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Dětský den na Divokém západě

Jazzbáby a ochotnické divadlo
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Kvalitní muziku k tanci a poslechu a spoustu dobrot

k nasycení i uhašení žízně nabídl i letošní ročník netradičního

sousedského setkání pod širým nebem s názvem Kolovratský

parník. Na maketě parníku u návesního rybníka a také na pódi-

ích u břehu se střídaly kapely Steamboat Stompers, Original

Indigo, Swing Band, Nadoraz, Áda a Deny a také rockeři, kteří

si říkají Potkali se U Dašů.

foto Blanka Oujezdská
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Milí čtenáři,

kolovratské maminky budou mít od září další mož-
nost, jak zajímavě trávit volný čas se svými ratolestmi.
Kromě mateřského centra Macek jim nabízí pomocnou
ruku při výchově dětí nové občanské sdružení Živa.
Svůj program staví na tzv. kontaktním rodičovství. Jde
o to, aby miminko bylo v prvních letech života co nej-
častěji ve fyzickém kontaktu se svojí matkou. Podle
propagátorek tohoto přístupu nejsou nošená miminka
zbytečně rozmazlená. Naopak tím, že jsou neustále
v centru dění, lépe prospívají a dokonce se dříve osa-

mostatňují. Je pochopitelné, že i méně pláčou, protože pohled na svět z náruče matky
je mnohem zábavnější než z postýlky. Není mi ale jasné, jak miminku pak vysvětlit, že
při žehlení nebo smažení řízků opravdu nemůže v náruči ani v šátku na břiše setrvat.

Nedávno jsem jednu z „kontaktních“ maminek potkala na poště - samozřejmě
s dítětem v náruči. Když se maminka chystala zaplatit složenku, zjistila, že k tomuto
úkonu potřebuje obě ruce. Mimino tedy postavila na zem a vzápětí se ozval srdceryvný
pláč. Ačkoliv se maminka snažila dítě uklidnit slovy „ale to přece není důvod k pláči“,
vysvětlení nezabralo a dítě přestalo křičet až ve chvíli, kdy ho máma opět zvedla.

Dcerka mojí rovněž „kontaktní“ kamarádky byla zvyklá při vaření sedět na lince
mezi sporákem a dřezem. Když k nám holky přišly na návštěvu a začala jsem vařit
kafe, malá Verunka vyžadovala to samé i ode mne... 

Přemýšlím, zda jsem své mimino příliš nezanedbala, když muselo před třiadvaceti
lety prodlévat v ohrádce v obýváku, zatímco já jsem věšela pleny na balkóně. Ale nedáv-
no jsme si vzájemného kontaktu dosyta užili v tanečním kurzu. Tak snad mi to promine.

Hezké léto přeje
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka
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Čekáme však na nezbytná povolení, zejména hygienická, abychom mohli co nej-
dříve otevřít. Prosíme tedy o trochu strpení. Věřte, že všechny tyto kroky děláme
ve prospěch všech obyvatel Kolovrat.

Jistě jste si všimli, že jsem zatím nikomu v tomto článku nepoděkoval, jak je mým
zvykem. Teď přichází ta chvíle. Záměrně jsem si ji nechal na konec. Tak tedy díky
všem, kteří se podíleli na zmíněných krásných a úspěšných akcích. Díky všem, kteří
se zasloužili o to, abychom opět prožili něco nádherného a nezapomenutelného.

Dětem přeji krásné prázdniny a nám ostatním příjemnou dovolenou. Užijte si ji,
určitě si to všichni zasloužíte.

Ing. Michal Habart,

starosta MČ Praha - Kolovraty

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

V době, kdy píši tyto řádky, máme již astronomické
léto. Za okny to tak ale nevypadá. Letos k nám toto
roční období přišlo jaksi dříve a teď v čase, kdy mělo
převzít skutečnou vládu, se nám kamsi schovalo.
Pojďme se tedy vrátit trochu nazpět a připomenout si
některé události, které jsou v tomto „předletním“ obdo-
bí v Kolovratech již tradicí. Čím začít? Snad Dětským
dnem, který je již poněkolikáté pořádán s určitým
tématickým zaměřením. Tentokrát se nesl v country
stylu. A nápad to byl vskutku zajímavý. Myslím, že to

ocenili i všichni návštěvníci. Poslechli si písničky v podání známých interpretů a shlédli
ukázky skutečně jak z Divokého západu. Jenom to počasí! Obdivuji všechny organizá-
tory i účinkující, že v takovém nečase vydrželi tak dlouho a všem se postarali o dobrou
zábavu. Taky se ukázalo, jak je důležité mít připravenou alternativu pro pořádání takové-
to akce. Tou bylo operativní přesunutí všech atrakcí na hřiště s umělým povrchem, které
přece jen zaručuje díky své odtokové konstrukci v případě deště důstojnější prostředí.

Nemohu vynechat Kolovratský parník. Co k tomu dodat? Krásné místo, výborné občer-
stvení, vynikající muzika, vydařené počasí. Co víc si ještě přát... Snad jen větší počet míst
k sezení, ale to se budeme snažit v příštím roce napravit. Každý rokem, kdy mám čest tuto
akci zahajovat, si říkám, jaký to byl skvělý nápad tuto nádhernou tradici tady založit.

Sportovní turnaje rovněž stojí za připomenutí. Zmíním se o dvou, kterých jsem se
osobně zúčastnil. Je to turnaj O pohár starosty a O pohár ředitele školy - tedy turna-
je mladší a starší fotbalové přípravky. Vždycky mě fascinuje, když se koukám na ty
malé kluky, s jakým obrovský zaujetím hrají, jak prožívají své výhry, ale i prohry. I pár
slziček sem tam ukápne. To všechno se ale v okamžiku vstřelení gólu mění v cosi
úplně jiného, mění se v euforii radosti a štěstí.

Ještě jedna z nedávných událostí mě osobně zcela pohltila. Nádherné rozloučení
předškolních dětí s mateřskou školou, které pro ně uspořádaly jejich paní učitelky. To
bylo vážně kouzelné.

Teď snad jenom zmínka o jednom malém zdržení. Týká se zprovoznění koupaliště.
Do této lokality jsme skutečně hodně zainvestovali, pořídili jsme nové sociální zaříze-
ní, vybudovali nádherné volejbalové kurty... 

Zamyšlení místostarostky
Počátek léta a konec školního roku je obvykle spo-

jen s radostným očekáváním prázdnin a dovolené.
Pro některé děti je ale konec školního roku spojen
také s loučením, někdy smutkem nebo dokonce slza-
mi. Paní učitelky z naší mateřské školky letos poprvé,
z důvodu narůstajícího počtu dětí, uspořádaly pro své
předškoláky v sále U Boudů rozlučkové odpoledne
s pestrým programem, ve kterém účinkovaly samot-
né děti. 

Přestože každé loučení je většinou spojené
s určitou dávkou smutku, předškoláci měli dobrou
náladu a soustředili se jen na své vystoupení. Žádný

smutek z toho, že už možná neuvidí svoji paní učitelku a některé kamarády. Jejich cito-
vé pouto se stále ještě hodně těsně váže k mámě a tátovi, k nejbližší rodině, k domovu.

Rozloučili se ale také naši páťáci. Od nového školního roku se rozutíkají na gym-
názia a základní školy v okolí. Je to loučení o poznání smutnější. Tyto děti už mají ve
škole své opravdové kamarády, party a téměř rodinný kolektiv malé školy. Moc dobře
si vzpomínám, když před rokem odcházela poslední den do školy moje dcera „páťač-
ka“ téměř utopená v slzách.

Proběhlo také loučení absolventů středních škol a gymnázií. Mnoho z nás si to pro-
žilo buď osobně nebo prostřednictvím svých dětí, vnoučat, příbuzných. Je to loučení
velice emotivní, vždyť tyto děti spolu prožily možná nejkrásnější období svého života,
bezstarostné a plné úžasných zážitků, přátelství a prvních lásek. A tak se slzám větši-
nou neubrání ani chlapci.

Co mají všechna tato loučení společného? Na všechny děti čeká něco nového
a většinou neméně krásného než bylo to, za čím zrovna zavírají dveře. V této souvi-
slosti mi letos na konci školního roku několikrát proběhla hlavou překrásná báseň
Jaroslava Seiferta, která v několika verších shrnuje moje pocity. A tak bych všechny
loučící se (nejen) děti ráda vyprovodila vstříc k novým zážitkům slovy básníka. A ráda
bych děti ujistila, že každé slůvko v této básni je pravda. Pokud mi nevěříte, zeptejte
se svých rodičů.

Bílým šátkem mává,

kdo se loučí, 

každý den se něco končí,

něco překrásného se končí.. 

Poštovní holub křídly o vzduch bije,

vraceje se domů,

s nadějí i bez naděje

věčně se vracíme domů.

Setři si slzy

a usměj se uplakanýma očima,

každého dne se něco počíná,

něco překrásného se počíná. 

Přeji Vám všem krásné léto

Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková,

zástupkyně starosty
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Krátce ze zasedání
zastupitelstva MČ
■ Kolovratští zastupitelé rozdělili 130 710 Kč
mezi organizace, které nabízejí dětem a mládeži
kvalitní využití volného času. Organizace budou
tuto částku čerpat ve 2. pololetí letošního roku.

Sportovní klub Kolovrátek 8 000 Kč
Pěvecký sbor Coro Piccolo 10 000 Kč
Občanské sdružení Živa 4 500 Kč
Sport Kolovraty 20 300 Kč
Klubko Kolovraty 20 710 Kč
TJ Sokol Kolovraty 50 500 Kč
Mateřské centrum Macek 11 700 Kč
Svaz skautů a skautek ČR 5 000 Kč

Blahopřejeme
jubilantům

Ve třetím čtvrtletí roku 2009 oslaví 
významná životní jubilea tito naši 

spoluobčané:

Elfmarková Marie • Vokálová Zdeňka
Boudová Bohumila • Šlingr Zdeněk

Telgarská Anna • Klusáček Jan
Machová Věra • Zachová Jiřina

Kotounová Marie • Bohuslavová Libuše
Kučera František • Ulrichová Marta

Kadlec Jan • Coková Marie
Hroník Jiří • Jarůšek Jaroslav

Vernerová Růžena • Dynybilová Vlasta

Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

V Kolovratech přišla k volbám téměř polovina lidí

Do zasedací místnosti Úřadu městské části Praha -
Kolovraty, kde se ve dnech 5. a 6. června letošního roku
konaly pro tento okrsek volby do Evropského parlamentu,
přišlo 930 lidí z celkového počtu 2 196 zapsaných voličů.

Svoji občanskou povinnost si tak splnilo 42,35 % obyvatel Kolovrat
a Lipan, kteří mají volební právo. Vedení Kolovrat si zároveň dovoluje
poděkovat osmičlenné volební komisi za profesionální přístup při vol-
bách.

-rš-

V létě budou strážníci více kontrolovat dětská hřiště
V letních měsících mají městští strážníci plné ruce práce. Přibývají krádeže, projevy van-

dalismu a policisté řeší i další přestupky vůči zákonu. Co čeká kolovratské strážníky v létě
a s jakými projevy kriminality se potýkali v minulém období, o tom referuje jejich velitel
Vladimír Bačák.

Pane veliteli, na co se zaměří policisté o prázdninách?
Zvýšenou pozornost budeme věnovat kontrolám dětských hřišť i přilehlých ulic, a to zvláště ve večerních

a nočních hodinách. Chceme tak předejít projevům vandalismu a ničení majetku. Zaměříme se i na altánky
u hřišť, kde by mohli mladiství nerušeně konzumovat alkohol. S tímto budou bezprostředně souviset
i kontroly restaurací, zda personál nepodává alkoholické nápoje mladistvým a nezletilým. Kontrola dětských
hřišť v souvislosti s výskytem injekčních stříkaček je v plánu každoročně na podzim a provádějí ji strážníci
z útvaru prevence kriminality Městské policie hl.m. Prahy.

Vybavíte si nějaký případ, který jste řešili v poslední době?
Před časem jsme ve čtyři hodiny ráno přijali telefonické oznámení občana, že někdo krade okapy z domu

na konci ulice Do Lipan. Vyrušený zloděj okapy pustil a utíkal do polí. Přivolali jsme na místo i psovoda
Městské policie, ovšem kvůli deštivému počasí se psovi nepodařilo stopu udržet.

Znamená to, že si lidé už navykli volat policejní linku, když mají pocit, že se děje něco nekalého?
To, že si lidé více všímají, co se kolem nich děje, přineslo svoje ovoce zcela nedávno. Dostali jsme upo-

zornění, že u hospody U Boudů nasedají za volant opilí muži. Jednoho z nich jsme hned zajistili. Těmto pří-
padům se chceme věnovat více, protože se ježdění autem do hospody v poslední době hodně rozmohlo.
Samozřejmě, že v letních měsících je to častější. 

Lidé jsou v době dovolených méně pozorní a zapomínají hlídat svůj majetek. Co nejvíce podceňují?
Neustále jim připomínáme, že na sedačkách svých vozů nemají nechávat osobní věci. Nedávno nechali

pokrývači na sedadle svého auta notebook, který jim někdo v pravé poledne ukradl, zatímco pracovali na
domě opodál. Mobilní telefony, kufříky, kabelky, ale i bundy jsou pro zloděje velkým lákadlem. Přitom stačí
mít na paměti, že auto není trezor. -ouj-

Důležitá telefonní čísla
112 SOS 158 Policie
150 Hasiči 156 Městská policie
155 Záchranná služba
267 710 961 Městská policie - Uhříněves
272 655 636 Operační středisko MP
840 111 112 Pražské vodovody a kanalizace
224 915 151 Pražské elektrorozvodné závody
1239 Pražská plynárenská
244 470 800 Veřejné osvětlení – Eltodo
800 101 109 Eltodo – zelená linka
267 710 505 Hasiči Kolovraty
284 091 456 Pražské služby – popelnice
244 470 800 Dispečink dopravní signalizace

Zelená úsporám

Pražský radní pro oblast životního prostředí
Petr Štěpánek (vpravo) seznámil koncem dubna
obyvatele Kolovrat s programem Zelená úspo-
rám. Zájem získat příspěvek na zateplení rodin-
ného domu dali lidé najevo už dříve prostřednic-
tvím vyplněných dotazníků. Více informací lze
nalézt také na www.zelenausporam.cz -ouj-

Pořadí volebních stran podle počtu získaných hlasů
Strana Platné hlasy

název (pořadí volební strany) celkem v %

1. ODS (4) 455 48,9
2. ČSSD (33) 91 9,8 
3. KDU-ČSL (2) 57 6,1
4. Evropská demokratická strana (9) 52 5,6
5. Komunistická strana Čech a Moravy (21) 48 5,2
6. Věci veřejné (3) 35 3,8
7. SNK Evropští demokraté (24) 31 3,3 
8. Starostové a nezávislí - vaše alternativa (22) 27 2,9
9. Strana zelených (26) 26 2,8

10. Strana svobodných občanů (23) 23 2,5
11. Suverenita (5) 21 2,3
12. Libertas.cz (1) 10 1,1
13. Volte pravý blok - www.cibulka.net (6) 9 1,0
14. Nezávislí (32) 7 0,8
15. Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy (20) 6 0,6
16. SDŽ – strana důstojného stáří (14) 5 0,5
17. Národní strana (13) 3 0,3
18. Humanistická strana (15) 3 0,3
19. Sdružení pro republiku - Republikánská strana Čsl. (7) 2 0,2
20. Demokratická strana zelených (11) 2 0,2
21. Strana soukromníků České republiky (29) 2 0,2
22. Česká strana národně socialistická (8) 1 0,1
23. Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (17) 1 0,1
24. Balbínova poetická strana (25) 1 0,1
25. Koruna Česká (27) 1 0,1
26. Zelení (30) 1 0,1
27. Dělnická strana (31) 1 0,1
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Také v Kolovratech najdeme památné stromy
Také v naší obci se můžeme pochlubit „památnými stromy“, které do svého seznamu

zapsal Magistrát hl.m. Prahy.

První z nich, jilm (Ulmus laevis PALL) se nachází v ulici
Do Lipan (viz foto). Jedná se o nádherný exemplář svého
druhu. Je to mohutný a vitální strom, jeden
z nejmohutnějších jedinců svého druhu na území Prahy. Je
vysoký 29 m, kmen po obvodu měří 352 cm a jeho průměr
dosahuje 112 cm. Prohlášení tohoto stromu za památný
má význam i z hlediska zachování genetického potenciálu. 

Druhý strom dub letní (Quercus robur L.) se nachází také
v ulici Do Lipan, ale roste na soukromém pozemku Jedná se
o strom výjimečný svým vzrůstem a stářím. Výška dosahu-
je 30 m, kmen po obvodu měří 341 cm a jeho průměr je
109 cm. Je to geograficky původní dřevina s pěknou sou-
měrnou korunou a celkově typickým habitem.

V ochranném pásmu ve tvaru kruhu o poloměru 12 m

kolem obou stromů nelze bez předchozího souhlasu orgá-

nu ochrany přírody provádět uvedené činnosti a zásahy:

stavební činnost a výkopové práce, terénní úpravy (např.

navážky či snižování terénu, odvodňování), zakládat ohně či

umisťovat jiné tepelné zdroje, používat chemické látky nebo

provádět jakékoli jiné činnosti a zásahy, které by mohly

ohrozit nebo poškodit dochovaný stav památného stromu.

Alena Svobodová, Odbor správy majetku ÚMČ

O prázdninách na koupaliště nebo na výstavu
Pokud se novému provozovateli sportovně-rekreačního areálu Nad Nádrží podaří

vypořádat se s provozně-technickými problémy, mohl by zmodernizovaný areál přivítat první
návštěvníky začátkem července. Otevírací doba a vstupné jsou uvedeny v následující
tabulce.

V areálu bude otevřeno občerstvení se zahrádkou, WC s tekoucí vodou, 3 hřiště pro míčové hry, půjčov-
na sportovních potřeb (slunečníky, nafukovací lehátka a pod.) Postupně se areál rozšíří o pískoviště pro děti,
či stolní tenis. Voda v bazénu bude ošetřována dle platných hygienických směrnic (denní filtrace vody, čiš-
tění dna a stěn, kontrola kvality vody několikrát za den).

Za nepříznivého počasí mohou rodiče s dětmi navštívit některou z mnoha výstav, které Praha v létě
nabízí. Zde jsou dva tipy Infocentra s knihovnou:

První z výstav má název Cesta do hlubin města neboli 12 nej… objevů pražské archeologie a až do 
10. ledna 2010 ji lze navštívit v Muzeu hlavního města Prahy. Výstava nabízí nejvýznamnější pražské arche-
ologické objevy za poslední čtvrtstoletí a přibližuje tak bohatou minulost dnešní Prahy. 

Druhým tipem je expozice soch Terakotové armády 1. čínského císaře Čchin Š'-chuang-ti, kterou až do
konce října hostí Velký sál pražské Lucerny. Jedná se o mistrně vyrobené čínské napodobeniny nálezů
z hrobky prvního čínského císaře včetně jeho válečníků. Císař Čchin Š‘-chuang-ti se narodil roku 259 před
naším letopočtem pod jménem Jing Čcheng.

V roce 2002 zrealizovali Ralph Grüneberger a Burkard Pfrenzinger svou společnou vizi a ukázali Evropě
jeden z největších archeologických objevů dvacátého století. Ve starověkých pecích podle původních „recep-
tů“ nechali oba iniciátoři výstavy zhotovit 180 postav terakotových vojáků v původní velikosti, včetně pěcho-
ty, generálů, nižších důstojníků, lučištníků a koní. Dalších 1000 vojáků v bojové formaci bylo vyhotoveno
v měřítku 1:10. Součástí výstavy je zvukový doprovod, světelná show a také ukázka čínské mody. 

-ouj, tom-

Zahájení stavby obchvatu 
u Kolovrat se pozdrží 

Také v tomto čísle jsme požádali před-
sedu stavební komise RNDr. Ivo Chytila
o komentář k některým stavebním akcím,
které se týkají obyvatel Kolovrat.

Pane doktore, jak se vyvíjí situace
v souvislosti s výstavbou silničního obchvatu
mezi dálnicí D1 a Běchovicemi, který povede
v blízkosti Kolovrat?

V posledních dnech se objevila informace, že
proti této stavbě se odvolali obyvatelé Nových
Běchovic. V bezprostřední blízkosti jejich bydlišť
by měla vzniknout jedna z velkých dálničních kři-
žovatek vnějšího pražského okruhu se Štěrbohol-
skou radiálou a novou silnicí na Kolín, která by
míjela Běchovice a Újezd nad Černými lesy.
Zmiňované úvahy o zahájení stavby již v letošním
roce považuji za nereálné. Pokud je mi známo,
není ještě realizován výkup pozemků. 

I když má být část okruhu mezi Slivencem
a dálnicí D1 hotova v dubnu příštího roku,
z uvedených důvodů nevěřím, že se povede na
tuto stavbu plynule navázat stavbou mezi dálnicí
D1 a Běchovicemi.

Jsou nové informace o zamýšlené výstavbě
komunikace, která bude obsluhovat zástavbu
bytových domů v lokalitě Za Podjezdem
a vyústí v Kutnohorské ulici?

Jsme jednoznačného názoru, že tato komuni-
kace bude muset v budoucnu vzniknout. Proto
při přípravě veškeré výstavby v této oblasti trvá-
me na zachování dostatečně širokého koridoru
pro tuto budoucí komunikaci a na jejím zohled-
nění při budování inženýrských sítí.

Problém je v zajištění finančních prostředků
pro její výstavbu. Možnosti města jsou omezené,
a proto bychom byli rádi, aby se na její výstavbě
zcela anebo alespoň z větší části podíleli inves-
toři, kteří v této lokalitě chtějí stavět. Pro ně je
tato komunikace nezbytná.

Napojení Kolovrat ve směru na Uhříněves ulicí
V Kuťatech je z dlouhodobého hlediska nepřija-
telné. Část dopravy převezme po dobudování
ulice Měsíčková. Ta však vzhledem k blízkosti
předpokládané školy, ale i rodinných domků není
vhodným řešením. Ani územní plán nepředpoklá-
dá, že by ulice Měsíčková měla mít páteřní
význam.

Z výše uvedených důvodů nelze očekávat
výstavbu této komunikace v nejbližších letech.

Přestože je v Kolovratech dostatek parkova-
cích míst, u víceúčelové budovy, s níž sousedí
areál základní a mateřské školy, jsou okolní
ulice přeplněny auty. Před časem se nabízela
možnost vybudovat parkoviště opodál, nad vla-
kovou zastávkou. Jaká je naděje, že se tento
návrh podaří realizovat?

O novém parkovišti pro auta těch, kteří pokra-
čují do centra vlakem, jsme uvažovali již
v souvislosti s modernizací koridoru. Správa
železniční a dopravní cesty se však odmítla na
výstavbě parkovací plochy podílet. S myšlenkou
vybudovat toto parkoviště jsme se nerozloučili,
ale vše závisí na penězích. 

Blanka Oujezdská

Otevírací doba v červnu a v září 10.00 - 20.00 hod.

o prázdninách 9.00 - 21.00 hod.

Vstupné: základní cena pro dospělé 60 Kč

základní cena pro studenty 45 Kč

děti od 7 let do 15 let 30 Kč

děti do 6 let zdarma

senioři 30 Kč

vstup po 16.00 hodině poloviční vstupné

zákl. permanentka (10 vstupů) 450 Kč
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Vlakové jízdní řády se
napřesrok příliš nezmění

Regionální organizátor Pražské integrované
dopravy (ROPID) zveřejnil v polovině června
návrh železničního jízdního řádu pro období
2009/2010. Jedná se o rozpracované verze jízd-
ních řádů, které musí být podle zákona
k určitému datu zveřejněny. Nejde tedy o finální
stav, ale na základě dodatečných žádostí objed-
navatelů dopravy, dopravců, měst a obcí bude
docházet k dalším dílčím změnám. 

Na benešovské trati se předpokládá rozsah
spojů jako v letošním roce, vybrané vlaky budou
opět vedeny až do stanice Praha-Vysočany. 

Jízdní řády pro Prahu a Středočeský kraj jsou

ke stažení na webových stránkách ROPIDu,

http://www.ropid.cz nebo na internetových

stránkách Kolovrat, http://www.kolovraty.cz.

Pohodlné cestování 
s City Elefantem

Od června 2009 jezdí na vybraných spojích
po naší trati městská jednotka City Elefant
i v pracovních dnech. 

Součástí této klimatizované soupravy je i první
třída. Jelikož se stále jedná o ověřovací provoz
a nasazení jednotky nelze předem garantovat, ces-
tující na benešovské trati mohou proto v „jedničce“
cestovat na jízdní doklady druhé třídy. Na ostatních
tratích, kde je City Elefant nasazován již do pravi-
delného provozu, musí mít cestující v tomto oddíle
zakoupenou jízdenku pro první třídu.

Prázdninový provoz
městské hromadné dopravy

Stejně jako v předešlých letech i letos bude
z důvodu letních prázdnin upraven provoz Pražské
integrované dopravy. Změny se týkají období od
1.7.2009 do 31.8.2009. Omezení se dotkne větši-
nou pouze přepravních špiček a linek s krátkými
intervaly. Nezměněny nebo naopak posíleny jsou
linky s výrazným turistickým charakterem.

linka č. 267
Na lince budou během prázdnin zrušeny

všechny spoje, které jezdí pouze v úseku
Uhříněves – Háje a ranní posilové spoje
z Kolovrat s odjezdy ze zastávky Škola Kolovraty
v 06.54, 07.14, 07.39 hod. Odjezdové časy
ostatních spojů se nemění. 

linka č. 265
U některých spojů dochází k posunutí času

odjezdu z důvodu návazností na další linky
Pražské integrované dopravy. Žádný spoj není
omezen. 

Z Kolovrat na letiště s jediným přestupem
České dráhy provozují již několik let autobusovou linku Airport Express (AE), která zajišťu-

je po celý den (od 5,00 do 22,00 hodin) v půlhodinových intervalech spojení z pražského
hlavního nádraží na ruzyňské letiště. Na všechny spoje linky jsou nasazována nízkopodlažní
vozidla, která dopraví zákazníky rychle, pohodlně a bez zastávek na trase přímo k terminálu
1 a 2 ruzyňského letiště. Zastávka autobusu je umístěna ve Wilsonově ulici (magistrála ve
směru Florenc), přímo před historickou Fantovou budovou.

Na lince platí jízdenky dle tarifu Českých drah vydané do/ze stanice Praha letiště (NAD) včetně zápisu
v sešitku Kilometrické banky a síťových jízdenek, platných ve vlacích Českých drah. V autobusové lince AE
naopak nelze použít obvyklé jízdenky Pražské integrované dopravy pro jednotlivou jízdu ani předplatní jízden-
ky PID, platné pro území Prahy. Jízdenky do/ze stanice Praha letiště lze zakoupit u pokladní přepážky nebo
za zvýšenou sazbu u řidiče autobusu. 

Cestovní doba z Kolovrat na letiště s použitím této linky trvá průměrně 80 až 85 minut, což je srovnatelné
s cestovní dobou na letiště při použití městské hromadné dopravy. Výhodnost tohoto spojení však spočívá
pouze v jediném přestupu z vlaku na autobus. Navíc vlak, návazná autobusová linka i přístupová cesta po
hlavním nádraží nabízí bezbariérovost, což je při cestování s těžkými zavazadly obzvláště příjemné. 

Pražská nádraží se mění rychlým tempem
S příchodem léta získala dvě pražská nádraží zcela novou tvář. Na Florenci byla ote-

vřena nová odbavovací hala autobusového nádraží. Cestujícím je v klimatizované budově
k dispozici dvacet moderních pokladen autobusových dopravců, informační centrum
o dopravních spojeních, úschovna zavazadel a nechybí ani rychlé občerstvení, restaurace
a obchod s potravinami a tiskem. Hala je vybavena kamerovým systémem, který má mini-
malizovat trestnou činnost, jenž byla ve staré hale častým jevem. Celkové náklady na
výstavbu nové odbavovací haly překročily částku 70 milionů korun.

Krátce poté bylo slavnostně otevřeno nové odbavovací centrum s komerční zónou v železniční stanici
Praha hlavní nádraží. V nových prostorách naleznou zákazníci veškeré služby, potřebné k odbavení.
Cestující, kteří si půjdou zakoupit jízdenku do nového ČD centra, si vyberou jednu ze čtyř základních typů
služeb – rychlý nákup vnitrostátních jízdenek a místenek, komplexní odbavení, přednostní odbavení do
vlaků SC a 1. třídy nebo servisní přepážku, kde získá informace o vlakových spojeních. Pro každý typ služ-
by bude vytvořena jedna zákaznická řada. Zákazníci budou přistupovat k jednotlivým přepážkám
v diskrétní zóně. 

„Změna v pojetí odbavení cestujících je v novém ČD centru viditelná na první pohled. Mezi cestujícími
a zaměstnanci ČD totiž není tradiční oddělující skleněná přepážka a interiér je podobný jako například
v bance. Doufáme, že tak zvýšíme pohodlí cestujících při nákupu jízdních dokladů. O bezpečnost poklad-
ních a cestujících se bude starat kamerový systém a bezpečnostní agentura“, říká Antonín Blažek, náměs-
tek generálního ředitele pro osobní dopravu ČD.

V nových obchodních prostorech byla otevřena lékárna, obchod s dárky a hračkami, prodejna květin,
sportovní módy, knih či pralinek. Návštěvníci a cestující si mohou zpříjemnit čekání na vlak v kavárně
nebo v restauraci rychlého občerstvení BurgerKing. 

Během prázdnin začne další etapa rekonstrukce. Modernizována bude jižní část odbavovací haly, která
skončí ve druhé polovině příštího roku. 

Rozdělení přepážek v ČD centru Praha hlavní nádraží

Přepážky základního odbavení („Doufám, že to stihnu. Rychle koupit a jedu!“)
• Jednorázový prodej vnitrostátních jízdních dokladů bez poskytování informací a vyřizování průkazů na

slevu
• Kilometrická banka
Přepážky komplexního odbavení („Plánuji cestu vlakem. Potřebuji informace a také jízdenku.“)
• Prodej vnitrostátních a mezinárodních jízdních dokladů ČD a jízdních dokladů PID
• Prodej vnitrostátních a mezinárodních rezervačních dokladů, lehátek a lůžek
• Poskytování informací
• Příjem žádostí o In-karty
• Výdej jízdenek eLiška, Kilometrická banka
• Uplatnění práva z přepravní smlouvy
Přepážky přednostního odbavení („Využívám nadstandardní služby nebo speciální péči.“)
• Prodej dokladů pro spoje SuperCity
• Prodej vnitrostátních a mezinárodních jízdních dokladů a rezervačních dokladů pro 1. třídu všech vla-

kových spojů
• Odbavení osob se sníženou pohyblivostí a těhotných žen
• Výdej jízdenek TeleTiket a eLiška
• Příjem žádostí a výdej In-gold karet
• Poskytování informací
• Uplatnění práva z přepravní smlouvy
Servisní přepážky („Potřebuji poradit.“)
• Poskytování informací
• Informace o výlukách, změnách jízdního řádu a nabídkách ČD
• Výdej dokladů o zpoždění vlaku
• Ztráty a nálezy připravil Tomáš Bezouška
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Bezplatná linka pomáhá
postiženým lidem v krizi

Občanské sdružení PROSAZ provozuje už
druhým rokem bezplatnou telefonickou kri-
zovou linku doplněnou o další odborné služ-
by. Linka je určena zejména pro osoby se
zdravotním postižením.

číslo bezplatné linky
800 246 642

e-mail: tki@prosaz.cz

Linka zprostředkovává klientům komplexní
péči, umožňuje odborně a aktuálně konzulto-
vat problémy související s postižením, kom-
penzačními pomůckami, řešit náhlé krizové
situace a využít poradenskou pomoc
v životních situacích, které klienti přechodně
nemají možnost řešit vlastními silami. Linka je
určena též klientům, kteří jsou z důvodu
absence sociálních kontaktů osamoceni.

Na lince působí odborně vyškolení konzul-
tanti, kteří spolupracují s externími odborníky
(psycholog, speciální pedagog, lékař a terénní
sociální pracovník).

Linka je k dispozici 24 hodin denně. 

Služba zahrnuje:
1) telefonickou krizovou pomoc
- linka telefonické krizové pomoci spočívá
v jednorázovém nebo opakovaném telefonic-
kém kontaktu klienta s odborně vyškoleným
konzultantem - působnost v rámci celé ČR

2) odbornou konzultaci
- poradenství a pomoc při obstarávání sociál-
ní, právní, pedagogické, zdravotní
a psychologické pomoci - konzultace v oblasti
vzdělávání, pracovního uplatnění v celé ČR.

3) pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů, při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí

4) navazující služby
- možnost zprostředkování dalších sociálních
služeb a ostatních aktivit sdružení - asistenč-
ní služba, chráněná pracovní dílna, rehabili-
tační a rekondiční pobyty, dětské tábory, kul-
turní a společenské akce, sportovní aktivity
vhodné i pro velmi těžce postižené jedince.

Bližší informace o lince telefonické krizové
pomoci a poradenství na tel. 777 701 802
(Lukáš Doleček) případně e-mail:
tki@prosaz.cz. Další informace na
www.prosaz.cz.

Kontakt: PROSAZ, 
společnost pro sociální rehabilitaci občanů se
zdravotním postižením, 
Kodymova 2526, 
158 00 Praha 5 
tel./fax: 251 61 44 69

Přehled všech lékařských ordinací Prahy 22
Praktičtí lékaři:
MUDr. Havlová Jitka tel. 267 712 369, Lékařský dům, Uhříněves
MUDr. Kolomazníková Markéta tel. 267 710 885, Lékařský dům, Uhříněves 
MUDr. Fialová Bohuslava tel. 272 705 890, Podleská 337, Uhříněves
MUDr. Vaněk Pavel tel. 267 710 486, Lékařský dům, Uhříněves 
MUDr. Božinovová Hana tel. 267 710 865, K Poště 416, Kolovraty

Zubní lékaři:
MUDr. Jeřábek Jan tel. 267 711 918, Lékařský dům, Uhříněves 
MUDr. Turek Jiří tel. 267 711 916, Lékařský dům, Uhříněves 
MUDr. Žižková Ludmila, tel. 267 710 655, ZIDENTA, Preislerova 748/3, Kolovraty
MUDr. Hrachová Jitka tel. 267 710 655, ZIDENTA, Preislerova 748/3, Kolovraty
MUDr. Hofreiterová Eliška tel. 267 710 655, ZIDENTA, Preislerova 748/3, Kolovraty
MUDr. Švecová Jarmila tel. 242 413 125, K Uhříněvsi 6, Královice
MUDr. Trtek Petr tel. 242 413 125, K Uhříněvsi 6, Královice

Pediatři:
MUDr. Hálová Marta tel. 267 710 815, Lékařský dům, Uhříněves 
MUDr. Boček Pavel tel. 602 174 128, ul. Fr.Diviše 78, Uhříněves
MUDr. Termerová Jana tel. 728 602 140, ul. Fr.Diviše 78, Uhříněves
MUDr. Czinnerová Milada tel. 267 710 952, K Poště 416, Kolovraty 

Chirurgie:
MUDr. Zedník Jan tel. 281 960 091, Lékařský dům, Uhříněves 

Urologie:
MUDr. Klemenc Vladislav tel. 267 313 332, Lékařský dům, Uhříněves 

Urogynekologie:
MUDr. Havel Richard tel. 267 712 366, Lékařský dům, Uhříněves 

Gynekologie:
MUDr. Břešťáková Libuše tel. 267 710 934, Lékařský dům, Uhříněves 

Ortopedie:
MUDr. Pečený Jiří tel. 604 542 850, Lékařský dům, Uhříněves
MUDr. Richterová Květoslava tel. 604 542 850, Lékařský dům, Uhříněves 

Rehabilitace a fyzioterapie:
BcA. Pečená Lucie
www.medtempl.cz tel. 604 542 850, MEDTEMPL, DPS I., Uhříněves 

Interna, EKG:
MUDr. Škoula Jan tel. 222 361 683, Lékařský dům, Uhříněves

RTG:
MUDr. Trubanová Anna 
Mlynářík Filip tel. 267 313 154, Lékařský dům, Uhříněves

ORL:
MUDr. Hrubá Jana tel. 267 312 257, 607 806 655, DPS II., Uhříněves

Psychiatr a klinický psycholog:
MUDr. Herčíková Markéta tel. 267 710 038, Přátelství 64, Uhříněves
PhDr. Kopecká Iva tel. 775 616 198, Přátelství 64, Uhříněves
Mgr. Krulová Tatiana tel. 267 313 478, DPS II, Uhříněves
PhDr. Gerlová Erika tel. 773 533 777, DPS II, Uhříněves

Logopedie:
PaedDr. Pelclová Iva tel. 604 362 833, Mírová 585/72a, Kolovraty
Mgr. Marušáková Lenka tel. 775 675 797, SVČ, V bytovkách 803, Uhříněves

Odběry krve:
Bioregena, www.bioregena.cz tel. 267 313 120, Lékařský dům, Uhříněves

Lékárny:
Mgr. Marie Klobučarová tel. 267 710 831, Lékařský dům, Uhříněves
Eurolékárna U radnice tel. 267 710 642, Nové nám. 1250, Uhříněves
PharmDr. Jiří Klobučar tel. 267 710 831, Mírová 106, Kolovraty

Domácí zdravotní péče:
Malečková Zuzana tel. 603 259 580, 222 728 002 zuzanamaleckova@seznam.cz

Úplná adresa zařízení v Uhříněvsi:
Lékařský dům, Nové nám.1431, Uhříněves
DPS I. - Dům s pečovatelskou službou, Nové nám.1270, Uhříněves
DPS II.- Dům s pečovatelskou službou, Nové nám.1440, Uhříněves
SVČ - Středisko volného času, V bytovkách 803, Uhříněves
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Škola Bří Jandusů nabízí
kvalitní vzdělání všem žákům

Základní škola Bří Jandusů v Uhříněvsi nabízí ško-
lákům příjemné rodinné prostředí. Třídy s počtem
do 25 žáků jsou vybaveny novým nábytkem a PC
technikou. O děti se stará velmi kvalitní pedagogic-
ký sbor, o čemž svědčí i fakt, že na víceletá gym-
názia bylo z 5. tříd přijato devět žáků z dvanácti.
Škola je vybavena již třemi interaktivními tabulemi,
pěti dataprojektory a v době letních prázdnin budeme
komplexně rekonstruovat odbornou učebnu chemie
a fyziky. Žáci na druhém stupni absolvují studijní
zájezd do Velké Británie, dvakrát lyžařský výcvikový
kurz (v 6. a 7. třídách), „tmelící“ výjezd v 6. třídách,
pobyty ve školách v přírodě v každém ročníku
a sportovní kurz v 9. ročníku. Dále při škole pracuje
školní klub a školní sportovní klub, které nabízejí
spoustu kroužků pro žáky všech ročníků. V současné
době se připravujeme na otevření Centra sportu
a věříme, že v příštím školním roce se nám to podaří.
Prioritou školy jsou dobré vztahy mezi žáky, sluš-
nost, zodpovědnost a znalosti žáků. Ve škole pracu-
jí dva výchovní poradci, speciální pedagog
i primární preventista. O kvalitě školy svědčí množ-
ství sportovních úspěchů a také dobré výsledky
v předmětových soutěžích Rodiče našich budoucích
žáků rádi ve škole a osobně je provedeme učebna-
mi a sportovním areálem. Bližší informace o škole
lze získat na telefonu 267 710 828 a na
www.zsjandusu.net. 

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy

Žákovský koncert ZUŠ
završila Óda na radost

Více než dvouhodinovým koncertem ukončili žáci
kolovratské pobočky Základní umělecké školy
Bajkalská své celoroční úsilí. Mladí hudebníci všech
oborů se sešli koncem června v sále Kulturního domu
U Boudů, aby předvedli, jak si svěřené nástroje za rok
podmanili. Závěr koncertu patřil Beethovenově Ódě
na radost, kterou žáci nacvičili společně. -ouj-

Děti z družiny navštívily hasiče

Děti z družiny kolovratské školy si jedno květnové
odpoledne rezervovali pro návštěvu místní hasičské
zbrojnice. Členové Sboru dobrovolných hasičů
dětem ukázali, jak jim technika pomáhá při hašení
požárů. Malí školáci se také dozvěděli, co všechno
výjezd k neštěstí obnáší. -ouj-

Školka spokojených dětí You&Me učí angličtinu hravě

Dvojjazyčná školka You&Me sídlí v Centru pro rodinu a vzdělávání v krásných stylo-
vých prostorách rodinné vilky se zahradou, která je v blízkosti metra Skalka. Děti se pro-
střednictvím všech smyslů, svým vlastním tempem a způsobem s pomocí didaktických
pomůcek a prvků Montessori pedagogiky spontánně seznamují s okolním světem
a přírodními zákonitostmi, s matematikou, jazykem a dalšími vědami. Jsou vedeny
k samostatnosti, sebejistotě, zodpovědnosti a tvořivosti a připravují se na důležité život-
ní chvíle, jako je vstup do školy.

Důležitou součástí programu je jazyková výchova v angličtině, která je vedena metodou Helen Doron
Early English. Děti se pak v průběhu programu mohou s odborným vedením věnovat výtvarnému tvo-
ření v rámci Ateliéru Michelangelino, hudební výchově, ekologické výchově a podobně.

S metodou Helen Doron pracují lektoři kursů angličtiny, které jsou určeny dětem od 3 měsíců až do
14 let. Při výuce používají speciální materiály včetně CD. Kursy také probíhají v prostorách centra
You&Me na Skalce. V této škole nejsou žádné lavice, žádný dril – děti se setkávají v malých skupin-
kách a spolu s odborně školenou lektorkou se učí angličtinu velmi spontánní, hravou a zábavnou for-
mou na principu osvojování si mateřského jazyka. 

Podobným způsobem pracuje i hudební škola
Yamaha. Základem výuky je všeobecná hudební výcho-
va, při níž jsou rozvíjeny improvizační a tvořivé schop-
nosti dítěte. Zážitky z hudby umocňuje společné muzi-
círování. Kromě elementárního povědomí o hudbě si
dětí zkusí žít v kolektivu a vytvářet nové sociální vztahy.
Vzdělávací programy centra You&Me jako je
Montessori, angličtina Helen Doron či hudební škola
Yamaha čerpají z celosvětově uznávaných metod,
jejichž cílem je objevit a rozvíjet potenciál dítěte, a to
přirozeným způsobem a prostřednictvím zážitků.
„Hlavním posláním centra je podpořit výchovu

a vzdělávání dětí od nejútlejšího věku a vytvořit příjemnou rodinnou atmosféru, kde se děti cítí bezpečně
a jistě. Naše zařízení poskytuje dostatečný prostor pro inspiraci a vývoj každé jedinečné osobnosti,“ říká
Zuzka Humplová, koordinátorka centra You&Me a dodává: „Připravili jsme pro děti programy, které rozví-
jí myšlení, komunikaci či tvořivost, podporují pohybové dovednosti a učí sebeuvědomění a respektu vůči
sobě i druhým. Děti se snažíme vést ke spolupráci a podněcovat v nich touhu po poznání a vzdělávání.”

Centrum You&Me dává prostor i rodičům a dospělým. Kromě seminářů a přednášek nabízí také
angličtinu tzv. Callanovou metodou, která klade důraz především na praktické osvojení jazyka.
„Nečekají vás nudné hodiny gramatiky, ale lekce plné zážitků, které jsou určeny těm, kdo potřebují
odbourat své jazykové předsudky a nebát se aktivně mluvit anglicky,“ zvou lektoři nové zájemce
o studium angličtiny. -red-

Kolovraty přivítaly na jaře čtyřicet nových dětí

Téměř čtyřicet nových malých obyvatel přivítali v polovině května zástupci pražské
městské části Kolovraty. Děti narozené od loňského srpna do konce letošního února si
vychutnaly svoji první slavnost v sále kulturního domu U Boudů, kam jim přišli zazpívat
starší kamarádi z pěveckého sboru Coro Piccolo.

Před pár lety se slavnost Vítání dětí přestěhovala ze
zasedací místnosti úřadu do víceúčelového sálu kultur-
ního domu Boudů. „Větší sál jsme zvolili proto, že dětí
je mnoho. To je zároveň důkaz, že se lidem v naší obci
dobře žije. Díky vám se městská část rozrůstá
a mládne,“ oslovil rodiče nedávno narozených dětí
kolovratský starosta Ing. Michal Habart a dodal: „Přál
bych si, abychom se v budoucnu setkávali jen při tako-
vých příjemných příležitostech jako je právě vítání dětí.“

Společně se starostou přivítala nové obyvatele
i místostarostka Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková:

„Je to pro naši obec čest a zároveň závazek, že jste svým dětem vybrali jako domov právě Kolovraty.
My se budeme snažit vytvořit pro jejich dětství co nejlepší podmínky a budeme doufat, že se jednou
také rozhodnou žít v naší městské části.“ -ouj-

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CENTRU You&Me
Školka You&Me - individuální návštěvy objednávejte na emailu centra

Angličtina Helen Doron a hudební škola Yamaha
– ukázkové hodiny a zápis nových studentů proběhnou v červnu a v září 2009

Angličtina pro dospělé s hlídáním dětí – úterky od 13 hod. a středy od 18,30 hod.
www.you-me.cz



... ze života dětí 10

Kolovratští předškoláci 
si nejen hrají, ale i pomáhají

Tradičním Vítáním jara U Boudů dovršila
Mateřská škola v Kolovratech začátkem dubna
účast v projektu Fondu Sidus. Pod heslem
Hrajeme si, učíme se, pomáháme se do tohoto
projektu zapojily i děti z nedávno otevřené,
v pořadí už šesté třídy milou akcí Vítání jara
u koťat.

Škola v tomto školním roce pokračovala
v podporování dobročinných akcí Fondu Sidus,
jehož hlavním cílem je získávat finanční prostředky
určené pro Pediatrickou kliniku Fakultní nemocnice
v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze a pro Dětskou kliniku Fakultní nemocnice
v Olomouci. Finanční prostředky jsou určeny na
vybavení dětských zařízení přístroji a ke zlepšení
života dětí s onkologickými onemocněními.

Za všechny třídy bylo na Fond Sidus odesláno
4 125 Kč, které školka utržila za samolepky zvířá-
tek. Díky vstřícnosti rodičů mohla školka samo-
lepky zakoupit a využít je při práci s dětmi. Z akce
Vítání jara byla na účet Fondu Sidus odeslána
vybraná částka ve výši 4 685 Kč.

Děti prožívaly akci velmi emotivně. Přes mnoho
pěkných a veselých zážitků si hlavně ti starší
mohli uvědomit potřebu pomáhat slabšímu,
nemocnému a také nutnost vážit si svého zdraví
a pečovat o něj.

Vedení mateřské školy velice děkuje všem, kteří
se k předškolákům přidali a přispěli na tuto akci
dobrovolnou finanční částkou. Vedení školky
děkuje také všem pracovnicím mateřské školy,
které vystoupení s dětmi připravily a vyrobily veli-
konoční perníčky a dárky.

Ludmila Křečková, ředitelka MŠ Kolovraty

Přednáška o podnikání
pomůže při volbě povolání 

Při rozhodování o budoucím povolání
a o dalším studiu může středoškolákům pomoci
přednáška s názvem Mladý podnikatel. Přednášku
nabízí vzdělávacím institucím zdarma pražská
Škola kultury podnikání v cestovním ruchu Tyrkys.

„V letošním školním roce jsme uspořádali pro
vybrané střední školy přednášku Mladý podnika-
tel, která je určena pro studenty maturitních
a předmaturitních ročníků. Rozhodování
o budoucí životní dráze je pro mladé lidi stále slo-
žitější. Jednou z možností, jak najít uplatnění, je
podnikatelská činnost fyzických osob, které se
mladí lidé možná zbytečně obávají. Proto studen-
ty seznamujeme s možnostmi, jak využít školní
vědomosti v reálném životě,“ vysvětluje
PhDr. Jolana Myslivcová, ředitelka školy Tyrkys
a dodává: "Vzhledem k tomu, že akce měla velký
úspěch, rozhodli jsme se nabídnout přednášku
studentům středních škol i v příštím školním roce.

-ouj-

Termíny přednášky lze domluvit na telefonním
čísle: 602 204 123
Kontakt: PhDr. Jolana Myslivcová, Tyrkys,s.r.o.
Na Moráni 5, 120 00 Praha 2, www.tyrkys.cz

Živa pomůže rodičům zpříjemnit výchovu dětí
Živa se představuje
Občanské sdružení Živa se zabývá kontaktním

rodičovstvím a přirozenými přístupy k mateřství. Bylo
založeno na jaře roku 2009. Jeho cílem je šířit infor-
mace týkající se kontaktního rodičovství, správného
nošení dětí, přirozeného začlenění miminek a dětí do

běžného života. Snažíme se vzájemně si předávat zkušenosti a poskytovat podporu rodičům, kteří se
rozhodnou pro tento přístup výchovy, a zároveň tak bouráme bariéry sociální izolace matek na mateř-
ské dovolené. Živa je také členem mezinárodní sítě kontaktního rodičovství (Attachment Parenting
International - API) a usiluje o vytvoření místní podpůrné skupiny této organizace.

Když se řekne kontaktní rodičovství
Jedná se o přístup k výchově dětí, který navazuje na intuitivní výchovu našich předků a tradičních

národů. 
V současné době je intuitivní přístup k rodičovství a výchově výrazně potlačován širokou nabídkou

odborných knih a názorů na správný přístup k mateřství. Zároveň v době sociální izolace žen na mateř-
ské dovolené se pro maminky stává stále více obtížnější vnímat vlastní intuici a vést výchovu dětí jinak
než uvádí odborná literatura. K té se většina žen často obrací právě v sociální izolaci a při nedostatku
přirozených vzorů a zkušeností s rodičovstvím. Většina z nás má silně zakořeněné modely výchovy
několika předcházejících generací, kdy byl kladen důraz na co nejranější samostatnost dětí, jejich nezá-
vislost na rodičích a z toho pramenící strach, aby se miminko moc nerozmazlilo. 

Kontaktní rodičovství povzbuzuje maminky učit se opět vnímat svou intuici, řízenou hormonálními
změnami v těhotenství a po porodu a reagovat tak na potřeby miminka. To znamená mít miminko
v podstatě neustále u sebe, protože to je jeho přirozenost. Tato počáteční, někdy namáhavá investice
se ale vrací v podobě dříve se osamostatňujících a vyrovnaných dětí s velmi silnou vazbou a důvěrou
ve své rodiče. Zmíněná vazba a důvěra tvoří základ pro jejich zdravý emocionální, neurologický
a fyzický vývoj. 

Něco málo z principů Kontaktního rodičovství
Například nošení dětí umožňuje přirozené začlenění dítěte do běžného chodu rodiny (domácí práce,

vaření, sociální vyžití). Při nošení je dítě v centru dění dospělých, kteří jsou lépe schopni zvládat své
běžné povinnosti. Snižuje se tak napětí v počátečním sžívání rodiny s novým členem. Dítě se tak učí
kvalitním životním návykům a komunikaci, má dostatek přirozených vzorů a také je v porovnání
s miminkem, které leží většinu času v postýlce nebo v kočárku, vhodně stimulován jeho neurosvalový
aparát. Nošená miminka méně pláčí, jsou více ve stavu tiché bdělosti, kdy se nejvíce učí, a jejich napl-
něná potřeba bezpečí jim dovoluje se dříve osamostatňovat od rodičů. 

Pozitivní disciplína aplikovaná na batolata a větší děti pomáhá rozvíjet svědomí, které je řízeno vlast-
ní vnitřní disciplínou, respektuje osobnost dítěte i rodiče a usnadňuje navazující výchovu. 

Denní centrum Živa 
Od letošního září v Kolovratech otevíráme Denní centrum Živa pro všechny rodiče, které kontaktní

rodičovství zajímá. Centrum bude využívat mimo jiné i prvky waldorfské pedagogiky. Přivítáme vás
v klubovně U Boudů, kterou využívá také mateřské centrum Macek. Otevřeno bude prozatím každé
úterý od 9 do 12 hodin. Více info na www.kontaktnirodicovstvi.cz.

Přáli bychom si rozšířit místní komunitu rodičů s dětmi a umožnit tak tvůrčí setkávání rodičů, ale
i prarodičů, kteří si přejí vyměňovat své
zkušenosti. Tato setkání zároveň pomo-
hou dětem utvářet si zdravé životní návy-
ky a přirozeně se začlenit do kolektivu při
společné výrobě hraček, zdravém vaření
či obnově tradičních zvyklostí. Děti se
tak naučí trávit čas se svými vrstevníky
ve společenství dospělých. 

Při tvůrčích aktivitách chceme využívat
přírodní materiály jako je dřevo, ovčí vlna,
filc nebo včelí vosk, které dětem mohou
poskytnout původní, přirozenou a ne-
zkreslenou smyslovou informaci o světě.
Těchto vjemů je v dnešní době velmi málo.

Do našeho programu bychom rádi zařadili také říkanky a zpívání s dětmi, cvičení či divadélko. Kromě
problematiky kontaktního rodičovství se hodláme věnovat oblíbenému nošení dětí v šátku, ale nabídne-
me i další vzdělávací akce na téma pozitivní disciplína, aromaterapie pro děti nebo zdravé vaření.

Těšíme se na všechny rodiče s dětmi, které náš program zaujal.

Kateřina Venzarová
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Čarodějnice a čarodějové 
měli slet i v Kolovratech

Také v Kolovratech si děti
i dospělí mohli v poslední dub-
novou noc připomenout pra-
starou tradici pálení čaroděj-
nic. Pořadatelé z kolovratského
klubu KlubKo připravili letos 

ve spolupráci s agenturou Robinson bohatý 
program. Malé čarodějnice i čarodějové si dali
dostaveníčko tradičně na dětském hřišti 
s U-rampou. Tato akce se mohla konat i díky
grantu naší městské části. 

Žáci ze Základní školy v Kolovratech vyrobili
opět nádherné makety čarodějnic, které pak
házeli do ohně. 

Všem zahrála skupina AC/DC Junior místních
školáků. Účast byla hojná a doufáme, že se líbi-
la i kouzelnická show.

Bohužel doprovodný program a opékání špe-
káčků přerušila bouřka, která se přihnala před
sedmou hodinou večerní.

Závěrem bychom rádi obyvatele Kolovrat
a především děti chtěli pozvat na naše podzimní
akce. V září pořádáme cyklistický závod,
v listopadu Hallowen párty a prosinci chystáme
tradiční Mikulášskou besídku.

Iveta Hrubá, Iva Hladká, Renata Línková,

foto archiv Klubka

Školáci z Kolovrat jsou úspěšní nejen ve studiu
Právě se chystám sbalit si věci na zítřejší odjezd na školu v přírodě a uvědomuji si,

že je redakční uzávěrka. Tak opět tu máme červen a s ním závěr školního roku. Proto
i tentokrát Vám předám několik informací.

Páťáci v přijímačkách opět uspěli
V přijímacím řízení na osmiletá gymnázia jsme letos opět uspěli. Podmínky byly vůči uchazečům

příznivější a proto většina z nich uspěla už v prvním kole. Letos se hlásilo devět žáků a uspělo jich
osm. Jmenovitě blahopřeji Julii Smejkalové, Tomáši Olšanovi (oba byli tak skvělí, že se dostali na
dvě gymnázia a mohli si vybrat), dále blahopřeji Tomáši Kudrnovi, Nicol Řehákové, Kateřině
Sommerové, Tereze Krejčové, Jaroslavu Málikovi a Markétě Langové. Tradičně jsme obsadili
místa na Gymnáziu Voděradská i MKG Říčany a opět jsme uspěli na gymnáziu v Omské
a Křesťanském gymnáziu v Hostivaři. Děkuji vyučujícím za přípravu, žákům za snahu a výsledky
a rodičům za podporu.

Škola v přírodě vs. Dětský den
Ve chvíli, kdy přemýšlím o odjezdu na školu v přírodě, chtěl bych rodiče a zejména pořadatele

Dětského dne ujistit, že skutečně nemáme zájem děti připravit o zážitky z této akce. Pokud organizujeme
týdenní výjezd dětí na školu v přírodě, řídíme se především kvalitou ubytování a stravy, atraktivitou místa,
možnostmi autodopravců, cenou zájezdu, možnostmi pedagogického a zdravotnického zabezpečení, ter-
míny, které slibují slušné počasí, a řídíme se také závěrečnou klasifikací. Pokud toto vše vyhovuje našim
představám, pak na místo jedeme a bohužel se už nemůžeme ohlížet na Dětský den.

Školáci jsou úspěšní v dámě i v protidro-
gové prevenci

Naše škola získala díky Janu Maškovi ze IV. roční-
ku další, tentokrát mimořádný sportovní úspěch. Jan
Mašek obsadil na mistrovství republiky v české
dámě 3. místo! Honza přiznal, že s úspěchem vůbec
nepočítal, ale přitom v polovině soutěže byl první.
Velkým úspěchem byl již postup tří žáků na toto
mistrovství z malé školy jako je ta naše. Situaci jsme
měli ztíženou hlavně tím, že naši žáci o postup bojo-
vali s žáky druhého stupně ostatních škol. Po úspě-
ších Jana Mourka to je další výrazná stopa. 

Dalším úspěchem v letošním roce bylo pozvání Magistrátu hl.m. Prahy na Pražské drogové fórum
primární prevence 2009, kde školní metodička prevence Jana Šlajerová představila náš preventivní
program.

Evaluace = sebehodnocení
Toto poněkud exotické slovo není nic jiného než sebehodnocení školy. Naše škola, tak jako mnohé

jiné školy, má dvouletý cyklus hodnocení – proto byly rodičům rozdány dotazníky. Otázky v nich obsa-
žené mají zmapovat celou škálu činností, které má škola zabezpečit s ohledem na hlavní prioritu, kte-
rou je kvalit vzdělání. Děkuji všem rodičům, kteří dotazníky vyplnili. Celkové vyhodnocení bude zpra-
cováno do konce školního roku. Zpráva bude uveřejněna na webových stránkách školy a rodiče budou
seznámeni s výsledky na třídních schůzkách v září. 

Budeme mít novou budovu!
Stěhování proběhlo ještě před prázdninami. Rodiče

budoucích prvňáků a druháků byli pozváni na setkání
v nových prostorách školy v ulici K Poště. Společně
si prohlédli nové prostory školy. Žáci prvních tříd byli
rozděleni do třídy I. A a I. B. 

Vyhodnocení sběrové soutěže.
Letos jsme sice nepřekonali rekord, ale celkové

množství kolem 30 tun starého papíru za rok je fan-
tastické. A to navíc v době, kdy se cena vykupované-
ho papíru snížila na 0,60 Kč za kilogram. Ve sběru budeme pokračovat, neboť si nedovedu představit,
že by papír končil ve škarpách podél silnic. Nejlepší sběrači byli odměněni před celou školou pěkný-
mi cenami. V letošním roce jsme se rozhodli pro změnu – Výlet za odměnu. Vybráni byli dva žáci
z každé třídy, které si však vybrali sami spolužáci spolu s třídní učitelkou. Hlavním kriteriem bylo kama-
rádství, úspěšnost, snaha nebo nějaký významný čin. Tentokrát se jelo na Hrubou Skálu, kde byl při-
praven bohatý program pro děti. 

Začaly prázdniny – doba odpočinku, relaxace, ale také nezapomenutelných rodinných zážitků.
Všichni budeme někam cestovat, protože cestování obohacuje ducha, překvapuje, slibuje zážitky, pro-
vokuje, dojímá, ale především ohromně zvyšuje cenu domova … ředitel školy Mgr. Pavel Bednář
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Malé kovboje a kovbojky
deštivé počasí neodradilo

V poslední květnovou sobotu se kolovratské hřiště
změnilo v Divoký západ. I přes dešťové počasí se krát-
ce po obědě začaly díky mediální podpoře Country
rádia scházet děti nejenom z Kolovrat, ale i z blízkého
okolí. Malí kovbojové a malé kovbojky se nenechali
odradit zimou a mokrem a nás dospěláky vyhnali
z pohodlí teplých gaučů. Ale nejenom děti se nechaly
zlákat kovbojskými klobouky, i dospěláci se vrátili do
svých dětských dobrodružných let a přivedli své malé
kovboje a kovbojky patřičně nastrojeni.

Zahájení dětského dne se ujal Jakub Smolík a kromě dětí
potěšil svým zpěvem určitě i řadu dospělých. Pak už se dětský
den rozběhl naplno. Děti měly možnost nahlédnout do historie
občanské války v Americe. Texas Rangers představili zbraně
z doby osídlování Divokého Západu, 8. kavalerie z Iowy dora-
zila v dobových uniformách. Trapeři, zlatokopové a Indiáni
dětem nechali nahlédnout pod svá přístřeší. Ukázky obratnos-
ti v zacházení s bičem, kolty a lasem předvedl mistr světa
v těchto disciplinách, Jindřich Zobl. Pro řadu dětí se stalo vel-
kou atrakcí nechat se chytit do lasa.

Brzy všichni zapomněli na špatné počasí a bavili se malí
i velcí. K dobré náladě hrála celé odpoledne kolovratská count-
ry skupina Přestupní stanice a o taneční program se postarala
děvčata a kluci pod vedením Terezky Škáchové a Gábiny
Jirákové. Během odpoledne se čisté tvářičky dětí měnily
v pomalované Indiány. Bez ohledu na déšť se malí i velcí vrha-
li do kádě s vodou a pokoušeli se rýžovat třpytivé kousky zlata.
Pomalu se blížil závěr dne a jen ti nejméně zmrzlí a promočení
se dočkali příjezdu Petry Černocké s Jirkou Pracným - a udělali
dobře. Všichni se s Petrou mačkali ve stanu a tak si mohli
popovídat a zazpívat se Saxánou i bez mikrofonu. Další pro-
gram nám už počasí na hřišti nedovolilo. Rychle jsme sbalili
a pokračovali malým Country bálem v sále U Boudů. Zde nám
ještě manželé Janouškovi z taneční skupiny Dos Bailarínes
předvedli ukázky mexických tanců a po vyhlášení soutěže
o nejlepší masku kovboje a kovbojky jsme rozešli domů.

Škoda, že se řada kolovratských dětí na Dětský den nedos-
tala. Ale nemusí být smutné. Na konec září jsme připravili první
kolovratský Country bál a zahájení bude patřit právě dětem.
Bude se konat v pátek 25. září v sále U Boudů. A v sobotu 
28. listopadu se budeme bavit na II. pistolnickém bálu.

Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval Country
rádiu za mediální podporu a níže uvedeným sponzorům za
finanční příspěvek: KRUP s.r.o., AMADA Praha s.r.o., ZAPA
beton a.s., JUST CS spol. s r.o., Pavel Frank, Horka stavební,
s.r.o.,Terminal trans s.r.o., Miloš Chad, nákup a prodej, CASA-
BONA spol. s r.o., MUDr. Zuzana Lakatošová, SOLIDEA NET
PARTNER s.r.o., Josef Pěnkava, SPORTKLUB KOLOVRATY,
Zbyněk Dokulil, firma DoDo - dveře a zárubně Sapeli, LAY
koření s.r.o., Petr Zejfart, houslař, Mgr. Kociánová Alena,
Faloutová Zdeňka, Havlová Daniela, František Šlingr,
Ing. Svátek Jan, REALEX s.r.o., Stárek Bohumil, Jan Černý,
Zdena Skleničková, Lucie Schallenbergerová, Tomáš Růžička,
VADIA, rodina Begovičova

Velký dík patří všem obětavým organizátorům: mladým
hasičům, městské policii, panu Blažkovi, Holečkovi, Skřítkovi,
Novotnému, paní Keselicové, Kociánové, Hladké, Línkové,
Pelclové, Krupkové, Oujezdské, Novákové, Konečné, paní a panu
Tomanovým, Součkovým, mladým slečnám Jechové a Pelclové,
maminkám a tatínkům z Macka a všem, kteří pomáhali.

Ing. Karel Čvančara, místostarosta

foto Mirek Skřítek
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Tipy na originální letní tílka a trička od Tvořeníčka
Léto, slunce a teplé počasí přímo láká k „textilnímu“ tvoření a proto přinášíme dva tipy, jak si z obyčejného trička či

tílka vytvořit zajímavý originál.

1. postup: Voskovky na textil
Představíme vám poměrně čerstvou novinku na trhu výtvarných potřeb - voskovky na textil. Voskovky
jsou alternativou k barvám na textil. Mají mnoho výhod - nízkou pořizovací cenu (sadu 15 odstínů zakou-
píte za cca 100 Kč), nevysychají, nehrozí převržení na koberec, nemusíte čekat na zaschnutí jako
u barev... a práci s nimi zvládnou i děti.

Potřebujeme: bavlněné tričko, voskovky na textil, šablonu, zakrývací papírovou pásku, gelové pero na
textil, žehličku a pečící papír

1. Tričko napneme na karton nebo jinou tvrdou podložku. Šablonu
umístíme na tričko a pomocí zakrývací pásky ji zafixujeme. 

2. Voskovkami na textil pomalujeme okraje šablony. 
3. Nyní pomocí prstů stíráme barvy ze šablony směrem dovnitř 

na textil. Šablonu sundáme. 
4. Pomocí gelového pera domalujeme kontury a další detaily.
5. Modrou voskovkou dokreslíme „moře - vlnky“ a rozetřeme 

doztracena pomocí prstů. 
6. Na závěr musíme voskovky zafixovat tak, že je přežehlíme přes 

pečící papír. Poté můžeme textilie prát při teplotě 30 stupňů. Další příklady dekorace pomocí voskovek na textil 

2. postup: Savování
Ozdobte si tričko nebo tílko technikou savování. Jde o prakticky nejjednodušší způsob úpravy textilu
a s pomocí textilních kontur si tak vytvoříte hotové originální dílo.

Potřebujeme: tričko (POZOR - tričko musí být alespoň z 95 % bavlna!), Savo Perex, pumpičku na hedvábí nebo
jemný rozprašovač, šablonu, noviny, popř. textilní kontury nebo barvy na domalování 

1. Do trička umístíme noviny, aby se Savo nedostalo omylem i na zadní stranu trička.
2. Šablonu umístíme na místo, kde chceme mít výsledný motiv, a vše ostatní zakryjeme novinami. Noviny zatížíme polínky nebo kame-

ny.
3. Pomocí rozprašovače nebo pumpičky přestříkáme motiv na šabloně Savem Perex.
4. Po chvilce začne tričko reagovat na Savo – nastříkané plochy zesvětlají. Necháme zaschnout.
5. Motiv můžeme ještě dozdobit pomocí textilní kontury nebo barvy na textil (ty musíme po zaschnutí zafixovat přežehlením přes pečící

papír). 
6. Nakonec tričko vypereme od Sava anebo necháme alespoň důkladně vyvětrat. 

hezké letní tvoření přeje Tvořeníčko

www.tvorenicko.com
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Divadlo, i když se hrálo v malé zemědělské
obci, mělo pokaždé svou společenskou úroveň.
Lidé chodili „na divadlo“ vždy společensky oble-
čeni, dokonce i ten nejchudší usedlík se oblékl do
toho nejlepšího, co měl.

Diváci s velkým zaujetím sledovali výkony
herců a svým bouřlivým potleskem je dokázali
odměnit a tím poděkovat za jejich herecký výkon.
Každé představení bylo již předem vyprodáno
v předprodeji vstupenek, který zajišťoval krámek
pana Hanuše na Parkáně, hostinec U Šlingrů
a drogerie pana Čichny. Pro zajímavost uveďme,
že v hostinci U Šlingrů bylo k sezení 100 míst
a k Boudům se vešlo dokonce 257 diváků.

Kroužek přátel divadla nastudoval
i Psohlavce

V jednom z nejstarších hostinců U Šlingrů
původně hrával divadlo dramatický kroužek Přátel
divadla, který byl založen několika nadšenci v roce
1911. Kroužek nastudoval dokonce i Psohlavce.
Když byla v roce 1922 v Kolovratech založená
tělocvičná jednota Sokol a většina herců z kroužku
Přátel divadla se stala jeho členy, bylo rozhodnuto
kroužek zrušit a ustavit dramatický a vzdělávací
obor Sokola. Kroužek tak po jedenáctiletém trvání
zanikl.

Členové dramatického odboru Sokola brali
i lekce líčení

Dramatický odbor tělovýchovné jednoty Sokol
Kolovraty hrával rovněž v hostinci U Šlingrů. První
představení s názvem V červáncích svobody sou-
bor sehrál 28. října 1922. Za patnáct let svého
trvání bylo uvedených her kolem padesáti. V roce
1936 měl soubor 34 členů, zrušen byl za války. 

Úspěšná představení se rodila pod vedením
kvalitních režisérů. Soubor měl i své kritiky, kteří
sledovali výkony herců i ohlasy diváků. Členové
byli seznamováni s dějinami dramatiky, navštěvo-
vali školu pro ochotníky a chodili i do kurzů líčení.
Dramatický odbor měl i svoji knihovnu. Tituly zda-
řilých her rovněž stojí za pozornost: Na manželské
frontě klid, Dědkové, Česká maminka, Pokušení
starých mládenců, Otcovrah - drama vesnické,
Naše tchýně odzbrojuje, Nestyď se, tatínku nebo
Děda Štráchal jede k panu prezidentovi.

Divadelníci pokračovali pod hlavičkou
Osvětové besedy MNV

Divadelní odbor Sokola byl po roce 1950 pře-
veden pod Osvětovou besedu MNV. Ke konci

roku 1954 se podařilo znovu oživit činnost dra-
matického kroužku zásluhou režiséra Josefa
Krejčího, který se svými svěřenci nastudoval
Paličovu dceru nebo Třetí zvonění. Poslední
zmínka o souboru, v němž vynikla Božena
Ročková-Stárková, je z roku 1960.

Divadelní dělnický spolek Jiřího Wolkra
pomáhal udržet fotbal

Druhým divadelním spolkem v Kolovratech
bylo dělnické ochotnické divadlo pojmenované
po Jiřím Wolkrovi, které založila místní organiza-
ce KSČ v roce 1928. Soubor hrál v hostinci
U Boudů, ke kterému jeho majitel přistavěl sál
s jevištěm. Začátkem 30. let se v Kolovratech
hrálo každých 14 dní. V roce 1939 byl divadelní
spolek zakázán a členové dál pokračovali
v dramatickém spolku fotbalového klubu Čecho-
slovan Kolovraty. V roce 1940 měl 55 členů.
Vydatně přispěl k popularizaci divadla
i k dobrému jménu fotbalu kolovratského Čecho-
slovanu, který prospíval i díky příjmům ze vstup-
ného.

Loutkové divadlo Obecné školy zaniklo při
malování budovy

Myšlenka založit loutkové divadlo vznikla
v řadách místního Spolku přátel české školy.
Stalo se tak roku 1930, kdy bylo zároveň poříze-
no dvacet loutek a sada dekorací z Masarykova
lidového ústavu. Další marionety přibyly o šest
let později.

Před válkou soubor každoročně odehrál deset
a po válce dokonce dvacet představení za rok.
V roce 1950 se loutkoherci začali věnovat
i maňáskovému divadlu. Z obecné školy se sou-
bor vystěhoval o prázdninách roku 1951, kdy se
v budově malovalo. Po změně vedení se fundus
do školy vrátil, ale činnost se už obnovit nepoda-
řilo. Jiří Missbichler

Divadelní kroužek Kašpárek
je příležitostí pro malé herce

Divadelní kroužek při Základní škole
Kolovraty byl založen v září roku 2001.
U jeho zrodu stál Robert Čep a Ivana
Boušková, která děti vede dodnes.

První loutková hra s názvem O svatém
Václavovi se dětem dobře hrála a měla úspěch
i u publika. Další zdařilou hrou byl muzikál
Marka Ebena Kocour Modroočko.

Děti z divadelního kroužku nechybí
v posledních letech na žádném
z velikonočních či vánočních jarmarků.
V reper toáru souboru se střídají vesměs
české klasické pohádky. 

Posledně nastudovanou hrou byl jeden
z příběhů pejska a kočičky od Josefa Čapka.
Děti s pohádku předvedly i na letošní Noci
s Andersenem.

Jazzbáby navazují na slavnou
éru ochotnického divadla

Ochotnické divadlo se do Kolovrat vrátilo
po pětačtyřiceti letech zásluhou profesora
Jiřího Vondrovice, který pracuje s členkami
pěveckého sboru Jazzbáby při místním
Domě s pečovatelskou službou. Ani bez zpí-
vajících seniorek se žádný z kolovratských
jarmarků neobejde.

Tento divadelní soubor nastuduje každý rok
nové představení, většinou postavené na zná-
mých evergreenech Osvobozeného divadla
a šlágrech stříbrného plátna. Autorem scéná-
ře, režisérem i hercem v jedné osobě je Jiří
Vondrovic, jemuž pomáhá dovést dílo do
zdárného konce jeho manželka Věra. 

I v letošním představení Ježek na Olympu
soubor vsadil na osvědčené melodie. Dámy
se svých partů zhostily se ctí a s humorem
sobě vlastním. Za režisérem Jiřím
Vondrovicem, který se pokaždé zaskví
v komediální roli plné vtipných převleků, roz-
hodně nezůstaly pozadu. Lehce rozverné
výstupy sólistek odměnil nabitý sál spontán-
ním potleskem. Jiří Missbichler

Blanka Oujezdská

Ochotnické divadlo v Kolovratech má velkou tradici
Tímto článkem chceme připomenout slávu ochotnického divadla v Kolovratech

a věnovat vzpomínku všem obětavým členům tohoto divadla. V Kolovratech bylo ochot-
nické divadlo na vysoké úrovni a podobně jako jinde i zde bylo odrazem kultury
a vzdělanosti místních lidí. Každé představení přinášelo divákům potěšení z uměleckého
zážitku a radost ze sousedského setkání.
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Co vás přivedlo na myšlenku založit
v Kolovratech Misijní klubko?

Motivací bylo působení Misijního klubka ve
Vlašimi, které vede moje kamarádka. Podobnou
aktivitu jsem v Kolovratech, kde bydlím už dva
roky, postrádala. Říkala jsem si, že vzájemná
soudržnost a dobročinnost zdejším lidem nechy-
bí. A nemýlila jsem se. Byla jsem překvapená,
kolik dětí se k nám připojilo. 

Zaměřili jsme se na předškolní děti, protože
u nich je pocit solidarity ještě přirozený. Snaha
spontánně pomáhat druhým se po nástupu do
školy vytrácí, člověk začne hledat úlevy
a prospěch pro sebe samého. Proto chceme
pocit solidarity podchytit už v raném věku
a postupně ho posilovat. Našim přáním je naučit
děti, aby si uvědomily, že nejsou na světě samy
a také to, aby byly připraveny druhým pomáhat.
Pokud dostanou dobrý základ, mohou na něm
stavět celý život.

Můžete shrnout vaše roční působení
v Kolovratech?

Program začal zvolna, aby se rodiče mohli
s naší činností lépe seznámit. Na našich schůz-
kách jsme začali stavět „misijní most“
z papírových cihliček, které rodiče dávají dětem
jako odměnu za dobré skutky a například i za to,
že si uklidily hračky. 

Koncem loňského roku děti vyráběly drobné
dárky či pohlednice s vánoční tematikou, které
pak prodávaly. Jen v Kolovratech jsme za ně
získali 7 tisíc korun a poslali je za chudými dětmi
v Ugandě. V období Velikonoc jsme upekli „misij-
ní koláč“, který jsme pak v kolovratské farnosti
nabízeli lidem. Děti si připravily i krátký program,
aby o sobě daly vědět a získaly pro svoji myšlen-
ku i ostatní. Utržené peníze rovněž pomohly afric-
kým dětem. Říkáme si, že naše málo může způ-
sobit hodně na opačném konci světa.

Pomáhat rozvojovým zemím se snaží řada
organizací po celém světě. Ne vždy se však
peníze dostanou do správných rukou. Nemáte
z těchto negativních zkušeností obavy?

Lidé z misí působí přímo v centrech, kam pení-
ze směřují bez toho, že by je další organizace pře-
rozdělovaly. Máme vůči této formě pomoci důvě-

ru. Dokladem jsou také fotky, filmy, reportáže.
Proč by země, kde stačí 200 korun na přežití dítě-
te v jednom školním roce, vynakládala tak velké
prostředky na propagaci? 

Součástí vašich schůzek jsou modlitby. Je
tedy klubko určeno pouze věřícím?

Náš program je vedený tak, aby se v něm
i nevěřící dítě cítilo dobře. Věřící děti si dávají
závazky spojené s modlitbou, nevěřící děti mají
jiné úkoly. Učíme děti, aby se naučily odpustit si
to, co nemohou mít hned. A také aby si uvědomi-
ly, že co si ony mohou dopřát, nemusí být pro jiné
děti samozřejmostí. Náš program stojí na přiroze-
ném základu, což může být posíleno modlitbou.
Učíme děti, že když tady udělají dobro, může se
to projevit někde jinde. Lidská ruka je vedena srd-
cem a to máme všichni stejné.

Nedávno děti z Misijního klubka potěšily
svým programem obyvatele místního Domu
s pečovatelskou službou. Znamená to, že
pomáháte i seniorům?

Generační propojení se bohužel v poslední
době vytrácí. Vidíme, že senioři jsou chudí - ne
však materiálně, ale duchovně. Málo se o nich
mluví, jsou opomíjeni. V našem programu chce-
me na ně pamatovat. I tyto lidi vnímáme jako
potřebné. Víme, jakou radost jim udělá krátká
návštěva nebo třeba jen malý dárek.

Jste také zakladatelkou a ředitelkou Poradny
pro ženy v tísni, která pomáhá především těhot-
ným ženám. S jakými případy se setkáváte nej-
častěji?

Případů domácího násilí je bohužel hodně.
Příběhy se opakují. Spousta žen si uvědomí, že se
staly obětí teprve tehdy, až se dozví o našem
působení. Orientujeme se na těhotné ženy a z toho
plyne, že nejvíc je těch, které uvažují o potratu
a potřebují v této těžké chvíli podporu. Mezi klient-
kami jsou i matky v pozdním věku nebo ženy
s partnerem, které hledají právní pomoc, ale i ženy
z řad seniorů. Často se zabýváme i problémy,
které souvisí s vyplácením sociálních dávek. Jsme
jediná poradna v republice, která provozuje bez-
platnou telefonickou krizovou linku pomoci speci-
álně pro těhotné ženy v nouzi.

Jak vaše pomoc ženám v tísni vypadá
v praxi?

Především je třeba říci, že žena, která uvažuje,
zda si dítě ponechá či nikoliv, nejedná ve svobod-
ném prostředí. Je tlačena časem, většinou je
opuštěná, nemá potřebnou oporu a nevidí ze své
situace východisko. V tomto rozhodovacím
období jsme k dispozici při tzv. uvažování nahlas.
V naší práci nám pomáhají vlastní lékaři, gyneko-
logové, právníci, psychologové. Dokonce jsme
schopni pomoci ženě, když se rozhodne předat

dítě k adopci. Pro několik dětí našich klientek se
již ve spolupráci s orgány sociálně právní ochra-
ny dítěte podařilo najít náhradní domov. 

Při své práci se snažíme, aby se informace
o našich službách dostaly do světa. Těhotná žena
je totiž více zranitelná, těhotenstvím může být
zaskočena a často neví, na koho se obrátit. Je to
práce opravdu náročná. 

Jak dlouho je žena ve vaší péči?
Je to individuální. Když se nám podaří uklidnit

partnerskou krizi, snažíme se, aby se žena posta-
vila na vlastní nohy svými silami. Nejde o to, aby
byla na naší pomoci pořád závislá. Důležité je
poskytnout ženě pravdivé informace, aby se
mohla rozhodnout svobodně. Jednoduše řečeno,
nestojíme na straně radikálního řešení, ale snaží-
me se zachránit, co se dá. A co nelze zachránit,
to chceme dovést do uspokojivého konce.

I když žena vyřeší své problémy rozvodem,
zůstanou jí šrámy na duši a stres se může pře-
nést i do dalších vztahů. I pro takové případy je tu
naše pomocná ruka. 

Ženám v nouzi pomáháte už víc než deset let.
Jak jste se dostala k této problematice?

Spoustu teorie jsem načerpala při studiu žur-
nalistiky a teď ji využívám v praxi. Absolvovala
jsem také kurzy krizové intervence. V našem
sdružení se podařilo vybudovat dobré zázemí a to
se pak práce dobře koordinuje. Snažíme se vůči
svým klientům o profesionální přístup. 

Proč podle vás přibývá problémů v manžel-
ství, které často vedou k rozvodům?

Lidé zapomínají, že jsou zodpovědní za toho,
koho si k sobě připoutali. Toto pravidlo bylo
našim babičkám vlastní. Dnes jsme svědky
degradace vztahu muže a ženy, vidíme, jak se
vytrácí vzájemná úcta partnerů. Napomáhá tomu
i snadná dostupnost rozvodů. V poradně se
setkáváme s tím, že když se partneři odcizí, při-
chází agresivita a pak už není k násilí daleko.
Ačkoliv to zní nepopulárně, snaha obětovat se pro
druhého jaksi ztratila smysl. Aby se na to neza-
pomínalo, o to se snažíme nejen v poradně, ale
i v Misijním klubku. 

Za rozhovor poděkovala
Blanka Oujezdská

Lidská ruka je vedena srdcem a to máme všichni stejné, říká
Zdeňka Rybová z Misijního klubka, která pomáhá i ženám v tísni
Zdeňka Rybová, která už několik let vede poradnu pro ženy v tísni, přišla do Kolovrat s myšlenkou založit Misijní klubko a pokračovat

tak v celostátním projektu Papežských misijních děl. Dnes se v kolovratské klubovně každou třetí sobotu v měsíci schází osmnáct dětí,
aby na dálku pomáhaly dětem v rozvojových zemích.

Kontakty: 

Misijní klubko:
zdenka.rybova@prolife.cz
http://www.misijniklubko.estranky.cz/

Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae:
Americká 21, 120 00 Praha 2
poradna@linkapomoci.cz
http://linkapomoci.cz
celostátní linka pomoci: 800 108 000
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Paní Hofmanová, přestože jste vystudovala
techniku a ekonomii, již několik let vlastníte
obchod, který nabízí sortiment zdravé výživy
a přírodní kosmetiky. Jak jste se k tomuto zamě-
ření dostala?

Vždy jsem si ráda četla o bylinkách
a připravovala si z nich čaje. Když se narodily děti,
snažila jsem se jim zdravě vařit. Úsměvné například
bylo, že když jsem šla někam s kamarádkami, jejich
děti si pochutnávaly na koblihách, zatímco moje děti
tento zákusek vůbec neznaly. Všichni mě tedy pova-
žovali za blázna. 

V místě našeho bydliště jsme měli obchůdek,
kam jsem moc ráda chodila nakupovat zdravé
potraviny. Krámek však po čase zavřeli, a mně zdra-
vé výrobky začaly chybět. Asi před šesti roky se mi
naskytly prostory na Palmovce. Nějaký čas jsem
přemýšlela co s nimi, až zvítězila myšlenka otevřít
obchůdek se zdravou výživou. Lidé se brzy do pro-
dejny naučili chodit a já jsem se jim snažila vychá-
zet vstříc. Zpočátku byl krámek můj druhý domov,
brávala jsem tam s sebou i malého syna, který tu
měl i svou postýlku.

Proč jste si vybrala pro svůj druhý obchůdek
Kolovraty? Neměla jste obavy jít do původně
zemědělské obce, kde většina z nás vyrůstala na
jitrnicích a guláši?

Věděla jsem, že je nyní v Kolovratech hodně mla-
dých maminek, které chtějí pro děti zdravou stravu,
jenž je alternativou k tomu, co dnes běžně nabízí
obchody. Říkala jsem si, že když se nic jiného pro-
dávat nebude, tak křupky to budou vždycky.
O prodejně v Kolovratech jsem přemýšlela již delší
dobu, ale nebyla zde šance sehnat prostory. Až před
rokem jsem náhodně u Infocentra objevila prostory
k pronájmu.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Do prodejny nejvíce chodí maminky, ale i hodně

starších lidí, kteří zažili doby, kdy byla pohanka 
běžnou součástí pokrmů a na neduhy se používaly
bylinky. Do mé druhé prodejny na Palmovce chodí
kromě stálých zákazníků stále více mladých mužů.
Je tedy potěšitelné, že mladší generace se snaží žít
zdravěji. 

Prodejnu v Kolovratech máte otevřenou již rok.
Které výrobky u vás lidé nejvíce nakupují? Jsou to
ony zmíněné křupky?

Ano, křupky nestíhám doplňovat. Navíc teď před
prázdninami si lidé dělají zásoby. Jde o bezlepkový
produkt, takže jsou ideální pochutinou pro všechny,
kteří se chtějí něčím dobrým zasytit. Od maminek
vím, že je rádi chroupají i tatínkové u televize.
Oblíbené jsou také produkty z kozího mléka jako
jogurty, pomazánky nebo sýry. Jsou totiž zdravější
než výrobky z kravského mléka. Navíc děti by do

svého prvního roku života neměly laktózu přijímat
vůbec. Kozí mléko je nejstravitelnější hned po mléku
mateřském. 

Jaké další potraviny vyhledávají?
Zájem je také o různé druhy mouky.

I v Kolovratech je řada lidí alergických na lepek,
takže jsou rádi, že nemusí vozit bezlepkové mouky
z centra města. Dále v obchodě nabízíme například
rýžové jogurty nebo sojové výrobky, třeba tofu.
Zákazníci vyhledávají ochucovadla, která neobsahu-
jí škodlivý glutaman sodný.

Prodejna Medunka nenabízí jenom potraviny, ale
například i přírodní mycí a prací prostředky či pří-
rodní kosmetiku. Zákazník si může koupit také celou
řadu medů, třeba slunečnicový, pohankový, lipový,
pastový, které pocházejí z Krkonoš, nebo z jižní
Moravy.

Uvažujete do budoucna otevřít další prodejnu?
Mým cílem není otevírat další obchody, ale

naopak v relativním klidu rozvíjet ty současné.
Provozuji také internetový obchod pod adresou
www.medunka.cz, ve kterém si mohou lidé, kteří se
nedostanou do mých obchůdků, objednat všechny
výrobky a produkty.

V poslední době se často hovoří
o biopotravinách, jejichž prodej má stoupající ten-
denci, přestože nejde o levnou záležitost.
Prodáváte také tyto potraviny?

Myslím si, že není dobře, pokud někteří lidé
zakládají svoji stravu pouze na biopotravinách.
Existuje řada výrobků, které značku bio nemají,
a přesto to jsou velmi kvalitní potraviny. Ve své pro-
dejně nabízím, jak bio tak "nebio" výrobky. Každý
zákazník si tedy může vybrat ten, který mu nejvíce
vyhovuje. 

Doporučíte vhodný čaj na pročištění organismu?
Hlavní čistící kúru bychom měli podstupovat

především na jaře a na podzim. Čistit organismus se
ale doporučuje průběžně po celý život. Při detoxika-
ci lidského těla nejde jen o pití čaje, lidé by měli změ-
nit celý svůj životní styl. Měli by zdravěji jíst, více pít,
častěji se hýbat. Změny by navíc neměly být rychlé
a razantní. Liché jsou i obavy, že zdravé potraviny
nechutnají. Není potřeba zařazovat tuto stravu do
jídelníčku ihned od základu, lepší je zvykat si na ni
postupně. Uvědomme si, že neobjevujeme nic nové-
ho - takto se naši předkové dříve stravovali běžně.
Již dnes začíná mnoho lidí poznávat, že pokud jedí
pestrou a vyváženou stravu, tak se cítí lépe a jsou
mnohem aktivnější. Lehká a jednoduchá strava navíc
zasytí člověka na delší dobu, než strava nevhodná.
Jen si vzpomeňte, jak rychle má člověk chuť na něco
dobrého, sní-li klasické knedlo, vepřo, zelo.

Prozradíte nám tedy nějaký zajímavý recept na
letní oběd?

Pro čtenáře Kolovratského zpravodaje jsem
vybrala dva recepty na levné, rychlé a přesto výži-
vově hodnotné a chutné pokrmy. Základní složkou
prvního receptu je kuskus. Jde o těstovinu, ze které
můžeme připravit celou řadu slaných i sladkých
pokrmů. 

Kuskus zalijeme horkou vodou a necháme zhru-
ba deset minut odstát, aby nabobtnal a zvětšil svůj
objem. Poté ho servírujeme na talíř a jako přílohu
můžeme přidat sojové klíčky, fazole, okurky, rajčata

či červené fazolky. Nakonec celou porci posypeme
balkánským sýrem. Pokud budeme toto jídlo jíst
hůlkami, nejenže si užijeme plno zábavy, ale nesní-
me ho tolik, protože budeme jíst déle a tělo se dříve
nasytí. 

A druhý recept?
Vybrala jsem lívance z ovesných vloček. K jejich

přípravě potřebujeme půl litru mléka, 10 dkg 
jemnějších ovesných vloček, 150 dkg hladké
mouky, jedno vejce, třetinu prášku do pečiva
a špetku soli. Připravíme klasické lívance, které pak
můžeme namáčet například v javorovém sirupu. 

Ve vaší prodejně visí certifikát, že jste porad-
kyní v oblasti léčebných prostředků z konopí.
Hodně čtenářů asi překvapí, že je možné takové
produkty vyrábět a používat...

Na jedné výstavě jsem navázala kontakt s firmou,
která připravuje kosmetiku a léčebné přípravky
z konopí. Po čase jsem u nich začala navštěvovat
kurz, na kterém jsem teprve pochopila, jak to
s konopím ve skutečnosti je. 

Máte pravdu, že nejeden zákazník se zalekne,
když se dozví, že součástí mastičky, kterou si kupu-
je, je konopí. Někteří se dokonce obávají, aby se
neocitli ve „zkouřeném“ stavu. Obavy však nejsou
na místě. Tyto přírodní prostředky se vyrábí z oleje
semínek zvláštní odrůdy konopí, ve kterém je mini-
mální množství látky THC a jeho pěstování je tedy
povolené.

Naše prodejna nabízí jak konopnou kosmetiku,
například balzámy na rty, tak i konopný olej, který
má velmi silné regenerační účinky na úrovni kožních
buněk. Napomáhá také při hojení ran a při ekzé-
mech. Všeobecně platí, že konopí má schopnost
vracet kůži do stádia, ve kterém byla před jejím one-
mocněním. 

Jakou přírodní medicínu by měl mít člověk vždy
po ruce, aby na sebemenší problémy nemusel
hned používat léky?

Bylinky a přírodní medicína umí pomoct při
mnoha onemocněních, ale například u nachlazení je
potřeba začít v ranném stádiu. Tělo má úžasnou
samouzdravovací schopnost, nicméně člověk by
mu měl dát počáteční impuls, aby tento proces
zahájilo. Léky nás zbaví neduhů možná rychleji, ale
zároveň jimi v dlouhodobém horizontu potlačujeme
schopnost našeho organismu, aby se s problémy
vypořádal sám. 

Tomáš Bezouška

Tělo se uzdraví samo, ale musíme mu pomoci, radí Jitka Hofmanová
Když před časem lidé z Kolovrat nad dotazníkem přemýšleli, co jim v obci chybí, někteří si vzpomněli na prodejnu zdravé výživy.

Uplynula krátká doba a Jitka Hofmanová ze sousedního Nedvězí otevřela vedle Infocentra právě takový obchůdek. Dnes do Medunky
chodí pravidelně nakupovat maminky malých dětí, ale i ti, kteří své zdraví neberou na lehkou váhu.

Podle Jitky Hofmanové by v žádné domác-
nosti by neměla chybět tato domácí medicína:

Lichořeřišnice – přírodní antibiotikum, vhodné
například proti zánětům horních cest dýchacích
či močových cest nebo jako antiseptikum na
kožní rány. 
Ostropestřec mariánský – regeneruje a posiluje
játra, slinivku a žlučník
Propolis – na záněty a škrábání v krku
Brusinky – lék na močové cesty
Pohanka, kaštanový gel – pomáhá při problé-
mech se žílami
List maliníku – připravuje porodní cesty - užívat
by ho měly všechny ženy před porodem
Gingko – roztahuje cévy, zlepšuje paměť
Dubové kapky – kudy tečou, tudy léčí



... volný čas 18

Nové knihy
Beletrie
Ahern, C.: Díky za vzpomínky
Badiel, D.: Ať je láska cokoliv, Tajné záměry
Caine, R.: Dědictví bouře
Card, O.S.: Sedmý syn
Carmichael, E.: Diamant v obojku
Ciprová, O.: Čas žít, čas milovat
Clark, H.G.: Horká noc
Cunningham, M.: Hodiny
Dlouhý, M.: Četnické čtyřlístky, Četnické trampoty, 

Humoresky vážně
Donohue, K.: Ukradené dítě
Dumas, A.: Hrabě Monte Christo 2.díl
Du Marie, D.: Hladový vrch
Falconer, C.: Ostrovy přízraků
Ferry, L.: Rozumět životu
Ffordeová, K.: Cesta za láskou
Formánek, J.: Mluviti pravdu
Garwood, J.: Králova milenka
Ghinsber, Y.: Ztracen v džungli
Grossman, V.S.: Život a osud
Harris, L.: Vražda o Velikonocích 
Harris, R.: Impérieum - římská trilogie. 1. díl
Herbert, F.: Santarožská bariéra
Hercíková, I.: Dám si to ještě jednou, 

Možná ho najdeš na ulici
Hofé, G.: Merci, kamaráde - 2.díl
Christie, A.: Slečna Marplová vypravuje
Javořická, V.: Brána do ráje
Jenkins, Ch.R.: Komunistou z donucení
Kvášová, M.: Devět mečů slávy
Lanczová, L.: Panna nebo cizinec
Larson, S.: Muži, kteří nenávidí ženy. Milénium
Mayle, P.: Hotel Pastis
McBain, E.: Vdovy, román z 87. revíru
Morton, K.: Dům u jezera
Obermannová, I.: Normální zázraky, V pěně
Pevel, P.: Meče kardinála de Richelieu
Pilcher, R.: Kolotoč
Rademacher, C.: In nomine mortis
Sebald, W.G.: Austerlitz
Sedlmayerová, A.: Na Límečku
Sullivan, M.T.: Očistný obřad
Summers, J.: Můj život s Georgem
Svěrák, Z.: Povídky
Šimon, J.: Ukradený domov (jak se žilo na vesnici 

ve 40. a 50. letech)
Šmíd, Z.: Za písní Severu 
Švec, B.: Tajemství pevnosti na kraji lesa
Thomas, R.: Přívalová vlna
Tokarčuková, O.: Běguni
Tursten, H.: První podezřelí
Vondruška, V.: Jménem krále
Vonnegut, K.: Matka noc
Waters, S.: Zlodějka
Yates, R.: Nouzový východ
Naučná literatura:
A.Č.Bhaktivédant: Cesta za poznáním, 

Srímad Bhágavatam 1. a 2. díl
Barter, G.: Naučte se zahradničit
Dallaire, Y.: Láska a sexualita v trvalém vztahu
Ferry, L.: Rozumět životu - uvedení do filozofie 
Fieldová, E.M.: Jak se bránit šikaně
Goswami, S.D.: Prabhupáda
Gustafsson, L.H.: Dítě je nemocné! Co mám dělat?
Hovorková, M.: Že by fakt zázraky?
Jungwirthová, I.: Pohodoví rodiče - pohodové děti
Kol.: Návraty: Nauka o reinkarnaci
Norman, A. Agatha Christie: Dokončený portrét
Nydahl, L.O.: Buddha a láska, Jak se věci mají, 

Moje cesta k Lamům
Šafránek, J.: Kolo pro děti a jejich rodiče
Šefců, O.: Karlův most
Šmolka, P.: Manželská a rodinná trápení
Tóth, B.: Karel Schwarzenberg: životopis
Vogel, P.: Gorila v mé posteli
Vrábková, H.: Co vařily naše babičky... 
Waechter, D.. Krásná zahrada bez čekání
Pro mládež
Carmen, P.: Elyonova země:

Osamělé moře, Hvězdný poutník
Krijtová, O.: Kačenčina rukavice
Lenartová, E.: Čajovna U oranžové kočky
Němeček, J.: Báječné příběhy Čtyřlístku 1979 - 82, 

Proslulé příběhy Čtyřlístku 1974 - 76
Paolini, Ch.: Brisingr, Odkaz dračích jezdců 3.
Philip, N.: Mýty a legendy: Příběhy z dávných časů
Rymondová, L.G.: Oskar a měsíční kočky
Skálová, P.: Malostranské psí jaro
Steklač, V.: Boříkovy lapálie
Štíplová, L.: Skvělé příběhy Čtyřlístku 1976 - 79 

Noc s Andersenem byla výletem do všech koutů světa
Ani letos na jaře si padesátka dětí z Kolovrat nenechala ujít příležitost strávit tradiční Noc

s Andersenem v Infocentru s knihovnou. Večer plný překvapení, soutěží, her a setkání se zají-
mavými hosty byl jedním velkým výletem po celém světě.

Pro děti byla i tentokrát připravená „literární bojovka“,
která vedla kolovratskými vycházkovými okruhy. Po návratu
je čekali malí herci z divadelního kroužku Kašpárek při míst-
ní škole s jedním z příběhů pejska a kočičky od Josefa
Čapka. Po pohádce přišli na řadu první hosté - manželé
Janouškovi z Kolovrat, kteří dětem vyprávěli o Mexiku, pro-
mítli krátký dokument, naučili je tradičním tancům a připravili
i malý kvíz. Z Mexika se spáči přenesli do Čečny. „Z této
vzdálené země pochází paní Lujza, která před časem našla
nový domov právě v Kolovratech. Dětem přečetla národní

pohádku a poté si s nimi povídala,“ upřesnil asistent Infocetra Tomáš Bezouška, který každoročně náplň pro-
gramu Noci s Andersenem připravuje. Závěrečný blok patřil opět knížkám a příběhům. Před usnutím děti nas-
louchaly místostarostce Vladimíře Jechové-Vápeníkové a řediteli školy Pavlu Bednářovi. -ouj-

Čtenáři knihovny si budou rezervovat knihy internetem
Infocentrum s knihovnou brzy nabídne veřejnosti novou službu. Nedávno pořízený nový

knihovnický program Clavius umožní čtenářům rezervovat si knihy přes internet, pomocí
odkazu na kolovratských webových stránkách. K dispozici bude zároveň i elektronický kata-
log se seznamem všech 11 tisíc titulů, které knihovna nabízí. Moderní program Clavius kni-
hovna získala díky vstřícnosti Městské knihovny v Praze.

Infocentrum s knihovnou zároveň zve na první poprázdni-
novou výstavu, jejíž vernisáž je v plánu začátkem září.
Výstavní prostor si zamluvil fotograf Miroslav Břeský
z Čelákovic, který v Infocentru vystaví černobílé záběry paříž-
ských zákoutí. V říjnu se návštěvníkům opět představí kolo-
vratské vitrážistky, na listopad Infocentrum chystá výstavu
k letošnímu Mezinárodnímu roku astronomie a v prosinci se
zaskví mezi regály knih tapiserie Karolíny Pirklové z Uhříněvsi.

Na začátek prázdnin Infocentrum chystalo výstavu
Vladimíru Motyčkovi, který se před osmdesáti lety narodil
v Kolovratech, v ulici Na Parkáně. Pan Motyčka párkrát Kolovraty navštívil a pořídil několik skic současných
Kolovrat, podle kterých chtěl namalovat obrazy. Pokaždé byl v dobré náladě, plný optimismu a humoru. Přijal
také pozvání na červnovou vernisáž výstavy obrazů Magdaleny Michelfeitové (na fotografii zcela vlevo).
Návratu s paletou do rodných Kolovrat se však už nedočkal. Zemřel náhle, pár týdnů před vernisáží. -ouj-

Pohybové aktivity s Janou Kněžínkovou 2009/10
POZOR - ZMĚNA: Veškeré aktivity jsou přesunuty 

do tělocvičny u ZŠ v Kolovratech, Mírová ul.

Pondělí: 20,00 - 21,00 Pilates (rehabilitačně-protahovací cvičení)
Úterý : 10,00 - 10,55 Kocouři (cvičení rodičů s dětmi od 2 do 4 let)
Středa : 20,00 - 21,00 Bodytraining (silově vytrvalostní cvičení pro dobrou kondici)
Čtvrtek : 16,00 - 16,45 Tygříci (cvičení bez rodičů pro děti od 4 do 6 let)

17,00 - 17,55 Světlušky (taneční přípravka s prvky moderního tance,
gymnastikou a aerobními prvky pro děti od 5,5 roku)

Neděle : 20,00 - 21,00 Bossa (novější zábavná forma cvičení v aerobním zatížení)

Pravidelné lekce pro dospělé začínají 2. týden v září, kurzy dětí 3. týden v září.

Nábor dětí do kurzů proběhne ve středu 2. září od 16 do 18 hodin na recepci tělocvičny 
u ZŠ Kolovraty v Mírové ul., specifikace kurzů včetně přihlášky najdete již nyní na
www.knezinkova-cvicení.cz

Dále nabízím:
• Víkendové a týdenní rekondiční pobyty
• Individuální cvičební lekce „šité na míru“
• Organizaci pohybových aktivit při dětských oslavách v sálech
• Sobotní semináře s novými pohybovými trendy 
• Aktuální program na webových stránkách

Na viděnou se těší Jana Kněžínková 
Info: 608 975 094
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Volejbalový turnaj geodetů a kartografů posedmé

V předposlední květnovou sobotu se v hale Pod Juliskou sešlo celkem 22 volejbalových
týmů, aby změřily své síly v tradičním volejbalovém turnaji geodetů a kartografů. 

Nechyběli tradiční účastníci, firmy Gefos, a.s., Geodézie Česká Třebová s.r.o. , AZIMUT CZ s.r.o., GKS
Sokolov, GEOPROGRES, spol, s r.o. a zástupci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Již
samozřejmostí je účast Hrobesa, VC Pulců, Jirčan, Pata a Mata a Oldies z ČVUT. A naopak zcela nově se
objevil tým složený ze studentů Zeměměřické průmyslovky z Prahy - Hrdlořez.

Krátce po půl deváté byli všichni účastníci seřazeni ke slavnostnímu zahájení, které obstarali svými
krátkými projevy ředitel turnaje Ing. Petr Souček, Ph.D a garant turnaje prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. 

Systém turnaje zůstává již třetí rok prakticky neměnný - pět základních skupin, ze kterých tři nejlepší
postupují do osmifinále. Ostatní hrají malé play-off o šestnácté místo. Do skupiny U bylo nasazeno druž-
stvo pořadatele MAESTRO CLUB Kolovraty, které doplnilo kvarteto GEFOS JIH, Oldies, GKS Sokolov
a Plyšový teodolit G+H. Jednalo se o velmi vyrovnanou skupinu, ve které hned tři týmy nepoznaly hoř-
kost porážky. Do osmifinále tak prošel Gefos Jih jako vítěz skupiny, ze druhého místa pořadatelské
MAESTRO a jako třetí Oldies. Ve druhé skupině V měl jasnou převahu Gefos Praha, který bez ztráty bodu
postoupil do vyřazovacích bojů. Společně s ním postupily týmy VK GEO CB a Geoprogress. Na týmy
Azimut a Petrásci zbyl boj o 16. místo. Ve skupině X se z prvního místa radoval tým Ročník 1987. Do
playoff pronikla ještě dvojice družstev Hrobeso a SK Čes.Třebová. Černý Petr zůstal týmu Jirčan. Skupina
Y přinesla velmi vyrovnané a napínavé boje. Jasným vítězem skupiny se stala Pouliční směs s plným
bodovým ziskem. Ostatní týmy Štiky, Pankráč a 4. ročník se srovnaly na čtyřech bodech a o postupu
musela rozhodnout až minitabulka ze vzájemných utkání. Nakonec nejvíce štěstí měl tým Štik před
Pankráčem. Čtvrtý ročník si zahraje pouze malé playoff. Poslední skupina Z měla zcela jasný průběh.
Nezrodil se v ní ani jeden remízový výsledek, a tak do osmifinále postupují Plzeňská směs, Pat a Mat
a Ouřadové. VC Pulci si stejně jako v loňském roce zahrají o 16. místo.

V osmifinále se žádné překvapení nekonalo
a kromě zápasu GEFOS JIH - Ouřadové, který
vyhrál Gefos Jih až v dramatické koncovce
25:21 a 25:23, se vždy jednalo o jednoznačnou
záležitost. Ve čtvrtfinále se tak vytvořily dvojice
Pouliční směska (volný los) - Pat a Mat (po
vítězství nad VK GEO CB), Hrobeso (přehrálo
tým Štiky, ve kterém nastoupil i Jan Pytel) -
Gefos Jih, Ročník 1987 (porazil Geoprogress) -
Plzeňská směs (ta doslova smetla Oldies 25:8,
25:10) a Gefos Praha (v repríze loňského semi-
finále jasně přehrál tým SK Čes.Třebová) -
MAESTRO CLUB Kolovraty (v poklidném tempu
zvítězil nad týmem Pankráč). 

Ani ve čtvrtfinále se žádné překvapení nekonalo a do semifinále postoupila čtveřice Pat a Mat,
Hrobeso, Plzeňská směs a Gefos Praha. Gefos Praha po vítězství, na které se nadřel více než asi sám
čekal, nad pořadatelským týmem MAESTRA, stále živil naději na celkové vítězství. MAESTRO CLUB
Kolovraty skončil na celkovém 8. místě a vylepšil si tak své postavení z loňského roku. V semifinále na
sebe narazily týmy Pat a Mat a Hrobeso. Osobně jsem více favorizoval Hrobeso, ale to nakonec ve dvou
setech podlehlo shodně 22:25 a do finále se nepodívá. Druhou dvojici tvořil Gefos Praha a Plzeňská
směs. Zde se hrálo dle mého soudu předčasné finále. Nádherný volejbal s překrásnými výměnami pro
sebe nakonec rozhodl Gefos Praha až v infarktové koncovce druhého setu v poměru 31:29. Finále si tak
zahraje Gefos Praha proti Pat a Mat.

Ještě před tím bylo rozehráno utkání o 3. místo, ve kterém se odehrál jediný třísetový zápas ve vyřazova-
cích bojích. V něm měla více sil a štěstí Plzeňská směs, která dokázala porazit Hrobeso 18:25, 25:20 a 15:9.

Kdo se těšil na finále, musel být zklamán. Pat a Mat již neměl dostatek sil, aby byl Gefosu Praha důs-
tojným soupeřem a po prohře 9:25, 11:25 se musel spokojit s druhým místem. Naopak Gefos Praha si
připsal na své konto obhajobu loňského vítězství a celkově již třetí triumf v řadě. Zbývá dodat, že v malém
playoff o šestnácté místo měl nejvíce sil tým Jirčan, který si postupně dokázal poradit s GKS Sokolov,
VC Pulci a Azimutem a zaslouženě si dokráčel pro dárkový koš. Kompletní výsledkový servis najdete na
samostatných stránkách věnovaných turnaji http://volejbal-gk2009.maestroclub.cz.

Ceny nejlepším týmům předal ředitel turnaje Petr Souček. Všechny zúčastněné týmy si odnesly malou
pozornost ve formě lahodného vína. První tři týmy obdržely dárkové balíčky a CD s historickými mapa-
mi, které věnoval prof. Veverka. Vítěz navíc získal od garanta turnaje tradiční věnec buřtů. Krátce po 
19. hodině jsme mohli turnaj prohlásit za ukončený. 

Mně nezbývá než poděkovat všem, kteří se na organizaci turnaje podíleli. Nesmím zapomenout na
MUDr. Rostislava Broukala, který zajišťoval zdravotní dohled v průběhu celého turnaje. Poděkování patří
i pětici rozhodčích - Ivaně Strachanové, Aleně Peché, Dianě Vaníčkové, Jaroslavu Lhotákovi a Václavu
Koblihovi, kteří spravedlivě odřídili všech 74 utkání. Ani bez občerstvení by se turnaj neodehrál - náš dík
patří Jaroslavu Vojířovi a Pepovi Kubátovi z Mnichovic za poskytnutí kvalitního občerstvení. Nesmím
zapomenout na Kamila Konečného a Pavlu Bartošovou, kteří se starali o výsledkový servis a zajišťovali
vlastní organizaci v průběhu celého dne. V úplném závěru děkuji všem hráčům, že přispěli měrou vrcho-
vatou ke kvalitnímu volejbalovému představení!

Věřím, že se na dalším ročníku v roce 2010 opět setkáme.
Sportu zdar a volejbalu zvlášť. za MAESTRO CLUB Ing. Petr Souček, Ph.D

Tenisová sezóna nabírá 
na obrátkách i v Kolovratech

Zatímco soutěže družstev pomalu končí, protože
jsou vypsány na období dvou měsíců, tedy v květnu
a v červnu, na významu nabývají soutěže jednotlivců. 

V soutěžích družstev si vede dobře B družstvo
starších žáků a družstvo dorostu, která bojují ve
svých třídách o postup do vyšší soutěže – starší žáci
do 1. třídy a dorostenci do 2. třídy. Družstvo
A starších žáků bojuje v lize zatím na 6. místě. Mladší
žáci v 1. třídě se dělí v tabulce o čtvrté až šesté místo.
Družstvo dospělých bojuje o udržení ve druhé třídě.

Velice úspěšně si vedli naši hráči - dorostenec Petr
Roušar a starší žák Dominik Sochůrek - na oblastních
přeborech, které jsou jedinou kvalifikací na
Mistrovství České republiky jednotlivců. Petr Roušar
si vybojoval postup na tradiční pardubickou juniorku
účastí ve čtvrtfinále dvouher a zároveň byl i finalistou
ve čtyřhře. Dominik Sochůrek postoupil na Oblastním
přeboru až do finále ve dvouhře i čtyřhře a vybojoval
si tak účast na Mistrovství republiky, které se bude
konat v Jablonci n. Nisou. 

Na dokreslení úspěchů našich hráčů jsou zde prů-
běžné celostátní žebříčky po zimní sezóně:

Petr Roušar obsadil 8. místo v dorostu a 158.
místo v mužích, Dominik Sochůrek je průběžně na
21. místě, Vít Uhlíř na 104. místě, Richard Stiebal na
200. místě ve starších žácích a Jan Hanzal na 
69. místě v kategorii mladších žáků.

V období května až června jsme pořádali na našich
dvorcích několik celostátních turnajů: dva turnaje
v minitenisu, dva turnaje přípravek (děti ve věku 8 až
9 let), jeden turnaj mladších žáků, kde naše hráčka
Karolína Vojtěchovská vybojovala ve čtyřhře třetí
místo, a jeden turnaj starších žáků, kde naše starší
žákyně Adéla Jindráčková prohrála až ve finále
dvouhry a spolu s oddílovou spoluhráčkou Petrou
Tříškovou turnaj ve čtyřhře vyhrály. 

Nyní nastane čas, kdy hráči budou bojovat o body
na celostátních turnajích. Věříme, že zúročí tréninko-
vou přípravu, kterou absolvují pod vedením našich
trenérů. Kromě úspěchů a radosti ze hry chceme
všem dětem i čtenářům Kolovratského zpravodaje
popřát krásné prázdniny, plné veselých a nezapo-
menutelných zážitků. Hana Vlastníková

Adéla Jindráčková a Petra Tříšková, vítězky turnaje

starších žákyň

Mateřská škola v Praze - Kolovratech
přijme od září 2009 

kvalifikovanou učitelku pro MŠ
Bližší informace na tel.:

267 711 342, 777 828 926 a 732 838 104,
e-mail: skolka@kolovraty.cz

Stomatologické centrum
Zidenta v Kolovratech

přijme zdravotní sestru na plný úvazek.
Nástup možný v srpnu (v září) 2009.
Praxe ve stomatologické ambulanci 
není podmínkou. Flexibilita vítána.

Informace: 777 774 346, 267 710 655
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Fotbalový zápas je odměnou dětem i trenérům
Přestože je fotbal neboli česky kopaná v současné době chápaná veřejností jako

sport v našich krajích nejoblíbenější, nejmasovější a nejlevnější, jeho popularita
v posledních letech klesá. Na otázku, proč tomu tak je, existuje velmi jednoduchá
odpověď. Ikonou fotbalu, a to v každé zemi, je vždy národní tým, který je sledován
milióny diváků, fanoušků a jeho výkon v každém utkání více či méně ovlivní náladu
obyvatel. Tento tým je sledován širokou veřejností a samozřejmě i médii, a to, že se
mu v současné době nedaří, ovlivňuje celkový náhled na tento sport.

V pražských soutěžích, kte-
rých se účastníme, je v drtivé
většině fotbal zábavou.
Nepočítáme-li v našich měřít-
kách kluby, giganty jako je
Sparta, Slavia, Bohemians, ale
i Dukla, Motorlet, Žižkov, kde je
poplatek za to, že dítě provozu-
je tento sport, až desetinásob-
ný. Většina trenérů vede muž-
stva dobrovolně a bez nároku
na odměnu. Tito lidé se fotbalu
ve svém volném čase věnují

proto, že je to baví. Bez nich by si naše takzvané velkokluby nebyly schopny své hráče vychovat,
a proto přetahují už malé děti do svých řad.

Nabídky se hrnou a je jen na zvážení rodičů, zda se podvolí a rozhodnou dát v některých pří-
padech i předškoláka do klubu zvučného jména. Tyto oddíly nikdy nezapomenou „vysvětlit“ rodi-
čům, že šestiletý talent musí být hráčem jejich klubu a kladou si neustále další a další podmín-
ky. V menších oddílech je přednější škola a výuce je také program přizpůsobován. V těch velkých
je to přesně naopak. 

Po pár letech, kdy hráč nesplňuje výkonnostní kvalitu, nastává problém. Kluk by chtěl hrát
jinde, ale je stále hráčem ligového oddílu. V tento moment se stává zbožím, za které si tyto „vel-
kokluby“ řeknou nehorázné sumy. V pořádku to není, ale je to tak. Slavné jméno klubu ještě
neznamená, že tam bude hráč (nebo rodič) spokojen.

Fotbal je kolektivní hrou, kde se ve
všech věkových kategoriích setkávají
různé vlastnosti, jako pohybové před-
poklady, individualita, šikovnost,
nebojácnost, komunikace, emoce
a spousta dalších. Ale základem je
život týmu, kde se tvoří přátelství, vzá-
jemná soudržnost, odpovědnost
a schopnost rozhodovat nejenom za
sebe, ale i ve prospěch mužstva. Toto
samozřejmě není jen doménou fotba-
lu, ale i většiny kolektivních sportů,
byť ne tak sledovaných. 

Na rozdíl od sportů individuálních dostává šanci se účastnit soutěží a reprezentovat svůj klub
většina z dětí. Výsledek je až druhořadý, i když vítězství samozřejmě potěší a povzbudí. V našem
oddíle s radostí přivítáme všechny, kdo mají zájem o kopanou a budou se chtít zapojit - ať už jako
hráči, trenéři anebo v jiných rolích.

V poslední době dochází k velkému nárůstu počtu našich nejmenších fotbalistů. U těchto
nejmladších je nejdůležitější spolupráce trenérů s rodiči. Práce s těmito dětmi je velmi náročná
a vše je hlavně o trpělivosti. Děti se věnují především všestranné pohybové přípravě ve formě
různých her, postupně jsou přidávány cvičení s míčem a základy fotbalové abecedy.

Nikdo se nenaučí hrát fotbal za měsíc nebo za rok. Jedná se o dlouhodobý proces přípravy
a hlavně o to, dokázat děti pro tuto krásnou hru získat. Proto chceme poděkovat všem vstřícným
a chápajícím rodičům, kteří k nám dítě nejenom pošlou v týdnu trénovat, ale dovedou si
i organizačně vyřešit víkendový program, aby jejich potomek mohl přijít na soutěžní utkání. Neboť
ve fotbale je právě zápas odměnou dětem i trenérům za jejich úsilí. V momentě, kdy trenérovi
nepřijde na zápas několik jedinců, je tím potrestáno celé mužstvo. I proto se v maximální míře
snažíme respektovat rodinné zázemí, případně jiné volnočasové aktivy a děti v žádném případě
nezahlcujeme přemírou sportu.

Zázemí fotbalistů se daří
rychle rekonstruovat

Jak se již stalo tradicí, průběžně informu-
jeme o rekonstrukci hlavní budovy.
Rekonstrukce probíhá díky grantům
Magistrátu hlavního města Prahy
a povinnost podílet se na financování má
samozřejmě i fotbalový klub Sokol
Kolovraty.

Magistrát si svoje finanční prostředky také
hlídá a pro nás je potěšující, že kontrolu
v Sokole již máme za sebou a bez závad. 

Tato nutná rekonstrukce probíhá podle
plánu. V zimě byla položena nová střecha
a podařilo se vyměnit všechny dveře
v interiéru budovy. Tím však práce na zvele-
bování podmínek pro fotbalisty zdaleka
nekončí. V období prázdninových měsíců
dojde k výměně všech stávajících dřevěných
oken za okna plastová, budova bude komplet-
ně zateplena a dostane novou fasádu. 

Tímto budou opravy na hlavní budově hoto-
vy. V dalších letech se pokusíme zlepšit pro-
středí celého areálu, a to zejména okolí hlav-
ního travnatého hřiště.

Letní soustředění připraví
hráče na novou sezónu

I letos odjíždějí naše mládežnická muž-
stva v posledním týdnu prázdnin na soustře-
dění do různých míst naší vlasti.

Kluci z mladší přípravky se budou na nad-
cházející sezónu připravovat ve Strážném
v Krkonoších. Jejich kamarádi ze starší pří-
pravky budou své fotbalové umění zdokonalo-
vat v Lipně nad Vltavou a žáci s dorostenci
mají společné soustředění ve Zruči nad
Sázavou. Pobyty organizují příslušní trenéři
s potřebnou licencí. Účast na těchto akcích je
pro hráče, vzhledem k jejich dalšímu sportov-
nímu růstu, nezbytná.
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Fotbalisté z Kolovrat odehráli soutěže se ctí

V právě skončené sezóně 2008/2009 jsme měli v soutěžích Pražského fotbalové-
ho svazu sedm týmů. Muži A skončili ve své skupině na druhém místě a jen o jednu
pozici jim unikl postup do I. B třídy. Muži B a C odehráli se ctí své soutěže a zejména
v domácím prostředí dopřáli svým věrným fanouškům nezapomenutelné zážitky.
Mladší dorostenci byli po většinu jara doplňováni žáky, a proto musíme získané
body považovat za úspěch. Starší žáci odehráli výbornou sezónu a výsledkem je
umístění na třetí medailové pozici.

Stejnou pozici obsadila i naše
starší přípravka, a při troše nezbyt-
ného štěstí mohla být i výše.

Mladší přípravce se podařilo svoji
soutěž vyhrát a postoupit do druhé
nejvyšší soutěže.

Tým mini odehrál vyrovnané sou-
boje s mnohem většími kluby
a podával stále se zlepšující výkony.

S výsledky našich mužstev
v odehraném ročníku je klub spoko-
jen. Zejména úspěchy žáků

a přípravek nás mile překvapily a jsou dobrým základem pro budoucnost kopané v Kolovratech.
Od příští sezóny přihlásíme do soutěží jen dvě mužstva mužů. Tím by mělo dojít ke zvýšení

kvality obou mužstev a věříme, že naši A muži se s úspěchem poperou o postup do vyšší sou-
těže, která do Kolovrat patří. Novinkou je založení týmu „staré“ gardy, který se pod vedením pana
Dvorského zúčastní oblastní soutěže. Účast týmů dorostu, žáků, přípravek a mini zůstává zacho-
vána. Všem hráčům, funkcionářům, rodičům a příznivcům přejeme krásnou dovolenou a těšíme
se na další fotbalový rok v Kolovratech.

Naše poděkování
Vedení oddílu děkuje všem trenérům, asisten-
tům a vedoucím mužstev, kteří se v jarní části
soutěží nezištně starali o jednotlivé týmy.

Muži A - Ladislav Břeň
Muži B - Michal Martinek
Muži C - Zdeněk Dvorský
Dorost - Pavel Rosák
Žáci - Vlastimil Novotný, Pavel Kabeláč, Jiří
Bimbo, Milan Zolich
Starší přípravka - Bedřich Matoušek, Vladislav
Semerád
Mladší přípravka - Jan Kolář, Jan Sommer,
Pavel Hrubý
Mini - Jiří Baloun, Jiří Pospíchal, Libor a Renata
Sedláčkovi, Jozef Matušovský

Postupující mladší přípravka 
Hráči:
r. 2000: Josef Didunyk , Michal Fiala, Pavel
Hrubý , Ondřej Kasalický, Jáchym Kolář, Filip
Kotě, Tomáš Laštůvka, Michal Maček, Michal

Plíhal, Jakub Sommer, Jakub Vítek 
r. 2001: Filip Hladký, Jakub Novák, Miroslav
Rychna, Vojtěch Sýkora, Lukáš Talman

Nejmladší naděje Studia Sport v kategorii minivolejbal pod vede-
ním trenérky Daniely Baumrukové získaly v Přeboru Prahy
2008/2009 hned dvě sady medailí.

Volejbalová děvčata pod hlavičkou Studio
Sport trénují v Uhříněvsi v tělocvičně Základní
školy Vachkova, ale domovskou adresou oddílu
jsou Lipany. V této sezóně získaly mladší i starší
žákyně čtvrté místo v Přeboru Prahy. 

Nejúspěšnější byla však výše zmíněná nejm-
ladší kategorie. „Áčko“ mělo titul Přeborník
Prahy s velkým náskokem jistý už před posled-
ním z celkem sedmi turnajů (šestý v tělocvičně
a závěrečný na antukových kurtech), který se
hrál o červnovém víkendu na kurtech Olympu.

Mimochodem za celou sezónu „áčko“ prohrálo pouze jeden jediný set
ze šedesáti odehraných. „Béčko“ nakonec upevnilo druhým místem

v tomto turnaji celkovou třetí příčku.
V konkurenci dvaceti družstev se tak na jediný
volný medailový stupínek (stříbrný) dostaly
volejbalistky ŠSK Mikulova. 

V dosavadní čtyřleté historii této variace
volejbalu (hrají čtyři hráči proti čtyřem na men-
ším hřišti s upravenými pravidly, která prověří,
jak pečlivě se pracuje s volejbalovými příprav-
kami) je to už třetí titul Přeborník Prahy pro
Studio Sport.

PaedDr. Jiří Baumruk

www.studiobaumruk.cz

Zlaté a bronzové medaile z Přeboru Prahy pro Studio

Sport

Přeborník Prahy v kategorii minivolejbal má sídlo v Lipanech

Tabulka MP II. třída skupina A - Praha

V P R Body Skóre
1. Sokol Kolovraty 21 0 1 63 174 : 7

2. Loko Vltavín 21 0 1 63 201 : 11
3. Kyje 16 1 5 49 95 : 21
4. TJ Točná 15 2 5 47 95 : 28
5. FK Klánovice 11 0 11 33 82 : 76
6. FK Újezd nad Lesy B 10 0 12 30 43 : 63
7. Xaverov 9 2 11 29 45 : 95
8. AFK Slavoj Podolí 9 1 12 28 36 : 81
9. FC Pragis Satalice 7 2 13 23 29 : 101

10. Hostivař 3 2 17 11 23 : 151
11. SK Třeboradice B 3 1 18 10 13 : 118
12. Sokol Běchovice 1 1 20 4 15 : 99

Pavel Hrubý, 

foto Iveta Hrubá
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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 •

Jak se zbavujeme vysloužilých elektrospotřebičů
Každá domácnost produkuje velké množství odpadu. Ideálně se ho zbavuje-

me tehdy, když před domem máme popelnici, za kterou jednoduše zaplatíme
a o její vyvážení se pak nemusíme starat. Jenže dnes už většina z nás ví, že do
popelnice nelze odložit vše. Copak, o takový mastný papír od salámu se popel-
nice spolehlivě postará, roztřídění papíru, plastů či skla nás však stojí jistou
námahu. Ale i zde jsme si navykli na modré, žluté či zelené sběrné kontejnery.

Co když se nám však rozbije mixér, fén či žehlička? Jsme ochotni je odnést
do sběrného dvora, který může být i několik kilometrů vzdálený?

Co napověděl průzkum?
Elektroodpad je momentálně nejrychleji

rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní
tvoří až pět procent hmotnosti pevného
domácího odpadu, tedy téměř tolik jako plas-
tové obaly.

V zemích Evropské unie, kde se
v domácnostech ročně vyprodukuje asi osm
milionů tun elektroodpadu, roste jeho objem
tempem tři až pět procent ročně, tedy skoro
třikrát rychleji než celkový objem odpadu.

Před třemi lety, kdy v České republice
začínal systém zpětného odběru vyslouži-
lých spotřebičů teprve vznikat, v mnoha
zemích Evropy již perfektně fungoval. U nás
tehdy – s nadsázkou řečeno – platilo, že většina lidí elektroodpad rozlišovala
pouze na dvě skupiny: na ten, co se do popelnice nevejde, a ten druhý, co se
tam vtěsnat dá.

Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum, který se opako-
val v dvouletém intervalu. Lze konstatovat, že došlo k výrazným změnám
v uvažování lidí. S tvrzením „Díky zpětnému odběru se nepovalují stará zaříze-
ní v příkopech a na skládkách“ dnes souhlasí 72 % dotazovaných. Když se

řekne „zpětný odběr elektrozařízení“, vybaví se podle průzkumu více než polo-
vině dotázaných, přesněji 53 % respondentů „odevzdání elektrozařízení prodej-
ci při koupi nového“.

Co vlastníme, proč to vyhazujeme
Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve vztahu k jednotlivým skupinám elek-

trozařízení. Tazatelé zjišťovali, kolik a kterých spotřebičů domácnosti vlastní,
jaké je jejich průměrné stáří, nebo co bývá nejčastější příčinou jejich obměny. 

Například lednice – alespoň jednu vlastní 99 % českých domácností, 50 %
lednic je starší pěti let. Novou si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji
jednou za šest až deset let. Důvody vyřazení staré lednice jsou v rovnováze.

Kvůli poruše ji přestává používat 47 %
domácností, 47 % odůvodňuje tento krok
nákupem nového, lepšího modelu. Když už
dojde na likvidaci ledničky, odevzdá ji 34 %
domácností do sběrného dvora. Za novou ji
při nákupu vymění u prodejce 20 % lidí, 13 %
starou, ale ještě funkční lednici někomu zdar-
ma věnuje, osm procent prodá do bazaru
nebo prostřednictvím inzerátu a stejných
osm procent takový spotřebič nějakým způ-
sobem dál používá. Stále ještě však šest pro-
cent dotázaných přiznává, že starou lednici
prostě postaví k popelnici. Pro srovnání se
podívejme třeba na fény a kulmy: vlastní je

83 % českých domácností a 56 % jich je tři až pět let starých. Pokud dojde
k výměně, je to v 65 % případů kvůli poruše a jen v 25 % z důvodu nákupu
nového, lepšího modelu. A způsob jejich likvidace? Největší množství těchto
malých domácích pomocníků, bohužel, končí v popelnici mezi ostatním odpa-
dem. Podle průzkumu je to 44 %. V domácnostech, kde mají větší ekologické
zábrany, ale žádné místo zpětného odběru bezprostředně po ruce, jich dál pře-
káží 16 %, pouze 13 % fénů a kulem lidé odevzdají do sběrných dvorů.

O vysloužilé elektrospotřebiče se postará společnost Elektrowin






