koncertujete už deset let.
Čeho si na této spolupráci vážíte nejvíce?

Nejvíc si určitě vážím toho, co mne oslovilo hned,
když jsem ho uslyšela poprvé hrát. Jeho muzikalita
a charisma na pódiu a také přesvědčivost jeho podání. On je ale i moc vlídný kolega a je s ním příjemné být,
jak se říká, v dobrém i ve zlém. 

Koncertujete často po celém světě. Můžete srovnat publikum u nás a v zahraničí?
Naše publikum bývá velmi vstřícné a vděčné a nemyslím, že by mezi posluchači u nás a v zahraničí byl něja-

ký podstatný rozdíl. Lidé na naše koncerty chodí právě pro hezké pocity z hudby, které nabízí program Písně
s loutnou. Očekávají tedy něžnou, citlivou hudbu, pravděpodobně ze starých časů. Často jsou po koncertě doja-
tí a přijdou poděkovat za to, že se alespoň na chvíli mohli odpoutat od každodenních běžných starostí
a problémů. Jsem za to moc vděčná, protože to je přesně to, co si přeji, aby si z našich koncertů odnášeli.

Sama vyučujete zpěv a interpretaci staré hudby. Kdo jsou vaši žáci?
Zpěv vyučuji na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, moji studenti zde studují obor Muzikál a zabývají se

populární hudbou. Je to něco jiného, než zpívám, ale také mne to baví.
V letech 2005 a 2006 jste působila jako hlavní hlasová poradkyně soutěže Česko hledá Superstar.

Nemyslíte si, že se do soutěže hlásili především ti, kteří touží po pověstných patnácti minutách slávy,
zatímco zpěváci se „zlatem v hrdle“ o takových soutěžích skoro nevědí?

Myslím si, že soutěž objevila opravdu nadějné talenty pro naši populární hudbu. Objevili se tam pravdě-
podobně i ti, jak říkáte, se zlatem v hrdle, protože o soutěži v televizi věděl úplně každý a přihlásilo se neu-
věřitelné množství zpěváků. Populární zpěváci potřebují na startu manažera nebo vlivného známého, bez toho
je totiž ze začátku téměř nemožné prorazit. Nejlepším v Superstar soutěž takto pomohla. Stali se mediálně
známými a měli šanci najít důležité kontakty.

Odnesla jste si z této práci nějaký zajímavý postřeh?
Můj poznatek ze Superstar není nový, je to spíš potvrzení toho, co jsem už věděla. Samotný talent nesta-

čí, je třeba mít ještě velkou opravdovou touhu a vytrvalost, protože být hudebníkem není snadné. A to platí
jak tady, tak v zahraničí.

Můžete prozradit nejbližší nebo i vzdálenější plány či profesní sny?
V posledních letech jsem měla hodně závazků jak na konzervatoři, tak v Superstar a také těch, které vyply-

nuly ze společného koncertování s Brianem Wrightem. Ráda bych se teď více a intenzivně soustředila na stu-
dium svého písňového repertoáru a na výuku nových studentů. Z toho všechno další přirozeně vyplyne. Blíží
se Vánoce a proto bych moc ráda všem čtenářům popřála klidné a hezké Vánoce a také hodně radosti, zdra-
ví a klidu do dalšího roku. za rozhovor poděkovala Blanka Oujezdská
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Mezi knihami se zaskvěla zdobená mešní roucha
Návštěvníci Infocentra s knihovnou mohli v prosinci obdivovat ručně zdobená liturgická roucha,

která do Kolovrat zapůjčilo Uhříněveské muzeum. Sbírka dvou desítek kněžských oděvů byla vysta-
vena vůbec poprvé.

„To, že kolekci můžeme představit veřejnosti, je zásluhou bývalé místostarostky Uhříněvsi, akademické
malířky Karolíny Pirklové. Našemu muzeu roucha věnoval vikář Miroslav Malý a jsou původem z čestlického
kostela sv. Prokopa. Pocházejí z druhé poloviny devatenáctého století a počátku století minulého,“ vysvětlil
kurátor Uhříněveského muzea Michal Klich, který výstavu mešních oděvů uvedl při příležitosti vánočního jar-
marku.

Převážná část vystavených oděvů jsou zdobená svrchní roucha.
Kasule, neboli ornáty se širší zadní částí a přední, užší se nosí přes
albu, tedy dlouhou bílou košili s dlouhými rukávy. Kasule z čestlické
kolekce jsou většinou zhotoveny z jednobarevných nebo vícebarev-
ných brokátů a jsou zdobeny různými druhy port – zlatými, stříbrnými,
bavlněnými i vlněnými - většinou ve tvaru kříže na zádech. Materiály
jsou doplněny křížovou, gobelínovou či plastickou výšivkou. Součástí
kolekce jsou také dalmatiky. Jedná se původně o římský šat obdélné-
ho střihu s otvorem pro hlavu, který později sloužil jako slavnostní litur-
gický oděv jáhnů. Přední a zadní díl je volně svazován a má krátké,
široké rukávy.

Další typ oděvu ze sbírky je pluviál. Také ten byl původně antickým
oděvem, opatřen kapucí chránil před deštěm. Od 9. století je to plášť
bez rukávů, na prsou se zapíná pomocí spony a na zádech má připnu-
tou ozdobu ve tvaru malého štítu jako pozůstatek praktické kapuce. 

„Když o věcech něco víme, díváme se na ně zasvěceněji. U každého
exponátu můžeme obdivovat uměleckou řemeslnost a žasnout nad umem těch, kteří oděvy vytvořili. Zvláště
ženám, z nichž mnohé šijí a vyšívají, musí být exponáty blízké,“ věří kurátor muzea. -ouj-

Poslední listopadový víkend se vydařil
Letošní poslední listopadový víkend nabídl kolovratským občanům bohatý program. Infocentrum

s knihovnou uspořádalo v prostoru „atria“ tradiční vánoční trh s nabídkou vhodných vánočních dárků
a potřeb včetně doprovodného občerstvení. Součástí vánočního trhu bylo i tradiční slavnostní rozsvícení
vánočního stromu starostou Kolovrat. Ve vnitřním prostoru Infocentra byla instalována výstavka liturgic-
kých oděvů zapůjčených z uhříněveského muzea.

V kolovratském kostele se konala slavnostní poutní mše k poctě patrona kostela sv. Ondřeje. Mše byla o to
slavnostnější, že k tomuto výročí byl opětovně nainstalován nově zrestaurovaný oltářní obraz ukřižování 
sv. Ondřeje. Původní oltářní obraz pro nově barokně přestavený kostel z roku 1767 byl namalován
prof. Jakubem Husníkem a do kostela umístněn teprve v roce 1861.

Ondřej, původem rybář, byl horlivým posluchačem kázání Jana Křtitele. Později se svým mladším bratrem
Šimonem (Pavlem) se stali prvními, které si Ježíš vybral za své učedníky. Po smrti Ježíše Krista se jeho apoš-
tolové rozešli do světa hlásat nové Kristovo evangelium. Ondřej se vydal na pobřeží Černého moře a dále do
Řecka, s cílem dojít až do Říma. Cestou hlásal nebojácně učení Kristovo i když byl tvrdě pronásledován.
Osudným se mu stalo řecké město Patras, kde ho pro neohrožené hlásání nové víry nechal císařský místo-
držící zatknout a zavřít. Když výklad víry neopustil, byl opakovaně bičován a nakonec ukřižován na šikmém
kříži. Jeho ukřižování znázorňuje i oltářní obraz v našem kostele.

Svátek sv. Ondřeje připadá na 30. listopad. První nedělí po tomto svátku začíná období adventu, tedy oče-
kávání, a zároveň začíná nový církevní rok. Svatý Ondřej je také označován jako klíčník, jako otevírač nové-
ho církevního roku.

Letošní poslední listopadový víkend panovalo pěkné, i když chladné počasí a tak měl každý možnost ho
bohatě využít podle svých zájmů. 

Ing. Jaroslav Břečka 

Tvořeníčko mělo před
Vánocemi plné ruce práce

Vánoce jsou už za dveřmi a my v Tvoře-
níčku máme za sebou už dva vánoční jarmar-
ky (v Kolovratech a ve Strančicích) a pak také
několik kurzů s vánoční tématikou – adventní
věnce a gelové svíčky.

V poslední listopadový pátek se uskutečnil
kurz vázání adventních věnců. Některé účastni-
ce si vytvářely svůj první věnec, jiné již zkuše-
nost s jeho výrobou měly. K dispozici měly jed-
lové větvičky, do kterých si mohly přimíchat
větvičky túje a cesmíny. 

Po obalení korpusu větvičkami jsme se
mohly směle pustit do zdobení. Zvolily jsme
opět spíše tradiční formu, ke které patří přízdo-
by jako oříšky, skořice, sušená jablka, sušené
pomeranče, lýko, buráky apod. Veliký ohlas
sklidilo sušené víno z naší zahrádky a spíše než
na věncích končilo v žaludcích účastnic.

Věnce se opravdu zdařily a brzy po osmé
hodině jsme mohly uklízet. Na fotografie
věnců z kurzu se můžete podívat na našich
stránkách www.tvorenicko.com .

Hezké Vánoce
přeje za Tvořeníčko Jiřka Součková

Napsali jste nám...
Jako každý rok i letos jsem se byla podívat na rozsvícení stromečku v Kolovratech. Celý nápad se mi

zdá dobrý, ale letos - snad ještě více než kdy jindy - mne pobouřilo chování lidí, především rodičů malých

dětí, které během celého odpoledního programu skákaly po lavičkách, křičely během vystoupení účin-

kujících a celkově celý program zkazily. To si ti rodiče neuvědomují, jak se ostatní snaží navodit pravou

vánoční náladu všem okolo? 

Nejhorší situace opět nastala při vystoupení dětského sboru. Jak si mohou dospěláci a jejich nevy-

chované děti dovolit během zpívání dětí, které v mrazu stojí snad půl hodiny a zpívají, mluvit, pokřikovat

na sebe a nechat své ratolesti tahat za dráty vedoucí od zvukového zařízení? Každý rok se opakuje stej-

ná situace, kdy se všichni nahrnou až ke sboru, děti poskakují a pokřikují v těsné blízkosti malých zpě-

váků, vykopávají dráty od mikrofonů a od beden se zvukem. Do budoucna by určitě stálo za zvážení pos-

tavit pódium se zvukovým pultem, oddělené od diváků. Přeji všem krásný Advent a již jen samé podařené

kulturní akce pro nás, kteří si práce ostatních dokáží vážit.

Tereza Vaňková
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Bowlingový oddíl Maestro Clubu nezahálí
Ani nejmladší z oddílů našeho klubu, a sice oddíl bowlingový, na podzim nezahálí – spíše

naopak. V této době se totiž hraje podzimní část amatérské bowlingové ligy, kde hrají naše tři
týmy. Áčko hájí naše barvy v přeboru Záběhlice, tým B a C nastupují v divizi Záběhlice A.

Podzimní část ABL se skládá ze čtyř
hracích dní. Ve skupině je vždy 
10 až 12 týmů, hraje se systémem
každý s každým, a to dvakrát (tedy
včetně odvet) - každý hrací den tak
družstvo hraje 4 až 6 zápasů. Družstva
jsou tříčlenná a mohou být jak ryze
pánská, tak ryze dámská, ale
i smíšená. Naše Áčko hned od úvod-
ních zápasů v přeboru potvrzovalo roli
jednoho ze spolufavoritů. Drželo si stří-
davě první a druhou příčku, ale tabulka
byla nesmírně vyrovnaná a ukazovalo
se, že bude rozhodovat opravdu každý
bod (a také každá shozená kuželka –
protože o umístění mnohdy rozhoduje

lepší průměr družstva). V pondělí 24. listopadu Áčko nastoupilo ke svým posledním bojům v podzimní
části ABL. Čekalo jej celkem 5 zápasů, které rozhodnou o pořadí ve skupině. Áčko v průběhu večera
dvakrát vyhrálo a dvakrát prohrálo. Před posledním zápasem byla situace následující: výhra nebo remí-
za našeho týmu znamená 2. místo,
v případě prohry je situace otevřená –
mezi 3. a 6. místem. Bude tedy záležet
na výsledcích soupeřů. Bohužel v tomto
posledním zápase se přestalo dařit naše-
mu kapitánovi, zato soupeř podal výbor-
ný výkon a Áčko nakonec prohrálo.

Po sečtení výsledků všech zápasů to
dopadlo následovně: naše družstvo
skončilo na bramborovém 4. místě (se
stejným počtem bodů jako třetí tým
v pořadí, ale bohužel s horším průmě-
rem) – vysněný pohár a postup do bará-
že o třetí ligu našim bohužel unikl, ale za
své výkony se rozhodně stydět nemusí!
A my jim budeme držet palce, aby to
příští rok vyšlo. Béčko a Céčko nastupují v divizi Záběhlice A. Céčko tvoří vesměs noví hráči (vlastně
spíše hráčky), kteří teprve sbírají zkušenosti, ale jejich výkony se neustále zlepšují. I teď již dokážou
pěkně potrápit favority – první hrací den v klubovém derby porazili Béčko a třetí hrací den dokonce
vedoucí mužstvo Wolfhound Gang. Céčko si po třetím dni drží devátou pozici a v posledním hracím
dni bude bojovat o ještě lepší umístění. Béčko se pohybuje v první polovině tabulky, po třetím hracím
dni si drží druhé místo (se stejným počtem bodů jako první tým, ale s horším průměrem). Ale tabul-
ka je velice vyrovnaná, takže o konečném umístění rozhodnou až zápasy čtvrtého hracího dne.

Kromě ABL se naši hráči zúčastňují i amatérských turnajů – např. série Krocan.com, Večerní
růže, Park Holiday – a rozhodně se zde neztratí. Novinkou letošního roku jsou pravidelné měsíční
tréninky. Zahálet nebudeme ani v příštím roce – hned v lednu nás čeká tradiční Bowlingový turnaj
o pohár prezidenta klubu a na jaře další ročník ABL.

Pokud byste se k nám chtěli připojit, nebojte se a ozvěte se vedoucímu bowlingového oddílu
Kamilovi Konečnému (konecny@maestroclub.cz, +420 606 956 455).

S bowlingovým pozdravem Ať to padá
Jana Konečná

Mladí tenisté z Kolovrat 
i v zimě zabodovali

Procházím kolem Infocentra, kde se tyčí vedle
kašny urostlý svítící smrk, a najednou si uvědo-
muji, jak čas rychle a neúprosně plyne. Nedávno
bylo teplé léto a děti našeho tenisového klubu
hájily dobré jméno Kolovrat v celostátních turna-
jích v Brně, Plzni, Pardubicích, Českých
Budějovicích, Poděbradech, Jihlavě, Rakovníku,
Lounech, Sedlčanech, Neratovicích, Plané
n. Lužnicí, Tanvaldu, Lomnici n. Popelkou. 

Nyní se připravujeme na Předvánoční turnaj
všech věkových skupin v košíkové, který pořá-
dáme pro všechny kolovratské děti. Dětem
z tenisového klubu slouží již několik let košíková
jako zimní kompenzační fyzická příprava
a doplněk omezených tenisových tréninků.

Přicházejí Váno-
ce, čas pohody,
k l i du  a m í r u .
Všichni jsem zvěda-
ví, jaká překvapení
nás čekají. Přemýš-
líme, co si přát
a jsou-li naše přání
splnitelná? Největ-
ším přáním každého

z nás je být zdravý. V soukromí se snažíme
dárkem učinit šťastné své nejbližší. Máme však
i společná přání. Aby se nám dařilo zlepšovat
podmínky tréninku jak pro reprezentující mlá-
dež, tak i pro nejmladší děti a ostatní rekreační
hráče z řad dospělých. Příští rok budeme moci
konečně využívat kolovratskou tenisovou halu.
V její těsné blízkosti bychom chtěli ještě vybu-
dovat dva další dvorce. Věříme, že nám místní
část s jejich výstavbou pomůže, abychom
mohli uspokojit nejen stávající hráče, ale i nové
občany Kolovrat.

Začíná zimní se-
zóna, trénujeme
s dětmi ve třech
halách mimo Kolo-
vraty a s nejmenší-
mi v tělocvičně.
I přes takto ztížené
podmínky, kdy zá-
vodní hráči jsou
pokaždé na jiném
povrchu, se všichni snaží o kvalitní přípravu.
Dokladem toho jsou i vynikající úspěchy našich
hráčů. Dominik Sochůrek vyhrál celostátní turnaj
starších žáků kategorie 7 jak ve dvouhře, tak i ve
čtyřhře. Stejně tak i Jan Hanzal, který vyhrál
celostátní turnaj mladších žáků kategorie 6 rovněž
v obou disciplínách. Byly to první turnaje v nové
sezóně a hned ve vyšších kategoriích – udělali
nám proto všem velikou radost. Dosažené úspě-
chy jsou výsledkem společné práce všech dospě-
lých, rodičů a trenérů, kteří se dětem věnují.

Trenéři i všichni mladí tenisté přejí všem
občanům Kolovrat i Lipan šťastné a klidné pro-
žití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v roce 2009.

Hana Vlastníková

Máte nedostatek peněz 
a chcete vydělat 1.000.000 Kč během pěti let?

Nebo chcete mít 
20% roční zhodnocení úspor?

Volejte 776 314 747

Béčko s cenami za třetí místo v záběhlické divizi A

Členové bowlingového oddílu Maestro clubu Kolovraty

-------------------------------------------------- inzerce --------------------------------------------------

Dominik Sochůrek

Jan Hanzal
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Sokol Kolovraty prožil rok plný velkých změn
Naši nejmladší

Co bylo a co nás čeká v Mini cupu? Podzimní část sezóny trenér Jiří Baloun shrnuje takto: „Kluci se skutečně fotbalově prali s každým soupe-
řem. Pro protivníky byli tvrdým oříškem a svou svatyni nedávali, jak se na kolovratské sokolíky sluší, nikdy zadarmo. Obzvláště nelze opomenout
velmi vyrovnané zápolení s o rok staršími soupeři. V půli soutěže máme tři body a s tímto ohledem přezimujeme ve spodní části tabulky. Hojná
účast na všech trénincích nám dává jasně na srozuměnou, že pro kluky je fotbal pořád sportem číslo jedna. Poprvé v historii jsme trénovali 3x
týdně a tento fakt byl pak zcela evidentní v herním projevu mužstva a zároveň fotbalové vyspělosti jednotlivce. Poděkování hráčům proběhlo na
Kolovratské rychtě, kde byli odměněni diplomy, dárečky i lahodnou čokoládou. Momentálně se minifotbalisté připravují na zimní turnaje, a to
každé úterý od 17 hodin a v sobotu od 9 hodin v místní tělocvičně. Určitě chci poděkovat celému realizačnímu týmu za čas, který věnují našim
budoucím hvězdám. A na závěr: jaké si hráče uděláme, takoví budou. Vše nasvědčuje tomu, že budou skvělí.“

Vyhodnocení sezóny

Podzimní sezóna byla úspěšná pro muže A, kteří se drží v horní polovině tabulky. Na
novém hřišti s umělým povrchem se budou hrát zimní turnaje mužů a žáků, na které
jsou všichni fotbaloví fanoušci srdečně zváni. Mládež je velkým úspěchem kolovrat-
ského fotbalu - posuďte sami:

Starší žáci jsou druzí, starší přípravka čtvrtá a mladší přípravka je druhá ve svých
soutěžích. I na zimních halových turnajích kluci nezklamali. O výsledcích z prvních
dvou klání se rádi pochlubíme.

22. listopadu: Mladší přípravka: turnaj v Sedlčanech

1. Sokol Kolovraty, 2. SK Slavia Praha, 3. FK Hořovicko, 
4. TJ Tatran Sedlčany, 5. SK Spartak Příbram, 6. FC Vysočina, 
7. I. FK Příbram, 8. Union Vršovice 

23. listopadu: Starší přípravka: turnaj v Říčanech

1. Sokol Kolovraty, 2. FC Přední Kopanina, 
3. SK Olympie Dolní Břežany, 4. Rapid Malešice, 
5. FK Slovan Lysá nad Labem, 6. FC Háje SOS 

Rekonstrukce zázemí 

Oprava budovy probíhá podle plánu. Již byla dokončena rekonstrukce sociálního
zázemí, elektroinstalace a odpadů. Uvidíme, jak si v Sokole povedeme v příštím roce
a zda se nám podaří podmínky pro kolovratský fotbal ještě vylepšit. Plánů je spousta. 

Nové hřiště s umělým povrchem máme ve správě od kolovratské městské části a již
slouží svému účelu. 

Pavel a Iveta Hrubých, Jiří Baloun, Bedřich Matoušek

Sokol Kolovraty

přeje všem občanům Kolovrat a Lipan
a především svým příznivcům 

pohodové prožití Vánoc a vše dobré v novém roce.

Sokol Kolovraty nabízí volné kapacity
k využití pro širokou veřejnost.

Bližší informace na www.sokolkolovraty.cz

Pozvánka na plesy
Tradiční maškarní ples Sokola
14. 2. 2009 od 20 hodin v KD U Boudů
Dětský karneval
15. 2. 2009 od 14 hodin v KD U Boudů
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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

Nová provozní doba
Pondělí 7.30 - 15.00 hod.

Úterý 7.30 - 13.00 hod.

Středa 7.30 - 16.00 hod.

Čtvrtek 7.30 - 14.00 hod.

Pátek 7.30 - 17.00 hod.

Sobota 8.00 - 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 •
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