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Míša Martincová závodí na prkně

S ředitelem školy také o rybolovu
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Milí čtenáři,

kolovratské Infocentrum s knihovnou se může
pochlubit dalším úspěchem. Pár měsíců poté, co
webové stránky obce už podruhé získaly ocenění
v soutěži Zlatý erb, přišla nominace do soutěže
o titul Knihovna roku 2009. Tuto cenu uděluje už
sedmým rokem Ministerstvo kultury ČR za dlou-
hodobý či mimořádný přínos k rozvoji veřejných
knihovnických a informačních služeb. Kolovratské

zařízení získalo nominaci právě proto, že je zároveň knihovnou, informačním
centrem, kulturním klubem i galerií. Bývalé vedení obce mělo před sedmi lety
šťastnou ruku, když soustředilo tyto aktivity pod jednu střechu. Od té doby je
Infocentrum s knihovnou pro návštěvníky i nové obyvatele Kolovrat jakousi
vstupní bránou do této městské části. 

Koncem prázdnin zavítala do Infocentra pětičlenná komise, aby se na vlastní oči
přesvědčila, zda Kolovraty dostaly nominaci právem. Kromě nabídky knihovnic-
kých služeb a doplňkových akcí si všimla také nadčasového interiéru, který umo-
žňuje pořádat přednášky, besedy, kurzy, literární večery, výstavy a každoročně také
poskytuje přístřeší spáčům při oblíbené Noci s Andersenem. Komise také smekla
před vedením obce, které ve svém rozpočtu pamatuje i na obměnu knižního fondu
a částku vyhrazenou na nákup nových knih se snaží nekrátit.

Většina čtenářů si nabídku knihovny pochvaluje. Řada z nich dokonce neváhá
dojíždět za dobrou četbou ze soudní obce. Že kniha není pouze spotřební zboží,
mohou dosvědčit ti, kteří často sami věnují zachovalé přírůstky z domácí kni-
hovny a rádi se s ostatními podělí také o zánovní magazíny. Najdou se však
i čtenáři, kteří si knihu spletou s vystřihovánkou, občas ji zapomenou na dešti
nebo ji dají přečíst křečkovi či štěněti. Pak musí počítat s tím, že kromě částky,
za kterou byla kniha pořízena, zaplatí navíc i stokorunovou pokutu. Knihovní řád
je v případě ztráty, zničení nebo poškození knihy nesmlouvavý. Pokud je exem-
plář stále na trhu, knihovna koupí nový. Když ale k mání není, je to škoda nena-
hraditelná. 

Hezký podzim s dobrou knihou přeje
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka
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dohromady nedali. Je vidět, že pokud se o takovýto areál stará někdo, kdo tomu
skutečně rozumí a má k dané věci vztah, konečné dílo vypadá jinak. V příštím
roce bychom rádi dotáhli ještě některé drobné úpravy, abychom si mohli spo-
lečně říct, že takhle má vypadat sportovně-rekreační areál se vším všudy.

Ta druhá stavba je přece jenom významnější. Asi všichni uhádnete, o kterou
se jedná. Ano je to společný pavilon školy a školky. Je to skutečně stěžejní dílo
naší městské části. Význam tohoto zařízení podtrhl svou návštěvou i pražský pri-
mátor, který se osobně zúčastnil slavnostního otevření. Vy, kteří jste tam byli, mi
určitě potvrdíte, že to byla záležitost velmi příjemná a setkání primátora
s prvňáčky bylo skutečně milé a bezprostřední. 

Ta stavba se nerodila jednoduše. Pouze mávnutí kouzelného proutku nestačí
k tomu, aby taková městská část jako Kolovraty dostala bez problémů takové
množství finančních prostředků na zabezpečení celé výstavby. Rozpočet byl jen
tak mimochodem 56 milionů korun. To už je pořádné sousto. Přesto se to nako-
nec po složitých jednáních podařilo. Chtěl bych poděkovat zejména právě panu
primátoru Bémovi, který se osobně zasadil o to, abychom požadované finance
dostali. A také Honzovi Svátkovi, pražskému zastupiteli a zároveň našemu spo-
luobčanovi, protože bez něj by to bylo všechno ještě mnohem těžší.

Jsem rád, že jsem mohl být u toho, když po více jak stodeseti letech Kolovraty
otevírají novou školu. Už z tohoto časového rozpětí je cítit, jaká je to významná
událost. Také bych byl rád u toho, až se u nás bude otevírat i druhý stupeň
základního školství. Věřte, že se o to všichni snažíme a snad se nám to
v budoucnosti podaří. 

Na závěr snad už jen krátce o jiné stavbě. Jsem rád, že se Sokolu Kolovraty
za přispění magistrátních grantů podařilo celkově zrekonstruovat budovu kabin.
To už bylo skutečně potřeba.

Užijme si tedy babí léto, přejme si, ať nám sluníčko ještě chvíli svítí
a doufejme, že nás ještě nečekají podzimní plískanice.

Ing. Michal Habart,

starosta MČ Praha - Kolovraty

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

léto definitivně končí. Alespoň to letošní.
Doufám, že jste ho všichni přežili ve zdraví a že
jste si ho i náležitě vychutnali. Pokud byla vaše
dovolená spojená s návštěvou nějaké zahraniční
destinace, doufám, že cestovní kanceláře
a letecké společnosti nezkrachovaly a dovezly vás
vždy na místo určení. 

V Kolovratech bylo léto zdánlivě klidné. Bylo to
ale skutečně jen zdání, neboť nám finišovaly dvě důležité stavby. Ta první měla
malinko zpoždění. Mám na mysli opětovné zprovoznění místního koupaliště.
Nebyla to záležitost jednoduchá, protože provozování takového areálu vyžaduje
splnění velkého množství různých předpisů, vyhlášek a nařízení. Sehnat je
všechny v požadovaném termínu je někdy vskutku záležitost téměř nemožná.
Nakonec se to podařilo a koupaliště fungovalo alespoň v letních měsících. Snad
všichni příchozí návštěvníci ocenili novou vybavenost areálu včetně nových
volejbalových kurtů, moderního sociálního zařízení a občerstvení. Chtěl bych
touto cestou poděkovat nájemci panu Polákovi, bez kterého bychom to asi

Zamyšlení místostarostky
V září jsme v Kolovratech slavnostně přivítali

pětadvacet nových občánků. Mám to slavnostní
odpoledne velice ráda. Ráda vidím ty rozzářené
tváře rodičů, starších sourozenců a prarodičů.
A samozřejmě miminka. Ty však zajímá nejvíce to,
jak dostat do pusinky kytičku, kterou právě dosta-
la máma od pana starosty. 

Při každém vítání občánků se však zamýšlím
také nad budoucností našich dětí. A to nejenom
nad tím, zda pro ně budeme mít v Kolovratech

dostatek míst ve školce a škole, nebo zda nabídka dětských hřišť a sportovišť
stačí. „Děti jsou budoucností a nadějí lidstva...“ řekl papež Benedikt XVI.
v projevu u Jezulátka v kostele Panny Marie Vítězné v Praze. Jakkoliv otřepaná
se nám může tato věta zdát, její moudrost nelze zpochybnit. Jaké děti vychová-
me, takovou budeme mít budoucnost. Malý človíček potřebuje toho velkého
k tomu, aby se o něj mohl opřít, kdykoliv bude třeba a stejně tak stárnoucí člo-
věk potřebuje laskavého mladého člověka k prožití důstojného stáří. 

A proto obraťme pozornost k našim dětem, najděme si na ně dostatek času
a věnujme jim dostatek lásky. A pak můžeme naopak očekávat, že nám děti ve
stáří neodepřou oporu, kterou budeme potřebovat. 

Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková,

zástupkyně starosty
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Zasedání zastupitelstva MČ

■ Kolovratští zastupitelé jmenovali do funkce
obecního kronikáře Radanu Šímovou, která je
tajemnicí ÚMČ.

■ Zastupitelé městské části odhlasovali plán
zasedání ZMČ ve 2. pololetí roku 2009. Úterní
zasedání se budou konat v těchto dnech: 
20. října, 24. listopadu a 15. prosince. Schůze
začínají vždy v 18 hodin v zasedací místnosti ÚMČ
s výjimkou závěrečného prosincového zasedání,
jehož čas a místo konání bude upřesněno.

Blahopřejeme
jubilantům

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 oslaví 
významná životní jubilea tito naši 

spoluobčané:

Chmelová Anežka • Vondrášková Viktorie
Obermayerová Alžběta • Vais Vladimír
Benešová Dagmar • Bohuslavová Věra

Šatopletová Marta • Pilátová Hana
Hruška Josef • Vaisová Veronika
Krutílek Jan • Kaňka Miroslav

Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Řidiče parkující u nové budovy školy a školky
vyzývají policisté k větší ohleduplnosti

Letní měsíce se pro kolovratské strážníky nijak výrazně nelišily od stejného období
v předchozích letech. S kterými případy se policisté setkávali nejčastěji a jaké povinnosti je
čekají na podzim, na to jsme se zeptali jejich velitele Vladimíra Bačáka.

Pane veliteli, v době prázdnin není provoz na silnicích tak výraz-
ný jako po zbytek roku. Bylo klidněji i v Kolovratech?

Do jisté míry ano, protože rodiče nevozili děti do školky ani do
školy. Ovšem opakují se stížnosti obyvatel Kolovrat, kterým vadí
množství nákladních aut projíždějících obcí. Lidé se mylně domnívají,
že všechny vjezdy do naší městské části jsou osazeny dopravními
značkami se zákazem vjezdu pro nákladní automobily. Není tomu tak.
U každé takové dopravní značky je i dodatková tabulka zpřesňující
význam svislé dopravní značky. Ve skutečnosti se jedná pouze
o omezení pro některá nákladní vozidla. Mezi zákazem a omezením je
podstatný rozdíl, přičemž omezení z říčanské strany do ulice
K Říčanům se nám navíc od nového železničního mostu, kde byl dříve
zákaz, ale dnes omezení, posunulo až k čističce odpadních vod na
říčanské straně. Není tedy zvláštností, že například od říčanské beto-
nárky uvidíme jezdit v ulici K Říčanům vozy s betonem. Při silničních
kontrolách však musí řidiči těchto vozů předložit doklad o tom, že do

Kolovrat vezou zboží nebo stavební materiál. Pro příklad mohu uvést, že z deseti zkontrolovaných nákladních
aut si zhruba jen dvě přes Kolovraty pouze zkracují cestu. Těm samozřejmě uložíme pokutu, ale pak pokra-
čují v jízdě. Proto úbytek aut není tak vidět. 

U Prknovky byla nedávno zahájena výstavba rodinných domů a v této části se začaly budovat inže-
nýrské sítě s komunikací. Mají se lidé připravit na větší nápor nákladních aut?

Stavba potrvá asi tři roky. Lidé by měli počítat s intenzivnější nákladní dopravou na všech příjezdových
cestách do Kolovrat, na Mírové ulici a zejména pak v ulici U Vodice. Je to bohužel daň za to, že se Kolovraty
rozrůstají. 

V září se děti z prvních a druhých tříd začaly učit v novém pavilonu v ulici U Pošty, poblíž kterého není
dostatek parkovacích míst. Nezkomplikoval se provoz v ranních a odpoledních hodinách?

Ano je tomu tak. O problematice s parkováním v lokalitě u pošty jsem se zmiňoval již v minulém vydání
zpravodaje. Prostor kolem pošty není nafukovací. Jde jen o to, zda rodiče pochopí, že doprovodit své dítě
pěšky z větší vzdálenosti není takový problém. Opět zde narážíme na pohodlnost některých řidičů, kteří chtě-
jí parkovat co nejblíže. Přijedou k poště a s údivem sledují, že nemají kde odstavit vozidlo. Zkoušejí to znovu
a znovu a ono je to každý den stejné. Při tak husté kumulaci vozidel, jaká je v ranních hodinách u pošty, může
lehce dojít k neštěstí. Narychlo odstavená a překážející vozidla, nepozorný projíždějící řidič, špatný výhled do
vozovky - to vše jsou pravé ingredience pro časté a nebezpečné kolizní situace. Bystřejší řidiči odstaví své
vozidlo na chvilku v některé z bočních ulic a poté s úsměvem a bezpečně doprovodí dítě do školy. Nezřídka
se zde strážníci dostanou i do konfliktu s řidiči. Jde ale většinou o ty permanentně spěchající a vzteklé, kteří
vůbec nemají zájem o bezpečnost svých, natož cizích dětí. 

Problémy s parkováním zaznamenáváte každé léto i v okolí koupaliště. V loňském roce přibylo něko-
lik míst, ale zdá se, že motoristům nestačí.

To je pravda. Parkovacích míst je v okolí koupaliště nedostatek. Ulice Nad Nádrží byla v teplých dnech per-
manentně ucpaná. Na základě telefonických oznámení a preventivních kontrol jsme zasahovali i čtyřikrát
denně a neobešlo se to bez pokut. V obci je dostatek parkovacích míst, ovšem většina lidí chce mít auto co
nejblíže u vody. Jistě by si tato lokalita do budoucna zasloužila nějaké lepší parkovací řešení.

Blíží se podzim. Je toto období z vašeho pohledu něčím specifické?
V podzimních měsících začínají majitelé zahrad likvidovat rostlinný odpad. Aby se nedostali do konfliktu

se zákonem, měli by odpad kompostovat či odvézt na skládku odpadu. V žádném případě se rostlinný odpad
nesmí spalovat na zahradě. O způsobech likvidace všech druhů odpadu hovoří jasně zákon o odpadech
a některé další související předpisy, za jejichž porušení pak hrozí nemalé sankce. -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
602 289 078 Označovač jízdenek
972 226 404 Údržba nástupiště ČD

Obec přivítala další děti
Pětadvacet dětí, které se narodily do

Kolovrat od března do poloviny srpna letošního
roku, slavnostně přivítali zástupci této městské
části. Na zářijové slavnosti v sále Kulturního
domu U Boudů nejmladším obyvatelům
Kolovrat zazpívaly i děti ze sboru Coro Piccolo.

„Jsme rádi, že jste dětem vybrali pro jejich
domov právě Kolovraty. Doufám, že vzájemná
symbióza bude šťastná a úspěšná. Budeme se
snažit udělat vše proto, aby se vám v naší měst-
ské části dobře žilo a bydlelo,“ přivítal nové oby-
vatele Kolovrat starosta Michal Habart, kterého
při slavnostním aktu doprovázela jeho zástupky-
ně Vladimíra Jechová-Vápeníková. -ouj-

Mobilní kancelář pražských plynáren šetří klientům čas

Mobilní kancelář pražských plynáren bude i ve druhém pololetí letošního roku přistavena na obvyklém
místě u budovy kolovratského úřadu. Nejen občané Kolovrat si mohou v dodávkovém vozidle pohodlně
vyřídit veškeré záležitosti spojené s odběrem zemního plynu. Pojízdná kancelář je navíc přizpůsobena
zdravotně postiženým či nemohoucím klientům.

Mobilní kancelář Pražské plynárenské a.s. bude přistavena v těchto dnech:
ve středu 25. listopadu od 9,00 do 11,30 hodin 
ve středu 23. prosince od 12,30 do 15,00 hodin
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Zeptali jsme se předsedy
stavební komise Ivo Chytila

Nejvýznamnější stavbou poslední doby je
pavilon základní školy, jehož kapacita pravděpo-
dobně brzy nebude stačit. Počítá se v budoucnu
s výstavbou dalšího pavilonu nebo s realizací
úplně nové školy na jiném pozemku?

Naše předsevzetí jsme splnili a pavilon mateř-
ské školy byl otevřen na začátku letošního roku.
Prostory školy se pak podle plánu otevřely na
začátku nového školního roku. Celý objekt už napl-
no slouží dětem. Nedovedu si dost dobře předsta-
vit, kam by se do areálu mateřské školy umístil
další pavilon, protože tento prostor je již kapacitně
zcela zaplněn. Přáním, o které vedení městské
části dlouhodobě usiluje, je výstavba nové základ-
ní školy s prvním i druhým stupněm. Jedná se
však o velmi nákladnou investici, jež mnohonásob-
ně překračuje rozpočet městské části včetně
různých dotací, které městská část získá. Přes
veškerou snahu se nám tak dosud nedaří změnit
přání ve skutečnost. 

V Kolovratech se rozbíhá výstavba dalšího
obytného souboru. Kde přesně bude situován
a o jak velký komplex půjde?

Na začátku září začala první etapa výstavby inže-
nýrských sítí a komunikace v lokalitě u Prknovky.
V následujícím roce zde začne výstavba asi patnác-
ti rodinných domků. Investorem je společnost
Polyxena Capital, s.r.o., dodavatelem stavby je
firma FK Bau, a.s. Příjezdovou komunikací na stav-
bu je ulice U Vodice, ve které lze v následujícím
období očekávat zvýšený počet nákladních vozidel.
V případě znečišťování či jakýchkoliv problémů na
této komunikaci prosíme občany, aby volali přímo
stavbyvedoucímu, panu Jirouškovi na telefonní
číslo 773 690 023 nebo Městskou policii
v Uhříněvsi, a to na telefon 267 710 961.

Jsou nějaké nové zprávy kolem autobusové
dopravy?

V současné době si můžeme pouze přát, aby
případných omezení autobusové dopravy bylo co
nejméně. Prostředky na městskou hromadnou
dopravu jsou výrazně kráceny, organizátor pražské
dopravy se však snaží udržet zajištění dopravní
obslužnosti reorganizací a optimalizací linek
v jednotlivých regionech. Dobrou zprávou je, že se
pro příští rok povedlo zachovat vlakovou dopravu
na benešovské trati v nynějším rozsahu. 

Jsme téměř na konci dalšího roku a zatímco
u Radotína a Zbraslavi můžeme sledovat, jak roste
dvoukilometrová mostní estakáda pražského sil-
ničního okruhu, zahájení výstavby okruhu mezi
dálnicí D1 a Běchovicemi bylo opět odloženo.

Proti stavbě se odvolali obyvatelé Nových
Běchovic. V blízkosti jejich bydlišť by totiž měla
vzniknout velká dálniční křižovatka vnějšího praž-
ského okruhu se Štěrboholskou radiálou a novou
silnicí na Kolín, která by míjela Běchovice a Újezd
nad Lesy. Ředitelství silnic a dálnic předpokládalo,
že stavbu 511 zahájí v první polovině příštího roku.
Odvolání však posunulo zahájení prací na neurčito,
přestože finance by se asi našly. Nyní však nikdo
nedokáže odhadnout, jak bude proces postupovat
a jak dlouho bude trvat jeho vyřízení. Stavbu nelze
ani rozdělit na dva stavební úseky, silnice se musí
stavět a otevírat jako jeden celek. Jen připomenu,
že v příštím roce by měly být otevřeny části okru-
hu mezi městskou částí Slivenec a dálnicí D1, sou-
částí této stavby je již zmiňovaný most přes řeky
Berounku a Vltavu. Podle posledních informací se
část mezi Jesenicí a dálnicí D1, která se začala
stavět později, asi nestihne dobudovat v původním
dubnovém termínu a otevření tohoto úseku se
pravděpodobně posune. Tomáš Bezouška

Pane předsedo, neodradilo situace kolem
termínu voleb od úmyslu ucházet se o křeslo
v parlamentu?

Moje kandidatura do poslanecké sněmovny
trvá dále. Otázkou je, zda se bude znovu volit
pořadí kandidátů na kandidátní listině, nebo
zůstane v platnosti stávající pořadí. Do podzi-
mu příštího roku mám mandát jako zastupitel
pražského magistrátu. To, zda ho budu obha-
jovat, závisí na výsledku parlamentích voleb.
V každém případě bych mohl být prvním kolo-
vratským poslancem v parlamentu. Pro obec
by to znamenalo spoustu nových možností.
Úspěch byl blízko. 

Nemohu se však pouštět do politických
úvah, neboť Kolovratský zpravodaj je podle
zásad nepolitický. Mohu ale s trochou optimiz-
mu prohlásit, že když se něco ocitne na samém
dně, jediná cesta je opět vzhůru. Otázkou zůs-
tává, jestli na tom dně opravdu jsme, nebo jest-
li mají aktéři ještě něco v rukávu.

Od září se kolovratské děti učí v nové
budově, která slouží i předškolákům. Jak
vnímáte tuto událost?

Otevření nového pavilonu školy a školky je
obrovským úspěchem. Má ale více poloh.
Jednak je to vlastní vybudování této moderní
budovy, což umožnilo rozšíření nabídky míst
v předškolních i školních zařízení, jejichž zři-
zovatelem je obec. Na posledním zářijovém
zasedání pražského zastupitelstva byla schvá-
lena další dotace Kolovratům v rámci podpory
infrastruktury předškolní péče ve výši osmi
milionů korun. Tato dotace je velmi významná,
neboť se nám tak podařilo tuto stavbu téměř
dofinancovat. Dalším aspektem je návštěva
primátora Pavla Béma při otevírání školy. To,
že si vybral z desítek jiných míst právě
Kolovraty, svědčí o uznání práce kolovratské-
ho zastupitelstva. 

Počítá se v budoucnu s dalším rozšířením
školky a školy?

Podle demografických studií jsme nyní
v Kolovratech ve fázi přibývání dětí. Ty potře-
bují nejprve školku, pak školu. Je to důležité
i proto, že rodiče dětí umístěných ve školce
mohou do práce a děti ve školním věku nemu-
sejí až po pátou třídu nikam dojíždět. Tyto
výhody rozhodně přispívají k prosperitě obča-
nů obce. 

Projekt devítiletky je stále intenzivně ve hře
a největším a téměř jediným problémem jsou
pochopitelně finance. 

Byl magistrát štědrý i vůči dalším organi-
zacím v Kolovratech?

Našemu dobrovolnému hasičskému sboru
byl pražským magistrátem svěřen nový
dodávkový automobil Ford Transit v ceně 
1 143 938 Kč. Chtěl bych při této příleži-
tosti poděkovat náměstkovi primátora
JUDr. Rudolfu Blažkovi. Tento automobil je
vybaven zařízením, které je možno použít pro
technické zásahy. Při různých haváriích
a nehodách, například popádu stromu přes
komunikaci, nebo nutnosti vyprostit osoby,
nemusí vyjíždět velký zásahový vůz. 

Potřebné vybavení má i tato nová dodávka
a naši hasiči se stávají ještě operativnějšími.
Používat ji lze i k přepravě osob a velké uplat-
nění určitě najde při výcviku mladých dobro-
volných hasičů nebo při hasičském sportu. 

Na jakém projektu pro Kolovraty pracuje-
te nyní?

Snažíme se získat několikamilionovou dota-
ci na víceúčelové hřiště, které by vyplnilo pro-
stor mezi stávajícím fotbalovým hřištěm
a hřištěm s umělým povrchem. Takovéto
sportoviště by završilo budování sportovního
areálu v Cihelně. Byli bychom zase o krok
blíže záměru vedení obce, aby občané nemu-
seli kvůli sportovním aktivitám opouštět obec.
Vedl jsem ve věci dotace několik jednání
a jsem v tomto směru velmi optimistický. Zdá
se, že by se to mohlo podařit možná ještě
v letošním roce. 

Závěrem roku přichází na řadu příprava
nového rozpočtu městské části. Jste opti-
mistou i v této oblasti?

Co se týká rozpočtu Prahy a s tím souvise-
jícího rozpočtu Kolovrat na příští rok, jsem
spíše pesimistou. Vzhledem k nedobré finanč-
ní situaci státu a tedy k nutnosti šetřit budou
finanční prostředky velmi omezené. Peníze na
technickou vybavenost obce a na investice
bude nutné opravdu tvrdě vybojovat. Pokusím
se udělat stejně jako doposud co bude v mých
silách. 

-red-

Hasiči dostanou nový vůz, sportovci hřiště
Následující rozhovor vznikal nadvakrát. Původně jsme s Ing. Janem Svátkem,

šéfem kolovratské ODS a pražským zastupitelem, mluvili o jeho kandidatuře do
Poslanecké sněmovny. Vzhledem k šestému místu na pražské kandidátce
a k volebním preferencím bylo místo v Parlamentu prakticky jisté. Poslední událos-
ti na politické scéně však plánované volby zhatily. Proto jsme se sešli ještě jednou
a rozhovor aktualizovali.

Předseda kolovratské ODS Jan Svátek (vlevo) s pražským

primátorem Pavlem Bémem
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Poznávejte krásy naší země 
za jedinečnou cenu

Krásy brněnské metropole, kouzlo industriální
Ostravy či podzimní pohodu lázeňských měst si
můžete naplno vychutnat ve středu 28. října 2009.
České dráhy ve spolupráci se společností Lidl připra-
vily na tento den jednodenní síťovou jízdenku za
exkluzivní cenu 149 Kč. Zákazník, který si jízdenku ČD
Net Lidl zakoupí v předprodeji od 8. do 27. října
v kterékoliv prodejně zmíněného potravinového řetěz-
ce, bude moci cestovat v den státního svátku po
celém území naší republiky bez jakéhokoliv omezení.
Pouze při použití vlaku SC Pendolino je nutné si ještě
dokoupit povinnou rezervaci místa. Info: www.cd.cz.

Exkurze na pražské letiště
nabízí nevšední zážitky

Pryč jsou doby, kdy jsme mohli přistávající
letadla na pražském letišti obdivovat pouze
z vyhlídkové terasy. Letiště Praha se stále více ote-
vírá nejen světu, ale i veřejnosti. Čtyřikrát týdně
proto pořádá Společnost Letiště Praha prohlídky
našeho největšího vzdušného přístavu. 

Před exkurzí je nutné:
- vybrat si na internetových stránkách termín návště-

vy (http://www.csl.cz)
- vyplnit rezervační on-line formulář, minimálně 

24 hod. předem (na víkendové exkurze je uzávěrka
v pátek v 10 hod.), případně zavolat na tel. číslo
220 111 288 a počkat na potvrzení rezervace

- dostavit se minimálně půl hodiny před začátkem
exkurze do Terminálu 3 (staré letiště)

- po předložení OP si zakoupit vstupenku
- návštěvník s sebou nesmí mít zakázané předměty

(zbraně, špičaté předměty, tekutiny, gely)
Termíny exkurzí:
středa: 16.00 hod., čtvrtek: 15.00 hod.
sobota, neděle: 10.00 a 14.00 hod.

Po Praze historickou tramvají
Až do poloviny listopadu je v Praze v provozu

tramvajová linka č. 91, na kterou Dopravní podnik
hlavního města Prahy nasazuje historická vozidla.
Tramvaj se na svou cestu vydává od holešovického
Výstaviště, projíždí nejkouzelnějšími místy staré
Prahy a svou jízdu končí ve vozovně Střešovice, kde
je možné si prohlédnout muzeum městské dopravy.

Nostalgická linka č. 91 vyjíždí ze Střešovické
vozovny každou sobotu a neděli ve 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 hod. a z holešovického
Výstaviště ve 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00
hod. a nastoupit lze také na jakékoliv zastávce této
linky v centru Prahy. Info: http://www.dpp.cz.

Jízdy parních vlaků v okolí
17. a 18.10: Křivoklátský expres, parní vlak Praha –
Beroun – Křivoklát a zpět
odjezd: Praha Braník v 09.15 hod., Praha Vršovice
v 09.36 hod., Praha Smíchov v 09.48 hod. 
17. a 18.10.: Poslední parní víkend v Železničním
muzeu v Lužné u Rakovníka, parní vlak
Praha–Kladno–Lužná u Rakovníka a zpět
odjezd: Praha Masarykovo nádraží v 08.10 hod.,
Praha Dejvice v 08.27 hod.
05. a 06.12. - Mikulášské parní jízdy v Praze, jízdní
řád bude zveřejněn před touto akcí
12.12: Křivoklátský expres - Advent na Křivoklátě,
parní vlak Praha – Beroun – Křivoklát a zpět,
odjezd: Praha Braník v 09.15 hod., Praha Vršovice
v 09.36 hod., Praha Smíchov v 09.48 hod.

Info: http://parnijizdy.ic.cz

Nový jízdní řád přinese praktické změny
Na podzim každého roku finišuje příprava jízdních řádů na další rok. Jaké hlavní

novinky nás čekají v Pražské integrované dopravě v příštím roce, o tom referuje
Ing. Filip Drápal, tiskový mluvčí společnosti ROPID.

Pane inženýre, bude vlaková doprava objednána přibližně ve stejném množství jako letos nebo
máme v souvislosti s krácením rozpočtů čekat omezení?

Pro příští rok neočekáváme žádné výrazné posilování železniční dopravy, ale naštěstí ani její ome-
zování. Provoz na všech linkách Eska zůstane podobný jako letos. K výraznějším novinkám dojde
pouze na trase Praha – Milovice, kde vznikne nová přímá linka S20 díky elektrifikaci trati Lysá nad
Labem – Milovice. Milovičtí tak již nebudou muset při cestě do Prahy a z Prahy přestupovat. Vzhledem
k přesměrování rychlíků od Děčína na pražské hlavní nádraží bude zároveň takto přesměrována i linka
R4, na které platí jízdní doklady PID. Co se týká trasy Praha – Benešov, zde díky modernizaci trati dojde
ke zkrácení jízdních dob v úseku Strančice - Benešov. Také budou v rámci možností lépe časově roz-
loženy vlaky ve špičkách pracovních dnů mezi Prahou a Strančicemi. 

Pokročila jednání o zavedení nočních S linek? V rozhovoru pro Kolovratský zpravodaj na začát-
ku roku jste zmínil, že o této možnosti jednáte s Českými drahami.

Vzhledem k velmi omezeným finančním prostředkům na příští rok se zavedení nočních vlakových
spojů odkládá. Jsme rádi, že se nám za současné ekonomické situace daří alespoň udržet stávající
rozsah denní dopravy. 

V poslední době se hovoří o znovuzavedení turniketů v metru. Proč o tom dopravní podnik po
letech opět uvažuje?

Důvodů je několik. Tím hlavním je snížení počtu neplatících cestujících a možnost přesunutí revizo-
rů z metra do povrchové dopravy. 

V jakém časovém horizontu by mělo k instalaci dojít? Nebudou turnikety zpomalovat vstup do
podzemní dráhy?

Nyní se předpokládá zavedení turniketů v horizontu zhruba tří let. Ze zahraničních zkušeností vyplý-
vá, že díky moderní technologii turniketů a jízdních dokladů by mělo být zdržení cestujících při vstupu
do metra prakticky nulové, tedy pokud budou mít pasažéři svoje jízdní doklady předem připravené. 

Zhruba před rokem se hovořilo o uzavření stanice metra Národní a její rekonstrukci v souvislosti
s výstavbou Copa centra. Je již znám termín uzavření stanice?

V současnosti se mluví o termínu únor 2010. I tento posunutý termín však může být dále změněn.
K žádnému zásadnímu posílení dopravy by dojít nemělo. 

Bude v této části Prahy změněn či posílen tramvajový provoz?
Jako náhradní dopravu bude možné použít zejména nedalekou stanici metra Můstek. 

A na závěr jeden praktický dotaz. Na zastávkových jízdních řádech jsou uvedeny orientační jízd-
ní doby. Pokud se dopravní prostředek během své cesty opozdí a cestující má označenou jízdenku
s omezenou časovou platností, která mu během cesty vyprší, musí si označit jízdenku novou nebo
se má řídit dobou přepravy zveřejněnou v jízdních řádech?

Uvedené jízdní doby jsou pouze orientační. Vždy je potřeba počítat s určitou časovou rezervou. Pro
posouzení platnosti jízdenky je rozhodující údaj vyznačený na označené jízdence a časový údaj udá-
vaný na zobrazovacím zařízení ve vozidle. Při mimořádných událostech nebo výrazných zpožděních
bývají revizoři při kontrole shovívaví, ale nelze na to spoléhat. Tomáš Bezouška

Z návrhu nového jízdního řádu:
směr Praha
- v úseku Praha hlavní nádraží – Strančice je zaveden celodenní základní interval 30 minut
- vlaky budou odjíždět z kolovratské zastávky ve 43. a 13. minutě
- ve špičkách pracovních dnů budou doplněny o spoje linky S29, které pojedou v 58. a 31. minutě
- první vlak pojede na Prahu ve 04.43 hod., odjezd posledního vlaku bude nově posunut až na 23.43 hod.

směr Benešov
- vlaky budou odjíždět z kolovratské zastávky ve 43. a 13. minutě
- ve špičkách pracovních dnů budou doplněny o spoje linky S29, které pojedou v 58. a 23. minutě
- poslední vlak bude odjíždět z hlavního nádraží v 00.20 hod., první vlak na Benešov pojede ve 04.20 hod.

Vlak, který nyní odjíždí z hlavního nádraží ve 03.49 hod. bude zrušen

další informace
- spoje linky S29 budou v pracovních dnech opět vedeny ze/do stanice Praha-Vysočany
- o víkendech by měla na vybraných spojích jezdit jednotka 471 - City Elefant. Jelikož půjde o garan-

tované nasazení (zatím jezdí pouze zkušebně) zveřejněné jízdním řádem, bude v těchto spojích již pla-
tit první třída.



7 ... kam za kulturou a poznáním

Za historií pánů z Říčan
Klub českých turistů Říčany pořádá

v sobotu 10. října 2009 první ročník turistic-
kého pochodu Za historií pánů z Říčan aneb
Setkání na „Říčanech“ hradě.

Milovníci našlapaných kilometrů si mohou
vybrat okružní pěší trasy v délkách 8, 16, 20,
25, 30 a 42 kilometrů. Na tyto trasy se lze
vydat od 7.00 do 10.00 hod. Po celý den bude
možné vyrazit i na městskou okružní trasu
v délce 1,5 km. Ta je vhodná zejména pro
rodiče i s velmi malými dětmi v kočárku, pro
seniory a také pro všechny, kteří si chtějí
turistiku pouze vyzkoušet a mají zájem trochu
poznat město Říčany. Všechny trasy jsou
vhodné i pro cyklisty.

Během soboty se budou na říčanském
hradě také setkávat turisté z blízkého
i vzdáleného okolí. Do 19 hodin tak mají
všichni možnost přijít pěšky nebo přijet
z libovolně vzdáleného místa a spřátelit se
s lidmi stejných zájmů. Setkání je možností
lépe poznat historii rozvětveného rodu pánu
z Říčan, historii a současnost Říčanského
hradu, města Říčany, turistické i přírodní zají-
mavosti města a okolí. Podrobnější informace
jsou zveřejněny na www.kct-ricany.ic.cz

Putování šternberskou historií
Poslední říjnový víkend (24. a 25.10.2009)

pořádá hrad Český Šternberk při příležitosti
ukončení turistické sezony Putování štern-
berskou historií.

Návštěvníky čekají netradiční prohlídky
v kostýmech, při kterých ožijí slavné osob-
nosti šternberské historie. Na hradním nádvo-
ří se o zábavu postará kejklíř a své umění
předvede hradní sokolník. Účastníci si budou
moci pochutnat na vyhlášených šternber-
ských koláčcích či se občerstvit ve středově-
ké krčmě. Info: www.hradceskysternberk.cz

Lovecké kratochvíle na Konopišti

Národní památkový ústav zve na tradiční
slavnosti sv. Huberta aneb Lovecké krato-
chvíle, které se konají v sobotu 31. října 2009
od 11.00 hod. v areálu zámku Konopiště.

Pro návštěvníky je připraven následující
program: 
11.00 Slavnostní zahájení u zámku
11.15 Zahájení lukostřelecké soutěže 3D
11.45 Sokolnictví, vznešené umění lovu - 

Růžová zahrada
12.15 Odjezd honební družiny - Růžová 

zahrada
12.30 Ukázka práce s loveckými psi - 

Růžová zahrada
13.00 Rytířské dřevoklání – sokolnická 

terasa
14.00 Jezdecké ukázky – louka u zámku 
15.00 Lukostřelecký turnaj – hradební příkop
16.00 Sokolnictví - Růžová zahrada
16.30 Slavnostní nástup a vyhodnocení 

3D soutěže – před zámkem 
17.00 Koncert Trubačů – zámecká kaple
17.30 Svatohubertská mše – zámecká kaple

Info: http://www.zamek-konopiste.cz

Nová knihovna – špičková technika i válendy

V polovině září byla v pražských Dejvicích otevřena budova Technické knihovny, která
se do nových prostor přestěhovala z areálu Klementina. 

Technika hlídá knihy
Národní technická knihovna v sobě integruje nově i knihovny Českého vysokého učení technického

a Vysoké školy chemicko-technologické, byť s nimi není spojena legislativně, jak se původně předpo-
kládalo. Celkově jde o jeden a půl milionu svazků, z nichž až půl milionu bude vystaveno ve volném
výběru. V běžné knihovně bez technického vybavení by zřejmě v krátké době zavládl při tomto způso-
bu půjčování knih neuvěřitelný zmatek. K tomu, aby knihy došly vždy ke svému umístění, slouží RFID,
tedy systém radiofrekvenční identifikace. V jednotlivých knihách jsou totiž umístěny čipy s anténou, na
kterých je načten unikátní čárový kód přiřazení ke knize, CD apod. To umožňuje nejen knihy rozřadit
podle umístění, ale také například knihu půjčit bez kontaktu s knihovníkem. I vrácení knih se tak může
dít jen na základě využití těchto čipů.

Povalovna jako nový fenomén
Lehnout si při čtení - jaká slast pro mnohé lidi. V běžných knihovnách to skutečně možné nebylo,

v Národní technické knihovně to ale možné je. „Musím to ocenit, protože sám si občas při čtení lehnu,“
uvedl ředitel knihovny Martin Svoboda. Vyjádřil naději, že se knihovna stane nejen místem pro studi-
um, ale také prostorem pro setkávání lidí. Knihovna má k tomu totiž všechny předpoklady. Přízemí
budovy je řešeno tak trochu jako náměstí. Jsou tam kavárny, místa pro odpočinek i možnost separo-
vat se od celého prostoru pomocí paravánu. Vzhledem k tomu, že v celé budově je internetový WiFi
signál, je možné i pracovat v kterémkoliv místě. Pro studenty navíc slouží malé individuální studovny
či prostory určené pro skupiny. Kavárna je schopna pojmout až 150 diskutujících. Protože jde
o technickou knihovnu, najdete tu i prodejnu základních technických prostředků, jako CD, DVD
a flashdisků apod.

Barvy i nápisy mají svůj smysl
Barevnost knihovny, která vynikne především při pohledu do atria, není dána nějakou libovůlí tvůr-

ců, ale barvy na podlaze ukazují, podobně jako například termokamera chlad a teplo, statické zatížení
jednotlivých částí budovy. Tým, který se na stavbě a zařízení knihovny podílel, například vymyslel
i takové malé vtípky, jako například informaci o tom, kolik kalorií člověk vydá při chůzi po schodech.
A tak jsou některé ze schodů označeny těmito údaji. Další jsou pak očíslovány podle pořadí apod.
Výtvarník, který vyzdobil knihovnu centrálním uměleckým dílem, koncipovaným spíše jako komiksové
grafitti, je rumunský vizuální umělec a novinář Dan Perjovschi. Ten pokryl holé betonové plochy svými
glosami na svět, společnost, kulturu a politiku. Za obdiv ovšem nestojí jen vnitřek budovy, ale i její zev-
nějšek. Budova totiž dostala Cenu Klubu za starou Prahu pro nejlepší novostavbu v historickém pro-
středí.

I finance jsou důležité
Nová budova se svým finančním zázemím blíží projektům PPP, tedy spojení veřejného a soukromého

sektoru. Stavba stála 2,25 miliardy korun, které ale pomohla dát dohromady skupina SekyraGroup.
„Noční můrou každého ředitele jsou ale náklady na provoz budovy,“ upozornil Martin Svoboda. Nynější
náklady činí 120 milionů korun, které jsou z rozpočtu Ministerstva školství a tělovýchovy. „Jsem proto
rád, že budova byla už od počátku koncipována jako ekologicky šetrná, takže i provoz není tak nároč-
ný. Není tu klimatizace, ale využívá se přirozeného větrání a kumulace tepla.“

Web knihovny: www.techlib.cz Zdroj: http://www.praha.eu

Magistrát nabízí důležité informace na telefonní lince

Magistrát hlavního města Prahy provozuje Telefonickou informační linku, jejímž hlavním
úkolem je pomáhat občanům při řešení rozličných problémů a při hledání příslušné měst-
ské instituce, která má daný požadavek ve své kompetenci.

Vyškolení pracovníci informačního centra pomáhají občanům především v následují-
cích oblastech:
 • zjištění úředních hodin, adres a kompetencí jednotlivých úřadů a jejich odborů
 • pomoc při řešení konkrétních životních situací
 • informace, týkající se pražského magistrátu, úřední desky, volených orgánů apod. 
 • centrum také funguje jako informační linka k následujícím službám: Opencard, Vím, jak

řídím, e-Škola, ENVIS, Bezdrátová Praha

Kontakty na informační linku Magistrátu hlavního města Prahy:
telefon: 224 224 224 
e-mail: info@praha.eu
provozní doba: pracovní dny od 8.00 do 20.00 hodin
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Za tajemným Golemem 
do císařské konírny

Až do 8. listopadu se v reprezentativních
prostorách Císařské konírny na Pražském
hradě koná jedinečná výstava Cesta života,
připomínající 400 let od úmrtí Rabi Jehuda
Leva ben Becalel známého jako rabi Löw.

Výstava přibližuje dobu, život a dílo tohoto
významného židovského myslitele a peda-
goga. Výstava, na které je ke shlédnutí přibliž-
ně dvě stě exponátů, je uspořádaná do dvou
částí. Jádro výstavy se věnuje rabi Löwovi
jako historické osobnosti. Druhá část je věno-
vána jeho odkazu, pověstem a legendám,
mezi kterými samozřejmě nechybí ani ta nej-
známější o hliněném Golemovi. 

Info: http://www.jewishmuseum.cz

Keplerovo muzeum vítá
první návštěvníky

Letos uplynulo 400 let od vydání práce
Astronomia Nova, ve které Johannes Kepler
publikoval zákony o pohybu planet kolem
Slunce. Při této příležitosti otevřela Česká
astronomická společnost a Agentura ProVás
koncem srpna Keplerovo muzeum, které na
malém prostoru přibližuje život a dílo
významného astronoma rudolfínské doby.

Muzeum se nachází v Karlově ulici 14,
nedaleko Karlova mostu, v domě, ve kterém
Kepler během svého pobytu v Praze bydlel. 

Vedle informačních panelů přináší výstava
i několik animací. Jedinečným zážitkem je
záznam růstu sněhové vločky. Kepler totiž jako
první určil, že tvar sněhové vločky je vždy
šestiúhelníkový. Návštěvníci si mohou prohléd-
nout také funkční model zubového čerpadla,
které Johanes Kepler vytvořil pro fontány na
zahradách Rudolfa II. Muzeum je otevřeno
denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00 hodin.

Info: http://www.keplerovomuzeum.cz/

Fotografie připomínají osudy 
Wintonových dětí 

V Národním muzeu byla v polovině září
otevřena výstava fotografií, která připomíná
osud převážně židovských dětí, jež před 
70 lety zachránil Brit Nicholas Winton.

Výstava se skládá z 23 uměleckých foto-
grafií kufříků s věcmi, které si „Wintonovy
děti“ vzaly s sebou, když odjížděly v roce
1939 do Londýna. Každý z obrazů je usazen
do dřevěného rámu a zasklen. Na skle je vždy
vyrytá zpráva rukopisem dítěte, kterému kufřík
patřil a vypovídá o některé z věcí či o emoci
s ním spojené. Info: http://www.nm.cz

Infocentrum nabízí publikaci
o historii našich měst

Infocentrum s knihovnou prodává publika-
ci s názvem Od gotiky cesta aneb Městečka
a města Čech, Moravy a Slezska od vydava-
tele turistického magazínu KAM po Česku.

Knížka s příjemnou grafickou úpravou nabí-
zí výpravu do středověku, kdy většina měst
vznikla. Připomíná také slavné rodáky
a zmiňuje i kuriozity, na které se v běžných
průvodcích zapomíná. Knížka stojí 99 Kč.

Očkování proti chřipce: právě teď je vhodná doba

Přesně před rokem byla velkou hrozbou epidemie žloutenky, o níž jsme informovali.
Letos plní stránky periodik mexická neboli prasečí chřipka. O aktuální informace jsme
požádali praktickou lékařku MUDr. Hanu Božinovovou z Kolovrat.

Paní doktorko, můžete popsat, jak se onemocnění projevuje, jaké jsou hlavní příznaky a jak je
chřipka nebezpečná?

Prasečí chřipka je respiračním onemocněním vepřů. Viry typu A ji vyvolávají hlavně na podzim
a v zimě, a to po celém světě. Existuje větší množství typů prasečí chřipky, protože virus A velmi dobře
mutuje. Nakažený člověk má příznaky podobné běžné chřipce, tedy vysoké teploty, kašel, bolesti v krku
a bolesti kloubů, trpí únavou, zimnicí a nechutenstvím. Dále se může vyskytnout nevolnost, rýma,
škrábání v krku, zvracení a průjem.

Jde opravdu o tak závažné onemocnění, jak je prezentováno v médiích?
O prasečí chřipce je důležité mluvit, protože tím se zvyšuje obezřetnost lidí a zároveň se snižuje

možnost jejího šíření. Prázdninové šíření viru ukázalo, že nejohroženější skupinou jsou mladí lidé
s velkými sociálními kontakty. Většina dosavadních případů měla lehký průběh, nicméně v Mexiku na
toto onemocnění mnoho lidí zemřelo. 

Když jde o chřipku prasečí, může se člověk nakazit pozřením vepřového masa či kontaktem se
zvířetem?

Ne, chřipka se konzumací masa nepřenáší. Je ale nutné ho řádně tepelně upravit. Již teplota 70  °C
viry spolehlivě zlikviduje. Výjimečně lze přenést viry při kontaktu s prasaty. U nynější mutace je nemoc
přenášena mezi lidmi. Stejně jako u sezónní chřipky se přenáší kapénkami. 

Existuje nějaká webová stránka, na které se mohou lidé informovat ohledně této nemoci?
Na Internetu je řada odkazů, na kterých lze získat aktuální informace o prasečí chřipce - například

www.praseci-chripka-info.cz.

Jsou k dispozici proti této formě chřipky vakcíny?
Proti prasečí chřipce zatím nejsou vakcíny v České republice k dispozici. Obdržet bychom je měli

během podzimu, ale budou zřejmě určeny pro vybrané profesní složky, tedy pro zdravotníky, hasiče,
policisty a podobně. 

Kdy bude vaše ordinace očkovat proti klasické chřipce?
Očkování začne na začátku října. Zájemci o očkování se mohou hlásit v ordinaci praktického lékaře,

kde jim také budou poskytnuty potřebné informace. Je však nutné přihlásit se co nejdříve, aby bylo
možné objednat dostatek vakcín.

Jak dlouho je očkování proti chřipce spolehlivé?
V rozmezí od 14 do 21 dní po očkování začne vakcína působit u většiny populace. Očkování proti

chřipce chrání po celou sezónu, maximálně však v zimních měsících, kdy je největší výskyt onemoc-
nění. Vzhledem k tomu, že se virus chřipky mění, je pro každý rok připravována nová vakcína. 

Komu byste očkování doporučila především?
Očkování proti chřipce je zejména vhodné pro osoby s chronickým onemocněním srdce, plic, cév,

ledvin a jater. Velmi vhodné je i pro osoby starší 65 let. U obou skupin je v zásadě imunitní systém člo-
věka oslaben, buď onemocněním nebo věkem, a tak jej zákeřná chřipka velmi rychle překoná. 

Naproti tomu očkování znamená vpravení malého množství účinné látky, na kterou si lidský orga-
nismus pomalu zvyká. U obou uvedených skupin očkování snižuje počet hospitalizací o 75 procent
a úmrtí až o 80 procent v porovnání s neočkovanými osobami. 

Když už někoho klasická či mexická chřipka skolí, jaká by měl dodržovat pravidla, aby nemoc
co nejdříve odezněla a nezanechala trvalé následky?

Odborníci tvrdí, že zabránit rozšíření prasečí chřipky je téměř nemožné, nicméně jednotlivci mají jis-
tou šanci chránit své zdraví prevencí. Na prvním místě je důkladné mytí rukou. Člověk nemusí být
v přímém kontaktu s nakaženou osobou, viry však přetrvávají na různých předmětech, a proto je tato
prevence nejvhodnější. Dále je vhodné vyhýbat se místům s velkou frekvencí lidí a omezit kontakty
s osobami, které mohou být infikovány. Pokud člověk onemocní, je nutné léčit chřipku na lůžku
a podávat léky proti teplotě, bolestem kloubů a v těžších případech se doporučuje léčba antivirotiky.
Důležité je dodržovat minimálně dvoutýdenní rekonvalescenci s velmi nízkou fyzickou aktivitou.

Jaké další očkování nabízíte?
Mohu doporučit očkování proti žloutenkám typu A, B, dále očkování proti klíšťové encefalitidě, se

kterým je právě na podzim nejvhodnější začít. Dále očkujeme proti meningitidě typu C a proti papilo-
maviru, který způsobuje karcinom děložního čípku.

Kontakt: MUDr. Hana Božinovová praktický lékař, Praha 10 - Kolovraty
telefon: 267 710 865, e-mail: hanabo@quick.cz

Tomáš Bezouška
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Jakou přírodní medicínu byste doporučila
pro posílení imunity v tomto období?

Na jaře a na podzim by měli lidé podstupovat
hlavní čistící kúru. Čistit organismus se ale dopo-
ručuje po celý rok. Při detoxikaci lidského těla
nejde jen o pití čajů, ale člověk by měl změnit celý
svůj životní styl. Z čajů bych doporučila čistící
jaterní čaje, na podporu imunity čaje a extrakt
z echinacey. Při nachlazení je vynikající lichořeřiš-
nice, která léčí veškeré záněty v těle, například
horních cest dýchacích nebo močových cest.

Prozradíte nějaký osvědčený recept na pod-
zimní neduhy?

Výborný je cibulový sirup proti nachlazení,
jehož příprava je jednoduchá a rychlá.
Potřebujeme pouze dvě střední zdravé cibule
a dvě tři lžíce třtinového cukru. Nejvhodnější je
muscovado, protože obsahuje minerální látky.
Cibuli jemně posekáme v nekovové misce, prosy-
peme cukrem a necháme hodinu odstát. Během
této doby několikrát promícháme. Cibule díky
cukru pustí šťávu a vznikne sirup, který je vynika-
jící zejména proti nachlazení. Obsahuje jednak
vitamín C a přírodní antibiotika z cibule, ale také
minerální látky z muscovada. Je vhodné ho užívat
nejen při nachlazení, ale i chřipkách či angínách,
a to třikrát denně i častěji. Sirup, který má být
pokaždé čerstvý, je sladký a proto dětem chutná.

Pro posílení imunity je vhodná kysaná nebo kva-
šená zelenina a to pro vysoký obsah vitamínu C.

V minulém čísle Kolovratského zpravodaje
jste čtenářům doporučila dva recepty na leh-
kou letní stravu. Máte v záloze i nějaký „pod-
zimní“ recept?

Pro podzimní období jsem opět vybrala dva
recepty. Prvním je zelňačka s uzeným tempehem.
Uvaříme zelňačku, tak jak jsme zvyklí, pouze
místo klobásky osmahneme na cibulce uzený
sojový sýr tempeh. Ten obsahuje lehce stravitel-
né bílkoviny, vápník, fosfor, železo, zinek a také
všechny vitaminy řady B, včetně vitaminu B12.

A druhý recept?
Je to dýňová polévka s řeřichou, k jejíž přípra-

vě potřebujeme jeden litr zeleninového vývaru,
400 gramů dýně, 200 gramů brambor, 120 mili-
litrů smetany, jednu lžičku nastrouhaného čer-
stvého zázvoru a řeřichu. Oloupeme brambory
a dýni, ze které odstraníme semínka. Dýni
a brambory nakrájíme na malé kostičky a vaříme
ve vývaru, dokud nezměknou. Dýni můžeme uva-
řit nad pařáčkem. Poté vše rozmixujeme na
jemné pyré a přilijeme smetanu ke šlehání.
Polévku ochutíme solí a zázvorem.

Na trhu si dnes můžeme kromě klasických
piv zakoupit piva s nejrůznějšími příchutěmi.
Mezi oblíbené, především u žen, jsou piva
například s malinovou či banánovou příchutí.
U vás v obchůdku si však zákazník může zakou-
pit konopné pivo. Jde opravdu o mok z konopí?

Při výrobě konopného piva, které se vaří
v Nové Pace, se opravdu používají květy technic-
kého konopí. Tato rostlinka neobsahuje žádné
návykové látky, ale pro organismus je velice pro-
spěšná. Konopné pivo je jedním z mnoha výrob-
ků z této rostliny, které se dnes prodávají.
V obchodech je dnes dostupná i konopná mouka
a výrobky z ní, konopná semena i olej nebo napří-
klad nať, ze které si člověk může připravit čaj.

Ve své prodejně také prodáváte výrobky
z kozího mléka. U řady lidí toto spojení vyvolá-
vá odpor. Z osobní zkušenosti však mohu říct,
že po užití nemá člověk pocit těžkosti, jak tomu
bývá u kravského mléka. Může být kozí mléko
plnohodnotnou alternativou kravskému mléku?

Složení kozího mléka je ve srovnání
s kravským odlišné - není tučné a je lehce stra-
vitelné jak u dospělých, tak především u dětí.
Svým složením je výbornou náhražkou mléka
mateřského. Navíc kravské mléko by děti do jed-
noho roku života neměly pít vůbec, protože jejich
trávicí systém se ještě vyvíjí. Právě v tomto
období vzniká nejvíc alergií, jejichž spouštěčem
často bývá kravské mléko. 

Výrobky z kozího mléka vyhledávají hlavně lidé
trpící kožními alergiemi, nemocemi zažívacího
ústrojí či osoby, které se stravují dietně. Z kozího
mléka se vyrábí sýry, jogurty i kefíry, které jsou
velmi chutné. Nebojte se tyto výrobky ochutnat. 

Tomáš Bezouška

Před podzimními neduhy ochrání zelňačka nebo cibulový sirup
Před pár dny nastal podzim a s ním přichází období, kdy jsme náchylnější k nejrůznějším nemocem. Jak ochránit organismus před

nepříznivými vlivy počasí, poradila čtenářům Jitka Hofmanová z kolovratské prodejny zdravé výživy Medunka. 

INZERCE



... rozhovor s ředitelem školy 10

Začněme čísly. Kolik dětí se bude letos učit
v kolovratské škole?

V září nastoupilo 166 dětí, které se budou učit
v devíti třídách. Oproti loňsku je to o jednu třídu navíc.
Letos máme také čtyři plná oddělení družiny, kde
bude po vyučování trávit volný čas celkem 112 dětí.
Přijali jsme novou učitelku, vychovatelku a uklízečku.
Zároveň odešla třídní učitelka a asistentka třídní uči-
telky. Místo asistentky je vázáno na integrovaného
žáka, který přešel do jiné školy.

Otevření nového pavilonu je pro školu jistě vel-
kou událostí. Prodělaly změnu i starší prostory
školy?

O prázdninách nechala obec zrekonstruovat školní
kuchyň a vymalovat školní jídelnu. Vnitřní prostor
kuchyně je lépe uspořádán. Ve III. A je nový nábytek
a v učebně výpočetní techniky máme nové počítače
a monitory. Doplnili jsme i software pro různé před-
měty. Nejvíce nám ale daly zabrat přípravy nového
pavilonu před zahájením školního roku. Manželé
Maxovi a Blažkovi se opravdu nadřeli. I já jsem strá-
vil měsíc prázdnin zařizováním všeho potřebného
kolem obou budov.

Jaké jsou první dojmy školáků a učitelů?
Máme radost z nového dataprojektoru, který nám

předal primátor Pavel Bém. Víceúčelový sál tak
mohou využít nejen žáci školy při výuce, ale můžeme
zde pořádat besedy, přednášky nebo schůzky pro
rodiče s promítáním filmů ze školních akcí. Sál
s padesáti až sedmdesáti místy lze pronajímat také
podnikatelům pro prezentace či konference.
K dispozici je navíc kuchyňka. 

Proveďte čtenáře zpravodaje novými prostory.
V přízemí jsou dvě první třídy, o patro výš sídlí

v dalších dvou třídách žáci druhého ročníku. Ve
všech čtyřech třídách mají děti hrací koberce, které
věnoval škole jeden z rodičů. Jak jsem zmínil,
v budově je také kuchyňka, kde paní učitelka Šara-
patková a paní Kvapilová povedou kroužky vaření.
Můžeme se také pochlubit keramickou dílnou, ve
které budou probíhat tři kroužky pro děti a také kurz
pro dospělé. K zázemí patří i kabinet pro vychovatel-
ky a pro učitele. 

Nastaly nějaké změny i v uspořádání tříd ve
staré budově?

V uvolněné třídě můžeme učit cizí jazyky
v dělených hodinách. Uvolnila se také počítačová
učebna v podkroví, která bude sloužit výhradně
k výuce předmětu Informační a komunikační techno-
logie. 

Primátor Bém při otevírání nové budovy zmínil,
že při současném baby-boomu budou mít Kolovraty
za deset let čtyři tisíce lidí. Bude nová budova se
čtyřmi třídami stačit?

Obávám se, že při takovém tempu bude nová
škola stačit na tři roky. Ve staré budově máme
k dispozici sedm tříd, z toho jednu počítačovou
učebnu. Pokud přibudou další děti, nebude stačit ani
školní jídelna. Už dnes vaříme 350 obědů denně, ale
v jídelně je pouze 72 míst u stolů. O tom, jaký bude
vývoj, svědčí i rostoucí počet dětí v mateřské škole.
Nedovedu si představit, že bychom opět učili
v třicetihlavých prvních třídách. Novou budovu, ve
které bude i druhý stupeň, by Kolovraty určitě uvíta-
ly, vždyť školy v Uhříněvsi i v Říčanech praskají ve
švech.

V loňském roce rodiče školáků vyplňovali dota-
zníky a hodnotili tak výchovně vzdělávací proces
školy. Jaké podněty jste z výsledků načerpali?

Dotazník vyplnilo 83% rodičů, což znamená, že
většině rodičů na vzdělání svých dětí záleží.
Překvapilo nás ale, že pětina dotázaných není spo-
kojena s nabídkou zájmových kroužků ve škole.
Počet kroužků závisí na vytíženosti učitelů a na
nabídce aktivit od jiných subjektů v obci. Myslím,
že nabídka je velmi široká. Letos otevíráme kroužek
keramiky, geologie, irských tanců, vaření, přípravy
na středoškolské studium z matematiky a českého
jazyka. Žádaný je také kroužek angličtiny, ovšem
najít kvalitního pedagoga, který by byl ochoten učit
děti na prvním stupni, je velký problém. Hodi-
ny konverzace pro žáky třetích a vyšších tříd 
však vede Američan Leo Joseph, který žije
v Kolovratech.

Jinak v žádné jiné oblasti jsme nezaznamenali stíž-
nosti. Výsledky dotazníku budou veřejně přístupné.

Škola nabízí od září také kurzy angličtiny pro
veřejnost…

Říkali jsme si, že lidé ocení možnost slyšet anglič-
tinu od rodilého mluvčího, který je navíc z Kolovrat.
Lektor Leo Joseph je bezprostřední, komunikativní
a mluví srozumitelně a pomalu. 

V loňském roce jste uspořádali školní ples, který
se setkal s výborným ohlasem. Bude tradice pokra-
čovat?

Jistě. Další školní ples bude v pátek 13. listopadu
a měl by se nést ve znamení oslav 111. výročí zalo-
žení školy. 

Škola si v posledních letech výborně vede ve
sběru starého papíru. Mohou se děti i veřejnost
zapojit do sběru i letos?

Sběr pokračuje. Dostáváme 60 haléřů za kilogram
papíru. Pro vítěze je připraven speciální bonus ve výši
5 tisíc korun. Jen prosíme rodiče dětí z prvních
a druhých ročníků, aby papír i nadále nosili do areálu
staré školy.

V loňském školním roce děti vypracovaly zají-
mavý projekt o škole svých rodičů či starších sou-
rozenců. Některé z prací byly vystaveny také
v Infocentru. Čekají žáky podobné projekty i letos?

Podle učebního plánu bychom měli vypracovat
dva povinné projekty a jeden, který si děti vyberou
samy. Letošní témata jsou: Výpravy za pohádkou,
Nejen Armstrong na Měsíci anebo Božena Němcová.
Z každého projektu by měl být výstup, například
výstava výtvarných prací nebo společný výlet. 

Aby školáci dostali kvalitní vzdělání, potřebuje
škola kvalitní pedagogy. Jak se vzdělávají učitelé?

Program sebevzdělávání, který je určen nejen uči-
telům, ale i vychovatelkám, schvalujeme ještě
v srpnu. Letos plánujeme třídenní výjezd do Pece pod
Sněžkou, kde se zúčastníme kurzu zaměřeného na
komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči. Dalším téma-
tem bude i sebehodnocení školy. Jiné kurzy jsou
zaměřeny na výtvarnou či hudební výchovu nebo
výuku lyžování, ale také jsme do plánu zařadili kurs
výchovného poradce. Některé vychovatelky si letos
budou doplňovat svoji kvalifikaci. Nabídka rozšířit si
vědomosti z různých oborů je bohatá, vybíráme podle
katalogů. Pak už jen zbývá najít peníze.

V Infocentru občas hledají pomoc děti, které
nemají doma počítač, ale potřebují k vypracování
úkolu internet. Nejsou tito školáci v nevýhodě?

Páťáci mají předmět Informační a komunikační
technologie, ve kterém zpracovávají v průběhu roku
projekty pomocí počítačových programů. V každé
třídě se najdou dvě tři děti, které doma počítač nema-
jí. Těm většinou pomohou spolužáci anebo vypracují
úkol po vyučování. Z větší části však děti zvládnou
udělat úkol ve škole.

Ředitelem jste už devátým rokem. Jak se za tu
dobu změnili školáci?

Bohužel musím říci, že děti jsou drzejší, neomale-
nější, ukřičenější. Navíc mnozí rodiče se na učitele
osopí při pouhé zmínce, že s dítětem není něco
v pořádku. Kdy konečně tito rodiče pochopí, že naše
dobře míněné rady nejsou osobním útokem?
Poslední dobou se setkávám s případy, že rodič dítě
převede na jinou školu jenom proto, že školák má na
vysvědčení kromě jedniček i dvojky. Ale abych jen
nekritizoval - dnešní děti jsou zvídavější, otevřenější,
aktivnější, mají větší přehled. Z učitelů už nemají
„vítr“, dovedou se poprat o svůj názor. Nechají se
zaujmout pro novou věc, ale musí mít k tomu prostor
a pohodu. 

A jak se změnilo školství?
Za vše hovoří počet ministrů, kteří se od revoluce

vystřídali ve vládě. Teď máme dvanáctého. Než zvole-
ný ministr stačil něco prosadit, už byl vystřídán
novým. Některé zásahy byly přímo zhoubné – stačí
vzpomenout na akci Počítače do škol. 

Nevěřím ale, že jsme na tom se vzděláním špatně.
Máme ohromné množství chytrých lidí, ovšem místo
abychom podporovali talenty, zahlcujeme pedagogy
nepodstatnými věcmi. Všude se mluví o tom, že
vzdělání má být prioritou, ale skutečnost je jiná. Škol-
ství je navíc podfinancováno – stačí se podívat na
úroveň vybavení škol u nás a v západní Evropě.

V Kolovratech jste známý i jako náruživý cesto-
vatel. Měl jste v létě čas na svého koníčka?

V létě jsem se zúčastnil zájezdu po italských sop-
kách. Geologie, která je neprávem opomíjenou
vědou, je totiž mojí další vášní. Mrzí mě jen, že se pří-
rodní úkazy, na jejichž nádheře nemá člověk žádnou
zásluhu, prodávají turistům za spoustu peněz. 

Velkým zážitkem bylo rybaření v Norsku. Potvrdilo
se mi rčení, že kdo nikdy v životě nic nechytil, ten
uloví největší rybu. O dojmy z této země se chci
podělit i s ostatními. V Infocentru chystáme povídání
s promítáním i ochutnávkou tresek, kterých mám
ještě pár kilo v mrazáku. Všichni jsou do Infocentra
zváni v pátek 23. října od 19 hodin.

za rozhovor poděkovali 

Blanka Oujezdská a Tomáš Bezouška

Kolovraty by devítiletku uvítaly, říká ředitel školy Pavel Bednář
První den nového školního roku byl pro kolovratské děti výjimečný. Prvňáci a druháci zasedli do lavic ve zbrusu novém pavilonu, o který

se nyní dělí s předškoláky. V moderních prostorách navíc přivítal děti i pedagogy pražský primátor Pavel Bém. Při této příležitosti jsme požá-
dali ředitele Základní školy Pavla Bednáře o rozhovor.
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Choreografka z Kolovrat
studovala tanec v New Yorku

Lucie Kalinová, choreografka kolovratské
dětské taneční skupiny Niňos Bailandos, se
v červenci vydala až do New Yorku, aby pro své
malé tanečníky načerpala další zkušenosti
a novou inspiraci.

Na prestižní taneční
škole Broadway Dance
Center v srdci Manhattanu,
absolvovala jedinečný letní
hiphop+street/jazz works-
hop určený pro pokročilé
tanečníky a mladé lektory
ve věku od šestnácti do
sedmadvaceti let.

Studenti černé i bílé pleti pocházeli většinou
z New Yorku nebo z New Jersey, ale bylo mezi nimi
i hodně tanečníků z dalších států USA a dokonce
několik Evropanů. Nešlo přehlédnout, že všichni měli
něco společného: nadšení, talent a lásku k tanci.

Workshop probíhal v činorodé, uvolněné
a přátelské atmosféře pod vedením vynikající chore-
grafky, lektorky a umělecké ředitelky mnoha americ-
kých profesionálních tanečních projektů, Rhapsody
James. 

Lucka si zkusila i muzikál West Side Story
Více než 30 talentovaných mladých tanečníků

a choreografů se denně scházelo již po sedmé hodi-
ně ranní v prostorách školy ke společné snídani, po
níž následovalo šest až osm náročných hodin tance.
Lekce s Rhapsody se střídaly s hodinami nazvaný-
mi masterclass, které byly vedeny dalšími zkušený-
mi choreografy a lektory školy. Studium bylo obo-
haceno o možnost účastnit se také vybraných lekcí
právě probíhajících dlouhodobých kurzů školy. 

V průběhu workshopu se tanečníkům podařilo
nastudovat několik náročných choreografií prosla-
vených na prknech broadwayských muzikálových
divadel. Lucka byla nejvíc nadšená tréninkem cho-
reografie z muzikálu West Side Story, kterou pro její
rytmickou náročnost a hudební tempo zvládali zpo-
čátku jen černošští tanečníc. 

Tanečníci z Kolovrat se mohou těšit na nové
nápady

Na závěrečném představení, v poslední den
workshopu tanečníci předvedli, že s chutí, nadšením
a vůlí se dá dokázat opravdu hodně. Velmi zdařile
zvládli více než deset krátkých tanečních čísel včet-
ně již zmíněné choreografie z West Side Story. 

Lucie si z taneční školy v New Yorku kromě velmi
pěkného ohodnocení, mnoha nových zkušeností
a inspirace přivezla také spoustu pozitivní energie.
Už od srpna se moc těší na stávající i nové tanečni-
ce a tanečníky své skupiny Niňos Bailandos, pro něž
má připraveny nové choreografie a dojednáno něko-
lik nových vystoupení. 

-vk-

Sborový zpěv učí děti lásce k hudbě
V životě nemusíte vždy vítězit,

porážet soupeře nebo dokazovat

svoji jedinečnost. V životě nemu-

síte jít za jediným cílem: Být lepší

než ostatní… Dokonce ani

nemusíte svůj talent dávat na

odiv v soutěžích a za každou

cenu porážet protivníka. A už

vůbec toto všechno nemusíte,

je-li vám sedm osm let a teprve

se všechno o životě učíte.

Poznáváte, že nejste na světě

sami a že se všechno netočí jen

kolem vás.

Dnešní děti jsou již od před-

školního věku odváděny rodiči do různých kroužků a spolků. Holčičky tancují, kluci hrají hokej.

Dnešní rodič často sní o závratné kariéře svého potomka a je ochoten pro to udělat cokoliv.

Kritéria pro výběr toho nejvhodnějšího kroužku jsou různá. Ve sportu to bývá zvučné jméno

v klubu, ve zpívání například výrazný talent a excelující dítko při besídkách mateřské školky.

Velmi rozšířeným a pro děti zábavným kroužkem je bezesporu sborové zpívání. Děti se naučí

spoustu nových písniček, je u nich nenásilně rozvíjena láska k hudbě a vztah k umění jako tako-

vému. Na druhou stranu mají děti touhu být lepší a lepší a společně s ostatními vytvářet něco

neopakovatelného. A zde je podstata sborového zpívání. Nedokazovat svou převahu nad ostat-

ními, neporážet soupeře a nesměřovat veškeré úsilí k jedinému cíli, kterým je vítězství. 

V pěveckém sboru jsou hodnoty jiné. Děti pilně a poctivě secvičí program a předvedou ho

širší veřejnosti. Neočekávají medaile a diplomy. Nikdo na ně nekřičí, když se něco nepodaří. Děti

„pouze“ předvedou, co se

SPOLEČNĚ naučily. Ty starší jsou

si vědomy toho, že ne každý by

dokázal zazpívat například části

Prodané nevěsty nebo úryvky

z opery Rusalka. Vědí také, že by

to příště mohlo být ještě o něco

lepší, i když se samozřejmě každé

z nich snaží odvést co nejlepší

výkon, aby to těm druhým nekazil.

Z koncertu všichni odcházejí

v povznesené náladě. Rodiče jsou

spokojeni, babičky a dědečkové dojati a děti se už těší na další zkoušku. Na své kamarády, se

kterými zažívají to, co nikde jinde. Mají totiž jednu velkou společnou lásku. Lásku k hudbě. A ta

jim zůstane po celý život.

Jana Galíková

Děti ze sboru Coro Piccolo čeká opět turné s Marií Rottrovou

V Kolovratech působí už desátým rokem dětský pěvecký sbor Coro Piccolo. Děti pravidelně
zkouší každou středu v Základní škole Kolovraty, rozděleny do skupin podle věku i pěveckého
nadání. Noví členové jsou přijímáni v průběhu celého školního roku.

Koncertní sezóna sboru do konce roku 2009
září 2009

– Slavnostní vítání dětí v Kolovratech
říjen 2009

– Natáčení vánočního CD 
– Festival Libušsko-písnická nota 2009

listopad 2009

– Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu při jarmarku v Kolovratech

– Orchestrální zkoušky na vánoční turné
prosinec 2009

– Vánoční koncerty s Marií Rottrovou 
– Vánoční koncert Kateřiny Brožové
– Galakoncert na Žofíně
– Vánoční koncert všech oddělení sboru

Lucie Kalinová

Rhapsody James
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Vyzdobte si svůj domov podzimními motivy vlastní výroby
Pokračujeme v našem seriálu o tvoření a tentokrát přinášíme dva tipy na podzimní dekorace.

1. postup: Kaštanový věnec
Podzim přímo láká k procházkám do přírody – a právě proto je tato roční doba ideální pro sběr materiálu pro tvoření. Nezapomeňte si na-
sbírat kaštany, šípky, jeřabiny, šišky. Určitě se budou hodit kaštany či šípky, z nichž si vytvoříme originální dekoraci na dveře.

Potřebujeme: slaměný korpus, kaštany, tavnou pistoli + lepidlo, lýko v přírodní barvě, vázací drát, šípky (stejně nám poslouží i umělé
plody), provázek na očko pro zavěšení věnce

1. Nejprve začneme lepit kaštany na horní stranu věnce. Snažíme se dodržovat linii, aby nám kaš-
tany „neutíkaly“. K lepení používáme tavnou pistoli.

2. Pokračujeme v lepení. Další řady kaštanů umisťujeme tak, abychom zakryli větší část slaměné-
ho korpusu. Zadní strana korpusu zůstane bez kaštanů, aby věnec lépe držel na dveřích.

3. Vzniklé skulinky mezi kaštany vyplníme lýkovými mašličkami, které vyrobíme tak, že smotek
lýka uprostřed omotáme vázacím drátkem a vzniklou mašličku nůžkami zastřihneme na poža-
dovanou délku.

4. Do mezírek mezi kaštany můžeme dát i šípky. Červená barva nám vykouzlí zajímavý kontrast.
5. Na závěr připevníme drátkem očko pro zavěšení a máme hotovo.

2. postup: Podzimní talíře
V druhém postupu si vyrobíme originální dekoraci pro podzimní stolování - talíře s podzimním motivem technikou decoupage kombinova-
nou s technikou frost efekt. Nebojte, je to (ostatně jako vždy) úplně jednoduché.

Potřebujeme: skleněný talíř (nabízí např. Ikea), ocet na odmaštění, papírové utěrky, ubrousky s podzimními motivy, nůžky, lepidlo na decou-
page, houbičku na nádobí, barvy na sklo buď přímo speciální barvy na frost efekt které lze zakoupit ve výtvarných potřebách, nebo barvy
na sklo ředitelné vodou - vypalují se v troubě (např. barvy Satiné od firmy Viva Decor).

1. Talíř ze spodní strany (na tu budeme lepit ubrousek) důkladně odmastíme např. pomocí octa
a papírových utěrek.

2. Vystřihneme vybrané motivy z ubrousků a oddělíme horní potištěnou vrstvu.
3. Pomocí houbičky „naťupeme“ lepidlo na talíř - na místo, kam budeme chtít umístit ubrousek. Na zvo-

lené místo přitiskneme ubrousek. POZOR, ubrousek lepíme potištěnou stranou dolů, aby byl vidět, až
talíř otočíme. Lepidlo naneseme houbičkou ještě přes ubrousek a necháme zaschnout cca 15 min.

4. Nyní si připravíme barvy a novou houbičku. A můžeme se vrhnout na frostování. Barvu „naťu-
peme“ na talíř (i přes ubrousek) a necháme cca 0,5 - 1 hod zaschnout. 

5. Na závěr barvu vypálíme v troubě dle návodu na barvě (většinou se vypaluje při 160 stupních
asi 20 min). A můžeme servírovat. 

Hezké podzimní tvoření Vám přeje TVOŘENÍČKO.

www.tvorenicko.com

P.S. Pokud si na tvoření netroufnete doma sami, můžete přijít na naše kurzy, kde Vás všechno naučíme. Informace o chystaných
i proběhlých kurzech najdete na našich stránkách.
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Skateboarding je spíše doménou kluků.
Jak se dostane k tomuto sportu mladá
dívka?

Ke skateboardu mě přitáhli kamarádi.
Začala jsem jezdit na U-rampě v Kolovratech -
to mi bylo kolem jedenácti let. Od té doby
mám už přibližně sedmý skejt. Musím říct, že
prkna moc nelámu.

Kdy jsi začala závodit?
To datum si pamatuju přesně. Bylo to 

7. 7. 2007 na závodech Nikita Days, které jsou
určeny holkám. Řekla mi o nich kamarádka.
Zkusila jsem to a skončila jako první. Byla
jsem překvapená, protože jsem předpokládala,
že ostatní budou o hodně lepší. Na jaře jsem se
stala členkou týmu, za který jezdím a který mě
podporuje vybavením včetně oblečení. Tento
sport není levná záležitost a díky sponzorům
se mu mohu věnovat intenzivně.

Předpokládám, že kolovratské hřiště s U-
rampou je ti už dávno těsné. Kde jezdíš teď?

Nejlepší podmínky pro trénování má asi
Mystic Skatepark na Štvanici, kam je vstup
pro kluky za padesátikorunu, ale holky mohou
jezdit zdarma. Občas jezdím také na Letné -
mramor je totiž pro „street“ nejvhodnější a je
odsud i krásný výhled na Prahu. Škoda, že
u nás je tento sport podporován méně než
v zahraničí. Týká se to zejména budování
ploch pro skateparky. Přesto však mají naši
jezdci a jezdkyně dobré výsledky. Více skate-
parků by ale určitě ocenili. 

Než skejťák vypiluje některé grify, o úrazy
asi nebude nouze. Které prvky jsou nejtěž-
ší?

Obecně se dá říct, že všechny prvky jsou
náročné. Nejobtížnější jsou kombinované triky
jako je třeba flip, kdy se prkno protáčí pod
nohama v několika směrech. Je pravda, že
také kvůli obavám z úrazů holky tomuto spor-
tu příliš neholdují. Hodně trpí kotníky a holeně.
Já jsem si loni před Vánocemi vyvrtla kotník
a dost mě potrápilo i nalomené zápěstí.
Chrániče sice existují, ale skejťáci je moc
nepoužívají. Docela to omezuje v pohybu,
který je u skateboardingu hodně důležitý. Jinak
pro začátečníky bych nějaké chrániče určitě
doporučila.

Liší se skateboarding v pojetí kluků
a holek?

V zahraničí je úroveň holek a kluků jiná než
u nás. Skateboarding je na větší úrovni, ale
určitě jsou kluci lepší než holky, což platí jak
v zahraničí tak u nás. Přece jenom je to sport,
na který jen tak holka nepomyslí a navíc opro-
ti klukům nejsou děvčata tak odvážná.

Kde všude jsi závodila?
Podívala jsem se do Milána, Basileje, ale

také do Polska a Německa, kde jsme fotili
a točili videa pro reklamu. Z České republiky
jezdí pravidelně na závody asi pět děvčat.
Naštěstí si rozumíme, takže se o konkurenci
nedá mluvit. V zahraničí však jezdí podstatně
víc holek. 

Na co se porota při hodnocení jízdy zamě-
řuje?

Při závodech se hodnotí nejen zvládnutí
triků, ale porotci také posuzují, jak se jezdec
pohybuje po parku a do jaké míry využívá 
prostor. Pro děvčata je hodnocení mírnější. 

Jak dlouho se dá skateboarding provozo-
vat?

Tento sport se provozuje podle toho, jak se
dotyčný cítí. Pokud si je jistý, že na to ještě
má, tak jezdí jak závodně tak rekreačně.
Později se tomuto sportu věnuje alespoň
rekreačně. Pro holky je to těžší, protože
časem chtějí rodinu nebo se plně věnovat
práci. Je to u každého jiné.

Neláká tě prkno na vodě nebo na sněhu?
Rekreačně jezdím na snowboardu, ale

bojím se úrazů, které jsou kvůli větším výškám
a náročnějším překážkám určitě horší jak na
skejtu. Windsurfing mi moc neříká, ale chci
vyzkoušet skejt na vodě, neboli wakeskate.

Co je na skejtingu nejpřitažlivější?
Mám z toho jednoduše dobrý pocit, cítím

při pohybu volnost. K tomu patří správná
muzika a typický pohodový styl oblékání.
Nejlepší atmosféra je ale na závodech, kdy při
povzbuzování publika zvládnu trik, který bych
v běžném tréninku hned tak neudělala. Fandění
mi odbourává stres a dodává odvahu.

Chtěla bys někomu poděkovat?
Určitě bych chtěla poděkovat svým podpo-

rujícím sponzorům, což je Nikita, Fallen,
Creme, Bones a Fury. Dík patří i mým rodičům
a všem, kteří mě v mé zálibě podporují.

Blanka Oujezdská

foto archiv Míši Martincové

Fandění při závodech mi dodává odvahu, říká Míša Martincová
Míša Martincová z Kolovrat je jednou z dívek, které nejen propadly skateboardingu, ale navíc v tomto ryze mužském sportu

vyhrávají závody. Studentka strojní průmyslovky bude v letošním školním roce maturovat a poté by chtěla pokračovat ve stu-
diu na vysoké škole. Prknu však hodlá zůstat věrná nadále, aby mohla excelovat i na mezinárodních závodech.
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Úřad městské části Praha - Kolovraty 
a Klub důchodců v Kolovratech zvou na

Kolovratské posvícení
v sobotu 14. listopadu od 15 hodin

v sále Kulturního domu u Boudů

k tanci a poslechu hraje Malá muzika 
z Libkovy Vody u Pelhřimova 

a Duo Kolovrátek
vstupné 50 Kč

S oslem a se solí z Lince až do Prahy
„Sůl byla první droga lidstva.“ (Jiří Andreska)

Staré solné stezky směřující z halštatských solných komor na sever, z nichž jedna protíná
silnici z Benic do Lipan, vedly částečně po vodě i po souši. Avšak hlavní trasa končila
u Dunaje, v místech, kde se dnes nachází město Linec. Odtud se solné cesty rozbíhaly po toku
Dunaje a na sever, cestami do země „hlubokých hvozdů“, kde se sůl nenachází, a proto se
musela dovážet a směňovat za místní produkty. Z jihu od Halštatu, ze severu od Magdeburku
- obě cesty se pravděpodobně setkávaly u mezinárodního tržiště dnes zvaného Praha. 

Soumarské či mezkařské obchodní výpravy jsou doloženy archeologickými nálezy pozdně neolitických
nástrojů v okolí dnešního Hallstattu (cca z 5. tisíciletí př. Kr.) a na našem území bronzovými hřivnami v jižních
Čechách (Třísov, náměstí v Českých Budějovicích, dvě hradiště na protějších březích Vltavy ve Staré Oboře
a Poněšicích, Bechyně a další). Zda byla sůl transportována v dřevěných soudcích tak jako ve středověku,
nebo v kožených pytlích, to se pravděpodobně již nedozvíme. Oba přírodní materiály, byť by byly konzervo-
vány solí, těžko se dochovají dvě či čtyři tisíciletí. Navíc tušíme, že soudky i vaky mohly být ponechávány na
místě dovozu a tam druhotně upotřebeny k uložení jiných potravin. 

Co nás tedy vede k přesvědčení, že na naše
území, do naší české kotliny byla sůl dovážena
již před třemi čtyřmi tisíciletími kromě záznamů
o obchodu z doby antiky? Cesta poznání vedla
od terénního výzkumu lidové architektury jiho-
českých blatských vsí a jejich příslušnosti
k farním kostelům, vystavěným v době gotiky. Je
známo, že rané křesťanské misie, které putovaly
do střední Evropy, přicházely s příkazy, aby zcela
nebouraly stará místa místních kultů, ale aby jich
využívaly pro získávání k nové víře. Je tedy
možné se domnívat, že první, pravděpodobně
dřevěné a tudíž nedochované křesťanské kostelí-

ky byly vystavěny na místech předkřesťanských kultů, v sídlištích, která byla strategicky důležitá. A na jejich
místech byly v dalších staletích budované kostely již zděné.

Proč ale kupříkladu jihočeskou ves s gotickým kostelem obdařeným nebývalým dvojitým Vítězným oblou-
kem nalézáme v roce 1224 v seznamu majetků pražského Svatojiřského kláštera v Praze (Ševětín)? Proč
kostely se stejným dvojitým Vítězným obloukem jsou ještě v dalších obcích okolo? Co vedlo majitele obcí na
Blatech k výstavbě tehdy velkých církevních staveb v místech tak vzdálených od domovského kláštera, kde
navíc bylo s bídou dvacet stavení? A zatím ve vsi, kde se hospodařilo ve 25 statcích, žádný kostel nestojí...

Jakákoliv stavební činnost byla pokaždé podmíněna ekonomicky, ale nemusela vždy odpovídat demografic-
kému rozvoji obce. Velikost kostela, jeho půdorysná plocha, může napovědět, jaký počet posluchačů se shro-
mažďoval k jedné bohoslužbě. Z tohoto počtu odvodíme i počet obytných stavení, tedy kolik domů poskytovalo
přístřeší stálým obyvatelům. Zjistíme také, jak velké bylo „technické zázemí“ hospodářských dvorů, které mohly
poskytovat hrazenou ochranu karavanám, stravu a nápoje případným cestujícím obchodníkům a jejich doprovo-
du či píci a vodu pro dopravní zvířata. Výstavba zděné církevní stavby potvrzuje důležitost lokality již historicky.

K přesvědčení o důležitosti jižních obchodních cest přispěla i zachovaná povolení královské komory týka-
jící se obchodu se solí z doby Karla IV. v takzvaných bočních solných stezkách (Lomnice nad Lužnicí). Odtud
nebylo daleko k myšlence prostudovat „Ptolemaiovy“ popisy cest (roky 85-165). Z kontextu, výpočtů
a popisu lokalit vyrozumíme, že pro české země stále používaný termín „hluboké hvozdy“ jsou pouze stejné
označení méně probádaných krajů jako známější „hic sunt leones“ – zde jsou lvi. Pro naši zem můžeme
vyčíst i místa, která známe, například Ševětín. 

Na mnoha místech se dodnes dochovaly místní názvy „Na solné stezce“, „U solné stezky“. Pokud si na mapě
vyznačíme archeologická naleziště předpokládaných keltských opid na českém jihu a kružnicí opíšeme míru 
25-30 kilometrů, tedy předpokládanou vzdálenost jedné denní cesty obchodní karavany, získáme body – místa,
kde se ubytovávaly dávné obchodní karavany. Pokud s přihlédnutím k obtížnému terénu vytvoříme podobnou síť
kružnic kolem středověké solné stezky z Pasova přes Prachatice, protnou se naše karavanní kružnice a my
s údivem zjistíme, že snad všechna naše města musela vzniknout na základě pradávných obchodních cest.

V neposlední řadě je nutné teorii prověřit vlastníma nohama. Kolik kilometrů jsme schopni ujít za jednu
hodinu bez zavazadel? Kolik kilometrů je schopen ujít osel či mezek s nákladem soli za jeden den? Musíme
počítat se zvykem našich předků, kteří si dopravního zvířete vážili, opatrovali ho a nepřepínali jeho síly, aby
nedošlo ke zbytečným ztrátám. Nesmíme zapomenout ani na terénní převýšení cesty (například z Lince
k Vyššímu Brodu) a zvážit, zda byla tato cesta volena pro transport těžšího zboží na sever nebo byla použí-
vanější lehčí cesta přes Kaplici. Zpět, s lehčím nákladem jako jsou kožešiny, byla již schůdnější cesta od
Vyššího Brodu dolů k Linci. Je odhad 25-30 km za jeden den cesty správný? 

V dnešní době, kdy je možné volně procházet přes hranice států střední Evropy i s oslem či mezkem, plá-
nujeme projít postupně celou tušenou solnou cestu našich předků. Máme co dohánět, kolegové z Pasova
i Prachatic si již středověké solné cesty našli a každoročně je pěšky prověřují. Jestliže jsou naše propočty
správné, doputujeme i do Kolovrat, kam je to jeden den pěší cesty od brodu přes Vltavu. 

Držte nám palce. Jitka Kateřina Trčková

(autorka je etnografka)

Posvícenská tradice
v Kolovratech stále žije

Kolovratské posvícení má mezi společenskými
akcemi této městské části své pevné místo. Místní
klub důchodců jej pravidelně pořádá v polovině lis-
topadu. Jak se ze slavností, které původně souvise-
ly s vysvěcením kostelů, stala oblíbená zábava pro
všechny generace - o tom jsou následující řádky.

Posvícení připomínalo vysvěcení kostela
Posvícenské slavnosti souvisely s výročími

posvěcení místních kostelů a chrámů. Výraz „posví-
cení“ má tedy původ ve slově „posvěcení“. Žádný
kostel po dokončení stavby nemohl ihned sloužit
výkonu bohoslužeb. Nejprve musel být slavnostním
způsobem vyjmutý ze světské sféry a poté byl
posvěcen. Katolické kostely světí biskup a na zna-
mení tohoto aktu pomazává dvanáct míst uvnitř kos-
tela svěceným olejem. Tato místa jsou pak označe-
na namalovanými kříži, pod kterými jsou zavěšeny
svícny. Svíce se rozsvěcují jen při velkých svátcích,
zejména ve výroční dny posvěcení chrámu. 

Průběh těchto slavností byl podobný jako při
oslavách výročí patrona chrámu, kdy se konaly
poutě. V průběhu let se tyto zvyky ustálily a někde
dokonce pojmy Pouť a Posvícení splývají. 

Oslavy mohly oslabit pracovní tempo
Výročí posvěcení chrámu se slavívalo vždy v den

skutečného výročí a v následující neděli. Posvícení se
konalo na podzim, a to ze dvou důvodů. Majitelé pan-
ství byli dobří hospodáři, kteří věděli, že tato oslava
s následným hodováním oslabí druhý den pracovní
tempo na panských polích. Proto se oslavy konaly až
po skončení sklizně, kdy je úroda pod střechou.

V souvislosti s posvícením připomeňme zásah
do jeho slavení z nejvyšších míst. Císař Josef II.
chtěl zamezit nezřízenému hodování a proto v roce
1771 nařídil, aby se slavnost posvěcení chrámu
konala v celé zemi vždy jen v neděli po dnu skuteč-
ného posvěcení. 

Ale to nestačilo. Neustálé cestování o několika
podzimních nedělích z vesnice do vesnice
a setkávání vesničanů z různých panství nebylo
vrchnosti po vůli. Vždyť by se takto mohly snáze
rozšiřovat rebelantské myšlenky! Proto bylo císař-
ským patentem nařízeno, aby se v Čechách slavilo
jen jedno posvícení, a to třetí neděli v říjnu. Jednotný
termín všech posvícení omezil cestování, protože
každý chtěl slavit raději doma. Zábavy v místě pak
byly pod větší kontrolou. Protože tato posvícení byla
po svátku svatého Havla, říkalo se jim havelská, ale
lid jim s hořkostí přezdíval „císařská“. 

Postupem času bylo původní náboženské poslá-
ní poutí i posvícení zatlačováno doprovodnými
akcemi. V cílových místech poutí se putujícím
poskytovalo základní občerstvení a nabízenými
suvenýry byly nejčastěji typické obrázky z pouti.
V průběhu let se tyto akce stále více podobaly
trhům, které se konaly právě v době poutí.

zdroj: www.praha9.cz
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Nové knihy
Beletrie
Adams, C.: Kmotra
Alcot, L.M.: Malé ženy
Beráková, Z.: Po meči i po přeslici
Braun, L.: Kočka, která shodila bombu
Brož, J.: Aféry Anduly Sedláčkové
Cunningham, M.: Hodiny
Doyle, A.C.: Strakatý pes
Follet, K.: Na věky věků
Forsyth, F.: Spis ODESSA
Grisham, J.: Nevinný
Grogan, J.: Zlobiví psi si užijí víc 

legrace
Harris, J.: Krysařovy střevíce
Holt, A.: To, co je moje
Christie, A.: Vražda v postranní ulici
James, P.: Soukromá pacientka
Jamesová, S.: Ztracené memoáry 

Jane Austenové
Jurič, Z.: Gričská čarodějnice 4
Kapitáňová, D.: Vražda ve Slopákově
Kay, G.G.: Letní strom
Kay, G.G.: Lvi z Al-Rassanu
Klíma, I.: Moje šílené století
Larsson, S.: Dívka, která si hrála 

s ohněm
Márai, S.: Svíce dohořívají
Makine, A.: Rekviem za Východ
McCall, S.: První dámská detektivní 

kancelář
Merle, R.: Svítání
Michaels, A.: Zimní krypta
Murakami, H.: Konec světa/Hard-boiled 

Wonderland
Needham, K.: Ztracená nevěsta
Paver, M.: Letopisy z hlubin věků. 

Zrádce přísahy
Peinkofer, M.: Plamen z Faru
Pekárková, I.: Sloni v soumraku
Pittnerová, V.: Pytlákova dcera 
Pittnerová, V.: Řízením božím
Pratchett, T.: Na cestu 
Pratchett, T.: Na nepřítele 
Pratchett, T.: Čaroprávnost + Mort 
Pratchett, T.: Na shledanou
Riebe, B.: Oko Luny
Sichinger, M.: Cukrový klaun
Švec, B.: Tajemství pevnosti na kraji 

lesa
Zajíčková, V.: Zpověď královny Elišky

Naučná literatura:
Corbeil, J.C.: Obrázkový slovníček - Čj/Aj
Hovorková, M.: Že by fakt zázraky?
Jungerová, B.: Okolí Prahy - východ
Rýznar, L.: Rozmanitost EU
Saville, L.: Kámen v zahradě
Scheinpflugová, O.: Živý jako nikdo z nás
Schwarzenberg, K.: Knížecí život
Šlapetová, B.: Nepřistupuj blíž
Ventura, V.V.: Jak přežít a nenaštvat lékaře
Verity, H.: Přistávali jsme 

za měsíčního světla

Pro mládež
Doskočilová, H.: Dvě veselé pohádky
Gellner, D.: Pralinky pro sousedku
Munková, A.: Nová dobrodružství Štaflíka 

a Špagetky
Nosov, N.: Neználkovy příhody
Nuyen, J.M.: Dračí brána
Petiška, E.: Staré řecké báje a pověsti
Springer, N.: Případ lidumilné levačky
Wilson, J.: Holka na hlídání 
Wilson, J.: Moje sestra Jodie 

Marcela Borgesová z Kolovrat představí
v Infocentru svoji knihu Se psem je psina
Marcelu Borgesovou znají převážně vyznavači zdravého pohybu. V kolovratské tělocvičně

vede už druhým rokem kondiční a zdravotní cvičení. Pravidelní návštěvníci knihovny zazname-
nali, že tato aktivní žena je také autorkou knihy Se psem je psina, která vyšla v loňském roce.

O tom, jak knížka vznikla, si můžete popovídat s Marcelou Borgesovou a jejím hostem
v úterý 20. října od 18,30 hodin v Infocentru s knihovnou, kde bude autorka svoji knihu pode-
pisovat. Pro ty, kteří se budou rozhodovat, zda knížkou s vtipnými ilustracemi Rudolfa Štor-
kána potěší své blízké, přinášíme několik úryvků.

Svět je rozdělen na dva tábory: na milovníky psů, co propadli kouzlu svých čtyřnohých přátel vonících psi-
nou a nosících domů na tlapkách bláto, a na ty ostatní, lidi praktického ducha. Ti bývají ke zvířatům poněkud
chladnější, či spíše odtažití. Mezi oběma samozřejmě existuje celá škála „barevných odstínů“. První řeknou:
„Bez psa? Nikdy!“ Ti druzí zase nechápou, proč by si měli komplikovat život psem. A pak je tady ještě jedna
skupina, která je názorově „v pohybu“. Začíná to zpravidla slovy: „Jedeš, potvoro!“ Ale zásahem osudu se
někdy náhodou stane, že nějaký ten pes jim vstoupí do života proti jejich vůli. Reakce dotyčného pak často
mívá podobu překvapeného povzdechu: „Jak jsem jen mohl žít bez psa!“

(Pes v rodině)

Nikdo nepochybuje o tom, že miláček, který v dospělosti dosáhne rozměrů telete, se musí spolehlivě vycho-
vat k poslušnosti a celý život vést pevnou rukou. Ale pozor, pevnou ruku je třeba mít i při výchově budoucího
mistra světa o hmotnosti 3 kg, na to se snadno zapomíná. Při venčení potkáváme mnoho rozkošných, skoro
plyšových „hraček“, které rozhodují o programu procházky - kam se jde, kdy se pokračuje v chůzi, jak rychle
a podobně. Společenská konverzace pejskařů končí uprostřed věty, protože pes odchází a na zavolání nere-
aguje. Pravda, majitelé si zasportují, když se ho pokoušejí chytit. Co myslíte, kdo je rychlejší? Občas si také pes
postaví hlavu, například že někam nepůjde, nebo naopak, že za každou cenu půjde, kam chce on.

Slyšela jsem o starším manželské páru, který si na procházky s pudlem bral konvičku s vodou. Když psa

chtěli dostat domů, předstírali, že prší. Ano, kropili ho! Moje sousedka to zase s kázní vyřešila alespoň

v zimě. Pod záminkou, že její fenka lhasa apso je malá a zebou ji nožičky, nosí ji a na zem ji odkládá jen na

chvilku, aby udělala loužičku.

(Vstup do života)

Vám všem, kdo se chystáte spojit svůj život se psem a jste tedy naladěni na stejnou vlnu jako my pejskaři,
chci sdělit sladké tajemství. Tak tedy, nevěřte tomu, co se říká, totiž že: „Váš pes vám nerozumí, jen reaguje
na jakési zvuky, které vydáváte, a ve svém nedokonalém mozku si je jen mechanicky spojuje s určitými akce-
mi či věcmi“. V opakujících se, podobných situacích reaguje pouze podmíněně, nebo maximálně jako kyber-
netická myš v bludišti - metodou pokus-omyl. (Ovšem překvapivě správně!)

Po nastěhování do nového bytu jsme před Gala postavili velké zrcadlo. Krátce se do něj zadíval, přičichl

a obešel ho, aby se podíval, co je za ním. Nebylo tam nic. Tak ztratil zájem. Tak reaguje většina psů. Róza ale

měla jednu dobu zrcadlo v oblibě. Vyskočila na truhlu v předsíni a s čenichem těsně u něj pozorovala obráce-

ný svět za svými zády. Občas otočila hlavu a zkontrolovala realitu. Výborně se tím bavila! Co si myslela? Neřekla!

(Myslí, nebo nemyslí?)

Ve výjimečných situacích, když pes musel zůstat chvilku sám doma, po něm bývala spoušť. Choval se
hystericky, naříkal, vyl, hrabal a vytrvale škrábal na dveře a na zeď. Po návratu jsem v oblaku bílého prachu
zametala zbytky omítky seškrabané drápy ze zdi, na které visí vodítko a košík. Rval a drápal svůj kobereček,
shazoval věci, které měl na dosah, jako šílený lítal po stole, čural na zem a válel se v tom. Protestoval proti
samotě celou svou bytostí a věnoval tomu všechnu svou energii (měl a stále jí má dost). Sousedé ho litova-
li, ale byla jen otázka času, jak dlouho ten jekot vydrží. Nejsou povinni to snášet.

Pan domácí se mě jednou chápavým hlasem na chodbě zeptal, jestli mám v bytě řemeslníky. Když jsem

odemkla (tušení mě nezklamalo, „řemeslník“ makal), pootevřenými dveřmi uviděl tu spoušť a řekl jen: „... Aha!“

a taktně se vzdálil. Je to gentleman a velmi laskavý muž.

(Zkuste mu to vysvětlit, jenže...)

Kolos Praha s.r.o.
stavební firma

rekonstrukce domů a bytů „na klíč“
veškeré stavební a instalační práce
e-mail: ptacek@kolos.cz, www.kolos.cz

telefon: 603 199 900

INZERCE

Pekařství na Ročkově v Kolovratech oznamuje svým zákazníkům, 
že prodej čerstvého pečiva je v sobotu od 7 do 10,30 hodin.

Slevový kupón v hodnotě 5% lze stáhnout na www.pekarstvikolovraty.cz

Zdarma porazíme

stříbrný smrk/jedli

nebo vykoupíme

chvoj.

Tel.. 777 624 122
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Kurzy komunikačních dovedností pokračují v listopadu
V listopadu nabídne Infocentrum s knihovnou v Kolovratech pokračování vzdělávací-

ho kurzu zaměřeného na zlepšení komunikačních dovedností a mezilidských vztahů.
Lekce povede lektorka manažerských a komunikačních dovedností PhDr. Marie
Třeštíková z Kolovrat.

Na jednotlivých seminářích rádi přivítáme nejen účastníky, kteří absolvovali únorový kurz, ale i nové
zájemce. Seminář má za účel naučit zájemce efektivně komunikovat jak se svými rodinnými příslušní-
ky, tak i na pracovišti či při jednáních. Lekce jsou zaměřeny co nejvíce interaktivně a prakticky, rozho-
vory a výstupy každé skupiny jsou natáčeny na kameru, aby mohli účastníci své jednání po shlédnutí
osobně zhodnotit. Následně je provedena analýza jednotlivých situací. 

Lekce budou probíhat vždy v pondělí od 18.00 do 20.30 hod. v kolovratském Infocentru. Zájemci
se mohou zúčastnit buď celého bloku, nebo si vybrat jen některá témata. Z důvodu omezené kapacity
je nutné přihlásit se předem v kolovratském Infocentru nebo na e-mailové adrese info@kolovraty.cz.

Kurzovné za jednu lekci je 500 Kč. Každý účastník obdrží potvrzení o zaplacení, které si může nechat
proplatit u zaměstnavatele, či si ho odepsat z daní v rámci zvyšování kvalifikace.

5.11. Efektivní komunikace v rodinných vztazích
12.11. Asertivita
19.11. Umění zvládat konstruktivní kritiku
26.11. Předcházení a řešení konfliktů

PhDr. Marie Třeštíková je trenérka a konzultantka manažerských a komunikačních dovedností

a rozvoje osobnosti. Vystudovala obor psychologie a pedagogika, absolvovala postgraduální studium

a několik stáží v zahraničí. Její výcvikové kurzy jsou zaměřené především na komunikaci, personální

práci a management. Jako lektorka připravila kurzy pro řadu českých a zahraničních institucí

a společností. - tom-

Infocentrum s knihovnou se připojí k celostátní akci 
Kolovratské infocentrum s knihovnou se i letos připojí k celostátní akci Týden kniho-

ven, a to výstavou vitráží z kolovratského ateliéru Zuzany Krausové a Heleny Halové
a ukázkami knižních vazeb Lucie Krouzové a Pavly Hanusové. Výstava bude zahájena ve
středu 7. října 2009 v 19 hodin v Infocentru. Součástí celostátní akce na podporu zájmu
o četbu a knihovnické služby je také Velké říjnové společné čtení (VŘSČ), kterému je
věnováno úterý 20. října.

Dopolední program je určen kolovratským školákům, pro které je připravena literární soutěž a také
setkání s autorkou knížky Se psem je psina,
Marcelou Borgesovou z Kolovrat. (Úryvky
z knihy si můžete přečíst v tomto čísle na stra-
ně 17.) Aby byl naplněn cíl společného
a nepřetržitého čtení, dětem přijdou číst i známé
osobnosti z Kolovrat. Ovšem zkrátka nepřijdou
ani dospělí čtenáři, kteří si po šesté hodině
budou také povídat s kolovratskou autorkou
knížky o psech a těšit se mohou i na jejího hosta.

Kolovratská knihovna byla nedávno nominová-
na do soutěže o titul Knihovna roku 2009, který
každoročně uděluje Ministerstvo kultury ČR. Tato
cena se uděluje už sedmým rokem jako ocenění
dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví
v obcích nebo za mimořádný přínos k rozvoji
veřejných knihovnických a informačních služeb.
Pětičlenná porota odborných pracovníků navští-
vila koncem srpna kolovratské Infocentrum
s knihovnou, aby se seznámila s nabídkou pře-
sahující rámec knihovnických služeb. „Porota
ocenila nejen knihovnické akce jako je Noc
s Andersenem nebo program v rámci akcí Březen
- měsíc knihy a internetu či Týdne knihoven, ale
také nabídku přednášek, besed, literárních pořa-
dů nebo pravidelných výstav. Odborníci kvitovali
také vysokou úroveň zpravodajů,“ uvedli zamě-
stnanci Infocentra, kteří neopomněli zmínit novou
službu pro své čtenáře. Pořízením nového kni-
hovnického programu Clavius čtenáři nyní získa-
jí přehled o všech titulech kolovratské knihovny.
Na webových stránkách www. kolovraty.cz stačí v menu otevřít záložku Knihovna a kliknout na odkaz 
„On-line katalog kolovratské knihovny“. -ouj-

Studio Sport zahájilo sezónu 
ve skvělé formě volejbalistek

Po vydařeném soustředění v jihočeské Růžené
vstoupily všechny týmy Studio Sport skvěle do
nové volejbalové sezóny. 

Nejprve na kurtech Meteoru vyhrály mladší žáky-
ně Velkou cenu Prahy, když všechny soupeřky zdo-
laly bez ztráty jediného setu. O týden později pak
postoupily mladší i starší žákyně z kvalifikace do
elitní 1. ligy Přeboru Prahy (obě družstva bez poráž-
ky, mladší žákyně opět bez ztráty setu). 

Mladší žákyně, jejichž základ tvoří hráčky, které
získaly v minulé sezóně titul Přeborník Prahy
v minivolejbalu, si tak nasadily laťku hodně vysoko
a jsou největšími favoritkami této kategorie. Výborný
začátek nového ročníku soutěží doplnily i dvě druž-
stva hrající v kategorii minivolejbal. „Áčko“
i „béčko“ rovněž postoupily v kvalifikaci do 1. ligy.
V kategoriích minivolejbal, mladší žákyně a starší
žákyně, je tak Studio Sport v posledních letech
spolu s Olympem nejlepším oddílem v Praze!

Asi nějaký slušný oddíl! - řečeno známým filmo-
vým citátem. Je však potřeba zmínit, že je to nejen
výbornou prací trenérského týmu pod vedením
Daniely Baumrukové, ale i velkým podílem děvčat
z Kolovrat a Lipan.

PaedDr. Jiří Baumruk

www.studiobaumruk.cz

Nejlepší guláš umí v Tehovičkách
Koncem prázdnin se lipanskou návsí opět

nesla vůně kotlíkového guláše. Místní okrašlovací
spolek uspořádal druhý ročník Kotlíkového klání
mezi obcemi Lipany, Kuří a Tehovičky. 

V poslední srpnovou sobotu si přišly na své
i děti, které si na novém petangovém hřišti změřily
síly v klasickém cvrnkání kuliček. Než guláš
v kotlících tří týmů zdatných kuchařů změkl, mohli
návštěvníci gastronomického odpoledne ochutnat
burčák nebo některé z bohaté nabídky moravských
vín nově otevřeného sklípku. K dobré pohodě při-
spěla i cimbálovka Podlužácký výběr a na samý
závěr folkrocková kapela Fram. 

Porotě i návštěvníkům nejvíce chutnal guláš
šestičlenného týmu z Tehoviček: „Do guláše jsme
dali vše, co do něj patří a také bylinky z vlastní
zahrádky. A přidali jsme i deci bílého vína,“ prozra-
dili tajemství úspěchu vítězové, kteří za sebou
nechali v těsném závěsu lipanský tým (na snímku)
a řezníky z Kuří. -ouj-

Komise hodnotící knihovny nominované na titul Knihovna

roku obdivovala příjemné prostředí kolovratského zařízení

V září si výstavní prostor zamluvil pro své černobílé snímky

z Paříže fotograf Mirek Břeský (vlevo)
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Veronika Dostálová z Lipan přivezla z ME stříbro
Úspěchy není třeba tajit, a tak si připomeňme medailové léto Veroniky Dostálové z Lipan.

Reprezentantka České republiky ve volejbale do 18 let se po dubnovém Mistrovství Evropy
v šestkovém volejbalu v Nizozemsku znovu vrhla na beachvolejbal.

S Gábinou Kotvovou sbíraly nejprve úspěchy na turna-
jích juniorského Galacupu. Po zisku titulu mistryň republi-
ky do 18 let v Ústí nad Labem byly nominovány na
Mistrovství Evropy, které se hrálo koncem července
v portugalském Espinhu. Ještě předtím stihly vybojovat
bronzové medaile na Mistrovství republiky do 20 let a pak
je čekala jejich první velká mezinárodní akce. Mezi čtyřia-
dvaceti nejlepšími evropskými dvojicemi bylo mnoho
těch, které už měly za sebou mistrovství Evropy či dokon-
ce světa, ale body se počítaly až po turnaji. Nejprve pos-
tup ze základní skupiny bez porážky – postupně Veronika
s Gábinou zdolaly Izraelky, Portugalky a favorizované
Italky. Pak v systému na dvě porážky pokračovaly ve 
vítězném tažení proti skvělým Ruskám, silným Ukrajinkám
a do té doby neporaženým Lotyškám a v semifinále si
zopakovaly vítězství nad Ukrajinkami. Finále bylo krásným

a dramatickým soubojem jediných na turnaji neporažených dvojic: Veronika Dostálová a Gábina Kotvová proti
Němkám Aulenbrockové a Behlenové. Nejvýše nasazené Němky vyhrály po boji 2:1 na sety. Pak už přišly
oslavy stříbra, návrat a rozhovory hned na pražském letišti. Jeden krátký rozhovor pořídila také Veroniky
mladší sestra Tiziana Baumruková, která následuje Veroniku ve funkci kapitánky volejbalového týmu mlad-
ších žákyň Studio Sport v roli kapitánky.

Verčo, když jste odlétaly do Portugalska, co jste
čekaly, že přivezete zpátky?

Na mistrovství Evropy jsme se strašně těšily. Říkaly
jsme si, že si nejedeme jen zahrát, ale že chceme uhrát
co nejlepší výsledek. Jenže jsme neměly vůbec žádné
srovnání s ostatními týmy, nevěděly jsme, co můžeme
od nich čekat. Vždyť to bylo nejen naše první Mistrovství
Evropy, ale vůbec první mezinárodní turnaj. 

Na co si nejvíce vzpomenete, když se řekne Espinho?
Mě se vybaví vůbec nejdelší tie break (rozhodující třetí

set hrany do 15 bodů s rozdílem 2 bodů, pozn. autorky)
proti Ukrajinkám ve druhém kole, který jsme vyhrály
24:22. Ale největší zážitek, to bylo samotné finále!

Jaký byl váš nejlehčí a naopak nejtěžší soupeř?
Nejlehčí byla portugalská dvojice v základní skupině, ale musím zmínit i do té doby neporažené Lotyšky

ve 3. kole – nestačily se ani vzchopit a nandaly jsme jim to 21:6, 21:12. Nejtěžší soupeř byly Němky ve finá-
le, jejich hra byla opravdu perfektní, neměly žádné slabiny, ale stejně to bylo vyrovnané finále.

A jste spokojené se stříbrnými medailemi?
Máme velikou radost, myslím, že druhé místo na Mistrovství Evropy je úspěch, vždyť kromě nás získaly

pro český volejbal další stříbro na Mistrovství Evropy do 23 let Kolocová se Slukovou a už nikdo další.

Jaký jste měly pocit hned po skončení finálo-
vého zápasu?

Po posledním bodu jsem se rozbrečela, k vítězství
chyběl kousek a my jsme vyhrát chtěly. Daly jsme do
toho všechno. S odstupem musím uznat, že Němky
byly o něco lepší, ostatně německé dvojice získaly
i na dalších letošních šampionátech hodně zlatých
medailí. Teď už jsem se stříbrem spokojená.

Co návrat do Česka?
To bylo veliké překvapení! Hned na letišti v Praze

nás čekal uvítací pokřik, záplava kytic, transparen-
ty, fotografování, rozhovor pro štáb České televize
pro Branky, body, vteřiny... Bylo krásné setkat se
s rodinou, měla jsem plné oči slz.

Po jednom červnovém turnaji jsme vzali Veroniku s Gábinou na Kolovratský parník, aby přišly na trochu
jiné myšlenky. Pár známých přálo holkám úspěch v dalších turnajích a hlavně, aby se dostaly na tu Evropu.
A povedlo se. Dokonce se stříbrnou tečkou. 

připravil PaedDr. Jiří Baumruk

www.studiobaumruk.cz

Veronika Dostálová (za sítí) smečuje ve finále proti

Němkám

Veronika Dostálová (1) a Gábina Kotvová (2) se stříbr-

nými medailemi

Vítání na letišti v Ruzyni

V Kolovratech působí škola
bojového umění Taekwon-do

Škola Taekwon-do I.T.F GBHS
začala od září 2009 působit
v Základní škole v Kolo-
vratech. Taekwon-do si

dává za cíl dosáhnout harmo-
nický rozvoj cvičenců po fyzické, psychické
a morální stránce. 

Hlavními zásadami každého taekwondisty
je podle zakladatele této školy zdvoři-
lost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání
a nezkrotný duch. K těmto principům jsou
vedeni cvičenci od útlého věku. V České
republice se taekwon-do cvičí od roku 1987
a je organizováno Českým svazem taekwon-
do ITF. Naše škola je členem tohoto svazu.
Jako technický dohled zde působí korejský
mistr HWANG HO-YONG (VIII. dan). Během
posledních let si české sportovní taekwon-do
ITF vybojovalo mnoho cenných umístění.
Větší důraz než na sportovní stránku je však
kladen na výuku tradičního bojového umění
sebeobrany.

Naše činnost je zaměřena především na
mládež školního věku, ale máme také členy
předškolního věku i ty dávno plnoleté.
Pravidelně pořádáme zkoušky na získání tech-
nických stupňů, výukové semináře, soustře-
dění, závody a také nabízíme individuální
výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři,
nositelé černých pásů. Standardem naší školy
je vysoká kvalita, velké množství tréninků
a bezkonkurenční cena. V září nabízíme tré-
ninky zdarma.

Tréninky budou pravidelně každý týden
v pátek od 15 do 16,30 hodin v Základní
škole Kolovraty.

Informace na www.tkd.cz nebo na tel. čísle
603 302 739 (Martin Zámečník, hl. trenér)
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Léto Maestro Clubu ve znamení turnajů
Letní měsíce přímo lákají ke sportování pod širým nebem, a tak pro nás bývá léto

tradičně ve znamení turnajů.

Začali jsme bowlingovým klubovým turnajem pro ženy (ten samozřejmě nebyl pod širým nebem, ale
v bowlingové herně), a to v pátek 26. června 2009. Turnaje se zúčastnily čtyři členky klubu - Jana
Konečná, Marie Konečná, Jitka Zelenková a Markéta Fillerová. A také dva fanoušci - Jarda Dospěl a Vráťa
Filler. Chvilku po sedmé hodině večerní jsme mohly začít. Hrály jsme na dvou drahách. Systém turnaje
byl na nejvyšší celkový nához z odehraných her - nakonec jsme stihly odehrát čtyři hry. A musím říct, že
na Radavě nám to tentokrát padalo - celkový průměr ze všech odehraných her byl 149,8. Možná i díky
velké podpoře našich fanoušků. Nejvyrovnanější výkony nakonec předvedla Majka Konečná s celkovým
náhozem 655 a zaslouženě si odnesla cenu pro vítězku. 

Hned v sobotu 27. června 2009 se zástupci našeho nohejbalového oddílu (ve složení Petr Souček,
Jirka Dlouhý a Jirka Hrnčíř ml.) vydali na turnaj na Libeňský ostrov. Ke dvěma antukovým nohejbalovým
kurtům u zdejší zahrádkářské kolonie si nakonec našlo cestu dvanáct týmů, které pořadatelé rozdělili do
dvou šestičlenných skupin. Náš tým byl zařazen do skupiny B. Po pomalejším rozjezdu se nám začalo
dařit a do vyřazovacích bojů postoupil z druhého místa ve skupině. Ve čtvrtfinále čekal naše hráče tým
Grado, který se umístil na třetím místě ve skupině A - naši čtvrtfinále zvládli ve dvou setech 10:5 a 10:6.
V nervydrásajícím semifinále, které musel rozhodnout až třetí set, však naši bohužel nestačili na družstvo
Píchlá guma. Spravili si ale chuť v zápase o třetí místo, kde porazili tým Blextars ve třech setech. Při slav-
nostním vyhlášení převzali z rukou pořadatelů diplom za třetí místo, fotbalový míč a dětské šampaňské.
V průběhu léta se nohejbalisté zúčastnili i dalších turnajů – 25.7.2009 v Jenštejně, 25.7.2009 v Poniklé
a 8.8.2009 v S.O. U Dubu. Tyto účasti však už nebyly ozdobeny umístěním „na bedně“. 

V sobotu 8.8.2009 jsme po roční odmlce opět
uspořádali beachvolejbalový klubový turnaj dvojic.
Účast byla nečekaně veliká - v areálu kolovratského
koupaliště se sešlo celkem osm dvojic. Hráli jsme na
dvou kurtech od 14 do 20 hodin. Rozlosovali jsme se
do dvou skupin po čtyřech dvojicích. Hrací systém
byl určen takto: ve skupinách hraje každý s každým
na dva vítězné sety, přičemž 21. bod (event. 15. bod
v tie-breaku) je bodem posledním. První dvě dvojice
z každé skupiny si zahrají semifinále a poté finále
a zápas o 3. místo. Třetí dvojice ve skupinách si
zahrají o 5. místo a čtvrté dvojice o konečné 7. místo.
Do semifinále nakonec postoupili: Radana + Petr, Honza + Lucka, Roman + Lenka, Luděk a Pavla.
Nervydrásající bylo zejména semifinále mezi Honzou a Luckou proti Luďkovi s Pavlou, které musel roz-
hodnout až tie-break. V závěru měli více sil Honza s Luckou a postoupili do finále. Druhé semifinále vyhrá-
li Petr s Ráďou nad Romanem s Lenkou v obou setech shodně 21:16. Finále bylo vyrovnané, ale
v závěrech setů měli více sil přece jen Petr s Ráďou a zaslouženě celý turnaj vyhráli.

V sobotu 22.8.2009 jsme pořádali již 6. ročník nohej-
balového turnaje trojic na kurtech v Uhříněvsi. Nakonec
jsme turnaj zahájili za účasti třinácti trojic (z toho hned tři
postavil domácí oddíl MAESTRO CLUBU Kolovraty). Hrálo
se ve dvou skupinách, ze kterých do vyřazovacích bojů
postupovaly nejlepší čtyři týmy. Ve skupině A, která se
nakonec ukázala jako silnější, hrálo 7 týmů, mezi kterými
nechybělo ani naše Áčko (Pavel Martínek, Jiří Dlouhý a Jiří
Hrnčíř ml.) a Céčko (Josef Hesse, Jiří Hrnčíř st. a Kamil
Konečný). Ve druhé skupině B hrálo šest týmů, včetně
našeho Béčka (Petr Souček, Karel Měřínský a Tomáš

Stoklasa). V deštivém dni naši nohejbalisté předváděli velmi dobré výkony, ale výsledkově to nebylo ono,
a tak do vyřazovacích bojů prošlo jen Béčko ze čtvrtého místa ve skupině. Ve čtvrtfinále se potkalo opět
s Píchlou gumou, která je vyřadila již na turnaji na Libeňském ostrově. Našemu Béčku se nepodařilo Píchlé
gumě oplatit porážku a skončili na celkovém sedmém místě. Áčko obsadilo nakonec devátou příčku
a Céčko třináctou pozici. Turnaj zaslouženě vyhrál tým Dejvice před Ervetem a Píchlou gumou.

V sobotu 5. září 2009 se konal 6. ročník našeho volejbalového turnaje smíšených družstev. Tento
turnaj pořádáme již tradičně na antukových kurtech v Uhříněvsi. Sešlo se nakonec devět týmů, včetně
dvou týmů domácích. Bohužel turnaj poznamenala nepřízeň počasí – zima a silný vítr nejsou ideální pod-
mínky pro volejbal. Ale i tak se podařilo celý turnaj odehrát – družstva byla rozdělena do dvou skupin,
kde se hrálo každý s každým, poté následovalo play-off. Pohár pro vítěze si nakonec zaslouženě odnesl
tým RWC, který v třísetové finálové bitvě porazil tým Maxov. Třetí místo obsadili Střihači. Nám se bohu-
žel den před turnajem zranil jeden z klíčových hráčů, a tak naše týmy v improvizovaných sestavách obsa-
dily nakonec 8. a 9. místo. Děkujeme všem hráčům, že v nepříznivém počasí vydrželi až do konce, a dále
všem členům klubu, kteří pomáhali s organizací turnaje!

Podrobná vyprávění o všech turnajích najdete na našich stránkách www.maestroclub.cz
Za MAESTRO CLUB Kolovraty

Jana Konečná

Loučení s tenisovou sezónou
Čas utíká jako voda, ještě pár dní a končí letní

sezóna. Co se událo od jara do podzimu? 
Proběhly soutěže družstev, za jejichž výsledky se

rozhodně nemusíme stydět. Mladší žáci skončili 
v 1. třídě na pátém místě. Starší žáci sice jen rozdí-
lem skóre sestoupili z ligy do 1. třídy, avšak druhé
družstvo si vybojovalo postup do 1. třídy této věko-
vé kategorie. V příští sezóně tedy budeme mít dvě
družstva v boji o návrat do ligy. Dorost i bez našeho
nejlepšího hráče, který hostoval v ligovém klubu,
vyhrál bez ztráty bodu a postupuje do druhé třídy.
Družstvo dospělých, v letošní sezóně oslabené
o dva hráče, si udrželo 2. třídu i pro příští sezónu.

V prázdninovém období se naši hráči dle svých
možností účastnili celostátních turnajů. Zde je třeba
zmínit účast Petra Roušara na Pardubické juniorce
(Mistrovství ČR dorostu), kde potvrdil, že patří mezi
šestnáct nejlepších dorostenců v republice. Stejně
i starší žák Dominik Sochůrek se probojoval na
Mistrovství České republiky starších žáků, kde
postoupil ve dvouhře mezi dvaatřicet nejlepších
hráčů a ve čtyřhře mezi osm nejlepších dvojic
v republice. I další naši hráči, Jan Hanzal, Vít Uhlíř,
Richard Stiebal, Martin Jech, Jan Mourek a Adéla
Jindráčková, obhajovali dobré jméno klubu na
vypsaných celostátních turnajích. 

Na za čátku prázdnin jsme uspořádali tenisové
soustředění pro děti od 5 do 10 let. Toto soustředě-
ní volíme každoročně vzhledem k věku dětí na
naších dvorcích od 9 do 15 hodin v délce jednoho
týdne. V srpnu pak pořádáme soustředění pro
závodní hráče. Tentokrát to bylo v Jizerských
Horách v Bedřichově. Zde jsme našli výborné pod-
mínky, dobré ubytování a stravu v Lesní chatě. Hned
pod chatou jsou čtyři antukové kurty, které nám
obec pronajala za rozumnou cenu přesně podle
našich potřeb. V okolí je přírodní koupaliště a dobré
terény pro výběhy i pro cyklistiku. 

Všichni se společně snažíme, aby naši hráči
úspěšně reprezentovali klub a tím i Kolovraty. Náš
klub i Kolovraty nejsou velké, ale díky výsledkům
naší mládeže se stáváme známými i na úrovni celé
republiky. Naši svěřenci budou i nadále dojíždět
během zimní sezóny do hal v okolí, čímž ztrácíme
mnoho drahocenného času a nutíme rodiče
k přizpůsobení se programu tenistů. Přesto věříme,
že naši svěřenci budou i za těchto podmínek tréno-
vat tak, aby udrželi své vybojované posty i v zimní
sezóně. Všem přejeme do další práce, aby byli zdra-
ví a měli chuť se zlepšovat. Rodičům patří vřelý dík
za trpělivost a vstřícnost ke spolupráci. 

Hana Vlastníková
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Sokol Kolovraty začíná novou sezónu s chutí

Po dvou měsících prázdnin nám začala první polovina sezóny 2009/10, kdy opět
nastupujeme s osmi týmy do soutěží. Všechna mužstva Sokola Kolovraty již ode-
hrála své první mistrovské zápasy. Jak v soutěžích dopadneme, se však dozvíme až
v polovině listopadu, kdy podzimní část končí.

Hlavní událostí u nejvíce sledovaného
týmu Muži A je změna na trenérské pozi-
ci. Ladislav Břeň předal pomyslné žezlo
Pavlu Rosákovi. Panu Břeňovi za vedení
mužstva děkujeme; tým přebíral před
rokem a půl v nelehké situaci a před
generační výměnou. V loňské sezóně
byly výsledky mužstva velmi dobré
a hlavní zásluhu na tom měl právě on.

Novému trenérovi přejeme pevné
nervy a hodně úspěchů ve vedení naše-
ho prvního mužstva.

Až v polovině soutěže uvidíme, zda se nám podaří s úspěchem bojovat o postup do I.B třídy.
Všem hráčům bez rozdílu věku přejeme výtečné sportovní výkony a radost ze hry.

Nejmladší fotbalisté o prázdninách načerpali síly

Mužstva dorostu, žáků a obou přípravek se poslední prázdninový týden zúčastni-
la přípravných soustředění. Všichni účastníci se vrátili v pořádku a zdokonaleni ve
svých fotbalových dovednostech. Fotografie je ze soustředění žáků ve Zruči nad
Sázavou.

O tom, jak se měla na soustředění
mladší přípravka, referoval hlavní trenér
týmu Jiří Baloun: „Soustředění proběhlo
poslední týden v srpnu, v počtu osmnác-
ti hráčů a pěti trenérů. Koncem sezóny,
tedy před prázdninami došlo k předání
hráčů MINI, což jsou ročníky 2003, 2004
a 2005, panu trenérovi Matušovskému.
Náš realizační tým se přesunul s hráči
ročníku 2002 do mladší přípravky, kde
budou pod naší taktovkou trénovat borci
narození v letech 2001 a 2002.“ 

Jak kluci trénovali? „Tréninkové jednotky jsme dávkovali dopoledne i odpoledne. Byly přizpů-
sobeny sedmiletým a osmiletým hráčům, kteří absolvovali s radostí a s obrovským nasazením
všechny tréninkové složky jako jeden tým. V průběhu týdne se kluci také zúčastnili výletu na
místní rozhlednu Žalý, odpočinuli si ve vířivce, účastnili se bojovky, opékali buřty u táboráku
a odehráli dvě přátelská utkání.

A celkové hodnocení? „Jsem velice rád, že se ze soustředění vrátili všichni a hlavně bez
vážnějších zranění. Díky za to patří zejména realizačnímu týmu: Liboru Sedláčkovi, Jožkovi
Matušovskému, Petru Novákovi a Aleši Rackovi. Krásná příroda v Krkonoších i domácí prostře-
dí na horské chatě Ferra bylo tou správnou volbou pro získání kondice, technických i taktických
dovedností a pro celkové rozšíření fotbalových znalostí hráčů.“ 

V turnajích přípravek se
naši fotbalisté neztratili
V červnu jsme uspořádali již čtvrtý ročník tur-
najů přípravek. Své umění nám po oba dny
předvedlo na dvěstě dětí z patnácti klubů
Prahy a Středočeského kraje.

Vítězem v kategorii mladší přípravky se stal tým
Junior Praha a ve starší přípravce zvítězilo muž-
stvo Čechie Uhříněves. Naše přípravky se nez-
tratily a obsadily ve svých kategoriích shodně
čtvrtou pozici. 

Ceny nejlepším předávali starosta obce
Ing. Michal Habart a ředitel Základní školy
Mgr. Pavel Bednář, pod jejichž patronací turnaje
pořádáme. Nesmíme zapomenout poděkovat
hlavnímu sponzorovi turnaje, kterým byla spo-
lečnost Mamacar a.s. a velké díky patří rovněž
Ing. Milanu Zolichovi za skvělou organizaci.

Zázemí fotbalistů se
proměňuje před očima
Jak jsme avizovali v minulém vydání
Kolovratského zpravodaje, dočkala se hlavní
budova nových oken, zateplení a nové fasády.
Díky sponzorům se podařilo vyměnit ochrannou
síť za brankou a došlo k částečným terénním
úpravám v okolí travnatého hřiště. Rozhodně ale
nemáme ještě hotovo. V budoucnu chceme
zajistit finanční prostředky na oplocení hlavní
hrací plochy a na výstavbu ochranné sítě za dru-
hou brankou. 

Věříme, že se nám to podaří na jaře příštího roku
a tím zase o kousíček zkvalitníme podmínky jak
pro trénink, tak i pro mistrovská utkání.

Trenérům, asistentům a vedoucím mužstev patří dík
Všem trenérům, kteří si v dalším fotbalovém roce vzali na svá bedra starost o naše
týmy, přeje vedení Sokola Kolovraty mnoho zdaru v této ne zrovna jednoduché práci.
Obětovat svůj volný čas k nezištné pomoci oddílu si zaslouží především obdiv
a poděkování.
Muži A – Pavel Rosák
Muži B – Michal Martínek
Dorost – Vlastimil Novotný, Jiří Bimbo
Žáci – Pavel Kabeláč, Milan Zolich, Jan Kolář
Starší přípravka – Pavel Hrubý, Vladislav Semerád, Bedřich Matoušek, Jan Sommer
Mladší přípravka – Jiří Baloun, Jiří Pospíchal, Libor a Renata Sedláčkovi
Mini přípravka – Jozef Matušovský, Monika Borgesová Pavel Hrubý

foto: Iveta Hrubá, archív TJ Sokol Kolovraty
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KVĚTINY - KOLOVRATY
v provozovně Pohřební služby 

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

Telefon: 777 209 478

vazba - prodej

Nová provozní doba
Pondělí 7.30 - 15.00 hod.

Úterý 7.30 - 13.00 hod.

Středa 7.30 - 16.00 hod.

Čtvrtek 7.30 - 14.00 hod.

Pátek 7.30 - 17.00 hod.

Sobota 8.00 - 11.00 hod.

Sklenářství Jan Černý
Firma Jeník - plátce DPH

Adresa: Do Potoků 35, Praha 10 - Lipany

Provozní doba: pondělí-pátek 08.00 - 16.00 hod.

Telefon: 267 710 335, 603 513 824

(volat jen v pracovní době)

Nonstop telefon: 603 416 410

E-mail: email@jeniksklo.cz

Web: www.jeniksklo.cz

Provádíme sklenářské práce
na dílně i u zákazníka

• Zasklívání, vrtání, broušení, lepení zrcadel,

akvárií, terárií •

• Výřezy diamantovou pilou •

• Výroba izolačních skel •

• Široký sortiment zrcadel, skel (včetně lepených)

- tloušťky, barvy, vzory! •

NOVĚ
• pískování skel, lepení skel UV lampou •

• rámování, paspartování •
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Přátelé moravských vín!

Zveme Vás srdečně do nově otevřeného obchodu vínem, kde máte 

možnost si sudová vína i ochutnat. Naše nabídka obsahuje jakostní

a přívlastková vína, včetně originálních gastrosad pro restauratéry. 

Přijďte se potěšit!

Váš Svatomartinský obchod vínem

Obchod vínem pod Sv. Martinem v Lipanech

V Listnáčích  4

103 00 Praha – Lipany

Telefon: 602 780 506

Otevřeno: Út – So  16 - 20 hod.

Prodáváme valtická a vybraná jihomoravská vínaProdáváme valtická a vybraná jihomoravská vína




