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Čečenka našla v Kolovratech domov

Hasiči dostali nový vůz
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A přece se točí...!

Tento slavný výrok mne napadl v okamžiku,

kdy jsem v ruce držel rozhodnutí o umístění stavby

s nabytím právní moci.

Více než 18 měsíců jsme bojovali o územní rozhodnutí na výstavbu druhé etapy bytových domů v ulici

Za Podjezdem. V rámci řízení jsme museli vyřešit spoustu technických problémů, které se nás sice přímo

netýkaly, ale bez jejichž vyřešení bychom se nehnuli z místa. Nevyhnuli jsme se ani řešení mezilidských,

resp. sousedských vztahů, což snad bylo to nejsložitější.

Vše se však nakonec úspěšně podařilo dokončit i díky vstřícnému přístupu Úřadu Městské části Praha

- Kolovraty, jmenovitě starosty Ing. Michala Habarta, Eduarda Gožďála, RNDr. Ivo Chytila, Radany Šímové,

Renaty Novákové, Hany Vítkové a Ing. Julie Máslové ze stavebního odboru v Uhříněvsi, kterým tímto

upřímně děkuji.

Děkuji také klientům, kteří spolu s námi věřili v úspěšné dokončení územního řízení a zůstali našimi

klienty. Díky tomu je dnes projekt ze 60% prodán a to v dnešní nelehké ekonomické situaci považuji za

velký úspěch. 

Věřím, že i zbylých 40% se podaří brzy

prodat, protože oproti konkurenčním projek-

tům nabízíme při nižších cenách nadstandardní

a uživatelsky příjemné prvky. Jsou to výtahy

z podzemních garáží, i když domy jsou pouze

třípodlažní, velké komory v bytech nebo

uzamykatelné sklepy v suterénu.

Všechny informace o projektu naleznete

na www.sig.cz.

Na závěr bych chtěl popřát všem krásné

a klidné vánoční svátky a šťastné vykročení do

roku 2010.

René Skala
jednatel společnosti 

Skala Invest Group, s.r.o.
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Milí čtenáři,

v předvánočním čísle Kolovratského zpravodaje
se ohlížíme za událostmi, které před dvaceti lety
předznamenaly novou etapu vývoje naší společ-
nosti. Kromě ankety s kolovratskými osobnostmi
přinášíme i rozhovor s Ing. Markem Ovečkou,
prvním starostou po svobodných volbách. Jak se
Kolovraty od roku 1989 proměnily, je vidět na foto-
grafiích, které dělí právě oněch dvacet let.
Důkazem, že bývalé i současné vedení obce zvoli-

lo správnou cestu, je například i nedávné ocenění Infocentra s knihovnou v soutěži
Knihovna roku 2009. Ačkoliv se zdá, že dnes už v Kolovratech lidem chybí pouze
bankomat a veterinář, změny stále pokračují. Koncem roku se například převlékly
do zámkové dlažby další asfaltové chodníky. Říkám si s nadsázkou, jak byli sta-
rostové některých okolních obcí „prozíraví“, když na chodníky ve svých rozpoč-
tech zapomněli. Aspoň od lidí neslyší výtky, že na nich občas překážejí přenosné
dopravní značky, a co víc: od letošní zimy ušetří i za odklízení sněhu.

K dalšímu rozvoji Kolovrat by mohl přispět i výzkumný projekt Karlovy univer-
zity zaměřený na životní styl v okrajových městských částech Prahy. V prosinci
skupinka mladých lidí prostřednictvím dotazníků zjišťovala, jak se lidem na okra-
ji metropole žije. Členové výzkumného týmu, kterým Infocentrum poskytlo
dočasné zázemí, se pokoušeli oslovit i respondenty v sousedních obcích.
Zatímco v Kolovratech se setkali s ochotou lidí přispět ke změnám vlastním
názorem, u sousedů nepochodili. Přestože dotazník byl anonymní, vyjádřit se ke
svým životním potřebám usedlíci odmítali.

Osobnosti z Kolovrat, hodnotící uplynulých dvacet let v demokracii, staví ve
svých odpovědích svobodu slova na jedno z prvních míst. Cení si také možnos-
ti svobodně podnikat nebo cestovat. S otevřenými hranicemi však souvisí i příliv
imigrantů. Ti zde nejčastěji hledají důstojnější podmínky pro život, než jim může
nabídnout jejich země. K uprchlíkům, kteří měli štěstí a našli u nás nový domov,
nové přátele i práci, patří paní Luiza z Čečny. Tato osudem těžce zkoušená žena
žije už třetí rok v Kolovratech. Její příběh jsme zařadili do rubriky Žijí mezi námi.

Klidné Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku Vám přeje
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka
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tenci při improvizovaném vypuštění našeho rybníka poděkovat. A taky našim hasi-
čům, bez jejichž techniky by to asi vážně nešlo. Možná by jim spíš měly děkovat ty
zachráněné ryby, které se teď už koupou v nádržce v Lipanech. A že to byly doce-
la pěkné kousky, i když mi oba muži nejdříve tvrdili, že tam žádné ryby nejsou.

Na jaře příštího roku bude, doufejme, také dokončena rekonstrukce bývalé
Kolovratské rychty. Je to rekonstrukce náročná, v podstatě totální přestavba vni-
třního prostoru. Můžeme být jenom rádi, že se našel investor, který je ochoten
vložit své nemalé prostředky do těchto prostor a následně je také ke spokoje-
nosti všech návštěvníků provozovat. Nechme se překvapit, ale myslím, že
Kolovraty si takové zařízení, jaké zde vznikne, plně zaslouží. Ale nezakřikněme to.

Budou i další, například spor tovní investice. Nové víceúčelové hřiště
s umělým povrchem, certifikované pro malou kopanou, volejbal a tenis. Jsme
rádi, že i na to se nám podařilo sehnat finanční prostředky.

Ale dost již o stavbách. Pojďme ještě k jedné malé úvaze. Jedno z krásných pří-
sloví říká, že zvyk je železná košile. Jsou ale i jiná přísloví, třeba to, že kdo chvíli stál,
stojí opodál. A to by mělo být hlavní motto každého rozvoje, každé lidské činnosti
a také všech těch, kteří chtějí na sobě pracovat a zároveň rozvíjet oblast jim svěře-
nou. Proto se dopředu nebraňme novým podnětům a myšlenkám; zkusme se
nechat inspirovat. Protože právě v tom je to jednoduché kouzlo pokroku. Nebát se
nových věcí, nových lidí a nápadů, se kterými mohu přijít. Ve svobodné společnos-
ti, která tady už dvacet let existuje, máme všichni stejnou možnost s těmito myš-
lenkami přijít. Doufám, že většina z Vás pochopila, kam touto svojí úvahou mířím.

A tak snad již jen krátká připomínka. Pokud bude mít někdo z Vás dotazy ohled-
ně nového územního plánu, neváhejte a přijďte se zeptat. Určitě je to lepší
a smysluplnější, než sepisovat různé dopisy, které jednak neodpovídají realitě
a jednak nejsou ani stylizovány tak, aby mohly být použity jako oficiální připomínky.

Na závěr bych Vám všem chtěl, jako již tradičně, poděkovat. Všem těm, kteří
se snaží o to, aby každý den v Kolovratech byl hezčí, abychom byli spokojeněj-
ší a šťastnější.

Přeji Vám krásné Vánoce, mnoho štěstí a zdraví v roce 2010.
P.S. A držte nám prosím palce, abychom v zimě zvládli uklidit ty nešťastné

chodníky!
Ing. Michal Habart, starosta MČ Praha - Kolovraty

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v tomto roce píši poslední úvodník našeho
zpravodaje. To je neklamné znamení blížících se
Vánoc. Zase tady máme ty nejkrásnější svátky
v roce, svátky vánoční.

Protože jsou to především svátky klidu, míru,
pohody a štěstí, nerad bych nudil nějakými svými
dlouhými úvahami a vytrhoval Vás tak
z horečných příprav na toto nádherné období.
Dovolte mi tedy jen skutečně krátké poohlédnutí.

Myslím, že to byl pro Kolovraty rok úspěšný. Podařilo se zrealizovat téměř
všechny stavby, tak jak jsme si předsevzali. To malé procento stavebních akcí,
které ještě zbývají, je těsně před jejich zahájením. A to v době probíhající hos-
podářské recese, což je nesporný úspěch. Všechny tyto dokončené akce vedou
jednoznačně ke zlepšení kvality života tady u nás, v Kolovratech.

Ten, kdo je denně využívá, mi to, doufám, potvrdí. Jmenovat je už asi nemá
velkou cenu, neboť je máme všichni denně na očích a už jsme si na ně za tu krát-
kou dobu zvykli. A budeme v příštím roce pokračovat dál. 

Asi nejviditelnější akcí v tomto směru bude celková rekonstrukce návesního ryb-
níka. To bude po jejím dokončení jedno z nejhezčích míst v celých Kolovratech
a Lipanech. Na to se já osobně velmi těším. Chtěli bychom tam v budoucnu vysa-
dit ryby, pro radost všem těm místním „tichým bláznům“. Mimochodem bych chtěl
dvěma z nich, a to Zdeňkovi Zajíčkovi a Jardovi Valterovi, za jejich obětavou asis-

Zamyšlení místostarostky
Když starý rok předává vládu roku novému,

mnoho z nás podlehne slavnostnímu okamžiku
a začne sepisovat svá předsevzetí pro rok příští.
Známe to všichni dobře. Prvního ledna zdravě
a s úsměvem nakročíme do nového roku.
Předsevzetí jsou čerstvá, a tak nějaké z nich
dodržíme, ale ostatní odsouváme na druhý den.
V půlce ledna už si říkáme, že to zkusíme od 
1. února. Přijde únor, zaspíme jeho první den,
a tak se rozhodnutí posouvají na Velikonoce, pak
na léto, na dovolenou. A v půlce prázdnin si přece

nebudeme kazit sluneční pohodu a rozhodneme se pro podzimní termín.
Odvážnější to rovnou vzdají a čekají na další Silvestr. Obvykle naše předsevzetí
směřují k tomu, že chceme být krásnější, ať už pro sebe nebo okolí, nebo zdra-
vější. A tak si dáváme předsevzetí, že zhubneme, budeme chodit pravidelně
běhat nebo cvičit, přestaneme kouřit nebo pít alkohol. A většina z nás tato před-
sevzetí nedodrží. Jde o hluboké zásahy do zaběhnutého životního stylu a pouhé
rozhodnutí ze dne na den nestačí. A přitom k vysněnému výsledku být krásnější
či zdravější můžeme dojít mnohem bezbolestnější cestou. Dejme si třeba před-
sevzetí, že budeme více naslouchat ostatním, budeme vlídnější a usměvavější
a rázem se staneme pro všechny krásnější. Zkusme se zbavit občasné zloby
a závisti a určitě budeme zdravější. A tato předsevzetí by nás měla provázet
nejen v nadcházejícím roce ale celým životem.

Hodně štěstí a zdraví v novém roce přeje 
Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková, zástupkyně starosty
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Zasedání zastupitelstva MČ
■ Městská část Praha - Kolovraty bude v příštím
roce hospodařit s částkou 12,927 tisíc Kč.
Příjmy a výdaje jsou vyrovnané.
■ Zastupitelé schválili vypsání veřejné soutěže
na případovou studii s názvem Sloučená základ-
ní a mateřská škola Kolovraty. Obsahem studie
by měla být koncepce nové sloučené organizace
s důrazem na synergické efekty sloučení. Studie
by měla sloužit jako podklad pro rozhodnutí
zastupitelstva MČ Praha – Kolovraty o případném
sloučení obou škol. Všichni soutěžitelé budou
v případě rozhodnutí zastupitelstva o sloučení
vyzváni k účasti ve výběrovém řízení na ředitele
nového subjektu. Požadavky na obsahové náleži-
tosti studie a informační podklady jsou
k dispozici www.kolovraty.cz
Konečný termín pro doručení studie do podatelny
MČ Praha - Kolovraty je 10. února 2010. Vítězná
studie bude odměněna částkou 15.000 Kč.

Blahopřejeme
jubilantům

V prvním čtvrtletí roku 2010 oslaví 
významná životní jubilea tito naši 

spoluobčané:
Vokál Václav • Almerová Stanislava

Dvořáková Jarmila • Polesný Jindřich
Cihelka Pavel • Khol Jiří • Pilát Josef
Sklenička Stanislav • Vilasová Libuše

Štekrová Věra • Zipsová Růžena
Müller František • Škorpilová Františka
Janoušková Jana • Kratochvíl Jaroslav
Vitišová Bohumila • Rathouský Václav
Hrdlička Karel • Šlingrová Bohumila

Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Vladimír Bačák se stal Strážníkem roku
S jakými nešvary se koncem roku potýkali městští strážníci v Kolovratech, o tom referoval

jejich velitel Vladimír Bačák, který v polovině prosince získal ocenění Strážník roku 2009.

Pane veliteli, s vandalismem se většinou setkáváte v létě, kdy
veřejný majetek ničí podnapilá omladina vracející se ze zábav.
Protáhly se některé projevy i do podzimních měsíců?

V říjnu nám byl nahlášen převrácený kontejner v potoce poblíž
úřadu MČ, který museli následně vyprostit z vody kolovratští hasiči.
Koncem října jsme se však setkali se závažnějším případem. Hodinu
před půlnoci jsme dostali zprávu, že přes jednu z železničních kolejí
v blízkosti přechodu pro pěší někdo postavil dvě kovové zábrany.
Všiml si toho strojvedoucí vlaku, který naštěstí projížděl po volné kole-
ji, a ihned informoval vysílačkou výpravčího v Uhříněvsi. Naše policej-
ní hlídka neprodleně učinila opatření, aby nedošlo k neštěstí. Překážku
jsme odstranili ve chvíli, kdy do zastávky vjížděl nákladní vlak.

Jaké další případy jste byli nuceni řešit?
V listopadu nám občané oznámili, že v Kolovratech jezdí po nocích

dva podezřelí lidé na motorce. Každou chvíli motorku odstavili
a s přilbami na hlavě nahlíželi do dvorů a zahrad rodinných domků. Naši strážníci se je snažili dopadnout slu-
žebním vozem, který se bohužel nedostane tam, kam motocykl. Štěstí však strážníci měli až následující noc,
kdy v ulici Nad Nádrží našli motorku s odloženou přilbou. Motorka byla navíc přetřená z bílé na černou barvu.
Dále bylo lustrací zjištěno, že motocykl byl odcizen na Praze východ a ještě měl registrační značky z jiné
motorky. Přivolaný kriminalistický technik pak zajistil přítomné stopy a případ si převzala Policie ČR.

Před časem byla na chodníku v ulici Do Lipan umístěna přenosná dopravní značka, která upozorňo-
vala projíždějící řidiče na měření rychlosti radarem. Lidé si však stěžovali, že značka zabírá celou šířku
chodníku a zejména maminky s kočárky ji musí pracně obcházet.

Tyto přenosné značky rozmisťuje Technická správa komunikací na základě výběru rizikových úseků silnic
a konzultací s Policií ČR. Velikost této značky je opravdu nešťastná. Formát a umístění značek však městští stráž-
níci ovlivnit nemohou, toto stanovuje zákon. Víme však, že na chodníku překážejí a na trávník se instalovat nemo-
hou. Jde o nešťastné rozhodnutí poslanecké sněmovny, která problémy při rozmisťování značek nedořešila.
Obecně však platí, že tyto značky pomáhají při prevenci, týkající se dodržování povolení rychlosti v obcích.
Dokud se však současná zákonná úprava nezmění, bude tento stav i nadále pravděpodobně přetrvávat.

Pane veliteli, před pár dny jste si převzal z rukou pražského primátora Pavla Béma titul Strážník roku.
Co pro vás toto ocenění znamená?

Musím přiznat, že za 15 let, kdy sloužím u Městské policie, je to první takto významné ocenění. Při rozho-
dování, komu titul udělit, posuzuje obvodní ředitel například přístup k práci či plnění služebních povinností.
Medaile ve tvaru šerifské hvězdy je potvrzením toho, že nominovaný strážník vykonává svou práci dobře. V naší
profesi ale více než jinde platí, že práce jedince se skládá z práce celého kolektivu, a kolovratští strážníci jsou
dobrý kolektiv. I jim patří díky za dobře vykonanou práci. Dovolte mi ještě, abych při této příležitosti poděkoval
všem kolovratským občanům za důvěru, kterou strážníkům městské policie projevují. Také bych chtěl za své
kolegy popřát všem lidem příjemné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce.

Blanka Oujezdská

Termíny přistavení mobilní
kanceláře v příštím roce

Mobilní kancelář Pražské plynárenské a.s.
bude v prvním pololetí příštího roku přistavena
v těchto termínech:

středa 27.1.2010 od 12,30 do 15,00 hod.
středa 24.2.2010 od 09,00 do 11,30 hod.
středa 24.3.2010 od 12,30 do 15,00 hod.
středa 21.4.2010 od 09,00 do 11,30 hod.
středa 19.5.2010 od 12,30 do 15,00 hod.
středa 16.6.2010 od 09,30 do 11,30 hod.
Občané Kolovrat a Lipan, ale i přilehlých obcí,

si mohou vyřídit veškeré záležitosti související
s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontakt-
ních míst v Praze 2 a 4.
Kancelář je přistavena na obvyklém místě
u budovy úřadu MČ Praha - Kolovraty.
info: 267 175 174 a 267 175 202

Nová pravidla zimní údržby městských komunikací v Kolovratech
Zákonem č. 97/2009 Sb. o pozemních komunikacích se mění zákon č. 13/1997 Sb. s účinností od 1.

listopadu 2009 v tomto znění:

Čl. 3, odst. 1) Chodníky jsou rozděleny do dvou pořadí důležitosti:
1. pořadí – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány
hlavního města Prahy a městských částí, dále k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních
zařízení, ke stanicím metra,  k vlakových a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové
lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací. 
2. pořadí – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací
odst. 2) Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7.00 do 17.00 hodin.
odst. 3) Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti:
1. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu dle odst. 2), budou práce zahájeny
neprodleně po zjištění závady ve schůdnosti. Jejich úhrnná délka nepřesáhne 12 hodin. 
2. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu dle odst. 2), budou práce zahájeny po
ukončení odstraňování závad v 1. pořadí a ukončeny nejpozději do 17.00 hodin dne následujícího po dni,
v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti v 1. pořadí. 
Údržba chodníků v MČ Praha - Kolovraty:
1. pořadí: Přilehlé okolí obecních budov (víceúčelová budova, ZŠ, MŠ, budova ÚMČ, Požární zbrojnice,
atrium s Infocentrem a prodejnou drogerie, DPS I a DPS II, Pohostinství U Boudů)
Ulice: K Poště, lávka pro pěší přes železnici, přechod přes železnici, Pod Zastávkou, V Milíři, Mírová, Za
Podjezdem, zkratka kolem kostela, U Závor, U Železnice, K Říčanům (směr Praha), Do Lipan k poslední
zástavbě, zastávky MHD, K Vrbě, Alb. Hochové
2. pořadí: ostatní neuvedené komunikace
Úseky, kde je chodník zúžený a mechanizace neprojede, nelze udržovat

Společenská kronika
Dne 14. listopadu 2009 uplynulo 100 let 

od narození Ladislava Stárka, 
řezníka z Kolovrat.

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami
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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

Prahu čeká nový územní plán. Přinese tento
dokument takové změny, které by přispěly
k dalšímu rozvoji této městské části?

Příprava nového územního plánu postoupila do
další fáze. Letos na podzim Magistrát hlavního
města Prahy vystavil a uveřejnil na svých webových
stránkách (http://www.uppraha.cz/vykresy) koncept
nového územního plánu, aby se s ním mohli obyva-
telé seznámit a podat k tomuto materiálu své připo-
mínky. 

Mohli jsme s radostí konstatovat, že prakticky
všechny naše připomínky, které jsme před rokem
vznášeli k původnímu návrhu nového územního
plánu a o kterých jsme na stránkách Kolovratského
zpravodaje informovali, byly do konceptu zapraco-
vány. A tak jsme se mohli soustředit na dolaďování. 

Můžete zmínit konkrétní změny?
Zejména jsme řešili přesné zatřídění pruhu podél

Kutnohorské ulice, kde by měl vzniknout pás provo-
zoven nerušících podnikatelských aktivit jako je
drobná výroba a opravy, administrativa, menší
obchody a sklady. Provozovny v této lokalitě by
měly přispět k odstínění obce od rušných komuni-
kací, tedy od pražského silničního okruhu či
Kutnohorské silnice, a zároveň by měly obyvatelům
Kolovrat přinést nabídku pracovních míst v místě
bydliště. Chtěl bych ještě zdůraznit, že v tomto
pruhu se nepočítá se žádnou bytovou zástavbou.

Do podkladů k novému územnímu plánu jsme
také doplnili projekt cyklostezky vedoucí z Kolovrat
do Lipan. V plánu je také rozšíření pruhu zeleně na
rozhraní Kolovrat a Uhříněvsi.

Nyní započalo zpracování všech připomínek,
které magistrát obdržel. Věříme, že práce na novém
územním plánu budou i nadále úspěšně pokračovat
a že za rok bychom se mohli setkat nad konečnou
verzí.

V plánu je také rekonstrukce atria u Infocentra.
Mohl byste zmínit, s jakými pracemi se počítá
v příštím roce?

I v tomto prostoru se můžeme těšit na změny.
Jakmile doběhne řízení týkající se stavebního povo-
lení a další nezbytné přípravné činnosti, můžeme
začít s rekonstrukcí. Podle plánu by měly být propo-
jeny obě strany Mírové ulice a zároveň by se měl
zpomalit provoz na této hlavní komunikaci. V těchto
místech by měl uprostřed ulice vzniknout ostrůvek
s kamennou dlažbou, který by měl všechny moto-
risty přimět, aby sundali nohu z plynu. 

Navíc ze směru od hasičské zbrojnice bude nain-
stalován kontrolní radar s informačním displejem.

Lidé zaznamenali, že se vypouštěl rybník, což
patrně souvisí s revitalizací celého areálu. Můžete
přiblížit, co se chystá v nejbližší době, případně
v příštím roce?

Přesně tak, rekonstrukce by měla začít v nejbližší
době. Jak rychle budou práce postupovat, bude
záviset především na počasí. Uvidíme, zda se to
stihne do dubna. Obyvatele Kolovrat však mohu
ujistit, že parník určitě vypluje v tradičním termínu.

Co nám přestavba přinese?
Především zmizí nevzhledná betonová vana. Tu

nahradí skutečný rybník s kamennými břehy.
Zároveň by se mělo výrazně zvýšit množství vody
protékající rybníkem. Doufáme, že do vod rybníka
se vrátí život.

Pokud jsou nové informace ohledně výstavby
obchvatu, můžete je zmínit?

Bohužel žádné nové informace nemáme.
Předpokládáme, že nadále probíhá odvolací řízení ve
věci územního řízení na tuto část stavby obchvatu,
které podalo občanské sdružení z Běchovic. Ale
o tom jsme informovali už dříve. Jakmile získáme
nové informace, budeme se snažit co nejrychleji
Vám je předat.

Závěrem mi dovolte popřát všem čtenářům klid-

né a spokojené Vánoce a do nového roku hodně

štěstí a zdraví. Kolovratům a Lipanům přeji, aby

vzkvétaly ke spokojenosti všech obyvatel.

-ouj-

Kolovraty a Lipany spojí cyklistická stezka
Také v posledním letošním vydání Kolovratského zpravodaje jsme požádali předsedu sta-

vební komise RNDr. Ivo Chytila, aby okomentoval zásadní stavební akce, které čekají naši
městskou část v nejbližším období.

Hasiči převzali od magistrátu
nový zásahový vůz

Vozový park kolovratských hasičů se na
podzim rozrostl o lehké zásahové vozidlo Ford
Tranzit. Dobrovolní hasiči převzali novou tech-
niku přímo od prvního náměstka pražského pri-
mátora Rudolfa Blažka, který vozidlo společně
se zástupci obce pokřtil.

„Nový vůz je poděkováním za vaši práci, bez
které se Praha neobejde. Že jsou jednotky dobro-
volných hasičů nenahraditelné, se prokázalo
nejen při povodních, ale i při požárech v Libuši
nebo na pražském výstavišti. Věřím, že nová

technika bude pro vás i pro vaši obec užitečná,“
řekl při slavnostním aktu náměstek Rudolf
Blažek. Dodal, že Ford Tranzit je jedenáctým
vozem, kterými začal magistrát před časem
posilovat vozové parky pražských sborů dobro-
volných hasičů. 

-ouj-

Do nových bytů v areálu Kolovrátek se brzy začnou stěho-

vat první obyvatelé.

Při podzimním vypouštění rybníka, které souviselo s pří-

pravami na celkovou rekonstrukci areálu, asistovali také

kolovratští hasiči.

Několik kaprů vylovených z návesního rybníka našlo úto-

čiště v lipanské nádržce.
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Recepty od Meduňky
Zázvorový nápoj

Čtvrt hrnku třtinového cukru se lžičkou octa
(např. jablečného) a lžičkou vody umícháme
v pánvi. Vaříme na mírném ohni bez míchání 
5 minut. Pak na vyšším ohni ještě 5 až 6 minut, až
vznikne karamel. Přidáme třetinu hrnku kukuřičného
sirupu a necháme na ohni 2 až 3 minuty. Do hoto-
vého sirupu nastrouháme syrový zázvor, promíchá-
me, necháme přejít varem a dáme vychladnout. 

Směs, nebo její část dáme do konvičky, zalijeme
horkou vodou a po vylouhování přecedíme do
hrnku. Zázvorový nápoj vystačí na několik večerů.

Zázvor je protizánětlivý - pomůže ulevit při na-
chlazení a chřipce. Pomáhá při zažívacích potížích.

Staročeský kuba
Potřebujeme 30 dkg krupek, 3/4l vody, 4 dkg

sušených hub (houby je třeba namočit na jednu
hodinu do studené vody), 6 dkg sádla, sůl, pepř,
majoránku, kmín, 2 stroužky česneku a 1 cibuli.

Osmažíme cibulku, vložíme oprané krupky
a krátce opražíme. Potom je osolíme, zalijeme
a uvaříme, až směs změkne. Houby posekáme
a podusíme se solí a kmínem. Podušené houby pak
s kořením a česnekem přidáme do krupek. Vše
dáme do trouby na 20 minut zapéct.

Vhodné jsou v tomto období kroupy ječné, které
obsahují minerální látky (hodně křemíku)
a vlákniny. Zkuste je připravit s hlívou ústřičnou,
která obsahuje vitaminy, stopové prvky, glukany
a navíc posiluje imunitu a také je silný antioxidant.
Část krup lze nahradit pohankou, ktrou není třeba
vařit, ale stačí jen zalít vařící vodou (cca 4cm nad
pohanku) a nechat stát.

recepty doporučuje

Jitka Hofmanová z prodejny Meduňka

INZERCE

Vánoční svátky lze prožít i ve výstavních síních

Až do 17. ledna 2010 propůjčila Jízdárna Pražského hradu své prostory unikátní výstavě věnované
osobnosti Josefa Čapka.

Josef Čapek představuje mimořádnou osobnost české kultury dvacátého století, která originálním způso-
bem zasáhla do řady tvůrčích odvětví. Jako výtvarník se výrazně uplatnil v oblasti malby, grafiky a ilustrace,
karikatury, typografie a scénografie. Paralelně se věnoval i literární tvorbě a psal povídky, novely, dramata,
moderní pohádky pro děti i reflexivní prózu mimořádné myšlenkové závažnosti a hloubky. 

Výstava v Jízdárně Pražského hradu je vedena snahou představit osobnost Josefa Čapka co nejplastičtě-
ji, poukázat na šíři jeho aktivit a zdůraznit jeho osobitý přínos českému umění. Zahrnuje v odpovídajících pro-
porcích všechny oblasti Čapkovy výtvarné tvorby, a naznačuje navíc i paralelní vazby na Čapkův literární
a myšlenkový odkaz. Nejen znovu shromažďuje Čapkova klíčová díla z fondů českých veřejných galerií, ale
především uvádí práce, které jsou rozptýleny v soukromých sbírkách. Mnohé z nich byly naposledy vysta-
veny roku 1946 na Čapkově posmrtné výstavě v Umělecké besedě, některé dokonce nebyly dosud evidová-
ny nebo byly považovány za nezvěstné. Výstava představuje cca 200 Čapkových olejů a dále zahrnuje výběr
z Čapkových kreseb, grafik, karikatur, ilustrací, knižních obálek a scénografických návrhů. 

Do 27. prosince 2009 obývá dominikánský klášter v Jilské ulici v Praze princezna Arabela. V těchto
historických prostorách se načas zabydlela s celou královskou rodinou - černokněžníkem Vigem, zlým
Rumburakem, mocným Fantomasem a mnoha dalšími postavami z Říše pohádek. Návštěvníci této výsta-
vy si mohou prohlédnout i rekvizity z oblíbeného pohádkového seriálu, například jediný dodnes zacho-
vaný kouzelný prsten, křišťálovou kouli, zvoneček, cestovní plášť nebo královskou koruna a žezlo.

Kdo navštíví Říši pohádek, ocitne se přímo mezi nejslavnějšími kostýmy královské rodiny a čarodějů 
I. i II. kategorie, které doplňují další pohádkové kostýmy z obou pohádkových sérií. Výstava se také dotýká
estetického fenoménu 70. let, který je nerozlučně spjat s tehdejším ideálem „moderní“ civilizace tolik obdi-
vovaným rozmařilou princeznou Xenií. 

Výstava se nachází v 1. patře klášterní budovy. V hlavním sále jsou vystaveny nejkrásnější kostýmy členů
královské rodiny, rádců nebo čarodějů, i dalších bytostí z pohádkové říše. Na schodišti a v přísálí jsou k vidění
další pohádkové postavy. Návštěvníci si mohou vyzkoušet kostýmy nebo paruky pro dětské návštěvníky.
V další místnosti je domácnost rodiny.

Výstava zahrnuje více než 50 kostýmů jak z první série pohádky Arabela, tak i z pokračování příběhů pod
názvem Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek. 

-tom-
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Nepodat daňové přiznání se nevyplácí.
Existuje jedno přísloví: Člověka s jistotou dože-

nou pouze dvě věci – smrt a daně. To první je,
bohužel, pravda stoprocentní, to druhé je, vysoce
pravděpodobné. Zkušenosti z praxe totiž ukazují, že
finanční úřady jsou stále častěji schopné zjišťovat
daňové dlužníky, nepřiznané daně doměřovat a také
vybírat, a to včetně exekučních postupů a případ-
ného podání trestního oznámení pro trestný čin krá-
cení daně. Podle mého názoru je proto dobré mít
o vlastních daňových povinnostech alespoň obec-
nou povědomost, neboť spory s finančními úřady
z důvodu nepodání daňového přiznání, nepřiznání,
případně zatajení příjmů nebo nezaplacení daně
včas a ve správné výši nejsou nikdy příjemné.
Pokud již k takové situaci dojde a finanční úřad
zahájí vyměřovací řízení (odborný termín pro řízení,
které vede ke zjištění a vybrání daně od daňového
dlužníka), je již většinou pozdě hledat pomoc, neboť
v takovém případě již většinou nepomůže ani rada
sebezkušenějšího daňového odborníka. Ten se sice
může pokusit snížit případnou pokutu, penále nebo
úrok z prodlení sepsáním žádosti o prominutí, ale
této žádosti finanční úřad může, ale také nemusí
vyhovět. Vliv uvedených sankcí na peněženku (účet)
každé osoby si jistě umí každý domyslet.

Tento úvod neměl čtenáře vystrašit, ale spíše by
měl vést k zamyšlení: mám splněnou svou daňovou
povinnost správně a včas a mohu tudíž klidně spát?
Nebo jsem něco opomenul a musím to napravit? 

Kdo je povinen daň z nemovitostí platit a kdo
podává daňové přiznání k dani z nemovitostí?

Daň z nemovitostí je základní majetkovou daní, se
kterou se musí, resp. by se měl, „potkat“ každý
majitel nemovitosti, tj. bytu, rodinného domu, neby-
tového prostoru nebo pozemku, a to bez ohledu na
to, zda je podnikatelem nebo „běžným“ občanem,
zda v nemovitosti bydlí trvale nebo ji jen přechodně
užívá (chaty apod.), zda v ní také podniká nebo ji
pronajímá. Kdo je majitelem nemovitosti by mělo
být jasné každému – je to vlastník zapsaný na pří-
slušném listu vlastnictví u katastrálního úřadu.
Vlastník nemovitostí je povinen podat daňové při-
znání k dani z nemovitostí a daň z nemovitostí
zaplatit. Z toho je zřejmé, že např. v případě prona-
jatých bytů nebo rodinných domů je osobou, která
je povinna podat daňové přiznání a daň finančnímu
úřadu zaplatit, stále vlastník dané nemovitosti, niko-
liv nájemce. V případě družstevního vlastnictví bytů
je vlastníkem bytového domu družstvo a tedy druž-
stvo, jako právnická osoba, má povinnost podat
daňové přiznání a daň finančnímu úřadu zaplatit.
Existují i další varianty vlastnických a užívacích práv
k nemovitostem, ale uvedené typy vlastnictví jsou
hlavní a většina čtenářů jistě ví, jak je to
s vlastnictvím nemovitosti, ve které bydlí nebo kte-
rou užívají.

Kdy se daňové přiznání podává?
Přiznání k dani z nemovitostí je vlastník nemovi-

tosti povinen podat nejpozději do 31. ledna roku,
na který se daň platí, a to podle stavu k 1. lednu.
To znamená, že kdo se stal vlastníkem nemovitosti
např. v roce 2009 (vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí byl zapsán v rozmezí 1.1.2009

až 31.12.2009) a k 1.1.2010 je nadále vlastníkem
této nemovitosti, pak je takový vlastník povinen
podat daňové přiznání k dani z nemovitostí, aby se
vyhnul případným rizikům, která jsou popsána
v úvodu článku, nejpozději do 31. ledna 2010.
Formuláře daňového přiznání jsou k dispozici na
finančním úřadu, případně v elektronické formě na
internetu (např. na internetových stránkách minis-
terstva financí). V daňovém přiznání si poplatník daň
sám vypočte podle platného zákona a daňové při-
znání podá osobně nebo odešle poštou na příslušný
finanční úřad. Pro naši městskou část Praha 10 -
Kolovraty je místně příslušným finančním úřadem
Finanční úřad pro Prahu 10. Finanční úřad daňové
přiznání zkontroluje, daň vyměří a pošle poplatníko-
vi doklad (složenku) s údaji o výši daně, o termínu
splatnosti daně a s údaji o čísle bankovního účtu, na
který má daň zaplatit.

Jak je to s daňovým přiznáním, pokud již bylo
daňové přiznání v minulosti na stejnou nemovitost
podáno?

Pokud nedošlo k žádné věcné změně, tj. jedná se
o stejnou nemovitost, která nebyla žádným způso-
bem „zhodnocena“ (např. nebylo přistavěno patro
nebo nějaká další část, nebyla zvětšena zastavěná
plocha stavbou), nebyl přikoupen nebo naopak pro-
dán pozemek apod., pak se nové daňové přiznání
nepodává a na příslušný rok daň vyměří finanční
úřad a pošle poplatníkovi složenku na úhradu daně.
Pokud by finanční úřad složenku neposlal nebo by
nedošla do termínu blížícího se splatnosti daně (viz
dále), je vhodné se na finančním úřadu dotázat.

V jakém termínu je daň z nemovitostí splatná?
Daň do výše 5 000 Kč ročně je splatná jednorá-

zově do konce května příslušného roku, tj. na rok
2010 je daň nutné zaplatit nejpozději do konce květ-
na 2010. Pokud je daň vyšší, pak je splatná ve dvou
stejných splátkách, a to do konce května a do konce
listopadu příslušného roku.

Na jaký účet finančního úřadu se daň
z nemovitostí platí?

Účet, na který se daň platí, je uveden na složen-
ce, kterou posílá finanční úřad. Účet je také možné
zjistit v pokynu ministerstva financí, který se jmenu-
je „Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu“,
který je možné nalézt v aktuálním znění na interne-
tu, případně dotazem na finančním úřadu.

Jsou novostavby bytů a rodinných domů od
daně ze staveb osvobozeny?

Novostavby bytů a rodinných domů sloužící pro
trvalé bydlení byly osvobozeny od daně ze staveb do
konce roku 2009, pokud bylo toto osvobození
poplatníkem uplatněno v podaném daňovém přizná-
ní. Například já jsem se stal vlastníkem nemovitosti
v Kolovratech v roce 2004, daňové přiznání jsem
podal na rok 2005 a v něm jsem uplatnil osvobození
od daně ze staveb z důvodu novostavby sloužící pro
trvalé bydlení. V takovém případě byla stavba do
konce roku 2009 od daně ze staveb osvobozena
(pozemek osvobozen od daně nebyl). Od roku 2010
bylo uvedené osvobození v zákoně zrušeno a tak
bude daň ze staveb počínaje rokem 2010 platit

i vlastník novostavby bytu nebo rodinného domu. To
je první významná změna v dani z nemovitostí od
roku 2010. V praxi to tedy znamená, že i vlastníci
novostaveb bytů, rodinných domů a bytových domů,
na které bylo daňové přiznání podáno již v minulosti,
dostanou od finančního úřadu složenku na zaplacení
daně z nemovitostí na rok 2010. Je tedy vhodné si
zpětně uvědomit, zda bylo podáno v minulosti daňo-
vé přiznání, na základě kterého finanční úřad daň na
rok 2010 vyměří a vystaví a pošle vlastníkovi nemo-
vitosti složenku na zaplacení daně z nemovitostí.
Pokud daňové přiznání v minulosti podáno nebylo, je
nutné to napravit a podat ho.

Jaké jsou další změny v dani z nemovitostí od
roku 2010?

Další významnou změnou v dani z nemovitostí je
její zvýšení na dvojnásobek původních sazeb, které
byly platné do konce roku 2009. Kdo sledoval disku-
si kolem návrhu státního rozpočtu na rok 2010, jistě
mu neuniklo, že poslanecká sněmovna a následně
senát schválily a prezident podepsal novelu zákona
o dani z nemovitostí, která má č. 362/2009 Sb. Tato
novela zvyšuje základní sazby daně z nemovitostí
na dvojnásobek původních sazeb. To například zna-
mená, že za metr čtvereční zastavěné plochy rodin-
ným domem nezaplatí jeho vlastník na dani
z nemovitostí 1 Kč jako dosud, ale 2 Kč. Vlastník bytu
pak za metr čtvereční podlahové plochy zaplatí také
2 Kč místo původní 1 Kč. Výsledná daňová povinnost
se pak vypočte podle platného znění zákona. To je
bohužel značné zvýšení daně z nemovitostí, které se
bude týkat všech vlastníků bytů, rodinných domů
a bytových domů, a to nejen těch nově dokončených
v roce 2010, ale i těch, u kterých bylo daňové při-
znání podáno před 1. lednem 2010 podle dosavadní-
ho znění zákona. Povinnost podat nové daňové při-
znání na rok 2010, pokud již bylo na stejnou
nemovitost v minulosti daňové přiznání podáno, její
vlastník nemá. Podle nových sazeb daň z nemovitostí
vypočítá finanční úřad a poslané složenky na zapla-
cení daně tak již budou obsahovat vypočtenou daň
v nových sazbách. V Praze zatím naštěstí nedošlo do
současné doby k rozhodnutí o stanovení tzv. místní-
ho koeficientu podle § 12 zákona o dani
z nemovitostí, který by daň z nemovitostí zvýšil ještě
na další dvojnásobek až pětinásobek vypočtené daně.

Výnos z daní náleží obcím
Co říci závěrem? Každá daň je v podstatě trest

za „úspěch“, v případě majetkových daní trest za
vlastnictví majetku. U daně z nemovitostí je však
alespoň pozitivní, že její výnos v plné výši náleží
obci, v jejímž území se daná nemovitost nachází.
Můžeme tak jen věřit, že naše obec tuto zvýšenou
daň použije na účely prospěšné pro své občany,
jako jsou nové nebo opravené chodníky, silnice,
veřejné osvětlení apod. 

Tolik stručně k dani z nemovitostí a k jejím změ-
nám od roku 2010. V dalším čísle zpravodaje si řek-
neme něco o daňovém přiznání k dani z příjmů
fyzických osob, ve kterém se také často chybuje
a kde může tudíž také docházet k rozporům
s finančními úřady.

Ing. Bohumil Voženílek

autor je daňový poradce

Jaké povinnosti čekají vlastníky nemovitostí v roce 2010
V Kolovratech se značným tempem rozvíjí výstavba bytů a rodinných domů, dochází k jejich prodeji a i nadále bude tento trend

pravděpodobně pokračovat. Protože tato městská část je rezidenční oblastí určenou především k trvalému bydlení, následující pří-
spěvek se týká problematiky daňové povinnosti u daně z nemovitostí na straně fyzických osob – majitelů bytů nebo rodinných domů.
Kdo by se chtěl s daní z nemovitostí podrobně seznámit, jedná se o zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších novel. 
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Ing. Michal Habart,
starosta

1. Sedmnáctý listopad
mě zastihl v mém prvním
„povysokoškolském“ za-
městnání ve Státní bance
československé. Doba to
byla hektická, ale krásná!
Nikdy nezapomenu na tu

fantastickou atmosféru při následných demonstra-
cích jak na Václavském náměstí, tak na Letné. To
byly chvíle, které se z paměti skutečně nevyma-
žou.

2. Změny ve společnosti jsou, myslím, zcela evi-
dentní. Kdo je nechce vidět, ten je samozřejmě
nevidí, ale takových lidí je mi vskutku líto. Pozitivní
vývoj je prostě patrný doslova na každém kroku.
Vidíme to jasně, pokud se projdeme třeba jenom
naší obcí.

3. Nedávno jsem si v jedné novinové příloze pře-
četl výsledky jakési ankety, z které vyplynulo, že
naše současná společnost staví nad hodnoty svo-
body a demokracie hodnoty jiné, jako je například
rovnostářství apod. To mě dost vyděsilo. Je vidět
jak se projevuje vliv různých populistických sdruže-
ní, skupin a stran na myšlení lidí, kteří si již na svo-
bodnou společnost zvykli. Tomu bychom se měli
skutečně odpovědně postavit, neboť i nedávná his-
torie nás učí, že za svobodu a demokracii se vypla-
tí bojovat. Tyto dvě hodnoty považuji vedle zdraví za
nejvyšší hodnotu, které můžeme dosáhnout.

Vladimíra Jechová
Vápeníková, 
místostarostka

Dvacet let je pětina sto-
letí. Je to hodně nebo
málo? Za tu dobu vyrostli
z batolat vysokoškolští stu-
denti a „husákovy děti“
mají již své rodiny. Dvacet

let demokracie. Jsme tomu vůbec rádi? Nebo jen
nadáváme, že jsme si to představovali jinak? 

Dvacetiny naší české sametové demokracie byly
možná trochu rozpačité, protože přišly v době celo-
světové ekonomické krize. Její negativní dopady
však není možné poměřovat s hodnotami, které při-
náší demokracie, i přes všechny její těžkosti
a komplikace. Máme možnost svobodně vyjadřovat
názor, účastnit se svobodných voleb, na hranicích
nejsou ostnaté dráty a dnes dokonce ani celnice.
Nikdo neomezuje naše zájmy. Děti chodí do svo-
bodných škol. Naše města zkrásněla a příroda se
uzdravuje. A tohle všechno už dnes považujeme za
naprostou samozřejmost. 

Adventní čas nás vždy vybízí k zamyšlení.
Tentokrát k tomu máme opravdu vážný důvod.
V roce dvacátého výročí listopadové revoluce
bychom si měli všechny historické souvislosti
a důsledky komunistického podílu na moci připomí-
nat více než kdy jindy a získanou svobodu si nene-
chat ukrást. Nezůstaňme ale jen u toho zamyšlení.
Čeká nás ještě spousta práce...

Stanislava Bartošová,
bývalá kronikářka
a zákládající členka
mateřského centra Macek

1. No hlavně jsem byla
o 20 let mladší. Ale vážněji.
Sedmnáctý listopad před
dvaceti lety jsem měla čest
prožít jako středoškolačka

v Praze, kdy jsem mohla být takzvaně v centru dění.
Vybavují se mi tyto vzpomínky:
- jak jsem se 17. listopadu účastnila jako středo-

školačka své asi čtvrté protirežimní demonstra-
ce, byla až do konce na Národní třídě a zázrakem
vyvázla bez zranění

- jak jsem následující období prožila ve velké eufo-
rii, naději a očekáváních

- jak jsme chodili každý den na demonstraci, hlta-
vě četli noviny, poslouchali Hovory z Lán

- jak se tříbily charaktery
- jak jsem byli v něčem naivní

Bezesporu patří toto období mezi mé nejhlubší
životní zážitky.

2. Na změnách posledních dvaceti let oceňuji
pozitivně hlavně svobodu. Už si ani nedokážu před-
stavit, že bych žila v totalitním režimu, svoboda je
pro lidi hodně přirozená. Negativně hodnotím urči-
tou hodnotovou rozkolísanost, přehlcenost informa-
cemi, občas zbytečné procházení si dětskými
nemocemi demokracie, když se můžeme inspirovat
jinde. A také to, že praktické provedení demokracie
je dost vzdálené od ideálů. Pozitivní ovšem je, že
toto můžu napsat, a nikdo mě za to nezavře.

3. Na budoucnost by to chtělo věšteckou kouli,
stát se může cokoliv… ale jsem svým založením
optimista.

Pavel Bednář, 
ředitel ZŠ Kolovraty

1. V souvislosti se 
17. listopadem před 20 lety
se mi vybavuje úžasná
atmosféra v Praze, kde jsem
byl na pedagogické fakultě
ve čtvrtém ročníku. Do té
doby, ani po tom jsem neza-

žil tak neuvěřitelnou atmosféru plnou touhy po změ-
nách, plnou obrovské radosti z toho, že ty změny při-
šly, ale i plnou obav z toho, jestli se to skutečně
povede. To, že události proběhly tak „bezbolestně“
svědčí o nabubřelosti tehdejších mocipánů a jejich
přesvědčení o vlastní nepostradatelnosti - události je
prostě zaskočily. Nejdůležitějším člověkem, lídrem
těchto změn, byl pro mě pozdější prezident Havel
a navždy zůstane. Se studenty z fakulty jsme v té
době se štábem jezdili informovat o pražských udá-
lostech do menších měst, protože zprávy v televizi
i v rádiu byly neobjektivní. Vzpomínám na výjezd do
Tachova, kde jsme měli vystoupení na náměstí, a byli
celí ustrašení, jestli nás ten dav nebude lynčovat –
v Tachově byli většinou dělníci a horníci. Lidé ale byli
úžasní a všemožně nás podporovali, nebyli jsme pro
ně nafoukaní Pražáci, ale lidi, kteří jim vezli čerstvé

zprávy, na které čekali desetiletí. Tehdy jsme dostali
zcela spontánně asi 5 000 Kč na potřeby štábu, který
je pak používal na další výjezdy. Úplně cizí lidé nás
nechali přespat u sebe doma, dali nám najíst a druhý
den nás s obrovskými díky vyprovázeli. Na Letné
a Václavském náměstí jsem pak poprvé pocítil sku-
tečnou národní hrdost. Vzpomínám na starce, který
plakal radostí a prosil studenty, aby zrušili OPBH
(Obvodní podnik bytového hospodářství – moloch,
který pomocí úplatků a známostí rozhodoval o tom,
komu se obnoví zařízení ve státním bytě).

2. Změny ve společnosti jsou obrovské. Kdyby
mi někdo během studií řekl, že jednou budeme sou-
částí vyspělé Evropy a ne satelitem Ruska, že bude-
me v NATO a ne ve Varšavské smlouvě, že budeme
moci cestovat svobodně po celém světě a koupit si
to, co potřebujeme a v množství, jaké potřebujeme,
myslel bych si, že zešílel. Již nejsme policejním stá-
tem, nepotřebujeme kuratelu na věčné časy
a nemáme se zač stydět. 

Zůstaly nám ale ty lidské ubohosti, které jme měli
i před tím. Ztrácíme lidský rozměr, kdo má moc, ten
nespolupracuje, jen rozdává rozkazy a rozhoduje od
zeleného stolu o věcech, kterým nerozumí. Korupce
a arogance jak liány ovíjí celé instituce. To vše tu už
bylo, jenom marně doufáme, že se to změní ještě
během našeho života. 

3. Jaký očekávám vývoj? Až bude mým dětem
tolik, jako mně je teď, věřím, že budou šťastné. Není
to tak daleko …

Marie Rottrová, 
zpěvačka

V době, kdy se schylova-
lo k 17. listopadu, jsem žila
ve Stuttgartu. Poslouchala
jsem denně Hlas Ameriky
a Svobodnou Evropu
a přála jsem si, abychom
brzy následovali Polsko

a NDR. Přijeli jsme s manželem do Prahy 20. listo-
padu a zúčastnili jsme se demonstrace na
Václavském náměstí. Byla jsem nadšená a jen jsem
litovala, že se toho nedožil můj tatínek, který toužil
po pádu komunismu.

Dnes máme svobodu slova, cestování, podnikání
a hlavně už není diktát jedné politické strany. Máme
svobodné volby a vládu, jakou si zvolíme. Přála
bych lidem, aby si vážili nabyté svobody a taky, aby
dokázali rozeznávat státníky od populistů
a prospěchářů. Přeji nám všem k výročí listopado-
vého převratu, abychom si na jaře zvolili dobrou
a zodpovědnou vládu.

Kateřina Čuřínová, 
členka redakční rady
Kolovratského zpravodaje

Při zmínce o tomto datu
se mi vybaví studentská
demonstrace na Albertově,
kde jsem v roce 1989 byla.
Můj tehdejší přítel byl

Svoboda a demokracie jsou nejvyšší hodnoty, shodují se osobnosti
Při příležitosti 20. výročí listopadových událostí se redakce Kolovratského zpravodaje rozhodla oslovit známé osobnosti politického

i společenského života obce a poprosit je o krátký příspěvek do ankety. Otázka měla tři části: Co se Vám dnes vybaví při vzpomínkách na 
17. listopad 1989, kdy padl komunistický režim? Jak vnímáte změny ve společnosti po dvaceti letech svobody a demokracie? Jaký vývoj
můžeme očekávat v budoucnosti?
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záměrně oblečený do kožené bundy a doporučil mi,
abych nepokračovala s ostatními na Národní třídu.
Já jsem přesto odcházela na Baráčnickou rychtu na
schůzku Sdružení na ochranu staré Prahy. O tom, co
se dělo pak, mi vyprávěli moji rodiče, u nichž se ten
večer zastavil můj přítel i se zmláceným kamarádem
a moje sestra, které se podařilo z Národní třídy ode-
jít jednou z postranních uliček doslova za pět minut
dvanáct.

S úlevou vydechuji při vzpomínce na úmorná
vysílání přenosů z řady ultranudných sjezdů jediné
vládnoucí strany, na falešně nadšené potlesky vsto-
je, na „kádrové“ pohovory při přijímacích zkouškách
na vysokou školu...

Po dvaceti letech se mi určitě svobodněji dýchá.
Jsem samozřejmě rozčarovaná z chování těch sou-
časných politiků, jimž uniká význam sousloví „res
publica“ - věc veřejná a kteří sledují pouze vlastní
nikoli veřejné zájmy. Co se budoucnosti týká, nej-
sem vědma, jen nám všem Čechům dobré vůle
držím palce.

Jiří Baumruk, 
člen Redakční rady
Kolovratského zpravodaje

V roce 1992 jsem se stal
šéfredaktorem Redakce
sportu České televize, nově
ustavené po období stagna-
ce a hledání, jak dál
s vysíláním sportu v ČT. Byly

totiž úvahy, že vlastně přímé přenosy nejsou tak důle-
žité, narušují pravidelné vysílací schéma a sportu už by
nemělo být tolik jako dřív. Jenže já jsem to viděl jinak.
Počet přímých přenosů se výrazně zvýšil, vznikly nové
pořady (některé z nich přetrvaly dodnes, např. Buly,
Studio fotbal, Time out atd.), osamostatnily se Branky,
body, vteřiny (prosadil jsem návrat původního vteřiny
místo sekundy a denní vysílání nejstaršího televizního
zpravodajského pořadu), postupně jsme zavedli
Olympijské studio (nepřetržitě vysílaný 24-hodinový
blok přenosů, rozhovorů, sestřihů atd. z Olympijských
her. Začali jsme vysílat kanadsko-americkou NHL,
basketbalovou NBA, anglickou, italskou, německou
fotbalovou ligu, nově vzniklou Ligu mistrů a spoustu
dalších přenosů. Spolu s dalšími svobodami cestová-
ní, podnikání a otevřenými svobodnými možnostmi pro
moje děti byla možnost ovlivňovat vysílání sportu v ČT
pro mě největším vítězstvím.

Petr Souček, 
prezident Maestro Clubu
Kolovraty

1. V listopadu 1989 mi
bylo dvanáct let a chodil
jsem do sedmé třídy
základní školy v Uhříněvsi.
Jako dvanáctiletý kluk jsem
celospolečenské změny

sice vnímal, ale s odstupem času musím říct, že
jsem jim tehdy nepřikládal velkou důležitost. Pro mě
bylo v tu dobu rozhodně podstatnější, že jsme se
v hodinách moc neučili a spíše se věnovali vzájem-
ným diskuzím s pedagogy. 

První změny jsem zaznamenal o pár týdnů
a měsíců později, kdy hodiny ruského jazyka nahra-
dila anglická konverzace. Je zajímavé, že
v současnosti zažívá ruský jazyk své obrození
a mnoho studentů se k němu opět vrací – je to však
logické s ohledem na obchodní zájmy. 

Významnou změnu jsem zaznamenal hned násle-
dující prázdniny na Šumavě, kam jsem s rodiči
a sestrou jezdil každý rok na dovolenou. Konečně
jsme mohli navštívit tu část Šumavy, která byla od
roku 1951 přísně střeženým hraničním pásmem.
Krátké uvolnění nastalo jen v období po Pražském
jaru 1968. 

2. Změn ve společnosti se za dvacet let událo
mnoho. Měl jsem možnost několik let učit na střed-
ní či vysoké škole a musím říct, že dnešní studenti
mají o mnoho vyšší sebevědomí, než jsme měli my.
Nejsou ubíjeni do průměru, výjimečnost není na
škodu, ale je spíše žádaná. Studenti znají velmi
dobře svá práva – bohužel už méně se zajímají o své
povinnosti. A obecně si dovolím tvrdit, že objem
znalostí studenta byl před dvaceti lety vyšší. Ale
bylo to dobře? Nechť posoudí každý sám.

Pokud se někoho zeptáte, kde vidí největší změny
po pádu komunismu, mnoho lidí odpoví, že může
volně cestovat. Je to pravda, ale pro mě to není to
podstatné. Je o mně známo, že cestování není moje
hobby, nervózní jsem už v Říčanech a nejraději jsem
doma v Kolovratech na zahradě. 

3. Co se týká pohledu do budoucnosti, tak jsem
spíše optimista. Rozhodně se nebojím nějakého
opětovného nástupu komunistů, kterým nás straší
pravicová část politického spektra. Nejsem ani
zastáncem zákazu komunistické strany (KSČM) – to
mělo smysl udělat hned po Sametové revoluci.
Trošku mě zneklidňuje současný nárůst nacionalis-
tických nálad ve společnosti – ale je to daň za
demokracii, kterou si někteří občané vykládají po
svém – „mohu si přece dělat, co chci“. 

Rozhodně se na současný stav nedívám růžovými
brýlemi, vidím některé nedostatky, ale určitě převyšu-
jí pozitiva – to je neoddiskutovatelný fakt. Stejně tak
ovšem nelze šmahem tvrdit, že před rokem 1989 bylo
všechno špatné. Jsem rád, že mohu volně publikovat
svoje myšlenky – dnes nám to přijde zcela normální.
Ale bylo to normální i před dvaceti lety?

Jiří Zejfart, 
bývalý evangelický farář

Výňatky z projevu 

při besedě Občanského

fóra ve Vysokém Mýtě,

16.12.1989:

Jsem rád, že už neplatí
Werichova rada: „Nemysli.
Když myslíš, tak nemluv.

Když mluvíš, tak nepiš. Když píšeš, tak nepodepiš
a když podepíšeš, tak se nediv.“ 

Nevidím žádný důvod, proč bychom měli držet
loď KSČ nad vodou. Vždy jsem byl přesvědčen, že
komunisté jsou potřební, jsou-li v konstruktivní opo-
zici, pokud jsou jí schopni z pohledu své ideologie
třídního boje. Dostanou-li se však k absolutní moci,
může být zle. 

Dopad minulosti budeme cítit ještě dlouho. Cesta
svobody bude neskonale obtížnější. Leckdo zatouží
po plných hrncích, i když pod otrokářským bičem.
Každý z nás ponese odpovědnost. Už by nás neměl
nikdo utáhnout na vařené nudli. A to nebezpečí při-
jde, až si budeme muset utáhnout opasek. Dejme
pozor na ty, kteří využijí nové svobody k tomu, aby
šli za svým cílem sobecky i přes mr tvoly.
Pamatujme na Svatoplukovy pruty.

...Nedávám se omezovat strachem, ale láskou,
pravdivostí, úctou k druhému, pokorou. Svoboda
není jen svobodou od něčeho, ale také svobodou
k něčemu. -ouj-

Co připravuje ZŠ Kolovraty

Škola v přírodě
I.A + I. B 29.5. – 4.6.2010 Líchovy
II.A + II. B 28.5. – 4.6.2010 Lipno 
III.A + III.B 4.6. – 11.6.2010 Lipno
IV.A+IV.B 15.5. – 22.5.2010 Harrachov
V. 21.5. – 25.5.2010 Vítkovice

Lyžařský pobyt
Výběr tříd (lyžaři) 
9.1. – 15.1.2010  Lipno n/Vltavou

Ze života ZŠ Bří Jandusů
Úspěch na logické olympiádě
Na podzim tohoto roku se žáci ZŠ Bří Jandusů

opět zapojili do Logické olympiády. Veškeré pří-
klady a přihlašování do soutěže probíhalo online
na internetu a bylo plně v režii žáků. V kraji Praha
se této soutěže zúčastnilo 618 žáků a od nás ze
školy se zapojilo 27 žáků. Jaká byla naše radost,
když jsme zjistili, že dva žáci postoupili do kraj-
ského kola mezi nejúspěšnějších 46 řešitelů! 

Oslavy 125. výročí vysvěcení školy
Dne 9. listopadu 2009 se otevřely dveře ZŠ

nám. Bří Jandusů bývalým žákům, rodičům
i veřejnosti a společně s učiteli a žáky jsme osla-
vili toto významné výročí školy. Mnozí bývalí žáci
byli přímo šokováni, jak se škola za poslední léta
změnila. Místo bílé školy je obklopovaly barvy,
moderní vybavení učeben, tělocvična, fyzika...

Na starém schodišti se hosté zaposlouchali
do moderních i klasických písní v podání pří-
pravného a koncertního sboru Jiskřička a pak se
vydali po jednotlivých stanovištích rozmístěných
po škole. Jedno z nejúspěšnějších bylo divadelní
a taneční vystoupení žáků. Poté si rodiče mohli
prohlédnout historické materiály, pomůcky

a kroniku školy
a srovnat je se sou-
časnými učebnice-
mi a pracovními
sešity. Jak se
moderně i na inte-
raktivní tabuli učí

anglický jazyk, si rodiče a hosté osahali
v odborné učebně jazyků. Dále si v klubovně
mohli prakticky odzkoušet hlasovací zařízení při
krátkém kvízu o škole. S jakými pokusy si musí
poradit žáci v hodinách chemie a fyziky, se náv-
štěvníci seznámili v odborné učebně chemie
a fyziky. Každý návštěvník obdržel jeden výtisk
časopisu vydanému k tomuto výročí, který obsa-
hoval významné historické mezníky školy, vzpo-
mínky z řad bývalých i současných žáků, výtvar-
ná díla i úvahy žáků nad budoucností.

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy

Den otevřených dveří v ZŠ nám. Bří Jandusů je
dne 6.1.2010 od 8 do 10 hodin. 
Zápis do ZŠ nám. Bří Jandusů s koná ve dnech
20.1. – 21.1.2010 od 13 do 17 hodin
Bližší informace na www.zsjandusu.net
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Pane místostarosto, vzpomenete si, co jste
dělal v pátek 17. listopadu 1989?

Na to si vzpomínám docela přesně. Měli jsme
posezení s přáteli a v osm hodin večer jsme se
dozvěděli, že na Národní třídě zmlátili studenty.
Nevěděli jsme však nic konkrétního. V pondělí
20. listopadu jsem vyrazil na Václavák, kterým
táhli studenti, což mě v dobrém slova smyslu
šokovalo. Pak už události běžely samospádem
a nešlo se z toho vymanit.

Některé události před 17. listopadem jako
Palachův týden nebo pád Berlínské zdi nasvěd-
čovaly tomu, že změna politického režimu je na
spadnutí. Vnímal jste to podobně?

Rok 1989 byl rokem naděje a pnutí, které bylo
cítit. U nás bylo sice zdánlivě mrtvo, ale všude
kolem, například v Polsku, se to mlelo. Ale kdy-
bych si myslel, že komunismus někdy padne,
a navíc během několika týdnů - to bych lhal.
Naděje a touhy po změně režimu byly spíše ira-
cionální. Vždyť si vzpomeňme, že v té době bylo
na našem území 200 tisíc ruských vojáků. 

Jak vzniklo Občanské fórum v Kolovratech?
Občanské fórum se v Kolovratech zformovalo

týden po 17. listopadu. V té době jsme se ženou
chodili každý den na Václavské náměstí a když
jsme se vraceli vlakem zpátky, říkali jsme si, že
nemůžeme jen tak přihlížet. Začali jsme oslovo-
vat lidi z vlaku, sondovali jsme, co si myslí.
Postupně se k nám přidávali další lidé a nakonec
jsme pořádali setkání v hasičské zbrojnici, kde se
pokaždé sešlo kolem padesáti lidí. Později jsme
se scházeli v sále u Boudů. 

Bylo těžké nadchnout a přesvědčit lidi pro
založení nové organizace?

Vsadili jsme na osobní kontakty, roznášeli
jsme výzvy, po nocích lepili plakáty. Kolem
Občanského fóra se vytvořila skupina lidí, které

jsme před tím téměř neznali. V duchu přerodu
celé společnosti se vytvářelo společné hnutí, tří-
bily se názory. Společně jsme přemýšleli, co by
se dalo změnit. Přijali jsme programové prohlá-
šení, z týmu lidí se zformoval výbor.

Jak byl zajišťován chod obce od února 1990,
kdy odstoupilo vedení bývalého MNV, až do
prvních svobodných voleb v listopadu 1990?

V prosinci se vytvořil Koordinační výbor OF,
který v lednu vyzval představitele tehdejšího
Národního výboru, aby odstoupili. Překvapilo
nás, jak snadno a bez odporu se vzdali svých
funkcí. Pak se zástupci občanského fóra, národ-
ního výboru, místních organizací a politických
stran dohodli u kulatého stolu na sestavení nové
Rady národního výboru, která fungovala až do
prvních svobodných voleb.

Musel jste dlouho přemýšlet, než jste kývnul
na nabídku postavit se do čela obce?

Abych řekl pravdu, neměl jsem v úmyslu stát
se starostou. Měl jsem jiné představy, jak se
realizovat ve svobodné zemi. Jenže lidé
z Občanského fóra mi říkali, že pokud nebudu
kandidovat na místo starosty, také do toho nepůj-
dou. Tehdy jsem pracoval jako projektant
v Hutním projektu a nechtěl jsem se této zajíma-
vé práce vzdát. Kolegové mě však přesvědčili, že
takovou nabídku vzít musím. Při rozhodování mě
ovlivnila moje žena, lidé z Občanského fóra
a také osobnost kardinála Tomáška a zejména
nasazení prezidenta Havla. Když jsem přemýšlel,
jak tuto pro mně neznámou roli uchopit, vzpom-
něl jsem si právě na Václava Havla, který se stal
během krátké chvíle z dramatika prezidentem.

Bylo těžké prosazovat nové myšlenky
v Kolovratech, které bývaly baštou komunismu?

Zpočátku jsem se setkával se závistí, osočo-
váním, neochotou spolupracovat na změnách.
Mnohým lidem jsem takzvaně šlápl na kuří oko;
nefandili mi, neprojevovali žádnou vstřícnost.
Dávali mi najevo, že nevím nic, zato oni všechno.
Učil jsem se za pochodu a doma jsem si říkal, do
čeho jsem to, proboha, vlezl. V obci panovala
rodová sevřenost a navíc v Kolovratech v té době
žilo více než čtyřicet procent lidí důchodového
věku. Když se například začaly stavět chodníky,
někteří starousedlíci to nechápali, protože stejně
jako jejich předkové považovali za přirozené cho-
dit po vesnici v holínkách.

Jak jste se lidem, kteří změnám nepřáli, brá-
nil?

Důležité bylo, že se zformovala skupina asi
patnácti lidí kolem Občanského fóra, na které se
nabalili další. Cítil jsem, že mám krytá záda. Pak
se Občanské fórum překlopilo do ODS, protože
tato strana nám tehdy připadala nejstrukturova-

nější a s Václavem Klausem v čele i dobře viditel-
ná. Přitom jsem si říkal, že musím komunistům
ukázat, že se to dá dělat jinak, než jak byli zvyklí.

Který úspěch v budování moderních Kolovrat
jste považoval za hnací motor pro další akce?

V první řadě bylo třeba zajistit základní potře-
by pro důstojný život lidí v obci. Není přece důs-
tojné, aby splašky tekly ulicí, aby domácnosti
byly bez vody, aby vypadával proud, když se
zapne více spotřebičů, nebo aby v obci bylo jen
deset telefonních linek. V Kolovratech sice byly
dvě prodejny Včely, pošta, škola a školka, ale
chybělo všechno ostatní, co člověk potřebuje pro
život, například lékaři, sportoviště a podobně.
Nadstavba - to byl druhý důležitý krok ke změ-
nám v Kolovratech. Veškerý majetek byl státní
a podle toho se s ním zacházelo. Kromě plesů
hasičů nebo Sokola zde téměř neexistoval spole-
čenský život, děti se neměly kde scházet, nebyly
žádné možnosti, jak trávit volný čas.

Za dvacet let se Kolovraty proměnily
k nepoznání. Pro mnoho lidí odjinud byly kdysi
pouze vlakovou zastávkou na trati z Prahy do
Říčan. Jaký je recept na to, aby se malá městská
část mohla stát vyhledávaným místem k životu?

Nejdůležitější snad byla změna myšlení. Tehdy
měla obec okolo 1 400 obyvatel, z nichž značná
část byla v důchodovém věku. Říkal jsem si, že
do obce musí začít přicházet noví lidé, aby se po
generace utvářené vazby promíchaly. Mladí lidé,
kteří se do Kolovrat postupně začali stěhovat
a začali se ve veřejných věcech angažovat,
opravdu přinesli do obce nový vzduch. 

V jednom z prvních polistopadových
Kolovratských zpravodajů jste řekl, že jednou
z nejdůležitějších hodnot, které je třeba obno-
vit, je důvěra a úcta člověka k člověku.
Podařilo se to?

Myslím, že ano. V životě Kolovrat to vidím jako
velký posun. Zbavili jsme se dvojí tváře, kdy jsem
museli navenek říkat něco jiného, než jsme si
mysleli. Můžeme se svobodně vyjadřovat, a to je
úžasné. Chybí ale více vzájemné úcty, což je zřej-
mě ještě dáno dědictvím komunismu.

Mnoho lidí je dnes politickou i ekonomickou
situací v naší společnosti rozčarováno. Jak
vnímáte tento jev vy?

Rozčarován nejsem. Po listopadu jsme většina
z nás měli naivní představy, že v novém zřízení
bude možné společnost budovat snadno a změny
půjdou rychle. Polistopadová generace však
nemá žádné zkušenosti z demokratických zřízení
a proto nemůžeme čekat zázraky. Musíme si také
uvědomit, že revoluce sice přinesla lidem svobo-
du, ale na druhé straně i zodpovědnost za svůj
život. Mnoha lidem život v kleci vyhovoval, proto-

Zodpovědnost za vlastní život není každému příjemná
Místostarosta Marek Ovečka vzpomíná na listopadové události

Jedním z prvních lidí, kteří po listopadové revoluci nadchli pro vytvoření Občanského fóra další demokraticky smýšlející obyvatele Kolovrat,
byl Ing. Marek Ovečka. Po prvních svobodných volbách byl zvolen starostou obce a ve své funkci setrval celých šestnáct let. Za tuto dobu se
zapomenutá obec proměnila v prosperující městskou část. V současném volebním období zastává Marek Ovečka funkci místostarosty.
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Kolovraty před rokem 1989 a dnesže se vždy našel někdo, kdo se postaral nebo
opravil, co se porouchalo. Chápu, že po revoluci
se zavřela řada velkých podniků a mnoho lidí
zvláště bez vzdělání přišlo o práci. Zodpovědnost
za vlastní život není každému příjemná.

Starší si často postesknou, že mohou sice
svobodně cestovat, ale nemají za co.

Také se setkávám s podobnými názory lidí
dříve narozených, kteří život poztráceli
v komunismu. Zažili válku, totalitu, a když režim
padl, byli už staří. Vše je ale záležitostí vnitřního
postoje, vnitřní volby. Jde jen o to pokusit se
změnit to, na co jsme zvyklí, i za cenu osobního
nepohodlí. Lidé se potýkají s různými problémy,
ale já tvrdím, že náš sociální systém je velmi
štědrý a kdo nechce, ten se s výjimkou extrém-
ních případů na okraj společnosti nedostane. 

V současném volebním období vykonáváte
funkci jednoho z místostarostů. Jak vidíte
budoucnost Kolovrat?

Kolovraty se rozvíjejí, přibývá rodin s malými
dětmi. Citelně se projevuje, že nám chybí devíti-
letka. Obci by prospělo, kdyby se děti po ukon-
čení pátého ročníku nerozprchly do škol v okolí.
Pokud by zde zůstaly, podílely by se více na živo-
tě obce, dalo by se s nimi počítat. Na tento
náročný projekt je však potřeba najít finance. 

Plánuje se v souvislosti s novým územním
plánem další rozvoj Kolovrat?

Další masivní výstavbu nepředpokládáme.
V plánu jsou menší projekty rodinných domků,
rozšíření komerční zóny a také plochy pro
oddych, rekreaci a sport. V budoucnu by počet
obyvatel neměl přesáhnout tři a půl tisícovou hra-
nici. To je podle mého názoru přibližná hranice,
která odpovídá historické struktuře a možnostem
Kolovrat a Lipan. Pokud by byl příliv nových lidí
příliš silný, ztratí se kontinuita starousedlíků
a novousedlíků a stanou se z nich pouze "přespá-
vači", kteří si nedokážou vytvořit hlubší vazby
k místu, kde žijí. V mnoha obcích bohužel vznikly
rozsáhlé satelity nových rodinných domů, které
nesrostly se starou zástavbou. Byla to chyba
zastupitelstev, které roli územního plánování
nezvládly. Ale vraťme se k rozvoji Kolovrat. Mám
za to, že tu zásadní proměnu obce již máme za
sebou. Teď jde o to dotvářet a vytvářet takovou
obec, ve které by se nám dobře a spokojeně žilo.

Blanka Oujezdská

Nejpalčivější problémy života v Kolo-
vratech, které se staly součástí programu
OF a později i volebního programu:

• stávající struktura MNV a jeho činnost
• vodovod, kanalizace, likvidace odpad-

ních vod
• zásobování el. energií, telefonní rozvody
• životní prostředí, plynofikace, rekreační

zóna
• lékařská péče v obci
• obchodní síť a služby
• nevyhovující stav MHD
• programy pro děti a mládež, tělovýchova
• péče o staré lidi, sociální služby

Foto: archiv ÚMČ a Blanka Oujezdská
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Klubko pomáhá vybavit školu

I v letošním školním roce se
budeme snažit pomoci škole
s technickým dovybavením
některých tříd, přispějeme na
nákup židlí do dílny s keramickou
pecí v nové budově a také podpo-
říme vybavení nové kuchyňky pro

kroužky. A proto chceme poděkovat všem rodi-
čům za finanční příspěvek.

Děti se s Klubkem bavily i sportovaly

Jako každým rokem proběhl Cyklistický
závod, který se letos uskutečnil o něco později,
ale i tak účast byla hojná. V tomto roce převažo-
valy malé děti, všechny však závodily
s obrovským nasazením. Začátkem listopadu se
již tradičně uskutečnila v KD U Boudů Halloween
party, kde bylo možno opět vidět krásné masky.
Děti si zasoutěžily, vyhrály spoustu pěkných cen
a prožily podvečer plný písniček a tanečků.

KLUBKO přeje všem pohádkové prožití svát-
ků vánočních a co nejvíce splněných přání
v novém roce 2010.

Iveta Hrubá, Renata Línková-Kocúmová, 

Iva Hladká

Drakiádě s táborákem letos počasí přálo
Tak už je to za námi. V první říjnovou sobotu odpoledne jsme se sešli s mnohými kolo-

vratskými i nekolovratskými přáteli a spřízněnci mateřského centra Macek na podzimní
drakiádě spojené s táborákem. Sešlo se nás nespočet, jen dětí bylo téměř osmdesát,
a to kojenci v kočárkách nebyli započítáni.

Draci se začali nad polem mezi Kolovraty a Benicemi vznášet po třetí hodině a poslední drak dosedl
v pět hodin. Počasí na provětrání draků bylo ideální. Nebe bylo modré, slunce svítilo a vítr foukal a foukal
a foukal. Dráčci si cestovali po obloze, a jen občas nějaký neposeda se utrhl a ulétl nebo se zamotal do

korun nedalekých topolů. Ale tak je to každým rokem. Vždy
jsou zlobiví dráčci a vždy jsou některé děti smutné.
V sobotu ale smutek dlouho netrval. Pod topoly seděla
hodná teta Jana a nešťastníky pěkně namalovala - podle
přání vybarvila speciálními barvičkami dětské obličeje.

A když už byly děti a rodiče dostatečně vyfoukaní
a hladoví nebo bez draka, prošli si v blízkém sadě pohád-
kovou bojovku. Ze stromů na ně koukali Čmelda a Brumda,
Edudant a Francimor, Rákosníček, Mája s Vilíkem, Cipísek
s Rumcajsem a Mankou a mnohé další pohádkové posta-

vy. Se splněnými úkoly si děti došly pro zasloužené brumlíky k ohništi u dětského hřiště. Zde se všich-
ni občerstvili svými buřtíky a pro rodiče bylo přichystané překvapení v podobě piva.

Po brzké večeři se děti rozutekly okolo kopce a až do pozdních hodin běhaly po hřišti, provětrávaly
místní atrakce, kutálely a házely balónky, prostě dováděly, tak jak se na děti sluší a patří. Dospělí si
mohli užít zasloužený klid na povídání s přáteli, známými a sousedy. Poslední děti opouštěly hřiště za
tmy, ale naše požární hlídka se nevzdala a vytrvala i s pípou do pozdních nočních nebo spíše brzkých
ranních hodin.

Letošní drakiáda i následující táborák se velmi vydařil. Všichni se tedy těšili na další akci, kterou byla
Dýňová slavnost s lampiónovým průvodem.

Dana Heřmánková

Školáci z Kolovrat počtvrté zvítězili ve vybíjené

Tak jako poslední tři roky i letos jsme se zúčastnili turnaje ve vybíjené smíšených
družstev pátých ročníků o pohár Prahy 15. Letos jsem měl ze všech našich startů nej-
větší obavy. Jeden z nejlepších hráčů týmu odešel před prázdninami ze školy a další
výborná hráčka týmu si ve škole zranila nohu.

Turnaje se zúčastnilo celkem pět mužstev. Základní škola
v Hostivaři vytvořila dvě mužstva, dále byly na turnaji týmy
ZŠ Bratří Jandusů a domácí tým ZŠ Hornoměcholupská. Již
při pohledu na některé hráče, zejména z Uhříněvsi
a Hostivaře, jsem se neubránil pocitu, že jde o žáky vyšších
ročníků. Hned první zápas jsme hráli my a ZŠ Bratří
Jandusů. Počáteční ner-
vozitu jsme zvládli a po
vynikajícím výkonu celé-
ho mužstva jsme zvítězili

11:3! V průběhu turnaje se ukázalo, že největším oříškem pro nás bude
A mužstvo ZŠ Hostivař. To, podobně jako my postupně dosáhlo tří
vítězství. (Porazili jsme ZŠ Hornoměcholupská 16:7 – tedy před limi-
tem a B družstvo ZŠ Hostivař 13:6).

Poslední zápas byl vlastně finále. V řadách soupeře byli malí, hbití
a dobře chytající hráči. Průběh byl k mému překvapení jednoznačný.
Dokonalé dodržování taktiky, zejména postavení čelem k míči, a tím

časté získávání odražených balonů nebo jejich přímé chytání ve hře, soupe-
ře překvapilo a rozložilo. Zvítězili jsme 15:5! Kapitán mužstva Martin Čermák
převzal putovní pohár a za mohutného potlesku ho vyzvedl nad hlavu.

Je to vůbec možné, aby čtyři různá mužstva z jedné školy zvítězila čty-
řikrát za sebou? Možné to je, protože děti mají skvělou průpravu z fotbalu,
tenisu, pohybových her a ostatních aktivit v Kolovratech. 

Členové mužstva: Martin Čermák, Vladislav Semerád, Jakub Volf,
Václav Štrba, Roman Hruška, Lenka Kocourková, Kateřina Čečilová,
Tereza Starcová, Anna Holasová a nejmladší čtvrťačka Zuzana Vlastníková.
Všem děkuji za úžasný zážitek. Dále děkuji za velkou podporu Tadeáši

Teichmanovi, Davidovi Albrechtovi, Tereze Krejčové, Karolíně Štrbové, pánům Volfovi a Vlastníkovi
a manželům Čečilovým za sladkou tečku při pondělní oslavě. 

Tak co, příští rok jim to zase nandáme? Co vy na to, žáci IV. A a IV. B ? 
Mgr. Pavel Bednář, ředitel školy

Dýňovou slavnost s průvodem
lampionů završil ohňostroj

I letos Mateřské centrum Macek zorganizo-
valo tradiční Dýňovou slavnost s lampiónovým
průvodem. V neděli 8. listopadu se v půl páté
odpoledne před kolovratským Infocentrem
shromáždili rodiče a děti z Kolovrat, Lipan
a okolí. Průvod dětí se svítícími lampiony vyra-
zil směrem ke hřišti s U-rampou v Kolovratech.

Na konci průvodu čekala na děti výstavka sví-
tících obličejů z dýní, které připravily nejen
maminky z Macka, ale také někteří tatínci
a dědečkové. Všichni měli možnost ochutnat
doma upečené sladké a slané pečivo. Na závěr
dva tatínci připravili dětem velkolepý ohňostroj,
který byl pro všechny pěkným zakončením spo-
lečného setkání. Tentokrát si téměř devadesát
dětí odneslo jako vzpomínku svítící tyčinku.

Za MC Macek děkujeme všem ochotným
lidem, kteří nám pomáhali nejen s organizací
a přípravou celé akce, ale také například tím, že
přispěli vypěstovanými dýněmi k vyřezání. 

Kateřina Koudelová
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Panaromatický záběr atria Filip Novák,

ostatní foto archiv Infocentra

Mikuláš s čertem a andělem ani ten-

torkát nezapomněli na obyvatele

kolovratského penzionu.

Vánoční jarmark, který se konal v sobotu před první

adventní nedělí, otevřela výstava tapiserií Karoliny

Pirklové-Gutové. V programu se vystřídal soubor

Violínek, Jazzbáby, pěvecký sbor duchovní hudby En

Arché, folkové duo Tomáše Janouška a Igora Doležala

a další. Závěr patři koncertu sopranistky Jarmily

Chaloupkové a loutnisty Briana Wrighta v kolovratském

kostele.

Jazzbáby opět pobavily své publikum reprízou nejnovější hry Ježek na

Olympu.

Začátkem října převzala Blanka Oujezdská spolu se starostou

Ing. Michalem Habartem (uprostřed) cenu v soutěži Knihovna roku

2009 z rukou člena poroty Mgr. Ladislava Zoubka.
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Vánoční zamyšlení
Vážení a milí,

přeji Vám vše nejlepší k Vánocům 2009! Přáním
„všeho nejlepšího“ k narozeninám mne v říjnu potě-
šil můj nejmladší vnuk Jonáš. Zeptal jsem se jej, co
znamená to „nejlepší“. Odpověděl, že to je to, co
k nám přichází a co dostáváme shůry, od Boha.

Uvědomil jsem si, že takové je i poselství vánoč-
ních svátků. Bůh přišel k nám na Zem v podobě dítě-
te Ježíše (pořečtěný tvar hebrejského jména Ješua,
Jehošua = Hospodin je spása), stal se člověkem,
jedním z nás. Jeho jedinečnost je v tom, co pro nás
ostatní učinil svým životem, svou smrtí a tím, že byl
Otcem vzkříšen z mrtvých. Dal nám možnost uvěřit,
že Bůh je, i když zůstává skryt a my si jej nemůžeme
představit a proto jej nemůžeme ani zpodobnit. Dal
nám však naději, že se s ním a s jeho synem
Ježíšem Kristem (Christos = pomazaný, řecký pře-
klad hebrejského slova Mášiach = mesiáš, spasitel)
jednou setkáme a budeme jeho zásluhou patřit do
rodiny Božích dětí. 

Možná, že Vy, kteří již několik let čtete má vánoč-
ní zamyšlení, si říkáte, že se stále opakuji a ptáte se,
co má ilustrační obrázek společného s Vánocemi.

Máte pravdu, opakuji se a nemohu jinak. Vždyť
i biblické spisy se opakují. Snažím se ale vyjádřit se
tak, aby bylo zřejmé, že vánoční poselství je aktuál-
ní i po mnoha staletích. Pomáhá mi také ten obrázek.
Chci jím říci, že vánoční zvěst můžeme a máme pro-
žívat denně, kdekoliv, v jakékoliv situaci, v jakékoliv
době. Tedy i v dnešku, který označujeme slovy „svo-
bodný“ a „demokratický“.

A právě v těchto časech svobody a demokracie
se máme a musíme ptát, zda se život náš a celého
našeho lidstva bude dál vyvíjet tak, abychom došli
do cíle svých nadějí. Svoboda, v níž žijeme, skrývá
v sobě nebezpečí, že bude zneužívána a povede nás
i celý svět k tomu, k čemu vedla každá totalita, tedy
k rozkladu společnosti.

Není to nic nového. Již někdy v 8. století před
Kristem píše biblický prorok Amos o lidech, kteří ze
své sobecké chamtivosti užívají podvodných praktik,
aby zvýšili své zisky, a dokonce nutí chudé, aby za
ubohý žvanec jídla prodávali sebe a své rodiny do
otroctví. Dnes se tak děje v jiné podobě, podstata
věcí však zůstává. 

Existuje vůbec nějaké řešení? Ano. Pevně věřit, že
vše je v rukou Božích, pod jeho kontrolou. On jednou
s konečnou platností odhalí a odsoudí vše, co je
v rozporu s jeho vůlí. Má na to právo, protože
v Ježíši Kristu nám dal možnost žít v souladu s jeho
vůlí. My nemáme právo vynášet nad druhými koneč-
né odsudky. Nás, křesťany, víra v Boží svrchovanost
posiluje a zavazuje k tomu, abychom sobě i všem
ostatním pomáhali řešit všechny problémy tak, aby
jich ubývalo. Vědomi si svých vlastních nedostatků
a vin nemáme přestat prosit Boha o jeho konečnou
Milost pro všechny.

Na závěr se budu opět opakovat. Jan Werich nás
vyzval, abychom četli Bibli, protože tam to všecko je.

Přeji Vám, aby Vás Boží láska zjevená v Ježíši
Kristu provázela také po celý rok 2010.

Váš Jiří Zejfart

Originální dekorace dotvoří vánoční atmosféru

Vánoce jsou již za dveřmi, a proto tentokrát přinášíme dva tipy na origi-
nální vánoční dekorace. Můžete je využít i jako drobné vánoční dárky.

1. postup - Vánoční květináč s Deko sněhem
V prvním postupu využijeme oblíbenou techniku

decoupage a doplníme ji DEKO sněhem – dekoračním
tmelem.

Potřebujeme: terakotový květináč, akrylovou barvu
(například Balakryl), Deko sníh (např. od firmy
Nerchau), lepidlo na ubrousky, ubrousek s vánočním
motivem, štětec, lak ve spreji
1. Květináč natřeme akrylovou barvou (nejlépe 

2 vrstvy). Necháme zaschnout (obrázek 1).
2. Z ubrousku vytrháme nebo vystřihneme zvolené motivy. Oddělíme pouze vrchní

potištěnou vrstvu (obrázek 2). 
3. Pomocí lepidla na decoupage přilepíme ubrousek. Nejprve natřeme lepidlem místo,

kam budeme chtít umístit motiv z ubrousků. Na natřené místo položíme ubrousek
a opatrně ho přetřeme lepidlem. Přilepíme všechny zvolené motivy a necháme
zaschnout cca 0,5 hodiny (obrázek 3).

4. Poté si připravíme Deko sníh a štětec nebo špachtli. Pomocí štětce naneseme na
květináč sníh - my jsme nanesly sníh na horní okraj a poté v dolní části. Necháme
zaschnout a na závěr přelakujeme lakem ve spreji (obrázek 4). 

2. postup – Svícen zdobený barvami Glitter Liner
Ve druhém postupu budeme zdobit svícínky

a využijeme k tomu barvy Glitter Liner. Jedná se
o barvy se třpytkami, které jsou při použití mléčně bílé,
ale po zaschnutí se krásně třpytí.

Potřebujeme: svícínek (např. Ikea), barvy Glitter
Liner (od firmy Nerchau)
1. Svícínek zbavíme nečistot a odmastíme (např.

pomocí papírové utěrky a octa). Pak rovnou z tuby
nanášíme barvu na svícen (obrázek 1). 

2. Doporučujeme pracovat postupně, barva po svícnu občas stéká. Je proto lepší
počkat, až barva trošku zaschne - změní se z mléčné barvy v daný třpytivý odstín.
Volba motivu je samozřejmě jen a jen na Vás. My jsme použily tečky a vločky
(obrázek 2).

3. Svícínek necháme zaschnout – klidně do druhého dne – až se mléčná barva změní
v třpytivou. Svícen prokoukne po zapálení svíčky a jistě Vám bude krásným
doplňkem ve Vaší vánoční výzdobě (obrázek 3).

Přejeme krásné prožití vánočních svátků a hezké tvoření.
Vaše Tvořeníčko

www.tvorenicko.com
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Nové knihy
Beletrie:
Atwoodová, M.: Pýthie
Austinová, D.: Dcera Kury
Beagle, P.S.: Poslední jednorožec
Brown, D.: Andělé a démoni
Dahl, A.: Misterioso
Dah, R.: Hon na lišku
Davies, H.P.: Velšanka
De Crescenzo, L.: Příběhy lstivého 

Odyssea 
Dlouhý, M.: Četnický pes Alto
Fieldingová, J.: V pavučině vztahů
Filip, O.: Děla a dělo
Gerová, I.: Vyhrabávačky
Grisham, J.: Hra o pizzu
Harrisová, L.: Vražda na Silvestra
Chadwicková, E.: Hranice odvahy
Chamberlainová, D.: Před bouří
Jamesová, S.: Ztracené memoáry Jane 

Austenové
Läckberg, C.: Ledová princezna
McDermidová, V.: Temné struny
McKinley, R.: Modrý meč
McMahonová, K.: Růže ze Sevastopolu
Merle, R.: Svítání
Meyerová, S.. Stmívání, Zatmění, 

Rozbřesk
Montefiore, S.: Sašenka
Neff, O.: Celebrity
Oatesová, J.C.: Hrobařova dcera
Oberski, J.: Dětská léta
Perry, A.: Tvář cizince
Pratchett, T.: Příběhy ze Zeměplochy 

- Magický prazdroj, 
soudné sestry

Procházková, L.: Smolná kniha
Reesová, C.: Krásná loupežnice
Sapkowski, A.: Magické střípky
Stránský, J.: Oblouk
Šalev, A.: Temná hmota
Vaculík, L.: Poslední slovo
Vaňková, L.: Cestou krále
Vondruška, V.: Znamení Jidáš
Vondruška, V.: Pečeť smrti
Young, P.Wm.: Chatrč

Naučná literatura:
Bauerová, I.: Bez plenky
Bekoff, M.: Na zvířatech záleží
Buchar, R.: Revoluce 1989
Cox, S.: Král Artuš a svatý grál
Česko/anglický obrázkový slovníček
Gidel, H.: Coco chanel
Kol.: Hlídka jako symptom 

- kulturologický sborník
Jungerová, B.: Okolí Prahy východ
Leng, F.: Můj život s Daphne 

du Maurier
Liedloffová, J.: Koncept kontinua
Scheinpflugová, O.: Živý jako nikdo z nás
Schmidt-Rögerová, H.: Pes ve stáří
kol. autorů: Velká kniha pověstí

Dětská literatura:
Cooperová, S.: Poklad na stromě
Dahl, R.: Fantastický pan lišák
Drijverová, M.: Zlobilky
Miler, Z.: Krtek a Vánoce
Lindgrenová, A.: Petra a Petr
Nepil, F.: Baryk a já
Wilsonová, J.: Pusinka

■ Při Velkém říjnovém společném čtení dětem
četla místostarostka Vladimíra Jechová Vápeníková
a další osobnosti. Večer se čtenáři mohli setkat
s Marcelou Borgesovou, autorkou knihy Se psem je
psina, a chovatelkou psů Evou Polesnou.

■ Off-roadem po Albánii provedli návštěvníky 
cestopisného povídání Alena Kociánová a Karel
Čvančara se svými přáteli

■ Výstavu vitráží z kolovratské dílny Zuzany Krausové

a Heleny Halové doplnily ukázky knižních vazeb (foto vlevo)

■ Ředitel školy Pavel Bednář nabídl kromě zajímavého poví-

dání o rybolovu v Norsku také ochutnávku ulovených tresek

INZERCE

Pronajmu byt 2+kk, 53 m², 
v Mladotově ulici v Kolovratech.

Telefon: 606 573 748

Na PC - www.internetjob.cz/kov

Kolovraty uspěly v soutěži Knihovna roku 2009
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 nomina-
ce do soutěže o titul Knihovna roku 2009. Začátkem října si pak zástupci obce a Infocentra
převzali zvláštní ocenění a diplom v kategorii Základní knihovna.

„Knihovna propojená s informačním centrem je moderní institucí respektující všechny současné požadavky na
široké spektrum služeb, estetiku prostoru a účelnost vybavení. Pořádá řadu hojně navštěvovaných kulturních
a vzdělávacích akcí pro všechny skupiny obyvatel, přičemž výborně spolupracuje s místní školou, spolky, skupi-
nami i jednotlivci v místě. Mimořádné je vybavení a využívání informačních technologií i podíl na aktivitách obce,“
shodli se členové poroty, kteří nakonec přidělili mezi čtrnácti nominovanými knihovnami kolovratskému zařízení
druhé místo. Kolovratská knihovna navíc získala mezi odbornou veřejnosti neoficiální titul „Miss knihoven“.

Nominaci kolovratskému Infocentru s knihovnou uděli-
la Městská knihovna v Praze. „Srdečně kolegyním
a kolegům z Kolovrat blahopřeji k tomuto významnému
ocenění a mám radost, že se poprvé v historii udělování
této ceny tak dobře umístila pražská místní knihovna,“
uvedla metodička Městské knihovny Dagmar Volencová.
Dodala, že knihovny, které zároveň provozují infocentra
s doplňkovými službami a nabízejí veřejnosti i klubové
akce, mají dnes větší šanci na přežití. Krátce po vyhlášení

výsledků soutěže navštívila knihovnu Jitka Ježková z Národní knihovny (na snímku vpravo) s Martou Skalkovou,
ředitelkou regionální knihovny v Prešově. Obě dámy využily příležitost osobně poznat bývalého starostu Marka
Ovečku, který před sedmi lety stál u zrodu tohoto prosperujícího zařízení. V příštím roce Infocentrum přivítá
v rámci pravidelných exkurzí pořádaných Městskou knihovnou zástupce pražských knihoven. -ouj-

Při příležitosti udělení ceny Knihovna roku 2009 kolovratskému Infocentru s knihovnou děkujeme
všem, kteří pomáhali nastartovat tento velkorysý a nadčasový projekt do života: bývalému starosto-
vi Ing. Marku Ovečkovi, knihovnici Evě Černohorské, asistentu Tomáši Bezouškovi, bývalé místosta-
rostce Mgr. Anně Halmanové, tajemnici Radaně Šímové, bývalé vedoucí Infocentra Zdeňce Musilové
a dalším lidem, kteří toto zařízení v jeho začátcích podporovali. Poděkování patří také autorovi pro-
jektu Ing. arch. Václavu Maškovi a rovněž Ing. Jaroslavu Břečkovi a Ing. Pavlu Vyhnánkovi.

Děkujeme také současnému vedení obce v čele se starostou Ing. Michalem Habartem, které
v rozpočtu obce pamatuje i na rozšíření knižního fondu.

Neradi bychom opomenuli návštěvníky vernisáží, besed, přednášek, literárních či hudebních veče-
rů a dalších pořadů pro děti i dospělé. Jejich účast na akcích je na oplátku poděkováním pro nás,
pořadatele. 

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku
přejí zaměstnanci Infocentra s knihovnou

Z dalších podzimních akcí v Infocentru
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Heslo pánů z Kolowrat „Věrně a stále“ platí dodnes
Po dopsání následující kolovratské erbovní úvahy jsem byl redakcí Zpravodaje požádán

o přípěvek do ankety k 20. výročí pádu totality. Protože jsem výklad historických reálií kon-
cipoval ve vztahu k aktuálním společenským poměrům, tak došlo k tomu, že v textu reaguji
i na položené otázky. Tím dochází k propojení, které je možná poněkud nezvyklé, ale jež
potvrzuje okřídlené rčení, že historie je učitelkou života.

Přesto vám asi přijde divné, jak to může souviset s historickým erbem panů z Kolowrat? Na obálce loň-
ského ročníku Kolovratského zpravodaje mnohé čtenáře upoutaly poněkud netradiční štítonošky, zajímavě
dotvářející renesanční kartuši s tradičním erbem jednoho z příslušníků rozvětveného rodu pánů z Kolowrat.
Toto zajímavé ztvárnění erbu Kolowratů jsem objevil v Národním archivu v genealogické a heraldické sbírce
barona Wunschwitze, stavovského genealoga a historika Království českého. Tehdy jsem tam pro výstavu
a publikaci k výročí 800 let Kolovrat hledal tři nejstarší a opravdu unikátní zobrazení Kolovrat s kostelem, dvo-
rem, tvrzištěm a spáleništěm fary z roku 1722. V kolovratské pamětní publikaci jsou zobrazeny, popsány
a historicky zhodnoceny na stranách 13, 33, 34 a 41. K tomu snad není již třeba připomínat, že právě v naší
městské části se nacházelo nejstarší sídlo slavného šlechtického rodu Kolowratů neboli pánů z Kolowrat. 

V době příprav pamětní publikace byly uvedené kresby Kolovrat z roku 1722 mnohem důležitější nežli
renesanční podoba erbu nepříliš významného příslušníka bezdružicko-středoklucké linie Kolowratů.
Svobodný pán neboli baron Václav Ludvíkovský Bezdružický z Kolowrat se totiž na rozdíl od mnohých rodo-

vých předchůdců i následovníků
proslavil snad jedině tím, že svě-
řené dědičné statky v Buštěhradu
a Středoklukách stačil do své
smrti v roce 1601 nadmíru zadlu-
žit. Za výjimečné není možno
považovat ani poněkud pikantní
renesanční ztvárnění jeho osobní-
ho erbu z roku 1588, jež tehdy
odpovídalo dobovému aristokra-
tickému vkusu. V dnešní neklidné
době nás obnažené tvary štítono-
šek ani moc nepřekvapí. Místo
toho se nabízí zajímavá souvislost
mezi skrytým významem objektů,
zobrazených v rukou a také

u nohou renesančních krásek a vznešeným erbovním a rodovým heslem pánů z Kolowrat: Věrně a stále!
Obojí totiž zajímavě dokresluje tradiční ideály a zásady, které po dlouhá staletí provázely příslušníky s naší
obcí propojeného rodu. 

Vedle majestátní červeno-stříbrné orlice se totiž Kolovratowé prezentovali obdobným vznešeným heslem
jako některé další význačné rody české historické šlechty, jejíž příslušníci podporovali v duchu zemského
vlastenectví nejen takové kulturní instituce jako Národní muzeum, Matici českou a Národní divadlo.
Podporovali rovněž požadavky českých politiků na politickou národní autonomii a samosprávu. V tomto
duchu pak byli všichni Kolowratové od mládí vychováváni k tomu, že slova z rodového hesla nesmí chápat
jako bezobsažnou frázi, ale naopak jako mravní krédo a životní potřebu. Věrnost proto zcela samozřejmě spo-
jovali s vírou, důvěrou, nadějí a láskou a tuto devizu patrně na znaku symbolizuje planoucí srdce a Amorek
s lukem. Stálost jistě pokládali za nezbytný doplněk věrnosti, který se nemohl obejít bez odhodlání, stateč-
nosti, odvahy, síly a odpovědnosti. Tyto vlastnosti zase na erbu představuje šíp s býkem. Myslím, že dobo-
vý malíř to na rodovém erbu barona Václava Bezdružického z Kolowrat nemohl vyjádřit lépe. 

Lpění na uvedených zásadách nebylo pro pány z Kolowrat pouze věcí rodové a osobní cti a křesťanské
morálky, ale pro dědičné představitele národní elity to byla zcela přirozená povinnost. Dnes se sice již pří-
slušnost k národní elitě nedědí, ale demokraticky odvozuje od osobních kvalit, tvůrčího přínosu a svobodné
volby spoluobčanů. Někdy se však ještě nárokuje na základě pochybného vzdělání, uplacených titulů, poli-
tických konexí či výše konta. Poněkud nekritické přeceňování vysokoškolských titulů totiž v české společ-
nosti dosud přetrvává z předminulého století z dob obtížné kulturní a hospodářské emancipace malého
a politicky neplnoprávného národa. Tento jev umocnila i naše pozice na periferii vyspělé Evropy, spojená
s nedostatečnou podporou národních snah ze strany odnárodněné šlechty a germanizovaného měšťanstva.
Povolání pedagogů, lékařů, právníků, knězů, hospodářských a státních úředníků a profesní tituly s tím spoje-
né od těch dob patřily k vysněným kariérním vrcholům českých synků. 

Naše současná porevoluční elita se s uvedenými ctnostmi a zásadami pánů z Kolowrat zatím zcela nezto-
tožňuje. Nad tím však ani dvacet let po pádu totality ještě nemusíme lámat hůl. Zatímco vlasteneckým pánům
z Kolowrat byly uvedené zásady vštěpovány téměř tisíciletí, našinci na to dosud měli jen historicky krátké
dvacetiletí. Stejně na tom byli i naši dědové. Když si po první světové válce konečně vybojovali vytouženou
republiku, mohli se učit základům zastupitelské demokracie a masarykovské mravnosti jen chabé mezivá-
lečné dvacetiletí. Mnichovské a následně i únorové selhání velmocenských záruk včetně vlastního preziden-
ta i vlády je pak přivedlo do chmurného totalitního půlstoletí. To nám bohudík i přes nedávné politické
i ekonomické kotrmelce snad již nehrozí a špatnou náladu ze stavu veřejné morálky si můžeme zlepšit snad
jen konstatováním, že za pouhých dvacet let se v dějinách lidstva ještě nikdo nestihl naučit dobře vládnout
a mravně spravovat veřejné záležitosti. Budeme tedy muset nejen naší národní elitě a voleným zástupcům,
ale i sami sobě dopřát více času, abychom se společně dopracovali k odpovědnosti a mravnosti v duchu his-
torické zásady Kolowratů: Věrně a stále! 

To nám všem do roku 2010 za Spolek Kolowrat přeje 
PhDr. František Dudek, CSc.

Zlaté prasátko je symbol slunce

„Doufám, že jsi dnes, Hurvínku, nejedl,
abys viděl zlaté prasátko“, obrací se paní
Kateřina během
Štědrého dne na
českou populár-
ní postavičku.
Hurvínek jako
obvykle po svém
odvětí, že by raději viděl housku se salá-
mem! Odkud se ale vlastně bere zvyk
spojený s vyhlížením zlatého prasátka?

Štědrý den, který připadá na 24. prosin-
ce, je pro křesťanský svět posledním dnem
adventního půstu, tedy obdobím očekávání.
Následující den, 25. prosinec, tedy Hod
Boží je pro křesťany radostným dnem uvítá-
ní narozeného Ježíše a zároveň i prvním
dnem zimního slunovratu. Podle některých
autorů bylo období vánočních svátků zvole-
no záměrně v době zimního slunovratu tak,
aby nahradilo původně pohanský svátek.
Od této chvíle se noc začíná zkracovat
a den prodlužovat, přichází jaro a začíná
vláda slunce.

Půst trvá do objevení první hvězdy.
V dávných dobách totiž končil den se
setměním a den následující přicházel hned
po něm. Dle některých výkladů je zlaté pra-
sátko vlastně oním sluncem vracejícím se
zpět se začátkem slunovratu. Takže první
hvězda oznamuje, že slunce (pro děti
v podobě zlatého prasátka nebo i telátka) je
zase s námi a přichází jaro.

A může se prasátko skutečně objevit?
I to je možné. Zlatoušky na stěnu (tak
o nich mluví K.J. Erben v Kytici) vyrábějí
leckteří rodiče mazaně nalepením zlatého
prasátka z papíru na okenní sklo nebo ještě
rafinovaněji prosvěcují obrys prasátka
z papíru baterkou. Prasátko tak proběhne
rychle po stěně a zmizí...

Katka Čuřínová
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Podzimní bilance Studia Sport

Volejbalistky Studia Sport zatím potvrzují
roli jednoho z nejlepších oddílů v Praze zejmé-
na v nejmladších kategoriích. V Přeboru Prahy
v minivolejbalu už třikrát získaly titul Přeborník
Prahy a také v této sezóně to je velmi nadějné.

Do soutěže jsme postavili dvě družstva, ve
kterých se prosazují už i ročníky narození 2000.
Po dvou turnajích se držíme v 1. pětičlenné lize,

„áčko“ je dokonce v celé soutěži první společně
se dvěma družstvy Slavie-Komety. Do konce
Přeboru Prahy je sice ještě daleko, ale je jasné,
že nejsilnější sestava Studia Sport bude znovu
útočit na další titul Přeborníka Prahy.

V kategorii mladších žákyň jsou odehrány 
3 turnaje a po nich je zcela jasné, že o titul
Přeborníka Prahy budou bojovat už jen družstva
Studia Sport (na fotografiích) a Olympu. Naše
děvčata jsou o bod v čele 1. ligy a pokud nás
nepotkají nějaké nečekané, třeba zdravotní prob-
lémy, titul nám nikdo nevezme. Aspoň odhodlání
a tréninková píle svěřenkyň Daniely Baumrukové

jasně napovídají o cílech mladších žákyň.
Dvakrát turnaj 1. ligy vyhrály zcela suverénně se
všemi zápasy 2:0 na sety, jediná porážka ve dru-
hém turnaji 1:2 s Olympem šla hodně na vrub
nervozitě z výroků rozhodčího. Ale děvčata ze
Studia Sport hned v dalším turnaji přesvědčila,
kdo je opravdu na hřišti nejlepší v Praze. Další
program Přeboru i zpravodajství ze soutěží naj-
dete na našich webových stránkách.

PaedDr. Jiří Baumruk

www.studiobaumruk.cz

Kolovratským hokejistům pomáhalo k úspěchům
heslo „Přijedeme, vyhrajeme, odjedeme“

Kolovratští hokejisté, odchovaní na mlýnském a návesním rybníku, a později na
kluzišti v místech bývalé cihelny, slavili v sedmdesátých letech nemalé úspěchy.
Tuto ne příliš známou kapitolu kolovratské historie pootevřeli pamětníci Václav
Vokál a Jiří Missbichler.

První zápasy na zamrzlé ledové ploše
Mlýnského rybníka se začaly hrát počát-
kem čtyřicátých let. Tehdy se kluci honili
za pukem pod hlavičkou fotbalového
klubu organizace Čechoslovan Kolovra-
ty. Později se mladí hokejisté přestěho-
vali na návesní rybník, který přestal
v zimě sloužit jako zásobárna ledu pro
kolovratskou hospodu. „V místě, kde je
teď pumpa, stála dřevěná kabina. Na
rybníku se o sobotách a nedělích hrály
žákovské turnaje okolních škol a také

okresní přebory dorostenců, kteří byli vychováváni z malých kluků,“ vzpomíná pětaosmdesátile-
tý Václav Vokál. Za třeskutých lednových i únorových mrazů vozil na sáňkách hráčům horký čaj
v obrovském hrnci: „Babička nás vybavila skleničkami od hořčice a my jsme vezli občerstvení
žákům, učitelům a dalším, kteří se o hokej starali.“

V polovině šedesátých let vzala hokej pod svá křídla Tělovýchovná jednota Sokol. Tehdy se
začalo bruslit v areálu bývalé cihelny, v místě kde jsou dnes tenisové kurty. „Svépomocí se nám
podařilo vybudovat pěkné kluziště s mantinely a osvětlením, abychom mohli hrát i po setmění.
Vedle kluziště jsme si postavili zděné kabiny,“ vybavuje si detaily Václav Vokál a vzpomíná i na
rozhodčího, který jezdil pískat zápasy až ze Strančic. Kronikář hasičů Jiří Missbichler si pamatu-
je, jak se ledová plocha stříkala vodou ze studny napájené silným pramenem přímo pod cihel-
nou. „Led jsme pak v noci žehlili. Na sáních jsme přivezli sud s teplou vodou a politý led uhla-
zovali pomocí pytle, který jsme táhli za sebou,“ vysvětluje Václav Vokál. Při té příležitosti oba
pamětníci vyslovují jméno zapáleného organizátora turnajů a trenéra Františka Žižky a také
neopomenou zmínit bývalého předsedu MNV Miroslava Lehovce. „Oba lední hokej v Kolovratech
podporovali a když jsme budovali kluziště, sehnali tehdy nedostatkový materiál a vybavení,“ sho-
dují se a vzápětí si vybaví další jména nadšenců jako Tomáš Nogáček, Jaroslav Seidl nebo Milan
Hruška.

V sedmdesátých letech úroveň kolovratské-
ho hokeje stoupla natolik, že zápasy řídili ligoví
rozhodčí. „V Kolovratech tehdy hráli žáci,
dorostenci a první mužstvo. Dorost byl tak
dobrý, že jsme jezdili na přebory do Prahy. Za
Kolovraty hráli dokonce i kluci z Uhříněvsi. Po
roce 1974, kdy se Kolovraty staly součástí
Prahy, pražská mužstva chtěla raději hrát
v hale, a tak se turnaje dorostenců i mužstva
odehrávaly na Slávii, v hale parku Julia Fučíka
nebo na Nikolajce. K úspěchům nám možná
pomáhalo i heslo: přijedeme, vyhrajeme, odje-
deme,“ vypráví Václav Vokál, jehož syn se
dokonce stal hráčem druholigového týmu
v Klatovech. 

Zatímco kolovratským hokejistům nadšení pro hru rozhodně nechybělo, s výbavou to tak snad-
né nebylo. „Speciální ušanky nám navrhl a ušil místní krejčí Zdeněk Pavlus, který šil v salónu Na
Příkopech. Dresy sehnal Franta Žižka. Ten navíc vymyslel také ochrannou masku pro brankáře,
kterou sám odlil z pryskyřice. Hokejky nám vyrobil strančický kolař. Brusle se rovněž sháněly
těžko, nejčastěji jsme je dědili od starších sourozenců,“ vyjmenovává Václav Vokál.

Úspěchy přeborníků podnítily myšlenku vybudovat umělé kluziště. „Takový záměr opravdu byl.
Dokonce jsme už měli domluveno, že použijeme pod ledovou plochu vyřazené trubky ze stadi-
onu na Slávii. Bohužel na dokončení projektu chyběly peníze,“ zapátral v paměti Jiří Missbichler.
Kromě ledové plochy v Kolovratech se děti mohli v zimě vydovádět i na zamrzlém návesním ryb-
níku v Lipanech. „K zimním radovánkám jsme využívali také zamrzlou Říčanku, která se dala pro-
jet z Vysoké až k Vodici. Místa, kde byl led tenký, jsme museli obejít po břehu. Voda se při tání
sněhu vylévala z břehů a pod Prknovkou pokaždé vzniklo docela pěkné kluziště,“ uzavírá vyprá-
vění kronikář Missbichler.

Blanka Oujezdská

MAESTRO CLUB Kolovraty
zve na 5. ročník akce

POCHOD ZMRZLÉHO KAPŘÍKA
aneb Zimní procházka 
ze Světic do Kolovrat 

v neděli 27. prosince 2009.

Sraz účastníků je ve 13,05 hod. na nádraží
v Kolovratech. Odtud se vydáme vlakem do Světic

a dále pěšky přes Říčany zpět do Kolovrat.
Podrobné informace na www.maestroclub.cz

■ Na příjmu kapitánka Tiziana Baumruková

■ Další vítězství - další radost
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Paní Luizo, jaké bylo vaše dětství?
Měla jsem moc ráda koně. Díky tomu jsem se stala nejoblíbenějším vnouče-

tem mého dědy, který měl osmdesát vnoučat a pravnoučat. Mohla jsem se
o koně starat, což nikomu jinému nedovolil. Jezdit a skákat na koni jsem však
směla jen do třinácti let, poté se to už nehodilo. Podle našich zvyklostí mi otec
mohl už v tomto věku najít ženicha, což se díkybohu nestalo. Já jsem se víc zají-
mala o knížky. Díky tatínkovi, který sám vychodil jen čtyři třídy, jsme měli obrov-
skou knihovnu. 

Kam jste chodila do školy?
Rodiče museli každý rok na jaře jezdit za prací do Kazachstánu, ale na zimu

jsme se vraceli. Do školy jsem tedy chodila v Čečensku i v Kazachstánu. Ve
čtrnácti letech jsem udělala závěrečné zkoušky a rozhodla se studovat na

Medicínském gymnázium v Grozném,
což se mi splnilo. Do školy se mnou
jezdila každý den babička; bez dopro-
vodu bych nemohla nikam. Tehdy
jsem se bála, že se o tom dozví moji
bratranci a podle našich zvyklostí mi
zakážou studovat. Všechny zkoušky
jsem však složila úspěšně.

Splnil se nakonec váš sen stát se
lékařkou?

Když přišlo osvědčení, že jsem při-
jatá na Medicínské gymnázium, jeden
z bratranců mě odvezl k rodičům do
Kazachstánu. Tři dny jsem brečela
a stále věřila, že mě otec pošle zpět do
školy. Zvítězily však staré zvyklosti
a předsudky, podle kterých není studi-
um pro manželství potřebné. Nakonec
se můj otec vzepřel všem příbuzným,
vzal auto a odvezl mě na vstupní
pohovor. 

Takže jste přece jen začala studovat?
Bohužel studium trvalo jen sedm a půl semestru. Pak mi umřel dědeček.

Musela jsem domů na pohřeb, což se mi nevyplatilo. Když jsem vyprovázela
tetu, najednou vedle nás zastavilo auto, z něj vyskočilo několik chlapů. Chytli mě
za ruce, přehodili přes hlavu kabát, hodili mě do auta a odjeli. Později jsem se
dozvěděla, že mě ukradli pro muže, kterého jsem jako dívka odmítla. Když mě
k němu přivedli, byl už ženatý a měl dvě dcery. To je takový kavkazský zvyk -
když to nejde s nevěstou po dobrém, tak ji unesou. 

Zvykala jste si těžko na roli druhé manželky?
Na první období svého manželství mám špatné vzpomínky. Jako by mě osud

potrestal za to, že jsem se nechtěla vdávat, unikala jsem od zvyklostí, dávala
přednost studiu a snažila se být jiná. Vztah mezi mnou a manželem se změnil až
poté, kdy jsem v roce 1992 porodila chlapce. Tehdy se mi začal více věnovat.
Cítila jsem, že mě má rád, ale nedával to příliš najevo. Pro naše muže je nedůs-
tojné ukazovat své city. S odstupem času si říkám, že toto období mého života
nebylo tím nejhorším, co mě potkalo. Dva roky poté začala válka.

Jak vaše rodina přežila válečné útrapy?
Manžel nechtěl sedět doma a čekat, až jej vojáci sami odvedou, a tak sám

odešel do války. Při jednom z prvních bombardování naší vesnice jsme přišli
o všechno, a tak jsem odjela jsem se svým synem a dětmi první manželky mého
muže ke svým rodičům. Po půl roce jsme i tady přišli o vše. Můj otec nouzově
zařídil zbylou sklepní místnost pod troskami domu a tam jsme se ukrývali před
bombardováním. Jednoho dne jsem poklízela a najednou jsem měla divný pocit.
Začala jsem shánět syna. Vyběhla jsem ven a viděla ho, jak stojí nad tělem svého
mrtvého otce. Chtěla jsem ho odvést, aby se na tu hrůzu nemusel dívat, ale bylo
už pozdě. Podle svědků vyhodili manžela z auta už mrtvého. Můj muž nebyl ani
první, ani poslední mrtvý v této válce. Měla jsem však také strach o syna, který
po tom všem přestal jíst, pít i mluvit a trvalo dlouho, než se z toho aspoň trochu
vzpamatoval. 

Utišila se situace po válce?
V roce 1999 sice válka skončila, ale bylo ještě hůře. Ruští vojáci, tzv. najom-

niki, kteří šli do Čečenska válčit za peníze, chodili po vesnicích a rabovali.
Jednou k nám vtrhli, všechny nás nahnali na dvůr a postavili ke zdi. Když zača-
li mlátit zraněného šestnáctiletého kluka z příbuzenstva, kterého jsem léčila,
musela jsem zasáhnout. Dostala jsem však ránu do hlavy. Chlapce jsem sice
zachránila, ale sama jsem přišla o oko a o přední zuby. Když jsem se probrala
z bezvědomí, maminka mi řekla, že otec té noci zemřel na infarkt.

Tehdy jste se rozhodla opustit Čečensko?
Naše malá vesnice byla v té době téměř vylidněná, zůstalo jen pár starých lidí.

Když jsem mamince řekla, že chci s dětmi utéct, sehnaly s tetou nějaké peníze
a vypravily mě na cestu. Je to už osm let. Ničeho ale nelituji. Těším se ze svých
dětí a hledám sílu žít dál. K tomu všemu, co se stalo se už nevracím, ale snažím
se myslet na budoucnost.

Trvalo dlouho, než jste se dostali do Čech?
Připadalo mi to jako celá věčnost. Jako bychom těch útrap zažili málo. První

část cesty do Ingušska jsme šli většinou pěšky a v noci. Bála jsem se potkat
někoho, kdo mě zná. U nás není zvykem, aby žena mohla sama cestovat, dokon-
ce ani s dětmi. Někdy mě napadlo, zda utíkám více před válkou nebo před svými
Čečenci. V jedné ruce jsem nesla tašku s nejnutnějšími věcmi, druhou jsem
táhla staršího syna a v šátku na prsou nesla toho mladšího. Nad námi létaly
vrtulníky s ostřelovači. Naštěstí se občas někdo slitoval a vzal nás kus cesty
nějakým povozem. Jindy mi lidé pomohli jídlem, pitím, oblečením i penězi. 

Jak se k vám chovali v zemích, přes které jste utíkali?
Z Ingušska jsem jela vlakem až do Běloruska a pak do Polska. Přestože jsem

polským pohraničníkům řekla, že žádám azyl, odvedli mě i s dětmi zpátky na vlak
do Běloruska. Na nádraží se nás ujala žena, která nám načas poskytla bydlení.
Ráno jsme opět zkoušeli odjet. Večer nás ale vrátili zpátky, a to se opakovalo
osmkrát. Nevím, jak dlouho by nás takto trápili. Měla jsem štěstí, že se nás nako-
nec zastal zástupce organizace pro běžence, který rychle vyřídil vše potřebné
a my jsme mohli odjet. Následovala Varšava a uprchlické zařízení, kde jsme strá-
vili asi dva měsíce. Pak jsme tábor opustili a přes Český Těšín se dostali k vám.
Požádali jsme o azyl a odjeli do karanténního tábora, kde jsem se začala učit
česky a děti tam chodili do školy a školky. 

Byly pro vás začátky v naší zemi těžké?
Na jaře roku 2004 mě potkaly dvě důležité

události. Přes organizace pomáhající uprchlí-
kům se o nás dozvěděl muž, který hledal pečo-
vatelku pro nemocnou matku. Nabídl nám, že
se na oplátku o nás postará - no a stará se
doposud. Druhou velmi důležitou událostí bylo
přidělení azylu. To nás zařadilo do zcela jiné
kategorie a budoucí život v této zemi se nám
začal zdát o mnoho reálnější.

Působíte jako aktivní žena, která navíc
dobře mluví česky. Bylo složité najít si práci?

Abych mohla získat dobré místo, absolvo-
vala jsem kurz pečovatelské služby, masérský
kurz, udělala jsem si řidičský průkaz a stále se
snažím zlepšovat si češtinu. Také pořád spolu-
pracuji s organizacemi, které pomáhají uprchlíkům. Teď jsem zaměstnaná jako
zdravotní sestra v jedné pražské zubní ordinaci. Předtím jsem pracovala jako
zubní asistentka, pečovatelka a rekondiční masérka v masážním studiu.

Jak se vám žije v Kolovratech?
Jsme naprosto spokojeni a připadáme si, jako bychom zde žili odjakživa. Máme

spoustu přátel a tak nám nic nechybí. Říkám si, díky Bohu za každý den, kdy mohu
být se svými dětmi, které jsou tady šťastné. Zažívám ale chvíle, kdy se mi moc stý-
ská po mamince. Zatím si spolu jen telefonujeme, ale zrovna před Vánocemi jsem
jí posílala dárek po známé, která se do Čečenska chystala. Věřím, že brzy dosta-
nu státní občanství, abych se s maminkou mohla po letech konečně setkat.

Blanka Oujezdská

Pro statečnou ženu z Čečenska se staly Kolovraty novým domovem
Už tři roky žije paní Luiza, která opustila válkou zdecimované Čečensko, ve svém novém domově v Kolovratech. Přestože ctí muslimské

tradice, vánoční svátky tráví tak, jak je zvykem v naší zemi. Svému životnímu druhovi a dvěma synům, osmnáctiletému Adamovi
a devítiletému Charonovi, na Štědrý den naservíruje kapra s bramborovým salátem i tradiční české cukroví. Nejvíc by ji ale potěšilo, kdyby
pod vánočním stromečkem našla obálku s novým státním občanstvím.

Paní Luiza vyprávěla o své zemi kolo-

vratským dětem, které v Infocentru

trávili Noc s Andersenem

Osmnáctiletý Charon se učí

kuchařem a devítiletý Adam

chodí do kolovratské školy
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MAESTRO CLUB pomáhá Centru Paraple
Po spolupráci s pražskou ZOO ve formě zooadopcí jsme se letos rozhodli podpořit další pro-

spěšnou organizaci, a sice CENTRUM PARAPLE.

Centrum pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy přizpůsobit
se nové životní situaci, zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co
největší míry soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se do svého přiroze-
ného prostředí a získat předpoklady ke společenskému a pracovnímu
uplatnění.

Centrum Paraple otevřel Svaz paraplegiků s pomocí Zdeňka Svěráka
v roce 1994. Plný provoz byl zahájen po rozsáhlé rekonstrukci začát-
kem roku 2001. Mezi základní služby Centra Paraple patří: informační
a poradenské služby, intenzivní rehabilitační program, sociálně rehabi-
litační program, rekondiční rehabilitační program, kurzy práce na PC,

pomoc se získáváním zaměstnání, sportovní program, kulturní aktivity, arteterapeutické kurzy.
Náš sportovní klub se zúčastnil 10. ročníku benefičního běhu pro Paraple, který se konal 4. června

v Letenských sadech. Naši dva členové Petr Souček a Filip Novák během celého odpoledne pomáhali
na startu, dobíjeli startovací pistole, při závodech na koloběžkách seřizovali dětem koloběžky a také
měli tu čest mnoho závodníků přímo odstartovat výstřelem z pistole. Po skončení akce také pomáha-
li balit a uklízet sportovní atrakce, stany a další příslušenství.

V pondělí 26. října 2009 pak zástupci našeho klubu Petr Souček a Lucie Růžičková předali předsta-
vitelům Centra Paraple v Praze - Malešicích symbolický šek ve výši 3000 Kč. Šek převzala Petra Černá
z Centra Paraple, která má ve společnosti na starosti fundraising a komunikaci s veřejností. Petra Černá
pak Petra a Lucku provedla po budově centra. 

Na závěr bychom rádi poděkovali všem členům klubu, kteří přispěli finanční částkou, abychom
mohli pomoci Centru Paraple. Věříme, že v příštím roce budeme symbolický šek předávat opět a ještě
s vyšší částkou.

Přejeme všem hezké prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce.
Za MAESTRO CLUB Kolovraty Jana Konečná

A čas běží, vážení...
I když to venku někdy ani tak nevypadá,

zvolna se k nám vkrádá zima. I v době vonící
purpury, pečení cukroví, shonu po dárcích
a vánočních přípravách se všichni snažíme
vyplnit volný čas dětí aktivním pohybem.

A to jak tenisovou přípravou závodních hráčů
na zimní přebory a celostátní turnaje, tak
i prostřednictvím dalšího sportu, košíkové. Té se
v naší kolovratské tělocvičně věnujeme dětem již
od šesti let. Je to výborná průprava nebo
doplňková kolektivní aktivita ke všem míčovým
sportům a také k atletice. 

V prosinci se konal
pro děti a mládež
Předvánoční turnaj
v košíkové, jehož se
zúčastnily všechny kolo-
vratské děti, které si
chtěli s ostatními poměřit

své síly. Také jsme uspořádali pro nejmenší děti 
2. Vánoční tenisový turnaj v hale v Královicích. Malí
sportovci soutěžili jak ve všestranných dovednos-
tech, tak i v minitenise. I ti nejmenší nás totiž
v letních měsících reprezentují v soutěžích druž-
stev. Připravujeme se také na lednové zimní teniso-
vé soustředění na Benecku. V příjemném prostředí
a se sjezdovkami v těsné blízkosti si přijdou na své
jak začínající, tak i dobří lyžaři. Celodenní program
dětem připravuje každoročně tým dospělých, který
se této aktivitě věnuje jíž po 12 let. 

Snažíme se, abychom společně s ostatními
sportovními kluby a kroužky přispěli k širší
nabídce pohybových aktivit v naší městské části.
Tak mají děti možnost výběru z mnoha sportov-
ních odvětví a přitom navíc poznají kamarádství.
Snažíme se, abychom v dětech podpořili nejen
zdravé sebevědomí, ale naučili je toleranci
a týmové spolupráci. 

Chtěla bych touto cestou všem kolegům
poděkovat za jejich obětavou a smysluplnou
práci v tomto roce a popřát jim i ostatním dospě-
lým, kteří se věnují dětem, hodně chuti a elánu
v další společné práci. 

Až zazní vánoční zvony v Kolovratech a rozzáří
se oči našich dětí, přejme si navzájem nejen
bohatou nadílku, ale i klid pohodu a porozumění,
zdraví a snad i trochu štěstí.

za občanské sdružení Sport Kolovraty 

přeje Hana Vlastníková

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

Bydlení a stavění je hezká, ale i drahá hra
a proto, potřebujete-li své sny realizovat a usměrnit,
mohu Vám pomoci s řešením jednotlivých kroků při

projektování, stavbě a zařizování.
Nabízím projekční činnost (včetně autorizace) 

a poradenskou činnost při vyřizování územního řízení a stavebního povolení, 
dále konzultační činnost při zařizování interiéru a okolí stavby.

kontakt: 775 197 999, 274 783 438
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Fotbalisté mají za sebou polovinu sezóny
Všechna mužstva Sokola Kolovraty ukončila

své podzimní účinkování v soutěžích PFS
a nevedla si vůbec špatně. Věříme, že po zimní
přípravě se podaří postavení všech mužstev
ještě vylepšit.
MUŽI A . . . . . . . . . . . . . . . 3. místo ve II.třídě
MUŽI  . . . . . . . . . . . . . . . . 4. místo ve III.třídě
MLADŠÍ DOROST  . . . . . . 13. místo v I.třídě
STARŠÍ ŽÁCI  . . . . . . . . . . 6. místo ve II.třídě
STARŠÍ PŘÍPRAVKA  . . . . . 2. místo ve II.třídě
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA  . . . . 9. místo v I.třídě
MINI PŘÍPRAVKA  . . . . . . . 5. místo
GARDA  . . . . . . . . . . . . . . 8. místo

V Kolovratech se odehraje zimní liga mužů
V únoru příštího roku se naše družstva přípravek zúčastní zimních soustředění.

Mladší přípravka bude nabírat síly již tradičně na horské chatě Fera ve Strážném
a mužstvo starší přípravky se bude připravovat v penzionu Hájenka v Jizerských
horách.

Halová sezóna již odstartovala. Naši
nejmenší fotbalisté se zúčastnili svých
prvních turnajů.

Mladší přípravka obsadila na turnaji
v Říčanech třetí a páté místo. Mini pří-
pravka rovněž na turnaji v Říčanech
skončila čtvr tá a zvláště nerozhodný
výsledek s kluky ze Slavie potěšil. Naši
nejmenší fotbalisté (ročník narození
2004) obsadili na turnaji v Mostě čtvrtou
pozici a v konkurenci Teplic, Mostu,
Bohemians a dalších potvrdili svoje kva-
lity a příjemně překvapili. 

Poprvé v historii budeme pořádat
Zimní ligu mužů. Všechna utkání se ode-
hrají na umělé trávě v domácím areálu.
Přihlášená mužstva (Sokol Kolovraty,
Spar ta Kbely, SK Stránčice, Sokol
Benice, TJ Březiněves a FK Radošovice)
slibují pro příznivce fotbalu zajímavou
podívanou. Turnaj proběhne v období
leden až březen 2010. Podrobné informa-
ce a rozpis zápasů je na webových strán-
kách www.sokolkolovraty.cz.

Ani ostatní týmy nebudou v zimní přestávce zahálet a zúčastní se mnoha halových
a venkovních turnajů, a to například v Neratovicích, Mostě, Říčanech, Jesenici a Milovicích, kde
si změří síly s mužstvy zvučných jmen.

Na členské schůzi bylo zvoleno nové vedení Sokola

Členská schůze, která se uskutečnila začát-
kem prosince, měla obsáhlý program. Počínaje
výroční zprávou, informacemi jednotlivých tre-
nérů, přes změny stanov sdružení
a příspěvkového řádu až po zprávu
o hospodaření. Také bylo jednáno o hlavních
směrech a koncepcích činností pro rok 2010
a o návrhu rozpočtu na nový rok. Na konci
schůze proběhla volba do orgánů sdružení
a volná diskuse. Již v jarním čísle
Kolovratského zpravodaje představíme nové
vedení Sokola Kolovraty, které bude vykonávat
své funkce příští dva roky.

Pavel a Iveta Hrubých

TJ Sokol Kolovraty
srdečně zve na

TRADIČNÍ MAŠKARNÍ 
PLES SOKOLA

v sobotu 27. února 2010
od 20 hodin

v sále KD U Boudů v Kolovratech

k tanci a poslechu hraje skupina SMOK
masky vítány a odměněny

bohatá tombola

vstupné 100 Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
s bohatým programem 
a soutěžemi pro děti 

v neděli 28. února 2010 
od 14 hodin se koná

v KD U Boudů v Kolovratech

vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč

Objednat vstupenky bude možné na
adrese rezervace@sokolkolovraty.cz,

potvrzením bude zpětný e-mail.
Vstupenky lze vyzvednout v sobotu 

27. února 2010 do 19.30 hodin 
před zahájením Maškarního plesu.

SOKOL
KOLOVRATY

přeje všem občanům
Kolovrat a Lipan
a především svým 

příznivcům pohodové 
prožití Vánoc a vše dobré 

v novém roce 2010
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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 •

Inzerce v Kolovratském zpravodaji
Černobílý tisk:
Celá strana A4 (180 x 257 mm) . . . . . . . . . . 5.000 Kč 
Polovina strany (180 x 125 mm) . . . . . . . . . . 2.500 Kč 
Čtvrtina strany (87 x 125 mm) . . . . . . . . . . 1.250 Kč
Osmina strany (87 x 60 mm)  . . . . . . . . . . . 625 Kč
Vizitka (87 x 45 mm)  . . . . . . . . . . . 500 Kč
Řádková inzerce (1 řádek – 30 znaků)  . . . . . . . . . . . 100 Kč
Barevný tisk:
Celá strana A4 (180 x 257 mm)  . . . . . . . . . 12.000 Kč
Polovina strany (180 x 125 mm) . . . . . . . . . . 6.000 Kč
Čtvrtina strany (87 x 125 mm) . . . . . . . . . . 3.000 Kč

Inzerce v Kolovratském měsíčníku
Celá strana (85 x 185 mm)  . . . . . . . . . . 1.700 Kč
Dvě třetiny strany (85 x 120 mm)  . . . . . . . . . . 1.200 Kč
Polovina strany (85 x 90 mm)  . . . . . . . . . . . . 850 Kč
Třetina strany (85 x 60 mm)  . . . . . . . . . . . . 550 Kč
Vizitka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Kč   
Řádková inzerce (velikost do 2 řádek)  . . . . . . . . . . . . 100 Kč
Řádková inzerce       (velikost do 4 řádek)  . . . . . . . . . . . . 200 Kč

Inzerce ve vývěskách Infocentra a úřadu
Na 1 týden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kč
Na 2 týdny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kč
Na 3 týdny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Kč
Na 4 týdny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Kč

Obě periodika vydává Úřad městské části Praha – Kolovraty,
Mírová ul. 364, 103 00 Praha – Kolovraty, IČO 00240346.
Inzerci přijímá Infocentrum s knihovnou, Mírová 20/54, 103 00 Praha - Kolovraty,
info@kolovraty.cz, tel.: 267 710 613, 723 93 55 11, Po - Pá: 13-18, So: 8-12

Uvedené ceny jsou včetně 19% DPH a platí od 1. dubna 2009.



23 ... inzerce




